
LaboLaboSferaSfera
M I E S I Ę C Z N Y  M AG A Z Y N

L A B O S P O R T  P O L S K A

C Z E R W I E C  2 0 2 2 ,  N UM E R  3  

LABOSPORT  POLSKA  

DOSTARCZAMY  SPORTOWE  EMOCJE

Z ogromną radością prezentujemy Wam

kolejny, trzeci, numer magazynu Labosfera

stworzonego przez Labosport Polska!

Dziękujemy za każde miłe słowo i wszystkie

sugestię - chcemy ten magazyn rozwijać razem

z Wami! 

W naszym magazynie najdziecie w 

 podsumowanie naszych imprez i zapowiedzi

kolejnych,  interesujące wywiady i poznacie nas

od strony prywatnej.  

Tworzenie dla Was zawodów to dla nas

ogromny zaszczyt! 

Dziękujemy za zaufanie!

Labosport Polska

GARMIN IRON TRIATHLON 

ŻYRARDÓW 

KALENDARZ IMPREZ LABOSPORT 

 I WIELE INNYCH... 

W  T Y M

N UM E R Z E :

 POZNAJ NAS 

 WYWIAD Z KAMILĄ KRYGER 

GARMIN ULTRA RACE MYŚLENICE

ODCZARUJ PŁYWANIE - WYWIAD Z ANIA

GUZOWSKĄ

MISTRZOSTWA EUROPY W TRIATHLONIE

 OLSZTYN 27-29.05.2022

STARA MIŁOŚĆ NIE RDZEWIEJE 



POZNAJ NAS

WYWIAD 

Z KAMILĄ KRYGER

Motto życiowe:

CARPE DIEM QUAM MINIMUM CREDULA POSTERO! 

Jaką funkcję pełnisz w firmie Labosport?

Czym się zajmujesz?

Marketing manager, razem z zespołem

najlepszych marketingówek na świecie <3

dbamy o to żeby o naszych wydarzeniach

dowiedziało się jak najwięcej osób. :)

Tworzymy również magazyn Labosfera,

dlatego tym bardziej miło mi, odpowiadać na

Wasze pytania do tego wydania miesięcznika.

:) 

Twoja przeszłość sportowa?

Była zawodniczka Taekwondo Olimpijskiego :)

Od 8 lat na sportowej emeryturze. 

Twój największy sukces sportowy?

Może nie największy, ale dla mnie najbardziej znaczący to brązowy medal na

Mistrzostwach Polski Seniorów. Mimo nieznacznej porażki w walce o finał

zaprezentowałam bardzo wysoką formę i byłam z tego startu najbardziej

zadowolona w całej sportowej karierze. :) 

Kamila prywatnie - jaka jest?

Prywatnie totalna mieszanka wybuchowa. :D Jestem wielką fanką Beyonce i

Darii Zawiałow, których koncertów nigdy nie odpuszczam. Poza tym interesuję

się historią, uwielbiam filmy kostiumowe i podróże. Najbliższe mojemu sercu są

klimaty Śródziemnomorskie, małe - wielkie greckie wakacje to coś do czego nie

trzeba mnie długo namawiać. 





OLSZTYN 27-29.05.2022R.

W dniach 27-29 maja 2022 roku w stolicy Warmii i Mazur, w Olsztynie, odbyły

się Mistrzostwa Europy w Triathlonie. Do rywalizacji o tytuł Mistrza Starego

Kontynentu stanęli zawodnicy Elity, U23, Juniorów, Age-Group oraz

Paratriathloniści. W niedziele, po raz dziesiąty rozegrano również zawody z

cyklu Elemental Tri Series. Mieliśmy ponadto okazję obserwować rywalizację

w kategoriach: młodziczek, młodzików, juniorów i juniorek młodszych z cyklu

Pucharu Polski.

Pogoda w Olsztynie nie była łaskawa

dla zawodników i kibiców, było

deszczowo, wietrznie i dość zimno.

Poza tym jednym szczegółem, na który

nikt nie miał wpływu, zawody

przebiegły we wspaniałej atmosferze i

bez większych problemów. Na listach

startowych znajdowało się prawie

1000 zawodników i zawodniczek z 36

krajów.

