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Wiosna to świetny moment na rozpoczęcie swojej przygody z nowymi aktywnościami. W naszym magazynie z wiadomych
względów skupiamy się na ich outdoorowej
odmianie. Przygody mogą być duże i małe,
w tym numerze chcielibyśmy poświęcić
uwagę tym ostatnim. Większość z nas, myśląc o wyzwaniach, przygodzie, kieruje swoje
myśli ku dalekim, egzotycznym kierunkom,
z kolei inni „skromniej” marzą o wypadzie
w skałki czy mniej lub bardziej odległe góry.
Jednak, zajęci codziennością, rozmyślając
o aktywnym spędzaniu wolnego czasu, rzadko dopuszczamy do siebie dość prostą konstatację, że przygoda to stan umysłu i przeżyć można ją tuż za rogiem, „za drzwiami”
– wszak to właśnie outDOOR! O fenomenie
właśnie takich małych wypadów, nazywanych ostatnimi czasy mikrowyprawami, czy
też mikroprzygodami, opowiada specjalista
od tego typu przedsięwzięć, Łukasz Długowski. Jak sam podkreśla, „uczy ludzi na nowo
oddychać...”. Świetnych doznań z naturą,
zwłaszcza dla dzieci, na pewno nie brakuje w Waszej najbliższej okolicy. Ważne jest
jednak też, by nauczyć się doceniać outdoor
w skali mikro, zrozumieć sąsiadującą z nami
przyrodę; będzie to istotny przyczynek do
wzrostu świadomości, także tej ekologicznej, o której z pasją wspomina w rozmowie
Łukasz, dodając: „Bo różnica pomiędzy »wypoczynkiem« a prawdziwą »mikrowyprawą«
jest gigantyczna...”
Mikrowyprawy mogą stać się trampoliną
do dalekich eskapad i wyzwań dla najlepszych – o takich przeczytacie z kolei w rozmowach ze świetnymi biegaczami górskimi:
Piotrem Hercogiem oraz Kasią Solińską. Piotr
to człowiek-instytucja, z jednej strony zwycięzca wielu trudnych biegów ultra, mający
na koncie choćby dobry występ w Tenzing
Hillary Everest Marathon, ale także niestrudzony organizator ważnych krajowych bie-

gów górskich. Z kolei Kasia to młoda i ambitna biegaczka, już teraz mogąca się pochwalić
sukcesami, jak choćby zwycięstwem w dwóch
kolejnych edycjach Zimowego Ultramaratonu
Karkonoskiego.
W numerze nie może zabraknąć również porad, zarówno tych „sportowych”, jak
i sprzętowych. Natalia Tomasiak opowiada,
w jaki sposób zacząć swoją przygodę z bieganiem w naszych pięknych Tatrach – wszak,
jak sama zaznacza: „Bez wątpienia bieganie
po Tatrach to najwyższy w Polsce stopień
wtajemniczenia biegacza górskiego”. Materiał
wzbogacają propozycje dwóch tras biegowych na tzw. dobry początek.
Tematykę „techniczną” uzupełniają dwa
testy butów górskich – oceniamy dwa odmienne pomysły konstrukcyjne i dwie znacznie różniące się technologie, dające całkiem
ciekawy efekt końcowy.
W naszym magazynie znajdzie się również chwila na refleksję. Codziennie powstają tysiące zdjęć; w tekście Michała Gurgula
czytamy: „Wszechobecne szkła obiektywów
i bezdenne karty pamięci sprawiają, że technologia fotograficzna jest dzisiaj dostępna, łatwa i tania”. Czy jednak gigabajty „cyfrowych
wspomnień” nie pozbawiły nas tego, co w życiu najważniejsze – autentycznych przeżyć?
Michał opisuje ten problem w dość przewrotny sposób. Każdy z nas powinien jednak sam
sobie odpowiedzieć, „co”, i „po co” znajduje
się na naszych twardych dyskach...
Życzymy Wam udanej lektury! Trudno nam
doradzić, czy powinna ona się odbyć przed,
czy po powrocie z outdoorowych wypraw,
również tych w skali mikro. Pozwalamy sobie
jednak uznać za pewnik, że Outdoor Magazyn
zainspiruje Was na tyle, że mocno zapragniecie zamknąć klapę komputera, lub wyłączyć
telewizor z Netflixem, i ruszycie na spotkanie z przyrodą, choćby w polecane przez nas
„biegowe” Tatry czy okolice Innsbrucka!
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BINDI

© www.kalice.fr

Miejska, aktywna,
zawsze gotowa do wyjścia na trening.

Ultralekka latarka czołowa z akumulatorem,
przeznaczona do codziennego treningu biegowego.
BINDI jest ultralekka i kompaktowa, waży tylko 35 g i mieści się w dłoni.
Dzięki dużej mocy światła i szybkiemu ładowaniu przez USB jest idealna
do codziennego użycia, regularnych treningów w mieście i w plenerze.
Cienka opaska ma łatwą regulację i umożliwia wygodne noszenie latarki
na wiele sposobów. 200 lumenów. www.petzl.com
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Łukasz Długowski

Piotr Hercog

– propagator id e i mikrowypraw

– Czołowy biegacz górski w Polsc e
Organizator imprez biegowych, w tym Supermaratonu Gór Stołowych
i Dolnośląskiego Festiwalu Biegów Górskich. W 2017 zwyciężył na dystansie 100 mil w patagońskim Ultra Fiord, był także najlepszym zawodnikiem
w kategorii obcokrajowców w Tenzing Hillary Everest Marathon.

Podróżnik, autor książki „Mikrowyprawy w wielkim mieście”. O mikrowyprawach pisze w „Gazecie Wyborczej” i magazynie „Poznaj świat”, prowadzi program w Dzień Dobry TVN „Mikrowyprawy
z Łukaszem Długowskim”.
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Katarzyna Solińska
– zakoch ana w bi eganiu
Przygodę z bieganiem rozpoczęła w podstawówce od biegów na
krótkich dystansach. Od roku 2016 ściga się w górach. Zwyciężyła w: 1/2 Sky Marathon Babia Góra 23,5 km (2016), Regatta Ultra
Trail WUTM 48 km (2016), 2 x Zimowy Ultramaraton Karkonoski
im. Tomka Kowalskiego 53 km (2017 i 2018), oraz Łemkowyna Ultra-Trail 48 km (2017).

/ 34 /

Natalia Tomasiak
– pie rwsza Polka w zawodac h Pu c haru
Świata S kyr u nning Ex tr e m e
Biegi górskie trenuje od 4 lat, ale już może się pochwalić sporym
dorobkiem. W 2016 roku została powołana do reprezentacji Polski na MŚ w Trailu oraz ME w Skyrunningu. Należy do Salomon
Suunto Team. Współautorka książki „Przez polskie góry. Przewodnik biegacza”.
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Krzysztof Starnawski
– Jeden z na jlepsz ych n u rków głębinowyc h
Jedyny Polak nurkujący na ekstremalnych głębokościach w jaskiniach. Także ratownik TOPR, instruktor, podróżnik. Ma na koncie
imponujące rekordy, w tym odkrycie najgłębszej zalanej jaskini
świata – Hranická Propast. To jednak nie rekordy są dla niego najważniejsze. Mówi o sobie: „Bardziej zależy mi na eksploracji, odkrywaniu tego, co nieznane, pionierskie”.
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Steve Plain w trakcie wspinaczki na Mount Everest,
obóz na Western CWM (fot. project7in4.com)

Steve Plain w szpitalu, po niemal śmiertelnym
urazie kręgosłupa (fot. project7in4.com)

/ Steve Plain – zamiast wózka
rekordowa Korona Ziemi
14 maja 2018, Steve Plain stanął na szczycie najwyższej góry Azji oraz świata.
Tym samym w rekordowym czasie na jego listę trafił ostatni szczyt tzw.
Korony Ziemi – Mount Everest. Australijczyk zrealizował swój projekt – cel
i źródło motywacji, dzięki której zdołał powrócić do pełnej sprawności po
groźnym urazie kręgosłupa.
Aby pobić rekord czasu potrzebnego na
zdobycie 7 najwyższych szczytów na 7 kontynentach, Australijczyk musiał wejść na Everest
przed 22 maja. Okazało się, że poprawa pogody
przyszła szybciej, niż się spodziewano. Ostatecznie 14 maja 2018, Steve Plain stanął na
ostatnim szczycie Korony Ziemi, ustanawiając
nowy rekord – 117 dni.
Steve wygrał wyścig, w którym zwycięzcą
został o wiele wcześniej – już sam fakt, że mógł
pokusić się o zdobywanie szczytów górskich,
był dla niego szczęśliwym finałem dramatycznych wydarzeń. Pod koniec 2014 roku Steve
doznał niemal śmiertelnego urazu odcinka
szyjnego kręgosłupa podczas surfingu na Cottesloe Beach w zachodniej Australii. Lekarze
stwierdzili, że cudem przeżył. Ich diagnoza była
jednak dramatyczna – pacjent prawdopodobnie nie będzie w stanie już nigdy chodzić.
Góry stały się dla Australijczyka najlepszym
sposobem i motywacją do walki o odzyskanie
pełnej sprawności. Po długim, trudnym okresie
rehabilitacji, Steve jest nie tylko chodzi, ale zrealizował największe wyzwanie swojego życia.
Jego Project 7in4 zakładał zdobycie Korony
Ziemi w ciągu 4 miesięcy.
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„Leżąc w szpitalu, z oczami wbitymi w sufit,
myślałem, że już nigdy nie będę chodził i nigdy
nie zrobię rzeczy, które planowałem. Już wtedy zadecydowałem, że muszę postawić przed
sobą cel, na którym będę mógł się skupić” –
powiedział Steve w wywiadzie dla The West
Australian.
Plain ukończył swój projekt w 117 dni, bijąc
dotychczasowy rekord czasu potrzebnego na
zdobycie 7 szczytów na 7 kontynentach, należący do Polaka. Janusz Kochański ustawił
poprzeczkę wysoko, dokonując tego wyczynu
w 2017 roku w czasie 126 dni. Od stycznia tego
roku Steve zdobył:
• Mount Vinson (Antarktyda) – 16.01,
• Aconcagua (Ameryka Południowa) –
28.01,
• Kilimandżaro (Afryka) – 14.02,
• Carstensz (Australia i Oceania) – 21.02,
• Elbrus (Europa) – 13.03,
• Denali (Ameryka Północna) – 3.04,
• Mount Everest (Azja) –14.05.
Steve tak opowiada o swoich wrażeniach:
„Jeszcze do mnie nie dotarło, że skompletowałem już wszystkie szczyty i Project 7in4
dobiega końca. Od tak dawna marzyłem o po-

Steve Plain na szczycie Mount Everest
(fot. project7in4.com)

wrocie do domu... A teraz w jakiś dziwny sposób
żal mi jest opuszczać to miejsce.
Gdy rozpoczynałem trekking powrotny
z bazy, przepełniały mnie mieszane uczucia
i mnóstwo emocji. Przez te wszystkie opóźnienia w ostatnich tygodniach, oczekiwanie na pogodę, myślałem już, że ten moment powrotu do
domu, do własnego łóżka, nigdy nie nadejdzie.
A tu nagle, niemal w mgnieniu oka: jesteśmy
na górze, jesteśmy na dole, wychodzimy w dół
z bazy. To było trochę surrealistyczne, niemal
zbyt szybkie – patrząc z perspektywy czasu.
Trudno jest mi opuszczać to miejsce tak wcześnie, szczególnie, gdy pozostawiam tu wielu
przyjaciół. Ale zrobiliśmy to, po co tu przyszliśmy. Czas wracać do domu”.
Trzeba zaznaczyć, że wyczyn Australijczyka nie ma wymiaru sportowego z punktu
widzenia alpinizmu – Australijczyk używał
pełnego wsparcia na drodze normalnej i korzystał z aparatów tlenowych. Niemniej jednak na podziw zasługuje hart ducha i nieustępliwość, jaką Steve Plain wykazał się podczas
powrotu do zdrowia i realizacji tak ambitnego projektu. /

www.hokaoneone.eu

WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR W POLSCE:
RAVEN SPÓŁKA JAWNA
UL. ZAKŁADOWA 7 (II PIĘTRO)
31-752 KRAKÓW
NIP: 945-203-99-04

TEL. 12 628 51 95, 12 628 51 96
KONTAKT@RAVENCO.EU

WWW.RAVENCO.EU
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/ Red Bull Der Lange Weg – zakończone
zmagania z blisko 50-letnim rekordem
22 kwietnia po pokonaniu najdłuższej europejskiej skialpinistycznej „wycieczki”, liczącej 1721 km i prawie 90 tys.
metrów przewyższeń, do wybrzeży Morza Śródziemnego dotarła ekipa Red Bull, w składzie Bernhard Hug, David
Wallmann, Philipp Reiter, Janelle Smiley i Mark Smiley.

Zamierzeniem ekipy było pokonanie na nartach i pieszo trasy, którą w 1971 roku w zaledwie 40 dni przebyli Robert Kittl, Klaus Hoi,
Hansjörg Farbmacher i Hans Mariacher.
Jak to w przedsięwzięciach wspieranych
przez Red Bulla bywa, był to wyścig z niesamowitym czasem ekipy z 1971 roku. Pomimo tego, że trasę udało się pokonać w 36 dni,
przejść tych nie da się porównać. Ekipa Red
Bulla nie weszła na wszystkie szczyty zdobyte w 1971 roku. Np. Mont Blanc, z którego zrezygnowano z powodu zagrożenia
lawinowego. Pomimo tego przejście budzi
szacunek. 1721 km i prawie 90 tys. metrów
przewyższeń, a wszystko to na nartach lub
pieszo, zdecydowanie robi wrażenie. /

Podejście pomiędzy Marmora we Francji,
a Entraque, Włochy (fot. Philipp Reiter / Red
Bull Content Pool)

/ Po przejściu całych Tatr
przyszedł czas na Alpy
Z wielkim trawersem Alp zmierzyli się również Polacy. Adam Gomola
i Bartek Golec pokonali ten niezwykły skialpinistyczny szlak w 34 dni.
Na „mecie” zameldowali się 8 kwietnia 2018
po pokonaniu na nartach i rowerach 1690 km
oraz ponad 71 tys. m przewyższeń. Jak sami
komentują:
„Naszym celem nie było jednak kopiowanie
historycznych tras. Mieliśmy przygotowany
zarys naszego przejścia, ale wiele etapów
tworzyliśmy na „gorąco” w zależności od aktualnych warunków pogodowo-śniegowo-lawinowych. Z góry założyliśmy, że nie będziemy bezśnieżnych odcinków w dolinach
pokonywać pieszo (jak w historycznych przejściach), tylko na rowerach. Dzięki temu udało
nam się zrobić ten trawers w rekordowym
czasie. Średnio takie przejście trwa 60 dni.
Najtrudniejszym momentem było przejście
z Zermatt do Arolli. Zero widoczności, huraganowy wiatr spowodował, że błądziliśmy
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między szczelinami i trudno było znaleźć drogę pomimo nawigacji GPS‑em. W pewnym
momencie na Tête Blanche natknęliśmy się na
samotnego Szwajcara, który był totalnie zdezorientowany, mimo że był tam siódmy raz.
Przywiązaliśmy go do naszej liny i wspólnie
rozpoczęliśmy walkę o przeżycie. Dzięki Bogu
udało nam się szczęśliwie dotrzeć do Arolli.
Szwajcar pierwotnie chciał zostać w schronisku Cabana de Bertol, ale kiedy tam doszliśmy,
postanowił zjeżdżać z nami na dół”.
Adam i Bartek dziękują Adamowi Matusznemu z firmy Drewnostyl, zarządowi Klubu
Skialpinistycznego Kandahar, Andrzejowi Koniorowi i firmie Alpinka z Rybnika za wsparcie
finansowe wyjazdu. Firmom Ski Trab i Dynafit
za wsparcie sprzętowe. Podziękowania należą
się również PZA. /

Adam Gomola i Bartek Golec
(fot. arch. Trawers Alp)
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/ GETAWAY – udany pilotaż
t e k s t: m i c h ał Gurgul z d j ę c i a : Wojtek Łuźnia k

Czy możemy uznać GETAWAY za sukces? Jak uczestnicy odebrali ten nieco odmienny festiwal? Czy to nowe wydarzenie wpisze się na stałe w mapę wydarzeń
świata outdooru? Wszystko wskazuje na to, że tak – z nieoficjalnych źródeł
wiemy, że możemy spodziewać się kolejnej edycji.

Organizatorzy są dumni, media emitują pozytywne relacje, a co najważniejsze, uczestnicy
GETAWAY wydawali się być zadowoleni. W sobotę, w drugi dzień festiwalu, rozmawiałem
z Zosią i Asią:
– Zaczęłyśmy od porannej jogi, zrobiłyśmy
coś dla duszy i ciała. Krótko mówiąc, powitałyśmy słońce.
– Skorzystałam z serwisu rowerowego marki Decathlon – mój rower bardzo już prosił
o przegląd. Zjadłyśmy ciasto, wypiłyśmy kawę
i spróbowałyśmy naszych sił na slackline’ie.
Stwierdziłyśmy, że to naprawdę nie jest łatwa
sprawa i teraz odpoczywamy na hamakach – to
świetne miejsce na festiwalu! Chciałybyśmy
później wziąć udział w kilku wykładach i obejrzeć parę filmów. GETAWAY bardzo się nam
podoba, to też super miejsce dla dzieciaków.
Znajomi poszli właśnie z córką na warsztaty.

Świetnym pomysłem jest też Warta Camp,
gdzie rodzice wraz z dziećmi mogą spędzić noc
pod namiotem. Dużo ludzi z pasją w jednym
miejscu – to zawsze jest fajne.
– Każdy coś tu znajdzie. Można posłuchać
mądrych ludzi, obejrzeć fajne filmy, poćwiczyć,
spróbować różnych aktywności. A przede
wszystkim mamy piękną pogodę. Super, jeśli
coś takiego dzieje się w mieście. To pokazuje,
że tutaj również można zrobić coś fajnego –
z dala od zatłoczonych w weekendy centrów
handlowych.
Oczywiście pojawiło się kilka elementów,
które w przyszłości będą wymagały poprawy.
W początkowej fazie festiwalu brakowało zapowiedzi prelegentów i filmów, a przepływ
informacji o konkursach i wydarzeniach odbywających się w różnych lokalizacjach również
nie był wystarczająco skoordynowany. Można

byłoby też przyczepić się do kilku drobiazgów
organizacyjnych.
Uczciwość reporterska wymaga wyszczególnienia tych punktów, jednak nie powinny
one być powodem do daleko idącej krytyki.
Każda osoba świadoma wielkości i poziomu
skomplikowania tak dużego wydarzenia jak
GETAWAY, patrzeć będzie chyba przychylnym
okiem na drobne niedociągnięcia chociażby
z jednego, podstawowego powodu – była to
pierwsza, pilotażowa edycja.
Mając to na uwadze, należy przyznać, że
festiwal się udał. Program naszpikowany
był ciekawymi prelekcjami – spotkaniami
z gośćmi reprezentującymi różne aktywności outdoorowe, pokazami dobrych filmów,
warsztatami i aktywnościami na świeżym
powietrzu. Szczególnie te ostatnie okazały
się prawdziwym hitem. Piękna pogoda towarzysząca festiwalowi zachęcała uczestników
do spędzania czasu na świeżym powietrzu.
Slackline, hamak, kajak, SUP, lot balonem czy
po prostu relaks na leżaku – tak większość
uczestników festiwalu spędzało poranne
i popołudniowe godziny na festiwalu. Zapełnił się również Warta Camp – pole namiotowe w pobliżu rzeki, tworzące wspólnie ze
strefą sportów wodnych, slackline’em i burgerownią na „plaży”, przyjazną i słoneczną
przestrzeń dla wszystkich uczestników. /
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Letnie Kalendarium
Biegacza Górskiego
lipiec – sierpień – wrzesień 2018
W kolejnej edycji naszego Kalendarium Biegacza Górskiego 2018
prezentujemy wakacyjne miesiące obfitujące w wydarzenia biegowe
w najróżniejszych zakątkach gór Polski. Przedstawiamy górskie imprezy i zawody w biegach alpejskich i anglosaskich, na dystansach
ultra, długich i krótkich. Oto wyzwania, jakie czekają na biegaczy
górskich w lipcu, sierpniu i wrześniu 2018. Trzymamy za Was kciuki!

W Letnim Kalendarium Biegacza Górskiego oprócz nazwy wydarzenia, daty, szczegółów dotyczących tras biegowych i danych organizatora, podajemy krótki opis cech charakterystycznych danej
imprezy. W miarę możliwości staramy się również podawać kategorię, do jakiej zalicza się dany bieg w Lidze Biegów Górskich Dare2B
(Regulamin Ligi 2018).

/ Lipiec
Impreza

/ Bojko Trail
06-08.07.2018
Kraina Bojków (Ukraina)

Opis

Trasy

Popularny festiwal biegowy organizowany u naszych
wschodnich sąsiadów. Do wyboru trzy trasy ultra,
prowadzące przez malownicze tereny gór Ukrainy.
Zawody przeznaczone są głównie dla doświadczonych
biegaczy.

3 trasy:
• Bieg na ultra dystansie – 41 km
(+1400m/-1200m)
• Bieg na ultra dystansie – 81 km
(+3300m/-3300m)
• Bieg na ultra dystansie – 121 km
(+4800m/-4800m)

Festiwal biegowy rozgrywający się na zboczach Pilska
i Babiej Góry. Oprócz wymienionych, głównych biegów,
zostaną również zorganizowane zawody dla dzieci (Bieg
Krasnala), Mini Maraton (ok. 4 km) oraz Marsz Nordic
Walking na Szczyt Pilska. Główne biegi zawodów
zaliczają się do kat. I Ligi Biegów Górskich Dare2B.

3 trasy:
• Bieg na długim dystansie – 21 km
• Bieg na długim dystansie – 42 km
• Bieg alpejski – 10 km (+948 m)

Dycha Czy Nie Dycha (10 km) oraz Goniacka Het
na Grapę (21 km) to dwa biegi wchodzące w skład
tego jednodniowego eventu. Pierwszy, o średnio
zaawansowanym stopniu trudności, drugi – dla nieco
bardziej doświadczonych biegaczy. W LBG kategoria II.

2 trasy:
• Bieg na długim dystansie – 21 km
• Bieg anglosaski – 10 km

Silver Run to cykl biegów górskich o umiarkowanej
trudności. Wszystkie zawody rozgrywają się na terenach
Gór Sowich. W klasyfikacji Ligii zajmują kategorię II.

3 trasy:
• Bieg na długim dystansie – 42 km
(+1695/-1600 m)
• Bieg na długim dystansie – 21 km
(+595/-550 m)
• Bieg anglosaski – 12 km
(+395/‑350 m)

Typowo górskie zawody biegowe rozgrywane na
obszarze Veľkiej Fatry. Koronna trasa Turiec Trail to
bieg na dystansie maratonu. Dodatkowo do wyboru
dwa biegi anglosaskie na krótszych, lecz równie
urozmaiconych trasach.

3 trasy:
• Bieg na długim dystansie – 42 km
• Bieg anglosaski – 15 km
• Bieg anglosaski – 13 km

bojkotrail.com

/ Festiwal Biegowy
Pilska
07-08.07.2018
Korbielów
festiwalbiegowypilska.pl

/ Piknik Biegowy
GONIACKA
14.07.2018
Białka Tatrzańska
goniacka.pl

/ Silver Run Twierdzy
Srebrna Góra
14.07.2018
Srebrna Góra
silver-run.pl

/ TURIEC TRAIL
15.07.2018
Veľká Fatra
gpt.sk

10

/ OUTDOOR MAGAZYN /

/ kalendarium biegów górskich /

Impreza

/ Dolnośląski Festiwal
Biegów Górskich
19-22.07.2018
Lądek Zdrój

Opis

Trasy

Dobrze znany i cieszący się znaczną popularnością duży
festiwal biegowy w Lądku. Do wyboru zawodników
organizatorzy pozostawiają jedną z siedmiu tras
o różnym stopniu trudności i charakterze. Poszczególne
biegi festiwalu zaliczają się do kategorii I LBG.

7 tras:
• Bieg Siedmiu Szczytów – 240 km
(+7670/-7670 m)
• Super Trail – 130 km
(+3881/-4021 m)
• K-B-L – 110 km (+3667/-3600 m)
• Ultra Trail – 68 km
(+2915/-2915 m)
• Złoty Maraton – 45 km
(+2041/-2041 m)
• Złoty Półmaraton – 21 km
(+1000/-1000 m)
• Trojak Trail – 10 km
(+405/-405 m)

Piąta edycja imprezy biegowej wchodzącej w skład
Pucharu Polski w Skyrunningu. Organizator nie podał
jeszcze dokładnych informacji dotyczących tras, wiemy
jednak, że jak co roku będą to biegi typu vertical.
Kategoria I Ligi Biegów Górskich.

5 tras dla biegów alpejskich – brak
dokładnych informacji

dfbg.pl

/ V Otwarte
Mistrzostwa
Zakopanego
w Biegu Pod Górę
21.07.2018
Zakopane
mosir.zakopane.eu
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Impreza

/ III Półmaraton Górski
Kalenica, I Ultra Sowa
22.07.2018
Bielawa
cykl.superbieg.pl/bielawa-polmaraton-gorski

/ Silver Run –
Piwniczna Zdrój
28.07.2018
Piwniczna Zdrój

Opis

Trasy

Kolejne zawody z cyklu Super Bieg, tym razem
rozgrywane w najstarszych górach Europy – Górach
Sowich. Już po raz trzeci zawodnicy będą mieli okazję
rywalizować na trasach Półmaratonu Górskieg Kalenica
i Bielawskiej Dziesiątki, a nowością jest bieg na ultra
dystansie – Ultra Sowa. Zawody otrzymały kategorię
I LBG.

3 trasy:
• Bieg na ultra dystansie – 53 km
• Bieg na długim dystansie – 21 km
• Bieg anglosaski – 10 km

Kolejne zawody tego cyklu, tym razem w okolicach
miejscowości Piwniczna Zdrój. Biegi na dwóch
dystansach, 26 i 14 km, zaliczają się do kategorii II Ligi
Biegów Górskich.

