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A  Tomaszem Baliczkiem, fizjo-
terapeutą z Nowego Sącza.  
Czy bieganie boso jest dobre dla 
zdrowia?  
Każda forma aktywności ruchowej 

jest dobra dla naszego zdrowia. Za-

równo ta, kiedy biegamy w butach, 

jak i ta kiedy biegamy boso.  

Ale czy jest zdrowsza?  
Tak postawione pytanie sugeruje, 

że bieganie w butach może być 

uznane za gorsze. Po prostu inne. 

Chcąc biegać boso, trzeba zmienić 

całkowicie technikę biegu. Obcią-

żenie nie idzie przez piętę. Biegając 

boso odbijamy się od śródstopia.  

Nasz bohater mówi, że dzięki te-
mu nie obciąża  kolan  i nie nara-
ża ich na kontuzje? 
I pewnie tak jest. Najlepszą zasadą, 

jaką należy kierować się uprawia-

jąc sport jest obserwacja samego 

siebie. To, co na jednych ma zba-

wienny wpływ, innym może zasz-

kodzić. Podczas biegania boso sto-

pa nie jest usztywniona tak jak 

w butach. Cały czas pracuje, za-

pewniając przy okazji coś w rodza-

ju automasażu. Różne ścięgna 

i mięśnie są bardziej zaangażowa-

ne w ruch, więc bardziej 

się wzmacniają.  

Więc uważa Pan, że warto ściąg-
nąć buty do biegania? 
Warto zadać sobie pytanie, czemu 

to ma służyć. Na pewno zaleca się 

osobom, które trenują bieganie, by 

dołączyły do swoich treningów 

bieganie na bosaka. Nie należy jed-

nak zrzucać butów z uwagi na mo-

dę i natychmiast. Bieganie boso na-

leży wprowadzać sukcesywnie. 

I koniecznie zwracać uwagę na te-

ren po którym się biega, aby nie po-

kaleczyć stóp. (GAJA)

Rozmowa z...

A Karol Trojan: z wykształcenia księgowy, z zamiłowania tancerz ludowy, 
a teraz biegacz bez butów. Patronujemy jego misji „Boso po Koronę”

– „Jak ja się cieszę, że tata 
Wojtusia ma buty. Kamień spadł 
mi z serca” - to słowa czterolatka, 
kolegi mojego syna. Powiedział 
tak do swojej mamy, gdy mnie 
zobaczył w kościele – śmieje się 
Karol Trojan z Nowego Sącza.  

Wówczas był mroźny dzień, 
więc uznał, że rozsądniej będzie 
założyć buty. Zwykle jednak ko-
ledzy Wojtusia widzą jego tatę 
na bosaka. Tak odprowadza sy-
na do przedszkola. W ogóle bez 
butów chodzi coraz częściej i co-
raz dalej. Zimową porą „obija” 
stopy także na bieżni w klubie 
w Chełmcu, nie unika też krót-
kich przebieżek po śniegu, har-
tując przy tym organizm. 

– Dlaczego? Bo lubię i sprawia 
mi to przyjemność. Zresztą 
od dziecka tak miałem. Bawiąc 
się koło domu często goniłem 
bez butów – wspomina Karol 
Trojan.  

Teraz nawet zaczął biegać 
na boska i w taki sposób zamie-
rza powalczyć o Koronę Marato-
nów Polskich. Aby uzyskać tytuł 
zdobywcy, należy ukończyć 
w ciągu 24 miesięcy pięć biegów: 

Maraton w Dębnie, Cracovia Ma-
raton, Wrocław Maraton, Mara-
ton Warszawski i Poznań Mara-
ton. Ich kolejność jest dowolna.  

Kontuzja przed startem 
Już w ubiegłym roku Karol 
Trojan był gotowy rozpocząć 
walkę o koronę. Przygotowywał 
się do tego bardzo intensywnie. 
Wówczas jeszcze w butach.  

– Chwilę przed startem 
w pierwszym maratonie w Po-
znaniu nabawiłem się jednak 
kontuzji. Nie mogłem wziąć 
w nim udziału. Byłem załama-
ny, ale nie zamierzałem zrezyg-
nować. Uznałem jednak, że mu-
szę coś wymyślić, aby moja wal-
ka o tytuł zdobywcy Korony Ma-
ratonów Polskich była wyjątko-
wa – opowiada Karol Trojan.  

I tak zrodził się projekt „Boso 
po Koronę”, nad którym „Gaze-
ta Krakowska” objęła patronat 
medialny. Sądeczanin założył so-
bie, że zdobędzie także Koronę 
Polskich Półmaratonów. Oczy-
wiście boso. 

Rób to, co kochasz 
Do startów przygotowuje się 
pod okiem Andrzeja Tokarza, 
najszybszego sądeczanina 
w 2014 roku, zwycięzcy Run -
mageddonu Classic, czyli ekstre-
malnego biegu z przeszkodami. 

To on zaraził Karola Trojana pa-
sją do biegania. Poznali się w są-
deckim wydawnictwie RTCK 
(Rób to, co kochasz), w którym 
obaj pracowali. Andrzej Tokarz 
namówił kilku pracowników, że-
by wspólnie z nim wystartowali 
w zespołowym Runmageddonie 
Rekrut.  

– Szybko cel, czyli udział 
w Runmageddonie zszedł dla 
mnie na plan dalszy. Po prostu 
z każdym nowym dniem trenin-
gu chciało mi się biegać więcej. 
Dziś wiem, że pragnę się temu 
poświęcić w stu procentach – 
mówi Karol Trojan, nie kryjąc, że 
z biegania chce uczynić sposób 
na życie. Zrezygnował  już z pra-
cy księgowego w wydawnictwie. 