Jako pierwsi do współzawodnictwa o medale,

w podziale na 6 kategorii, przystąpili

Paratriathloniści, którym ze względu na

pogodę i temperaturę wody w Jeziorze Ukiel

zmieniono rywalizacje z triathlonu na

duathlon. Zawodnicy rywalizowali w formule:

2.4 km biegu / 14.7 km jazdy na rowerze / 5.2

km biegu.

Polskę w ramach Mistrzostw Europy w

Paratriathlonie reprezentowali: Marta

Dzieciątkowska (PTS5), Monika Belczewska

(PTS5) i Angelika Biedrzycka (PTVI) wraz Ewa

Bugdoł w roli przewodnika oraz Adam Śliż

(PTS5). 

Choć nasi zawodnicy nie wywalczyli medali

to zaprezentowali się z bardzo dobrej strony i

napawa nas to optymizmem przed kolejnymi

startami tej grupy.

MISTRZOSTWA EUROPY W TRIATHLONIE



Podczas rywalizacji Juniorów najlepiej

zaprezentowała się 19-letnia Weronika Ptaszyńska,

która jako jedyna z reprezentantów Polski

zakwalifikowała się do finału A. Ptaszyńska

zakończyła finałowe zmagania na dobrej, 18 pozycji.

Zjawiła się na mecie z czasem 27:30. 

Mistrzynią Europy Juniorów została Tilda Månsson ze

Szwecji. 

Wśród mężczyzn po zaciętej walce mistrzem Europy

Juniorów został Francuz Leo Fernandez, który na

mecie zameldował się z czasem 23:35, a na ostatnim

odcinku trasy wyprzedził Euana De Nigro.

Na starcie finałów B juniorek i juniorów zjawiło się

czworo reprezentantów Polski: Młynarska, Wąsik,

Kulik i Glapa.

W finale A mistrzostw Europy w Olsztynie kobiet Elity i U23 wystartowała Roksana Słupek.

Rywalizacje zdecydowanie zdominowały reprezentantki Niemiec, które zajęły dwa

najwyższe stopnia podium - złoto przypadło w udziale Ninie Eim, a srebro wywalczyła Lenę

Meißner. Trzecie miejsce zdobyła reprezentantka Szwajcarii Cathia Schar (25:21). Roksana

Słupek zakończyła rywalizację dopiero na 24 miejscu wbiegając na metę z wynikiem 26:24. 

W głównym wyścigu mężczyzn Elity/U23 walczyli dwaj reprezentanci Polski: Maciej

Bruździak (16 lokata) i Michał Oliwa (22 miejsce).

Zwycięzcą tej rywalizacji został reprezentant Niemiec Valentin Wernz z czasem 23:27.

Srebro wywalczył Barclay Izzard z Wielkiej Brytani (23:29), a brąz Francuz Anthony Pujades

(23:30).

W Olsztynie do rywalizacji przystąpili też

zawodnicy w ramach Elemental Triathlon

Series. Były to już 10 zawody tej serii

zorganizowane w Olsztynie. Zawodnicy

mieli do pokonania dystans supersprinterski,

czyli 400 m pływania / 10 km jazdy na

rowerze / 2,5 km biegu.

Zwycięzcą tego efektownego i bardzo

dynamicznego wyścigu został Marcin

Ławicki, a wśród kobiet Nataliia Kolesova z

Kanady.

Do walki o medale stanęli też zawodnicy w juniorskich sztafetach. W skład polskiej drużyny

mieszanej wchodzili: Filip Glapa, Weronika Ptaszyńska, Kamil Kulik oraz Józefina Młynarska.

Na starcie stanęły 23 drużyny. Każdy z zawodników miał do pokonania 300 m pływania / 8

km jazdy na rowerze / 2 km biegu. Reprezentacja Polski ostatecznie zajęła 12 pozycję z

rezultatem 1:43:52. Najszybsza w niedzielę była reprezentacja Niemiec z łącznym czasem

1:39:37, tym samym wyprzedzili Francję o 33 sekundy. Najniższy stopień podium uzupełnili

Brytyjczycy, z wynikiem 1:40:18.