2 trasy:
• Bieg na długim dystansie – 26 km
• Bieg anglosaski – 14 km

Opis

Trasy

Czwarta edycja dużego festiwalu biegowego
rozgrywanego w okolicach Babiogórskiego Parku
Narodowego. Sztandarową formą rywalizacji jest
Etapowy Maraton Biegów Alpejskich, składający się aż
z 13 oddzielnych etapów. Biegi na dystansach 10; 6,7;
4,7; 7,55 otrzymały kategorię I LBG, a pozostałe II.

Biegi:
• Etapowy Maraton Biegów
Alpejskich – łącznie 40 km bez
zbiegów (+6200 m/-275 m)
• Chaszczok – Bieg na Babią Górę
– 10 km (+1185 m/-65 m)
• Bieg na Małą Babią – 6,7 km
(+905 m/-115 m)
• Bieg Wschodzącego Słońca
– 4,7 km (+710 m/-0)
• Bieg na Babią Górę – Perć
Akademików – 7,55 km
(+1040 m/-50 m)
• 3 biegi dla dzieci w różnym wieku

Zawody biegowe, w których rywalizacja rozgrywa się
wyłącznie na jednej trasie. Niemniej jednak jest to
ważne wydarzenie w kalendarzu biegowym – Biegi
Śnieżnickie to Mistrzostwa Polski w Biegu Alpejskim
– kategoria M.

1 trasa:
• Bieg alpejski – 9,5 km
(+935/–55 m)

Ważny festiwal biegowy – podczas 3 dni zawodnicy
będą mieli okazję wystartować w 5 różnych biegach.
Z kategorii I LBG będą to biegi Ochotnica Challenge
20 km i bieg na dystansie 48 km. Pozostałe biegi, w tym
znany Gorce Ultra-Trail® i Studzionki Vertical, zaliczane
są do kategorii II. Do zdobycia punkty ITRA i UTMB.

5 tras:
• Bieg na ultra dystansie – 102 km
• Bieg na ultra dystansie – 80 km
• Bieg na długim dystansie – 48 km
• Bieg anglosaski – 20 km
• Bieg alpejski – 1,3 km

Bieg z kategorii S Ligi Biegów Górskich Dare2B,
organizowany przez Wójta Gminy Nowa Ruda. Trasa
biegu prowadzi po drogach publicznych, szutrowych
i leśnych ścieżkach.

1 trasa:
• Bieg na długim dystansie – 21 km

silver-run.pl

/ Sierpień
Impreza

/ IV Festiwal Biegów
Alpejskich
04-05.08.2018
Zawoja
biegnababia.pl

/ Biegi Śnieżnickie
04-05.08.2018
Międzygórze
turystyka.bystrzycaklodzka.pl

/ Gorce Ultra-Trail®
10-12.08.2018
Ochotnica Górna
gorceultratrail.pl

/ Półmaraton
Sowiogórski
11.08.2018
Ludwikowice Kłodzkie
biegajwgorachsowich.pl
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Impreza

/ POZOR 24h – Bieg 12
i 24 godzinny
11.08.2018
Szczyrk
zamiec.pl

/ Chudy Wawrzyniec
11.08.2018
Rajcza – Ujsoły
chudywawrzyniec.pl

/ Regatta 9. Bieg Na
Wielką Sowę
12.08.2018
Ludwikowice Kłodzkie

Opis

Trasy

Kolejny ciekawy projekt Fundacji Aktywne Beskidy.
Pierwsza edycja letniej odsłony słynnej Zamieci.
Do wyboru rywalizacja 12- lub 24-godzinna na lekko
zmodyfikowanej, w stosunku do zimowej, trasie na
Skrzyczne i z powrotem. Dodatkowo rozegrana zostanie
wersja anglosaskiego speedu czyli szybki POZOR.
Kategoria II.

3 formy rywalizacji:
• Bieg 24-godzinny
• Bieg 12-godzinny
• Bieg anglosaski – 18 km
(+/-1400 m)

Drugi weekend sierpnia to czas biegów górskich.
Chudy Wawrzyniec to kolejna już możliwość dla
zawodników pragnących pościgać się na ultra i długich
dystansach w górach. Organizatorzy wprowadzili
nietypowe rozwiązanie dla najdłuższych dystansów
(kat.I) – zawodnicy startują razem i w trakcie biegu mogą
podjąć decyzję, którą opcję (50 czy 80 km) wybierają.
Bieg na długim dystansie zalicza się do kategorii II.

3 trasy:
• Bieg na ultra dystansie – ok. 80 km
• Bieg na ultra dystansie – ok. 50 km
• Bieg na długim dystansie – 20,5 km

Dzień po Półmaratonie Sowiogórskim przez szczyt
Wielkiej Sowy przetoczy się kolejna fala biegaczy.
Tym razem na trasie biegu alpejskiego zawodnicy
rywalizować będą o tytuł Mistrza Polski Weteranów
w Biegach Górskich oraz Lekarzy. Kategoria M.

1 trasa:
• Bieg alpejski – 9,6 km (+600/-60 m)

biegajwgorachsowich.pl
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/ Wrzesień
Impreza

/ IV. Gonitwa
Podhalańska
i Mała Gonitwa
Podhalańska
02.09.2018
Spytkowice

Opis

Trasy

Niewielki festiwal i krótkie dystanse, które
charakteryzują to wydarzenie, są doskonałą możliwością
sprawdzenia swoich sił dla osób rozpoczynających swoją
przygodę z biegami górskimi. W ramach tej rodzinnej
imprezy odbędą się również marsz Nordic Walking na
dystansie 3 km oraz dodatkowe atrakcje dla dzieci.
Gonitwa Podhalańska upamiętnia poświęcenie żołnierzy,
którzy walczyli o niepodległość Polski. Kategoria II LBG.

2 trasy:
• Bieg anglosaski – 8 km
• Bieg anglosaski – 3 km

Duża impreza biegowa z niespotykanie dużą pulą
nagród pieniężnych. Dla rekordzistów na najdłuższym
dystansie (wśród kobiet i mężczyzn) przewidziano
nagrodę wysokości 40 000 zł. Bieg 7 Dolin – koronna
konkurencja Festiwalu, rozgrywana na dystansie
100 km, otrzymał kategorię S Ligi Biegów Górskich.
Pozostałe biegi należą do kategorii I.

4 trasy:
• Bieg na ultra dystansie – 100 km
(+/-4480 m)
• Bieg na ultra dystansie – 64 km
(+3070/-2970 m)
• Bieg na długim dystansie – 34 km
(+1720/-1530 m)
• Bieg anglosaski – 17 km
(+607/-649 m)

Kolejne zawody z cyklu Runner’s Super Bieg. Tym razem
zawodnikom przyjdzie rywalizować na dwóch trasach
poprowadzonych leśnymi ścieżkami i szlakami Gór
Wałbrzyskich. Kategoria I Ligi Biegów Górskich Dare2B.

2 trasy:
• Bieg na długim dystansie – 21 km
• Bieg anglosaski – 10 km

Kolejny bieg alpejski cyklu „Złota 50-TKA” 2018.
Zawodnicy ścigać się będą na szczyt Rysianki już po
raz osiemnasty, można więc uznać to wydarzenie,
choć niewielkie w porównaniu do dużych festiwali
biegowych, za niemal historyczne. Z pewnością rzutuje
to na atmosferę imprezy. W LBG zawody zajmują
kategorię II.

1 trasa:
• Bieg alpejski – 6 km (+600 m)

Ważny i duży festiwal biegowy rozgrywany na obszarze
Ziemi Kłodzkiej. Ciekawie poprowadzone i dobrze
oznakowane trasy wiodą krętymi szlakami i ścieżkami
leśnymi. Wydarzenie to oferuje możliwość pościgania
się dla zaawansowanych i średnio-zaawansowanych
biegaczy górskich. Dodatkowo organizator zapewnia
atrakcje dla dzieci. Podczas tych zawodów możliwe jest
uzyskanie punktów UTMB. W LBG kat. I.

4 trasy:
• Bieg na ultra dystansie – 80 km
(+2600/-2600 m)
• Bieg na ultra dystansie – 53 km
(+1840/-1840 m)
• Bieg na długim dystansie – 24 km
(+820/-820 m)
• Bieg anglosaski – 9 km
(+450/-450 m)

Druga edycja Barana oferuje rywalizację na dwóch
trasach, classic i ultra. Pierwsza z nich zalicza się
do kat. S Ligi Biegów Górskich, druga – kat. II. Start
i meta obu tras znajdują się w Węgierskiej Górce, obie
prowadzą też przez szczyt Baraniej Góry.

2 trasy:
• Bieg na ultra dystansie – 60 km
(+2344/-2344 m)
• Bieg na długim dystansie – 25 km
(+1280 /-1280 m)

gonitwapodhalanska.pl

/ 9. Festiwal Biegowy
w Krynicy Zdroju
08.09.2018
Krynica Zdrój
festiwalbiegow.pl

/ I Półmaraton
Górski Wałbrzych
i Dziesiątka
Staropolanki
09.09.2018
Wałbrzych
cykl.superbieg.pl

/ XVIII Bieg na szczyt
Rysianki
09.09.2018
Węgierska Górka/Żabnica
halfmarathon.zywiec.pl

/ Garmin Ultra Race
14-16.09.2018
Radków
ultrarace.pl

/ II Baran Trail Race
15.09.2018
Węgierska Górka
baranrace.pl
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Medale poprzedniej edycji Dolnośląskiego Festiwalu Biegów
Górskich w Lądku Zdroju (fot. DFBG)

Impreza

/ Perły Małopolski –
TPN
16.09.2018
Kościelisko

Opis

Trasy

Kolejne zawody z serii Perły Małopolski. Tym razem
biegacze zmierzą się z trasami poprowadzonymi na
Podhalu, w okolicach Kościeliska. Kategoria II LBG
Dare2B.

3 trasy:
• Bieg na długim dystansie – 21 km
• Bieg anglosaski – 10 km
• Bieg anglosaski – 5 km

Trzecia edycja niewielkich zawodów rozgrywających
się w masywie Równicy, w Beskidach. Trasa
odpowiednia dla zawodników początkujących i średniozaawansowanych. W LBG kategoria I.

1 trasa:
• Bieg anglosaski – 14 km
(+/-697 m)

Impreza biegowa, której trasy rozciągają się w Beskidzie
Wyspowym w okolicy szczytu Mogielicy. NORAFTRAIL
26 to trasa łatwiejsza (kat. II), a NORAFTRAIL 3 X
MOGIELICA (kat. I), choć na tym samym dystansie –
trudniejsza. Do tego trasa na dystansie zbliżonym do
maratonu oraz na dystansie ultra (kat. II).

4 trasy:
• Bieg na ultra dystansie – 64 km
• Bieg na długim dystansie – 40 km
• Bieg na długim dystansie – 26 km
• Bieg na długim dystansie – 26 km

Największy festiwal biegowy we wrześniu w naszym
kraju. Aż 7 tras do wyboru – dystanse od 305 do
10 km, pozwolą wybrać odpowiednią formę rywalizacji
biegaczom na różnym poziomie zaawansowania. Jest to
kolejna propozycja Fundacji Aktywne Beskidy. Dystanse
10 km i 20 km zaliczają się do kat. II LBG, pozostałe
– do I.

7 tras:
• Bieg na ultra dystansie – 305 km
• Bieg na ultra dystansie – 130 km
• Bieg na ultra dystansie – 90 km
• Bieg na ultra dystansie – 60 km
• Bieg na długim dystansie – 40 km
• Bieg anglosaski – 20 km
• Bieg anglosaski – 10 km

Jest to już czwarta edycja Memoriału Adama Palichleba.
Trzy trasy zawodów prowadzą przez malownicze
wzgórza Ślężańskiego Parku Karajobrazowego. Dwa
dłuższe dystansy należą do kategorii I, a najkrótszy do II,
Ligi Biegów Górskich.

3 trasy:
• Bieg na długim dystansie – 42 km
• Bieg na długim dystansie – 22 km
• Bieg anglosaski – 10 km

perlymalopolski.pl

/ III Bieg Rokity
22.09.2018
Ustroń
facebook.com/biegrokity

/ NORAFTRAIL
22.09.2018
Zalesie
noraftrail.pl

/ Beskidy Ultra Trail
(BUT)
27-30.09.2018
Szczyrk
beskidyultratrail.com

/ Górski Maraton
i Półmaraton
Ślężański – Memoriał
Adama Palichleba
29.09.2018
Sobótka
kbsobotka.pl
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Nowe oblicza
GORE-TEX®
GORE-TEX® INFINIUM™ Insulated
Garments – odzież ocieplana

Marka, która się nie rozwija, tak naprawdę się cofa. W myśl tej zasady z pewnością postępuje firma GORE, która od lat utrzymuje pozycję lidera naszej
branży w sektorze dostawców materiałów i membran wodoodpornych. W tym
roku GORE podejmuje nowe wyzwanie. Już jesienią tego roku na rynku pojawi się pierwsza odzież stworzona z materiałów GORE-TEX® INFINIUM™,
których zadaniem będzie zapewnienie nie tylko wodoodporności
i paroprzepuszczalności, ale również komfortu i ciepła.
Na początek z nowej propozycji marki GORE
skorzysta tylko kilku producentów. Równocześnie GORE nie ustaje również w pracach
nad polepszeniem jakości swojego sztandarowego produktu; jesienią do sklepów trafią
nowe modele kurtek z laminatem GORE-TEX® 2L wolnym od PFC.

/ GORE-TEX® INFINIUM™
Sezon jesień / zima 2018 można uznać za sezon testowy nowego materiału Marki GORE.
GORE-TEX® INFINIUM™ pojawi się prawdopodobnie w kolekcjach wyłącznie kilku
producentów. Acronym, Montura, Burton
oraz Norrona wykorzystają GORE-TEX®
INFINIUM™ do produkcji kurtek, a The
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North Face stworzy nowy model rękawic.
Jeśli materiał spotka się z pozytywnym odbiorem, możemy spodziewać się jego szybkiego rozpowszechnienia wśród innych producentów.
Charakterystyczną cechą GORE-TEX®
INFINIUM™ jest dwuwarstwowa konstrukcja, w której membrana jest warstwą zewnętrzną. W przeciwieństwie do materiałów
z powłoką DWR, nie występuje tu zewnętrzna warstwa tekstylna. Dzięki temu, nawet
po dłuższym okresie użytkowania i kilku
praniach, materiał nie chłonie wody. GORE
uznaje to rozwiązanie za rewolucję. Kurtka ze zniszczoną powłoką DWR, nawet jeśli
nie przemoknie całkowicie, staje się cięż-

ka, zimna i wymaga suszenia. W przypadku GORE-TEX® INFINIUM™ zewnętrzna
warstwa jest całkowicie odporna na wchłanianie wody i zapewnia efekt perlenia się
i spływania. Należy jednak zaznaczyć, że jest
to materiał przeznaczony do ochrony przed
lekkim deszczem lub śniegiem.
Lekka konstrukcja zapewnia pełną
wiatroodporność i bardzo wysoki poziom paroprzepuszczalności. Połączenie
tych atrybutów sprawia, że GORE-TEX®
INFINIUM™ doskonale nadaje się do
kurtek zewnętrznych o miękkiej podszewce (GORE-TEX® INFINIUM™ Soft-Lined Shells) oraz odzieży ocieplanej
(GORE-TEX® INFINIUM™ Insulated Gar-

artykuł
sponsorowany

Charakterystyczną cechą GORE-TEX® INFINIUM™ jest dwuwarstwowa
konstrukcja, w której membrana jest warstwą zewnętrzną

/ Nowe oblicza GORE-TEX® /

GORE-TEX® INFINIUM™ w stretchowych rękawicach
The North Face

ments). Produkty wykorzystujące nową
technologię skierowane są do entuzjastów
szeroko pojętego outdooru, aktywnego trybu życia oraz sportów aerobowych.

/ GORE-TEX® INFINIUM™
	Stretch Gloves
Trzecim obszarem zastosowania GORE-TEX® INFINIUM™ są rękawice stretchowe.
Na początek nowy materiał dostępny będzie
wyłącznie w ofercie marki The North Face.
Głównym celem, jaki postawili przed sobą
obaj producenci, było stworzenie rękawic,
których nie trzeba ściągać podczas czynności wymagających precyzji. W nowych rękawicach The North Face obsługa zamków, kijków, GPS-ów, zegarków, telefonów i sprzętu
wspinaczkowego ma być nie tylko możliwa,
ale również wygodna. Ponadto zastosowanie GORE-TEX® INFINIUM™ ma sprawić,
że dłonie nie będą się pocić podczas dużego wysiłku aerobowego. Osiągnięcie takiego
efektu umożliwi dobrze dopasowany krój,
mniejsza ilość szwów, kształtowanie 3D
oraz mniejsze komory powietrza wewnątrz
materiału. Dodatkowo nowy materiał ma
zapewnić wiatroodporność i oddychalność
na wysokim poziomie. Wszystkie te atrybuty
łącznie wpływają na lepsze odprowadzanie
wilgoci na zewnątrz rękawicy oraz możliwość przeprowadzania precyzyjnych operacji sprzętowych.
Oprócz wyżej wymienionych zastosowań, nowy materiał pojawi się w jeszcze
jednej odsłonie – GORE-TEX® INFINIUM™
THERMIUM™ footwear. Jak zapewnia Chri-
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sponsorowany

stian Langer, szef międzynarodowego działu
sprzedaży i marketingu GORE, GORE-TEX®
INFINIUM™ wykorzystany w produkcji
obuwia „umożliwi tworzenie zimowych
butów, ciepłych i komfortowych, o niespotykanym dotąd i smukłym wyglądzie”. Póki
co nie mamy informacji co do konkretnych
modeli butów, w jakich może pojawić się
nowa technologia.

/ GORE-TEX 2L
impregnowane bez PFC
®

Pomimo, że powyżej opisane technologie są ciekawe i innowacyjne, nas w Polsce
prawdopodobnie dużo bardziej zainteresuje
nowy laminat od GORE. W tym przypadku
jesienią będziemy mieli dostęp do większej
ilości modeli kurtek. GORE-TEX® 2L pojawi się w ofercie producentów takich jak
Berghaus, Haglöfs, Lafuma, Millet, Mammut,
Montura czy Mountain Equipment.
Nowy laminat powstał z myślą o środowisku. Zewnętrzna powłoka impregnacyjna
DWR została stworzona przy pomocy środków wolnych od PFC (toksyczne związki
per- i polifluorowane). Materiał ma za zadanie zapewniać optymalną ochronę przed
wymagającymi warunkami atmosferycznymi podczas różnych aktywności i zastosowań. Jego produkcja nie będzie szkodliwa
dla środowiska.
Materiał GORE-TEX® dostępny będzie
w trzech odsłonach: GORE-TEX® 2L – odzież
przeciwdeszczowa, GORE-TEX® 2L – odzież
ocieplana oraz GORE-TEX® PACLITE® –
odzież ultralekka.

W wyniku ekstensywnych testów laboratoryjnych marka GORE wyselekcjonowała
nowy, wolny od PFC środek pozwalający
na wytrzymałe, hydrofobowe wykończenie
warstwy zewnętrznej materiału (DWR). Według testów GORE ten rodzaj DWR posiada
lepsze właściwości odpychające wodę niż
inne środki wolne od PFC.
Produkty wykorzystujące GORE-TEX® 2L
z GORE® DWR będą nadal dostępne w produktach dla aktywności wymagających najsilniejszej ochrony przed czynnikami zewnętrznymi.
***
GORE wiele energii i czasu poświęca nie
tylko badaniom laboratoryjnym, ale również
zbieraniu informacji na temat zmieniających
się nieustannie potrzeb klientów. Jednym
z zaobserwowanych trendów jest rosnąca
grupa użytkowników odzieży, którzy nie
posiadają ściśle określonych form i rodzajów
aktywności. Według badań GORE najbardziej zależy im na częstym i komfortowym
spędzaniu czasu na świeżym powietrzu.
Produkty wykorzystujące materiał GORE
towarzyszą im również w życiu codziennym.
Nowe produkty GORE-TEX® adresowane są
w dużej mierze do tych właśnie osób.
Produkty wykorzystujące GORE-TEX®
INFINIUM™ opatrzone będą nowym, białym logo marki i będą dostępne w wybranych punktach sprzedaży. Pozostałe, wodoodporne produkty GORE-TEX® będą nadal
dostępne i oznaczone – dobrze nam znanym
– czarnym logo.
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Trudno i wysoko
– rozmowa z piotr em hercogiem
t e k s t: m i c h a ł g urg ul
f ot. kasia bier nacka / kasiabi e rn ac ka .co m i p i ot r dy m us p h oto g ra p h y

Nazwać Piotra Hercoga biegaczem ultra to trochę za mało. Podsumowaliśmy wspólnie jego imponujące starty w zeszłym sezonie, porozmawialiśmy o zaskakujących planach na rok 2018 oraz o tym, jak wygląda kwestia
organizacji biegów górskich w Polsce. I choć sam jest zbyt skromny, by tak
o sobie powiedzieć, wynika z tego jasno, że Piotrek jest nie tylko wybitnym
sportowcem, ale również poszukiwaczem wyjątkowych przygód i prawdziwym miłośnikiem piękna natury.

Michał Gurgul: Na rozgrzewkę cofnijmy
się do zeszłego sezonu. Jednym z Twoich
„głośniejszych” osiągnięć było 1. miejsce
w Tenzing Hillary Everest Marathon w kategorii zawodnik zagraniczny i równocześnie 7. lokata w klasyfikacji open. To chyba
dość nietypowy bieg górski, chociażby ze
względu na dużą wysokość, na jakiej jest
rozgrywany?
Piotr Hercog: Na pewno jest to jeden
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z moich bardziej wartościowych startów
i zapamiętam go do końca życia. Jest też
oczywiście bardzo medialny, co w jakimś
stopniu oddaje tę wartość. Całość scenerii,
atmosfera miejsca oraz przygotowania, które dosyć dużo mnie kosztowały, sprawiają,
że taki wynik się docenia. To, co realizuję
w ostatnich latach, to starty troszeczkę bardziej nietypowe. Niejednokrotnie, aby osiągnąć w nich dobry wynik, nie wystarczy samo

przygotowanie fizyczne. Podczas tego startu
chciałem zobaczyć, jak z punktu widzenia
przyzwoitego biegacza ultradystansowego
będzie wyglądała rywalizacja na tej wysokości z Nepalczykami. Oni aklimatyzację mają
naturalnie w genach – dla nas to zupełnie
inny świat.
No właśnie. Powiedziałeś gdzieś: „Myślę,
że chcącego powalczyć o wygraną w tych

/ Trudno i wysoko /
przygotowawczy musi być wieloetapowy
i długofalowy. Dwa lata temu pierwszy raz
zacząłem przygotowywać się pod bieg na Elbrus, gdzie pojechałem na wiosnę w ramach
testu – w zasadzie bez większej aklimatyzacji (5 dni), ale z dobrym przygotowaniem
sportowym. Chciałem zobaczyć, jakie miejsce jestem w stanie osiągnąć w rywalizacji
z innymi zawodnikami, którzy raczej normalnie przygotowywali się wysokościowo.
Okazało się, że po przekroczeniu pewnej
granicy po prostu odcina wszystko. Nie ma
znaczenia, jak dobrze jesteś przygotowany.
Po prostu organizm przestaje funkcjonować. Z tym doświadczeniem przed startem
w Everest Marathon do aklimatyzacji przystąpiłem dużo wcześniej. W ramach przygotowań wystartowałem w zawodach w Patagonii. Start ten poprzedził dwutygodniowy
okres aklimatyzacyjny na Atakamie w Chille.
To był dla mnie piękny czas. Dobre towarzystwo, zabawa, zwiedzanie, treningi, dzika przyroda. To wszystko połączone z ideą
wczesnej aklimatyzacji. Później po powrocie
do Polski, spanie w namiocie hipoksyjnym
i treningi wysiłkowe w Hypoincie w Krakowie. Na trzy tygodnie przed startem wyjazd
na miejsce i tam bieganie już po trasie. Na
całość przygotowań poświęciłem naprawdę
dużo – blisko dwa miesiące.

Piotr podczas przygotowań do Tenzing Hillary
Everest Marathon, w tle słynna Ama Dablam
(fot. Kasia Biernacka / kasiabiernacka.com)

zawodach (a nie Nepalczyka żyjącego tu
na co dzień) czeka naprawdę długi okres
przygotowawczy. Po prostu cudów nie ma.
50% mniejsza zawartość tlenu robi swoje!”
Jak wyglądają takie przygotowania?
Oprócz typowego sportowego przygotowania, całkowicie niezbędne jest podejście
do tematu aklimatyzacji. Średnia wysokość
tego biegu to około 4500–4700 m. Żeby
rywalizować na takiej wysokości, proces

Planujesz kolejny start w tym wyjątkowym
maratonie?
Chodziło mi to po głowie. Jednak zdaję sobie
sprawę, że na świecie jest mnóstwo pięknych miejsc, które chciałbym zobaczyć i fajnych biegów, w których chciałbym wystartować. Trzeba znaleźć jakiś kompromis dla
tych wariackich pomysłów. Ostatnio staram
się wybierać nowe miejsca i nie powracać
do biegów, które już znam, pomimo tego,
że czasem by się chciało. W najbliższych latach nie planuję powrotu pod Everest, chociaż myślę czasem o ultramaratonie, który
jest tam rozgrywany na dystansie 60 km.
Dla mnie jest to dystans bardziej korzystny.
W zeszłym roku również go rozważałem, ale
on jest mniej „prestiżowy”. A mi zależało na
tym, żeby rywalizować z najlepszymi.

