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Dla wielu osób celem jest stanięcie
na szczycie w Himalajach, ale żeby tego
dokonać, trzeba pokonać wiele barier
wewnętrznych i zewnętrznych. Spełniać
marzenia warto na pewno, ale trzeba to robić
z głową. O tym, o czym należy pamiętać
przed i w trakcie naszego pierwszego razu
w górach wysokich, opowiadają dla nas
himalaiści i alpiniści: Janusz Majer, Ryszard
Pawłowski, Piotr Pustelnik, Kacper Tekieli,
Marcin „Yeti” Tomaszewski oraz Monika
Witkowska.
„Zacznij od litery „A” w alfabecie
alpinistycznym, czyli od kursu dla
początkujących. Nieważne, ile masz lat
i ile ważysz, jeśli zaczniesz od rzeczy
podstawowych, to łatwiej będzie dalej iść
w rozumieniu alfabetu wspinaczy. Po drugie,
zarezerwuj sobie parę lat czasu. Alpinizm
to nie Facebook, nie ogarniesz w pół
godziny. Alpinizm wchodzi przez ręce, nogi
i głowę, więc potrzebuje czasu” – radzi Piotr
Pustelnik. Zachęcamy do lektury przed każdą
górską wyprawą!
Dla jednych spełnieniem marzeń będzie
wejście na ośmiotysięcznik, dla innych
bieganie na wysokości 3000 m n.p.m. Do tej
drugiej kategorii należy Natalia Tomasiak,
która w ubiegłym roku zajęła doskonałe
piąte miejsce wśród kobiet w klasyfikacji
generalnej Pucharu Świata Skyrunning
Extreme. Trwający właśnie sezon to dla
niej pasmo sukcesów. Warto przy tym
wspomnieć, że Natalia biega od niedawna.
Jak to się wszystko zaczęło, w jakiś sposób
trenuje i co ma w planach na ten rok?
Zapraszamy na kolejne strony magazynu.
Spełnianie marzenia to najczęściej praca
złożona z małych kroczków. Te najlepiej
stawiać właśnie w warunkach outdoorowych
– o tym, jak przebiec z asfaltu na trailowe
trasy opowiada jeden z najlepszych biegaczy
długodystansowych na świecie, czyli Marcin
Świerc. Z rozmowy dowiemy się także, jak
trenować latem, jak przygotować się do
górskiego biegania, gdy wokół płaskie pola
i przede wszystkim – czy biegi ultra i górskie
są dla każdego.

Anna Kautz i Agnieszka Korpal to kobiety
pełne sportowej pasji, nie tylko w ramach
swoich własnych projektów, ale także jako
organizatorki jednego z najtrudniejszych
biegów ultra w Polsce – Zimowego
Ultramaratonu Karkonoskiego im. Tomka
Kowalskiego. Z dziewczynami rozmawiamy
nie tylko o organizacyjnych szczegółach,
ale także o wielkich emocjach, jakie wiążą
się z tak dużym przedsięwzięciem, jakim są
zimowe zawody biegowe. „Z roku na rok
obie czujemy, że coraz trudniej jest to znosić
fizycznie. (…) Wynagradzają to emocje,
które rodzą się podczas biegu. Radość
i czasem łzy zawodników na mecie, ich
zmęczone ale szczęśliwe twarze, uśmiechy
i wspólne żarty wolontariuszy, opowieści po,
przeżycia z trasy, łzy wzruszenia w oczach
rodziców Tomka – to wszystko daje nam
tyle satysfakcji i radości, że ciężko to pewnie
nawet opisać zwykłymi słowami” – mówi
Agnieszka Korpal.
Nasze cele realizujemy nie tylko przy
wsparciu doświadczonych osób i tych,
którzy tworzą dla nas przestrzeń do
przesuwania własnych granic, ale również
dzięki sprzętowi. W Outdoor Magazynie
przyglądamy się technologii GORE-TEX®
SURROUND®, zaś o tym, jak dobrać
odpowiednie buty trekkingowe, mówi Bartek
Chwistek, specjalista ze sklepu Polar Sport.
Outdoor to przede wszystkim miejsce
na łonie natury. Tym razem skupiamy się
na trzech regionach w Polsce, które oferują
niebanalne aktywności – od kajakowania
po rwących rzekach po eksplorowanie głębi
jaskiń. Na wspaniałą przygodę polecamy:
Dolny Śląsk, Pomorskie oraz Warmię
i Mazury. A jeśli pragniemy zaznać adrenaliny
na wysokościach, zachęcamy do wybrania się
na wspinaczkę do Doliny Innu oraz w okolice
Innsbrucku.
Najnowszy numer kończymy
Kwestionariuszem Outdoor
Magazynu, w którym tym
razem na nasze 30 pytań
odpowiada Janusz Gołąb,
czyli himalaista, który wiele
ze swoich marzeń przekuł
w historyczne sukcesy.
Aneta Żukowska
Redaktor Naczelna
Outdoor Magazyn

fot. Jamie Fyson Howard
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arto walczyć o swoje marzenia
– tymi słowami Moniki
Witkowskiej otwieramy drugi
numer Outdoor Magazynu. Właśnie
o marzeniach – tych spełnionych i tych
do spełnienia – mówią dla nas wybitni
przedstawiciele świata outdooru.
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[newsy]

Monk Sandals
– polskie sandały biegowe
Monk Sandals to pierwszy w Polsce producent sandałów biegowych. Wszystkie
dostępne modele sandałów są produkowane na zamówienie i wykonywane
są ręcznie. Monk Sandals to polska marka, która cieszy się coraz większym
zainteresowaniem.
Sandały biegowe to lekkie, wytrzymałe i komfortowe obuwie, które umożliwia
bieganie w sposób naturalny po każdej nawierzchni. Sandały stanowią warstwę
ochrony dla stopy przed uszkodzeniami mechanicznymi, natomiast w żaden
sposób nie wypaczają prawidłowego kroku.
Monk Sandals ma na celu tworzenie obuwia, które daje możliwość powrotu do
natury, a tym samym do naturalnego biegania oraz chodzenia. Dzięki zerowemu
dropo (spadek między palcami a piętą w mm) zaczynają pracować mięśnie, które
wcześniej nie były używane.
Monk Sandals wykonane są z bardzo wysokiej jakości materiałów, dzięki
czemu sandały cechuje bardzo niska waga, wygoda oraz wytrzymałość. Każdy
wyprodukowany sandał jest zrobiony ręcznie i jedyny w swoim rodzaju. Dzięki tym
wszystkim właściwościom sandały mogą być używane zarówno do biegania, jak
i codziennych wędrówek po mieście czy górach.
Postarano się, aby budowa wpływała na komfort użytkowania oraz towarzyszące
odczucia tak, aby każda chwila dawała szczęście oraz radość, które można poczuć
podczas poruszania się w sandałach po różnych nawierzchniach. Każdy krok daje
poczucie lekkości – tak, jakbyśmy
poruszali się na boso.
Obecnie na rynku dostępnych jest
6 modeli. Zostały one podzielone na
dwie grupy:
•
do chodzenia: Mnichy,
Manaslu, Manaslu Plus,
•
do biegania: Monte Silentii
Light, Monte Silentii, Monte
Silentii Plus.
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Sandały Monk Sandals
Monte Silentii Plus

[newsy]

compact

Nowa kolekcja Helly
Hansen Heritage
inspirowana 140-letnią
historią marki
Norweska marka Helly Hansen świętuje 140-lecie swojego
istnienia. To już prawie półtorawieczna historia światowej
klasy designu i innowacyjności w projektowaniu odzieży
technicznej. Z tej okazji marka wypuszcza na rynek nową
linię Heritage, w całości zainspirowaną wieloletnią tradycją
i technologicznym postępem, jaki zapoczątkowała.
W 1877 roku Helly Hansen zaczęło produkować
innowacyjną odzież wodoodporną dla norweskich rybaków.
Od tego czasu marka nieustannie zaskakuje, wprowadzając
na rynek sprzęt dla profesjonalnych żeglarzy, narciarzy oraz
wszystkich entuzjastów sportów wodnych i zimowych.
Nowa kolekcja obfituje w produkty zainspirowane
sukcesami Helly Hansen na przełomie 140 lat doświadczeń.
Każdy model w linii Heritage jest opracowany na
podstawie testowanych przez lata autorskich rozwiązań
technologicznych, kamieni milowych w dziedzinie
projektowania odzieży technicznej.
Helly Hansen z dumą przedstawia najnowsze modele:
•
Kurtka przeciwdeszczowa Helly Hansen z tkaniny
Helox+, współczesna wersja słynnego płaszcza
wykonanego z impregnowanego płótna lnianego
– pierwszego wodoopornego materiału, który był
początkiem historii Helly Hansen.
•
Kurtka żeglarska wykonana z tkaniny Helly Tech® to
dzisiejsza wersja wprowadzonego na rynek w latach
80. modelu pierwszej oddychającej i wodoodpornej
kurtki żeglarskiej.
•
Lekka kurtka „polarowa” wykonana z tkaninyPropile
Fleece® – wprowadzona na rynek już w latach 60.
•
Bielizna termoaktywna z włókien Lifa® – przełamała
schematydotyczące stosowania pierwszej warstwy
już w roku 1970.

collapsible

cooking system

www.seatosummit.pl
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Aleksandra Dzik polską
ambasadorką Columbia
Sportswear
Aleksandra Dzik została ambasadorką Columbia Sportswear
w Polsce. Tym samym dołączyła do rodziny ambasadorów
marki, który inspirują do aktywnego spędzania czasu
i propagują sporty outdoorowe.
Aleksandra Dzik jest alpinistką młodego pokolenia,
przewodniczką górską oraz organizatorką wypraw
alpinistycznych i trekkingowych. Jako pierwsza kobieta
w historii ukończyła najdłuższą trasę zawodów Elbrus Race.
Jest również pierwszą Polką, która zdobyła Pik Pobiedy,
najwyższy szczyt w paśmie Tienszan, a także tytuł Śnieżnej
Pantery, który przyznawany jest za zdobycie pięciu
siedmiotysięczników byłego ZSRR.
Alpinistka testuje autorskie technologie takie jak OmniHeat Reflective, OutDry czy OutDry Extreme zastosowane
w odzieży i obuwiu Columbii w trakcie swojej codziennej
pracy. Odpowiedni sprzęt jest kluczem do bezpieczeństwa
i komfortu na górskich szlakach, a Columbia to marka, którą
zna niemal każdy ich bywalec. Ulubioną serią Aleksandry
jest Columbia Titanium, czyli kolekcja odzieży wierzchniej,
odzieży sportowej, obuwia i akcesoriów, zaprojektowanych
specjalnie do spełniania potrzeb osób najbardziej aktywnych
na świeżym powietrzu.
Aleksandra Dzik: Odzież i obuwie marki Columbia towarzyszą
mi już od kilku miesięcy podczas rozmaitych form aktywności,
przede wszystkim w górach, ale także w życiu na nizinach.
Pod względem technicznym są doskonale zaprojektowane
i dopracowane, a każda z zastosowanych technologii
przekłada się na konkretne właściwości, zwiększające komfort
użytkowania. Oprócz funkcjonalności Columbia to także

uniwersalność. Wysokiej klasy odzież czy buty sprawdzają się
podczas intensywnej aktywności sportowej, ale zakładam je
także rekreacyjnie spędzając czas w terenie, a dzięki ciekawemu
designowi doskonale czuję się w nich również na mieście.
Rafał Tyszkiewicz, Country Manager Poland, Czech
Republic, Slovakia w firmie Columbia Sportswear współpracę
skomentował tak:
Cieszymy się, że do rodziny Columbia Sportswear dołączyła
osoba, której całe życie, zarówno zawodowe, jak i prywatne
związane jest ze sportem i górami. Będziemy ją w tym wspierać.
Nasza firma powstała z myślą o ludziach, którzy pasjonują się
aktywnym spędzaniem czasu, a naszą misją jest sprawić, by
mogli realizować swe pasje w każdych, nawet najtrudniejszych
warunkach.

Za nami Himalayan Camp na
Przystanku Woodstock 2017
Stowarzyszenie Polish Outdoor Group po raz kolejny
zorganizowało na legendarnym Przystanku Woodstock
outdoorowy biwak Himalayan Camp. Dzięki temu setki
festiwalowych gości miało okazję spróbować swoich sił
w outdoorowych aktywnościach, a także doszkolić swoje
umiejętności oraz poszerzyć wiedzę, tak żeby kolejne
wyprawy były jeszcze bezpieczniejsze.
Himalayan Camp mieścił się na wzgórzu Akademii Sztuk
Przepięknych, a w programie znalazły się m.in. szkolenia
wspinaczkowe, ścianka wspinaczkowa, slackline’y, szkolenia
z zakresu najnowszych rozwiązań technologicznych
i sprzętowych w outdoorze, warsztaty Nordic Walking,
prelekcje podróżników, pokazy filmów górskich w ramach
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woodstockowego
Kina Adventure,
Akademia Małego
Podróżnika, tor
rowerowy Kelly’s,
a także zawody
sprawnościowe
w ramach „Nie siedź! Rusz się!”.
Organizatorem biwaku jest Polish Outdoor Group (POG),
organizacja non-profit zrzeszająca polskie firmy związane
z szeroko pojętą turystyką górską. Głównym zadaniem
POG jest działanie na rzecz promocji outdooru i aktywnego
trybu życia.

[newsy]

Wspierający godziwe
warunki pracy
Dynafit ze statusem
lidera fundacji Fair Wear
Marka Dynafit, ekspert w dziedzinie górskich sportów
wytrzymałościowych, nagrodzona została prestiżowym
statusem „Lidera” Fair Wear Foundation (FWF) – niezależnej
organizacji non-profit, której celem jest poprawa warunków
pracy w przemyśle tekstylno-odzieżowym na całym świecie.
Tym samym, marka z siedzibą w niemieckim Ascheim
uzyskała najwyższe wyróżnienie w trzystopniowej skali
i weszła do grona topowych 30% członków najbardziej
zaangażowanych w działania Fundacji.
Niezależna inicjatywa Fair Wear Foundation zrzesza ponad
80 firm reprezentujących ogółem 120 marek. Grupa Oberalp
wraz ze swoimi markami Salewa, Dynafit i Wild Country
od 2013 roku pozostaje członkiem organizacji, która za cel
stawia sobie wyznaczanie międzynarodowych społecznych
standardów produkcji oraz ciągłą poprawę warunków
pracy w przemyśle tekstylnym. Przystępujący do Fundacji
producenci zobowiązują się do wdrażania we wszystkich
zakładach produkcyjnych zasad jej rygorystycznego
Kodeksu – FWF Code of Labour Practices, który uwzględnia
m.in. godziwe wynagrodzenia dla pracowników oraz
sprzeciw wobec zatrudnianiu dzieci, przymusowej pracy czy
nadgodzin. Przestrzeganie wytycznych monitorowane jest
za pomocą regularnych kontroli, których wyniki są następnie
udostępniane online do wiadomości publicznej.
Tegoroczną analizę Brand Performance Check DYNAFIT
zakończył ze znakomitym wynikiem 80 punktów, a uzyskanie
statusu Lidera wiąże się ponadto z oddaniem co najmniej 90%
produkcji pod kontrolę FWF. Marka spełniła te kryteria po
raz pierwszy w 2016 roku, a dziś już 93% produkcji tekstyliów
Dynafit odbywa się w fabrykach kontrolowanych zgodnie
z wytycznymi Fundacji.
„Jesteśmy świadomi spoczywającej na nas ogromnej
odpowiedzialności w stosunku do osób wytwarzających nasze
produkty. Przez ostatnie lata intensywnie działaliśmy na rzecz
poprawy warunków i standardów pracy w naszych zakładach
produkcyjnych”. – mówi Benedikt Böhm, Dynafit General
Manager. „Status Lidera napawa nas dumą, ale przede
wszystkim motywuje do utrzymania tej pozycji i dalszego
spełniania wymogów z nią związanych”.

OUTDOOR MAGAZYN |
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[wywiad]

Ciągle mogę dalej,
mocniej, szukam siebie –
rozmowa
z Marcinem Świercem
Marcin Świerc jest jednym z najlepszych biegaczy długodystansowych na świecie,
czterokrotnym Mistrzem Polski na dystansie ultra, ale także trenerem. W rozmowie
z Outdoor Magazynem przybliża nam swoje biegowe motywacje i plany, zdradza także kilka
porad dla początkujących biegaczy.
Aneta Żukowska: Letnią rozmowę zacznę tym samym
pytaniem co zimową: dlaczego warto przejść z biegania
po asfalcie na biegi górskie i w terenie?
Marcin Świerc: Moim zdaniem każdy powinien spróbować
chociaż raz pobiec w terenie lub w górach. To zupełnie inne
doświadczenie. Nie znam zbyt wielu osób, które spróbowały
biegów górskich i wróciły na asfalt. W terenie jest dużo
więcej możliwości. Nie ma nudy. Tutaj każdy kilometr jest
inny, tutaj jest czas, by spojrzeć w głąb siebie i przemyśleć
nurtujące nas sprawy. Niektórzy twierdzą, że bieganie po
górach jest bardziej kontuzjogenne. Z tym bym się nie
zgodził. Owszem, na szlaku łatwiej skręcić kostkę niż na
płaskim asfalcie, chyba że zaatakujemy krawężnik, ale to
naprawdę rzadkie przypadki. Plusem jest to, że zazwyczaj
biega się po miękkim terenie, za co podziękują nam nasze
stawy, mięśnie i ścięgna. Również ruch i tempo są zmienne.
Każdy krok jest troszkę inny. Biegając po asfalcie, ciągle
poddajemy nasz układ ruchowy tym samym obciążeniom,
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a to zwiększa ryzyko kontuzji. Poza tym bieganie po górach
jest po prostu dużo ciekawsze.
Za chwilę szczyt sezonu letniego z najważniejszymi
zawodami w Polsce i na świecie. Jak przed zawodami
sprawdzić, czy dobrze przebiegaliśmy wiosnę i zimę?
Nie ma na to jednego sposobu. Można na przykład zrobić
badania wydolnościowe, które są nam w stanie sporo
powiedzieć. Warto jednak pamiętać, że zawody to także
emocje i różne warunki pogodowe, zwłaszcza w górach,
więc trudno zrobić wcześniejszą symulację. Można mieć
jednak jedne zawody na początku sezonu, które będą
naszym sprawdzianem formy, na przykład płaska dycha
lub półmaraton. Tu zalecałbym raczej bieg asfaltowy, bo
mamy większe prawdopodobieństwo, że warunki co roku
będą zbliżone. Na docelowych zawodach trzeba z siebie
wyciągnąć, ile fabryka dała, bo przecież w bieganiu ważna
jest także głowa.

fot. Jan Nyka

[Marcin Świerc]

Czy startowanie w zawodach jest w jakiś sposób zalecane
jako element treningu i poprawy swoich możliwości?
Wielu zawodników ma tzw. treningowe starty. Problem
w tym, że nie każdy potrafi pobiec na zawodach, traktując
je jak wycieczkę a nie rywalizację. Jeśli ktoś potrafi wyłączyć
w głowie tryb „ścigania”, to można czasem pojechać na
zawody w ramach długiego wybiegania. Warto również
wystartować w krótkich, szybkich zawodach, które nas
trochę „odmulą”. Start kontrolny może być świetnym
sprawdzianem naszego sprzętu czy taktyki żywieniowej.
Jaką strategię przyjąć na treningi wiosną i latem? Co jest
najważniejsze w tym okresie?
Najważniejsza jest jakość. Powoli wychodzimy z siłowni,
zmniejszamy ilość siły biegowej, za to kładziemy większy
nacisk na szybkość oraz drugi i trzeci zakres. Wchodzimy na
prędkości okołostartowe. Budowanie bazy jest już za nami,
tak że teraz trzeba to oszlifować.
Czy wiosną i latem bieganie trenujemy już tylko samym
bieganiem, czy inne formy aktywności również są
wskazane?
Inne aktywności są wskazane o każdej porze roku. Z racji
pogody świetnym uzupełnieniem jest rower. Doskonale

nadaje się na treningi regeneracyjne. Mięśnie pracują w inny
sposób, a my wciąż budujemy swoją wydolność. Również
basen jest dobrym dodatkiem. Trzeba także pamiętać
o sprawności i stabilizacji. Te parametry treningowe
powinny znaleźć miejsce w naszym kalendarzu o każdej
porze roku.

„

„

Moim zdaniem każdy powinien
spróbować chociaż raz pobiec
w terenie lub w górach. To zupełnie inne
doświadczenie.

Jak przygotować się do biegania po górach, gdy wokół
same płaskie pola i lasy?
U siebie najdłuższy podbieg pokonuję w 17 sekund,
więc znam tę sytuację bardzo dobrze. W tym przypadku
będzie ważny trening siły biegowej. Żmudne ćwiczenia,
ale niezbędne. Do tego konieczne są wycieczki w góry,
przynajmniej weekendowe.
Jaką masz receptę na treningowe kryzysy?
Przypominam sobie, jakie mam cele oraz ile poświęciłem
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fot. Jan Nyka

[wywiad]

dla biegania. To już piętnaście lat, szkoda zaprzepaścić taki
wysiłek. Poza tym ciągle chcę być na szczycie, a to wymaga
jeszcze większego treningu.
Czy w bieganiu trailowym oraz górskim jest tak
jak w przypadku innych sportów, że im zaczyna się
w młodszym wieku, tym lepiej, czy też wiek nie ma
znaczenia lub wręcz przeciwnie – działa na korzyść?
Zawsze korzystna jest przeszłość sportowa, najlepiej
oczywiście lekkoatletyczna. Jest to ogromnym plusem, bo
ciało jest już przyzwyczajone do obciążeń treningowych.
Z wiekiem z kolei nabieramy większej wytrzymałości,
ale tracimy szybkość. Dlatego najlepsi ultrasi nie są zbyt
młodzi, ale są wytrzymali. W młodym wieku lepiej jeszcze
wykorzystać szybkość.
Czy zalecasz korzystanie z porad trenera, czy też
wystarczy wiedza z Internetu? Jakie korzyści płyną
z trenowania pod okiem doświadczonego specjalisty?
Trenowanie pod okiem specjalisty to na pewno duży plus.
Nie błądzimy po omacku. Rzetelna wiedza trenera zdobyta
na studiach, kursach czy z własnych doświadczeń jest
nieocenioną skarbnicą. Indywidualne plany są nakierowane
na danego zawodnika. Dobry trener to też osoba, która
doświadczyła tych obciążeń i wie, z czym to się może
wiązać. To chroni przed niepotrzebnymi kontuzjami i daje
szansę na poprawę osiąganych wyników. Trzeba jednak
uważać, bo dziś zdarza się, że trenerami zostają osoby bez
odpowiednich kwalifikacji czy wiedzy. Kilka przebieganych
sezonów nie robi jeszcze z nikogo specjalisty.
Jak to jest z rozciąganiem – przed bieganiem czy po? I jak
długo?
Są różne szkoły. Rozciąganie dynamiczne zalecam przed
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akcentami. Statyczne po treningu. Już około 10–15 minut
wystarczy. Nie musi być to zaraz po treningu. Możemy
spokojnie zjeść szybki posiłek potreningowy, wziąć prysznic
i przystąpić do rozciągania.
Jaką zalecasz treningową dietę w tym okresie? Czy
konieczne jest liczenie kalorii, białka, węgli…?
Dieta zawsze powinna być rozsądna. Moim głównym
fundamentem są wszelkiego rodzaju kasze i ryże oraz
warzywa i owoce. Dobrze jest korzystać z sezonowych
produktów, takich jak truskawki, czereśnie, szparagi,
sałata. Warto raz w tygodniu zjeść rybę lub dobre mięso, by
dostarczyć odpowiednich składników. Jednak samo liczenie
kalorii jest bardzo żmudne i zabija przyjemność z jedzenia.