Do rywalizacji o medale Mistrzostw Europy stanęli zawodnicy AG. Wyścig odbywał się na

dystansie standard 1500 m pływania / 40 km jazdy na rowerze / 10 km biegu, a start

odbywał się falami w kategoriach wiekowych. Zawody te były najbardziej emocjonującą

częścią weekendu, ze względu na wielu zawodników startujących z orzełkiem na piersi.

Najszybszą triathlonistką wśród AG okazała się

Joanna Sołtysik, która wygrała zarówno swoją

kategorię wiekową, jak i rywalizację open.

Rewelacyjnie zaprezentował się 23-letni

Mateusz Gajewski, który wygrał swoją

kategorię wiekową, M20, a jednocześnie

zameldował się na mecie jako drugi mężczyzna

open, z czasem 1:58:34. Szybszy od niego był

jedynie bardzo doświadczony na arenie

międzynarodowej, zawodnik z kategorii M45,

Brytyjczyk – Donald Brooks (1:57:53).

Na podium Polki stawały jeszcze kilkukrotnie.

Wiktoria Opielak zdobyła złoty krążek

mistrzostw Europy w K18, pokonując trasę w

czasie 2:43:24. Sandra Kopiczko zajęła drugie

miejsce w kategorii K25. Zameldowała się na

mecie z wynikiem 2:13:16. W kategorii wiekowej

K30 triumfowała Monika Szorek-Heitzman.

Srebro w K40 zdobyła Agnieszka Kropiewnicka,

a brąz Julita Sikora w K45.

Kapitalnie zaprezentowała się męska część

reprezentacji Polski. W M18 panowie zdobyli

dwa medale. Mieszko Szymański (2:31:49)

cieszył się ze srebra, a Jacek Bagiński (2:43:03)

z brązu. Kategoria M20 to prawdziwy pogrom

w wykonaniu Polaków, którzy zgarnęli wszystkie

trzy krążki. Gajewski złoto, Maciej Wiśniewski

zdobył srebrny medal, pokonując trasę z

czasem 2:03:25, trzeci był Karol Kozak.



Kolejne polskie podium mieliśmy w kategorii M35, gdzie najlepszy okazał się Łukasz Lis

(2:02:57). Artur Czerwiec został srebrnym medalistą ME, w kategorii M45. Pokonał trasę z

czasem 2:06:53 i był zadowolony z wyniku, mimo że nie udało mu się obronić mistrzostwa

Europy. Złoto w kategorii M50 zdobył polski faworyt Marcin Konieczny. Z brązowym

medalem wyjechał z Olsztyna Cezary Figurski startujący w kategorii M55. Tomasz Brett

został złotym medalistą kategorii wiekowej M60, przekraczając metę z wynikiem 2:22:35.

Najstarszym polskim zawodnikiem, który cieszył się z medalu, jest Andrzej Szczepanik

(2:53:44). W M70 uplasował się na drugim miejscu.

Bilans rywalizacji to Polska 19 medali, Wielka Brytania 39, a reszta Europy 10 medali na

mistrzostwach Europy w Olsztynie

Wszystkim zawodnikom gratulujemy! 

To był wspaniały weekend nad Jeziorem Ukiel w Olsztynie!





GARMIN ULTRA RACE

MYŚLENICE

 

Rewelacyjna inauguracja cyklu Garmin Ultra Race w Myślenicach!

Pierwszy etap z cyklu Garmin Ultra Race w 2022 przechodzi do historii. W sobotę 7 maja

odbył się Garmin Ultra Race w Myślenicach. Zawodnicy wystartowali na jednym z

czterech dystansów. Do wyboru mieli 78 km, 49 km, 27 km lub 13 km.