Ultra Fiord Patagonia Chille potraktowałeś
jako etap przygotowań do biegu pod Everestem. Warto wspomnieć, że jest to bieg
uważany za jeden z najtrudniejszych. Do
tego go wygrałeś. Jak oceniasz te zawody?
Jestem przeciwny nazywaniu jakiegoś biegu,

ultra czy innego, najtrudniejszym. Szczególnie w górach często pogoda determinuje warunki, które wpływają na trudność
zawodów. Czym wyższe góry, tym bardziej
warunki mogą się różnić. Uważam jednak,
że UFPC jest rzeczywiście jednym z trudniejszych biegów. Porównując do takiego
klasyka jak UTMB: podobny dystans, ale tam
biega się po ścieżkach i szlakach, co chwilę
jest cywilizacja. Warunki pogodowe mogą
oczywiście być różne, ale jest pewna „wygoda” w bieganiu i głównie liczy się przygotowanie sportowe.
W Patagonii natomiast oprócz zmiennych
warunków na trasie i silnych wiatrów, mamy
do czynienia z brakiem cywilizacji oraz zasięgu sieci telefonicznej. Cokolwiek by się
nie działo, jesteś skazany na siebie. Trasa
wiedzie w większości ścieżkami wydeptanymi przez bydło, czasem przez krzaki,
czasem przez błoto, w którym zapadasz się
do połowy łydki. W połowie trasy wchodzisz
w odcinek wysokogórski, gdzie drogę wyznaczają jedynie tyczki – strome podejście
gołoborzem usłanym nieregularnymi kamieniami i trawami. Do tego dochodzi odcinek pomiędzy szczelinami oraz odcinek
skalny, który, jak mi się wydaje, jest na poziomie III, IV stopnia skali wspinaczkowej.
Ten teren jest trudny niezależnie od pogody.
Gdy ja startowałem, warunki były dobre.
Jednak w tym roku zawody przerwano po
80 km ze względu na wiatr, który niemal
porywał zawodników. Natomiast rok przed
moim startem, ze względu na nie najlepsze
przygotowanie i wychłodzenie, zmarł jeden
z zawodników z Meksyku. Znaleźli go dopiero po dwóch dniach. To świadczy o pewnych
trudnościach i niebezpieczeństwie.
Kolejna ciekawa (choć trochę niefortunna
dla Ciebie) przygoda to start w Ultra Trail
Atlas Toubkal – „UTMB w afrykańskim wydaniu”, jak sam powiedziałeś.
Nie jest to ten sam poziom co UTMB, jednak
jest to również duży festiwal – stąd porównanie. Pod względem przygotowania, logistyki i poziomu jakości UTMB oczywiście
wygrywa. Natomiast afrykańska przygoda
to piękne góry i uderzająca dzikość. W głębi
tych gór nie ma nic: szlaków, map, zasięgu.
Tam musisz być samodzielny. Pomimo tego,
co mnie spotkało, to mi się podoba. Upadłem około 45. km (byłem wtedy w pierwszej
trójce) i trochę strzaskałem mięsień czwo-
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rogłowy. Na szczęście mogłem się poruszać,
ale nie było już rywalizacji.
Musiałeś kuśtykać?
Tak (śmiech). Na każdych innych zawodach
telefon do organizatora rozwiązałby sprawę.
Tam nie było zasięgu, nie mogłem nawet
skontaktować się z moją grupą supportującą. Dwójka zawodników pobiegła do przodu dość szybko, kolejni byli daleko za mną.
Wziąłem dwa leki przeciwbólowe, ale to nie
pomogło. O ile do góry nie traciłem specjalnie, to na zbiegach, gdzie powinienem walczyć o dobrą lokatę, było trudniej i wolniej.
Dlatego stwierdziłem, że schodzę. Okazało
się to jednak niełatwe. Z pierwszego punktu odesłali mnie do kolejnego, później do
następnego. Wszędzie okazywało się, że nie
ma możliwości zorganizowania transportu.
Szedłem dalej trasą, bo nie było innej możliwości. Na jednym z punktów zaproponowali mi, żebym został na noc, ale następnego
dnia musiałbym i tak schodzić pięć godzin
do drogi. Chcieli mi pomóc, ale nie mieli jak.
Szedłem więc dalej, nie pytając już nawet
w kolejnych punktach. Po 6 czy 7 godzinach
dotarłem do 95 km (ze 108). Ten odcinek już
znałem, wiedziałem, że będzie tam zasięg
i będę mógł zadzwonić po moich chłopaków.
Gdybym przeszedł ten ostatni, 13-kilometrowy, łatwy odcinek, dalej byłbym w pierwszej dziesiątce. Ale to nie miało sensu – nie
miałbym satysfakcji z biegu ukończonego
w ten sposób.
Kilimandżaro – najwyżej rozgrywany maraton na świecie. To jeszcze jedna z Twoich
afrykańskich przygód. Chyba jeszcze bardziej nietypowa?
Tak – bardzo wysoki start – pod 6000 m,
żeby na niego dotrzeć trzeba iść 4–5 dni, po
drodze nocować itd. Duża specyfika. Jechałem tam z innym nastawieniem. Wiedziałem, że nie mam dużej konkurencji, jeśli
chodzi o poziom sportowy. Jednocześnie
przy startach na takiej wysokości jestem pełen respektu do trasy. Na wysokości nie ma
reguł. Wielokrotnie zdarzały się przypadki
himalaistów, którzy podczas swojej 5. czy
6. wyprawy wpadali w tarapaty na 7000 m.
Mimo doświadczenia i dobrej aklimatyzacji.
Dlatego podchodziłem do tego startu z rezerwą. Dodatkowo przemierzasz tam chyba
wszystkie strefy klimatyczne. Temperatura
na starcie to –10 stopni. Na mecie +30. To
olbrzymia zmiana na dystansie 40 km i szok
dla organizmu. Teren jest nierówny, a na
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piargach łatwo skręcić nogę. Dlatego nie
bagatelizowałem tego wyzwania i byłem do
końca skupiony. Na mecie okazało się, że bez
problemu wygrałem.
Była to edycja pilotażowa o niewielkiej frekwencji. Jednak dla mnie – piękny
wyjazd. Zawsze marzyłem, żeby wejść na
Kilimandżaro – jedną z ikon górskich na
świecie. A przy okazji mogłem wziąć udział
w świetnych zawodach.
W naszej rozmowie kilka razy przewijało się UTMB. Czy planujesz w najbliższej
przyszłości kolejny start?
Zaraz po ukończeniu mojego drugiego startu, w 2015 roku, nie zakładałem powtórki.
Jednak z każdym kolejnym rokiem coraz
bardziej mi świta, żeby się chociaż pokazać
w tym miejscu. Niezależnie od wyboru trasy,
kusi mnie to magiczne miejsce. Atmosfera
biegowego weekendu jest tak niesamowita, że chce się być częścią tego wydarzenia.
Dlatego nie wykluczam, ale na pewno nie
w tym roku.
Skoro rozmawiamy o planach – co znajduje
się w menu Piotra Hercoga na rok 2018?
Pod koniec maja planuję start w typowo biegowych zawodach na Azorach na dystansie
125 km. To będzie takie moje przetarcie po
okresie zimowym, kiedy organizowałem kilka imprez. Skusiłem się też na zawody, które
będą dla mnie monstrualnie wielkie. Start
w Stanach, w Moab, na dystansie 238 mil
(The Moab 240 Endurance Run – przyp.
red.), czyli prawie 400 km. To czeka mnie
w połowie października, i na to chcę się
przygotować. To będzie mój pierwszy raz na
tak długim dystansie. Do tej pory zrobiłem
najwięcej 170 km.
To piękne i imponujące plany. Jak będziesz
przygotowywał się do tak gigantycznego
wyzwania jak trasa licząca 400 km?
W głowie, przede wszystkim (śmiech).
Oprócz przygotowań fizycznych, które już
rozpoczynam – treningi przed wakacjami,
potem trochę odpoczynku, po wakacjach
zwiększanie dystansów i poziomu sportowego – psychika to również bardzo ważny
aspekt, który jest trudniej trenować.

Pustelnikiem pokonać biegun południowy drogą, która nigdy wcześniej nie była
eksplorowana. Piotrek chce połączyć swoje wieloletnie doświadczenie himalajskie
z eksploracją polarną. Do tego się już szykujemy, zbieramy środki i fundusze, tak żeby
zrealizować ten projekt jeszcze w tym roku.
Nie jest to bieganie, ale również spore wyzwanie – i marzenie.

Masz dla mnie jeszcze jakieś zaskakujące
informacje?
Chyba tak. 3 tygodnie po powrocie z zawodów w Moab planuję wraz z Piotrkiem

Czy macie już określoną trasę?
Dokładną trasę jeszcze dogrywamy, szczególnie Piotrek nad tym pracuje. Jej przebieg
uzależniony jest od logistyki i funduszy. Nasz
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Niesamowita sceneria Patagonii. W tle Cerro Torre (w środku) oraz
Fitz Roy (po prawej). Przygotowania do słynnego biegu Ultra Fiord
(fot. Piotr Dymus Photography)

pierwotny pomysł był tak dziki, że koszty
firmy, która by obsługiwała przeloty i nasze
zabezpieczenie, były niebotyczne. Musimy
więc trochę zweryfikować nasze plany. Pracujemy nad tym. Są to odległe i trudno dostępne tereny. Na pewno będziemy przeprawiać się przez góry, i to takie około 4000 m.

80–90 kg – sprzęt i zaopatrzenie na około
40 dni samotnego przetrwania w obszarze
polarnym.

Jak planujecie się poruszać?
W większości prawdopodobnie na nartach.
W górach, oczywiście, na nogach, w rakach
i z czekanami. Przeprawy wodne raczej nie
wchodzą w grę, chyba że coś nas zaskoczy.
Będziemy też ciągnąć sanie ważące około

Twój rok zapowiada się naprawdę ciekawie. Będziemy obserwować Twoje poczynania i kibicować. Masz już coś w zanadrzu
na dalszą przyszłość?
Moab i biegun jesienią są moimi głównymi celami. Na to się nastawiam. W czerwcu

Czyli bez wsparcia i tylko we dwójkę?
Prawdopodobnie we trójkę. Dołączy do nas
jeszcze Wojtek Grzesiok.

i lipcu organizuję zawody i jestem trochę
wyłączony. Jeśli chodzi o starty, mam jeszcze
sporą dowolność. W przyszłości chciałbym
zrealizować jeszcze dwa projekty, które chodzą mi po głowie. Jeden to pobicie rekordu
prędkości głównego szlaku Sudeckiego – to
ponad 300 km. Drugi to wspólna z Kacprem
Tekieli walka o jak najlepszy czas zdobycia
Korony Tatr – wszystkich 14 szczytów. Naturalnie podążam trochę w kierunku gór, które
były u mnie zawsze – od małego. Jaskinie,
wspinaczki, to się zawsze wałkowało. Chciałbym teraz połączyć bieganie z szybkim zdobywaniem gór czy łańcuchów górskich.
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Piotr podczas przygotowań do Tenzing Hillary Everest
Marathon w Everest Base Camp z Ice Fallem w tle
(fot. Kasia Biernacka / kasiabiernacka.com)

Czy usłyszymy w przyszłości o kolejnym
Hercogu, tym razem przez „c” – zdobywcy
szczytów ośmiotysięcznych?
Chciałbym, na pewno. Chciałbym zobaczyć.
O ile się skuszę na ten pierwszy ośmiotysięcznik, to będzie to raczej łatwy szczyt
i bez szarżowania z super czasem, chociaż
pewne elementy będę chciał sprawdzić.
Czuję respekt do gór wysokich – tam trzeba
mieć wszystko przygotowane i przemyślane. Ale chodzi mi to po głowie. Znam wielu
z naszych himalaistów i czasami przy piwie
knujemy, co można by razem zrealizować
sportowo. Jest też Jędrek Bargiel. On akurat
łączy narciarstwo z szybkim zdobywaniem
szczytów, a to jest bardzo zbieżne z tym,
co mi się podoba. Moglibyśmy wspólnie iść
w górę, wspierać się i organizować wyprawę. Byłoby to sensowne połączenie.
Po UTMB, gdzie zająłeś 10. miejsce, powiedziałeś: „Kryzys był blisko, jednak wiedziałem, że meta jest już coraz bliżej i trzeba to
przecierpieć”. Czy bieganie w górach na
tych najdłuższych dystansach, podobnie
jak himalaizm, jest sztuką cierpienia? Może
w trochę inny sposób, ale również hartuje
ducha?
Myślę, że tak. Te największe projekty, czy
to wspinaczkowe, biegowe, czy typowo
górskie, mają wspólny mianownik. Oprócz
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świetnego przygotowania fizycznego musisz
poukładać sobie wszystko w głowie, tak żeby
przetrwać ostatni etap, gdy zaczyna się cierpienie. A czasami ten ostatni etap jest już w
połowie. To trudny do opanowania element,
ale pozwala łączyć różne dyscypliny. Przykładem tego mogą być Rafał Fronia czy Piotrek Morawski, którzy przed tym, jak zaczęli
osiągać świetne wyniki w górach wysokich,
startowali w rajdach przygodowych. Ja również startowałem w tych rajdach przez blisko
10 lat. Przez 4–6 dni idziesz/biegniesz non-stop – to ogromny wysiłek. Tam nabrałem
doświadczenia i poznałem swój organizm.
Myślisz, że ta siła mentalna przychodzi
wraz z wiekiem i doświadczeniem?
Chyba tak. Wydaje mi się, że zwiększa się
determinacja w dążeniu do określonej mety.
Młodzi mają oczywiście większe możliwości fizyczne, ale nie znają tak dobrze granic
swoich możliwości – starszy zawodnik wie
trochę lepiej, na ile może sobie pozwolić.
W sportach długodystansowych to widać.
Niejednokrotnie starsze osoby osiągają lepsze wyniki.
Ciebie ewidentnie ciągnie bardziej w górę
niż w dół, chociaż pamiętam, że próbowałeś też swoich sił w maratonie po asfalcie
w Poznaniu?

Tak, chociaż był to start bardziej „towarzyski”. Ze względu na to, że nie miałem możliwości odpowiednio przygotować się do
tego biegu, planowałem zejść po 20. kilometrze. Pomimo tego ukończyłem rywalizację.
2:44 to w miarę przyzwoity czas. Chociaż
mam świadomość, że jeśli poświęciłbym
6 tygodni na treningi typowo pod asfalt, to
byłaby szansa urwać 10–15 min.
Dlaczego zdecydowałeś się wtedy jednak
dobiec do mety?
Byłem tam z rodziną. Dzieci powiedziały, że
będą na mnie czekać na mecie i jeśli tam nie
dobiegnę, nie zabiorą mnie z powrotem do
domu (śmiech).
To na pewno była świetna motywacja.
Chciałbym porozmawiać jeszcze z Tobą
o kwestiach organizacyjnych. Jesteś organizatorem Sztafety Górskiej, Dolnośląskiego Festiwalu Biegowego, Supermaratonu
Gór Stołowych i Zimowego Maratonu Gór
Stołowych. Liczba i popularność biegów
górskich w Polsce stale wzrasta. Czy istnieje
jakaś konkurencja między organizatorami?
Tak. Jednak uważam, że jeśli terminy się nie
pokrywają, szczególnie na tym samym obszarze, to każde budowanie nowej imprezy,
szukanie sponsorów, mediów itd., rozwija
rynek biegów górskich. Organizatorzy po-

/ Trudno i wysoko /

Początek Tenzing Hillary Everest Marathon, jeszcze na terenie Everest Base
Camp, w tle widoczny Ice Fall (fot. Kasia Biernacka / kasiabiernacka.com)

winni się wspierać i dbać o jakość, która
wpływa pozytywnie na popularność biegów. Chciałbym, żeby wszyscy robili fajne
jakościowo zawody – na dobrej opinii wśród
mediów i sponsorów wszyscy skorzystamy.
Dlatego właśnie w tym roku wspólnie z zaprzyjaźnionymi organizatorami zrobiliśmy
cykl Ultra Cup Poland. W ten sposób chcemy
promować polskie imprezy również za granicą. Chciałbym, żeby zawodnicy z innych
krajów zobaczyli, że w Polsce też są profesjonalnie zorganizowane biegi, piękne tereny, i że nie jeździ się tu furmankami.
Czym jest ta dobra jakość?
Przede wszystkim robimy to dla uczestników,
nie dla siebie. Dobra jakość to ciekawa, dobrze oznakowana trasa, piękny teren i przyzwoite bufety jedzeniowe. Ważne jest też to,
co jest w bazie. Kiedy dojeżdżam na zawody
kilkaset kilometrów, poświęcam na to czas
i treningi, chciałbym, żeby po przekroczeniu
mety nie kończyło się na rozdaniu dyplomów
i „wio do domu”. Fajnie jest się spotkać na jakiejś imprezie towarzyszącej (koncert, pasta
party, after party) i nacieszyć tym spotkaniem w środowisku biegaczy. Tych kilka elementów składa się na dobrą imprezę.

z punktu widzenia organizatora dużej imprezy biegowej?
Jako organizator chcę mieć pewność, że to
co robię, jest w pewien sposób bezpieczne.
Uczestnik, oczywiście, musi być samodzielny, a trasy, które buduję, są trudne technicznie i może się na nich wydarzyć o wiele
więcej, niż na zwykłym beskidzkim szlaku.
Jednak nie przekraczam pewnych granic.
Biegi na Elbrus, czy Pik Lenina, w których
startowałem, są niebezpieczne. Determinują
to wysokość oraz pogoda, ale też pewne braki ze strony organizatora, który nie próbuje
tego ryzyka redukować. Ryzyko musi być,
ale, organizując bieg, nie walczę za wszelką
cenę, aby adrenalina była na całej trasie.

wystartować mnóstwo osób niewystarczająco przygotowanych. W Polsce wszyscy, nawet mniej doświadczeni, pchają się
na najtrudniejsze biegi. Brakuje im dobrej
samokrytyki. W tej chwili można byłoby
znaleźć 100–150 zawodników z naprawdę
dużym doświadczeniem wspinaczkowym
i górskim, o których nie bałbym się na takiej
trasie. Oczywiście, ryzyko byłoby większe,
ale tak też jest np. na zawodach skitourowych. Taki bieg może się kiedyś pojawić, ale
organizator na pewno będzie musiał bardzo
wnikliwie i z dystansem podejść do weryfikacji uczestników. No i, oczywiście, dostać
zgodę, co może nie być łatwe, jako że w Polsce w grę wchodzą tylko Tatry.

Czy marzy Ci się jakiś ekstremalny bieg,
który można byłoby zorganizować w Polsce?
Można by zrobić w Tatrach prawdziwy bieg
skyrunningowy, taki jak w Szkocji czy Alpach. Na przykład ściganie po Orlej Perci.
Nie wiem jednak, czy nasze środowisko jest
już na to gotowe. W takim biegu chciałoby

Z naszej rozmowy wynika, że słowa „trudno i wysoko”, których sam kiedyś użyłeś
odnośnie do swojego biegania, rzeczywiście adekwatnie opisują Twoje podejście
do tej dyscypliny sportowej. Dziękuję Ci
bardzo za rozmowę i życzę, aby nadal było
jak najtrudniej i jak najwyżej!

PIOTr hercog
Czołowy biegacz górski w Polsce, organizator dużych imprez biegowych, w tym Supermaratonu
Gór Stołowych i Dolnośląskiego Festiwalu Biegów Górskich. Brał udział w wielu górskich maratonach i ultramaratonach na całym świecie. W 2017 zwyciężył na dystansie 100 mil w patagońskim

Jako zawodnik lubisz chyba, gdy bieg
jest trochę niebezpieczny. Jak to wygląda

Ultra Fiord, był także najlepszym zawodnikiem w kategorii obcokrajowców w Tenzing Hillary Everest Marathon. Członek Salomon Sunnto Team, a także Petzl Team Polska.
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50. jubileusz Fjällräven
Greenland Jacket
t e k s t i ZDJĘCIA : fjä l l räv e n

Karina Greater i Gabriel
Lewis zbierają próbki
lodu na Grenlandii

Wszystko zaczęło się od plecaka z drewnianym stelażem. Pracując w niewielkiej piwnicy domu w szwedzkim miasteczku Örnsköldsvik, Åke Nordin, założyciel Fjällräven, opracował plecak i namiot, w którym nie dochodzi do kondensacji pary wodnej, a kilka lat później – w 1968 roku – kurtkę Greenland
Jacket, która po dziś dzień jest jednym z kultowych modeli marki.
Kurtka zrodziła się z potrzeby funkcjonalności. W 1966 roku
skandynawski zespół wyruszył na wyprawę naukową na Grenlandię. Uczestnicy ekspedycji zabrali ze sobą plecaki i namioty
Fjällräven, ale ponieważ Åke Nordin nie opracował jeszcze żadnego
modelu odzieży, w ubrania zaopatrzyli się sami, korzystając z dostępnych w tym czasie możliwości, które jednak nie spełniły ich
oczekiwań. Tak zrodził się pomysł, aby stworzyć idealną kurtkę turystyczną na wszystkie pory roku – lekką, solidną i szybkoschnącą,
ciepłą, a zarazem odporną na wodę. Mówiąc krótko – kurtkę, dla
której nie ma „złej pogody”.
W rezultacie powstał model Greenland Jacket – kurtka, która została stworzona z myślą o wszelkich przygodach i aktywnościach
na łonie natury. Kurtka, która pozwoliła coraz szerszemu gronu
entuzjastów natury przemierzać lasy, zdobywać górskie szczyty
i przeprawiać się przez doliny. Kurtka, która stała się symbolem.
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Dzisiaj, w 2018 roku, w 50. rocznicę powstania tej legendarnej
kurtki, Fjällräven przedstawia odświeżoną kolekcję Greenland –
łączącą innowacyjność z wiernością tradycji marki i filozofią tworzenia wytrzymałych, ponadczasowych oraz funkcjonalnych produktów na zasadach akceptowanych przez świat natury. Oprócz
względów estetycznych czy funkcjonalnych, to właśnie miłość do
natury była powodem wprowadzonych zmian.
Oryginalna kurtka Greenland Jacket, opracowana po skandynawskiej wyprawie na Grenlandię, była w pełni uniwersalną turystyczną
kurtką – wytrzymałą, lekką i odporną na wodę i wiatr. Możliwość
dodania lub usunięcia wosku Greenland zapewniała jej funkcjonalność w każdych warunkach pogodowych i w każdym klimacie.
Nowa kolekcja czerpie z tej wieloletniej tradycji, jednocześnie
idąc o krok dalej. Zachowano ponadczasowe wzornictwo, łącząc

artykuł
sponsorowany

/ 50. jubileusz Fjällräven Greenland Jacket /
je z ekologicznym doborem materiałów, takich jak G-1000 Eco czy
membrana Eco-Shell zaimpregnowana bez użycia perfluorowęglowodorów. Odzież skonstruowano także w taki sposób, aby ułatwić
samodzielne naprawy w domu. „Nowa kolekcja Greenland rozwija wizję, jaką miał przed oczami Åke Nordin, tworząc oryginalny
model Greenland Jacket. Kolekcja została poszerzona – oferujemy
pełną gamę wytrzymałych, ponadczasowych modeli odzieży i plecaków. Dołożyliśmy też wszelkich starań, aby w procesie produkcji
zastosować jak najbardziej zrównoważone rozwiązania” – wyjaśnia
projektantka nowej kolekcji Greenland, Sarah Isaksson.
50 lat po szwedzkiej ekspedycji na Grenlandię Fjällräven powrócił tam znowu, towarzysząc dwojgu młodym glacjologom. Karina
Greater i Gabriel Lewis przeprowadzili się na Grenlandię, aby badać
tamtejsze lodowce. Grenlandia jest papierkiem lakmusowym zmian
klimatycznych. Ta największa na świecie wyspa w 80% jest pokryta lodem. 1 710 000 km2 lodu, czyli prawie czterokrotnie więcej niż
cała powierzchnia Szwecji, stanowi niemały element klimatycznej
układanki. Topniejące fragmenty lodowca nie tylko zmieniają układ
prądów morskich dookoła wyspy. Temperatura Oceanu Arktycznego podnosi się dwa razy szybciej niż pozostałych oceanów na
ziemi. Zrozumienie, dlaczego zachodzą te przemiany i jaki mogą
mieć wpływ na przyszły kształt naszej planety, to ogromne wyzwanie. Dużą trudnością jest także komunikowanie badań naukowych
szerszej społeczności. „Kiedy ludzie rozumieją naukę, mają więcej motywacji do działania i wprowadzenia niezbędnych zmian” –
mówi Karina. Fjällräven postanowił zaangażować się w prace Kariny
i Gabriela, aby pomóc w rozpowszechnieniu tej wiedzy. Prezentując
nową odsłonę kolekcji Greenland, Fjällräven ma nadzieję zainspirować nowe pokolenie użytkowników do korzystania z natury na jej
własnych warunkach. Jak powiedział Åke Nordin, świętując 50-lecie
swojej marki: „Nasz trekking trwa już 50 lat. Mam nadzieję, że nigdy
się nie skończy”.

Åke Nordin, założyciel Fjällräven

***
Pierwszą i najbardziej rozpoznawalną odsłoną kolekcji jest Greenland Jacket. Fjällräven zachowało jej pierwotny styl – charakterystyczną tożsamość, która zapewniła jej status symbolu. Dopracowano natomiast krój, zadbano o przyjazne dla środowiska detale
i dodano nowe kolory.