„

„

Trzeba jednak uważać, bo dziś zdarza
się, że trenerami zostają osoby bez
odpowiednich kwalifikacji czy wiedzy.
Kilka przebieganych sezonów nie robi
jeszcze z nikogo specjalisty.

Czy da się w jakiś prosty sposób przełożyć bieganie po
asfalcie na bieganie po górach?
Jeśli ktoś bardzo chce, jak najbardziej zapraszam do
spróbowania – biegi ultra to ma być przygoda życia, a nie
zmuszanie się do czegoś. Każdy zawodnik jest indywidualny
– bywa tak, że średni zawodnik z maratonu świetnie radzi
sobie w górach, ale jeszcze częściej zdarzają się przypadki,
że świetny maratończyk w górach nie istnieje. Dlatego jeśli
ktoś poczuje miętę do sportu, niech uprawia wszystko, co
przynosi korzyści – czy to asfalt, czy góry.

fot. Jan Nyka

[Marcin Świerc]

Czy biegi ultra i górskie są dla każdego biegacza?
Biegi górskie tak, ale ultra już niekoniecznie. Tu trzeba
jednak przebiec swoje kilometry na treningach. Do dystansu
ultra nie da się przygotować w rok, przyzwyczajenie ciała do
dużych obciążeń to długi proces.
Czy możesz polecić jakieś ciekawe zawody w biegach
górskich dla początkujących?
Szukajcie biegów alpejskich na różne góry w okolicy,
szukajcie biegów miękkich, do 20–30km. Kalendarz jest
bardzo mocno nasycony, tak że ciężko mi polecić coś
konkretnego, zapewniam jednak, że każdy znajdzie coś dla
siebie.
Jakie zawody wybrać na swój pierwszy dystans ultra?
Polecam dystans około 50–60 km, o niezbyt dużych
przewyższeniach i raczej w miękkim terenie. Niech będą to
raczej mniejsze góry, takie jak Beskidy czy Krynica, żeby się
nie zrazić już na początku.
Które górskie zawody w Polsce są Twoim zdaniem
najbardziej wymagające, najtrudniejsze?
Jeśli nie będę przygotowany i zlekceważę jakieś zawody,
to każde zawody będą trudne. Za jedne z cięższych biegów
uważam Bieg Marduły Mistrzostwa Polski Skyrunning,
gdzie na dystansie 32 km jest sporo przewyższenia. Do tego

mocna konkurencja. Jest to szybki bieg w takim terenie,
że każdy ma szanse – zawodnicy z krótkich dystansów
i biegacze ultra. Ten bieg wymaga wszechstronności i to jest
w nim trudne.
Przechodząc do Ciebie – jak oceniasz swoje starty
w minionym roku?
Bardzo pozytywnie! W kraju trzy złote medale, na świecie
siódme miejsce, co dało mi klasę MM (mistrzowska
międzynarodowa – red.). Jest lekki niedosyt, bo piąte
miejsce w Pucharze Świata to czołówka, ale chciałem
więcej. Nie wiem, czy będę kiedykolowiek z siebie
zadowolony, ten typ tak ma – zawsze można lepiej.
Jak to się stało, że trafiłeś na drogę górskiego biegania?
Pierwszy start w górach był dokładnie dziesięć lat temu –
i od razu wygrany. Pokochałem góry od razu, ta samotność
i możliwość kontemplacji ze sobą samym, swoim
oddechem, ucieczka od cywilizacji, to ciągłe przesuwanie
granic fascynowały mnie. I tak już zostało, że ciągle
zdobywam nowe doświadczenie i tereny.
Co najbardziej nakręca Cię do treningów, startów
i ponoszenia związanych z tym wyrzeczeń?
Przesuwanie granic. Ciągle mogę dalej, mocniej, szukam
siebie.
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[wywiad]
O czym myślisz podczas biegania?
Myślę głównie o celu, jaki sobie założyłem i staram się go
realizować. Później dużą rolę odgrywają szczegóły, więc
w trakcie biegu muszę to umiejętnie pogodzić.

przez zawodników dla zawodników. Od butów poprzez
plecak, aż do czapki. Na treningi wybieram również inne
rzeczy Salomon i Suunto, dzięki czemu czuję komfort
i bezpieczeństwo w każdych warunkach.

Jakie jest Twoje biegowe marzenie?
Hmm… jest takie, ale niech jeszcze zostanie marzeniem.
Wolę je pielęgnować i dążyć do niego.

Jak wyglądają Twoje plany startowe na najbliższe
miesiące?
Zamierzam wystartować w PyreneesFIT i biegu etapowym
na 111 km, wrzesień to już CCC w ramach UTMB Mont
Blanc, a w październik 150 km na Łemkowyna Ultra Trail.

W Kwestionariuszu Outdoor Magazynu przyznałeś, że
za zwycięstwa nagradzasz się dobrą kolacją. Możesz
nam zdradzić, jaka jest kolacja mistrza po zwycięskich
zawodach?
We dwoje.
Jako, że sam też trenujesz innych, czy możesz
powiedzieć, co zaliczasz do Twojego największego
sukcesu w tym aspekcie? Z czego jesteś najbardziej
dumny?
Po półtora roku treningów ze mną mój zawodnik pobiegł
maraton płaski w czasie 2:50, a niektórzy po roku treningów
poprawiają życiówki na maratonie o 30 minut. Ale
najbardziej cieszę się, że moi zawodnicy mądrze podchodzą
do rywalizacji i że potrafią cieszyć się tym sportem.
Czy zdarzają Ci się w tym aspekcie jakieś porażki?
Porażką bym tego nie nazwał, raczej zbieraniem
doświadczenia przez zawodników. Nie zawsze udaje się
super wynik, ale grunt to prześledzić, dlaczego tak się stało
i następnym razem takich błędów się wystrzegać.

Marcin Świerc – biegacz długodystansowy,
ultramaratończyk. Zawodnik polskiej kadry narodowej
w biegach górskich. Członek zespołu Salomon Suunto
Team. Jest absolwentem Wydziału Wychowania Fizycznego
i Fizjoterapii w Opolu, absolwent Studium Fizjoterapii,
trenerem PZLA. Biega od 2002 roku. Wielokrotnie stawał
na podium najważniejszych biegów w Polsce i na świecie,
czterokrotny zwycięzca Mistrzostw Polski na Ultra
Dystansie. Pierwszy Polak, który ukończył Puchar Świata
Skyruuning Ultra (2015 rok) na IV miejscu w całym cyklu.
W 2016 cykl Pucharu Świata Skyrunning Ultra ukończył
na V miejscu. Wielokrotnie zajmował czołowe lokaty na
najważniejszych zawodach na świecie – Pucharach Świata:
Transvulcania Ultramarathon, Marathon du Mont-Blanc,
GORE-TEX Transalpine-Run oraz Mistrzostwach Świata.
Jest aktualnie 9 zawodnikiem Mistrzostw Świata w Biegu
Górskim na długim dystansie z 2017 roku.

fot. Jan Nyka

Czy możesz opisać swoje wyposażenie sprzętowe –
w czym trenujesz, co wybierasz na zawody?
Sprzęt wybieram w zależności od pogody i dystansu. Na
zawodach korzystam z kolekcji S-Lab Salomona, stworzonej

Trzymam więc kciuki! A jak oceniasz swój kwietniowy
start podczas „Biegów w Szczawnicy”?
Rewelacja! Wygrałem po raz czwarty Mistrzostwa Polski na
Ultra Dystansie. Plan wykonałem w 100 procentach.
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fot. arch. Natalia Tomasiak – Góry Styl

[wywiad]

Piąta kobieta
w klasyfikacji generalnej
PŚ Skyrunning Extreme
– rozmowa
z Natalią Tomasiak
W pewien sposób otworzyłam historię startów Polek w skyrunningu – mówi Natalia
Tomasiak, która w ubiegłym roku zajęła doskonałe piąte miejsce wśród kobiet
w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata Skyrunning Extreme. W tym roku kolejny raz
podchodzi do tego wyzwania. Z nami rozmawiała o tym, jak to było w ubiegłym roku,
o trudach łączenia pracy zawodowej z treningami i o swoich planach na tegoroczne starty.
Aneta Żukowska: Trwający obecnie sezon, to dla Ciebie
pasmo sukcesów. Właśnie wróciłaś z Glaciar 3000
Marathon, gdzie zajęłaś trzecie miejsce, wcześniej
zwycięstwo w Stubai Ultratrail oraz w biegu Wielka
Prehyba w ramach imprezy „Biegi w Szczawnicy”.
Gratulujemy! Wyniki mówią same za siebie, jednak czy
możesz powiedzieć jak Ty oceniasz te starty?
Natalia Tomasiak: Każdy start, zarówno ten, w którym
się stoi wysoko na podium, jak również ten, który nie
przynosi oczekiwanych efektów, jest dla mnie nowym
doświadczeniem. Biegam dopiero czwarty sezon, a
trenuję z głową tak na prawdę od kilkunastu miesięcy,
więc tegoroczne starty mnie bardzo cieszą, ponieważ
widzę efekty ciężkiej pracy. Uważam, że to były dobre
starty, szczególnie Glacier 3000 Maraton, gdzie walczyłam
z zawodniczkami ze światowej czołówki. Było to dla
mnie duże wyzwanie i cieszę się, że mu sprostałam. Nie
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miałam na tym biegu kryzysów, nie miałam problemów
z żołądkiem, a to mnie cieszy, bo właśnie to też świadczy
o dobrym treningu odpowiednio przygotowującym
do kilkugodzinnego wysiłku. Wiem, że jeszcze muszę
popracować nad szybkością, ale wszystkiego nie da się
zrobić od razu. Jestem dobrej myśli i mam nadzieję, że
zdrowie dopisze i dalsza część sezonu da mi również szanse
sprawdzenia się jeszcze na kilku ciekawych biegach.
Bieganie jest relatywnie czymś nowym dla Ciebie,
wcześniej oddawałaś się raczej innym sportom. Jak
zaczęła się zatem Twoja przygoda z bieganiem?
To dość zabawna historia. Byłam po operacji kolana
(zerwane więzadła krzyżowe) i bardzo chciałam wrócić do
sprawności i jakichkolwiek aktywności. Kiedy dostałam
zielone światło od lekarzy, że mogę biegać, to dwa
razy w tygodniu zaczęłam wychodzić z koleżankami na

fot. arch. Natalia Tomasiak – Góry Styl

[Natalia Tomasiak]

bieganie. Celem spotkań nie było bieganie samo w sobie,
a raczej plotkowanie. Potrafiłyśmy zabójczy dystans pięciu
kilometrów pokonywać w około 50 minut. Po około dwóch
miesiącach naszych spotkań plotkarskich stwierdziłyśmy, że
jednak będziemy trenować. Kasia, czyli jedna z biegowych
partnerek, znalazła w internecie plan treningowy: 10 km
w godzinę. Podjęłyśmy wyzwanie treningowe. Bardzo mi
się spodobało. Każdy trening przychodził mi z lekkością
i robiłam, w porównaniu do dziewczyn, znaczne postępy
biegowe. W końcu w czerwcu koleżanka ze Słowacji
namówiła mnie na pierwsze zawody biegowe – Perły
Małopolski w Szczawnicy. Wystartowałam, a dobiegając do
mety, słyszałam klaszczących ludzi. Zastanawiałam się, o co
im chodzi? A chodziło o to, że dobiegłam jako druga, a ja
myślałam, że jestem ostatnia. Później znajomi przekonywali
mnie do startów w kolejnych zawodach i też szło dobrze.
Z czasem tak zaraziłam się bieganiem po górach, że obecnie
nie wyobrażam sobie bez tego życia.

i nigdy nie biegałam wcześniej, ale od dziecka byłam
nadpobudliwa. W domu ciężko było mi usiedzieć: grałam
w koszykówkę w szkolnym klubie, później trenowałam
taekwondo, w wolnych chwilach trenowałam tenisa,
pływałam, jeździłam na nartach oraz na snowboardzie.
Właściwie w domu byłam mało, każdą wolną chwilę
wykorzystywałam na jakąś aktywność. Myślę, że właśnie
to mi pomogło, codzienna aktywność od dziecka. Miałam
bazę ogólnorozwojową, a w szczególności w ostatnich
latach zaczęłam chodzić na skitourach, które na pewno
wykształciły wytrzymałość i łatwość podchodzenia pod
górę.

Pierwsze biegowe sukcesy były więc dla Ciebie
zaskoczeniem – jak w takim razie myślisz, co jest Twoją
najmocniejszą stroną i jak Twoje wcześniejsze aktywności
mogły pomóc Ci osiągnąć tak dobrą formę?
Zawsze podkreślam, że, faktycznie, zaczęłam przypadkowo,

W ubiegłym roku zajęłaś doskonałe 5. miejsce wśród
kobiet w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata
Skyrunning Extreme. Co składa się na to wyzwanie?
Cykl Pucharu Świata Skyrunning Extreme obejmował
w tamtym roku trzy biegi: Tromso Skyrace w Norwegii,

„

„

Wystartowałam, a dobiegając do
mety, słyszałam klaszczących ludzi.
Zastanawiałam się, o co im chodzi?
A chodziło o to, że dobiegłam jako druga,
a ja myślałam, że jestem ostatnia.
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[wywiad]

Kima Trophy we Włoszech oraz Salomon Glen Coe w Szkocji.
Aby być klasyfikowanym w Pucharze Świata, trzeba było
ukończyć minimum dwa biegi. Mi, jako jedynej kobiecie
biorącej udział w tym cyklu, udało się ukończyć wszystkie
trzy. Każdy z tych biegów jest bardzo trudny techniczne,
mamy do czynienia z trudnościami wspinaczkowymi
II–III stopnia, zresztą zgłaszając swoje uczestnictwo, aby
zostać przyjętym, trzeba załączyć swoje doświadczenie
wspinaczkowe. Trasy tych biegów mają około 50–50 km
i 5 tys. m przewyższenia, więc jest to niemałe wyzwanie,
tym bardziej, że limity czasowe są bardzo małe i nie ma
czasu na postoje bądź krótkie odpoczynki. Przykładowo
na Kimie wystartowało ponad 30 kobiet, a bieg ukończyło
tylko 10. Jeśli daną imprezę kończy jedynie jedna trzecia
zawodników, mówi to samo za siebie.
W pewnym momencie byłaś liderką tej klasyfikacji.
Opowiedz nam o tych zmaganiach. Co było
najtrudniejsze?
Najtrudniejsze były dwie rzeczy: zregenerować się i mądrze
podejść do kolejnych startów, gdyż były one w niewielkich
odstępach czasowych, oraz, sprawa niezwiązana z samym
bieganiem, to cała logistyka wyjazdowa. Pracuję normalnie,
na pełny etat, mam 26 dni urlopu i gorące okresy w pracy,
kiedy urlopów po prostu się nie bierze. Za każdym razem
planując sezon, muszę brać pod uwagę ilość urlopu i czas,
kiedy są zawody. Do tego dochodzą kwestie logistyczne:
spanie, dojazd bądź lot, oczywiście za każdym razem,
chcę to załatwić jak najtaniej, ponieważ za większość
wyjazdów płacę z własnych środków i nie mogę pozwolić
sobie na spanie w hotelach i na drogie loty. Przykładowo
w Norwegii spaliśmy u poznanych przez Internet Polaków,
którzy przygarnęli rodaczkę. Gdyby nie życzliwość ludzi,
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nie udawałoby mi się tyle wyjeżdżać, a w ten sposób „tnę”
koszty jednego wyjazdu i mam na kolejny. Liderką byłam
przez jakiś czas, ale, jak to bywa w Pucharach Światach,
na ostatnie zawody, które są najbardziej punktowane,
przyjeżdżają już wszyscy zawodnicy i walczą do końca.
Zawody kończące cykl odbyły się w tamtym roku w Szkocji,
gdzie walczyłam z naprawdę silnymi zawodniczkami.
Spadłam ostatecznie na V miejsce w klasyfikacji generalnej,
ale, pomimo to, jestem bardzo zadowolona z wyniku.
Myślę, że w pewien sposób otworzyłam historię startów
Polek w skyrunningu, w końcu mamy u nas bardzo dużo
mocnych dziewczyn, mogłyby powalczyć na arenie
międzynarodowej.

„

„

Może lać, wiać, sypać śniegiem, wszystko
jestem w stanie znieść, ale niestety mam
problemy z szybko marznącymi dłońmi.

Jak to wygląda w tym roku? Chcesz powtórzyć czy też
poprawić sukces z ubiegłego roku?
Raczej nie chce tutaj mówić o powtórzeniu sukcesu, ale na
pewno chce powtórzyć uczestnictwo w całym cyklu biegów
extreme. Strasznie lubię te trudne techniczne momenty,
kiedy pod pupą mam powietrze. Po prostu mnie to kręci.
Cały czas dopinam kwestie związane z wyjazdami, ale
jestem dobrej myśli.
Jak się przygotowujesz do tych zawodów? Jaką masz
strategię?
O przygotowaniach można mówić, o strategii raczej
ciężko. Kilka lat temu trochę więcej się wspinałam, teraz

[Natalia Tomasiak]

Czego obawiasz się najbardziej?
Pogody, a właściwie tego, że za bardzo mi zmarzną ręce.
Może lać, wiać, sypać śniegiem, wszystko jestem w stanie
znieść, ale niestety mam problemy z szybko marznącymi
dłońmi, a wiem, że są one mi bardzo potrzebne do
pokonywania technicznych fragmentów. Nie wyobrażam
sobie, żeby coś z nimi było nie tak. Za każdym razem mam
przy sobie zapasowe rękawiczki i ogrzewacze do rąk.
W tamtym roku, nie znając tras, miałam obawy, co oznacza
to „wspinanie” i to „extreme” w rozumieniu organizatorów.
Dziś już wiem i akurat techniczne fragmenty na tych
zawodach mnie nie przerażają. Zawsze może coś się stać
i każdy z tych biegów jest dużym wyzwaniem, więc nie
można do nich podchodzić obojętnie.
Który z biegów jest najtrudniejszy?
Ciężko jest mi odpowiedzieć na to pytanie, te biegi są
mocno zróżnicowane. Na każdym z nich spotykamy się
z innymi trudnościami technicznymi: w Norwegii musimy
zmagać się ze wspinaniem oraz skalistą granią, we Włoszech
bieg był na dużej wysokości (2,5–3 tys. m n.p.m.), było dużo
łańcuchów i cały czas biegło się po dużych płytach skalnych,
które się chwiały. Natomiast w Szkocji było najwięcej
wspinania z naprawdę trudnymi miejscami i do tego pogoda
nie rozpieszczała. To właśnie zawody w Szkocji wydają mi
się najtrudniejsze, ale ktoś inny może uważać inaczej.

nowych ludzi. Nie podchodziłam nigdy do zawodów
międzynarodowych na zasadzie, że „będę mieć tam
rywalki czy jakieś zagrożenie”. Za każdym razem chciałam
powalczyć o jak najlepszy wynik i na tym się przede
wszystkim skupiałam.
Które z zawodów, ze wszystkich, w których brałaś udział,
wspominasz najprzyjemniej, które były rozczarowujące?
Atmosfera jaka panuje na Transvulcanii na La Palmie
jest na pewno niezwykła. Mieszkańcy lokalnych wiosek
kibicują, żyją tym biegiem, człowiek nie czuje się samotnie
w górach, to jest naprawdę niesamowite. Byłam druga, ale
na mecie czekała na mnie zwyciężczyni, Oihana Kortazar,
po to, by uścisnąć mi dłoń. Na podium również było bardzo
serdecznie, więc Hiszpania i jej mieszkańcy w moich oczach
zostaną zapamiętani bardzo dobrze. Natomiast lekko
rozczarowująca była organizacja zawodów w Tromso.
Tam w dużej mierze każdy skazany był sam na siebie, ale
z kolei widoki, malownicza trasa i północny, srogi klimat to
wynagrodziły.
Jak wygląda Twój zwykły treningowy dzień?
Na ten temat mogłabym dużo opowiadać. Z tego względu,
że mam mobilną i dość mocno zróżnicowaną pracę, treningi

fot. arch. Natalia Tomasiak – Góry Styl

od czasu do czasu jeżdżę w Tatry, to mi wystarcza. Głównie
chodzi o to, żeby nie bać się chwycić ręką skały, gdzieś
niekomfortowo postawić stopę. W Tatrach lubię robić
granie, coś łatwego, drogi o trudności II–III/IV, ale zdarza
mi się czasem normalne wspinanie. Oprócz górskiego
przygotowania oczywiście biegam, biegam i jeszcze raz
biegam. Wbrew pozorom bardzo dużo treningów robię na
płaskim terenie, szczególnie w okresie przygotowawczym.
Na jedną z krakowskich ścieżek nad Wisłą nie mogę już
patrzyć, zrobiłam tam chyba setki kilometrów i znam każdy
zakręt. Dodatkowo wplatam dużo stabilizacji, chodzę
na basen. Ważne jest dla mnie również przygotowanie
organizmu na długi wysiłek, ale do tego akurat
przygotowują mnie skitoury i długie wycieczki. Na samych
zawodach kluczowym dla mnie jest „robić swoje”, zacząć
spokojnie, tak aby sił starczyło na cały bieg. Staram się też
przed zawodami zadbać jak najlepiej o odżywianie, żeby
później nie było żadnych przygód żołądkowych.

Czy którąś z biegaczek traktujesz jako największą
konkurentkę? Kto będzie stanowił największe zagrożenie
w tej rywalizacji?
Lubię biegać, lubię się ścigać, ale nie podchodzę do
zawodów i do innych startujących jako do zagrożenia dla
mnie. Nigdy nie zastanawiałam się nad tym, kto może
być moim zagrożeniem. Cieszę się, że mogę walczyć
z najlepszymi, ale cały czas głównie zależy mi na dobrej
zabawie, odwiedzaniu ciekawych miejsc, poznawaniu
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muszę dostosowywać do grafiku. Czasem wychodzę
o 6 rano, czasem w ciągu dnia, czasem późnym wieczorem.
Jedno jest pewne: trenuję w różnych miejscach w Polsce.
Ze względu na pracę samochodem robię około 5–7 tys. km
miesięcznie, przez co ciężko jest poukładać treningowe
życie, więc muszę kombinować. Rano zawsze robię sobie
ciepły obiad do termosu i bez niego się nie ruszam, bo
nigdy nie wiem, kiedy przyjdzie pora na jedzenie, a kiedy na
trening. Wychodząc z domu, jestem zawsze przygotowana
„jak na wojnę”. Dość często śpię w hotelach, co też nie
pomaga w treningach, ale już się przyzwyczaiłam. Najgorsze
były początki. W całym trenowaniu jedno jest pewne:
codziennie rano, bez względu na to, gdzie jestem, ćwiczę
przez 15 minut stabilizację i tego nigdy nie odpuszczam,
podobnie jak porannego umycia zębów i wypicia kawy.

