
to 72 godziny (trzy dni) bez snu. Na dłuższą metę taka praca była
niemożliwa, więc zrezygnowałem ze szkoły. 

Obecnie drukarnia „ANTEX” to spora firma. Jaki asortyment pro-
dukcji oferuje Pański zakład?
Przygotowujemy do druku i drukujemy wszystkie typowe produkty
poligraficzne: książki, foldery, gazety, albumy, ulotki, plakaty, mapy,
druki spersonalizowane, naklejki, banery itp. Od kilku lat naszą spe-
cjalnością jest także produkcja numerów startowych. 

Na rynku poligraficznym jest duża konkurencja. Jak Pan sobie
daje radę? Jak Pan zdobywa zlecenia?
Cechą wyróżniająca mojej drukarni od początku była nowoczesność
i wykorzystywanie techniki komputerowej.  Na początku byliśmy
pionierami w tej dziedzinie. Mogliśmy wykonywać zlecenia w termi-
nie nieosiągalnym dla konkurencji. Z ciekawszych prac mogę wy-
mienić album, który został wręczony Papieżowi Janowi Pawłowi II
podczas Kongresu Eucharystycznego we Wrocławiu. Ogrom zamó-
wień, jaki spadł na nas na początku lat 90-tych był praktycznie nie-
możliwy do ogarnięcia. Ten boom się skończył, kiedy zaczęło
powstawać coraz więcej drukarni. 

Teraz mamy grono stałych klientów i podejmujemy się prac nie-
typowych, trudnych do ogarnięcia przez konkurencję, a które często
musimy wykonywać w naprawdę ekspresowych terminach. Nasza
technologia druku offsetowego to sprawne DTP, całkowicie automa-
tyczna naświetlarka CTP matryc drukarskich oraz pięciokolorowa
maszyna offsetowa zdalnie sterowana z pulpitu. Często nasi klienci
z Wrocławia wysyłają pliki do druku i od razu jadą do Sobótki. Do-
jeżdżają i w drukarni już czeka gotowy produkt. Często zanim się na
to zdecydują nasze firmowe auto ze zrealizowanym zleceniem jest
już pod ich domem. Moja firma specjalizuje się w wytwarzaniu nu-
merów startowych, głównie dla imprez biegowych. Nasze numery
to najwyższy światowy poziom. Wykonane z najlepszych, odpornych

Nazwisko Stankiewicz znane jest w Sobótce od pierwszych lat po-
wojennych. Stało się to za sprawą Mikołaja Stankiewicza- ojca An-
toniego. Pan Mikołaj to bardzo barwny aktywny społecznie
mieszkaniec Sobótki lat pięćdziesiątych, sześćdziesiątych i siedem-
dziesiątych. Starsi mieszkańcy pamiętają te lata, jak będąc dziećmi,
mogli zarobić trochę pieniędzy zrywając czereśnie u Pana Mikołaja.
Wszyscy starsi mieszkańcy pamiętają Pana Mikołaja jako pracow-
nika kina „Ślęża” (obecnie market „Dino”). Bardzo znana była wielka
aktywność Pana Mikołaja w obronie likwidowanego ośrodka lecze-
nia zeza przy ul. Armii Krajowej. W tej sprawie jego interwencje na
szczeblu władz wojewódzkich i centralnych w Warszawie trwały
kilka lat. Te cechy aktywnego społecznika przejął jego syn Antonii
Stankiewicz. Jest to aktywność w działalności gospodarczej, spo-
łecznej i sportowej. Pan Antonii założył pierwszą w Sobótce drukar-
nie. Systematycznie ją rozwijał i rozbudowywał tak, że obecnie jest
to spory zakład poligraficzny, produkujący wg. Najnowszych tech-
nologii. Antoni Stankiewicz to wielki pasjonata sportu a zwłaszcza
biegania i narciarstwa zjazdowego. Uczestniczył w setkach biegów
w całej europie. Często w tych biegach towarzyszyła mu małżonka
Iwona, która jest również wielkim sympatykiem biegania. Zimowe
weekendy Pan Antoni najczęściej spędza na stokach zjazdowych w
kraju i za granicą. Antoni Stankiewicz to także bardzo aktywny dzia-
łacz społeczny. Był głównym pomysłodawcą i organizatorem „Pół-

maratonu Ślężańskiego” jednego z największych biegów tego typu
w Polsce. Pierwszy „półmaraton Ślężański” odbył się w 2008r., a w
tym roku w biegu uczestniczyło 3777 zawodników. W 2008r. takich
biegów w Polsce było niewiele- można śmiało powiedzieć, że Antoni
Stankiewicz i jego koledzy z Klubu Biegacza byli prekursorami tego
dystansu. Przez ostatnie osiem lat bieganie w Polsce rozwinęło się
bardzo dynamicznie i takich biegów mamy dużo w różnych regio-
nach naszego kraju. Antoni Stankiewicz jest także prezesem Sobót-
czańskiego Klubu Biegacza. Wraz z kolegami z Klubu organizują
„Półmaraton Ślężański” oraz inne biegi w Sobótce. Ogromną popu-
larnością cieszy się „Bieg Młodzieżowy” organizowany w rynku w
Sobótce. Organizację tego biegu Klub finansuje z własnych środków.
Jest to świetny przykład jak można popularyzować sport wśród
dzieci i młodzieży. Drukarnia „Antex” sponsoruje również wiele
przedsięwzięć i imprez kulturalno sportowych w naszej gminie.
Osiągnięcia Antoniego Stankiewicza w działalności zawodowej, spo-
łecznej i sportowej są bardzo duże. Za te osiągnięcia redakcja
„Świata Sobótki” postanowiła przyznać Antoniemu Stankiewiczowi
tytuł „Człowieka Roku 2014”. Gratulujemy!!! Życzymy dalszych suk-
cesów zawodowych, społecznych, sportowych i osobistych.
Redaktor naczelny