Pierwszą i najbardziej rozpoznawalną odsłoną kolekcji jest Greenland Jacket

Do rodziny Greenland dołączyła popularna i przyjazna dla
środowiska membrana Eco-Shell. Kurtka Greenland Eco-Shell łączy funkcjonalność trzywarstwowej membrany z ponadczasowym DNA kolekcji Greenland.
Perełką nowej linii, stworzonej z okazji 50. jubileuszu kolekcji Greenland, jest Greenland Half Century Jacket. To odświeżona wersja modelu Greenland No. 1, wykonana z przyjaznego
środowisku materiału G-1000 Eco, wyposażona w klejone
szwy i zapewniająca fantastyczną swobodę ruchów.
Nowym dopełnieniem kolekcji Greenland jest specjalna wersja plecaka Kånken, wykonanego z materiału G-1000
HeavyDuty Eco.
Nowym dopełnieniem kolekcji

Greenland jest specjalna
wersja plecaka Kånken

artykuł
sponsorowany

Damskie i męskie spodnie Greenland Jeans
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/ wywiad /

Lasu nie należy zwiedzać – to nie muzeum – tylko doświadczać.
(fot. Joanna Długowska)

Dotykaj, smakuj,
wąchaj – zatop się
w tym lesie

– rozm owa z Łukaszem długowsk im
t e k s t: ane ta żu kowska

f ot. arch. łukasza dłu g ows k i eg o, m ac i e j ba ra n ows k i | fac e bo o k .co m / m i k row y p raw y

„Mój znajomy mówi, że uczę ludzi na nowo oddychać” – w taki sposób definiuje modny ostatnio fenomen mikrowypraw Łukasz Długowski, propagator
świadomego kontaktu z przyrodą, a także przygód, które można przeżyć nie
tylko w Patagonii, ale również „tutaj”, choćby pod Warszawą.
Aneta Żukowska: Mikrowyprawy istniały
długo zanim zostały w ten sposób zdefiniowane. Obecnie to temat trochę modny i popularny, choć nadal trudny do określenia.
Czym dla Ciebie są mikrowyprawy?
Łukasz Długowski: Mój znajomy
mówi, że uczę ludzi na nowo oddychać. Wydaje mi się, że to jest najlepsza definicja. Bo,
rzeczywiście, ludzie wyjeżdżają za miasto,
robią weekendowe wycieczki. Ale różnica
między wyjazdem weekendowym, czy wyj-
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ściem do parku, a mikrowyprawą, jest dla
mnie gigantyczna. Najlepiej zobrazuję to na
przykładzie. Jakiś czas temu wybrałem się na
wyprawę rzeką Świder. Wszedłem do koryta
na wysokości Otwocka i szedłem nim aż do
ujścia do Wisły. To było latem i wzdłuż rzeki
była masa ludzi. Zazwyczaj wyglądało to tak,
że siedział pan z panią, dzieci, a obok nich
sterta śmieci. A jeszcze dalej była kolejna
sterta odpadków, które wyrzucili inni wczasowicze. Jeszcze dalej była kolejna sterta,

zostawiona przez kolejnych wczasowiczów.
Mnóstwo śmieci było też w korycie rzeki, do
tego bawiły się w nim dzieci. Można to potraktować jako wypoczynek, ale w żadnym
wypadku nie można tego potraktować jako
mikrowyprawę. Dlatego, że z mikrowyprawą wiąże się bardzo duża świadomość siebie
i swojego wpływu na przyrodę, głęboki kontakt z przyrodą i nietraktowanie przyrody
jak kopalni odkrywkowej. Ludzie w Polsce,
i nie tylko, mają podejście – przyjdziemy,

/ Dotykaj, smakuj, wąchaj... /
wykopiemy, co cenne, zniszczymy i pójdziemy w nowe miejsce. To nie jest kontakt
z przyrodą, to nie jest mikrowyprawa. To
jest gospodarka rabunkowa.
Czyli chodzi o nastawienie – jak się zachowujemy i czego oczekujemy?
Tak. Chodzi o kontakt z przyrodą. Japończycy wymyślili na początku lat 90. Shinrin-yoku. Chcieli nakłaniać ludzi do tego,
żeby wybierali się coraz częściej do lasu.
Shinrin-yoku oznacza „kąpiel w lesie”. Gdy
tradycyjna polska rodzina idzie do lasu, to
pani z panem idą ścieżką, a gdy ich dziecko
pobiegnie gdzieś w bok, od razu krzyczą:
„Jordanek, nie ubrudź się”, „Jordanek, nie
wchodź na drzewo”, „Jordanek, nie dotykaj
tego!”, „Jordanek, nie kładź się na ziemię”.
A Japończycy mówią co innego. Dotykaj,
smakuj, wąchaj – zatop się w tym lesie. I to
jest dla mnie pokrewne z mikrowyprawami.
Chodzi o doświadczenie tego lasu, tej przyrody. Mówiąc nieco bardziej filozoficznie:
nie ma granicy pomiędzy nami a przyrodą.
Czyli, Twoim zdaniem, podział na kulturę
i naturę nas gubi? Stworzyliśmy sobie bariery, wydaje nam się, że pójście do lasu jest
wyprawą, a tak naprawdę jest to dla nas naturalna przestrzeń.
To jest naturalna przestrzeń, ale spójrzmy
chociaż na naszą historię. Od kiedy żyjemy
w blokach z wielkiej płyty? Od lat 50.? Od
kiedy żyjemy w domach z cegły? Od kilkuset
lat? Zależy, jak liczyć, ale historia ludzkości
ma blisko 200 tys. lat. W tym czasie żyliśmy
przy ognisku, w szałasach, w jaskiniach,
na drzewach. Ten okres, w którym żyjemy
w budynkach, to ułamek naszej historii.
Więc to stan, w którym jesteśmy obecnie,
jest nienaturalny, a nie ten, w którym żyliśmy wcześniej. Odgrodziliśmy się od przyrody, bo nie potrafiliśmy nad nią zapanować,
baliśmy się jej, ona nam zagrażała. Oczywiście, nie będę nikogo nakłaniał, żeby z powrotem wlazł na drzewo. To byłby absurd.
Natomiast ten podział, jaki sobie stworzyliśmy, to, w jaki sposób staramy się oddzielić
od natury, widać też na przykład w sposobie
ochrony przyrody. Hasło „Musimy chronić
przyrodę” jest bzdurą. My musimy chronić
nas samych. Dlatego ta ochrona przyrody
jest traktowana po macoszemu. Uważa się,
że to jest taka filozofia narwańców, ekologów, itd. Ludzie nie rozumieją, że to jest
absolutna podstawa. Nie ma ważniejszego
problemu niż ochrona przyrody. Rozumiem

Ognisko ma w sobie niesamowitą moc, mogę się w nie gapić godzinami.
(fot. Łukasz Długowski)

i szanuję prace chociażby nad rozwiązaniem
problemu malarii w Afryce, jednak nie jest
to problem fundamentalny. Można to porównać do wymiany rdzewiejącej barierki
na moście, pod którym rozpadają się fundamenty. Fundamentem jest ochrona przyrody, ochrona nas, środowiska, w którym
żyjemy. Bo jeżeli nie będzie środowiska, nie
będzie planety, nie będzie żadnych innych
problemów.
Rozumiem, że mikrowyprawy mają na
celu również zwiększenie tej świadomości.
Mamy zbliżyć się do natury na nowo?
Dla ludzi, którzy są zainteresowani mikrowyprawami, którzy przeczytali moją książkę
„Mikrowyprawy w wielkim mieście”, którzy
piszą do mnie na Facebooku, ten cel jest dalej
nieuświadomiony albo daleki. Oni w większości chcą przeżyć przygodę, zobaczyć coś
fajnego. I dobrze. Mikrowyprawy temu służą. To jest mój haczyk, za pomocą którego
chcę ich wyciągnąć w outdoor, a przy okazji
chcę go im pokazać w głęboki sposób. Więc
bardzo ważną częścią mikrowypraw jest
właśnie przygoda, ale przygoda raczej nie
w Patagonii, lecz pod Warszawą, Poznaniem
czy Łodzią. Przygoda we własnym ogródku,
a nie w Amazonii. Dzieje się tak też dlatego,
że większość z nas nie może być podróżnikami, nie może rzucić rodziny, kredytu,
kosztów życia codziennego i pojechać sobie
na miesiąc, albo rok, w podróż. Każdy ma ja-

kieś zobowiązania i mikrowyprawy są sposobem, by móc przeżyć przygodę. Spełniać
marzenia, ale w mikroskali. Mam nadzieję,
że gdy zasmakuje się przyrody, pozna się
środowisko pod swoim miastem, czy za rogiem swojego domu, to w dalszym rozwoju
dojdzie się do samoświadomości, nazwijmy
to, głębokiej ekologii.
Czy Ty też przeszedłeś tę ewolucję?
Na początku byłem takim totalnie nieświadomym turystą, podróżnikiem, który sobie
jeździł w różne miejsca, uważał, że w Polsce nie ma nic ciekawego do zobaczenia, że
trudno jest tu coś przeżyć, że trzeba pojechać do Patagonii albo Norwegii czy Afryki.
W tej chwili mam prawie 35 lat, czyli tak
na poważnie podróżuję od 17 lat, a historia
z głębokim przeżywaniem, doświadczaniem
przyrody, zaczęła się dla mnie dopiero jakieś
sześć lat temu. Próbowałem przejść Norwegię na nartach z Bergen do Oslo. To miał
być początek mojej „wielkiej” podróżniczej
kariery. Chciałem być eksploratorem jak
Fridtjof Nansen czy Marek Kamiński. Wielki
podróżnik, który będzie jeździł po festiwalach i opowiadał, jakich wspaniałych rzeczy
dokonał. Po kilku dniach w Norwegii, ze
względu na zagrożenie lawinowe i przez to,
że szedłem samotnie, zawróciłem. Stwierdziłem, że moje życie nie jest warte tego,
żeby je narażać tylko po to, żeby przejść od
punktu A do B. Mam syna, mam dziewczynę,
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mam dla kogo żyć. Chcę być zdrowy. Dlatego zawróciłem. Zanim zacząłem tę podróż,
myślałem „dojdę nawet po własnym trupie”.
Wtedy bałem się, że jeśli mi się nie uda, to
będzie największa porażka w moim życiu.
Rzeczywiście, to była największa porażka
w moim życiu, a jednocześnie najważniejsza
porażka, bo ona właśnie przekierowała moje
myślenie z wielkich wypraw na te mniejsze. Przestałem być egoistą, myśleć o sobie,
a zacząłem myśleć o innych, o mojej rodzinie. Ale jednocześnie bakcyl podróżowania
we mnie pozostał. I zastanawiałem się, jak
go realizować, żyjąc normalnie, płacąc rachunki itd. Trafiłem wtedy na brytyjskiego
podróżnika Alastaira Humphreysa, który
wymyślił microadventures. Przejechał świat
dookoła rowerem, wreszcie, gdy wrócił,
zaczął się zastanawiać, co robić dalej, jak
podróżować, a jednocześnie nie wyjeżdżać
na dwa lata z domu. No i wymyślił microadventures. Pierwszą mikrowyprawą, jaką
ja zrobiłem, był wypad z moim kumplem
pod Warszawę. Wcześniej nie mogliśmy się
długo spotkać. Każdy miał mnóstwo ważnych rzeczy, spotkania, maile... Normalne
życie w pracy. Alastair swoimi mikrowyprawami zasugerował mi, że przecież można się
spotkać w nocy. Pojechaliśmy pod Warsza-
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Nie trzeba jechać nad Amazonkę, żeby zobaczyć puszczę, wystarczy
wybrać się pod Poznań czy Warszawę. (fot. Maciek Baranowski)

wę, wzięliśmy śpiwory, przeszliśmy w bród
Wisłę, aby dostać się na wyspy. Rozłożyliśmy
śpiwory, pogadaliśmy i położyliśmy się spać.
Rano wstaliśmy i pojechaliśmy na godz. 9 do
pracy. To totalnie przewróciło mi w głowie.
Nagle okazało się, że ta przygoda rzeczywiście jest na wyciągnięcie ręki. Dojechaliśmy
tam autobusem podmiejskim. Nie kosztowało nas to 10 tys. dolarów tylko 8,80 zł
– tyle, ile kosztowały nas bilety. Nasza wyprawa nie musiała trwać miesiąc. Na tej wyspie naprawdę czułem się, jakbym był gdzieś
w Bieszczadach, na Mazurach, w jakimś
totalnie dzikim zakątku Polski, a byliśmy
25 min samochodem od centrum Warszawy. Później zacząłem organizować kolejne
wyprawy, i to się rozwinęło, i zaowocowało
książką „Wyprawy w wielkim mieście”.
Czym się różni mikrowyprawa od zwykłej
wycieczki, poza świadomością ekologii?
Nie wymaga pieniędzy, ale wymaga kreatywności, a na to trzeba się otworzyć. Jeżeli
chcemy trafić do ludzi, którzy mają nawet
problem, żeby spotkać się z kumplem, jak
mogą przejść na kolejny etap i zaplanować
sobie wyprawę?
Najtrudniejszym elementem mikrowyprawy wcale nie jest realizacja, a wyjście poza

schemat. Pracując nad książką, uświadomiłem sobie, że żyjemy w kanionach. Codziennie chodzimy do tych samych sklepów,
podobnych restauracji, spotykamy się z tymi
samymi ludźmi. Idziemy do pracy tą samą
ścieżką, po dzieci, do szkoły, przedszkola.
Codziennie ją wydeptujemy. Po roku jest
zauważalna, po pięciu latach jest malutkim
rowkiem, a jak przechodzisz na emeryturę,
to się okazuje, że idziesz głębokim kanionem
i nic nie widzisz poza swoją ścieżką. Nikogo
nie ma, tylko słońce gdzieś tam z góry dochodzi. Idziesz bezmyślnie swoim schematem. Najtrudniej jest wyjść z tego kanionu.
To nie jest tak, że ja jestem jakimś wielkim
mistrzem Zen i potrafię sobie to codziennie
zorganizować. To nie jest prawda – ja też się
do tego zmuszam. Często robię rzeczy, których się boję, np. pływam w rzece, a boję się
rzek.
Mówimy też do ludzi, których zaskakuje
zmrok nad Morskim Okiem. Jak przeskoczyć ten etap?
Przez to, że ja żyję mikrowyprawami i robię
to od lat, to mi jest łatwiej wskoczyć do Wisły,
niż komuś, kto raczej zajmuje się oglądaniem
telewizji z fotela. W książce mówię o tym,
że warto zacząć od rzeczy małych, choćby
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Najdzikszy park narodowy w Polsce – Biebrzański – najlepiej
zwiedzać z tratwy. (fot. Maciek Baranowski)

od biwaku w lesie. Bez żadnej ochrony, tylko w śpiworze i z karimatą. To jest proces.
Sam zaczynałem od spania w namiocie i też
miałem cykora. Zawsze coś mi zaszeleściło,
złamał się jakiś kijeczek – „O Boże, coś mnie
idzie zabić”. Miałem dokładnie te same lęki.
Jeśli na początku boisz się spać w lesie, to
rozłóż sobie śpiwór w ogródku. Połóż się
ze swoim mężem albo przyjaciółką, zróbcie
sobie ognisko. To już będzie pierwszy krok,
który wyciągnie cię z tej rutyny i dostarczy
niesamowitych przeżyć.
Jak byś zdefiniował outdoor?
Kiedyś na moim Facebooku zadałem ludziom pytanie, jaki jest polski odpowiednik
tego słowa. Było kilkadziesiąt różnych odpowiedzi. Teren, przyroda, na polu, na dworze… Jak bym ja to zdefiniował? Słowo kojarzy mi się bardzo technicznie. Trochę jako
taka przestrzeń pozbawiona wartości, podporządkowana zyskowi. Bo tym terminem
głównie posługuje się branża outdoorowa.
W języku angielskim to słowo jest dużo
bardziej oczywiste i raczej bez negatywnych skojarzeń.
W języku angielskim to bardzo szerokie,
wieloznaczne pojęcie.

Może uznajmy, że o aktywnościach outdoorowych mówimy wtedy, gdy wykonujemy
je siłą własnych mięśni, na łonie przyrody.
Niekoniecznie poza miastem.
Słusznie. Mieszkam w Warszawie, więc
siłą rzeczy najlepiej znam rejony podwarszawskie. Tych miejsc outdoorowych jest
tutaj multum. To nie są tak spektakularne
miejsca jak Himalaje, Kanion Kolorado,
Wielkie Równiny albo Dolina Serengeti, ale
mamy na np. bagno Pulwy pod Warszawą.
Obszar ponad 60 km2, płaski jak stół, na
którym nie ma prawie żadnych zabudowań. Mamy bagno Całowanie, które rzeczywiście wciąga, łaziłem tam – można się
utopić. Wisłę, która jest częściowo dzika,
nawet w granicach Warszawy. Ale takie
same miejsca są pod Poznaniem – Puszcza
Zielonka, pod Łodzią – Park Krajobrazowy
Wzniesień Łódzkich, Trójmiasto – genialny
park krajobrazowy. Każde miasto ma dookoła siebie te przestrzenie. Niestety, często
uważamy, że przygoda wymaga wielkich
ekspedycji i wielkich pieniędzy, pomijamy te miejsca wokół nas, traktujemy je po
macoszemu i zostawiamy na emeryturę,
jak już będziemy ledwo chodzić. One stwarzają możliwości do przygody, tak samo jak
każde inne miejsce. Trzeba tylko trochę

zmniejszyć sobie skalę. Nie oszukujmy się
– większość z nas nie jest w stanie wejść na
Meru Peak czy przepłynąć Kanion Kolorado. Większość z nas jest w stanie wejść do
rzeki Rawki, która ma szerokość 3 metrów
i głębokość 20 centymetrów.
To myślenie jest też dobre, biorąc pod uwagę perspektywę czasu. Jesteśmy zabiegani.
Przeciętny pracownik korporacji ma chyba
26 dni urlopu. Wykorzystasz je na święta,
żeby gdzieś wyjechać z dzieciakami i zostajesz już tylko z weekendami. A mikrowyprawy można przeżyć nawet w ciągu godziny.
Zrealizowałem mikrowyprawę, jedną
z najkrótszych, gdy chciałem udowodnić, że
można sobie urozmaicić podróż do pracy.
Kiedyś mieszkałem w Norwegii nad fiordem
Hardanger. Hotel, w którym pracowałem
był na końcu tego fiordu, a moje miejsce zamieszkania kilka kilometrów dalej. Chodziłem tam, jeździłem rowerem, ale w końcu
znudziło mi się to i stwierdziłem, że zacznę
pływać kajakiem do pracy. Do tego, podczas
kilkugodzinnych przerw w pracy, nieraz
podpływałem pod górę, wchodziłem na nią,
schodziłem i wracałem do pracy. I w Warszawie też to jest możliwe.
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Najlepsza woda to ta pita prosto ze strumienia. (fot. Joanna Długowska)

Nocleg pod gwiazdami robi wrażenie na wszystkich. Niezależnie,
czy jesteś prezesem wielkiej firmy, czy sprzątaczką. Wszyscy
kochają tajemnicę. (fot. Łukasz Długowski)

Zrobiliśmy taką mikrowyprawę z deskami
SUP. Wskoczyliśmy na nie na wysokości Wilanowa i spłynęliśmy do centrum Warszawy.
Całość zajęła nam około 45 minut. Czyli tyle
samo, co jazda autem z Wilanowa do centrum w porannych korkach. W tym czasie
nic nas nie denerwowało, był to czysty relaks. Mieliśmy sesję medytacyjną. Dzięki
temu, że na SUP-ie wykonujesz powtarzalne
czynności, mózg wchodzi w podobny stan
jak podczas medytacji. Równocześnie zrobiliśmy trening jak na siłowni. W ciągu godziny na SUP-ie spala się 400–500 kcal. Oprócz
odprężenia, medytacji i ćwiczeń, urozmaiciliśmy sobie też drogę do pracy. Przeżyliśmy
przygodę na dość dzikim odcinku Wisły.
Naprawdę nie potrzeba urlopu ani wielkich
środków, żeby przeżyć przygodę.
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- Nie ma takiej restauracji, na którą zamieniłbym kolację
w outdoorze. (fot. Joanna Długowska)

Zwracasz uwagę na sprzęt, czy może nie
jest to temat, który Cię pociąga?
W mojej książce jest rozdział o sprzęcie,
i przytaczam tam taką anegdotę mojego
znajomego himalaisty, który miał syna i ten
syn też chciał się wspinać. Razem z kumplem zaczęli się obkupywać w sprzęt. Śpiwory, kurtki, buty, wydali kilkanaście tysięcy
złotych. Pewnego dnia ojciec ich zapytał:
„Chłopaki, ale co wy osiągnęliście?” Okazało
się, że wydali pieniądze, ale niczego szczególnego nie zrobili, bo też nie mieli już za
co. Są dwie drogi, jeśli chodzi o sprzęt. Jedna jest następstwem poprzedniej. Pierwsza
jest taka, że jeżeli nie masz sprzętu, to nie
ma sensu inwestować w jego zakup wszystkich pieniędzy. Sprzęt outdoorowy dużo
kosztuje, szczególnie, jeśli chcesz wysokiej

jakości produkty. Możesz wydać albo 1000 zł
na kurtkę albo 200 zł na kurtkę i 800 przeznaczyć na mikrowyprawy. Jeżeli wydasz
całe 1000 na kurtkę, to nie masz wyjazdu.
Więc po co Ci ta kurtka? Po to, żeby chodzić
w niej po Warszawie? Szkoda kurtki. Są second handy, w których czasami można kupić sprzęt outdoorowy, jest allegro, ja sam
kupuję sprzęt używany, np. koszulki z wełny
merynosów Devolda. Czy jest to dla mnie
ujma? Nie, nie czuję nic takiego.
Mówi też o tym Patagonia. Sprzęt, który
jeszcze nadaje się do użytku, przekazujemy
dalej.
Tak, sam też to uprawiam. Mam np. taką
zieloną puchówkę, której używam od
2012 roku. Jest ściorana i poszyta w wielu
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miejscach, obklejona srebrną taśmą tam,
gdzie się podarła. Będę ją reperował tak długo, aż się totalnie nie rozpadnie. Bo cały czas
spełnia swoją funkcję.
Koszulki i kurtka to dwie różne sprawy. Jakie są ekologiczne konsekwencje kupowania nowego, drogiego sprzętu?
Sprzęt za 200 zł jest ryzykowny. Może Cię
zawieść w każdych warunkach. Kurtka to
jeszcze pół biedy. Ale buty mogą cię kosztować złamaną nogę, skręconą kostkę. Druga
konsekwencja jest ekologiczna. Tanie ciuchy są po prostu źle produkowane, z tanich
materiałów, z gigantyczną szkodą dla środowiska, a pracownicy, którzy je produkują,
pracują w warunkach niemal niewolniczych.
Jeżeli więc chcesz rzeczywiście aktywnie
spędzać czas w outdoorze, to zainwestuj
w dobry sprzęt – taki, co prawda, dużo kosztuje, będzie jednak służył ci latami. Wybierz
firmę, która stosuje świadomą ekologicznie
produkcję i dobrze traktuje swoich pracowników. Są firmy, które zwracają na to uwagę.
Jestem zwolennikiem dwóch firm i żadna
z nich mnie nie sponsoruje, więc to nie będzie reklama: Patagonia i Fjällräven. Patagonia przeznacza 1% swojego obrotu na działania ekologiczne. Wytacza procesy sądowe,
teraz np. Donaldowi Trumpowi za zmniejszenie powierzchni pomników przyrody
w USA. Wspiera organizacje ekologiczne,
produkuje filmy proekologiczne – kultowy
„180 stopni na Południe”. Ma też przejrzysty
łańcuch dostaw – można sprawdzić, od początku do końca, co i gdzie produkują, skąd
pochodzą materiały itp. Wspierają też badania naukowców mające na celu wynalezienie
barwników i środków jak najmniej szkodliwych dla środowiska. To marka, która uważana jest za bardzo drogą. Pytanie jednak, co
to znaczy? Kurtka puchowa kosztuje 1000 zł.
Raz, że to jest porównywalna cena do innych
topowych marek, dwa, że w cenie tej kurtki
dostajemy godne płace pracowników, godne
traktowanie zwierząt, mniejszy wpływ na
środowisko i walkę o to, żeby to środowisko
istniało. Oczywiście, jeśli ktoś weźmie dwie
kurtki i zobaczy, że jedna kosztuje 1000 zł,
a druga 500 zł, to powie, Patagonia jest za
droga – Patagonia to Patagucci. Dla mnie ta
cena ma sens. To są też ceny, które mają powstrzymywać ludzi przed kupowaniem zbyt
dużo, to też ma swój sens. Fjällräven z kolei
jest jedną z pierwszych marek, która zrezygnowała z GORE-TEX-u i wprowadziła w swoich wodoodpornych kurtkach Ecoshell.