Zmagania zawodników rozpoczęły się o godzinie 5:00, gdy wystartowali biegacze z

najdłuższego dystansu 78 km. W tej rywalizacji najszybszym zawodnikiem okazał się Piotr

Huzior (ATTIQ Team/Salming), który uzyskał ponad trzy minutową przewagę nad kolejnym

zawodnikami, jego wynik końcowy wyniósł 07:47:22. W 2021 roku Piotr Huzior również

zwyciężył na tym dystansie. Drugie miejsce z czasem 07:50:38, przypadło Grzegorzowi

Ziejawskiemu, natomiast na trzeciej pozycji uplasował się Jarosław Zbozień (RMT Team

PRO) z czasem 07:57:02. Wśród kobiet zwyciężyła ponownie Agnieszka Górniak-Antkowiak

z wynikiem 10:10:05, poprawiając swój zeszłoroczny wynik o 35 minut. Drugą zawodniczką

na mecie była Anna Szlifińska-Nowak (11:01:12). Miejsce trzecie przypadło Ilonie Wtorek-

Bugańskiej z teamu Carbon Silesia Sport, która na mecie pojawiła się po 11 godzinach, 22

minutach i 21 sekundach od startu.



Trzy godziny później, o 8:00 do rywalizacji

przystąpili zawodnicy z dystansu 49 km, gdzie

w kategorii OPEN triumfował Marcin Baniak

(04:50:49), drugi był Michał Brysz, uzyskując

czas zaledwie 10 sekund gorszy od zwycięzcy,

zaś trzecie miejsce na podium wywalczył

Łukasz Szaporów (05:07:28). Wśród kobiet

najlepszą okazała się Paulina Skrzypczyk

(05:29:06). Drugie miejsce zajęła Justyna Flis-

Czajka (05:33:29), a trzecie Maryna

Trygubenko (05:46:59).

Natalia Tomasiak, 2:33:31

Sylwia Góralik, 2:49:50

Małgorzata Dziadzio, 3:09:38

Arkadiusz Śliwa, 2:14:48

Nicola Paris, 2:15:25

Piotr Andrzejewski, 2:15:35

Paulina Tracz, 1:12:39

Natalia Paulina Barosz, 1:15:07

Klaudia Szuba-Łata, 1:17:11

Emil Drabik, 1:03:45

Mariusz Pietrzyk, 1:04:19

Przemysław Wróbel, 1:05:33

O godzinie 10 do rywalizacji dołączyli

biegacze startujący na 27 km, a następnie o

godzinie 10.30 zawodnicy z najkrótszego

dystansu – 13 km. Poniżej prezentujemy wyniki

tych dwóch rywalizacji.

GUR 27

Kobiety OPEN:

1.

2.

3.

Mężczyźni OPEN:

1.

2.

3.

GUR 13

Kobiety OPEN:

1.

2.

3.

Mężczyźni OPEN:

1.

2.

3.

 

GRATULUJEMY!

 



Podczas zawodów Garmin Ultra Race Myślenice 2022 tradycyjnie odbyły się tradycyjnie

bieg dla dzieci – Garmin Junior. Najmłodsi rywalizowali na jednym z trzech dystansów:

1000 m, 500 m oraz 200 m.

Zapraszamy do udziału w kolejnych etapach cyklu Garmin Ultra Race. Przed nami jeszcze

dwa biegi, które odbędą się we wrześniu w Radkowie i w grudniu w Gdańsku. 

Zapisy trwają na oficjalnej stronie zawodów: www.ultrarace.pl, a szybko

się na nią przeniesiecie klikając kod QR. 

Wiele emocji przyniosła rywalizacja Korpo Ultra, gdzie triumfowała drużyna Huragan Ligota

z czasem końcowym zawodników 22:39:48. Drugim najlepszym teamem okazała się drużyna

Carbon Silesia Sport. Podium uzupełnili zawodnicy z teamu Rozbiegane Dobczyce.

http://www.ultrarace.pl/


W ŚWIECIE

 

T R I

GARMIN  I RON  TR IATHLON

ŻYRARDÓW

Garmin Iron Triathlon w Żyrardowie, który odbył się 15 maja b.r., był pierwszym przystankiem

na trasie tegorocznego cyklu! Lepszego początku sezonu nie mogliśmy sobie wymarzyć.

Pogoda, która w zeszłym roku w Żyrardowie nas nie rozpieszczała, w tym roku okazała się

dla nas i dla zawodników bardzo łaskawa. Nie zawiedli kibice, którzy zgromadzili się w

miasteczku zawodów i na trasie, aby kibicować triathlonistom. Wśród zawodników, a było

ich prawie 800 można było spotkać elitę polskiego triathlonu. Swoją obecności zaszczycili

nas zarówno najlepsi zawodnicy PRO, jak i śmietanka triathlonu amatorskiego.  