Co zaliczyłabyś do swojego ulubionego biegowego
ekwipunku, co jest dla Ciebie najważniejsze?
Wygodne buty i wygodny plecak to podstawa, ale nie
ukrywam, że zwracam uwagę na to, żeby cały strój był
dobrze dopasowany do warunków pogodowych oraz do
trasy biegu. Treningowe wycieczki biegowe oraz zawody
najczęściej trwają kilka godzin, więc komfort i wygoda są
bardzo ważne. Nigdy też nie biegnę na zawodach w czymś
zupełnie nowym, używam tylko i wyłącznie sprawdzonego
sprzętu.

Jak się odżywiasz, żeby utrzymać formę?
Niestety, nie ma mowy o superodżywianiu czy
wyśrubowanej diecie. Tak jak wspomniałam wcześniej, ze
względu na to, że sporo czasu spędzam w samochodzie,
ciężko mi o to dbać. Teraz i tak już w miarę to opanowałam
i nauczyłam się robić obiady do termosu, kilka miesięcy
Czy korzystasz ze wsparcia trenera?
temu niestety dość często zdarzało mi się zatrzymywać
Tak, ciężko jest samemu pracować i układać sobie plan.
w trasie na jakiś fast food. Staram się jeść dużo kaszy,
Kiedy mam rozpisane, co i kiedy robić, jest mi łatwiej wyjść
na trening i działać. Oczywiście, wszystko jest konsultowane właściwie większość śniadań to kasza jaglana z dodatkami,
na obiady jem inne rodzaje kaszy, ryż, pełnoziarnisty
i jeśli mam ochotę iść na narty, a nie na bieganie, trener to
makaron. Jem wszystko, lubię mięso i nie jestem
uwzględnia.
wegetarianką. Jeśli mam na coś ochotę, to po prostu to
jem, nie mam problemu ze zjedzeniem na raz tabliczki
Bieganie to dla Ciebie nie wszystko – jakie aktywności
czekolady, nie wspominając już o tym, że uwielbiam frytki,
poza tym są Twoją pasją?
które po zawodach są dla mnie zawsze małą nagrodą.
Narty, a właściwie skitoury. Przed poznaniem skitourów
byłam miłośniczką snowboardu, ale od momentu wyjścia
Jeśli nie sport, to co? Znajdujesz czas na jakieś
na pierwszą wycieczkę skitourową snowboard, niestety,
niesportowe pasje?
odstawiłam do kąta. Ze skitourami jest różnie: czasem
Chciałabym się nauczyć lepiej gotować oraz zacząć czytać
biorę lekkie narty, żeby coś zrobić szybko, treningowo,
więcej książek, ale na to chyba przyjdzie jeszcze czas....
czasem zabieram szerszą nartę, cały górski „szpej” i idę
gdzieś na całodniową wycieczkę. Nieobce mi są też wyjazdy Teraz głównie żyję sportem.
outdoorowe, spanie zimą w namiocie, wspinanie się, jazda
na rowerze. Lubię góry, lubię w nich spędzać czas na różne
sposoby.
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PRZETESTOWANE NA EPICKICH
SZLAKACH, W DESZCZU
I W WALCE O NOWE
REKORDY TRAS.
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Przy wielkiej
determinacji nie ma
rzeczy niemożliwych
rozmowa z Anną Kautz i Agnieszką Korpal,
organizatorkami Zimowego Ultramaratonu
Karkonoskiego im. Tomka Kowalskiego
Zimowy Ultramaraton Karkonoski im. Tomka Kowalskiego jest nazywany nie tylko jednym
z najpiękniejszych, ale również jednym z najtrudniejszych biegów ultra w Polsce. W marcu
odbyła się jego czwarta edycja – o trudach i motywacjach organizacyjnych rozmawiamy
z Anną Kautz i Agnieszką Korpal.
Aneta Żukowska: W tym roku odbyła się już czwarta
edycja Zimowego Ultramaratonu Karkonoskiego im.
Tomka Kowalskiego. Skąd pomysł na Karkonosze? Jak
ustalaliście trasę? I dlaczego właśnie taki dystans?
Agnieszka Korpal: W Karkonoszach trenowaliśmy
z Tomkiem, między innymi właśnie zimą. Chcieliśmy
w przyszłości zamieszkać w tych górach, wybór wydawał się
naturalny. Poza tym obie z Anią mamy wielki sentyment do
tych gór. Pierwszym pomysłem było przebiegnięcie całego
grzbietu Karkonoszy, tak jak przebiegają geograficznie
i tak jak są one najpiękniejsze, czyli również przez grzbiet
Lasocki (mało znany i często omijany przez turystów).
Musieliśmy jednak zweryfikować plany ze względu na
ochronę przyrody i możliwości, jakie zaproponowały nam
władze Karkonoskiego Parku Narodowego. Musieliśmy
pójść na kompromis i trasa została ustalona na taką, jaka
jest obecnie. Chcieliśmy, żeby to był ultramarton, bo
w takich biegach biegał Tomek i w takich biegaliśmy razem,
ale zdawałam sobie sprawę, że Karkonosze zimą potrafią
być naprawdę wymagające i ze względu na bezpieczeństwo
nie chcieliśmy przekraczać dystansu 60 km.
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Z jakimi emocjami wiązała się pierwsza edycja?
Agnieszka: Pierwsza edycja pochłonęła ogromną ilość
pracy, nie spodziewałyśmy się z Anią, że to aż takie
wyzwanie. Na samym wydarzeniu było sporo stresu. Czy
wszystko się zgra, czy wszystkie elementy organizacji
się odpowiednio ułożą? Emocji było bardzo dużo. Ja
jeszcze wtedy nie czułam się najlepiej, nie miałam w sobie
żadnej radości ani motywacji do życia, właściwie moją
jedyną życiową motywacją było zorganizowanie tego
memoriału. Ale sam bieg mnie niesamowicie zaskoczył,
nasi wolontariusze, którzy „wychodzili z siebie”, żeby tylko
wszystko się udało, biegacze pełni uśmiechu i życzliwości,
wszystko, co się działo dookoła, miało w sobie coś
magicznego, coś, czego się zupełnie nie spodziewałam
i czego sobie nie wyobrażałam. Pamiętam, jak zaraz
po dekoracji zwycięzców pomyślałam sobie w duchu,
że pierwszy raz od dokładnie roku, czyli od momentu,
kiedy zginął Tomek, poczułam wewnętrzną radość. Taką
niewymuszoną, kurtuazyjną, tylko taką prawdziwą,
naturalną. I chociaż później wcale nie było lepiej, to ten
moment był dla mnie bardzo ważny. Poza tym obie z Anią

fot. arch. Agnieszka Korpal
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[Anna Kautz i Agnieszka Korpal]
poczułyśmy niesamowitą satysfakcję z tego, że udało się
zrobić coś z niczego. Że ciężka praca, jaką w to włożyłyśmy,
miała sens i że mimo wielu głosów, że to nie ma prawa się
udać, jednak się udało. Że przy wielkiej determinacji nie ma
rzeczy niemożliwych.
Jak to wygląda obecnie? Czym jest dla Was ta impreza?
Agnieszka: Przede wszystkim momentem, w którym
spotykają się ludzie. Nasi i Tomka przyjaciele, znajomi,
nasze rodziny, biegacze, wśród których jest zawsze duże
grono znajomych, również tych, którzy znali Tomka. Tomek
chyba też tam wtedy z nami jest. Dokładnie tam samo, jak
wtedy, kiedy żył. On wszystkich jednoczył, skrzykiwał na
piwo, uwielbiał mieć wszystkich wokół siebie, organizować
imprezy. Śmiejemy się czasem, że ma tę swoją „imprezę
roku”, o której tak często mówił i że nawet, jak go nie ma, to
jest w centrum uwagi.

Jak oceniacie tegoroczne zawody?
Anna: Bardzo dobrze, wszystko zagrało tak, jak miało
zagrać, dobrze się bawiliśmy z ekipą. Z tego, co widziałam,
zawodnicy też dobrze spędzili czas, no i super się bawili na
imprezie integracyjnej.
Czy coś Was zaskoczyło w tym roku?
Agnieszka: Zwycięzca. Wiedzieliśmy wcześniej, że Michał
sporo trenuje i wykręca dobre czasy – wysyłał nam tracki
swoich treningów, ale nie spodziewałyśmy się, że będzie
miał takie tempo przez cały dystans. Osiągnął bardzo dobry
wynik.

„

„

Tomek chyba też tam wtedy z nami jest.
Dokładnie tam samo, jak wtedy, kiedy żył.
On wszystkich jednoczył, skrzykiwał na
piwo, uwielbiał mieć wszystkich wokół
siebie, organizować imprezy.

Jak oceniacie wyniki tegorocznych zawodów?
Anna: Ciężko jest oceniać wyniki ZUK-a i porównywać je
do poprzednich edycji, ponieważ warunki na trasie co roku
są inne i to od nich zależą tempo i wyniki, które osiągają
zawodnicy. W gruncie rzeczy wszystko zależy od tego, ile
jest śniegu na trasie. W tym roku czasy – jak na panujące

fot. Grzegorz Lisowski

Jeśli możecie porównać pierwszą edycję z czwartą – co się
zmieniło?
Anna Kautz: Przede wszystkim poziom stresu jest dużo
mniejszy, dużo więcej jesteśmy w stanie przewidzieć.
Organizacja pochłania nadal dużo czasu, ale jest dużo
więcej spokoju, zarówno przed biegiem, jak i w trakcie.
Mamy więcej czasu i przestrzeni, żeby się tym wszystkim
cieszyć, rozmawiać z zawodnikami i przyjaciółmi, którzy
przyjeżdżają tam też dla nas. Na pewno podchodzimy
do tego coraz bardziej profesjonalnie, staramy się, żeby
organizacja była pod każdym względem na możliwie

najwyższym poziomie, ciągle się uczymy czegoś nowego.
Staramy się nie stać w miejscu.
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warunki – były bardzo dobre, najlepsi zawodnicy zawsze
dobrze sobie radzą.
Obecnie Ultramaraton Karkonoski im. Tomka
Kowalskiego to już nie tylko zawody biegowe, ale
również warsztaty i prelekcje. Jaki macie na to pomysł?
Anna: Od początku zależało nam, żeby ZUK był
też miejscem spotkań, rozmów, wymieniania się
wspomnieniami i doświadczeniami. Stąd pomysł, żeby
zapraszać ciekawych prelegentów i wyświetlać outdoorowe
filmy. Widownia co roku jest coraz większa, więc to był
chyba dobry trop.
Impreza ma na celu także przypomnienie postaci Tomka
Kowalskiego – w jaki sposób to robicie?
Agnieszka: Na samym biegu wyświetlamy 40-minutowy film
o Tomku, który powstał krótko po jego śmierci. Rozwieszamy
też zdjęcia Tomka z różnych wypraw. Można również kupić
książkę, która jest zapisem Tomkowego bloga i moich
wspomnień „Magisterkowalski. Historia przerwanej miłości”.

Ile osób jest zaangażowanych w zorganizowanie
zawodów?
Agnieszka: My z Anią zajmujemy się całą organizacją przed,
natomiast na biegu w Karpaczu pomaga nam co roku około
100 osób.
Chętnych do biegu macie więcej niż miejsc, czy możliwe
jest, by w przyszłości w zawodach mogło wziąć udział
więcej osób?
Anna: Raczej nie. Po pierwsze – ze względów
bezpieczeństwa, po drugie – chcemy utrzymać kameralny
charakter biegu. Tak, żeby móc chociaż z częścią
zawodników na chwilę porozmawiać, poznać nowe osoby.
Chcemy, żeby zawodnicy też czuli się trochę „jak u siebie”,
przy masowych imprezach to raczej niemożliwe.

„

Od początku zależało nam, żeby ZUK
był też miejscem spotkań, rozmów,
wymieniania się wspomnieniami
i doświadczeniami.

„

Co jest w tym wszystkim najtrudniejsze, co
najprzyjemniejsze?
Agnieszka: Z roku na rok obie czujemy, że coraz trudniej
jest to znosić fizycznie. Bardzo mało snu, noszenie
ciężarów, non stop w trasie, ciągle trzeba gdzieś biegać,
coś załatwiać, do tego dochodzi stres i mało czasu na
jedzenie – to wszystko powoduje, że po takim intensywnym
tygodniu organizm jest po prostu potwornie zmęczony.
Jak to wygląda krok po kroku? Kiedy zaczynacie
I to jak na dwie kobietki trochę dużo, ale obie się na to
działanie?
godzimy. Wynagradzają to emocje, które rodzą się podczas
Anna: Organizację zaczynamy mniej więcej pół roku
biegu. Radość i czasem łzy zawodników na mecie, ich
wcześniej, a najintensywniejsze działania rozpoczynają
zmęczone ale szczęśliwe twarze, uśmiechy i wspólne
się na dwa miesiące przed biegiem. Dwa tygodnie przed
startem są bardzo bardzo pracowite, natomiast od czwartku żarty wolontariuszy, opowieści po, przeżycia z trasy, łzy
wzruszenia w oczach rodziców Tomka – to wszystko daje
do niedzieli wszyscy działają na pełnych obrotach. Dla nas
organizacja trwa jeszcze dwa tygodnie po biegu. Generalnie nam tyle satysfakcji i radości, że ciężko to pewnie nawet
opisać zwykłymi słowami.
– jest to duże przedsięwzięcie.
Co jest najtrudniejsze w organizacji tego typu zawodów?
Anna: Chyba zgranie ogromnej ilości małych spraw, które
muszą się „połączyć” w ciągu tego jednego dnia. Poza
tym organizacja startu i mety w oddaleniu prawie 40 km
i organizacja wszystkich punktów odżywczych wysoko
w górach.
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[Anna Kautz i Agnieszka Korpal]
Współpracujecie z wieloma firmami partnerskimi, czy
pozyskanie sponsorów na imprezę biegową jest obecnie
dużym wyzwaniem? Czy imprezy tego typu są doceniane
przez firmy?
Anna: Tak, faktycznie zaufało nam sporo firm, takich jak
INOV 8, Arc’teryx, Black Diamond... Współpracujemy
z Cisowianką, Regattą, Browarem Fortuna i wieloma innymi
markami, którym bardzo dziękujemy za zaangażowanie.
Oczywiście, musiałyśmy się „nastarać”, żeby tych
sponsorów pozyskać i przekonać do współpracy, ale też
kiedy taka współpraca dochodzi do skutku, staramy się
podchodzić do niej profesjonalnie, wywiązywać się ze
zobowiązań, proponujemy różne pomysły i rozwiązania.
Staramy się takich partnerów zatrzymać przy sobie.
Pozyskanie sponsorów nie jest łatwe, tym bardziej
w czasach, kiedy biegów jest cała masa i trzeba się czymś
wyróżnić i umieć przekonać do siebie konkretną firmę.

Czy na przestrzeni tych trzech lat zauważacie jakieś
zmiany w przygotowaniu do biegu wśród zawodników?
Są lepsi, lepiej wyposażeni, bardziej świadomi, czy też
nic specjalnie się nie zmieniło?
Agnieszka: Przyznam szczerze, że aż tak wiele się nie
zmieniło. Od początku mieliśmy u siebie doświadczonych
i świadomych zawodników, którzy wiedzieli, co to znaczy
bieganie zimą po górach, więc przyjeżdżali i przyjeżdżają
przygotowani. Widzę jedynie, że używają mniej raczków
i nakładek zimowych, co wynika pewnie z większej
dostępności butów typowo zimowych i z większego
doświadczenia w bieganiu zimą po śniegu.
Co Waszym zdaniem jest najtrudniejsze dla zawodników
w tym właśnie biegu? Co jest największym wyzwaniem?
Anna: Chyba utrzymanie dobrego tempa przez pierwszą
połowę biegu. Tam, gdzie trasa jest najtrudniejsza i trzeba
wytrzymać bieganie w ciężkim, zapadającym się śniegu,
wtedy, kiedy trzeba walczyć o każdy biegowy krok, nie
odpuszczać. Rok temu wyzwaniem było bieganie w ciągłej
mgle, wietrze i w głębokim śniegu. Momentami nie było

fot. arch. Anna Kautz

Bieg przyciąga najlepszych górskich biegaczy, macie
więc okazję trochę poobserwować to środowisko. Jak
je oceniacie? Czy czymś wyróżnia się spośród innych
górskich środowisk?
Agnieszka: Tak, w ZUK-u startuje wielu bardzo dobrych
zawodników. I szczerze mówiąc, bardzo lubię momenty,
w których widzę np. po biegu całą elitę siedzącą razem przy
stoliku, pijącą piwo albo śmiejącą się ze wspólnych żartów.
Biegacze są bardzo otwarci, chętnie dzielą się swoimi
doświadczeniami i nie ma tu znaczenia, czy jesteś najlepszy,
czy gdzieś ze środka stawki. Kiedyś w wywiadzie z Tobą

powiedziałam, że nie czuć między nimi takiej niewidzialnej
linii, która oddziela np. najlepszych wspinaczy od tych
mniej doświadczonych. Tutaj wszyscy są równi, tylko jeden
biega trochę szybciej, a drugi trochę wolniej. Oczywiście,
niektórzy są nieźle zbzikowani i żyją tylko bieganiem, co nie
jest do końca dobre, ale to akurat pewnie postawa, którą
można zaobserwować też w innych górskich środowiskach.
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fot. arch. Agnieszka Korpal

[wywiad]

widać, gdzie się tak naprawdę jest. I, szczerze mówiąc,
byłam pod wrażeniem, że prawie wszyscy ukończyli wtedy
bieg. Dali z siebie naprawdę bardzo dużo, było to widać na
mecie.

Anna Kautz – podróżniczka, odwiedziła 60 krajów na

Czy jest jakaś strategia biegu, którą polecacie podczas
tego Ultramaratonu?
Agnieszka: Spokojnie zacząć, w swoim tempie, ale nie
odpuszczać od Hali Szrenickiej do Śnieżki, a później
pozwolić sobie na mocne zbiegi.

Agnieszka Korpal – biegaczka górska, startuje
w ultramaratonach, realizuje indywidualne górskie projekty
biegowe i rowerowe, laureatka wyróżnienia na Kolosach
w kategorii „Wyczyn Roku” za przejazd Rowerowej Korony
Gór Polski. Wydała książkę „Magisterkowalski blog. Historia
przerwanej miłości”.

Czy planujecie stworzenie kolejnych imprez, także latem
czy jesienią?
Anna: Organizujemy Forest Run w Wielkopolskim Parku
Narodowym we wrześniu z trzema dystansami do wyboru
– 50, 23 i 13 km, oraz wersję zimową tego biegu w styczniu.
Póki co na więcej nie starcza nam czasu.
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Agnieszka Korpal (po lewej) i Anna Kautz

fot. arch. Anna Kautz i Agnieszka Korpal

Jak, Waszym zdaniem, długo zajmuje przygotowanie
się do tego typu zawodów początkującemu biegaczowi?
Co mogłybyście doradzić komuś, kto marzy o starcie
w Zimowym Ultramaratonie Karkonoskim im. Tomka
Kowalskiego?
Agnieszka: Jeśli masz na myśli początkującego biegacza,
który dopiero zaczyna swoją przygodę z bieganiem, to
pewnie musiałby poświęcić dwa–trzy lata na dojście do
momentu, w którym może spróbować swoich sił w jakimś
dłuższym biegu górskim i pewnie co najmniej jedną, dwie
zimy na długie zimowe wybiegania w górach.

5 kontynentach, organizatorka licznych wypraw i eventów.
Razem z Agnieszką Korpal prowadzi hostel Poco Loco
w Poznaniu i Stowarzyszenie Poco Loco Adventure.
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Pierwszy raz w górach
wysokich – jak to
ugryźć?
Porady himalaistów
i alpinistów
Marzenie o wyprawie w góry wysokie może się ziścić łatwiej, niż nam się wydaje. Pytanie,
co jednak zrobić, by ten pierwszy raz okazał się wspaniałą, niezapomnianą przygodą,
bez traumy i niepotrzebnego ryzyka? Poprosiliśmy o rady specjalistów – himalaistów
i alpinistów, którzy chętnie dzielą się swoim doświadczeniem. O tym, o czym należy
pamiętać na wyprawie w góry wysokie, opowiadają: Janusz Majer, Ryszard Pawłowski,
Piotr Pustelnik, Kacper Tekieli, Marcin „Yeti” Tomaszewski oraz Monika Witkowska.

Janusz Majer

– himalaista i alpinista,
współzałożyciel marek Alpinus i HiMountain, od 2013
roku szef programu „Polskie Himalaje”, którego częścią
został program Polski Himalaizm Zimowy im. Artura
Hajzera.
Przygotowanie do gór wysokich będzie inne dla dobrego
wspinacza alpejskiego, dla którego celem będą trudne
drogi na siedmiotysięcznikach, poprowadzone w stylu
alpejskim, a inne dla turysty górskiego, który chce
zdobywać ośmiotysięczniki, normalnymi drogami, jeszcze
inne dla biegacza górskiego, którego celem są szybkie
wejścia i bicie rekordów, a jeszcze inne dla osób, które
chcą zrobić nowe drogi na ośmiotysięcznikach. Jednak
bez względu na cel, mam jedną radę dla nich wszystkich:
właściwa aklimatyzacja. W przypadku, gdy będzie to
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pierwszy raz w górach wysokich, kluczowe jest także
sprawdzenie, jak nasz organizm reaguje na wysokość.
Przed zrobieniem drogi w stylu alpejskim na sześcioczy siedmiotysięcznikach powinno się wcześniej przejść
dobre drogi w Alpach czy na Kaukazie, ale jednocześnie
trzeba poświęcić czas na sprawdzenie, jak czujemy się na
wysokości. Wystarczy trekking czy wejście na łatwy szczyt.
Pierwsze uderzenie na wysokości może mocno zdziwić.
Organizm może zareagować rozmaicie, przez co można się
nawet zrazić do przygód na dużych wysokościach.
Gdy już jesteśmy w górach wysokich, kolejnym punktem
jest właściwa aklimatyzacja. Przykładem może być
moja historia sprzed lat. W 1976 roku pojechaliśmy na
Noszak. Była to wyprawa polsko-słoweńska, składająca
się z czternastu osób. Dla wszystkich był to pierwszy raz

fot. Andrzej Życzkowski

[poradnik]

[pierwszy raz w górach wysokich]
Janusz Majer

Dodatkowo, jeżeli chce się w górach wysokich atakować
najwyższe cele, to powinno się mieć przygotowanie
prawdziwego sportowca, takie jak miał Andrzej Bargiel
dzięki startom w zawodach. Dokładamy do tego
doświadczenie i dobrą aklimatyzację, a zyskujemy
szybkość, dzięki czemu większe jest bezpieczeństwo, bo
nie trzeba tak długo przebywać w strefie śmierci.