Podobne podejście ma Jack Wolfskin.
Jack Wolfskin, który postawił sobie superwyśrubowane normy, jeżeli chodzi o materiały, standardy, barwniki. Szacuneczek dla
nich. Pozostaje pytanie do pozostałych firm
z przemysłu outdoorowego: co robi polski
4F? Co robi The North Face, największa firma outdoorowa na świecie? Ostatnio chwalą
się tym, że otworzyli w Stanach jeden sklep
zgodny z certyfikatem poświadczającym,
że powstał z naturalnych materiałów i jest
przyjazny środowisku. A co z tonami rzeczy,
które ta marka produkuje? One mogą wyrządzać szkodę?
To prawda, lider w branży powinien wyznaczać standardy.
Dokładnie. Co robią inne marki? Mammut,
Marmot, co robią producenci butów? To jest
tak samo gigantyczny przemysł jak odzieżowy. Rozumiem, że korporacje myślą kategoriami zysku, muszą jednak pamiętać,
że wchodzimy w epokę biznesu odpowiedzialnego. Możemy realizować biznes z lat
90. – rzućmy cokolwiek, i tak kupią. Tylko
że za chwilę to już nie będzie działało. To
widać w porównaniu wyników finansowych
Patagonii i The North Face. Patagonia jest

najszybciej rosnącą marką na rynku outdoorowym. Realia są takie, że millenialsi i kolejne pokolenia są coraz bardziej świadome,
a jednocześnie żyją w środowisku, które
jest coraz bardziej zanieczyszczone. Ci ludzie będą więc wymagali od firm, aby misja,
która widnieje na stronach internetowych,
rzeczywiście miała sens, a nie była tylko pustosłowiem. Więc jeśli ktoś chce robić duże
pieniądze, to powinien wyznawać te wartości. Szczególnie przemysł outdoorowy, który
bazuje na kontakcie z przyrodą.
Sprawa jest oczywista: jeżeli ten przemysł
zniszczy outdoor, nie będzie biznesu.
Tak, to też jest kwestia odpowiedzialności
za środowisko, nie tylko przy procesie produkcji czy wymyślaniu nowych materiałów.
Mamy raporty Greenpeace’u, które od roku
2011 dowodzą, że Gore-Tex i inne membrany wodoszczelne są prawdopodobnie rakotwórcze. Że prawdopodobnie wpływają
na gospodarkę hormonalną i są szczególnie szkodliwe dla płodów. Matka, która jest
w ciąży i nosi kurtkę „goretexową”, prawdopodobnie funduje swojemu dziecku raka już
na etapie jego rozwoju. W Polsce tej dyskusji
w ogóle nie mamy, na Zachodzie już jakaś

Mikrowyprawy to taki „cosy outdoor” - maksimum przyjemności,
zero cierpienia. (fot. Justyna Cieślikowska)
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Tylko 3% powierzchni Polski to tereny podmokłe i bagna. Ostatnio
totalnie się w nich zakochałem. (fot. Maciek Baranowski)

Póki co jednak głosisz dobrą lub złą nowinę
o świadomości dotyczącej ochrony i kontaktu ze środowiskiem za pomocą mikrowypraw.
Dokładnie – dlaczego w ramach mikrowypraw wyciągam ludzi w outdoor i dlaczego
chcę żeby się brudzili, wspinali na drzewa,
wskakiwali do rzek, spali bez namiotu w lesie? Dzięki temu przyroda w nich „wchodzi”. Im mniej jest granic pomiędzy tobą
a przyrodą, tym bardziej jej doświadczasz.
Tym bardziej uświadamiasz sobie łączność
z przyrodą. Dla mnie przekłada się to stricte
na ekologię. Możesz być ekologiem Facebookowym. Możesz przelać dychę na Greenpeace, udostępnić post, zmienić zdjęcie.
A później weźmiesz w sklepie siatkę foliową,
cukinię pakowaną w osobne folie, będziesz
jeździć dieslem i palić parszywnym ekogroszkiem. Wierzę w to, że ten głęboki kontakt z przyrodą zapewnia, że ludzie zaczną
zmieniać swoje życie i że na co dzień będą
starali się dbać o środowisko.
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się swoim Winter Campem, nie zorganizowała żadnej akcji uświadamiającej. POG też
nie organizuje np. czyszczenia gór, lasów,
rzek. A powinien. Wracamy do tego samego
problemu. Można robić biznes na zasadzie
lat 90., wystawiam sprzęt i kupujcie, tylko za
chwilę nikt nie będzie zwracał uwagi na ten
towar. Myślę, że w interesie nas wszystkich,
i biznesu, i użytkowników, jest dbanie o to
środowisko. Jak to zrobić? Czy robić to na
modelu Patagonii i 1%, czy wymyślić jakieś
inne formy? Myślę, że stowarzyszenie Polish Outdoor Group, które jest liderem opinii w środowisku, powinno usiąść w swoim
gronie i zacząć się nad tym zastanawiać.
Przyłączyłbyś się do Polish Outdoor Group,
żeby wspierać taką inicjatywę?
Jeśli będę mógł się na coś przydać, to bardzo
chętnie. Nie krytykuję branży outdoor ze
względu na niechęć do marek, ale ze względu na miłość do przyrody i świadomość,
jaką krzywdę produkcja sprzętu może jej
wyrządzić. W procesie ochrony środowiska
potrzebujemy działań także ze strony branży
outdoorowej.

fot. Justyna Cieślikowska

tam jest. Dziwi mnie, że te firmy niewiele z tym robią. Znam dosłownie kilka ( Jack
Wolfskin, Patagonia, Mountain Hardwear
i Fjällräven), które wzięły się za ten problem.
Może jest ich więcej, może krzywdzę niektóre firmy, ale przemysł jest gigantyczny – to
są setki firm. EOCA – organizacja, której celem jest ochrona środowiska, istnieje bodaj
7 lat. Skupia 130 firm outdoorowych i chwali
się na swojej stronie internetowej tym, że
przez te 7 lat przeznaczyła na ochronę środowiska 2,4 mln Euro. To jest komedia. Wyliczyłem, że każda z tych 130 firm w ciągu
7 lat przeznaczyła w ramach EOCA 17 tys.
euro na ochronę środowiska. Sprawdzałem
raporty finansowe korporacji VF (The North
Face, Timberland, Vans, Smartwool, Icebreaker, itp.). Co kwartał mają czysty zysk na
poziomie 200 mln dolarów. Nie ma danych
na temat tego, ile polskie firmy przeznaczyły
na ochronę środowiska. Żadna firma w Polsce nie próbowała wytoczyć procesu Szyszce
za tę wycinkę, żadna nie zrobiła kampanii
„Brońmy Puszczy”, nie organizowała wycieczek uświadamiających do Puszczy, żadna
z firm z Polish Outdoor Group, która chwali

Łukasz Długowski
Podróżnik,

autor

książki

„Mikrowyprawy

w wielkim mieście”. O mikrowyprawach pisze
w „Gazecie Wyborczej” i magazynie „Poznaj
świat”, prowadzi program w Dzień Dobry TVN
„Mikrowyprawy z Łukaszem Długowskim”.

JOURNEY TO
PERFECTION
WWW.HELIKON-TEX.COM

OUTBACK

/ wywiad /

Trzeba uważać na
marzenia… one
naprawdę mogą się
spełnić
– rozm owa z Katarzyną Sol ińską
t e k s t: m i c h a ł g urg ul

Młoda, energiczna i zakochana w bieganiu. Kasia Solińska opowiada nam
o treningu, motywacji i rywalizacji. O początkach swojej przygody z biegami górskimi, oraz o o swoim ostatnim sukcesie - drugim już z rzędu zwycięstwie w Zimowym Ultra maratonie Karkonoskim.
Michał Gurgul: Co jest dla Ciebie najtrudniejsze w bieganiu zimowych ultramaratonów? Jakie są największe różnice
w stosunku do lata?
Katarzyna Solińska: Z mojej perspektywy najtrudniejsze w bieganiu zimowych ultramaratonów są warunki pogodowe. Zazwyczaj temperatura, siła wiatru,
ilość śniegu na grani diametralnie różnią
się od tego, czego doświadczamy, stojąc na
starcie. Tegoroczny Zimowy Ultramaraton Karkonoski im. Tomka Kowalskiego był
tego świetnym przykładem. Kiedy ruszaliśmy z Polany Jakuszyckiej, dzień zapowiadał
się na mroźny aczkolwiek łagodny, jednak
za Halą Szrenicką zima pokazała, co potrafi.
Gęsta mgła ograniczała widoczność, porywisty wiatr potęgował uczucie zimna, miejscowe oblodzenia i grząski śnieg testowały siłę
oraz stabilność. Po kilkunastu kilometrach
zamarzła mi prawa strona bluzy, buff, zamek
do jednej z kieszonek, w której miałam żele;
trzeba było nałożyć dodatkową warstwę
docieplającą. Rok wcześniej natomiast, na
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Zimowym Maratonie Bieszczadzkim, gdzie
startowaliśmy w bardzo niskiej temperaturze, zamarzła mi rurka do bukłaka, więc
przez większość trasy nie miałam dostępu
do picia. Zupełne energetyczne odcięcie.
Aż takiego ryzyka nie ma w biegach w innych
okresach. Dlatego tak ważne jest, aby przestrzegać zaleceń organizatorów o sprzęcie
obowiązkowym; oni najlepiej wiedzą, czego
można spodziewać się na trasie, i co, nawet
jeśli pierwotnie może wydawać się zbędne,
okazuje się bardzo przydatne. Dla mnie góry
zimą są wyjątkowo piękne, niedostępne i tajemnicze, budzą ogromny respekt, a ukończenie ultramaratonu w takich warunkach
przynosi niesamowitą satysfakcję.
Wielu biegaczy okres zimowy poświęca na
treningi i przygotowanie do sezonu. Do
startów zimowych podchodzą z rezerwą.
Ty nie odpuszczasz. Czy to znaczy, że biegi
zimowe są dla Ciebie równie ważne?
To jest mój drugi sezon biegów górskich
i każdy bieg jest dla mnie tak szansą na

sprawdzenie siebie, jak i okazją do świetnego treningu. Każdy start przynosi ze sobą
kolejne cenne doświadczenie i, masz rację,
na każdym daję z siebie naprawdę dużo.
W ubiegłym roku moje zimowe straty wynikały głównie z chęci udziału w ZUK-u,
gdzie warunkiem koniecznym było ukończenie dwóch biegów na dystansie powyżej
maratońskiego. Nie miałam za dużo czasu,
bo jako ultra-laik miałam na swoim koncie dopiero trzy, może cztery półmaratony
górskie. W listopadzie kolega opowiedział
mi o Zimowym Ultramaratonie Karkonoskim, obejrzałam relację z ubiegłego roku
i pomyślałam, że to niesamowite wyzwanie,
szczególnie, że na Śnieżce nigdy wcześniej
nie byłam. Wystartowałam zatem w Winter
Ultra Trail Małopolska (48 km) w grudniu
i w Zimowym Ultramaratonie Bieszczadzkim (44 km) w styczniu i udział w ZUK-u stał
przede mną otworem. Okazał się tym biegiem, który zupełnie pokochałam. W tym sezonie biegi zimowe ograniczyłam do udziału
w Grand Prix Krakowa, gdzie co miesiąc

Kasia w Biegu 7 Dolin, 2017 (fot. Piotr Dymus Photography)

sprawdzałam swoje możliwości na 23-kilometrowej, interwałowej trasie. Niemniej
jednak mam słabość do zimowych biegów
i już bardzo nie mogłam się doczekać startu
w wymagających, mroźnych warunkach.
Druga wygrana z rzędu w ZUK-u to imponujący wynik – szczególnie dla „ultra-laika”, choć sam myślę, że nie powinniśmy
Cię tak nazywać. Dlaczego ten bieg jest dla
Ciebie wyjątkowy?
W tym roku miałam już zdecydowanie bardziej rozbudowaną bazę biegową, ale to nie
wygrana się liczyła. Zimowy Ultramaraton
Karkonoski dla mnie, jak i dla wielu biegaczy, poprzez historię Tomka Kowalskiego,
jego rodziny i przyjaciół, jest czymś więcej
niż tylko biegiem. Jest momentem spotkania
się fantastycznych ludzi, którzy go znali, kochali i chcą zachować o nim pamięć w sposób, który go definiował, czyli celebrując
miłość do gór i ludzi. Te wszystkie emocje
są bardzo intensywne i dominują nad jakąkolwiek rywalizacją. Na biegu daję z siebie
wszystko, ścigam się wyłącznie ze swoimi
słabościami i przesuwam swoje granice. To,
jaki rezultat osiągam wśród innych zawodników, to jedynie (miły) dodatek. Organizacja ZUK-a jest bezbłędna, Agnieszka i Ania
oraz wszyscy zaangażowani w przygotowa-

nia dbają o każdy szczegół i każdego zawodnika. Trasa była świetnie oznaczona, punkty
odżywcze pękały w szwach od pyszności,
nad którymi chciałoby się pochylić chwilę
dłużej, a niesamowita energia wolontariuszy
wręcz uskrzydlała. ZUK to wyjątkowe wydarzenie i ogromnie się cieszę, że mogę w nim
uczestniczyć.
To przesuwanie własnych granic świetnie
Ci wychodzi. IV edycja – 06:20:42, V edycja – 05:33:27. W ciągu roku udało Ci się
poprawić swój czas o niemal godzinę! Jak
to możliwe?
Faktycznie, mocno przepracowałam zeszły
rok, moje treningi były bardziej systematyczne i wiedziałam, że jeśli tylko warunki
na to pozwolą, poprawię czas. W wynikach
z poprzednich lat sprawdziłam, ile dziewczyny potrafiły wybiegać i to był dla mnie
punkt odniesienia. Wiedziałam, że jest realne zbliżenie się do tego wyniku i się udało.
O treningu i podejściu
do biegania
Jak zaczęła się Twoja przygoda z bieganiem?
To długa historia, zaczynająca się jeszcze
w czasach podstawówki, kiedy brałam udział
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w biegach szkolnych. Na jednych z nich mój
„potencjał” odkrył Adam Przybysz, który
w tamtym czasie był trenerem lekkoatletów
w Krośnieńskim Klubie Biegacza MOSIR.
Dołączyłam do zespołu wraz z rozpoczęciem
edukacji w gimnazjum i w ten sposób treningi biegowe stały się moją codziennością
na około 4 lata. Wiem, co to trening 5 razy
w tygodniu, coniedzielne starty i obozy
sportowe. Trenowałam głównie na bieżni,
a moimi docelowymi dystansami były 600 m
i 400 m. Ten okres mojego życia zdecydowanie ukształtował mnie jako osobę i wzbogacił o wiele cennych wartości. Jednak na kolejne lata moja droga ze sportem troszkę się
rozeszła, kilka razy krzyżując się na powrót
podczas udziału w biegach ulicznych, w tym
półmaratonach, po których zazwyczaj zmagałam się z kontuzjami. Nie znaczy to jednak,
że nie uprawiałam sportu w ogóle. Lubiłam
aktywnie spędzać czas, a najchętniej odpoczywać, chodząc po górach. Pochodzę z Beskidu Niskiego, więc piękne tereny, włączając niedalekie Bieszczady, miałam zawsze
pod ręką. Do regularnego biegania, można
powiedzieć, wróciłam około 2 lat temu, kiedy podjęłam decyzję o przebiegnięciu maratonu w kwietniu 2016 roku. Początkowo
przygotowywałam się według planu ściągniętego z internetu, później konsultowałam
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się już z bardziej doświadczonymi biegaczami. Pokonanie królewskiego dystansu dało
mi ogrom motywacji. Mój przyjaciel, Michał
Kwiatkowski (prywatnie Kwiatek), doświadczony ultras, zaraził mnie w tym czasie bieganiem po górach, co owocuje naszym tegorocznym wspólnym startem w Rzeźniku.
Trzeba uważać na marzenia… one naprawdę
mogą się spełnić (śmiech).
Na tym etapie Twoje treningi muszą mieć
już charakter profesjonalny. Ile kilometrów
biegasz w roku? Ile razy w tygodniu biegasz
i jakie są to dystanse?
Od ponad roku współpracuję z trenerem
Wojtkiem Mazurkiewiczem, który bardzo
dobrze dobiera mi treningi, a moje bieganie stało się bardziej świadome i ustrukturyzowane. Od ubiegłego roku, dzięki naszej
współpracy, zrobiłam znaczący progres.
Trenuję średnio 5 razy w tygodniu, co daje
około 50-60 km, gdzie oprócz jednostek
biegowych pojawia się siłownia, ćwiczenia
core czy chociażby basen. Trenuję głównie
w Krakowie, czasem wybierając się na wybieganie gdzieś poza miasto. Jednak wciąż za
mało i za rzadko. Na pewno będę nad tym
pracować, aby częściej biegać w wyższych
górach, ale wszystko ma swój czas. Po szczegóły odsyłam do mojego profilu na Stravie.
Czasami sport i treningi potrafią opętać
i zdominować życie. Jak jest w Twoim przypadku? Czy zachowujesz równowagę, czy
póki co jest to głównie bieganie?
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Kasia podczas Zimowego Ultramaratonu Karkonowskiego , 2018
(fot. Paweł Urbaniak / BikeLIFE)

Faktycznie jestem trochę „zabiegana”. Od
ponad roku pracuję standardowo od poniedziałku do piątku, dzięki czemu popołudnia i weekendy mogę przeznaczyć na
treningi. Wcześniej moja praca, studia psychologiczne i liczne staże nie pozwalały na
taki komfort i praktycznie nie miałam dnia
przerwy od obowiązków. Moi znajomi i rodzina przywykli już do tego, że ciągle gdzieś
pędzę. Zawsze mnie wspierają, nawet jeśli
przez jakiś czas widzą mój uśmiech wyłącznie na zdjęciach z kolejnej trasy biegowej.
Wydaje mi się jednak, że potrafię znaleźć
w tym wszystkim równowagę, bo odnajduję
w takim aktywnym życiu szczęście. Przyjaciele wiedzą, że jeśli spóźniam się na spotkanie, to pewnie właśnie kończę trening,
a gdy gdzieś wyjeżdżamy, zawsze mam
największy bagaż, powiększony o rzeczy
do biegania. Podobnie jest, gdy wracam do
domu rodzinnego w Beskidzie Niskim. Moi
najbliżsi widzą, że bieganie to moja pasja
i że to jest ten czas w moim życiu, w którym chcę się nią bawić i cieszyć. Mama jest
moim najwierniejszym (i najgłośniejszym)
kibicem, a także największym wsparciem,
co daje mi poczucie, że to, co robię, jest
słuszne. Dodatkowo mój chłopak Adam
trenuje kolarstwo z podobną intensywnością jak ja bieganie. Różne sporty, ale bliskie
cele, dzięki czemu rozumiemy się i wspieramy. Co weekend „wymieniamy się startami”, jeździmy w przeróżne strony Polski,
poznajemy rewelacyjnych ludzi, a mnie
można czasem spotkać na bufecie wyścigów

rowerowych, gdzie wcielam się w dumną
rolę wolontariusza. Wiemy, że nasze zaangażowanie w sport wymaga pewnych „poświęceń”, ale w zamian otrzymujemy znacznie więcej.
Wiem, że z powodu tego „zabiegania”
miałaś kiedyś problemy z dotarciem na
ślub znajomego. Możesz opowiedzieć tę
historię?
Tak, na wesele mojego dobrego kolegi przyjechałam spóźniona, bo... brałam udział
w Łemkowyna Ultra Trail na 48 km (śmiech).
Po biegu powrót do domu, szybki prysznic, zmiana butów z bieżnikiem na szpilki...
W prezencie Młoda Para otrzymała piękny
łemkowski medal. To tak odnośnie równowagi. Dodam, że ukończyłam bieg jako
pierwsza z Pań i 6. osoba w open – tak że
naprawdę się śpieszyłam.
Wspomniałaś o kontuzjach po biegach
ulicznych w pierwszej fazie Twojego biegania. Jak to wygląda obecnie?
Zwiększenie objętości treningowej zdecydowanie wiąże się z ryzykiem kontuzji. Na
szczęście dotychczas były to urazy, z którymi potrafiłam sobie poradzić w krótkim
czasie. Kiedy czuję, że jakiś mięsień jest
przeciążony i ból utrudnia treningi, zawsze
zmniejszamy z Wojtkiem intensywność.
W sytuacjach podbramkowych konsultuję się z fizjoterapeutą. Aby uniknąć jednak
kontuzji, staram się często rolować, wzmacniać każdą partię ciała na siłowni czy wyko-

Kasia podczas Festiwalu Biegowego w Krynicy w 2017 roku
– meta biegu na 64 km (fot. Jacek Deneka / UltraLovers)

nywać regularnie ćwiczenia stabilizacyjne,
a także zawsze dbam o odpowiednią rozgrzewkę. Ważnym aspektem jest również
regeneracja, nad którą zdecydowanie muszę
popracować.
Pytanie o dietę jest chyba tradycją w rozmowie z każdym sportowcem. Przypuszczam, że odżywiasz się zdrowo. Czy jest
to mocno przemyślane? Czy masz jakieś
„swoje patenty”? Coś lubisz wyjątkowo,
a czegoś nie jesz zupełnie?
W styczniu, razem z Adamem, mieliśmy konsultację żywieniową z dietetykiem, co zapoczątkowało bardziej świadome odżywianie
(taki długoterminowy prezent urodzinowy).
Zauważyliśmy, że dzięki zmianie nawyków
żywieniowych czujemy się znacznie lepiej,
mamy więcej energii i szybciej się regenerujemy. Ograniczyliśmy smażone potrawy,
a także praktycznie wykluczyliśmy „śmieciowe jedzenie”. Co najbardziej istotne, jemy
regularnie. Każdego wieczoru przygotowuję
odpowiednie posiłki do pracy, najczęściej
na bazie różnych kasz, makaronów czy ryżu
z dodatkiem indyka, kurczaka lub łososia.
Jemy też znacznie więcej warzyw i owoców.
Pamiętamy również o odpowiednim nawodnieniu (oczywiście najlepszą wodą). Nie
podchodzimy jednak do tematu bardzo rygorystycznie i przygotowujemy potrawy, na
które mamy ochotę. Zawsze jednak znajdzie
się miejsce na domowe jedzenie Mamy, albo
po-startową nagrodę w postaci pysznego
krakowskiego burgera.

Mówiąc „najlepszą wodą”, masz oczywiście
na myśli Cisowiankę – jak wygląda współpraca z tym teamem?
To partnerska i koleżeńska współpraca. Cisowianka mocno wspiera inicjatywy sportowe, szczególnie rowerowe – MTB, ale
również biegaczy i organizatorów niektórych biegów górskich. Dzięki ich wsparciu
mocno się rozwinęłam i otworzyły się dla
mnie drzwi na różne zawody – jeszcze bardziej wsiąknęłam w towarzystwo biegowe.
Wsparcie finansowe pozwala pokryć część
kosztów związanych ze startami, a czasem
i sprzętem. Dodatkowo reprezentowanie
Cisowianka Team motywuje do uzyskiwania
jeszcze lepszych wyników.
Powracając do treningów, odżywiania i regeneracji – czy korzystasz z jakichś suplementów?
Muszę nad tym popracować. Na początek
chcę zrobić bardziej rozległe badania, które
pozwolą określić, jaka suplementacja byłaby
najbardziej wskazana. Natomiast do tej pory
nie było to specjalnie przemyślane – bardziej na zasadzie „Jedz witaminę C, bo się
przeziębisz”.
Starasz się dużo i regularnie spać?
Niestety nie. Trudno jest skoordynować
wszystkie obowiązki w ciągu dnia i wygospodarować te osiem godzin na sen. W domu
jestem zazwyczaj koło godziny 18:00. 18:30
zaczynam trening. Dopiero po powrocie do
domu, koło 21:00, mam czas na gotowanie,
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co też sporo zajmuje. Śpię zazwyczaj około
6 godzin, chociaż wiem, że jest to za mało.
Bliżej startów staram się lepiej wysypiać.
Krakowski burger to forma nagrody, ale
również odpoczynek – masz jeszcze jakieś
inne sposoby na relaks po biegu?
To pytanie mnie nie dotyczy – relaksuje
mnie sam bieg.
O kobiecym aspekcie
Powróćmy jeszcze na chwilę do ZUK-u.
Wbiegłaś na metę jako siódma osoba. Czy
mężczyźni patrzą na Ciebie z zazdrością,
czy jest może atmosfera rywalizacji wśród
kobiet? Czy bardziej wsparcie?
Faktycznie, bycie siódmą osobą na mecie to
dla mnie duże osiągnięcie, a także zaskoczenie. Wychodzę jednak z założenia, że każdy
z nas ma inne cele biegowe czy chociażby
jest na innym etapie przygotowawczym do
sezonu. Panowie, których spotykam podczas biegów, zdecydowanie dopingują, wyrażają uznanie i bardzo pozytywnie się do
mnie odnoszą. Z pewnością nie wyczuwam
atmosfery rywalizacji, bo, jak wspomniałam,
ścigam się głównie sama ze sobą. Dopiero
na mecie dowiaduję się, jaki jest tego rezultat. Bieganie ultra ma tę specyfikę, że przez
większość trasy nie mamy bezpośredniego
kontaktu z potencjalnymi rywalami. Po kilku
kilometrach zazwyczaj stawka się rozciąga
i biegniemy sami ze sobą. Tu istotne jest od-
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„4 lata temu pobiegłam mój pierwszy półmaraton, to był prezent
dla mamy, ktora miała wtedy urodziny”. (fot. arch. K. Solińska)

A kwestia supportu? Pierwszy raz spotkałaś się z tym na Festiwalu Biegowym.
Tak, biegłam wtedy 64-kę i było to dla mnie
zaskoczeniem. Nie miałam swojego supportu i korzystałam tylko z bufetów. Na dodatek miałam dziurę w bukłaku i musiałam
uzupełniać za każdym razem wodę, która
wyciekała. Z mojego punktu widzenia było
to trochę demotywujące. Ale skoro w regulaminie jest napisane, że można korzystać ze
wsparcia, to wszystko jest jasne.
Rozumiem, że w takiej sytuacji może być to
deprymujące. A jeśli chodzi o samą ideę?
Dzięki takiej pomocy można urwać kilka
minut. Wsparcie ze strony bliskich, czy znajomych, może dać kopa. To duży czynnik
motywujący. Moja mama często pojawia się
na punktach na trasie i dodaje mi powera –
zresztą nie tylko mi. Z drugiej strony myślę,
że samotne przezwyciężanie swoich słabości w bieganiu górskim jest bardzo istotne.
Jeśli nikt nam tego nie ułatwia, i jest to nasza
– i tylko nasza – praca, to chyba jest to jeszcze większe osiągnięcie.
powiednie rozłożenie sił na kilkugodzinny
bieg. W świecie biegów ultra jestem jeszcze
„nowa”, więc nie poruszam się w kategoriach
rywalizacji. Obserwuję, podziwiam i czerpię
inspirację. Każdej zawodniczce życzę jak
najlepiej, w końcu wkładamy w trening dużo
pracy i rozwijamy się równolegle, a podczas
zawodów dajemy z siebie sto procent.
Czujesz, że jako kobieta jesteś traktowano
fair przez organizatorów biegów – równa
pod względem nagród, podium, itp.?
Nie skupiałam się do tej pory na tym aspekcie organizacji biegów i raczej nie jest to dla
mnie ważne. Jednak z tego, co słyszałam
o niektórych biegach, rzeczywiście można
byłoby przyjrzeć się bliżej ich regulaminom.
Skoro zahaczyliśmy o temat organizacji
biegów górskich – dostrzegasz jakieś możliwości poprawy?
Dobrym pomysłem jest oznaczenie nieprawidłowej trasy innym kolorem, tak jak było
to podczas ZUK-u. Nie ma wtedy wątpliwości, gdzie biec, a zdarzają się takie biegi, na
których oznaczenia są troszeczkę rzadsze
i można się pogubić. To jest bardzo fajne
rozwiązanie – nieduży nakład organizacyjny
i finansowy, a dużo usprawnia. Biegi, w których brałam udział, zazwyczaj były świetnie
zorganizowane.
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by złapać oddech. Biegi ultra dają nam możliwość obserwowania odmiennego oblicza
przyrody, w różnych momentach dnia, różnych okolicznościach pogodowych, sprawiają, że jesteśmy jej aktywnym widzem. To
jest naprawdę niesamowite i na tym powinniśmy się skupiać.
Jakie masz plany na przyszłość? W jakich
biegach i na jakich dystansach będziemy
mogli Cię zobaczyć?
Moje plany obejmują na ten moment starty
w lokalnych biegach, chcę najpierw poznać
polskie tereny. Troszkę wydłużam dystanse
i chcę się sprawdzić na trasach 60-80 km.
Na pewno pojawię się w Szczawnicy na Wielkiej Prehybie i z zapartym tchem czekam
na start w Rzeźniku w moich ukochanych
Bieszczadach. Chcę stopniowo poznawać
moje możliwości i z pewnością niedługo wybiorę jakiś kierunek zagraniczny. Małe marzenia już mam (śmiech).
Życzę w takim razie spełniania ich krok po
kroku!