– Śmiejemy się, że RTCK sa-
mo na siebie ukręciło bicz. Ten 
skrót oznacza „rób to, co ko-
chasz”. Do tego nakłania wy-
dawnictwo. Posłuchałem! – mó-
wi Karol Trojan.  

Katarzyna Gajdosz 
k.gajdosz@gk.pl

Nowy Sącz
Przyznaje, że to nie była łatwa 

decyzja. Jest człowiekiem wielu 
pasji. Uwielbia górskie wędrów-
ki, tańczy w Zespole Regional-
nym „Skalnik” w Kamionce 
Wielkiej, interesuje się kulturą 
lachowską. Równolegle, pracu-
jąc w RTCK, prowadził portal 
Lachowska Kraina oraz sklep 
internetowy Folkoteka, poświę-
cony muzyce ludowej. Teraz 
kombinuje, jak połączyć wszyst-
kie swoje zainteresowania, by się 
dzięki nim utrzymywać.  

– Wędrówki górskie z biega-
niem boso już się nawet udało 
połączyć – śmieje się Karol 
Trojan, wspominając swój 
pierwszy start bez butów pod-
czas Biegu Bejorów w Rytrze.  

– Zostałem pierwszym Bo-
sym Bejorem w 14–letniej histo-
rii tej imprezy – mówi Trojan.  

Bieg odbywa się w górskim 
terenie. Trasa ciągnie się od tak 
zwanej „Chesterówki” w Rozto-
ce Ryterskiej do kapliczki 
pod Kramarką.  

– Powoli rodzi się też pomysł 
połączenia mojego zamiłowania 
do kultury ludowej z bieganiem 
– mówi Trojan, zdradzając, że 
przygotowuje kolejny projekt pt. 
„Biegam z Kulturą”. Będzie to 
program telewizyjny. Musi tylko 
do niego przekonać producen-
tów.  

Koń trojański  
– Jestem dobrej myśli – mówi pe-
łen optymizmu sądeczanin. – No 
chyba, że znów moje mejle za-
wisną gdzieś w wirtualnej prze-
strzeni – dodaje, żartując, że 
przez nazwisko czasem ma nie-
co bardziej utrudniony start w bi-
znesie. Trojan nie budzi zaufa-
nia. To nazwa groźnego oprogra-
mowania krążącego w sieci. 

Gdy więc chciał założyć kon-
to na Facebooku, żeby promo-
wać swoją firmę, administrator 

odrzuc ał  
jego rejestrację, do-
magając się podania 
prawdziwych da-
nych. Udało się do-
piero za piątym ra-
zem.  

– Ale mój blog 
biegambo.pl działa 
bez zarzutów – 
uśmiecha się, zachę-
cając do odwiedzin.  

To na razie tam 
realizuje swój projekt 
„Boso po Koronę”. 
W budowie jest portal 
internetowy biegam -
boso.pl, który ma pro-
pagować ogólnopolską 
akcję. Jej ideą jest nie tyl-
ko przebiegnięcie w cią-
gu dwóch lat kilku mara-
tonów i półmaratonów.  

– Chcę zachęcać ludzi 
do biegania boso, gdyż jest 
to zdrowe oraz popra-
wia technikę biegu – 
przekonuje Karol 
Trojan. Zaznacza jed-
nak, że należy to robić 
z głową. Krok po kroku 
pokazuje na swoim przy-
kładzie, jak można się do te-
go przygotować. Zapewnia, 
że bieganie boso nie zniszczy 
nam stóp.  

– Technika ta ma też zba-
wienny wpływ na kolana – odbi-
jam się od śródstopia, nie od pię-
ty, jak zazwyczaj robi większość 
biegających w butach. I tak poz-
byłem się moich dolegliwości 
bólowych – uśmiecha się. A Ą

Pobiegnę boso po Koronę 
Maratonów Polskich

Karol Trojan: 
Musiałem coś 

wymyślić, żeby mój 
bieg po koronę się 

wyróżniał

b Karol Trojan 

Zachęca ludzi 

do biegania 

na bosaka, bo 

to zdrowe.  

– Ale trzeba 

zacząć z głową. 

 Najpierw 

przebieżkami 

po miękkiej 

trawie  – 

podkreśla 

sądecki 
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Mistrzowie 
Urody!

Słynące z  metamorfoz Studio Fryzjerskie 
ReVolucja zaprasza na rewolucyjne koloryzacje 
oraz strzyżenia, a także zabiegi rekonstruujące 
i nawilżające włosy. 

Właścicielem studia jest Łukasz Pustułka, mło-
dy kolorysta, specjalista od strzyżeń, który każ-
dą fryzurę dobiera indywidualnie, każda fryzu-
ra, którą tworzy musi być ,,szyta na miarę’’. 

Jak sam podkreśla najbardziej motywujące są 
wyzwania i trudne przypadki z włosami klien-
tów, szczególnie te wymagające dużej wiedzy 
technicznej. 

Wyróżnikiem tego salonu jest młody, pełen 
kreatywności i zamiłowania do pracy zespół.

Fryzjerstwo to dla nich nie tylko zawód ale 
prawdziwa pasja. Każdy dzień przynosi im 
nowe wyzwania i możliwość realizacji.

Adres: 
Studio Fryzjerskie ReVolucja
Łącko 870, 33-390 Łącko
tel. 576-411-416