Ryszard Pawłowski

fot. arch. Janusz Majer

– instruktor
alpinizmu, przewodnik górski, zdobywca dziesięciu
ośmiotysięczników, w tym K2, pięciokrotny zdobywca
Mount Everest, właściciel Agencji Górskiej Patagonia.
Góry wysokie stanowią bardziej zaawansowany stopień
wtajemniczenia alpinistycznego. Odradzam rozpoczynanie
przygody z himalaizmem bez odpowiedniej praktyki
wspinaczkowej w górach niższych, jak chociażby w Tatrach
czy Alpach, ze szczególnym uwzględnieniem działalności
w warunkach zimowych. Tam właśnie nabywamy
niezbędnego doświadczenia, testujemy swoją kondycję
fizyczną, wytrzymałość, odporność psychiczną na stres.
W niższych górach uczymy się również posługiwać
odpowiednim sprzętem, sprawdzamy, jak optymalnie
dobrać swój ubiór, jaką ilość jedzenia i wyposażenia ze sobą
zabrać.
W mojej ocenie niezwykle ważne jest przygotowanie
teoretyczne, a dopiero w drugiej kolejności – praktyka
w terenie. Musimy wiedzieć, jak nasze ciało i umysł
mogą zachować się na dużej wysokości, jakie są etapy
aklimatyzacji i spodziewane symptomy choroby
wysokościowej (ból głowy, brak apetytu, apatia czy
niespokojny sen). Niestety, wytrenowanie fizycznie
nie zawsze przekłada się na lepszą zdolność adaptacji
organizmu do dużej wysokości. Musimy się liczyć z tym,
że często przystosowanie do działania w górach wysokich
wynika z indywidualnych predyspozycji samych wspinaczy,
a nie z ich wysiłku włożonego w treningi przed wyprawą, co
oczywiście nie oznacza, że przygotowanie fizycznie nie jest
w tym sporcie istotne.
Pobyt w górach wysokich oznacza rozciągnięty w czasie
kontakt z egzotyczną przyrodą i możliwość niesamowitych
doznań estetycznych. Mamy okazję przebywania w innym

Ryszard Pawłowski

fot. arch. Ryszard Pawłowski

w górach wysokich. Wcześniej odwiedziłem Andrzeja
Heinricha, który miał z Noszakiem swoje traumatyczne
doświadczenia. Andrzej podał mi cały schemat, jak należy
się do takiej góry zabrać. Oznaczał miejsca, gdzie powinny
być obozy i jak się aklimatyzować. To jest trochę stara
szkoła, zależna również od dobrej pogody. Heinrich radził
tak: wchodzisz na daną wysokość, nie śpisz tam, schodzisz
niżej do bazy lub poprzedniego obozu. Kolejne wejście –
wchodzisz i śpisz, i dopiero za trzecim wejściem wchodzisz
i idziesz wyżej. Zastosowaliśmy się do tej strategii
i z czternastu osób, które były na wyprawie, trzynaście
weszło na główny wierzchołek, jedna na przedwierzchołek.
Było to więc skuteczne. Jednocześnie na tej samej wyprawie
był Naoe Sakashita, jeden z najlepszych wspinaczy
japońskich w latach 68. Spotkaliśmy się w bazie pod
Noszakiem, on przyjechał ze swoim przyjacielem, a dwa
miesiące wcześnie zrobili nową na Jannu (7710 m n.p.m.).
Sądzili, że mają dobrą aklimatyzację. Naoe przeczytał
książkę Messnera o stylu alpejskim w górach wysokich
i chciał zdobyć co najmniej 20 szczytów w tym stylu. Po
pierwszym szczycie mieli ból głowy, ale mimo to poszli
na kolejny. Sił im starczyło na około 6 tys. i na powrót do
bazy. Ratowaliśmy ich w moim namiocie i dzięki naszemu
lekarzowi i butli z tlenem, którą mieliśmy, po tamtej nocy
wrócili pomiędzy żywych, a było to bardzo trudne zadanie.
Morał z tego taki, że aklimatyzacja jest niezwykle istotna.
Jest ważna także dla tych, którzy mają już trochę
doświadczenia. Przykładem tu może być Piotrek Hercog na
Piku Lenina czy Anna Figura, która chciała szybko wejść na
Aconcaguę. Brak właściwej aklimatyzacji nie pozwala na
bicie rekordów.
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Piotr Pustelnik

świecie niż ten, który znamy na co dzień, najczęściej z dala
od cywilizacji, od powszednich zmartwień i problemów.
Uprawianie himalaizmu daje nam szansę przeżywania
rzeczywistych przygód, a więc aktywnego uczestniczenia
w czymś, co nie do końca kontrolujemy. Zazwyczaj
wracamy z wyprawy z dużym dystansem do codzienności,
z wewnętrzną siłą i przekonaniem, że stać nas na więcej.

Piotr Pustelnik

– alpinista i
himalaista, wspinał się w Tatrach, Alpach, Dolomitach,
Pamirze, Andach, na Alasce, w Karakorum i Himalajach.
W latach 1990–2010 zdobył wszystkie góry o wysokości
przekraczającej 8000 m, czyli Koronę Himalajów. Jest
dwudziestym człowiekiem na świecie i trzecim w Polsce,
który tego dokonał.
Moja recepta jest prosta, choć zajmuje dużo czasu. To
jest po prostu moja droga. A wygląda ona tak: zacznij od
litery „a” w alfabecie alpinistycznym, czyli od kursu dla
początkujących. Nieważne ile masz lat i ile ważysz, jak
zaczniesz od rzeczy podstawowych, to łatwiej będzie dalej
iść w rozumieniu alfabetu wspinaczy. Po drugie, zarezerwuj
sobie parę lat czasu. Alpinizm to nie Facebook, nie
ogarniesz w pół godziny. Alpinizm wchodzi przez ręce, nogi
i głowę, więc potrzebuje czasu.
Najpierw drogi łatwe, gdzie uczysz się prawidłowych
odruchów asekuracyjnych oraz techniki ekonomicznego
i ergonomicznego wspinania. Potem drogi trudniejsze.
Jak tak podejdziesz do zagadnienia, to nie spanikujesz
w trudnościach i nie zrobisz błędu, który może Cię
kosztować kontuzję albo coś więcej. Po trzecie, wspinaj
się w możliwie każdych warunkach, bo co to za alpinista,
który wspina się tylko, jak świeci słońce i to jeszcze nie
za mocno. Po czwarte, śledź materiały szkoleniowe
i nowinki techniczne. Unikniesz ksywy „ dinozaur”,
a poza tym, będziesz ciągle na bieżąco. To pomaga nie
tylko przy realizowaniu swojego ego, ale także przy
prawidłowym wspinaniu z partnerem. Po piąte, wspinaj
się z partnerem. Alpinizm solowy to ostateczność. Tylko
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dla stuprocentowych introwertyków. Poza tym, słabo tu z
przeżywalnością. A Ty przecież chcesz się wspinać i cieszyć
się życiem.
Jeśli interesuje Cię Mount Everest, to nie jedź od razu na
niego, choćbyś wygrał kumulację w Lotka. W alpinizmie
pieniądze do końca szczęścia nie dają, szczególnie
niecierpliwym. Chcesz wejść na Everest, proszę bardzo,
ale zacznij od Mount Blanc. Potem coś w Azji do 6000 m,
może Aconcagua i dopiero np. Cho Oyu. Jak Ci po tej dawce
nie przejdzie Everest, to możesz jechać. Ale jakbym miał
radzić, to nie radzę. Wysoki owszem, ale zatłoczony, no i w
mordę można dostać, jak się nie słucha Szerpów i chodzi
im po linach i stopniach, które pracowicie dla Ciebie robią.
Słowem – można się zrazić do bycia na wysokości, jak się
pojedzie na Everest. Może więc Makalu?
Kończąc, góry są piękne i warto po nich chodzić, ale
zajmują dużo czasu i są trochę drogie. Tych, którzy je
kochają, żadne moje paplanie nie odstraszy. Może nawet
zmobilizuje.

Kacper Tekieli

– taternik, alpinista,
himalaista. Od 2010 roku uczestnik programu „Polski
Himalaizm Zimowy 2010–2015”, w ramach którego
wziął udział w wyprawach na Makalu (8463 m) i Broad
Peak Middle (8016 m).
Choć w „wewnętrznej” nomenklaturze przyjęło się, że
góry wysokie zaczynają się od 7000 m n.p.m., to z punktu
widzenia statystycznego ludzkiego organizmu „wysoko”
będzie znaczyło już powyżej 5500 m n.p.m. Wszelka
ludzka działalność powyżej tej magicznej kwoty może
mieć tylko i wyłącznie tymczasowy charakter, a relatywnie
bezpieczna działalność górska w tej strefie zarezerwowana
jest dla dobrze przygotowanych i zdrowych przedstawicieli
naszego gatunku.
Kacper Tekieli

fot. Sandy Allan

fot. Adam Kokot / KFG

[poradnik]

Myśląc o debiucie na „wysokości” od zdrowia należy
zacząć, tj. sprawdzić czy nasz zdrowotny potencjał sięga
pułapu pozwalającego myśleć o Himalajach, Andach czy
Karakorum. Gdy mamy już przed sobą zielone światło,
przystępujemy do realizacji wspomnianego potencjału;
nasz cel to stać się najlepszymi wspinaczami (narciarzami,
trekkersami czy biegaczami – niepotrzebne skreślić), jakimi
możemy być.
Najłatwiej przeanalizować schematy, zarówno te złe
i dobre, na przykładzie uczestników wypraw na szczyty
ośmiotysięczne. Wiele osób niemających zbyt wiele ze
wspinaniem wspólnego, nieradzących sobie bez asekuracji
w bardzo łatwym terenie (I–II), z powodzeniem kontynuuje
zdobywanie Korony Himalajów. Przy odrobinie szczęścia,
większej odrobinie pieniędzy, zwinnej agencji i tlenie
z butli, niektórzy z nich mają szansę projekt ukończyć.
Niestety, wystarczy zgubienie drogi, załamanie pogody,
awaria reduktora od butli czy zbyt duża przerwa w
ciągu poręczówek, aby życie takiego śmiałka zawisło
na cienkim włosku jego własnych umiejętności, sumy
doświadczeń górskich oraz kondycyjnego i wspinaczkowego
przygotowania. Jak pokazuje historia, już wiele razy
niespodziewana sytuacja w brutalny i krwawy sposób
oddzieliła wspinaczy od niedzielnych turystów. Na
argument, że wspinacze również giną w górach wysokich,
odpowiadam: tak, ale rzadziej, i to z reguły podczas realizacji
ambitniejszych celów, a jeśli na drogach normalnych,
to w wyniku nieszczęśliwych, losowych wypadków.
Wniosek nasuwa się sam: nikt nie jest w pełni bezpieczny,
jednak można zwiększyć swoje szanse, przystępując do
wysokogórskiej działalności z dużym bagażem doświadczeń
zdobywanym stopniowo w innych górach.
Jak więc zdobyć doświadczenie pozwalające udać
się w Himalaje z poczuciem bycia odpowiednią osobą
w odpowiednim miejscu? Ś.p. Artur Hajzer szerzył
uproszczoną teorię o tym, że na panelu powinno się robić
VII+, by w skałach móc robić VII-, a w górach VI. Dzięki
temu w rękawiczkach i rakach damy radę w trudnościach
IV+, a powyżej 7000 m w terenie z III+. To z kolei wpłynie
na możność poruszania się bez asekuracji, szybko
i pewnie w terenie dwójkowym na grani szczytowej
ośmiotysięcznika. Efektowna – i jak wspomniałem –
uproszczona wyliczanka kryje za sobą jedno ważne słowo:
„zapas”. Już słyszę głosy i dłonie pukające się w głowę na
temat związku panelowej sześć-dwójki i śnieżnej grani
szczytowej. Mimo wielu głosów sprzeciwu jestem głęboko
przekonany, że tylko poprzez regularną, całoroczną
wspinaczkę, gromadzenie doświadczenia, naukę radzenia
sobie w kryzysowych sytuacjach, testowanie swojej
psychiki i motywacji, gubienie się w ścianie i odnajdywanie
na nowo obranej linii, jesteśmy w stanie znaleźć się
w górach wysokich jako „dorośli ludzie”, niepolegający
wyłącznie na rozkładzie jazdy, ale potrafiący samodzielnie
działać, improwizować i wychodzić cało z opresji, gdy
rozkład jazdy okaże się nieaktualny.

fot. Adam Kokot / KFG

[pierwszy raz w górach wysokich]

Marcin „Yeti” Tomaszewski

Marcin „Yeti”
Tomaszewski – taternik i alpinista,

członek Kadry Narodowej Polski w Alpinizmie
wysokogórskim, instruktor wspinania, fotograf górski,
pomysłodawca projektu wspinaczkowego 4 żywioły
Przygotowania przed pierwszą wyprawą w góry wysokie
powinniśmy potraktować bardzo poważnie. Tego typu
aktywność wymaga wielkiej precyzji w przygotowaniach,
błędy lub niedopatrzenia skutkują zazwyczaj bardzo
przykrymi konsekwencjami. Zacznijmy przede
wszystkim od siebie. Najważniejsze są badania, a tu
najistotniejsze jest krążenie i skłonności do zakrzepicy.
Kompleksowe badanie dopplerowskie żył u dobrego
specjalisty powinno wyeliminować to zagrożenie. Dzięki
odpowiednio wykrytemu zatorowi żylnemu i wykonanej
na czas operacji udało mi się uniknąć zagrożenia przed
kolejną wyprawą w góry. Codziennie podawane zastrzyki
przeciwzakrzepowe w brzuch w trakcie kolejnej wyprawy
upewniły mnie, że mogę spokojnie zdobywać wysokość.
Sprawdźmy, czy mamy zaleczone wszystkie zakażenia,
zapalenia czy też inne choroby. Wykonajmy podstawowe
badania krwi i moczu. Wraz z wysokością wszystkie nasze
słabości stanowić będą większe zagrożenia dla naszego
życia. Warto również poczytać o specyfice gór wysokich,
możliwych zakażeniach i postępowaniu w przypadku
zachorowań. Zdarzyło mi się w trakcie wspinaczki
w ścianie w Chinach zakazić się tężcem. Szybki zjazd
do szpitala w Chengdu i operacja uchroniły mnie przed
pełną dysfunkcją ręki. Znajomość pierwszej pomocy
uznajmy więc za obowiązkową. Obserwujmy siebie i
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fot. Marcin Tomaszewski

[poradnik]

Marcin „Yeti” Tomaszewski
bądźmy czujni również w przypadku odmrożeń. Trening
jest równie ważny, bez niego nie osiągniemy naszego
celu, jak również nie będziemy w stanie uwolnić się z
opresji, gdy nasz organizm powie „dość”. Przygotowania
kondycyjne powinniśmy wpleść w nasz tryb życia.
Stopniowo wzmacniany organizm przygotuje się do
wysiłku i będzie mniej podatny na kontuzje. Praca przy
biurku i dwumiesięczny trening to zdecydowanie za mało,
by rzucić się na głęboką wodę. Odpowiednie odżywianie
jest oczywiste. Bez dostatecznej dawki węglowodanów
nie będziemy mieli siły na wspinaczkę, bez białka nie
zregenerujemy się tak, jak byśmy tego sobie życzyli.
Odpoczynek jest częścią treningu i każdej aktywności,
rozkładajmy siły, a starczy nam ich na dłużej.
Odpowiedni, atestowany sprzęt jest bardzo ważnym
elementem przygotowań. To odzież dostosowana do
panującego w górach klimatu, żywność i sprzęt biwakowy.
Na ten temat powstało wiele publikacji, do których warto
sięgnąć. Istotne jest, aby dobierać lekkie i pakowne
produkty. Polecam również koleżeńską rozmowę z bardziej
doświadczonymi kolegami/koleżankami lub wybranie się
z nimi na pierwszą ekspedycję. Takie doświadczenie jest
bezcenne. Wizualizacja celu, pokonywanie w myślach
upatrzonej drogi lub szlaku pozwoli nam wyobrazić sobie
potencjalne zagrożenia lub zapotrzebowanie sprzętowe.
Pozwoli nam również opracować różne scenariusze
zachowań w „nieprzewidzianych” sytuacjach. Większość
wypadków i przykrych zdarzeń w górach następuje
wskutek braku przygotowania, wyobraźni lub z powodu
brawury. Umiejętność odpuszczania jest w tym przypadku
bezcenna, choć niebywale trudna dla naszego ego.
Przygotowanie logistyczne, topograficzne, historia
okolicznych ścian i specyfika największych zagrożeń. Tory
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lawin, prognozy pogody, komunikacja ze światem. To
wszystko powinniśmy mieć zapięte na ostatni guzik.
Ubezpieczenie zabezpieczające nas i naszą rodzinę
w razie wypadku lub śmierci – pozostawmy najbliższych
tylko ze smutkiem, a nie długami. Ubezpieczmy się na
możliwie największą sumę pozwalającą spłacić kredyt,
zobowiązania itp., a sami poczujemy większy spokój
w górach. Nie bądźmy aż tak wielkimi egoistami.
Nasz mózg jest naszym najważniejszym „szpejem”.
Znajduje się w nim przestrzeń odpowiadająca za zdrowy
rozsądek, warto o nią zadbać. Tuż obok znajdziemy dumę,
wspomniane ego i nonszalancję – w takim przypadku
polecam dobrego chirurga i szybkie cięcie ;) W górach
należy wiedzieć, kiedy zawrócić. Najwyższą wartością
zawsze pozostanie zdrowie, bo tylko ono pozwoli nam na
kolejną, jeszcze bardziej wypasioną ekspedycję.

Monika Witkowska

–
dziennikarka, pisarka, podróżniczka, zdobyła m.in.
szczyty Mount Everestu, Ama Dablam, Matterhorn,
Mount Blanc, Aconcagua, Elbrus i Kilimandżaro.
Jeśli chodzi o mnie, to mam raczej niesportowe podejście
do gór (nie biję żadnych rekordów, z nikim się nie
„ścigam”), traktuję góry w kategoriach podróżniczopoznawczych. Inaczej mówiąc: nie mniej ważne niż szczyt
są dla mnie widoki, ludzie, przyroda i różne ciekawe,
powiązane z górami historie. Stąd też poniższa opinia
może być nieco różna od podejścia wyczynowych
wspinaczy.
Jaka powinna być droga w góry wysokie? Coraz częściej,
prowadząc grupy na Kilimandżaro czy np. do bazy pod
Everestem, mam wśród swoich turystów oderwanych od

[pierwszy raz w górach wysokich]

fot. arch. Monika Witkowska

biurek ludzi, dla których jest to pierwszy w życiu górski
wyjazd. Oczywiście, jako przewodnik staram się, by tam,
gdzie mają dojść, doszli, ale gdy potem słyszę z ich ust:
„No, to chyba w następnym roku wybiorę się na Everest”,
za swój obowiązek uważam wyjaśnić im, że to nie tak
powinna wyglądać ich górska droga.
Pierwsza sprawa to motywacja. Jeśli rzeczywiście
dana osoba wkręciła się w góry, pokochała je, jest w nich
szczęśliwa, to już mamy światełko w tunelu. Gorzej,
jeśli motywacją są: chęć sławy, lans, podążanie za modą
(panuje moda na adrenalinę), ambicja wrzucania fotek
na Facebooka czy zaistnienia w mediach, a to niestety
rosnące trendy. Druga rzecz to świadomość swoich
umiejętności – zawsze zachęcam, by zaliczyć jakieś kursy,
poćwiczyć pod okiem lepszych od siebie, a przy tym odbyć
ileś wyjazdów choćby nawet i w niższe góry. Nie mniej
istotne są predyspozycje, bo nawet ci, którzy są świetni
w Tatrach czy Alpach, w górach wysokich niekoniecznie
muszą się sprawdzać. Mówiąc „predyspozycje”, mam na
myśli zarówno kwestie zdrowotne (odporność, ogólnie
dobry stan zdrowia), kondycję, umiejętność aklimatyzacji
(która nie ma nic wspólnego z kondycją!), jak też pewne
cechy charakteru, m.in. determinację (najlepiej – połączoną
z rozsądkiem), umiejętność podejmowania decyzji,
odporność na stres itp. Oczywiście, trzeba też umieć
przystosowywać się do warunków dalekich od luksusów
– tolerować zimno, monotonne jedzenie, brak szansy
na umycie się czy komplikację spraw fizjologicznych.
Żeby się tego nauczyć, trzeba jednak trochę w górach
pobyć – przebrnąć przez ileś trudnych sytuacji, sprawdzić,
jak się dogadujemy z partnerami, ileś razy zmoknąć,
zmarznąć, chodzić na granicy wyczerpania, no i nie tylko
cieszyć się sukcesami, ale też przeżyć gorycz porażki. Inna

sprawa, że „porażek” w górach nie ma – nawet jeśli nie
zdobędziemy szczytu, zawsze czegoś się nauczymy, a to
już plus i w sumie „sukces”. Poza tym zawsze tłumaczę, że
umiejętność podjęcia decyzji o zawróceniu często wymaga
większej odwagi, niż zdobycie szczytu za wszelką cenę
(z dodatkowym ryzykiem problemów na zejściu).
Mam za sobą 30 lat obcowania z górami, a i tak na każdej
wyprawie dociera do mnie, jak mało jeszcze umiem, tak
więc niczym płachta na byka działa na mnie stwierdzenie,
że ktoś po wspomnianym „Kili” widzi się od razu na
ośmiotysięcznikach. I już pal sześć, że taki brak pokory,
czy swego rodzaju nonszalancja, może zaważyć na życiu
danej osoby, gorzej, że takie osoby mogą narażać innych
– swoich partnerów i tych, którym być może przyjdzie ich
ratować.
I jeszcze jedna sprawa: pieniądze. Niestety, wyprawy
w góry wysokie są zwykle dość kosztowne. To niestety
sprawia, że coraz częściej o górach wysokich myślą
przedstawiciele dobrze zarabiającej grupy społeczeństwa,
jednak nie zawsze rozumiejący, że pieniądze to jeszcze
nie wszystko i że zdobycia góry kupić nie można.
Równocześnie ogranicza się nam grupa prawdziwych
pasjonatów, którzy kochają góry, mają szanse wejść
na najwyższe szczyty, ale nie są w stanie przeskoczyć
bariery, jaką są fundusze. Chcieć to jedno, ale nie każdy
ma kontakty czy umiejętności niezbędne dla wyszukania
sponsorów. Niby na swoich prelekcjach tłumaczę, że o
marzenia trzeba walczyć, być może nastawić się na wiele
wyrzeczeń, ale sama po sobie wiem, że owe marzenia
często weryfikuje brutalna (finansowa) rzeczywistość.
Nie zmienia to jednak faktu, że walczyć o swoje marzenia
warto!