Powróćmy jeszcze do kobiecego aspektu
górskiego biegania. Które z dzisiaj biegających w Polsce dziewczyn są według Ciebie
najbardziej zaawansowanymi biegaczami?
Z prawdziwym podziwem śledzę poczynania biegowe Magdaleny Łączak i Patrycji
Bereznowskiej. Ich osiągnięcia są efektem
wytrwałości, pokory, wieloletniej pracy, ale
i niepodważalnie prawdziwej pasji, z której
czerpią ogromną radość. Są niezwykle inspirujące.
Chyba nikomu nie trzeba udowadniać, że
bieganie ultramaratonów górskich jest
sportem dla kobiet. Jednak dla wielu – nawet biegających – pań wizja wielogodzinnego biegu w trudnym, górzystym terenie wydawać się będzie prawdopodobnie
katorgą. Jak czerpać z tego przyjemność?
Jakimi krokami dochodzi się do górskich
biegów ultra? Jaką radę dałabyś dziewczynom pragnącym spróbować tego sportu?
Mnie cieszy samo przebywanie w górach,
możliwość bycia bliżej natury, dodatkowo
z ludźmi, którzy podzielają moją pasję. Jeśli
którejś z Pań takie podejście jest bliskie, to
nie wątpię, że biegi górskie są odpowiednim
miejscem dla niej. Najważniejsze jest to, by
czerpać radość już z samego bycia na górskim szlaku. Nieważne, czy biegniesz, przechodzisz do marszu, czy zatrzymujesz się,

katarzyna solińska
Swoją przygodę z bieganiem rozpoczęła
w podstawówce od biegów na krótkich dystansach. W latach 2003-2007 była członkiem
klubu sportowego KKB MOSiR Krosno. Od
roku 2016 ściga się w górach. Wśród jej ważniejszych osiągnięć wymienić należy pierwsze
miejsca wśród kobiet w następujących zawodach: 1⁄2 Sky Marathon Babia Góra 23,5 km
(2016), Regatta Ultra Trail WUTM 48 km
(2016), 2 x Zimowy Ultramaraton Karkonoski
im. Tomka Kowalskiego 53 km (2017 i 2018),
oraz Łemkowyna Ultra-Trail 48 km (2017).
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Biegiem na Sławkowski Szczyt

Biegiem w Tatry
– jak zacząć?
– PORADY Natal ii Tomasiak
t e k s t: natalia tomas i a k

ZDJĘCIA : aRCHIWUM AUTORKI

Bieganie po górach staje się nie tylko popularne i atrakcyjne, ale chyba śmiało
możemy się pokusić o stwierdzenie, że jest już nową dyscypliną sportu. Jeśli
prześledzimy kalendarz biegów górskich w Polsce z zeszłego roku, okazuje
się, że w 2017 roku w Polsce w biegach o charakterze górskim wzięło udział
ponad 80 tys. osób!
To niesamowite i bardzo pozytywne zjawisko. Jeszcze kilka lat temu bieganie w górach
kojarzyło się tylko i wyłącznie ze sportem
dla niewielu osób, był to bodziec treningowy
stosowany w okresie przygotowawczym do
wielu dyscyplin sportu, ale nie była to dyscyplina popularna i ogólnodostępna. Na Kasprowy Wierch czy Giewont w największym
reżimie treningowym wbiegali zawodowi
lekkoatleci, bokserzy, piłkarze, a opowieści
o tego rodzajach treningu dla „normalnego
człowieka” wydawały się niczym ze świata
fantastyki.
Dzisiaj bieganie w terenie, bieganie po górach, to naturalny krok rozwoju dla wszystkich biegaczy-amatorów, którzy od kilku lat
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masowo zaczęli się ruszać. Po rekordach na
10 km, przebiegnięciu dystansu półmaratonu, a potem maratonu, większość biegaczy
szuka nowych wyzwań.
I tak naturalnie trafiamy do środowiska
biegów górskich. Zaczyna się niewinnie.
Z reguły pierwsze kroki stawiamy w swoim lokalnym środowisku. Okazuje się, że
nawet jeśli mieszkamy w dużych aglomeracjach, takich jak Trójmiasto, Śląsk czy
po prostu Warszawa oraz Kraków, niemal
każde duże miasto ma do zaoferowania
w swoim obszarze tereny o charakterze
trailowym, dzięki czemu możemy poczuć
namiastkę biegania w terenie czy zaliczyć
pewnej ilość przewyższeń.

/ Podbiegi i zbiegi
Nic jednak nie zastąpi nam prawdziwego
obcowania z górami, dlatego chcemy Wam
przybliżyć tematykę biegania po tatrzańskich szklakach. Bez wątpienia bieganie
po Tatrach to najwyższy w Polsce stopień
wtajemniczenia biegacza górskiego. Tatry
są z pewnością górami, w których biega
się po prostu najtrudniej. Z jednej strony
mamy sporą ilość przewyższeń i śmiało
możemy założyć, że przez duże części trasy
będziemy jednak zmuszeni do poruszania
się szybkim marszem, gdyż tylko nieliczni
są w stanie podbiegać strome, tatrzańskie
szlaki. Co więcej, musimy pamiętać, że
Tatry są górami „twardymi” i z pewnością

/ Biegiem w Tatrach – jak zacząć /

Zimowe podejście na Grzesia

nasze mięśnie i stawy będą takie podłoże
odczuwały inaczej niż choćby „miękkie”
Beskidy. Z drugiej strony Tatry, jak żadne
inne góry w Polsce, odwdzięczą nam się
fantastycznymi widokami.
Jeśli wybieramy się na wycieczkę biegową
w góry, a w szczególności w Tatry, najważniejszy jest rozsądek. Góry dają poczucie
wolności, przestrzeni, radości, ale pod warunkiem, że się ich nie lekceważy i przestrzega się bezpieczeństwa. Jak przygotować
się do wycieczki biegowej w Tatrach, na co
zwrócić szczególną uwagę tak, aby wycieczka stała się jak największą przyjemnością?
Uporządkujmy te kwestie.

dobrze dobrane. Pamiętajmy, że w górach
kilometry liczą się inaczej, w szczególności
jest tak właśnie w Tatrach. Jeśli nawet mamy
doświadczenie w bieganiu długich dystansów w terenie płaskim lub doświadczenie
z wycieczek biegowych po innych pasmach
górskich, pamiętajmy, że jesteśmy w Tatrach i tutaj niektóre czasy przebiegnięcia
określone w kilometrażu można liczyć nawet razy 2. W Tatrach podejścia czy zbiegi
są dużo bardziej wymagające, a co się z tym
wiąże – bardziej czasochłonne. Przykłado-

wo: ktoś, kto pokonuje trasę około 20 km
w Beskidzie Sądeckim w okolicach 2,5 godziny, ten sam dystans w Tarach pokona prawdopodobnie w około 4,5 godziny.
Jeśli nawet cieszymy się dobrą kondycją,
trasa 25 km w Tatrach potrafi zmęczyć każdego, nawet dobrze wytrenowanego biegacza. Planując trasy naszych pierwszych
wycieczek po Tatrach, od razu odrzuciłabym trasy po najwyższych partiach tych
gór. Trasa powinna być zawsze adekwatna

/ Planowanie trasy
Zakładamy, że osoby, które zdecydowały się
na biegową wycieczkę w Tatrach, mają na
swoim koncie już kilka wizyt w innych pasmach górskich i są przygotowane kondycyjnie na bieganie w Tatrach. Nie polecałabym
wybierać się w Tatry w pierwszej fazie naszej przygody z bieganiem trailowym. Warto
wcześniej poznać mniej wymagające góry,
takie jak choćby Gorce czy Beskidy.
Ponadto, trasy naszych pierwszych biegowych wycieczek po Tatrach powinny być

Plecak ADVANCED SKIN 5 SET i kurtka BONATTI
PRO WP – tego typu sprzęt jest niezbędny na bieganie
po tatrzańskich szlakach. (fot. Salomon)
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do naszego przygotowania kondycyjnego
i umiejętności górskich.

/ Towarzystwo
Wycieczki biegowe warto planować w większym gronie. Nie tylko wiąże się z tym aspekt
towarzyski, ale zwiększa to również nasze
poczucie bezpieczeństwa. Pamiętajcie jednak, żeby osoby, z którymi wybieramy się
w góry, były mniej więcej na tym samym
poziomie wytrenowania. Idealną opcją jest
możliwość pokonania trasy w towarzystwie
bardziej doświadczonej osoby.

/ Pogoda zmienną jest
Trasę należy zaplanować tak, żeby mniej
więcej co godzinę mieć na swojej drodze jakieś schronisko czy inne bezpieczne punkty
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W drodze na Koprowski Szczyt

(typu wiata) – uchronią nas one przed zmianą pogody, na co musimy być przygotowani.
Trasa powinna być także tak przeprowadzona, żeby w razie nagłej zmiany pogody umożliwiła szybki i bezpieczny powrót.
Dobrze, jeśli na trasie mamy kilka punktów
– nazwijmy to – węzłowych, które dają nam
możliwość zdecydowania, czy chcemy trasę
kontynuować, wybrać alternatywną drogę,
czy może zawrócić.
Nie bójmy się przerwać czy zawrócić
z naszej wycieczki z powodu nadchodzącej burzy. W Tarach bądźmy szczególnie
czujni na symptomy zmieniającej się aury.
Wychodząc w góry, zawsze sprawdzajmy
prognozę pogody. Jeśli zastanie nas załamanie pogody, a nie zdążymy zejść do schroniska czy ukryć się pod wiatą, starajmy się
jak najszybciej kierować się w bezpieczne

miejsce, ale zawsze po szlaku czy drodze
transportowej. Nigdy nie szukajmy skrótów
czy nieoznaczonych ścieżek. Pogodę zawsze
należy sprawdzić kilka razy w dniu poprzedzającym nasze wyjście oraz o poranku tuż
przed wyjściem, kiedy serwisy pogodowe
aktualizują dane. Warto porównać prognozę
na różnych portalach i jeśli będzie się pokrywała, możemy założyć, że się sprawdzi.
Jeśli natomiast będą występowały spore rozbieżności, to należy brać pod uwagę różne
wersje przy planowaniu wycieczek. Przykładowe strony z pogodą: yr.no, mountain-forecast.com, topr.pl, meteoblue.com.
Na naszą biegową wycieczkę udajmy się
wcześnie rano, pamiętając, że zmiany pogody w Tatrach przychodzą najczęściej po
południu. Wyjście rano z pewnością zwiększa szanse na udaną wycieczkę, nie tylko

W górach biegamy w butach do tego dedykowanych. Salomon oferuje sprawdzone
na górskich szlakach WINGS PRO 3 czy XA ENDURO. (fot. Salomon)

/ Biegiem w Tatrach – jak zacząć /

/ Kuźnice – schronisko
Murowaniec – Kuźnice /
typ trasy:

pętla

Długość:

10 km

przewyższenie:

600 m

szacunkowy
czas biegu:

1:30-2:30 godz.

zalecana ilość
napoju:

1,5 l

teren:

ścieżki, kamieniste
ścieżki

trudność:

średnio trudna

Jedną z najpopularniejszych tras w pobliżu Zakopanego
polecamy szczególnie osobom, które dopiero zaczynają
przygodę z biegami górskimi w Tatrach – w prosty sposób
mogą się tutaj zaznajomić ze specyfiką najwyższych gór
w Polsce. Szlaki są często odwiedzane przez turystów, co
również warto wziąć pod uwagę, planując wycieczkę.
Biegnąc ponad reglami, będziemy się mogli cieszyć widokiem na rozległe panoramy tatrzańskich szczytów
i otoczenie Doliny Bystrej. Cała trasa jest bardzo dobrze
oznakowana i nie powinna przysporzyć nam problemów
orientacyjnych. Po drodze docieramy do schroniska Murowaniec, gdzie możemy odpocząć, posilić się lub czegoś
się napić.
Jeśli ktoś woli strome podejścia od stromych zbiegów,
to proponujemy pokonać trasę w przeciwnym kierunku.
W razie niepogody bądź przy silnym wietrze lepiej wybrać
wariant przez Dolinę Jaworzynki.
Początek i koniec trasy znajdują się w Kuźnicach, dokąd
dojeżdżają prywatne busy. Można też tutaj po prostu dobiec. Jeśli wybierzemy samochód, można go zostawić na
parkingu pod Krokwią (płatny).
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Relaks na Sławkowskim Szczycie

z racji pewniejszej pogody, ale i mniejszej
ilości turystów. Przed wyjściem warto poinformować gospodarzy obiektu, w którym
spaliśmy, o naszych planach.

/ Bezpieczeństwo
Zawsze zabierajmy ze sobą naładowany telefon, a jeśli planujemy dłuższą wycieczkę,
dobrze też wrzucić do naszej biegowej kamizelki power bank. W telefonie obowiązkowo
należy mieć wpisany telefon do TOPR-u oraz
zainstalowaną aplikację „Ratunek”. Z pewnością większość z nas używa zegarków
umożliwiających wgranie zapisu trasy, czyli
tzw. tracka. Korzystajmy z tego! Track może
nam pomóc choćby w sytuacji, kiedy będziemy mieli w górach słabą widoczność. Tracki
można pobrać w serwisach turystycznych,
ale można je również przygotować samodzielnie, na przykład na portalu mapa-turystyczna.pl. Na wypadek, gdyby smartfon nas
zawiódł, weźmy ze sobą również papierową
mapę, dzięki której wyjdziemy cało z ewentualnej opresji zgubienia się na szlaku.

/ Sprzęt i ubiór
Zaczynamy od butów. Oczywiście, bieganie
po górach, nawet przy bardzo sprzyjającej
pogodzie, nie jest przeznaczone dla butów
do biegania po asfalcie. W górach biegamy
w butach do tego dedykowanych. Jakich?
Tutaj, w zależności od pogody, możemy się
pokusić o różne rozwiązania. W czasie zimy
warto oczywiście zaopatrzyć się w buty
z kolcami lub zastosować nakładki na buty
czy tzw. miniraczki. Jeśli chodzi o ubiór,
to przede wszystkim ma być on wygodny
i sprawdzony.
Ubieramy się „na cebulkę”. Obowiązkowo
zabieramy ze sobą kurtkę przeciwdeszczową, nawet jeśli zapowiada się piękny dzień.
Bardzo ważną częścią ekwipunku jest też
folia NRC. W górach, w szczególności zimą,
każda kontuzja, która nas unieruchomi,
może spowodować zagrożenie życia związane z wychłodzeniem. Dlatego folia jest tak
bardzo ważna. Pamiętajmy też obowiązkowo
o latarce (czołówce) i gwizdku. Zimą warto
pomyśleć o zapasowej odzieży na przebranie. Wszystko powinniśmy zmieścić do kamizelki biegowej – zimą użyjemy większej
o pojemności ok 8 l, latem wystarczy 3-5 l.

/ Żywienie

ubezpieczenie, ponieważ akcje ratunkowe
są dość drogie.

Każda wycieczka biegowa to mnóstwo spalonych kalorii, dlatego pamiętajmy o ich
cyklicznym uzupełnianiu. W zależności od
pogody musimy zabrać ze sobą odpowiednią ilość płynów. Niekoniecznie powinna to
być woda – lepiej sprawdzają się izotoniki
i napoje węglowodanowe. Jeśli chodzi o jedzenie, skutecznym rozwiązaniem jest np.
żel zażywany co 45 minut oraz przekąski,
np. batony, daktyle. Nie wolno wybierać się
w góry bez jedzenia!

/ Ubezpieczenie
Warto także zwrócić uwagę na kwestie
ubezpieczenia – o ile w Polsce za akcję ratunkową nie będziemy musieli płacić, o tyle
wybierając się już w Tatry słowackie, w razie wypadku powinniśmy mieć wykupione

Inne kwestie związane z bieganiem w Tatrach, które powinniśmy brać pod uwagę:
• jeśli wybieramy się na zimową wycieczkę biegową, należy sprawdzić
także zagrożenie lawinowe,
• warto ze sobą zabrać również kije biegowe,
• pierwsze wycieczki biegowe w Tatrach
warto zacząć od okolic Kasprowego
Wierchu/ Schroniska Murowaniec,
• wybierając się w Tatry na Słowację,
należy upewnić się, czy szlak na który chcemy się wybrać, jest otwarty (na
Słowacji w Tatrach po szlakach można
poruszać się w okresie wiosenno- jesiennym, zimą szlaki piesze powyżej
schronisk są zamknięte).

Natalia Tomasiak
Biegi górskie trenuje od 4 lat, ale już może się pochwalić sporym dorobkiem: w 2016 roku, jako pierwsza Polka uczestniczyła w zawodach Pucharu Świata Skyrunning Extreme (5. miejsce w klasyfikacji
generalnej). W 2016 roku została powołana do reprezentacji Polski
na MŚ w Trailu oraz ME w Skyrunningu. Należy
do Salomon Suunto Team oraz Petzl Team Polska.
Pasjonatka gór, miłośniczka skiturów, nieobce są
też jej łatwe przejścia wspinaczkowe w Tatrach.
Współautorka książki „Przez polskie góry. Przewodnik biegacza”. Więcej o Natalii na jej stronie
internetowej: www.nataliatomasiak.pl
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/ Biegiem w Tatrach – jak zacząć /

/ Polana Chochołowska
– Wołowiec – Polana
Chochołowska /
typ trasy:

pętla

Długość:

16 km

przewyższenie:

1450 m

szacunkowy
czas biegu:

2:30-4:30 godz.

zalecana ilość
napoju:

2l

teren:

ścieżki

trudnOŚĆ:

trudna

Długa i dość wymagająca wycieczka biegowa, choć jak na
Tatry niezbyt trudna technicznie. Szlak prowadzi nas Doliną
Chochołowską i otaczającymi ją szczytami.
W trakcie biegu będziemy mieli okazję podziwiać piękne widoki, m.in. na skaliste gniazdo Rohaczy.
Przy małej widoczności trasa momentami może być myląca. W razie załamania pogody należy jak najszybciej zbiec
w dół, np. schodząc z Wołowca bezpośrednio zielonym szlakiem do Doliny Wyżnej Chochołowskiej.
Ze względu na zagrożenie lawinowe polecamy tę wycieczkę
tylko latem i jesienią. Jest to również część trasy biegu ultra
Granią Tatr, który – jak wiemy – należy do najbardziej elitarnych biegów górskich w naszym kraju.
Właściwa trasa zaczyna się przy schronisku na Polanie Chochołowskiej, ale aby do niej dotrzeć, musimy pokonać 8 km
asfaltową drogą z płatnego parkingu w Dolinie Chochołowskiej.
Do Chochołowa można dojechać busami z Zakopanego, które kursują bardzo często.
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Czy biegacz potrzebuje
czołówki „biegowej”?
t e k s t: Michał Dzien i sze ws k i / s ka l ni k . p l

f ot. s i lva

Bieganie od zawsze wydawało mi się aktywnością, z którą bardzo łatwo można zacząć swoją przygodę. Na start wystarczy trochę chęci, żeby ruszyć się
z domu, no i dobre buty. I tak właśnie jest, jednak im więcej kilometrów w nogach, im poziom wkręcenia w biegowy świat wyższy, tym bardziej zwraca się
uwagę na drobiazgi mające zapewnić większy komfort biegania. Istnieje wiele mniej lub bardziej przydatnych gadżetów. Według mnie jednym z najważniejszych będzie tutaj czołówka.

Oświetlenie jest niezbędnym elementem
wyposażenia biegacza nie tylko podczas długich biegów w bardziej wymagającym, górskim terenie, ale równie dobrze sprawdzi się
w mieście, podczas pokonywania wieczorową porą parkowych alejek czy osiedlowych
uliczek. Jaką czołówkę wybrać? I czy biegacz
potrzebuje czołówki „biegowej”?
Okazuje się, że niewiele jest marek, które
w swojej ofercie mają modele przeznaczone
dla biegaczy. Większość czołówek zosta-
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ła skonstruowana z myślą o turystach, to
wśród nich trzeba szukać takiej, która najlepiej sprawdzi się także na biegowej ścieżce.
Wyjątkiem jest tutaj marka Silva, która od
lat specjalizuje się w produkcji sprzętu dla
biegaczy.
Czołowi producenci mają zazwyczaj jeden/dwa modele specjalnie dla biegaczy –
Petzl oferuje rodzinę czołówek Nao, Black
Diamond – model Sprinter, Mactronic
– czołówkę Freeq. Jednak nawet spośród

modeli turystycznych można wybrać coś
dla siebie, wystarczy tylko dobrze zapoznać
się z dostępnymi modelami. Ponieważ jest
ich dużo, wybór właściwego może stać się
prawdziwą zagwozdką. Na jakie aspekty należy więc zwrócić uwagę przy wyborze czołówki do biegania?

/ Moc
Wyrażona liczbą lumenów moc czołówki
określa ilość światła, która oświetla teren

/ Czy biegacz potrzebuje czołówki „biegowej”? /

Podczas biegów miejskich moc czołówki nie będzie miała aż tak dużego znaczenia. Płaski teren – parkowe alejki, osiedlowe uliczki czy nawet drogi gruntowe – nie
wymaga tak naprawdę mocnego, dalekiego
oświetlenia i wystarczające będą latarki
o mocy 200 lumenów.

przewyższeń, może mieć to znaczący wpływ
na komfort biegu, a w rezultacie na uzyskany
czas. Baterie wymagają za to częstszej wymiany, co również może zaważyć na ogólnym rezultacie biegu. Być może żadna z tych
opcji nie jest obiektywnie lepsza czy gorsza,
a wybór zależeć będzie od indywidualnych
preferencji i wypracowanych metod.

/ Rozproszenie światła

/ Wodoodporność

Tutaj sprawa jest bardzo prosta – zarówno podczas biegów górskich, jak i biegów
w mało wymagającym terenie najlepiej
sprawdzi się czołówka wytwarzająca równomiernie rozproszone światło. Szeroki
strumień, w odróżnieniu od światła punktowego, zapewni większy komfort widzenia
i pozwoli na lepsze, pełniejsze zapoznanie
się z terenem.

Parametr ten na pewno będzie miał większe
znaczenie dla osób biegających regularnie,
które odbywają swoje treningi bez względu na aurę. Ważny jest także dla biegaczy
długodystansowych, których w trakcie biegu mogą zastać różne warunki pogodowe
(zwłaszcza w górach). Warto zwrócić uwagę
na współczynniki szczelności i wodoodporności. Współczynnik szczelności oznaczony
jest przez kod literowy (np. IPX), natomiast
parametr wodoodporności przez kod cyfrowy (od 0 do 8). Cyfra na ostatnim miejscu

/ Rodzaj zasilania

przed biegającym. Wartości te będą najbardziej istotne dla osób, które trenują w bardziej wymagającym terenie. Poruszanie się
po nieznanych, zmieniających się górskich
szlakach wymaga zdecydowanie większej
mocy czołówki. Światło ma wtedy wpływ
nie tylko na lepszy wynik (za lepszą widocznością może iść wyższe tempo biegu), ale
przede wszystkim poprawia poziom bezpieczeństwa biegacza przemierzającego kręte
i kamieniste ścieżki.

Przy wyborze opcji zasilania czołówki – baterie lub akumulator – warto wziąć pod
uwagę przede wszystkim częstotliwość
i długość biegów. Krótkie treningi zarówno
w mieście, jak i na górskim szlaku nie wymagają oświetlenia zasilanego mocnymi,
a przez to ciężkimi, akumulatorami. Mniejszy akumulator, który można bez problemu podpiąć do ładowania po powrocie do
domu, jest zdecydowanie wygodniejszą opcją. Przy dłuższych biegach wybór nie jest
już tak oczywisty. Akumulatory o większej
pojemności wystarczą na dłużej, jednak
kosztem większego ciężaru czołówki. Przy
biegach długodystansowych, z dużą ilością

kodu określa stopień ochrony przed wodą,
przy czym 0 oznacza całkowity brak ochrony, a 8 odporność na pełne zanurzenie. Wybór czołówki z współczynnikiem wodoodporności zaczynającym się od 4 będzie już
bezpieczną opcją.

/ Mocowanie
Imponujące wartości lumenów czy współczynnika wodoodporności szybko stracą
na znaczeniu w momencie, gdy czołówka
będzie co chwilę zsuwać się z głowy. Żeby
oszczędzić sobie irytacji i chęci rzucenia
latarką w najbliższe krzaki, należy zwrócić
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uwagę na sposób jej mocowania. Aby czołówka dobrze trzymała się głowy i nie skakała w rytmie pokonywanych kroków, pasek
powinien być dostosowany do jej ciężaru.
Podczas przymiarek warto zwrócić uwagę,
czy w komplecie jest dodatkowy pasek przechodzący przez środek głowy. Zapewnia on
bowiem jeszcze większą stabilizację, co jest
istotne zwłaszcza przy cięższych modelach.

/ Budowa czołówki
Konstrukcja czołówki wpływa przede
wszystkim na komfort biegu. Kompaktowa
budowa, w której zarówno źródło światła,
jak i zasilanie skupione jest w jednym miejscu, to cecha charakterystyczna prostych
i lżejszych modeli. Decydując się na model
bardziej zaawansowany, o większej mocy
i pojemności baterii/akumulatorów, warto
poszukać takiej czołówki, która zasobnik na
baterie ma umiejscowiony z tyłu, po przeciwnej stronie diod. Takie rozłożenie ciężaru znacząco poprawia wygodę noszenia czołówki. Przy tym rozwiązaniu można również
zwrócić uwagę na obecność wspomnianego
wyżej dodatkowego paska. Przy czołówkach
o dużej mocy, z dużymi bateriami – a przez
to najcięższych – najlepiej zdecydować się
na model z odczepianym zasobnikiem, który
można schować np. do kieszonki.
Podsumowując – jaka czołówka sprawdzi
się najlepiej? W zależności od miejsca i długości biegów podzieliłbym odpowiedź na
dwie części:
Dla osoby, która biega w mieście wybrałbym przede wszystkim czołówkę akumulatorową – przy częstych treningach jest to
najwygodniejsze rozwiązanie. Bieganie po
znanych, miejskich ścieżkach nie wymaga
dużej mocy czołówki. Jednocześnie czerwone światło z tyłu jest według mnie koniecznością zwiększającą bezpieczeństwo
nie tylko samego biegacza, ale także innych,
spotkanych na trasie osób. Rezygnacja z dużej mocy pozwoli na wybór czołówki lekkiej.
Warto też zwrócić uwagę na równomierne
rozproszenie światła.
Do biegów górskich, długodystansowych,
najlepiej sprawdzi się czołówka o większej
mocy i dłuższym czasie świecenia. Co prawda kosztem zwiększenia tych parametrów
będzie wzrost wagi latarki, ale tu zwróciłbym uwagę na dodatkowy pasek przecho-
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dzący przez środek głowy – dzięki niemu
cięższa czołówka nie będzie się zsuwać. Dodatkowym plusem będzie możliwość odpięcia baterii/akumulatora od opaski.
Obok kilka najciekawszych modeli wybranych spośród czołówek dostępnych na
polskim rynku, które dobrze sprawdzą się
na głowie biegacza.