Na dystansie 1/2 IM, która już o 8:30 rano rozpoczęła sportową rywalizację w Żyrardowie,

zwyciężył, po bratobójczej walce na ostatnich metrach - Sebastian Najmowicz z czasem

03:59:53. Na drugim miejscu uplasował się jego młodszy brat Paweł Najmowicz (03:59:57).

Najniższe miejsce na podium zajął ukraiński zawodnik Anzinowi Hennadii, a jego czas to

04:08:24.

Wśród kobiet 1/2 IM najszybsza była Aleksandra Krawczyk. Przypomnijmy, że Ola w zeszłym

roku miała na żyrardowskiej trasie rowerowej poważny wypadek, który wykluczył ją ze

startów na kilka dobrych tygodni. Ale Aleksandra to twarda dziewczyna i wygrywając

tegoroczny dystans 1/2 IM zasługuje na podwójne brawa – za triumf i za to, że odważyła się

ponownie stanąć na starcie w tej lokalizacji pomimo złych doświadczeń.  Jej czas to

05:08:30. Drugie miejsce zajęła Agata Frydrych (05:11:15), na trzecim miejscu uplasowała się

Julita Tomaszewska (05:22:22).



GARMIN  I RON  TR IATHLON

ŻYRARDÓW

Wyścig 1/4 IM to dystans, na którym tradycyjnie

mierzą się najlepsi z najlepszych. I tym razem było

podobnie. Na liście startowej można było znaleźć

nazwiska takie jak: Kalszczyński, Szala, Bodnar czy

Brembor, a wśród kobiet mocna Karolina Jahnz, czy

zwyciężczyni Castle Triathlon Malbork 2021 na

pełnym dystansie Anna Peterek. W tych mocno

obsadzonych zawodach zwyciężył triumfator

zeszłorocznego cyklu - Tomasz Brembor (01:52:54).

Drugie miejsce, pomimo defektu na rowerze, zajął

Jacek Tyczyński (01:54:18), a trzecie miejsce zajął

Tomasz Szala z czasem 01:54:55.

W kategorii kobiet na tym dystansie wygrała

Karolina Jahnz (02:11:47). Karolina, która wyszła z

wody jako druga, za Moniką Chodyną, już na 3

kilometrze roweru była pierwsza i nie oddała

prowadzenia aż do mety. Jak sama przyznała po

starcie – nie był to dla niej ciężki wyścig.

Zapowiada się rewelacyjny sezon w wykonaniu

Jahnz. Druga na mecie była Iga Kowalczyk, która

minęła linię mety z czasem 02:16:32. Trzecie miejsce

zajęła Karolina Jędrocha (02:21:28). Wspominana

wcześniej Ania Peterek, która zmaga się z kontuzją

kolana zajęła 6 miejsce.

Na dystansie 1/8 IM zwyciężył Tomek Marcinek,

który jako jedyny zawodnik złamał barierę godziny

(00:59:19). Drugie miejsce na podium zajął

Maksymilian Glapiński (01:01:34), a trzecie Dominik

Bogdanowicz (01:01:35).

W rywalizacji kobiet na dystansie 1/8 IM zwyciężyła

powracająca do formy po urodzeniu dziecka -

Ewelina Wołos z czasem 01:07:44. Drugie miejsce

zajęła Agnieszka Kropiewnicka (01:10:21). Na

trzecim stopniu podium uplasowała się Anna

Giżyńska (01:11:42).

Gratulujemy wszystkim zawodnikom, którzy

ukończyli Garmin Iron Triathlon! Dziękujemy, że

byliście z Nami i do zobaczenia na kolejnych

przystankach cyklu!



Kalendarz startów Garmin Iron Triathlon 2022:

 15.05.2022 – Żyrardów;

 05.06.2022 – Ślesin;

 26.06.2022 – Stężyca;

 03.07.2022 – Skierniewice;

 10.07.2022 – Syców;

 17.07.2022 – Elbląg;

 24.07.2022 – Gołdap;

 31.07.2022 – Rawa Mazowiecka;

 14.08.2022 – Brodnica;

 27.08.2022 – Nieporęt;

 18.09.2022 – Płock.