Monika Witkowska
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Twój pierwszy raz w górach wysokich

15 porad

od polskich himalaistów i alpinistów:
1. Zacznij od litery „a” w alfabecie alpinistycznym, czyli od kursu dla
początkujących.
2. Przed wyruszeniem w Himalaje wspinaj się w Tatrach, Alpach i na
Kaukazie: zdobędziesz doświadczenie, nauczysz się operować sprzętem,
sprawdzisz, jak reagujesz na stresowe sytuacje.
3. Wspinaj się możliwie w każdych warunkach.
4. Kluczowa jest aklimatyzacja. Sprawdź wcześniej, jak Twój organizm
reaguje na wysokość.
5. Przygotuj się także teoretycznie – dowiedz się, jak ciało i umysł
mogą zachować się na dużej wysokości, jakie są etapy aklimatyzacji
i spodziewane symptomy choroby wysokościowej.
6. Przebadaj się, sprawdź swoje zdrowotne predyspozycje. Najistotniejsze
są te dotyczące wydolności serca i skłonności do zakrzepicy. Wykonaj
podstawowe badania krwi i moczu.
7. Nie zapomnij o przygotowaniu sportowca, zdobądź kondycję fizyczną,
wytrenuj swoje ciało.
8. Śledź materiały szkoleniowe i nowinki techniczne.
9. Korzystaj tylko z atestowanego sprzętu.
10. Na pierwszą wyprawę wybierz się z bardziej doświadczonymi kolegami.
11. Ucz się na błędach, najlepiej cudzych. Przeanalizuj schematy postępowania
podczas innych wypraw – zarówno te złe, jak i dobre.
12. Znajomość zasad pierwszej pomocy jest obowiązkowa.
13. Przed wyruszeniem na wyprawę przeanalizuj topografię danego miejsca,
historię okolicznych ścian, specyfikę zagrożeń, tory lawin oraz prognozy
pogody.
14. Ubezpiecz się – w ramach nieszczęśliwego wypadku, nie zostawiaj bliskich
z długami.
15. Należy wiedzieć, kiedy zawrócić. W górach nie ma porażek, zawsze uczymy
się czegoś nowego.
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[kierunki outdoor – Polska]

Jeśli nie Tatry, to co?
Wspinaczka w Rudawach Janowickich

Kiedy mówimy „outdoor”, bardzo często pierwszym skojarzeniem są góry, kiedy myślimy
„góry”, często pierwsze na myśl przychodzą nam Tatry… Outdoor w Polsce to jednak
znacznie więcej! Polska – jak długa i szeroka – jest pełna możliwości, nie tylko górskich.
Przedstawiamy propozycje na aktywności outdoorowe w trzech regionach: Dolny Śląsk,
Pomorskie oraz Warmia i Mazury.
Dolny Śląsk

W granicach Dolnego Śląska znajdują się łańcuch górski
Sudety oraz makroregion Przedgórze Sudeckie. Góry,
malownicze doliny, bogata przyroda i fascynujące
dziedzictwo kulturowe czynią z tego regionu znakomite
miejsce do uprawiania outdooru.

Dolny Śląsk – wspinaczkowo
Sudety charakteryzują się zróżnicowaną formą
geologiczną. Miłośnicy wspinaczki powinni zainteresować
się Sokolikiem – imponującą granitową turnią, która
znajduje się w pasmie Rudaw Janowickich (Rudawski Park
Krajobrazowy), około 8 km od Jeleniej Góry. Zbudowana
z granitu formacja skalna jest najlepszym miejscem
do uprawiania wspinaczki, tak jak inne pobliskie skały.
Najtrudniejsza droga nna Sokoliku (642 m n.p.m.) to
Hrabia Drapula (VI.5+). Większość dróg wspinaczkowych
mierzy 15–20 m. W nieodległym Trzcińsku jest możliwość
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uczestniczenia w kursach wspinaczkowych. Bardziej
doświadczeni mogą wspinać się po niektórych fragmentach
Śnieżnych Kotłów (Karkonoski Park Narodowy), które
stanowią jedną z najbardziej charakterystycznych formacji
skalnych na Dolnym Śląsku. Raczkujący amatorzy
wspinaczki powinni zacząć swoją przygodę z Kruczymi
Skałami, które znajdują się w Karpaczu, 15 min drogi od
centrum. Innym miejscem dogodnym do wspinaczki jest
Szczeliniec Wielki – najwyższy szczyt Gór Stołowych.
Podobnie jak w przypadku Śnieżnych Kotłów, wcześniej
należy postarać się o stosowne pozwolenie, ponieważ Góry
Stołowe są chronione w ramach Parku Narodowego Gór
Stołowych. Kolejnym miejscem znanym wśród amatorów
wspinaczki są Góry Złote, tj. okolica Lądka Zdroju i Stronia
Śląskiego. Wokół Zamku Książ znajdują się drogi IV i V+
stopnia, o które dba Wałbrzyski Klub Górski i Jaskiniowy.
Należy wspomnieć o mniej popularnych kierunkach

[Dolny Śląsk, Pomorskie, Warmia i Mazury]

takich jak skały wokół Walimia w Górach Sowich, Masyw
Śnieżnika oraz okolice Lwówka Śląskiego z wyróżnieniem
Skałek Lwóweckich. Te ostatnie to drugie największe
skupisko piaskowców na Dolnym Śląsku (pierwsze to Góry
Stołowe). Dobrym przykładem jest Skała z Medalionem
(Wieżyca).
Bouldering i ściany wspinaczkowe dostępne są cały
rok i to nie tylko w stolicy województwa. Niegdysiejsza
wieża ciśnień to znany w Lubinie Kielich – najwyższa
ściana wspinaczkowa w Polsce. Nota bene, Lubin posiada
też ściankę na Baszcie Głogowskiej – gotyckiej budowli
obronnej z XIV w. We Wrocławiu funkcjonuje Centrum
Wspinaczkowe Tarnogaj – efekt pracy polskich i czeskich
miłośników tej aktywności. Dużą popularnością cieszą się
także ścianki Zerwa oraz Eiger.

Dolny Śląsk – parki linowe
Do popularnych atrakcji należą również parki linowe.
Najczęściej odwiedzane wśród nich ulokowane są w Kątach
Wrocławskich, Karpaczu, Szklarskiej Porębie i w Złotym
Stoku. Największy z nich to Adrenalina Park w Kątach
Wrocławskich, który posiada ponad 20 rozmaitych atrakcji
(będą to m.in. różnej długości tyrolki). Park Linowy
Tarzan w Karpaczu oferuje 46 atrakcji dla dorosłych, jak

również dla najmłodszych gości (poniżej 130 cm wzrostu),
dla których przygotowano specjalną trasę. Uczestnicy
zabawy otrzymują pełny zestaw ekwipunku i mogą
wybrać stosowny dla nich poziom trudności. Park Linowy
Trollandia w Szklarskiej Porębie to jeden z obiektów
ogólnopolskiej sieci parków linowych. Trollandia oferuje
dwie trasy zawieszone na wysokości 4–10 m i 6–18 m.
Leśny Park Przygody Skalisko to park linowy zlokalizowany
na terenie kamieniołomu w Złotym Stoku.

Dolny Śląsk – jaskinie
W rozległych pasmach górskich Sudetów kryją się liczne
jaskinie. Niektóre z nich można zwiedzać, część znana jest
bliżej tylko grotołazom. Największą popularnością cieszy
się Jaskinia Niedźwiedzia, która swoją nazwę zawdzięcza
szczątkom kostnym niedźwiedzia, które zostały znalezione
w środku. Jaskinia składa się z korytarzy na trzech
poziomach. Od momentu przypadkowego odkrycia w
1966 roku udostępniany był tylko środkowy poziom. Od
kilku lat funkcjonuje możliwość zejścia na dolny poziom,
który jest gratką dla grotołazów. Różnica wysokości między
poziomami to ponad 60 m. Bardzo ciekawie prezentują się
eksponaty Centrum Edukacji Przyrodniczej, które mieści się
przy wejściu do jaskini. Jaskinia udostępniana jest turystom
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Region pomorski to nie tylko morze. To także
bogactwo kulturowe i naturalne, a przede
wszystkim zróżnicowana rzeźba terenu, która
sprawia, że amatorzy niemal każdej aktywności
outdoorowej będą usatysfakcjonowani.

przez cały rok z obowiązkową rejestracją internetową bądź
telefoniczną.
Jaskinia Radochowska uznawana była za najdłuższą
jaskinię w Polsce do momentu odkrycia Jaskini
Niedźwiedziej. Nie prezentuje tak okazałej szaty
naciekowej, a do zwiedzania niezbędne jest wyposażenie,
które dostajemy przed zwiedzaniem. Dla wytrawnych
grotołazów prawdziwą mekką jest także Wojcieszów
– urocze miasteczko z bogatą historią wydobycia
krystalicznego wapienia, rud złota i ołowiu.
Dla spragnionych adrenaliny w Starej Kamienicy
(koło Karpacza) funkcjonuje szkoła górska Quasar, która
organizuje m.in. eksplorację jaskiń i zjazdy z nieczynnej
skoczni narciarskiej Orlinek w Karpaczu.

Bardzkim. Przystań Ski Raft znajduje się przy ulicy Skalnej.
Ostatnio dużą popularność zyskuje także Strefa MTB
Sudety. Jest to najdłuższy w Polsce system górskich
tras rowerowych – ponad 20 tras o zróżnicowanym
poziomie trudności i nawierzchni, poczynając od szerokich
szutrów po singeltracki i odcinki enduro... A to wszystko
w towarzystwie niezwykłych walorów krajobrazowych
i turystycznych!

Dolny Śląsk – na kajaku i rowerze

Pomorskie rowerem – Kaszuby

Dolny Śląsk to także doskonałe miejsce dla miłośników
szlaków wodnych. Kajakowe wyprawy rzekami Dolnego
Śląska mogą trwać od kilku godzin do kilku dni. Dobrym
przykładem jest minimum pięciodniowy Szlak Baryczy.
Rzeka przepływa przez malowniczy krajobraz doliny
barycko-głogowskiej z pięknymi lasami łęgowymi i licznym
ptactwem zamieszkującym stawy. Spływ Baryczą jest
atrakcyjny także ze względu na niskie brzegi, ułatwiające
obserwację krajobrazu.
W Bardzie Śląskim można za to zorganizować spływ
pontonowy wartkim nurtem Nysy Kłodzkiej-Przełomem

W rejonie tak zwanej Szwajcarii Kaszubskiej trasy
przybierają niemal górski charakter, a tamtejsze widoki
na rozciągające się doliny i malownicze jeziora po prostu
zapierają dech w piersiach. Kaszuby zachodnie, między
Bytowem a Słupskiem, to region, którego główną atrakcją
są unikalne w skali Europy elektrownie wodne. W okolicach
Słupska znajduje się z kolei szlak zwany Pierścieniem
Gryfitów, a w cieszącej się wdzięczną nazwą Krainie
w Kratę możemy podziwiać malowniczą architekturę
tamtejszych wsi – zabudowania szachulcowe.
Mniej górzyście, ale równie pięknie prezentują się tereny
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Pomorskie

Region pomorski to nie tylko morze. To także bogactwo
kulturowe i naturalne, a przede wszystkim zróżnicowana
rzeźba terenu, która sprawia, że amatorzy niemal każdej
aktywności outdoorowej będą usatysfakcjonowani.

[Dolny Śląsk, Pomorskie, Warmia i Mazury]

Wycieczka wzdłuż Półwyspu Helskiego? Naturalnie! Na tym najdłuższym
półwyspie Polski też pomyślano o rowerzystach – znajduje się tam trasa
rowerowa zwana Turystycznym Szlakiem Północnych Kaszub.

Kościerzyny i Chojnic oraz ich cuda natury – Wdzydzki
Park Krajobrazowy i Park Narodowy Bory Tucholskie. To
idealne miejsca na rodzinne wycieczki rowerowe. Trasy
przebiegają przez najcenniejsze tereny obu parków.
W okolicach Chojnic czeka na nas Kaszubska Marszruta,
która obejmuje pięć tras rowerowych wraz z infrastrukturą
w parku narodowym oraz jego okolicy, o łącznej długości
prawie 200 km.
Wycieczka wzdłuż Półwyspu Helskiego? Naturalnie!
Na tym najdłuższym półwyspie Polski też pomyślano
o rowerzystach – znajduje się tam trasa rowerowa zwana
Turystycznym Szlakiem Północnych Kaszub.

Pomorskie rowerem – Kociewie i Powiśle
Nie mniej atrakcyjnym obszarem jest Kociewie, region
leżący na południe od Gdańska. Tam kilkanaście szlaków
łączy się w rozbudowaną sieć o łącznej długości ponad
1000 km. Oprócz walorów przyrodniczych, przemierzając
kociewskie szlaki, zwiedzić można liczne zabytki:
w malowniczym Tczewie, Pelplinie (egzemplarz Biblii
Gutenberga) czy Gniewie (zamek krzyżacki).
Leżące nieopodal Powiśle to coś dla miłośników płaskich
terenów. Tamtejsze szlaki przebiegają między Kwidzynem,
Sztumem, Prabutami, Dzierzgoniem i Malborkiem.
Aktywni miłośnicy historii nie mogą ominąć liczącego
ponad 80 km Szlaku Zamków Powiśla, który łączy
najważniejsze atrakcje historyczne tego regionu.

Pomorskie – rowerowa przyszłość
Pomorskie ciągle rozwija swoją infrastrukturę rowerową.
W nadchodzących latach całości oferty szlaków dopełnią
Pomorskie Trasy Rowerowe. Będą to dwa ważne dla
województwa szlaki – R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9.
Całość sięgnie aż 670 km. Prace nad tym największym
projektem rowerowym regionu właśnie ruszają, inwestycja
ma być gotowa na koniec 2020 roku.
Międzynarodowy szlak R-10 będzie częścią
europejskiej trasy biegnącej przez kraje basenu Morza
Bałtyckiego. W Pomorskiem przebiegać on będzie od
Ustki do Krynicy Morskiej oraz do Kępek na granicy
z województwem warmińsko-mazurskim. Z kolei Wiślana
Trasa Rowerowa R-9 będzie wiodła wzdłuż Wisły do
granicy z województwem kujawsko-pomorskim. Trasy
te poprowadzone zostaną korytarzami europejskiej sieci
Euro Velo. Wzdłuż nich przygotowanych zostanie ponad
80 funkcjonalnych miejsc postojowych, które w przypadku
niekorzystnych warunków pogodowych zapewnią
rowerzystom schronienie i odpoczynek.
Rowerzyści, którzy wybiorą trasę R-10, dojadą w tak
piękne rejony jak Półwysep Helski czy Mierzeja Wiślana,
poznają najwspanialsze bogactwa kulturowe regionu
i będą mogli zatrzymać się w trójmiejskiej metropolii.
Wiślana Trasa Rowerowa R-9 z kolei pozwoli wystartować
w Gdańsku ku malowniczym Żuławom Gdańskim. Jadąc
wzdłuż wałów przeciwpowodziowych Wisły, warto zwrócić
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Spływ rzeką Krutynią

uwagę na historyczne ślady świetności tych terenów.
Zobaczymy tam jedyne w swoim rodzaju zabytkowe
mosty kolejowe w Tczewie, a poruszając się Szlakiem
Zamków Gotyckich – malownicze warownie.

Pomorskie – kajakiem
Pomorskie oferuje także zwiedzanie regionu kajakiem.
Sprzyja temu ponad 30 spławnych szlaków kajakowych
o łącznej długości 3 tys. km. I na pewno nie będzie nudno
– fani kajakarstwa znajdą rzeki o charakterze górskim,
przy czym nie zabraknie także malowniczych jezior. Tylko
w Pomorskiem można zakończyć spływ nad brzegiem morza!

Pomorskie – Nordic Walking
Pomorskim centrum Nordic Walking jest powiat kartuski,
na terenie którego oznakowano ponad 190 km tras.
Zróżnicowany krajobraz, baza noclegowa i gastronomiczna
oraz liczne atrakcje sprawiają, że nowy produkt turystyczny
ma potencjał, by zostać markowym produktem Kaszub.
Na jego atrakcyjność wpływa też fakt, że jest to produkt
całoroczny, gdyż aktywność tę można uprawiać także
jesienią i zimą. W sumie wyznaczono 21 tras o różnej
długości i skali trudności. Na trasach znajdują się tablice
informacyjne z wykresami hipsometrycznymi. Bazami
wypadowymi dla oznakowanych tras są: Żukowo.
Polewo, Ostrzyce, Chmielno, Pomieczyno, Sierakowice,
Kartuzy i Kościerzyna. Ponadto kilka tras wyznaczono
i oznakowano również na terenie miasta i gminy
Wejherowo.

Pomorskie – pieszo
Dla amatorów pieszych wędrówek Pomorskie oferuje
całą gamę oznakowanych szlaków turystycznych. Liczne
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trasy znajdują się na terenach objętych ochroną przyrody,
w lasach i obszarach nadmorskich. Można wybrać się
na kilkudniową wycieczkę przez Kaszuby lub Kociewie,
poznać osobliwości przyrodnicze i krajobrazy Borów
Tucholskich, Słowińskiego Parku Narodowego czy parków
krajobrazowych.
Dobrym przykładem może być tu Szlak Strugi Siedmiu
Jezior, który prowadzi przez serce Parku Narodowego
Borów Tucholskich, ukazując najcenniejszy przyrodniczy
skarb tego obszaru, czyli Strugę Siedmiu Jezior. Trasa
oznakowana jest kolorem zielonym i liczy ponad 41 km.
Rozpoczyna się w Charzykowych, wiedzie dalej do
Bachorza, a następnie wzdłuż Strugi Siedmiu Jezior.
Następnie, mijając jezioro Jeleń, odbija na południe
i przez Jarcewo prowadzi do Chojnic, gdzie kończy
swój bieg. Po drodze mija się kilka węzłów szlaków
pieszych i rowerowych (w Bachorzu, w Starej Pile, na
pętli Lipnickiego czy w Klosnowie), dzięki czemu można
samemu planować wycieczki w parku.

Warmia i Mazury

Warmińsko-Mazurskie to czwarte co do wielkości
województwo w Polsce. Corocznie wypoczywają tu rzesze
turystów z kraju i zagranicy. Jest tu ponad 2700 jezior, po
których w słoneczne dni pływają tysiące kajaków, łodzi
i jachtów.
Warmia i Mazury to raj dla miłośników aktywnej
turystyki. Są tutaj szczególnie dobre warunki do
uprawiania wszelkich form rekreacji związanych z wodą,
takich jak: żeglowanie (a zimą bojery), kajakarstwo,
rejsy statkami, houseboating, nurkowanie, wędkowanie.
Z myślą o żeglarzach nad Wielkimi Jeziorami i Jeziorakiem
powstała sieć nowoczesnych ekomarin. Żeglarski Szlak

@vikingpolska
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Szlak rowerowy „Green Velo”

Wielkich Jezior Mazurskich łączy kompleksy dwóch
największych w kraju akwenów – jezior Śniardwy i Mamry.
Znakomite warunki znajdą w regionie również amatorzy
jazdy na rowerze. Blisko 400 km liczy warmińsko-mazurska część nowo uruchomionego Wschodniego
Szlaku Rowerowego „Green Velo”. Przebiega ona przez
północną część województwa, łącząc Elbląg z Gołdapią. Jej
uzupełnieniem są dziesiątki tras lokalnych.

Warmia i Mazury – Wschodni Szlak Rowerowy
Green Velo
Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo to najdłuższa trasa
rowerowa w Polsce. Przebiega przez pięć województw,
a jego główna nitka liczy 1885 km (a razem z 13 trasami
łącznikowymi oraz alternatywnymi łącznie 2071 km).
Warmińsko-mazurska część szlaku ma około 395 km
i umożliwia zwiedzanie północnych terenów regionu,
niezwykle malowniczych oraz obfitujących w atrakcje
przyrodnicze i kulturowe.
Jadący mogą korzystać ze zlokalizowanych na
trasie MOR-ów, czyli Miejsc Obsługi Rowerzystów,
wyposażonych w bezpieczne stojaki, ławy, stoły,
wiaty, kosze na śmieci i tablice informacyjne (niektóre
także w przenośne toalety i umywalki). Na turystów
czekają również Miejsca Przyjazne Rowerzystom, czyli
rekomendowane obiekty (noclegowe, gastronomiczne,
usługowe), które dostosowują swoją ofertę do potrzeb
miłośników dwóch kółek.
W wydanych drukiem przewodnikach i na greenvelo.pl
znalazły się również propozycje dodatkowych wycieczek
rowerowych (jednodniowych, weekendowych i dłuższych)
w okolicach, przez które przebiega szlak. Ich trasy często
wykorzystują lokalne szlaki.

• 50% KARBON (POWŁOKA 3-K)
• 3-SEKCYJNY FAST LOCK SYSTEM
• PRZEDŁUŻONY PIANKOWY GRIP
• REGULOWANY PASEK
• WIDIOWY GROT

VS.