Gdybym dzisiaj potrzebował wymienić
czołówkę biegową, zdecydowałbym się na
model Trail Speed 3XT marki Silva lub Nao+
marki Petzl – głównie ze względu na dużą
moc, która przyda się nie tylko podczas górskich biegów długodystansowych, ale także
na skitourach. Do codziennych treningów
w mieście używałbym natomiast czołówki
Freeq marki Mactronic ze względu na jej
mały rozmiar i przystępną cenę.

Michał Dzieniszewski
Narciarz, skiturowiec, biegacz miejsko-górski. Miejski z konieczności, górski z pasji.
Zawodnik Dynafit Skalnik Team. W sklepie
Skalnik zajmuje się działem biegowym oraz
skiturowym.

/ Czy biegacz potrzebuje czołówki „biegowej”? /

PETZL

PETZL

N AO +
Jedna z najmocniejszych czołówek Petzla. Posiada technologię Reactive Lighting – automatyczne
dostosowanie ilości światła do warunków. Sterowana
przez Bluetooth z poziomu telefonu. Jest możliwość
wypięcia akumulatora, ale wymagany jest dodatkowy
kabel – przedłużka (do kupienia oddzielnie).

e + LITE

•
•
•
•
•

Moc: 750 lm
Waga: 185 g
Zasilanie: akumulator
Klasa wodoszczelności: IPX4
Atuty: Reactive Lighting, możliwość sterowania
trybami pracy z telefonu.
• Cena katalogowa: 759 zł

Ultramała i lekka. Do użycia awaryjnego jako zapasowe oświetlenie lub jako element z listy sprzętu
wymaganego na zawodach. Posiada zbyt małą moc, żeby traktować ją jako źródło światła do biegania. Ma wbudowany gwizdek, często wymagany na zawodach.
•
•
•
•
•

Moc: 50 lm
Waga: 26 g
Zasilanie: dwie baterie CR2032
Klasa wodoszczelności: IPX7
Atuty: Posiada czerwone światło, będzie gotowa do użytku nawet za 10 lat, jeśli wcześniej nie
będziemy jej potrzebowali.
• Cena katalogowa: 115 zł

PETZL

BLACK DIAMOND

BLACK DIAMOND

TIKKA

SPRINTER

COSMO

Prosty, niedrogi model turystyczny Petzla, który
dobrze sprawdzi się na znanych ścieżkach. Posiada
gwizdek.
• Moc: 200 lm
• Waga: 86 g
• Zasilanie: trzy baterie AAA lub akumulatorki Ni-MH, albo oddzielnie sprzedawany akumulator
Petzl CORE
• Klasa wodoszczelności: IPX4
• Atuty: Mnogość opcji zasilania, każdy znajdzie
rozwiązanie dla siebie.
• Cena katalogowa: 125 zł

Lekka czołówka z rozłożonym ciężarem wokół głowy.
Posiada jedną diodę dającą rozproszone światło do
przodu oraz dodatkowe czerwone oświetlenie z tyłu.
Możliwość bezstopniowego przyciemnienia światła.
•
•
•
•
•
•

Moc: 200 lm
Waga: 105 g
Zasilanie: wbudowany akumulator
Klasa wodoszczelności: IPX4
Atuty: Ładowana, czerwone światło z tyłu.
Cena katalogowa: 349,90 zł

200 lumenów w zupełności wystarczy, żeby oświetlić
ścieżkę w lesie. Płynna regulacja jasności. Dużo
trybów pracy, co pozwala dostosować czołówkę do
własnych potrzeb lub utrudnić życie osobom rzadziej
korzystającym z lampki.
•
•
•
•
•

Moc: 200 lm
Waga: 89 g
Zasilanie: trzy baterie AAA
Klasa wodoszczelności: IPX8
Atuty: Prosty, uniwersalny model. Dla biegacza
i turysty.
• Cena katalogowa: 149,90 zł
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SILVA

SILVA

s e r i a TR A IL RUNNER 3
Czołówka zaprojektowana specjalnie dla biegaczy.
120 g wagi rozdzielone na opasce. Posiada dwie diody
współpracujące w technologii Silva Intelligent Light –
oświetlenie bliskiego zasięgu miękkim światłem oraz
dali bardziej skupioną wiązką. Możliwość zamocowania baterii na dłuższym kablu (w zestawie). Szeroki
silikonowy pasek stabilnie trzyma czołówkę na głowie.
Czołówka posiada też swojego bliźniaka zasilanego
akumulatorem (Trail Runner 3X).

TR A IL SPEED 3 X T
Najmocniejsza czołówka w zestawieniu. Sumaryczna waga też jest najwyższa, ale po wypięciu baterii
na głowie zostaje tylko 90 g. Moc czołówki wystarczy rowerzyście czy narciarzowi, także biegacz
będzie miał komfortowe warunki na kamienistych szlakach. Posiada zaczepy na kierownicę roweru
i kask.

• Moc: 250 lm
• Waga: 121 g
• Zasilanie: trzy baterie AAA (wersja 3X jest zasilana
akumulatorem)
• Klasa wodoszczelności: IPX5
• Atuty: Możliwość zamocowania baterii na dłuższym kablu.
• Cena katalogowa: 349,90 zł

•
•
•
•
•
•

Moc: 800 lm
Waga: 90 g lampka, 157 g akumulator
Zasilanie: akumulator
Klasa wodoszczelności: IPX5
Atuty: Duża moc, mała masa.
Cena katalogowa: 1299,90 zł

SILVA

MACTRONIC

s e r i a CROSS TR A IL 3

FREE Q

Daje ilość światła, która spokojnie wystarczy na trudne, techniczne, górskie szlaki. Podobnie jak słabszy
siostrzany model została wyposażona w technologię
Silva Intelligent Light. Dodatkowo pojawia się funkcja
Silva Flow Light, czyli regulacja mocy czołówki przez
jej pochylenie. Mocny strumień światła dla dalekiego
zasięgu i słabszy przy oświetleniu np. mapy. W zestawie znajduje się dodatkowy kabel – przedłużka
oraz mocowanie na kierownicę roweru czy kask.
Bateria powinna przetrwać letnią noc na pełnej mocy
świecenia.
• Moc: 400 lm
• Waga: 220 g
• Zasilanie: cztery baterie AA (wersja 3X jest zasilana
akumulatorem)
• Klasa wodoszczelności: IPX6
• Atuty: Mała, lekka (korpus 80 g), długo działa na
jednym komplecie baterii.
• Cena katalogowa: 799,90 zł
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Bardzo mała i kompaktowa czołówka. Dobrze leży na
głowie i, mimo cieniutkich pasków, nie skacze. Białe
światło przednie jest równe, bez mocnego środka.
Tylne, czerwone, ładnie pulsuje. Czołówka idealna dla
„mieszczucha”!
•
•
•
•
•

Moc: 140 lm
Waga: 77 g
Zasilanie: akumulator
Klasa wodoszczelności: bryzgoszczelna
Atuty: Mała waga i rozmiar. Niska cena. Polska
marka.
• Cena katalogowa: 169,90 zł

MACTRONIC

VIZO RC
Czołówka jest dość ciężka, ale nie posiada paska idącego przez środek głowy. Przy bieganiu zasobnik na
baterie nie jest stabilny i zsuwa się z głowy. Na szczęście można wypiąć baterię i umieścić ją w plecaku
czy kieszeni bluzy. Daje dużo równo rozproszonego
światła. Rewelacyjny stosunek ilości światła do ceny.
•
•
•
•
•

Moc: 400 lm, tryb BOOST do 60 sekund: 735 lm
Waga: 178 g
Zasilanie: akumulator
Klasa wodoszczelności: IP45
Atuty: Dużo światła w solidnej obudowie i zachęcającej cenie. Polska marka.
• Cena katalogowa: 259,90 zł

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

{właściwe proporcje}

newsy n artykuły n poradniki n forum n sprzęt n filmy n topo n blogi n relacje n testy n ogłoszenia

/ fotografia /

Wspomnienia
z Twardego Dysku
t e k s t i f o t. : m i c h a ł g urg ul

Wszechobecne szkła obiektywów i bezdenne karty pamięci sprawiają,
że technologia fotograficzna jest dzisiaj dostępna, łatwa i tania. Po aparat
sięgamy coraz częściej, a robienie zdjęć staje się elementem życia codziennego oraz każdej podróży.
Na cyfrowych obrazach uwieczniamy
ważne dla nas chwile i miejsca, w które
zawędrowaliśmy. Tworzymy fotograficzne archiwa, w których odnaleźć można
relację z każdej wycieczki. Robienie zdjęć
jest przyjemnym zajęciem. Może być celem samym w sobie, hobby czy pasją. Może
być dodatkiem do innych aktywności. Miło
jest powrócić po dłuższym czasie do tych
wspomnień zapisanych w formie obrazu.
Czy jednak przyzwyczajenie do częstego
pstrykania w trakcie podróży, trekkingu,
wspinaczki, nie staje się z czasem małą
obsesją? Czy nie niesie ze sobą pewnych
zagrożeń? Czy wspomnienia skopiowane
na twardy dysk nie ulatują szybciej z naszej
pamięci?

Sztuka pamięci
Frances Yates w swojej książce „Sztuka pamięci” przywołuje zupełnie zapomniane już
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dzisiaj praktyki mnemotechniczne, czyli
sztukę zapamiętywania powszechną w czasach antycznych i późniejszym średniowieczu. Polegała ona na na zapamiętywaniu
poprzez wyobrażenie sobie pewnego układu
miejsc. Często był to układ architektoniczny,
w którym kolejno uzupełniano w wyobraźni szczegóły. Poszczególnym elementom,
takim jak np. łuki, sklepienia czy kolumny,
przypisywano wyobrażenia. Jak pisze Yates,
powołując się w tym przypadku na teksty Kwintyliana, „ilekroć zachodzi potrzeba
ożywienia w pamięci odpowiednich faktów,
myśl przebiega kolejno wszystkie miejsca
(loci) i zwraca się do nich jak do swojego
rodzaju «kustoszy», żeby dostarczyli odpowiednich «depozytów» (imagines)”. Starożytni uważali, że „najbardziej kompletne
obrazy tworzą się w naszych umysłach z rzeczy doprowadzonych do nich i odciśniętych
przez zmysł wzroku, w konsekwencji zaś
– postrzeżenia uzyskane poprzez uszy lub

w drodze refleksji utrwalają się najłatwiej,
gdy docierają do naszych umysłów również
przez oczy”. 1
W porównaniu do technik starożytnych, wykonanie zdjęcia wydaje się dużo prostsze,
szybsze i niezawodne. Prostsze i szybsze –
tak. Ale czy na pewno bardziej skuteczne?
Badania przeprowadzone w 2013 roku przez
Lindę A. Henkel z Wydziału Psychologii Fairfield University, pokazują, że niekoniecznie.
Uczestnicy eksperymentu odwiedzili muzeum, w którym kolejno tylko oglądali, lub
oglądali i fotografowali eksponaty. Wyniki
testu okazały się jednoznaczne. Osoby wykonujące zdjęcia każdego eksponatu jako całości nie potrafiły określić lokalizacji obiektu
w muzeum i zapamiętały mniej szczegółów,
niż w przypadku, kiedy poprzestawały wy1 Cyt. za: Cyceron, De oratore, [w:]
F. Yates, „Sztuka pamięci”, przeł. W. Radwański,
posł. L. Szczucki, Warszawa 1977, s. 16.

Pierwsza wspinaczka w Tatrach

/ Wspomnienia z Twardego Dysku /

łącznie na obserwacji. Co ciekawe, podczas
próby, w której uczestnicy wykonywali zdjęcia wyłącznie detali eksponatów, ich pamięć
nie została osłabiona. Co więcej, ich wspomnienie szczegółów ze zdjęcia było równie
silne, jak szczegółów znajdujących się poza
kadrem. Wynika z tego, że zdjęcia mogą
pomóc nam w zachowaniu wspomnień, ale
mogą również zaszkodzić.

„Zbliżenie na
całość liczy
się – czy
odwrotność?”
(Fokus, Pfk)
Pamiętam swoją pierwszą wspinaczkę
w Tatrach. Mokry, czerwcowy śnieg iskrzący się pięknie w mocnych już promieniach
słońca. Ciepło kontrastujące z chłodem
skały. Czuję jej szorstkość, zapach trawek
i mchów uwalniany przez wilgotne objęcia
wiosny, oraz emocje pulsujące żywo pod
skórą. Słyszę ciszę Doliny Pustej, jeśli można ją słyszeć, przerywaną krótkimi, pełnymi napięcia komendami. I odgłosem kropli
z roztopów uderzających o granitową ścianę
Zamarłej Turni. Minęło 14 lat, wiele gór, metrów wspinaczki i przygód. Z tej pierwszej,
tygodniowej wyprawy, mam 36 zdjęć. Prześwietlonych, nieostrych, wyblakłych. A pamiętam ją doskonale.
Eksperyment Lindy A. Henkel pokazuje,
że robienie zbyt wielu zdjęć upośledza nasze naturalne umiejętności do zapisywania
wspomnień. Fotografując, wysyłamy do
mózgu sygnał – „nie musisz się wysilać, aparat zapamięta to za ciebie”. Niektórzy z nas
zauważą pewną analogię tego zjawiska do
sporządzania notatek – listy sprawunków.
Nieraz zadanie zapisane na kartce ulatuje
całkowicie z naszej pamięci. Jeśli nie zerkniemy na nią w odpowiednim momencie,
możemy przegapić termin. Podobnie jest
z fotografiami. A jak często powracamy do
starych katalogów zapisanych na dysku?

Świat podawany przez wizjer

Niektórzy rozstawiają statywy – przygotowują się na punkt kulminacyjny dnia spędzonego na terenie parku. W końcu stary,
oddany gejzer ożywa. Tysiącom litrów wrzącej wody, wyrzucanym na wysokość około
40 metrów, towarzyszą tysiące wyzwalanych
migawek. Erupcja trwa tylko kilka minut.

Obiektyw szerokokątny nie rozwiązuje
problemu. Nie chodzi tu o kadr zawężający
widoczność, a o skupienie się na tym, co
dzieje się dookoła. Przenieśmy się na chwilę
do Parku Yellowstone. Spora grupa turystów
oczekuje przez ponad godzinę na erupcję
Old Faithful. Powoli zapada zmrok. Niebo, przetykane gdzieniegdzie oparami pomniejszych gejzerów, barwi się całą dostępną paletą swoich kolorów. Robi się chłodno,
jednak wszyscy cierpliwie czekają. Każdy ma
przynajmniej jeden aparat, kamerę, telefon.

Również wpadłem na chwilę w pułapkę
wizjera. Nieodparta chęć zarejestrowania
tego krótkiego momentu raz po raz zginała
mój palec na spuście aparatu. Na szczęście
w porę się opamiętałem. Jestem pewien, że
wiele obecnych tam osób również. Świadomość, że „przedstawienie” skończy się szybko, a zdjęcia na pewno nie oddadzą piękna
natury, gwałtownie otrząsnęła nas z fotograficznej ekscytacji. Odłożyliśmy aparaty
i wtedy dotarł do nas huk wody. I specyficzny zapach powietrza.

być dobre, wymagają czasu i poświęcenia.
Jeśli są dobre, warto je później oglądać. Jednak jeśli jest ich dużo, zazwyczaj brakuje
nam na to czasu. Dlatego, przede wszystkim
– chciałbym robić ich mniej.

Zdjęcia są świetną pamiątką. Potrafią oddawać atmosferę i przywoływać wspomnienia. Potrafią być ładne, ciekawe, mogą stać
się dziełem sztuki. Na pewno warto je robić.
Dla mnie fotografie są ważnym elementem
przeżywania niektórych przygód. Jeśli mają
Turyści czekający na erupcję Old Faithful,
Yellowstone National Park, Wyoming
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Czekając na Old Faithful, Yellowstone
National Park, Wyoming

Zarówno Nora jak i wielu późniejszych badaczy (w tym również polskich, jak np. prof.
Andrzej Szpociński) podkreślało, że wydarzenia zapisane na jakimś nośniku z czasem
nie tylko stają się częścią historii, ale nawet
w pewien sposób ją tworzą. Zaciera się bowiem obraz faktycznych wydarzeń (w tym
przypadku w zbiorowej świadomości), a pozostaje obraz, wrażenie stworzone przez
„kronikarza” – autora zdjęcia, architekta,
historyka. Z czasem to obrazy zaczynają
tworzyć historię, a nie na odwrót.
W naszym przypadku takim miejscem
pamięci jest album zawierający fotografie
sprzed lat. Utrwalone w nim obrazy to pamiątki, do których powracamy co pewien
czas. W miarę upływu czasu pierwotne
wspomnienie blednie. Fotografia, przypoTeraz żałuję, że w ogóle wyciągnąłem
aparat. Wydaje mi się dzisiaj, że chwile –
czym bardziej ulotne – tym bardziej warte
są zapisania w pamięci. Tej naszej. A nie na
karcie. Zdjęcie Old Faithful, gdy tylko poproszę, w każdej chwili pokaże mi Google.
I na pewno będzie ładniejsze, niż to moje.

towych, przygody i przeżyć związanych
z obcowaniem z naturą, a nie pięknych
zdjęć, nie powinna zaszkodzić chwila refleksji nad sensem tworzenia kolejnych opasłych folderów zdjęć.

Chciałbym podkreślić na tym etapie, że
niniejsze rozważania nie dotyczą osób, dla
których priorytetem jest fotografia. Profesjonalna czy amatorska, jeśli jest głównym
celem podróży czy wyjazdu na łono natury,
sprawia największą przyjemność i satysfakcję, jest polem do samorealizacji i rozwoju
umiejętności, jest zjawiskiem, oczywiście,
jak najbardziej pozytywnym i wartym penetracji. Jednak (w mojej ocenie?) tym z nas,
którzy w swoich outdoorowych przygodach
poszukują przede wszystkim wyzwań spor-

Badania Pierre’a Nory z końca XX w. dotyczyły tzw. „miejsc pamięci”, czyli wspólnych
dla danej społeczności zapisów wspomnień
wydarzeń historycznych czy kulturowych.
Rolę „miejsc” w tym przypadku pełniły faktyczne miejsca, takie jak archiwum, obszar
bitwy wraz z pomnikiem, muzeum, a także
przedmioty takie jak ikony, sztandary czy
fotografie. I chociaż badania te dotyczyły
trochę innego rodzaju pamięci czy wspomnień, możemy na ich podstawie wyciągnąć pewne wnioski dla naszych rozważań.

Les Lieux de Mémoire

minana kilkukrotnie, zajmuje jego miejsce.
I tu, podobnie jak w przypadku historii
danego społeczeństwa, obraz ten może nie
oddawać właściwie specyfiki lub spłaszczać,
skracać historię wydarzenia lub nawet trochę je zmieniać. Pamięć jest bowiem afektywna, poddaje się sugestywnym obrazom
– a naszych prywatnych „miejsc pamięci”,
na których budujemy wspomnienia, ciągle
przybywa.
Olbrzymie dyski twarde naszych urządzeń, karty pamięci, dyski zewnętrzne oraz
dyski serwerów publicznych, to już nie tylko
kolejne albumy na półce. Nie mamy ograniczeń w magazynowaniu fotografii. Żyjemy
w erze hiper-dokumentalizacji. Według zeszłorocznych, szacunkowych danych portalu Statista, w 2017 roku na całym świecie
wykonano 1.2 biliona zdjęć. W ostatnich latach co roku odnotowuje się wzrost tej liczby
o ok. 10 proc. Statystyki nie są zgodne co do
ilości zdjęć przypadających na osobę rocznie, jednak w krajach rozwiniętych może to
być nawet kilka tysięcy. Nie jest chyba zaskoczeniem również fakt, że w zeszłym roku
około 85 proc. zdjęć zostało wykonane za pomocą smartphone’ów.
„Miejsc pamięci” przybywa, a równocześnie jakość umieszczanego w nich materiału
nieraz pozostawia wiele do życzenia. Rzadziej też do nich zaglądamy. Oprócz fotografii trafiających do naszych prywatnych,
bezdennych „szuflad”, coraz częściej i coraz
więcej zdjęć publikujemy w mediach społecznościowych. To właśnie one będą prawdopodobnie ponosić przynajmniej częścio-
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Długie obiektywy sugerują ambitne podejście do fotografii – co więc
robi tu iPhone – szybszy sposób na udostępnienie zdjęć, czyżby?

Wspomnienie 30. urodzin

/ Wspomnienia z Twardego Dysku /

wą odpowiedzialność za dzisiejszy amok
fotograficzny. Facebook, Insta, SnapChat.

Dlaczego z uporem tworzymy kolejne archiwa?
W pierwszym przypadku, gdy robimy zdjęcia do naszego „albumu”, prawdopodobnie
czynnikiem sprawczym jest strach przed
utratą wspomnienia – boimy się (choć niepotrzebnie, jeśli wierzyć wynikom badań
Lindy A. Henkel), że po prostu zawiedzie nas
nasz osobisty „dysk twardy”. Jak pisze Piotr
Fereński, „fotografia staje się bardzo bliska
praktykom inwentaryzacyjnym, dokumentującym, archiwizacji. Poświadcza ona z całą
mocą realne istnienie określonych osób lub
rzeczy i w tym właśnie znaczeniu okazuje
się dokumentem par excellence – certyfikatem i upamiętnieniem bycia” („Pamięć jako
praktyka. Fotografia i troska o wspomnienia”, 2011). Ponadto robienie zdjęć i ich składowanie niewiele nas kosztuje i jest bardzo
wygodne.
W drugim scenariuszu, w którym nasze fotografie wędrują dalej w świat za pośrednictwem internetu, chodzi już o coś
zupełnie innego. Dla wielu osób motywem
działania będzie w tym przypadku naturalna chęć podzielenia się swoimi przygodami,
przeżyciami, historią, a czasem nawet pochwalenia się przed znajomymi. Może to być
zupełnie niewinne i świadome działanie, ale
może również przerodzić się w stan bardziej
alarmujący – jeśli w mediach społecznościowych prowadzimy niemal na żywo relację
z weekendowej wycieczki na Magórkę, to
znak, że coś wymknęło się spod kontroli.

kiełbasę w schronisku. Ja stoję na kamieniu,
ja stoję na pniaku, na murku, na moście, na
górze, w dolinie.
– O, super – like.
Czy tak rozmawiają znajomi?
Można by zadać pytanie: Czy ludzi na tym
szerokim, wirtualnym forum, faktycznie
interesują Twoje osobiste wspomnienia?
Czy jest to płytka i powierzchowna reakcja,
przypominająca bardziej brytyjski small
talk? Przecież każdy z nas pochłonięty jest
przez swoje własne przeżywanie i losy kilku najbliższych osób. Czemu więc staramy
się pokazać nasze historie tak szerokiemu
gronu? Czy na pewno jest to warte ceny, jaką
możemy za to zapłacić?

Wysoka cena
za facebookowe like’i
Zbierając w całość wcześniejsze wnioski,
moglibyśmy wyobrazić sobie taką, ekstremalną i nieco przerysowaną, sytuację: Mija
kilka lat od tzw. podróży życia. W jej trakcie zdobyliśmy szczyt Kilimandżaro. Dzisiaj
nie pamiętamy już jednak zupełnie wysiłku
włożonego w trekking, szokujących amplitud temperatur, zapachów dżungli, surowych kamienistych zboczy pokrywających
się stopniowo śniegiem i lodem, skrajności
mijanych pejzaży, czy porywów wiatru na
szczycie. W ogóle nie pamiętamy radości towarzyszącej całej przygodzie i chwili wejścia
na wierzchołek góry. Wspomnienia jakoś nie

Należałoby się wtedy chyba zastanowić,
czy zdjęcia w ogóle mają charakter pamiątkowy, czy są z założenia adresowane do
ewentualnych odbiorców. Czy, publikując
je w internecie, oczekujemy ich reakcji? Czy
faktycznie zależy nam na tej pozornej akceptacji? Jeśli tak, to fotografie pełnią tutaj
zupełnie inną funkcję. Funkcję społecznej
i osobistej identyfikacji, negocjowania własnej tożsamości czy autokreacji. Można by ją
nazwać publicznym monologiem, lub rozmową, jeśli odbiorcy stają się aktywni. Tylko
jak brzmi taka rozmowa?
– Ja na parkingu. Ja wyruszam. Ja na szlaku. Ja patrzę na piękne góry. Ja jem pyszną
Najlepszą kopię zapasową wspomnień
gwarantuje dobry kompan podróży.
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Czy nam to oceniać? Nam, czyli tym,
którzy to wszystko zaczęli?

bardzo utkwiły w pamięci, nie wiedzieć czemu. Z czasem rozmyły się i wyblakły.
Na szczęście pozostało 1000 fotografii bezpiecznie zgranych na niezniszczalny
dysk schowany głęboko w szufladzie. Wiele
z tych zdjęć trafiło na FB – to przecież jedno
z naszych ulubionych „miejsc pamięci”. Jednego posta pamiętasz szczególnie dokładnie.
Tak, zdjęcie ze szczytu, z pomarańczowym
szalikiem i czerwonym od zimna nosem.
Czyli musiało być zimno – wnioskujesz. Pomimo tego twarz ze zdjęcia wyrytego w pamięci uśmiecha się – czyli jest szczęście,
jest satysfakcja. Pamiętasz gratulacje w komentarzach – tak, pewnie był to nie lada
wyczyn, musiało być trudno. I to by było na
tyle, jeśli chodzi o wspomnienia z „podróży
życia”. Tych prawdziwych nie było zbyt wiele
– może zabrakło czasu, by, metodą starożytnych, zakodować je w pamięci? Może te, które balansowały w niej niepewnie, z czasem
wypchnęły płytkie obrazy zapisane w „miejscach pamięci”. Może w przyszłości zastanowisz się dwa razy, dla kogo i dlaczego, spędzasz tyle czasu po drugiej stronie lustra?

pamiątek z wyjazdu, a resztę – opowiedzieć?
Zamiast przewijać w nieskończoność zdjęcia
na blogu – przy piwie z kompanami podróży przewinąć zakurzone wspomnienia? Jeśli
tam są, z pewnością raz jeszcze nabiorą kolorów!
Może, podążając za nauką wynikającą
z badań Lindy A. Henkel, warto podejść do
tematu fotodokumentacji naszych przygód
w sposób świadomy? W skupieniu na detalach, a nie na całości? W mniejszej objętości
i lepszej jakości – nie ostrości czy kolorów,
tylko jakości doboru i selekcji momentów,
kadrów ukazujących atmosferę wydarzeń?
Niewykluczone, że od robienia dobrych
zdjęć trudniej jest dzisiaj nauczyć się ich
nie robić w ogóle. Być fotografem powściągliwym. Niewykluczone, że tak naprawdę
warto zachowywać tylko po kilka fotograficznych pamiątek z każdej podróży, tak jak
w portfelu trzyma się tylko jedno zdjęcie
ukochanej osoby, na resztę wspomnień rezerwując miejsce w pamięci.
***

Czy zamiast tego nie byłoby lepiej, nawet
te kilka lat później, zaprosić do domu grupkę znajomych zainteresowanych naszymi
losami oraz towarzyszy podróży? Wspólnie
przejrzeć skromny album fotograficznych
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Pewnego dnia, gdy kończyłem już pisać
niniejszy artykuł, poszedłem, jak niemal
codziennie, na trening. Na lokalnej boulderowni byłem świadkiem takiej sytuacji:

Dwie dziewczynki w wieku ok. 12 lat, siostry
lub koleżanki, przyszły prawdopodobnie po
raz pierwszy na ściankę. Po krótkim szkoleniu przeprowadzonym przez instruktora,
zaczęły huśtać się na kółkach. To zupełnie
normalne – pomyślałem – dzieci chyba po
to są dziećmi, żeby się huśtać. Coś jednak
w moim odbiorze zaburzało harmonię. Tak
– szybko się zorientowałem – zabawie nieustannie przygląda się szklane oko aparatu.
A właściwie, nie tylko się przygląda.
Ich opiekunka, prawdopodobnie mama
jednej z dziewczynek, pstrykała raz po raz
zdjęcia swoim smartphone’em i kręciła „filmiki”. Dziewczynki pokrzykiwały i podbiegały na przemian, aby obejrzeć obrazy na
telefonie. „Jeszcze raz, jeszcze raz” i „Teraz
mnie, teraz mnie”.
„A może się mylę” – pomyślałem wtedy –
„może dzisiaj właśnie to jest naturalna sytuacja? Tak po prostu wygląda zabawa dzieci.
Przecież wszystko się zmienia. Może prawdziwą frajdą dla dzieci jest teraz oglądanie
kolejnych klatek swojego życia na zdjęciach
i zbieranie like’ów od rówieśników?”
Czy nam to oceniać? Nam, czyli tym, którzy to wszystko zaczęli?
Powiedzcie sami.