Wciąż trwają zapisy na wszystkie

imprezy z cyklu Garmin Iron

Triathlon.

Wystarczy, że zeskanujecie kod

QR, a zostaniecie przeniesieni na

wprost do formularza

zgłoszeniowego na Gramin Iron

Triathlon. 

LaboLaboSferaSfera



STARA MIŁOŚĆ NIE RDZEWIEJE

W ŚWIECIE

 

T R I

WYWIAD Z ANNĄ PETEREK  

Anna Peterek, jedna z najlepszych triathlonistek w Polsce, trzykrotna triumfatorka 

 na pełnym dystansie IM podczas kultowego Castle Triathlon Malbork, w 2017,

2019 i 2021 roku. Specjalistka od długich dystansów. Pochodzi z Bielsko-Białej, ale

obecnie swoje życie związała z Poznaniem. Zawodowo - nauczyciel w szkole

podstawowej, prywatnie - jedna z najskromniejszych triathlonistek wśród polskiej

elity.

Twoja triathlonowa historia - dlaczego akurat triathlon, a nie inny sport?

Triathlon pojawił się w moim życiu przypadkiem. W 2014 roku koleżanka e studiów

namówiła mnie na start w sprincie w Pniewach. Zupełnie bez przygotowania, bez

pianki, na pożyczonym rowerze. Atmosfera zawodów, rywalizacja wciągnęły mnie

na dobre. Każdy kolejny rok przynosił małe sukcesy. Najpierw wygrane w kategorii

wiekowej, a kiedy zaczęłam stawać na podium także w kategorii open triathlon stał

się dla mnie stylem życia. Wcześniej bawiłam się sportem, w szkole trenowałam

siatkówkę, pływałam w szkolnym klubie, był epizod z judo. Na studiach zaczęłam

dużo biegać. Głównie półmaratony i maratony. Jednak triathlon łączący trzy

dyscypliny najbardziej wciągnął mnie i tak już zostało.

Gdyby nie triathlon to co? Jaka kariera czekałaby Anię Peterek?

Nigdy się nie zastanawiałam nad tym. Zdecydowanie nie jestem stworzona do

sportów zespołowych, lubię polegać sama na sobie. Typowy indywidualista. Nie

wyobrażam sobie życia bez sportu, ruchu, więc myślę, że jeśli nie triathlon to każdy

sport. Lubię próbować nowych rzeczy, ostatnio myślałam też nas wspinaczka. Może

kiedyś po zakończeniu ścigania w triathlonie właśnie pójdę w tym kierunku.

Anna Peterek prywatnie - co lubi, co ją zajmuję w wolnym czasie, co zajmuję jej

myśli, gdy nie trenuje?

Triathlon pochłania bardzo dużą część mojego życia, jednak jest kilka sposób na

spędzanie czasu bez niego. Pochodzę z Bielska-Białej, bardzo lubię biegać i

chodzić po górach. Poza jazda na szosie, lubię pośmigać na MTB po lesie. Książki S.

Kinga to mój czas na relaks, wyciszenie od ciągłego biegu, trenowania. Moje życie

to życie w ciągłym biegu, ale chyba nie potrafię odpoczywać biernie. Lubię

aktywność. Jeśli tylko mam okazję to rower, plecak, książka i trochę pokręcić i

trochę się zrelaksować nad jeziorem, w lesie z książką.

Największy sukces?

Dwukrotne zwycięstwo w Mistrzostwach Polski na dystansie Ironman. Bardzo dużo

czasu poświęciłam na przygotowania i te dwa sukcesy dały mi najwięcej satysfakcji.



W ŚWIECIE
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STARA MIŁOŚĆ NIE RDZEWIEJE

WYWIAD Z ANNĄ PETEREK  

Triathlonista / Triathlonistka, którego/którą podziwiasz i dlaczego?

Z kobiet to zdecydowanie Daniela Ryf i Lucy Charles. To zawodniczki, które

pokazują niezwykłą klasę. Lubię oglądać wyścigi z ich udziałem. Emocje

gwarantowane. Z mężczyzn Jan Frodeno i Kristian Blummenfelt.