TERVE

• ALUMINIUM 7075
• 4-SEKCYJNY (FOLDING SYSTEM
+ FAST LOCK SYSTEM)
• PRZEDŁUŻONY PIANKOWY GRIP
• REGULOWANY PASEK

zobacz więcej na
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Ostatnie miasto tej części szlaku Green Velo to Gołdap,
położona w pobliżu granicy z Rosją i mająca status
uzdrowiska. Na zdjęciu Piękna Góra (Góra Gołdapska), w zimie
działa tutaj ośrodek narciarski

Green Velo został podzielony na 12 „królestw
rowerowych”, spośród których trzy znalazły się na
terenach województwa warmińsko-mazurskiego. Są
to: „Nad Zalewem Wiślanym” (biegnie przez nie 93 km
szlaku), „Warmia i okolice” (147 km) i „Północne Mazury”
(153 km). Szlak zaczyna się (lub kończy) w położonym
w pierwszym z owych „królestw” Elblągu, biegnie wzdłuż
północnej granicy regionu i w trzecim z nich, w okolicy wsi
Bolcie, łączy się z podlaską częścią trasy.
Elbląg to drugie co do wielkości miasto województwa,
dawniej ważny port i ośrodek handlowy. Zachowało się
tutaj wiele pamiątek jego bogatej historii. W mieście
bierze początek Kanał Elbląski, unikalny, zabytkowy
szlak wodny, którym przez jezioro Druzno (rezerwat
ptaków) można dopłynąć do Ostródy (a jego odnogami
również do Iławy i Starych Jabłonek). Na zachód i południe
od Elbląga rozciągają się Żuławy Elbląskie, których
charakterystycznymi elementami pejzażu są liczne kanały
i domy podcieniowe.
Z miasta szlak biegnie przez Wysoczyznę Elbląską (park
krajobrazowy), której pokonanie stanowi spore wyzwanie
ze względu na duże różnice wysokości i strome podjazdy.
Te trudy są rekompensowane przez widoki Zalewu
Wiślanego, wzdłuż którego wiedzie trasa. Do akwenu
docieramy w okolicach Suchacza, potem mijamy Kadyny
z rezydencją niemieckiego cesarza Wilhelma II oraz
Tolkmicko.
Kolejny etap szlaku wiedzie nas do Fromborka, gdzie
przez blisko 30 lat mieszkał i pracował Mikołaj Kopernik.
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Na tutejszym Wzgórzu Katedralnym zachowało się
wiele pamiątek po wielkim astronomie. Jadąc dalej
brzegiem Zalewu Wiślanego, docieramy do osady
portowej Nowa Pasłęka, skąd biegnąca wzdłuż Pasłęki
trasa zaprowadzi nas do Braniewa. W tym dawnym
porcie handlowym zachowało się kilka interesujących
zabytków.
Kierując się na południowy wschód, dojeżdżamy
do kolejnego „królestwa rowerowego” – „Warmia
i okolice”. Pierwszym miastem na szlaku jest tu Pieniężno
z ciekawym muzeum etnograficznym. Stąd kierujemy
się malowniczymi terenami Wzniesień Górowskich do
Górowa Iławeckiego, gdzie można odwiedzić m.in.
muzeum gazownictwa. Jeśli zboczymy z trasy, lokalnym
szlakiem rowerowym możemy dotrzeć do położonej
przy granicy z obwodem kaliningradzkim Rosji „bocianiej
wsi” Żywkowo. Na 30 mieszkańców przypada tu około
160 bocianów.
Z Pieniężna Green Velo wiedzie nas na południe do
Lidzbarka Warmińskiego. Dawna stolica historycznej
Warmii może się poszczycić pięknymi zabytkami:
zamkiem biskupim, kościołami, pałacem nazwanym
Oranżerią Krasickiego. W okolicy Lidzbarka Warmińskiego
jedzie się wygodnie, ponieważ część trasy prowadzi po
dawnych torowiskach.
Zmierzając do Bartoszyc, pokonujemy płaski obszar
Niziny Sępopolskiej, której oś stanowi dolina Łyny –
największej rzeki regionu. Po drodze mijamy m.in.
barokowe sanktuarium maryjne w Stoczku Klasztornym

[Dolny Śląsk, Pomorskie, Warmia i Mazury]

i zespół pałacowy w Galinach ze stadniną koni.
W Bartoszycach zachowały się fragmenty gotyckiej
zabudowy i zabytkowe spichlerze. Po drodze do Sępopola,
ostatniego miasta na tej części szlaku, warto zajrzeć do
stadniny koni w Liskach.
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Królestwo rowerowe „Północne Mazury” obejmuje obszary
atrakcyjne przyrodniczo i różnorodne krajobrazowo,
leżące na północ od Krainy Wielkich Jezior Mazurskich.
Początkowo trasa wiedzie terenami nizinnymi. Po
drodze do Węgorzewa mijamy Korsze, Barciany
z imponującym zamkiem krzyżackim oraz Srokowo. Stąd
trasę poprowadzono wydzielonym traktem przez coraz
liczniejsze wzgórza.
W Węgorzewie, położonym nad jeziorem Mamry
(drugim co do wielkości w kraju), zaczyna się żeglarski
Szlak Wielkich Jezior Mazurskich. W okolicy wytyczono
również sieć ciekawych tras rowerowych. Na wschód
od Węgorzewa szlak prowadzi dawnym torowiskiem.
Począwszy od okolic wsi Banie Mazurskie, rozciągają
się mocno pofałdowane Mazury Garbate. Na odcinku
pomiędzy Węgorzewem a granicą województwa różnica
poziomów podjazdów i zjazdów wynosi w sumie ponad
1 km.
Ostatnie miasto tej części szlaku to Gołdap, położona
w pobliżu granicy z Rosją i mająca status uzdrowiska.
Można tutaj skorzystać z tężni i pijalni wód leczniczych lub
podziwiać panoramę okolicy z wieży ciśnień. Na wschód
od miasta rozciąga się Puszcza Romincka, której część
ma charakter świerkowej tajgi. Szlak wiedzie skrajem
puszczy do wsi Stańczyki, w której wznoszą się jedne
z najwyższych w Polsce wiadukty dawnej linii kolejowej.
Dalej Green Velo dociera do styku granic trzech państw:
Polski, Litwy i Rosji w okolicach wsi Bolcie, gdzie przebiega
również granica pomiędzy województwem warmińsko-mazurskim i podlaskim.

J . W igry

EŁK

OLSZTYN
OSTRÓDA

Warmia i Mazury – Królestwo rowerowe „Północne
Mazury”
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[kierunki outdoor – Tyrol]

Innsbruck, Zirl
– tyrolska wycieczka
pod znakiem wspinu
Piotr Turkot

Dolina Innu oraz okolice Innsbrucku to miejsce, które wiele z Was kojarzy choćby
z tranzytowych podróży do Arco, czy też do znanych tyrolskich dolin, takich jak Ötztal,
Stubai czy Pitztal. Jednak dobrym przyczynkiem, aby uważniej sprawdzić wspinaczkowe
możliwości tych terenów, jest wydany przewodnik „Sportklettern Innsbruck und seine
Feriendorfer, Sonnenplateau Mieming, Sellraintal, Kuhtai” autorstwa Güntera Durnera
i Wernera Gürtlera. Topo opisuje 29 rejonów, oferujących 1170 dróg jednowyciągowych
i 88 wielowyciągówek.
Można w nim znaleźć również informacje o 11 drogach
lodowych, a także 2 rejonach boulderowych (ponad
150 problemów). Jeśli chodzi o przewodnik online, to
nie można zapominać o stronie climbers-paradise.com,
gdzie znajdziecie nie tylko info o okolicach Innsbrucka, ale
również topa z innych rejonów austriackiego Tyrolu.

Innsbruck – Climbers’ City

Położony w sercu austriackich Alp Innsbruck odgrywa
niezwykle ważną rolę na na mapie europejskiego
wspinania. Duża i prężna społeczność wspinaczkowa,
bogata historia z postacią Hermanna Buhla na czele,
świetna infrastruktura sportowa, cieszące się popularnością
i prestiżem rozgrywane od lat zawody Pucharu Świata, czy
w końcu związana z miastem plejada świetnych wspinaczy
i zawodników. Nazwiska Kiliana Fischhubera, Anny
Stöhr czy Jakoba Schuberta znane są przecież wszystkim
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entuzjastom wspinania i zawodów.
W tym roku miasto wzbogaciło się o nowy kompleks
wspinaczkowy – Kletterzentrum Innsbruck. Wybudowany
przy dużym wsparciu miasta i regionu, obiekt budzi
podziw zarówno wśród amatorów, jak i zawodników.
W unikalny sposób łączy w sobie arenę przygotowaną
z myślą o najważniejszych zawodach z miejscem,
w którym trenować może równocześnie prawie
600 wspinaczy!
Ściana zewnętrzna już w tym roku będzie miejscem,
gdzie rozegrane zostaną Mistrzostwa Świata Juniorów
[30.08 – 10.09.2017]. W przyszłym sezonie Innsbruck czeka
na seniorski czempionat [MŚ 2018 – 6-16.09] i śmiało
można założyć, że będzie to wydarzenie wyjątkowe ze
względu na lokalizację, przyjazną infrastrukturę, która być
może pozwoli na pełną, sportową integrację zawodników
i wspinaczkowej części publiczności.

fot. PiotrTurkot

fot. Piotr Deska / DH Climbing

[Innsbruck, Zirl]

Panorama Innsburcku z Nordkette

Jednak nawet najlepsza ściana nie zastąpi naturalnej
skały. Dlatego mieszkający w Innsbrucku wspinacze od
lat wspinają się w takich miejscach jak zlokalizowany
w obrębie miasta ogródek skalny Höttinger Steinbruch
czy w rejonach Kletterarena Seegrube, Zwischendeck,
Sonnendeck leżących na zboczach wznoszącego się nad
miastem masywu Nordkette.
Miłośnicy historycznych rejonów powinni zwrócić
szczególną uwagę na Höttinger Steinbruch, w którym
swoje umiejętności skalne szlifował legendarny
Hermann Buhl. Znajdziecie tam drogi o trudnościach
nieprzekraczających 7c+ – większość jednak o szóstkowych
wycenach, o wysokości od 10 do 35 metrów.
Zalety świetnej lokalizacji Innsbrucku najlepiej
jednak widać ze zboczy Nordkette. Korzystając z kolejki
górskiej, możemy w kilkanaście minut przenieść się
do pośredniej stacji Seegrube, skąd do Kletternarena
Seegrube, Zwischendeck czy Sonnendeck mamy
odpowiednio od 20 do 60 minut podejścia. Sektory
znajdują się na wysokości ok. 2100 m i oferują drogi
o umiarkowanym stopniu trudności z takimi perełkami
jak choćby 40-metrową 7a Weg mit dem Fisch, biegnącą
bogatym w różnej wielkości dziurki i świetnej jakości
wapieniem. Warto dodać, że w sektorze Sonnendeck na
30 opisanych dróg 16 okraszono 3 gwiazdkami (topo „Tirol.

Piękna sceneria Karwendel, widok z Nordkette
w kierunku północnym

Sportklettern in Nordtirol”, autorstwa Michaela Meisla).
Wspinanie w sektorach Nordkette to dobra alternatywa na
letnie upały – wspomniana wysokość i górskie otoczenie
zapewniają chłodniejsze warunki, choć trzeba oczywiście
wziąć pod uwagę kapryśną alpejską pogodę.
Innsbruck to prawdziwe Climbers’ City (Miasto
Wspinaczy). Świadczy o tym choćby swoista triada –
Buhl, Innsbruck i Nordkette. Otóż pamięć Hermanna
upamiętnia plac (Hermann Buhl Platz), na którym znajduje
się końcowa stacja kolejki miejskiej (Hungerburgbahn)
i początkowa górskiej (Nordkettenbahnen).
Dzięki temu połączeniu możemy z samego centrum
Innsbrucka przenieść się na zbocza Nordkette – stacja
końcowa Hafelekar 2269 m – w niecałe pół godziny.
A o tym, że plac nazwany imieniem Buhla to miejsce
ważne dla miasta potwierdza również fakt, że budynki
wszystkich czterech stacji Hungerburgbahn (również
ten sąsiadujący z placem Buhla), zaprojektowała jedna
z najsłynniejszych architektek na świecie Zaha Hadid
(w latach 2004-2007).
Nordkette to oczywiście także atrakcja turystyczna,
świetne miejsce wypadowe na szlaki parku alpejskiego
Karwendel oraz uznana miejscówka rowerowa, ze
szczególnym uwzględnieniem miłośników downhillu.
Z Hafelkar startuje Innsbrucker Klettersteig – via ferrata
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Zewnętrzne ściany Kletterzentrum Innsbruck

licząca sobie 3300 metrów długości, która prowadzi przez
siedem okolicznych szczytów, takich jak Kaminspitze,
Kemacher i Brandjochspitze do siodła Frau Hitt Sattel.
Trudności tej via ferraty wahają się pomiędzy B i C. Jednak
największą atrakcją Innsbrucker Klettersteig jest piękna
sceneria pasma Karwendel.

Zirl – od kultowego Dschungelbuch po
wielowyciągówki na Martinswand
Pora jednak odwiedzić rejony zlokalizowane kilkanaście
kilometrów od Innsbrucku, w pobliżu miasteczka Zirl.
Położony nad Innem Zirl przytulony jest do zboczy
ograniczających dolinę od północy. I to właśnie tam wznosi
się efektowny, kilkusetmetrowy masyw Martinswand
– świetne miejsce do wspinaczek wielowyciągowych,
otoczony kilkoma sportowymi rejonami.
Ważną informacją związaną z tym miejscem jest
południowa wystawa ścian. W niektórych sektorach
znajdziemy dające trochę cienia drzewa, ale trzeba
pamiętać, że lato to nie najlepsza pora roku na wizytę
w tej okolicy. Wiosna, jesień oraz, co ciekawe, zima to
z pewnością najlepszy czas, aby zmierzyć się z tutejszymi
drogami. W słoneczne zimowe dni można się tu wspinać
ponoć bez problemu.
W tajniki historii okolicznych skał wprowadził nas nasz
przewodnik Robert Thaler. Mimo, że teraz skupia się on na

46

| OUTDOOR MAGAZYN |

usługach przewodnickich, to bez problemu nawiązaliśmy
nić wspinaczkowego porozumienia. Przyszło nam to tym
łatwiej, że oprócz wspinania Robert okazał się być wielkim
znawcą tutejszego piwa – oczywiście skorzystaliśmy
skwapliwie z jego rad również w tej skomplikowanej
materii...
Ruszyliśmy zatem na spotkanie ze sportowymi
rejonami, których w pobliżu Zirl i Martinswand nie brakuje.
To właśnie tutaj znajduje się kultowy Dschungelbuch
(Księga Dżungli) – rejon, w którym powstawały
najtrudniejsze austriackie drogi. Wśród autorów klasyków
z lat 80. i 90. znajdziemy takie sławy jak choćby Heinz Zak
czy Reinhold Scherer.
Zwłaszcza Scherer zapisał się w historii tego rejonu
złotymi zgłoskami, do niego należy bowiem autorstwo
większości tutejszych ekstremów z historyczną
Dschungelfieber 8c/c+ z 1992 roku! Reinhold to notabene
człowiek-instytucja austriackiego wspinania – autor
ponad 1000 dróg wspinaczkowych, przewodnik górski,
routsetter Pucharu Świata w 2. połowie lat 90., trener
kadry narodowej (trenował takie gwiazdy jak David Lama,
Angela Eiter, Katharina Saurwein czy Jakob Schubert),
właściciel centrum wspinaczkowego Tivoli (właśnie
zamykanego), a obecnie szef nowego Kletterzentrum
Innsbruck (patrz wywiad).
Wspinanie w Dschungelbuch, jak w większości
historycznych rejonów, a do tego pełniących funkcję

fot. Piotr Deska / DH Climbing

[kierunki outdoor – Tyrol]

fot. Piotr Deska / DH Climbing

[Innsbruck, Zirl]

Wspinanie w sektorze Galerie – Rosinante 6a+, z tego miejsca
roztacza się piękny widok na dolinę Innu, okolice Zirl oraz wznoszącą
się nad doliną kilkusetmetrową Martinswand

miejscowych pakerni, charakteryzuje wyśrubowana
cyfra. Tutaj naprawdę trzeba się namęczyć, nawet na
rozgrzewkowych z pozoru drogach. Pasaże biegną głównie
po krawądkach, trikowych odciągach i podchwytach.
Wiele z nich jest mocno wyślizganych – jak przystało na
rejon z ponad 30-letnią tradycją. Niezwykle wymagająco
wygląda zwłaszcza pierwsza część sektora Hauptteil,
w którym linie nie mają więcej niż 15 metrów. Ich wyceny
dochodzą do 8c – strach pomyśleć, jak na tych małych
krawądkach muszą kumulować się tak wielkie trudności.
(topo lewej części Dschungelbuch – pdf, więcej toposów
znajdziecie na stronie climbers-paradise.com).
Na mocnych wspinaczy czekają takie linie jak choćby
klasyk Heinza Zaka z 1986 Swing Time 7c+ czy Stay Hungry
8b+ z 1989 roku… Rzut oka na specyfikę wspinania w tej
części Dschungelbuch daje wyobrażenie, skąd wzięły się
sukcesy mistrza boulderingu Kiliana Fischhubera. Niech
Was jednak nie przestraszy ten opis – w Dschungelbuch
znajdziecie wiele innych dróg w pełnym zakresie trudności
i długości (od 12 do nawet 45 metrów).
Dywagacje historyczne warto uzupełnić opowieścią
naszego przewodnika. Otóż Robert wspomniał,
że masyw Martinswand upodobał sobie cesarz
Maksymilian I (panujący w XVI wieku). I nie chodziło
tu o wspinaczkowe aspekty tego miejsca. Choć trzeba
przyznać, że podstawowe umiejętności poruszania się
w terenie skalnym nie mogły być władcy obce, ponieważ

Maksymilian zwykł polować na skalnych półkach
i zachodach na kozice… Metoda cesarza była niezwykle
prosta – uzbrojony w kij podchodził, jak tylko mógł
najbliżej do biednego zwierzęcia i starał się je strącić
w przepaść.
Cała historia kończy się oczywiście anegdotą – otóż
podczas jednego ze swych polowań cesarz zapędził
się w trudno dostępne miejsce, do dość eksponowanej
groty (nazwanej oczywiście jego imieniem), skąd zaczął
wołać o pomoc „Wenn sie grad kematen, aber per fuass”
(sentencję trudno jest przetłumaczyć, ale znaczy mniej
więcej tyle: „Gdyby tylko zdołali (dali radę) po mnie
przyjść”). Poddani z wielkim ociąganiem zabierali się za
ratowanie monarchy, ale dziś nazwy okolicznych wiosek,
Kematen i Oberperfuss, nawiązują do tego historycznego
wydarzenia.
Legenda legendą, a nam pozostał w spadku sektor
„Kaiser Max Grotte”, efektownie wznoszący się nad
doliną i oferujący 17 dróg, z czego większość powyżej
8a+. Z groty rozciąga się piękny widok na dolinę Innu
i Zirl. Jednak dla tych, których odstraszają takie trudności
z odsieczą przychodzi inny, pięknie położony sektor.
Mowa tutaj o Galerii (Galerie), która zlokalizowana jest
na zboczach masywu. Do sektora prowadzi stromy szlak
– podejście trwa ok. 30 minut. Końcowe metry to wejście
na betonową galerię, wewnątrz której znajdują się tory
linii kolejowej Karwendelbahn (Mittenwaldbahn), łączącej
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Wspinanie w Kaiser Max Grotte, okolice Zirl

Innsbruck z innymi miastami doliny oraz Monachium.
Kolej przecina zbocza, biegnąc efektownymi galeriami,
tudzież tunelami – nie mieliśmy niestety okazji, ale można
śmiało założyć, że podróż tą linią musi być dużą atrakcją
turystyczną. Swoją drogą aż dziwne, że nie zbudowano
specjalnej stacji dla wspinaczy, Galerie albo Martinswand
cieszyłyby się dużą popularnością.
A wspinanie na Galerie jest takie jak widoki –
wyśmienite. Można tutaj znaleźć linie, których długość
dochodzi nawet do 36 metrów, jak choćby zjawiskowa,
a przy tym bardzo wymagająca jak na drogę o
rogrzewkowych trudnościach 6a+ – Das Lacheln am Ende
der Leiter. Byliśmy pod dużym wrażeniem jakości skały
oraz pięknych sekwencji, jakie można było znaleźć na tym
„trzygwiazdkowym” klasyku. Nie mniej frajdy dostarczyła
30-metrowa Rosinante 6a+.
Początkujący wspinacze również znajdą dla siebie
kilka sektorów – do takich należą z pewnością OAV
Klettergarten i Supermarkt oferujące nie mniej niż 70 dróg
w umiarkowanych trudnościach do 6c+ (plus 20 dróg do 7c+).
Nam udało się również odwiedzić leżący nieopodal
Martinswand rejonik Mull (korzysta się z tego samego
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parkingu, co idąc pod Dschungelbuch). To całkiem ciekawe
miejsce, wznoszące się ok. 100 metrów nad doliną, dzięki
czemu piękne widoki są tam również gwarantowane.
Rejon sprowadza się do jednego muru skalnego
o zmiennej wysokości od 10 do 20 metrów i oferuje
bardzo treściwe i wymagające wspinanie. My wybraliśmy
dwie „trzygwiazdkowe” linie – Il Martimonio 6c+ oraz
Road to Hell 7a+ i mimo że sukces nie przyszedł łatwo,
możemy je śmiało polecić. Oczywiście przy zastrzeżeniu,
że będzie trudniej niż łatwiej… Przestrzegamy również
przed rozgrzewką na krótkich 6a+ po prawej stronie
sektora. Martinswand powinno spodobać się również
miłośnikom wspinaczki wielowyciągowej. Ściana
wznosi się na około 500 metrów nad dnem doliny,
a najdłuższa droga liczy sobie aż 13 wyciągów. W masywie
znajdziemy 4 wielowyciągowe sektory: Spitz, Tiroler
Fischzuchtplatten, Vorbau oraz główny, czyli Hauptwand.
W sumie na wspinaczy czeka 47 wyposażonych w spity linii
(zalecana jest lina minimum 60 metrów, posiadanie 10-19
ekspresów oraz oczywiście kasku). Większość dróg kończy
się w miejscach, gdzie możliwe jest zejście (dokładny opis
dróg zejściowych znajdziecie w przewodniku). W masywie

fot. Christian Vorhofer / Innsbruck Tourismus

[kierunki outdoor – Tyrol]

Wschód słońca nad doliną Innu, widok z sektora Galerie, okolice Zirl

fot. Danijel Jovanovic / blog.innsbruck.info

fot. Piotr Deska / DH Climbing

[Innsbruck, Zirl]

Via ferrata na Martinswand
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fot. Christian Vorhofer / Innsbruck Tourismus

[kierunki outdoor – Tyrol
Polska
]]

Ikona rejonu Ehnbachklamm, czyli Turm Zuller

znajdziecie też via ferratę – Kaiser Max Klettersteig, która
prowadzi do Kaiser Max Grotte i dalej w wyższe partie
masywu.
W sektorze Spitz znajdziemy wymagające, ok.
100-metrowe, drogi o trudnościach od 6c+ do 7b+. Z kolei
Tiroler Fischzuchtplatten oferuje 5 linii od 6a do 7a. To
tutaj znajdziecie najdłuższą drogę Martinswand – Botanik
Grandprix 6a (13 wyciągów, 481 metrów!), tutaj także,
korzystając z Surprise 6c+ (6 wyciągów, 200 metrów),
możecie wspiąć się bezpośrednio do opisanej wyżej Kaiser-Max-Grotte (do której prowadzi również turystyczny szlak).
Uwagę wszystkich przykuwa oczywiście główny sektor,
czyli Hauptwand, na którym wytoczono 9 dróg, z których
większość ma wyśrubowane trudności. Najłatwiejsza linia
Auckenthaler 6a+ – klasyk rejonu wytyczony w 1939 roku
(oryginalnie V+ A0) – liczy sobie 13 wyciągów, a jej długość
sięga 360 metrów). Najtrudniejsza droga na ścianie Eritrea
ma wycenę 7c/c+ (3 wyciągi, 80 metrów) i jej autorstwo
należy do dobrze nam już znanego Reinholda Scherera
(1990). Swój ślad na Martinswand zostawił również Heinz
Zak, który jest współautorem dwóch linii – Skyline 7a+/b
(7 wyciągów, 150 m, 1991) oraz Spiel ohne Grenzen 7c (13
wyciągów, 270, 1994).
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Sielankowy Ehnbachklamm

Najbliższe okolice Zirl kryją jeszcze inne ciekawe rejony.
Wcinające się w północne zbocza doliny Innu wąwozy
prowadzą wzdłuż strumieni w piękne i zaciszne miejsca.
To tutaj znajdziemy wytchnienie od skąpanych w słońcu
ścian Martinswand – dwa sektory zlokalizowane są
w bliskim sąsiedztwie górującego nad miastem zameczku
Fragenstein – sektor Fragenstein oraz Schlossbachkalm.
Jednak najbardziej interesujący wydaje się być rejon
Ehnbachklamm, który ciągnie się wzdłuż strumienia
Ehnbach. Ta dolinka to świetne miejsce na rodzinno-wspinaczkowe wypady. Oferuje piękne krajobrazy
oraz różnorodne wspinanie – od wielowyciągówek
na Jungmannschaftswand (długość od 60 do 125 m –
2-4 wyciągi – trudności 8 dróg od 5b do 6c+) po drogi
o umiarkowanych stopniach trudności.
Dojście do sektorów leżących na początku dolinki
zajmuje ok. 10 minut. Dłuższy, ok. 40-minutowy, spacer
czeka nas, jeśli chcemy dotrzeć do piknikowego miejsca
z dwoma popularnymi sektorami (trudności do 6c+) –
Buchenwandl oraz Gotenturm.
Tutaj również znajdziecie wizytówkę rejonu, czyli Zuller
Turm – mimo że skalna wieżyca nie ma wysokich ścian,

fot. Piotr Deska / DH Climbing

[Dolny Śląsk, Pomorskie, Warmia
[Innsbruck,
i Mazury
Zirl]

Urokliwy zakątek Ehnbachklamm – widok na fragment sektora Buchenwandl

to jej położenie ok. 70 metrów ponad poziomem potoku
dodaje kilkunastometrowym pasażom ekspozycji. Warto
dodać, że autorem 2 dróg na tej turni jest nasz zirlowski
przewodnik Robert Tahler.
***
Udało nam się odwiedzić wapienne skały w okolicy Zirl,
oferujące różnorodne wspinanie, od kultowego, mocno
sportowego Dschungelbuch, poprzez wielowyciągowe,
słoneczne zerwy Martinswand, po pełny spokoju, świetny
na rodzinny piknik Ehnbachklamm. Sprawdziliśmy
również, jak prezentuje się najnowocześniejsze centrum
wspinaczkowe świata, czyli Kletterzentrum Innsbruck.