/ test /

Test Merrell MQM
Flex GORE-TEX®
t e k s t i z d j ę c i a : m i c h a ł g urg ul

Cholewka Merrell MQM Flex GORE-TEX® jest elastyczna – za sprawą
siateczki mesh – i łatwo poddaje się podczas zginania stopy

MQM, skrót będący częścią nazwy tego modelu, pochodzi od Moving Quickly
in the Mountains™ - pomysłu marki Merrell na stworzenie serii butów umożliwiających szybkie poruszanie się w terenie górskim. Jak usłyszymy w spocie
reklamowym Merrella, modele MQM zaprojektowane zostały we współpracy
z trzema czołowymi sportowcami teamu marki, pozwalają szybko „podejść
pod górę, przejść przez nią i zbiec z drugiej strony”.
Model marki Merrell łączy w sobie wszystko, co najlepsze, wykorzystuje wiele sprytnych technologii i sprawdza się genialnie
podczas hikingu, pokonywania technicznego terenu skalnego, oraz biegania na dużej
prędkości. Wyciągając z pudełka nową parę
MQM Flex GORE-TEX® w kolorze „stare
złoto”, byłem jednak pełen wątpliwości, czy
to wszystko nie jest zbyt piękne, by mogło
być prawdziwe.
Od lat obserwujemy próby tworzenia
sprzętu uniwersalnego. Liczni producenci z całego świata starają się zaproponować
użytkownikom produkty dostosowane do ich
potrzeb, niejednokrotnie łączące różnorodne cechy. Na skutek ich starań powstają nowe
hybrydy, zazwyczaj bardzo pomysłowe, które
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czasami są odbierane pomyślnie przez rynek
i użytkowników, a czasami nie. Zobaczmy,
czego możemy spodziewać się w przypadku
nowej propozycji marki Merrell.
MQM Flex GORE-TEX® to połączenie
buta hikingowego (czy speed hikingowego)
i trailowego. Według reklamy również podejściowego, choć nie jest łatwo doszukać
się podobieństw z klasyczną podejściówką.
Na pierwszy rzut oka trudno jest określić
jasno zakres zastosowań MQM Flexa. Z jednej strony jest zbyt lekki i miękki jak na but,
w którym mamy chodzić cały dzień po górach z lekkim plecakiem. Z drugiej, skoncentrowani na biegach górskich zawodnicy
powiedzą, że MQM nie daje odpowiedniego
poczucia kontroli i komfortu, a nawet jest za

ciężki. Jeśli jednak nasze ambicje biegowe
nie są zbytnio wyśrubowane, ani też nie planujemy wielogodzinnych wędrówek z plecakiem, może okazać się, że MQM Flex GORE-TEX® spełni nasze oczekiwania. Zgodnie
ze swoim przeznaczeniem, but ten może
sprawdzić się doskonale podczas szybkich
przejść w wymagającym terenie skalnym,
oraz w speed hikingu z lekkim plecakiem,
lub bez.

/	Komfort i ochrona
MQM Flex GORE-TEX® to but dość miękki.
Cholewka jest elastyczna za sprawą siateczki
mesh i łatwo poddaje się podczas zginania
stopy. Podeszwa jest nieco sztywniejsza, dobrze chroni stopę przed drobnymi (również

/ Test Merrell MQM FLEX GORE-TEX® /
ostrymi) nierównościami terenu, a system
FLEXconnect™ zapewnia odpowiednie dopasowanie do naturalnego ułożenia stopy.
Poduszka Merrell Air Cushion amortyzuje
i łagodzi uderzenia podczas zbiegów. Dodatkowy komfort zapewnia wyjmowalna
wkładka z pianki EVA. But daje wrażenie
połączenia miękkości i sztywności równocześnie. Waga około 325 g, która nie dopuszcza może MQM Flexa do czołówki butów
biegowych (trailowych), tak naprawdę jest
wystarczająco niska, by poczuć przyjemną
lekkość. Po kilku trasach, gdy but dopasował
się do mojej stopy, nie odczuwałem żadnego dyskomfortu. Natomiast ochrona przed
uderzeniami w okolicy palców nie jest tak
dobra jak w butach typowo hikingowych
czy podejściowych. Powłoka TPU zabezpiecza materiał wyłącznie przed przetarciami,
jest elastyczna i nie zapewnia dodatkowej
osłony. Jednak dopóki pozostajemy na stosunkowo spójnym podłożu i poruszamy się
sprawnie, nie jest to dużym problemem.

/	Stabilizacja
Dobrze zawiązane sznurowadła sprawiają, że cholewka opina stopę i utrzymuje ją
w miarę nieruchomo. Należy jednak zaznaczyć, że but ma stosunkowo wysokie podbicie. W skarpecie trekkingowej moja stopa
wypełniała but idealnie. W cienkiej skarpetce biegowej było nieco gorzej. Pięta jest
bardzo sztywna – odpowiada za to system
Hyperlock™ – i dobrze stabilizuje kostkę.
MQM Flex zapewnia dobre poczucie pewności przy umiarkowanych prędkościach,
nawet w urozmaiconym i nierównym terenie. Podczas chodzenia jest z pewnością zupełnie wystarczająca.

/	Przyczepność
Kolejne pozytywne zaskoczenie. Podeszwa
z gumą M Select™ GRIP spisuje się bardzo
dobrze zarówno na twardym, jak i miękkim
podłożu. Bieżnik, choć stosunkowo niski,
„wgryza się” w miękki teren i zapobiega
poślizgnięciom. Na mokrych lecz twardych
powierzchniach (kamienie, korzenie, ubita ziemia) guma marki Merrell radzi sobie
bez zastrzeżeń. Gdyby MQM Flex miał być
klasycznym butem hikingowym, bieżnik
musiałby być prawdopodobnie wyższy, tak
aby zapewnić lepszy poziom przyczepności
w błocie czy śniegu.

/	Nieprzemakalność i termika
Dzięki membranie GORE-TEX® but jest
oczywiście nieprzemakalny – w granicach
możliwości fizycznych. Przebiegnięcie przez
kilkucentymetrowej głębokości kałużę nie
zawsze skończy się przemoczeniem stopy.
Jednak jeśli poziom wody przekroczy miejsce, w którym język łączy się z cholewką
lub wycięcie na kostkę (a należy pamiętać,
że jak na hikingowy but jest to dość nisko)
woda wleje się do środka. Słuszność użycia
membrany w tego typu butach pozostaje
dla mnie pod znakiem zapytania. Podczas
lekkiego deszczu i umiarkowanie długiego
biegu wydaje się, że obyłoby się bez tej dodatkowej ochrony. Podczas ulewy, lub wielogodzinnego biegu, but i tak będzie mokry.
Nawet jeśli nie będzie padać – na skutek
zapocenia. Membrany światowego lidera,
jakim jest marka GORE-TEX®, są coraz lepsze i ich parametry paroprzepuszczalności
są wyjątkowe. Jednak żadna membrana nie
będzie „oddychać” lepiej niż jej brak. Jest to
oczywiście bardzo indywidualna kwestia,
jednak w temperaturze 15°, a już na pewno
20°, podczas aerobowego wysiłku, moja stopa w MQM Flex GORE-TEX® była mokra już
po kilku kilometrach. Nawet w suchy dzień.
Jeśli planujemy wykorzystać ten model wyłącznie (lub głównie) podczas trekkingów,
membrana ma większą rację bytu. Jednak
według mnie wersja bez GORE – MQM Flex
– sprawdzi się lepiej w większości warunków. Jest również tańsza. I lżejsza.

/	Walory użytkowe
MQM Flex GORE-TEX® ma wszystko, co
trzeba. Bez fajerwerków i wymyślnych patentów. Wygodnie się go zakłada i ściąga,
a sznurowadła przepuszczone przez metalowe kółeczka umożliwiają mocne wiązanie.
Jak wspominałem wcześniej, jest to ważne
dla dobrego dopasowania buta i stabilizacji.
Miękka cholewka (oprócz pięty) umożliwi
stosunkowo dobre „skompresowanie” butów, jeśli zajdzie potrzeba ich transportowania w bagażu.

nym połączeniem najlepszych możliwych
cech obuwia, którego celem jest umożliwienie bardzo szybkiego pokonywania górskich
terenów. Z drugiej, że ze względu na problemy z „osobowością”, błądzi pomiędzy dwiema dyscyplinami, do których poniekąd został stworzony. Ta druga opinia byłaby chyba
jednak trochę krzywdząca i powierzchowna.
Dla mnie werdykt jest jeden. Pomimo początkowych wątpliwości, uważam że Merrell
osiągnął optymalny kompromis. Ta hybryda
ma sens, MQM ma sens, a reklama w tym
przypadku nie kłamie. Chyba, że jesteś profesjonalnym biegaczem. Albo, z drugiej strony skali, ślamazarnym łazęgą.

Warunki testu:
Górskie szlaki, leśne ścieżki, suche, mokre,
częściowo ośnieżone.

Aktywności:
Hiking, bieg treningowy.

Zalety:

• wyważona elastyczność podeszwy zapewnia ochronę, ale dopasowuje się też
do naturalnego ułożenia stopy,
• dobra przyczepność na twardych i miękkich nawierzchniach,
• sztywna pięta stabilizująca kostkę,
• dobre dopasowanie dla stopy z wyższym
podbiciem lub grubszą skarpetą,
• niska waga (jak na but hikingowy).

Wady:

• przy zastosowaniu jako buty hikingowe –
brak ochrony palców,
• za duże „luzy” dla stopy o niskim podbiciu i z cienką skarpetką.

/	Podsumowanie
Pierwotnie wydawało mi się, że podsumowanie tego modelu nie będzie łatwym
zadaniem. Z jednej strony można było się
spodziewać, nieco naiwnie, zgodnie z amerykańską reklamą, że MQM Flex jest genial-

Pięta w Merrell MEN’S MQM FLEX GORE-TEX® jest bardzo sztywna –
odpowiada za to system Hyperlock™ – i dobrze stabilizuje kostkę
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Aku Bellamont Suede GTX to but bardzo uniwersalny, do stosowania
przez trzy pory roku, w różnych warunkach atmosferycznych

/ test /

Test Aku Bellamont
Suede GTX
t e k s t i z d j ę c i a : a da m ko pta

Pierwsze wrażenie bywa mylące: buty sprawiają wrażenie sztywnych i nieco
topornych. Dlatego lepiej je rozchodzić przed dłuższymi wędrówkami.
Na szczęście już po kilku dniach dostosowują się do stopy i zapewniają pełen
komfort. Bellamonty wyposażone są w Gore-Tex®, przez co mogłoby się
wydawać, że będą odpowiednie głównie na chłodne dni. Nic bardziej mylnego.
Zakres temperatur, w jakich można używać
Bellamontów, mieści się w granicach od 0 do
(nawet!) 25° Celsjusza. Nawet po całym dniu
chodzenia w wysokiej temperaturze stopy
nie pociły się i pozostawały suche. Co ważne,
nie zrobiły się na nich odciski, oczywiście
przy użyciu odpowiednich skarpet.
Nie są to oczywiście buty zimowe, więc
nie zapewniają ochrony termicznej w temperaturach poniżej zera. Zaprojektowane zostały na lekkie wycieczki, wędrówki
i miejskie spacery. Mimo to – dzięki podeszwie Vibram® Predator II Ecostep – dobrze sprawdzają się nawet w trudniejszym,
wymagającym terenie – na mokrych kamieniach i zabłoconej ścieżce.
Wygodna i dopasowująca się do stopy
wyściółka oraz miękka pięta sprawiają, że
but nie obciera, dlatego dobrze nadaje się
do długiego chodzenia. Trzeba jednak pamiętać, że miękka pięta ma tendencję do
deformowania się. Ideałem jest używanie
łyżki podczas wkładania buta, albo po prostu zabezpieczanie części piętowej poprzez
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ciągnięcie za wszytą specjalnie w tym celu
tasiemkę. Nie są to buty, które powinniśmy
wkładać i zdejmować niechlujnie, właśnie
ze względu na piętę. Warto zauważyć, że
sztywna pięta jest najczęstszą przyczyną obtarć stopy podczas chodzenia. Zintegrowany
z cholewką język stanowi dodatkową izolację i bardzo ułatwia wkładanie i zdejmowanie buta. Co ważne, język nie przesuwa się
nawet podczas intensywnego użytkowania.
Bellamonty są dość wysokie i głęboko zabudowane, więc mogą uciskać kostkę po zewnętrznej stronie, zwłaszcza w początkowej
fazie noszenia, kiedy but dopasowuje się do
stopy. Warto także zauważyć, że nie jest to
but zaprojektowany dla stopy bardzo szerokiej albo zdeformowanej (np. halluksami).
Producent zapewnia sznurówki w kontrastujących kolorach, dobrze trzymające, bez
tendencji do samoistnego rozwiązywania
się. W opakowaniu znajduje się dodatkowa
para. I jeszcze jedna uwaga: skóra nubukowa łatwo ulega zabrudzeniu i widać na niej
wszystkie „pamiątki z podróży”. Buty należy

czyścić specjalnie do tego celu przeznaczonymi środkami.

Warunki testu:
Buty używane były w okresie od sierpnia do
marca w warunkach miejskich, na szlaku turystycznym i na podejściach w skałach.

Plusy:

• but bardzo uniwersalny, do stosowania
przez trzy pory roku, w różnych warunkach atmosferycznych,
• bardzo wygodny,
• świetnie dopasowuje się do stopy,
• dobra przyczepność także na wilgotnych,
obłoconych kamieniach,
• nieprzemakalny,
• dobra wentylacja.

Na co trzeba zwrócić uwagę:

• raczej dla wąskiej stopy,
• dość wysoko zabudowany, początkowo
może obcierać kostkę,
• miękka pięta, przy nieumiejętnym użytkowaniu ulega deformacji.

MASZ JAJA? MASZ MIEĆ...

/ kierunki outdoor – rejon Innsbrucka /

Wędrówki piesze i szlaki
w rejonie Innsbrucka
t e k s t: Innsbr uck Tour ismus

z d j ę c i a : C h ri st i a n Vo rh o fe r / i nns bruc k To uri s m us

Nature Park Karwendel –
Alpejski Park Krajobrazowy
Karwendel

Okolice Innsbrucka oferują niezliczone możliwości dla miłośników trekingu
oraz hikingu. Rejon ten pokrywa rozbudowana sieć szlaków pieszych – od relaksujących spacerów z całą rodziną po wymagające percie górskie. Jednym
ze sposobów na poznanie tego górskiego świata jest skorzystanie z darmowego programu organizowanego przez miasto Innsbruck.
Wykwalifikowani przewodnicy górscy oraz
przewodnicy ASI Reisen, w okresie od
28 maja do 26 października br., będą przybliżać piękno gór, lasów i alpejskich łąk
wszystkim zainteresowanym. To wyjątkowa
okazja, aby poznać wyjątkowy, i niezbyt dla
nas odległy, zakątek Europy.
Program miasta Innsbruck, mający na
celu propagowanie turystyki pieszej w rejonie, oferuje nie tylko darmowe usługi doświadczonych przewodników, ale również
darmowy transport z centrum Innsbrucka,
przewodnik książkowy oraz darmowe wypożyczenie sprzętu turystycznego (buty,
plecak). Program jest darmowy dla wszystkich posiadaczy karty Welcome Card. Jak
otrzymać taką kartę? Wystarczy spędzić
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jedną noc w hotelu, hostelu lub pensjonacie w rejonie Innsbrucka. Więcej informacji
o przywilejach posiadaczy Welcome Card
znajduje się na stronie innsbruck.info.
Trasy dostosowane są do możliwości
sprawnych, ale niekoniecznie bardzo doświadczonych turystów. Przewodnicy gwarantują wybór najciekawszych tras, a także
pokazują wyjątkowe zakątki rejonu Innsbrucka i najbardziej spektakularne widoki.
Wiele z proponowanych tras znajduje się na
terenie największego tyrolskiego rezerwatu
przyrody - Alpejskiego Parku Krajobrazowego Karwendel. Dokładne propozycje wycieczek oraz rozkład jazdy „hikingowych”
autobusów znajduje się pod adresem: innsbruck.info/pdf/Bergwanderprogramm.pdf.

/ Alpejski Park
	Krajobrazowy Karwendel
Ten wyjątkowy rezerwat alpejski znajdujący
się w centrum Europy, składa się z czterech
równolegle ułożonych pasm górskich, pomiędzy którymi mieszczą się odizolowane
od świata, niemal nieskażone przez cywilizację doliny. W ich głębi odnajdziemy liczne
wąwozy, kaniony oraz perliste, turkusowe
strumienie. Tak właśnie największy park
krajobrazowy Austrii jawi się turystom odwiedzającym Innsbruck i jego najbliższe
otoczenie. Rezerwat zajmuje powierzchnię ponad 700 km2 pokrytych mieszanką
drobnych cudów natury: łagodnych łąk alpejskich, rzadko porośniętych gajów oraz
kontrastujących z nimi pionowych ścian

artykuł
sponsorowany

/ kierunki outdoor – rejon Innsbrucka /
Via feratta Nordkette – widok na Innsbruck

Mieminger Plateau
6-etapowy szlak turystyczny Karwendel Höhenweg

Nordkette – widok na Innsbruck

skalnych i strzelistych turni wykutych z dolomitu i wapienia Wetterstein.
Już w pół godziny po opuszczeniu Innsbrucka kolej linowa wywiezie nas w pobliże
Hafelekar – pobliskiego szczytu o wysokości
2334 m, z którego roztacza się zapierający
dech w piersiach widok na wszystkie strony
świata. W okolicy znajduje się wiele szlaków,
zarówno łatwych, trudnych, jak i via ferrat,
które umożliwiają eksplorację tego masywu.
Hafelekar od strony północnej opada stromo
do doliny Gleirschtal.

/ Turystyka piesza
w KARWENDEL
Wędrówka piesza jest z pewnością jednym
z najlepszych sposobów na zgłębienie wa-

artykuł
sponsorowany

lorów Parku Krajobrazowego Karwendel.
Każdy pasjonat trekkingu znajdzie tu coś dla
siebie. Od stosunkowo łatwych tras wiodących przez pastwiska oraz alpejskie doliny,
przez wielodniowe trekingi dla wytrwałych
zawodników, po trudne i strome przejścia
w najwyższych partiach gór dla najbardziej
wytrawnych turystów. Dzięki dużej liczbie
chatek i schronisk, możliwości noclegowych
jest multum – daje to możliwość poznania
całego obszaru, a planowanie kilkudniowego górskiego wypadu jest bardzo łatwe.

/	Rejony wspinaczkowe 		
i skalne ściany
Rezerwat Karwendel stwarza również przeróżne możliwości do wspinaczki oraz do
turystyki kwalifikowanej. Jednym z przykła-

dów jest dwuetapowa via ferrata rozpoczynająca się na Hafelekar. Piękna widokowo
trasa wiedzie od tego miejsca do Langer
Sattel, a później dalej, do Frau Hitt Sattel.
Wąskie ścieżki, mosty linowe oraz przypominające Dolomity skalne wieże sprawiają, że ta żelazna perć na długo pozostaje
w pamięci. Trasę można nieco skrócić, po
pierwszym etapie obierając szlak do kolejki
na Nordkette.
Natomiast w dolinie Hall Tal znajduje się
siedem tzw. ogródków wspinaczkowych.
Są to po prostu rejony oferujące wspinanie
sportowe na różnym poziomie trudności.
Dolina znajduje się zaledwie kilka kilometrów na północny wschód od Innsbrucka.
Jest zarówno malownicza, jak i przesiąknięta
historią. W czasach średniowiecza mieściły
się tutaj kopalnie soli, które zapewniły pobliskiemu miastu Hall fortunę i sławę. Wejście do doliny znajduje się nieco za miastem
– do tego punktu można dostać się autobusem jadącym do Absam/Eichat.
Więcej informacji: innsbruck.info,
karwendel-hoehenweg.at.
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/ Krzysztof Starnawski
Wiek: 50 lat.
Moja definicja outdooru to…:
bezpośredni kontakt z przyrodą.
Ulubiona aktywność outdoorowa to: Jest ich wiele: wspinaczka, górskie
wędrówki, kitesurfing, narty, nurkowanie.
…i aktywność, którą uprawiam…:
Najczęściej nurkowanie jaskiniowe.
MOJE NAJWAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIE:
Życie według własnych wyobrażeń.
Moim marzeniem jest: Wolę mieć
plany niż marzenia.
Spróbowałem, ale nie wyszło…:
Zostać księdzem :)
Za zwycięstwa nagradzam się…:
Satysfakcją, poczuciem spełnienia.
Najwspanialsze miejsce na ziemi:
Zalane jaskinie Meksyku.
Inspiruje mnie: Krzysztof Kolumb, mój
imiennik, który wyruszył w nieznane i zmienił mapę świata.
Ulubiona forma leniuchowania:
Odpoczynek na leśnej łące.
Gdyby nie outdoor, to co?
Zacząłem uprawiać sporty outdoorowe,
zanim jeszcze to słowo stało się modne,
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więc gdyby nie było outdooru, to bym go
wymyślił :)
Gdybym miał zachęcić leniucha
do wyściubienia nosa za drzwi,
to bym mu powiedział:
Że szkoda życia na siedzenie w murach.
Moim ulubionym towarzyszem
w podróży jest: Mój samochód – mogę
nim dotrzeć niemal wszędzie, transportować sprzęt i zdrzemnąć się, gdy poczuję się
zmęczony.
Jestem przede wszystkim…: Sobą.
Nie cierpię ponad wszystko:
Głupoty i bylejakości.
Uwielbiam ponad wszystko:
Wolność.
Zazwyczaj…: Moje życie płynie szybkim
tempem, więc zazwyczaj nie wiem, gdzie
się znajdę i co będę robił za miesiąc czy
dwa.
Boję się…: Staram się żyć tak, by nie bać
się niczego. Strach, jeśli płynie z racjonalnych przesłanek, jest napędem do działania, poprawiania swoich umiejętności,
możliwości. Jeśli natomiast jest nieuzasadniony, to ogranicza i podcina skrzydła.
Szczęście to…: Możliwość realizacji swojej pasji, życia zgodnie ze swymi
ideałami.

Książka, która wpłynęła na moje
życie to: „Góry i partnerzy” Kurta Diembergera. Ta książka ukształtowała moje
pojęcie partnerstwa, braterstwa liny.
Film, do którego zawsze wracam…: „Urodzeni mordercy” Olivera
Stone’a. Widziałem ten film ponad osiem
razy, za każdym razem w szczególnych
okolicznościach :)
Dziś słuchałem: Sigur Ros.
W moim jadłospisie nie może zabraknąć…: Mięsa. Zdecydowanie jestem
mięsożercą.
Miejsce na outdoor, które polecam: Góry, góry i jeszcze raz góry, a na
deser Mazury.
Miejsce, które odradzam z czystym sercem: Wszystkie miejsca, w których zaludnienie przekracza jedną osobę na
metr kwadratowy.
Największą motywacją jest dla
mnie…: Możliwość odkrycia czegoś nieznanego, nowe wyzwanie.
Ulubiony element mojego outdoorowego ekwipunku to…: Kijki
trekkingowe ;) Pomagają mi zajść dalej.
Plecak pakuję…: Szybko. Właściwie
zawsze jestem spakowany, bo nigdzie nie
zagrzewam miejsca.

ANY PATH.
YOUR WAY.

X ULTRA 3 PRIME GTX®

CZEGO PRAGNIE

T WO J E SE R C E
PRZEŻYJ SWOJE CHWILE W TYROLU

www.love.tirol

„Stanąć na szczycie, nie
znaczy znaleźć się na górze”

Stüdlhütte, Osttirol

MATTHIAS WURZER,
PRZEWODNIK GÓRSKI