Ulubiona impreza triathlonowa w Polsce i dlaczego?

Ciężko wskazać jedna, bardzo lubię cykl GIT. Jednak, jeśli już mam wskazać tą

jedną ulubiona to Castle Triathlon Malbork. To zawody, których klimat jest nie do

opisania. Startowałam tam trzykrotnie i myślę, że jeszcze nie raz tam wrócę.

Magiczne zawody, świetna atmosfera, świetni kibice.

Najciekawszy / najzabawniejszy / najbardziej niezwykły start w TRI i dlaczego?

Mój pierwszy start na dystansie Ironman w Malborku. Pamiętam, że na rowerze

przez 45km padał taki deszcz, że ledwo coś widziałam. Pierwszy raz na takim

dystansie to był trening dla głowy. Lekko nie było, ale wbieg na metę i to

zwyciężając... to było coś niesamowitego.

Dziękujemy za rozmowę!





Dla osób, które chcą rozpocząć swoją przygodę z triathlonem największym problemem

okazuje się przełamanie lęku przed wodą i etap pływacki. Większość zawodników albo

rezygnuje ze startu albo zostaje przy biegach lub duathlonach. Postanowiliśmy, że

odczarujemy dla was pływanie i pokażemy, że „nie taki diabeł straszny jak go malują”. 

Przedstawiamy historię Ani Guzowskiej, wielokrotnej medalistki Mistrzostw Polski w

Taekwondo olimpijskim, członkini kadry narodowej, instruktora pływania i ratownika wodnego,

która jeszcze kilka lat temu panicznie bała się wody. Rozmawialiśmy z Anią na temat tego,

jak przełamać swój strach.

- Aniu, skąd decyzja o tym, że chcesz nauczyć się pływać?

- Zacznijmy od początku, że tak naprawdę nie miałam gdzie nauczyć się pływać, gdy byłam

dzieckiem. Ale w moim rodzinnym mieście w końcu otworzyli basen i stwierdziłam, że to może

być dobry moment na naukę. Dodatkowo przeczytałam ogłoszenie, że jedna ze szkólek

pływania będzie prowadziła zajęcia nie tylko dla dzieci, ale również dla dorosłych. Podjęłam

decyzję, że zapisze się na zajęcia i zacznę swoją przygodę z pływaniem. 

- Ile lat miałaś, gdy rozpoczęłaś treningi?

- To nie były treningi, ale naukę pływania od podstaw. Naukę rozpoczęłam, gdy miałam 23

lata. To pokazuje tak naprawdę, że nigdy nie jest za późno, żeby zacząć pływać, żeby

zmotywować się i podjąć to wyzwanie. Wiek nie jest ograniczeniem, to przede wszystkim

kwestia chęci. 

- Czy była jakaś sytuacja, która spowodowała, że bałaś się wody? 

- Myślę, że sytuacje z dzieciństwa, gdy chodziliśmy nad jezioro i nie potrafiłam pływać. Nikt

nie zachęcał mnie do wejścia do wody i pływania i myślę, że to było czynnikiem, że bałam się

przede wszystkim samego jeziora, czyli przerażały mnie wody otwarte. Od dawna myślałam o

tym, żeby przełamać lęk, bo fajnie jest po prostu iść ze znajomymi nad jezioro i popływać, dla

relaksu. Poza tym fajnie jest mieć taką odskocznie i móc pływać, kiedy się chce. Otwarcie

basenu właśnie było dodatkowym impulsem. 

- Teraz jesteś instruktorem pływania oraz masz uprawnienia ratownika wodnego, masz 28

lat. Jak to zrobić? 

- Myślę, że to dzięki mojemu samozaparciu. Zapisując się na naukę nigdy nie myślałam, że

zostanę ratownikiem wodnym, a 2 lata później będę instruktorem pływania, a teraz pracuję

właśnie w tej szkółce pływania, w której sama się uczyłam. To naprawdę niesamowita historia.

Pokazuje to innym osobom nie pływającym, że można. Sama znam wiele takich osób, które od

kilku lat wspominają, że chciałyby wystartować w triathlonie, ale przeraża ich pływanie.