Niezapomniany widok na dolinę Innu z Nordkette
jasno pokazał nam, że Innsbruck to wyjątkowe miasto,
rewelacyjnie położone w sercu Alp, będące mekką dla
miłośników wszelkich outdoorowych aktywności. Wszak
zgodnie z dewizą promującą to miejsce, Innsbruck to
Climbers’ City. Nie sposób temu zaprzeczyć!
Pomocne strony:
• climbers-paradise.com
• tirol.routebook
• tyrol.com – Climbing in Tirol
• tyrol.pl
• Innsbruck.info
• Climbers-city.com
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[sprzęt]

Na ciepły, letni deszcz
– przegląd butów
SURROUND®
Około 1/3 gruczołów potowych znajduje się na podeszwie stopy. To właśnie ten fakt ponad
dwa lata temu skłonił firmę GORE-TEX® do stworzenia membrany, która otacza stopę
z każdej strony, również od dołu – SURROUND®. Wraz z innowacyjną konstrukcją butów,
która gwarantuje transport wilgoci i ciepła na zewnątrz, również od strony podeszwy,
technologia SURROUND® zapewnia suchość i komfort stóp oraz ochronę przed deszczem
i wilgocią z zewnątrz.
Na całym świecie wzrasta popularność hikingu, rośnie
zapotrzebowanie na lekkie, dobrze oddychające,
a równocześnie wodoodporne buty, dlatego też producenci
sięgają coraz częściej po GORE-TEX® SURROUND®.
Co roku na rynku outdoorowym pojawia się olbrzymia
ilość nowych rozwiązań i technologii. Niestety, niektóre
z nich wydają się być tzw. sztuką dla sztuki. Nie przechodzą
pomyślnie testów i nie znajdują optymalnych zastosowań,
i choć przyczyniają się do ogólnego rozwoju branży,
napędzając wyścig pomiędzy działami R&D różnych
producentów, nie pozostają z nami na długo. Na trasie
tego wyścigu tylko co pewien czas natrafiamy na „kamienie
milowe” – technologie prawdziwie innowacyjne, które
zaliczają kolejne testy łącznie z tym najważniejszym,
egzaminem końcowym, jakim jest oczywiście opinia
klientów. Dotyczy to właśnie technologii GORE-TEX®
SURROUND®, która służy nam już ponad dwa lata, a w roku
2017 skorzysta z niej jeszcze szersza grupa producentów.

Dlaczego SURROUND™?

Przede wszystkim dla „oddychalności”. Zastosowanie
GORE-TEX® SURROUND® pozwala na zwiększenie
powierzchni skóry, która oddycha, o 30%. Ten aspekt jest
bardzo istotny w modelach butów używanych głównie
w ciepłych warunkach, kiedy stopa szczególnie narażona
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jest na pocenie, a użytkownik nie chce zrezygnować
z ochrony przed przemoczeniem buta w razie deszczu.
Membranowa skarpeta otacza stopę ze wszystkich stron
i nie dopuszcza wody z zewnątrz.
Czy tego właśnie potrzebują turyści? Badania wykazują,
że tak – najpopularniejszą aktywnością outdoorową
jest hiking. W odróżnieniu od trekkingu, który wymaga
transportowania dużej ilości ekwipunku ze sobą w plecaku,
hiking definiuje się jako jednodniowe wycieczki, które
kończą się powrotem do domu lub noclegiem w schronisku.
Osoby uprawiające hiking nie wymagają od butów wysokiej
cholewki, osłony i stabilizacji kostki, za to cenią lekkość,
oddychalność i wodoodporność.
Miłośnicy górskich wycieczek i długich spacerów,
przyzwyczajeni do komfortu, jaki dają im buty
przeznaczone do aktywności na łonie natury, często sięgają
po technologie ze świata outdooru również na co dzień,
w miejskim środowisku. Z roku na rok przybywa modeli
wyposażonych w profesjonalną GORE-TEX® SURROUND®,
zarówno w wersji casual, jak i outdoor. Osoby ceniące na co
dzień wygodę i niezawodność mają do wyboru kilka modeli
butów, które zapewnią suchość ich stopom w cieplejsze dni,
w pomieszczeniach, a także na zewnątrz, gdy zaskoczy je
deszcz.

artykuł sponsorowany

fot. Merrell

z technologią GORE-TEX®

[technologia Gore® Surround®]
Technologia GORE-TEX® SURROUND® to nie
tylko materiał – to także konstrukcja
Na sukces technologii SURROUND® składają się dwa
elementy. Laminat Extended Comfort Footwear,
wzmocniony tylko pod wkładką – na wszelki wypadek
(piasek itp.) – oraz innowacyjny sposób wykorzystania
materiałów w połączeniu z budową buta. Membrana
otacza stopę ze wszystkich stron, zapewniając pełną
wodoodporność. To rozwiązanie sprawdziło się już
niejednokrotnie w połączeniu z innymi, znanymi od lat
na rynku membranami.
Natomiast prawdziwą innowacją jest konstrukcja
śródpodeszwy, wkładki i podeszwy. To konstrukcja,
która po raz pierwszy zapewnia oddychalność nie tylko
z boków i z góry, ale również od spodu stopy. W wersji
casualowej otwory wentylacyjne znajdują się bezpośrednio
w podeszwie buta, natomiast w modelach turystycznych
transport wilgoci z podeszwy stopy odbywa się poprzez
specjalną wkładkę z poliamidu lub poliestru o konstrukcji
siateczki i dalej przez otwory znajdujące się na wysokości
tej wkładki, tuż powyżej podeszwy. Zachowanie pełnej
podeszwy (bez otworów) zapewnia odpowiednią
przyczepność oraz ochronę stopy przed ostrymi
elementami podłoża.
Nowym rozwiązaniem dla butów outdoorowych
są otwory umieszczone na boku podeszwy. W tego
typu podeszwach wtryskowych znajdują się
kanaliki zapewniające cyrkulację powietrza – całość
poliuretanowej konstrukcji wspiera kratownica. Nadmiar
potu odprowadzony jest kanalikami i dalej otworami
wentylacyjnymi zlokalizowanymi w bocznej części
podeszwy.
GORE-TEX® SURROUND® wkroczył na scenę na targach
OutDoor 2014, a pierwsze modele butów wykorzystujące
innowacyjną membranę ukazały się wiosną 2015 roku. Od
tego momentu widzieliśmy już wiele różnych produktów
wyposażonych w tę technologię i chyba możemy
stwierdzić, że GORE-TEX®, dzięki swojemu zaangażowaniu
w poszukiwania nowych rozwiązań, mających sprostać
wymagającym klientom w przyszłości, po raz kolejny
wytyczył nowy kierunek w branży outdoor.

Konstrukcja z otworami wentylacyjnymi
na spodzie podeszwy
To kolejne rozwiązanie wśród producentów stosujących
podeszwy klejone. W podeszwie ukryta jest metalowa
siatka odparowująca pot, który dalej jest odprowadzany
otworami w konstrukcji podeszwy. Dzięki dużej liczbie
otworów podeszwa zapewnia dobrą cyrkulację powietrza,
a siatka zabezpiecza podeszwę przed kamieniami i żwirem.
Rozwiązanie to stosowane jest w kolekcjach miejskich.

Nowe marki z GORE-TEX® SURROUND®

W sezonie wiosna-lato 2017 technologię GORE-TEX®
SURROUND® po raz pierwszy w swoich produktach stosują
marki adidas, Merrell, The North Face, Lowa oraz Salomon.
Dołączyły one do producentów, którzy posiadali ją już
w swojej ofercie: Ecco, Meindl, Aku, Mammut, La Sportiva,
Zamberlan oraz Salewa.
Dodatkowo Salomon, adidas, Lowa i Ecco oferują
hikingowe/mulitisportowe obuwie wyprodukowane
w oparciu o technologię wtryskową podeszw, czyli Surround
z otworami w bokach podeszw, a nie, jak w przypadku
klasycznych butów outdoorowych z GORE-TEX®
SURROUND® z panelami wentylacyjnymi w cholewie.

artykuł sponsorowany

Konstrukcja z panelami wentylacyjnymi po bokach
Opatentowana otwarta konstrukcja buta sprawia, że wilgoć
i nadmiar ciepła przenikają przez laminat GORE-TEX® do
struktury wkładki dystansowej, a stamtąd na zewnątrz
przez boczne otwory wentylacyjne.
W rezultacie stopy są suche, co zwiększa poczucie
komfortu i jednocześnie zmniejsza się ryzyko powstawania
otarć i odcisków. Obuwie z funkcjonalną podeszwą
outdoorową charakteryzuje się także doskonałą
przyczepnością i stabilnością.
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Konstrukcja z otworami wentylacyjnymi
po bokach podeszwy
Jest to najnowsze rozwiązanie wśród producentów stosujących
podeszwy wtryskowe. W tego typu podeszwie znajdują się kanaliki
zapowniające cyrkulację powietrza – całość poliuretanowej
konstrukcji wspiera kratownica. Nadmiar potu odprowadzony
jest kanalikami i dalej otworami wentylacyjnymi w konstrukcji
podeszwy. Dzięki umieszczeniu otworów po bokach podeszwa
może być używana również do zastosowań outdoorowych.
Poliuretan stosowany w podeszwach wtryskowych zapewnia
miękkość i komfort.

Prezentacja butów z GORE-TEX® SURROUND® – The North Face Prezentacja butów z GORE-TEX® SURROUND® – La Sportiva

Prezentacja butów z GORE-TEX® SURROUND® – Merrell
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Prezentacja butów z GORE-TEX® SURROUND® – adidas

[technologia Gore® Surround®]
Wybrane modele butów GORE-TEX® SURROUND® dostępne w latem 2017
adidas

Terrex Fast GTX® SURROUND®

Aku

Mio GTX® SURROUND®

ECCO

Biom Venture GTX® SURROUND®

Cholewka: materiały tekstylne
Konstrukcja: GORE-TEX® SURROUND®,
otwory wentylacyjne na bokach podeszwy
Podeszwa: Guma Continental™
Waga: 385 g (½ pary)
Charakterystyka:
• zgrzewane elementy chroniące palce
i piętę
• system szybkiego sznurowania ze
stoperami
• klips z TPU stabilizujący piętę

Cholewka: zamsz / mesh
Konstrukcja: GORE-TEX® SURROUND®,
panele wentylacyjne na bokach cholewki
Podeszwa: Vibram® s864 megagrip
Waga: 400 g (½ pary)
Charakterystyka:
• gumowy otok chroniący palce i piętę
• śródpodeszwa z tworzywa EVA
• system szybkiego wiązania

Cholewka: materiał syntetyczny /
tekstylny
Konstrukcja: GORE-TEX® SURROUND®,
otwory wentylacyjne na bokach podeszwy
Podeszwa: wtryskiwana pianka PU / guma
Waga: 520 g
Charakterystyka:
• bezpośrednio wtryśnięta podeszwa
z pianki PU z technologią BIOM
NATURAL MOTION®
• system szybkiego wiązania

Hanwag

La Sportiva

Lowa

Najera Mid GTX® SURROUND®

Cholewka: nubuk / mesh
Konstrukcja: GORE-TEX® SURROUND®,
panele wentylacyjne na bokach cholewki
Podeszwa: Vibram® Cross
Waga: 540 g (½ pary)
Charakterystyka:
• wzmocniony czubek i pięta
• system wiązania Ghilly-lacing
• możliwość wymiany podeszwy

Primer Low Woman GTX® Hiking

Cholewka: mesh / Nano-Cell™/ skóra
pokryta PU
Konstrukcja: GORE-TEX® SURROUND®,
panele wentylacyjne na bokach cholewki
Podeszwa: Vibram® Nano
Waga: 344 g (½ pary)
Charakterystyka:
• innowacyjna technologia Nano-Cell™
• stabilizująca stopę technologia STB™
• przyczepność – Impact Brake
System™

Aerox GTX® SURROUND® Mid

Cholewka: materiały syntetyczne /
tekstylne
Konstrukcja: GORE-TEX® SURROUND®,
otwory wentylacyjne na bokach podeszwy
Podeszwa: LOWA Surround Trac®
Waga: 410 g (½ pary)
Charakterystyka:
• amortyzująca konstrukcja LOWA
DynaPU®
• system szybkiego wiązania w wersji
niskiej
• stabilizujący otok MONOWRAP®

OUTDOOR MAGAZYN |

55

[sprzęt]
Meindl

X-SO 70 Mid GTX® SURROUND®

Merrell

Capra Venture Mid GTX®

Salewa

Ramble GTX® SURROUND®

Cholewka: mesh / materiały syntetyczne
Konstrukcja: GORE-TEX® SURROUND®,
panele wentylacyjne na bokach cholewki
Podeszwa: Meindl Magic Active
Waga: 480 g (½ pary)
Charakterystyka:
• wkładka AIR-ACTIVE® Soft Print
drysole
• otok na czubku i stabilizacja pięty
• system szybkiego wiązania

Cholewka: mesh / zamsz
Konstrukcja: GORE-TEX® SURROUND®,
panele wentylacyjne na bokach cholewki
Podeszwa: Vibram® M-Select™ MegaGrip
Waga: 912 g (½ pary)
Charakterystyka:
• poduszka amortyzująca Merrell Air
Cushion
• formowana pod ciśnieniem wkładka
z tworzywa EVA, śródpodeszwa
UniFly z wkładką TrailProtect™

Cholewka: zamsz
Konstrukcja: GORE-TEX® SURROUND®,
otwory wentylacyjne na spodzie podeszwy
Podeszwa: GORE-TEX® Surround TPU
Anti-slip
Waga: 360 g (½ pary)
Charakterystyka:
• stabilizacja pięty 3F System
• podszewka z materiału i skóry

Salomon

The North Face

Zamberlan

Ellipse 2 GTX® SURROUND® W

Cholewka: zamsz, mesh
Konstrukcja: GORE-TEX® SURROUND®,
otwory wentylacyjne na bokach podeszwy
Waga: 415 g (½ pary, rozmiar 38 2/3)
Podeszwa: Contagrip®
Charakterystyka:
• system dopasowania SensiFit™
• doskonała amortyzacja dzięki
śródpodeszwie z pianką EVA
• wkładka OrthoLite®
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Ultra GTX® SURROUND® Mid

Cholewka: siateczka, skóra pokryta
poliuretanem
Konstrukcja: GORE-TEX® SURROUND®,
panele wentylacyjne na bokach cholewki
Podeszwa: Vibram® Megagrip
Waga: 422 g (½ pary)
Charakterystyka:
• wysoki otok gumowy
• śródpodeszwa CRADLE™ GUIDE
• stabilizator pięty Ultra Protect™
CRADLE™

Airound GTX® SURROUND® RR

Cholewka: mesh 3D
Konstrukcja: GORE-TEX® SURROUND®,
panele wentylacyjne na bokach cholewki
Podeszwa: Zamberlan Vibram® Speed
Hiking
Waga: 420 g (½ pary)
Charakterystyka:
• gumowy otok chroniący palce
• gumowe wzmocnienia cholewki RRS
• śródpodeszwa z tworzywa EVA

[sprzęt]

fot. Mactronic

Technologia w parze
z designem – lampki
dla outdoorowców

Stawiają na rozwój technologii, niebanalny design i wsłuchiwanie się w oczekiwania klienta.
Mactronic zdradza swój przepis na sukces i prezentuje najnowszą propozycję dla fanów
outdooru – lampkę rowerową Noise XTR 03.
Rosnąca popularność aktywności outdoorowej przekłada
się na coraz większe zainteresowanie użytkowników
dodatkowym wyposażeniem. Dotyczy to m.in. oświetlenia
przenośnego. – Obok technologicznego zaawansowania
liczy się oryginalna forma i to, by sprzęt ściśle odpowiadał
na oczekiwania rynku, a także wyróżniał się na tle
konkurencji własną tożsamością – mówi Cyprian Lemiech,
dyrektor marketingu w firmie Mactronic. Jak dodaje,
świetnym tego przykładem jest najnowsze „dziecko” marki
– ekstremalna lampka rowerowa Noise XTR 03.

Technologiczna ekstraklasa

Z obserwacji wrocławskiego producenta wynika, że choć
aktywność fanów kolarstwa szosowego, przełajowego czy
MTB znacznie się od siebie różni, w przypadku oczekiwań
względem oświetlenia pojawiają się istotne punkty
wspólne. – Użytkownicy szukają lampek trwałych, które
zapewnią światło o odpowiednio wysokiej mocy i długim
czasie działania. Te cechy udało nam się połączyć w naszej
najnowszej lampce – mówi Cyprian Lemiech.
W kwestii specyfikacji technicznej Noise XTR 03
potrafi imponować – 140 metrów zasięgu światła, aż 540
lumenów mocy (750 lumenów w trybie boost) i konstrukcja
Wnikliwe badanie rynku
z aluminium lotniczego sprawiają, że lampka poradzi
Jak podkreśla przedstawiciel Mactronic, wprowadzenie na
sobie w każdych okolicznościach. – Poznając oczekiwania
rynek nowego modelu oświetlenia to długotrwały proces,
użytkowników udało nam się wprowadzić także dodatkowe
który wymaga doskonałego rozpoznania grupy docelowej
udogodnienie w postaci wcięć w korpusie lampki,
i jej oczekiwań. – Analizujemy sygnały z różnych źródeł –
które zwiększają niezwykle ważną dla bezpieczeństwa
od tych w social media i na profesjonalnych forach, przez
widoczność boczną – dodaje Cyprian Lemiech.
serwisy opinii, po targi, na których możemy osobiście
Jak podkreśla, dla użytkowników obok zaawansowania
porozmawiać z użytkownikami. Zbieramy dane i wyciągamy
technicznego, niezwykle istotną rolę odgrywają wysoka
wnioski, by stworzyć produkt uniwersalny – mówi
funkcjonalność i oryginalny design.
Cyprian Lemiech. I dodaje, że w przypadku Noise XTR 03
od rozpoczęcia pracy do wprowadzenia jej na rynek musiał
minąć niemal rok. Jak wygląda efekt końcowy?
Stworzyć własny styl
W przypadku tego ostatniego Mactronic postawił na
realizowaną przez siebie od lat politykę – współpracę
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[Mactronic – nowości]

Lampka rowerowa Mactronic Noise XTR 03

Funkcjonalność ma znaczenie

By osiągnąć końcowy efekt, przeprowadzono szereg
wnikliwych testów tworzonych na drukarkach 3D makiet
latarek. Te miały wykazać, czy lampka nie jest za mała
za duża, czy ma wygodnie ulokowany włącznik albo czy
wymiana źródła zasilania będzie wygodna w rękawiczkach.
Noise XTR 03 wyposażono bowiem w wydajne i wymienne
ogniwo Li-ion (3400mAh), co pozwala kontynuować
aktywność bez koniecznych przerw na ładowanie
akumulatora. – Zmniejszenie wagi o kilka gramów

artykuł sponsorowany

czy przesunięcie elementu o milimetry – skrupulatnie
wprowadzane zmiany mają pozwolić stworzyć produkt
idealny. Wierzymy, że tak właśnie się stało w przypadku
Noise XTR 03 – mówi Cyprian Lemiech z firmy Mactronic. Co
już teraz mogą ocenić pasjonaci outdooru w całej Polsce.

Mactronic istnieje od 1989 roku. W ciągu blisko trzech
dekad firma zbudowała pozycję europejskiego lidera
produkcji oświetlenia przenośnego. Produkuje sprzęt
oświetleniowy dla służb mundurowych, przemysłu oraz
sportowców i turystów – głównie biegaczy, rowerzystów,
miłośników gór, a także pasjonatów strzelectwa. Wrocławski
producent nieustannie rozbudowuje ofertę i podbija nowe
rynki. Obecnie produkty firmy są dostępne w Europie, Azji
i Afryce. www.mactronic.pl.

fot. Mactronic

z lokalnymi profesjonalistami. Za minimalistyczny
i nowatorski projekt lampki Noise XTR 03 odpowiada
Grzegorz Rozwadowski, projektant z wrocławskiej ASP. –
Wierzymy, że tworzenie własnych koncepcji, promowanie
rodzimej myśli technicznej i polskiego designu zapewnia
naszym projektom pożądaną oryginalność, niebanalny styl
rozpoznawalny na całym świecie – mówi Cyprian Lemiech.
Dynamika, pewna „agresywność” i ostrość kształtów
lampki wrocławskiego producenta skutecznie działają
na wyobraźnię i emocje użytkowników. Jednak zanim
Noise XTR 03 zyskał obecną formę, powstało kilkanaście
projektów, nad których udoskonaleniem pracował sztab
ludzi – kluczowe było pogodzenie ciekawego wyglądu
i ergonomii tworzonej lampki.
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Co trzeba wiedzieć,
by kupić dobre buty
trekkingowe?

rozmowa z Bartkiem Chwistkiem
ze sklepu Polar Sport
Odpowiednie buty trekkingowe są jednym z najważniejszych elementów wyposażenia
każdego szanującego się turysty. Na każdej wycieczce spędzamy w nich bardzo dużo
czasu, przenoszą duże obciążenia. Właściwie dobrane do stopy i do aktywności zapewniają
odpowiedni komfort użytkowania i mają wpływ na nasze bezpieczeństwo. Nietrafiony
rozmiar, jak i model, mogą zepsuć każdą wycieczkę. Przed zakupem butów trekkingowych
powinniśmy zadać sobie wiele pytań. Jak więc podejść do tego tematu? Radzi Bartek
Chwistek, specjalista ze sklepu Polar Sport.
Podział butów trekkingowych

Buty trekkingowe możemy podzielić na dwie grupy: buty
trzysezonowe, na warunki od wiosny do jesieni, oraz buty
całoroczne.
Buty trzysezonowe są to lekkie buty, wykonane
zazwyczaj ze skóry zamszowej połączonej z materiałem
(m.in. Air 8000, Cordura). Wszystkie tego typu buty
posiadają wodoodporne membrany (np. GORE-TEX®),
są lekkie i dobrze oddychają. Takie buty mają podeszwy
o umiarkowanej sztywności. Nie nadają się na długie
zimowe wyjścia.
Modele całoroczne wykonane są ze skóry nubukowej
lub licowej, zazwyczaj występują dodatkowo otoki
gumowe. W większości modeli stosowane są membrany,
które w połączeniu ze skórą zapewniają wysoki stopień
wodoodporności i komfort termiczny w warunkach
zimowych. W tej grupie butów możemy także wyróżnić
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modele wyściełane wewnątrz skórą, która zapewnia duży
komfort użytkowania. Minusem takiego rozwiązania jest
jednak to, że przemoczony but schnie długo. Większość
modeli z tej kategorii ma sztywniejsze podeszwy, które
dobrze współpracują z rakami koszykowymi.

Podeszwy vs nawierzchnie

Większość czołowych producentów w butach
trekkingowych używa podeszw marki Vibram. Stosowane
są w nich różne rozwiązania, m.in.: strefy antypoślizgowe,
strefy wspinaczkowe (climbing zone), samooczyszczające
się kanały. Podeszwy różnią się także rodzajami użytych
mieszanek gum. W butach podejściowych mieszanka
jest stosunkowo miękka, co ma duży wpływ na poprawę
przyczepności w terenie skalnym. W butach trekkingowych
stosowana jest twardsza mieszanka gumy, co zapewnia
większą żywotność takiej podeszwy.
Jeśli chodzi o sztywność, to w lżejszym terenie (np.

[jak kupić buty trekkingowe]
Beskidy) sprawdzą się podeszwy o umiarkowanej
sztywności. Natomiast na skalistych szlakach (Tatry)
podeszwa powinna być sztywniejsza, tak, abyśmy nie czuli
kamieni pod stopą.

Buty z membraną czy bez?

Buty z membraną są dobre właściwie na każde warunki.
Nie nadają się jedynie na suche, pustynne obszary. Jeśli
wiemy, że istnieje ryzyko kontaktu z wodą (deszcz, mokre
trawy, śnieg), to warto zaopatrzyć się w buty z dobrą
membraną. W chłodniejszych warunkach takie buty dobrze
oddychają; gdy temperatura otoczenia wzrasta, pogarsza
się odprowadzanie ciepła od stopy, jednak nadal mamy
zapewnioną wodoodporność.

Zima vs lato

Buty na warunki letnie dużo lepiej oddychają. Wynika to
z zastosowania wstawek materiałowych. W niektórych
modelach cholewka wykonana jest prawie w całości
z materiału (Cordura). Takie rozwiązanie obniża również
wagę buta. Natomiast modele do zastosowań zimowych
są wykonane z grubszej skóry, zazwyczaj z otokiem
gumowym. Zapewniają lepszy komfort termiczny, lepiej też
chronią przed wodą.

Powyżej/poniżej kostki

Jeśli planujemy chodzić na jednodniowe wycieczki na lekko
i w dobrych warunkach pogodowych, wtedy można używać
niskich butów, które są lżejsze. W upalne dni będzie nam
bardziej komfortowo w takim obuwiu.
Buty powyżej kostki sprawdzą się dużo lepiej podczas
kilkudniowej wycieczki z ciężkim plecakiem lub gdy mamy
dziecko w nosidełku na plecach. Wyższa cholewka chroni
nas dodatkowo przed uszkodzeniami mechanicznymi,
zapobiega dostawaniu się do buta śniegu, błota czy
kamieni.

Należy pamiętać, że z powodu długiego chodzenia, wyższej
temperatury oraz przebywania na dużej wysokości stopy
puchną. Kupienie butów „na styk” będzie powodować duży
dyskomfort, obtarcia i ucisk, szczególnie podczas zejść. Tak
więc but trekkingowy zawsze musi być trochę większy od
naszej stopy.

Mierzenie butów

Metoda I: Ubierz grubszą skarpetę. Wyjmij obydwie wkładki
i stań na nich. Z przodu wkładki powinno być około 1 cm
luzu. Jeśli stopa kończy się na równi z wkładką, but jest za
mały!
Metoda II: Ubierz buty, przesuń stopę do przodu, tak
aby palce dotykały czubka buta. Wsuń palec wskazujący
za piętę. Jeśli w miarę luźno jesteśmy w stanie go wsunąć,
to rozmiar jest dobry. Następnie przesuń piętę do tyłu,
zasznuruj dokładnie buty.

„

Buty z membraną są dobre właściwie na
każde warunki. Nie nadają się jedynie na
suche, pustynne obszary. Jeśli wiemy, że
istnieje ryzyko kontaktu z wodą (deszcz,
mokre trawy, śnieg), to warto zaopatrzyć
się w buty z dobrą membraną.

„

Jeśli w sklepie są schody, to pochodź dłuższą chwilę po
nich, wykonaj kilka szybkich energicznych kroków. Podczas
schodzenia powinien być wyczuwalny luz w palcach. Palce
nie mogą dobijać do przedniej ścianki buta. Z drugiej
strony, pięta nie może nadmiernie się ruszać. Stopa w bucie
nie może „pływać”. Cholewka musi delikatnie opinać
stopę, jednak jej nie uciskać. W bucie musimy czuć się

Pytania i odpowiedzi

Przed zakupem butów trekkingowych powinniśmy zadać
sobie kilka pytań, m.in.: podczas jakiej pory roku przede
wszystkim będziemy użytkować nasze obuwie? W jakim
terenie będziemy chodzić – raczej Beskidy, Tatry, Alpy, czy
może via feratta? Planujemy zakładać raki lub pokonywać
fragmenty wspinaczkowe? Czy będziemy poruszać się
„na lekko”, czy z ciężkim plecakiem? Z odpowiedziami
na te pytania warto podzielić się ze sprzedawcą w sklepie
outdoorowym – dzięki temu łatwiej będzie mu doradzić,
czego tak naprawdę potrzebujemy.

Rozmiar ma znaczenie

Rozmiar butów, które nosimy na co dzień, może jedynie
posłużyć do orientacyjnego określenia rozmiaru butów
trekkingowych. Nie należy upierać się przy danej numeracji.
Przy zakupie butów trekkingowych trzeba uwzględnić luz
w bucie, który zapewni nam komfort podczas chodzenia.
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komfortowo. Warto przymierzyć kilka modeli. Nie każdy
but będzie pasował do naszej stopy.
But powinien być wygodny od razu. Po pewnym czasie
komfort powinien wzrosnąć wraz z „rozchodzeniem” buta;
jednak buty wyściełane skórą wewnątrz niekiedy wymagają
czasu na dopasowanie.
Dany model dyskwalifikują: niewystarczająca ilość
miejsca w obrębie palców, zbyt dopasowana lub za szeroka
cholewka, ruszająca się pięta przy odpowiedniej długości
buta, źle załamujący się przód buta, powodujący ucisk na
palce oraz źle układający się język.

Pora mierzenia ma znaczenie

Buty warto mierzyć w godzinach wieczornych. W ciągu dnia
nasza stopa „rośnie”. Buty mierzone rano na „niezmęczoną”
stopę mogą okazać się za małe. Buty zakupione rano
warto pomierzyć jeszcze raz w porze wieczornej, tak, aby
w przypadku wątpliwości móc skorygować rozmiar.

Kobiece a męskie stopy

Najbardziej widoczną różnicą między kobiecą a męską
stopą jest szerokość. Kobiety mają mniejsze i węższe stopy
od mężczyzn. Porównując damskie i męskie buty w tym
samym rozmiarze, damskie będą węższe w palcach, jak
i w pięcie.

Nietypowe stopy

Większość populacji ma asymetryczne stopy, pamiętajmy
więc, by wybierać rozmiar butów komfortowy dla tej
większej. Jeśli chodzi o szerokie stopy i haluksy, to pewne
modele butów produkowane są w dwóch tęgościach –
normalnej i szerokiej. Niektóre firmy mają także specjalne
modele, w których przód buta jest poszerzany (np. Meindl
Comfort Fit). Na bardzo szerokie stopy lepiej wybierać
buty pozbawione otoków gumowych – na pewno łatwiej
dopasują się do stopy.

Wiązanie

Większość butów trekkingowych można sznurować
dwustrefowo. Buty posiadają specjalne haczyki
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samozaciskowe, które pozwalają zmieniać siłę
zasznurowania buta. Na podejściach sznurujemy mocniej
dolną część, górna pozostaje luźniejsza, co poprawia
komfort podchodzenia. Na zejściu, górę i dół buta wiążemy
dosyć mocno, aby stopa nie przesuwała się do przodu
i zachowywała się stabilnie w bucie.

Czas na nowe buty!

Po nowy model butów powinniśmy się udać do sklepu,
gdy w starym modelu starł się cały bieżnik, a w dodatku
zaczyna się on odklejać lub pękać. Powodem będzie także
przeciekanie butów nawet przy niewielkim kontakcie
z wodą. Zmieńmy buty, gdy są zniszczone, straciły kolor
lub… gdy po prostu mamy ochotę na nowy model.
Bartek Chwistek
Geograf, zapalony biegacz i skitourowiec. W sklepie
Polar Sport pracuje od dziewięciu lat, odpowiedzialny
jest za dział z obuwiem.

[test]

[Test]

Sandały
Teva Winsted
– praktyczna
klasyka

Piotr Turkot

Ale zacznijmy od początku. Do testów otrzymałem model
Winsted. To sandał o tradycyjnym designie, co przejawia
się zarówno w kolorystyce, jak w materiale z którego
wykonano paski oraz w ich ułożeniu (oraz mocowaniu
w podeszwie).
Rozmiarówka Tevy dobrze koresponduje z moim
rozmiarem – noszę 42 i taki numer mają testowane sandały.
Od pierwszego momentu sandały leżały na nodze bardzo
dobrze. System dopasowania działa bowiem bez zarzutu.
Stopę przytrzymują w sumie cztery główne taśmy/paski,
połączone ze sobą wykonanymi z tworzywa sztucznego
łącznikami.
Regulacja taśm odbywa się za pomocą velcro (rzepów).
Początkowo taśmy były dość twarde, jednak po kilkunastu
dniach zmiękły i można było o nich zapomnieć podczas
użytkowania.
Podeszwa składa się z dwóch warstw. Dolna twardsza
część wyposażona jest w protektor. Druga – ta, na
której spoczywa stopa – jest grubsza i co, ważne
w kontekście użytkowania, miękka i wygodna; wykonano
ją z modelowanej pianki EVA. Jej część wierzchnia ma
delikatną fakturę – zwiększające przepływ powietrza,
mniejsze bądź większe rowki odzwierciedlają anatomię
stopy. Co więcej, podeszwa jest szeroka, przez co sandałów
mogą używać bez problemu również osoby z szeroką stopą.
Sandałów używałem zarówno w mieście, jak i podczas
wypadów w plener (skałki, górskie spacery i podejścia).
Spędziłem w nich całe dnie, również podczas wysokich
temperatur, których tego lata nie brakowało. W takich
ekstremalnych warunkach w zasadzie nie odczuwałem
dyskomfortu – nieznaczne pocenie stopy pojawiło się
w temperaturach powyżej 33 stopni i to dopiero po
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Sandały Teva Winsted
sprawdziły się w różnorodnym
terenie outdoorowym

fot. outdoormagazyn.pl

Sandały outdoorowe to prosty i uniwersalny produkt. Dobrze zaprojektowane i wykonane
mogą zapewnić komfort i spokojne użytkowanie. Jeśli na dodatek dobrze sprawują się
w terenie, to możemy ich używać przez kilka dobrych miesięcy w roku. W tym sezonie
miałem okazję przetestować klasyczny model marki Teva – sandały Winsted. Upalne, polskie
lato oraz kilka wyjazdów pozwoliły mi wyrobić sobie jednoznaczną opinię na ich temat.

[sandały Teva Winsted]
Stopę przytrzymują
cztery główne
taśmy/paski

Podeszwa wyposażona jest
w protektor

Ważnym elementem tego modelu jest szeroka podeszwa na przodzie buta.
Stanowi ona bowiem zabezpieczenie palców przed kamieniami, gałęziami
etc. Niedogodność stanowi za krótka tasiemka na końcu głównego paska
służąca do odpinania i regulacji

fot. outdoormagazyn.pl

2-3 godzinach chodzenia. Wtedy dochodzi do głosu dość
duża liczba podwójnych, oplatających nogę taśm oraz to,
że podeszwa stopy ściśle przylega do sandała. Tej sytuacji
nie są w stanie zniwelować mikrokanaliki w podeszwie,
mające ułatwiać, choćby w mininalnym zakresie,
cyrkulację powietrza (trzeba jednak pamiętać, że to bardzo
subiektywna ocena – każdy z nas inaczej reaguje na upały).
Winstedy sprawdziły się w różnorodnym terenie
outdoorowym. Bez problemu radziły sobie na stromych
podejściach (czy podczas asekurowania) w skałach,
gdzie nie brakuje kamieni, szutru, piasku etc. Również
przy zwiększonym obciążeniu, podczas podchodzenia
i schodzenia z plecakiem. Protektor podeszwy zapewnia
przyzwoite oparcie w takich warunkach.
Sandały stabilnie trzymały się również na stopie, która
nie ślizgała się po podeszwie, również po zmoczeniu – czy
to w deszczu, czy po przejściu strumienia. Co istotne, paski
wysychają dość szybko, a wilogotne dalej dobrze spełniają
swoją funkcję.
W ciepłe dni w zasadzie zrezygnowałem z butów
podejściowych i nie rozstawałem się sandałami. Ważnym
elementem tego modelu jest szeroka podeszwa na
przodzie buta. Stanowi ona bowiem zabezpieczenie palców
przed kamieniami, gałęziami etc. Przez kilka miesięcy
użytkowania nie zdarzyło mi się abym zawadził palcami
o jakiś kamień.
Minusów w sandałach Winsted prawie nie znalazłem.
W sumie jedyna rzecz, jaką mogę uznać za niedogodność,
to sposób, w jaki zakończono patkę/tasiemkę na końcu
głównego paska. Ta patka ma bowiem ułatwiać odpinanie
paska, jednak nie dość, że jest ona krótka, to na dodatek
od spodu przyszyto do niej velcro. Rzep powoduje, że
patka mocno przylega do paska, co utrudnia złapanie za nią
i odpięcie taśmy.
Reasumując – Teva Winsted to bardzo praktyczne sandały
o tradycyjnym wyglądzie. Ich główną zaletą jest dobre
trzymanie stopy, przez co sprawdzają się w różnym terenie.
Można ich z powodzeniem używać na outdoorowych
spacerach, podczas podejść w skałach; oczywiście świetnie
radzą sobie też podczas długotrwałego użytkowania
w miejskich warunkach. Są przy tym wygodne i dobrze
chronią palce przed kamieniami, gałęziami. Jednym
słowem: dobry wybór na outdoorowe, letnie aktywności.

Teva Winsted to bardzo
praktyczne sandały
o tradycyjnym wyglądzie
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Regulacja taśm
odbywa się za
pomocą velcro

Kwestionariusz Outdoor
Magazynu: Janusz Gołąb
30 pytań o pasje, outdoor i nie tylko, na poważnie i z przymrużeniem oka, refleksyjnie
i z humorem…, czyli Kwestionariusz Outdoor Magazynu! A kto odpowiada? Wybitne
osobowości ze świata outdooru!
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.

8.
9.
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Imię i nazwisko: Janusz Eryk Gołąb
Wiek: 49
Moja definicja outdooru to…: pot i łzy, radość,
wolność i przyjaźń
Ulubiona aktywność outdoorowa to: alpinizm we
wszystkich jego formach, ale również Enduro MTB,
skitouring i wiele innych…
i aktywność, którą uprawiam…: seks?
Najważniejsze moje osiągnięcie to: nie wartościuję
swoich wspinaczek, każda jest inna, nie będę zatem
stawiał na szali zimowego przejścia ściany Trolli
z zimowym wejściem na Gasherbrum I. Oczywiście –
z dzieciaków też jestem zadowolony ;-)
Moim marzeniem jest: jest ich całe mnóstwo,
z tych bieżących – oby doszła do skutku zimowa
wyprawa na K2.
Spróbowałem, ale nie wyszło…: spróbowałem być
molem domowym, ale nie wyszło ;-)
Za zwycięstwa nagradzam się…: piwem (jestem ze
Śląska).
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10. Najwspanialsze miejsce na ziemi to…: hmm…
i znowu dość typowe dla ankiet pytanie. Nie znam
najwspanialszego miejsca na ziemi, może jeszcze
nigdy tam nie byłem. Znam natomiast miejsca,
które są wspaniałe, tak jak nasze Karpaty, Jura
i wiele innych…
11. Inspiruje mnie: doświadczenie nestorów
12. Ulubiona forma leniuchowania: chciałoby się
napisać „patrz odpowiedź na punkt nr 9”, ale
prawda jest taka, że nie lubię leniuchować. Od
leniuchowania wolę wspinanie lub jazdę na lovelku.
13. Gdyby nie outdoor – to co?: nie wiem, czy wpisuję
się w szablon outdooru, czy turysty. Harcerzem
byłem, turystą również, więc pozostaje tylko
WSPINANIE!
14. Gdybym miał zachęcić leniucha do wyściubienia
nosa zza drzwi, to bym mu powiedział: zaciśnij
pośladki i rusz tyłek, bo jak nie, to kopa na zachętę
dostaniesz!
15. Moim ulubionym towarzyszem w podróży jest...:
Są. Przyjaciele.

fot. arch. Janusz Gołąb

[kwestionariusz Outdoor Magazynu]

Wspinanie na Kalymnos – fot. Adam Kokot / adamkokot.pl

{właściwe proporcje}
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[Janusz Gołąb]

Janusz Gołąb – alpinista i himalaista, pierwszy zimowy
zdobywca ośmiotysięcznika Gaszerbrum I (9 marca 2012 r.,
wraz z Adamem Bieleckim). Członek legendarnego „Dream
Team” (obok Jacka Fludera, Stanisława Piecucha, później
także Grzegorza Skorka), który na przełomie wieków
dokonał szeregu najwyższej klasy przejść o charakterze
alpejskim, w tym m.in. zimowego przejścia ściany Troll Wall
w Norwegii, pierwszego zimowego przejścia drogi Manitua
na pn. ścianie Grandes Jorasses w masywie Mont Blanc.
Na swoim koncie ma również pierwsze polskie przejście
drogi Piola-Ghilini na pn. ścianie Eigeru. Zwieńczeniem jego
alpinistycznych sukcesów było wytyczenie w 1999 roku
nowej drogi na ścianie Kedar Dome w Himalajach Gharwalu.

68

| OUTDOOR MAGAZYN |

26. Miejsce na outdoor, które polecam: outdoor,
outdoor... na wspinanie polecam Jurę, Tatry,
Dolomity, Alpy, Himalaje. Turystykę zaczynałem na
Babiej Górze – polecam.
27. Miejsce, które odradzam z czystym sercem:
chciałoby się napisać: schronisko w Morskim Oku.
Komercjalizacja tego schroniska, tak bliskiego
memu sercu, bo zostawiłem tam kawał swego
życia, posunęła się do tego stopnia, że zimą
śniadania są dopiero od godziny 9. rano, a kolacji
nie zjesz po godzinie 18. Na szczęście w innych
tatrzańskich schroniskach pamiętają, że góry
odwiedzają nie tylko spacerowicze podążający
asfaltem do Morskiego Oka i można dostać herbatę
wcześnie rano, czy też, jak się wróci ze wspinaczki,
zjeść późno zasłużoną kolację. No ale nie mogę
napisać, że Morskiego Oka nie polecam, natomiast
z czystym sercem mogę napisać, że Krupówki są
przereklamowane ;-)
28. Największą motywacją jest dla mnie…:
pokonywanie własnych ograniczeń, własnego
strachu, również moi partnerzy wspinaczkowi są dla
mnie motywacją do jeszcze cięższej pracy.
29. Ulubiony element mojego outdoorowego
ekwipunku to…: szpej wspinaczkowy, rower
i narty – takie oto zabaweczki (piwo otwieram
karabinkiem, bardzo praktyczne)
30. Plecak pakuję…: oj, bardzo często, ostatnimi czasy
to prawie go nie rozpakowuję ;-)

fot. Andrzej Bargiel

16. Jestem przede wszystkim…: zwykłym,
przeciętnym człowiekiem.
17. Nie cierpię ponad wszystko: piwa bez piany, a jak
jest jeszcze za zimne (co w Polsce jest nieomal
standardem w szynkach), to już masakra!
18. Uwielbiam ponad wszystko: moment, gdy
kończysz drogę, moment, w którym widzisz, że
wierzchołek jest na wyciągnięcie ręki i już zaraz nie
trzeba będzie stawiać następnego kroku do góry.
Chyba każdy alpinista uwielbia tę szczególną chwilę.
19. Zazwyczaj…: jestem spokojny i opanowany, ale gdy
ktoś mnie…
20. Boję się…: strach jest nieodłącznym uczuciem
w alpinizmie, zazwyczaj boję się o partnerów na
wspinaczce.
21. Szczęście to…: w kontekście gór, gdy z wyprawy
wracamy wszyscy cali i z tarczą.
22. Książka, która wpłynęła na moje życie to: żadna
książka nie wpłynęła na moje życie, nie było takiego
zdarzenia. Oczywiście, nie znaczy to, że książek nie
czytam. Z książek, które zrobiły na mnie ogromne
wrażenie, to miedzy innymi „Inny Świat” G.H.
Grudzińskiego. Lubię Dostojewskiego, Witkacego
i wielu innych autorów.
23. Film, do którego zawsze wracam…: jest
wiele takich filmów i raczej tutaj nie kieruję się
konkretnym tytułem, a warsztatem reżyserskim.
Lubię filmy Hercoga, Saury, Wendersa, Felliniego,
Tarantino, von Triera i wielu innych.
24. Dziś słuchałem/am: Iggyego Popa i Goorala.
25. W moim jadłospisie nie może zabraknąć…:
piwa? Hahaha! Nie jestem wybrednym pieskiem,
a jedzenie traktuję przedmiotowo (nie znaczy to
oczywiście, że jadam wszystko i co popadnie),
wiem natomiast z całą stanowczością, czego już
w życiu nie chciałbym jeść, m.in. tłuszczu foczego,
którego musiałem kurtuazyjnie spróbować, będąc
na Grenlandii.

WYZNACZ NOWY SZLAK
SWOIM TRENINGOM