Teraz wiem, że to nie jest to granica nie do przeskoczenia.

ODCZARUJ PŁYWANIE 

WYWIAD Z ANNĄ GUZOWSKĄ

WYWIAD Z ANNA GUZOWSKĄ



- Jak u ciebie wyglądał proces oswajania się z wodą?

- Jak patrzę na te pierwsze próby to myślę, że to też jest kwestia dobrego instruktora,

dobrego trenera i podejścia. Osoby zaczynające naukę pływania powinni zaczynać od

profesjonalnego instruktora, żeby pokazał, że ta woda nie jest taka straszna jak my myślimy.

Instruktor jest bardzo ważny. Gdy komuś opowiadam, że rok po rozpoczęciu nauki zostałam

ratownikiem wodnym to mi nie wierzą, a tak było. Ale moi instruktorzy uwierzyli w to, że mogą

mnie nauczyć pływać i po prostu to zrobili. 

- Jak wyglądają twoje plany związane z pływaniem?

- Triathlon!

- Teraz oficjalnie możemy powiedzieć, że Ania została ambasadorem naszej akcji

ODCZARUJ PŁYWANIE, którą będziemy prowadzić razem z marką Aqua Speed i już wkrótce

będzie miała swój triathlonowy debiut, o którym oczywiści napiszemy. 

- Aniu, na podsumowanie twoja wiadomość do osób, które chcą przełamać strach przed

pływaniem.

- Zróbcie ten pierwszy krok. Nie warto się bać. Wszystko jest możliwe tak jak w moim

przypadku. Nie wahajcie się, to jest świetna zabawa. I do zobaczenia na zawodach!

-Dziękujemy za rozmowę. 

ODCZARUJ PŁYWANIE 

WYWIAD Z ANNĄ GUZOWSKĄ



KALENDARZ  IMPREZ

2022

24.04.

07.05.

15.05.

28-29.05.

29.05.

04-05.06.

04.06.

05.06.

26.06.

03.07.

09.07.

10.07.

16.07.

17.07.

23.07.

24.07.

30-31.07.

31.07.

14.08.

21.08.

27.08.

03-04.09.

09-11.09.

10.09.

18.09.

01-02.10.

09.10.

03.12.

 

Ultra Wysoczyzna Elbląg/Tolkmicko

Garmin Ultra Race Myślenice

Garmin Iron Triathlon Żyrardów

Mistrzostwa Europy w Triathlonie Olsztyn 

Triathlon Serock

Puchar Europy w Triathlonie Rzeszów 

AQUA SPEED Open Water Series Ślesin

Garmin Iron Triathlon Ślesin

Garmin Iron Triathlon Stężyca

Garmin Iron Triathlon Skierniewice

AQUA SPEED Open Water Series Syców

Garmin Iron Triathlon Syców

AQUA SPEED Open Water Series Elbląg

Garmin Iron Triathlon Elbląg

Garmin Swimrun Series Gołdap

Garmin Iron Triathlon Gołdap 

Mistrzostwa Polski w Triathlonie Kraków

Garmin Iron Triathlon Rawa Mazowiecka

Garmin Iron Triathlon Brodnica

Elemental Tri Series Białystok

Garmin Iron Triathlon Nieporęt

Castle Triathlon Malbork

Garmin Ultra Race Radków

Garmin Triminator Radków

Garmin Iron Triathlon Płock

Półmaraton Gdańsk

Garmin Gravel Race

Garmin Ultra Race Gdańsk
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PYTANIA, UWAGI? ŚMIAŁO NAPISZ DO NAS ;)

ZDJĘCIE MIESIĄCA

ZAWODY 

 

MISTRZOSTWA EUROPY W PARATRIATHLONIE

OLSZTYN 2022

 

LaboLaboSferaSferaDANE KONTAKTOWE: 

KOLEJNY NUMER JUŻ W LIPCU!

ZNAJDZIESZ W NIM SPORO CIEKAWOSTEK,

WYWIADÓW I MNÓSTWO SPORTOWYCH ZAJAWEK. 

LABOSPORT  POLSKA  DOSTARCZAMY  SPORTOWE  EMOCJE