Józef Grygorcewicz
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Człowiek Roku 2014 
Antonii StAnkiewiCz

Jest Pan bardzo znaną – nie tylko w Sobótce – osobą z dwóch
powodów: drukarni „ANTEX” i działalności w Klubie Biegacza
Sobótka. Jak rozpoczęła się Pana przygoda z poligrafią? Czym
Pan się wcześniej zajmował?
Po studiach pracowałem ok. 5 lat, jako nauczyciel w Szkole Pod-
stawowej Sulistrowice, a potem krótko w Międzyszkolnym
Ośrodku Wychowawczym (MOW) w Sobótce. Prowadziłem także
zajęcia pozalekcyjne Szkolnego Klubu Sportowego, Koła Fotogra-
ficznego i Koła Komputerowego. Moi podopieczni, a szczególnie
dziewczęta wygrywały większość biegów na Dolnym Śląsku, także
imprezy ogólnopolskie. Koło Komputerowe w SP Sulistrowice było
pierwszym na Dolnym Śląsku. Zagoniliśmy do roboty dwa zaku-
pione w gminie i wcześniej niewykorzystywane ośmiobitowe kom-
putery ZX Spectrum z pamięcią RAM 48KB oraz moje prywatne
ATARI wyposażone w – rzadko wtedy spotykaną – pamięć masową
FDD 5,25” wraz z drukarką igłową. Na zajęcia Koła przyjeżdżały de-
legacje z Kuratorium i Ośrodków Doskonalenia Nauczycieli. 

Będąc jeszcze nauczycielem w 1989 roku otworzyłem firmę 
i po pracy w szkole pracowałem wieczorami u siebie. Mój rekord

Antoni Stankiewicz
Lat 57
Rodzina: 
żona Iwona, dwie córki Joanna
i Maja, wnuk Mikołaj
Wykształcenie: 
mgr inż. rolnictwa i wyższe 
pedagogiczne                                                
Właściciel drukarni: 
Agencji Wydawniczo-Reklamo-
wej ANTEX w Sobótce.



na pot, deszcz i mechaniczne uszkodzenia materiałów, atrakcyjnie
zadrukowane z pełną personalizacją ich użytkownika, czyli z wpisy-
waniem imienia i nazwiska oraz zdjęciem startującego. Wszystko to
w terminach prawie natychmiastowych; niemożliwych do osiągnię-
cia przez rynkowych konkurentów. Na potrzeby tej produkcji wdro-

żyliśmy dwa systemy druku cyfrowego i własne rozwiązania
softwarowe powstałe we współpracy z krajowym liderem obsługi
informatycznej imprez sportowych wałbrzyską firmą DATASPORT.
Możemy w ciągu doby wykonać 20 tys. numerów. Szacuję, że 1/3
wszystkich dużych biegów w Polsce ma numery z mojej drukarni. 

Pana pasją jest bieganie, w gabinecie i na ścianach drukarni
można oglądać setki pucharów, medali i dyplomów z imprez bie-
gowych z całego świata.  Od kiedy się to zaczęło? 
Bieganie to sport, którego wyczynowe uprawianie rozpocząłem,
jako uczeń Technikum Samochodowego we Wrocławiu. Wygrywa-
łem szkolne i międzyszkolne zawody na 400 i 1000 m. Trafiłem do
Spółdzielczego Klubu Sportowego Burza Wrocław pod rękę instruk-
tora lekkiej atletyki, z zawodu architekta Tomasza Tłustochow-
skiego, późniejszego czołowego polskiego trenera konkurencji
płotkarskich, specjalisty od biegów sztafetowych, szkoleniowca
kadry Polski kobiet na 400 m i 400 m przez płotki. Po trzech latach
Tomek zabrał naszą grupę do AZS-AWF Wrocław.

Przez kilka lat byłem ligowym biegaczem specjalizującym się w
biegu na 400 m przez płotki, ale startowałem też na płaskie 400 m,
800 m i czasami – bardziej rozrywkowo – w skoku wzwyż (rekord 185
cm). 

Po studiach – jak wcześniej wspomniałem – trafiliśmy z żoną do
SP w Sulistrowicach. Trenując z młodzieżą sam byłem bardzo ak-
tywny sportowo. Oboje z żoną – byłą gimnastyczką – braliśmy udział
w gminnej spartakiadzie międzyzakładowej, wielokrotnie wygrywając
Grand Prix. Biegaliśmy tylko dla siebie dystans 4–5 km kilka razy w ty-
godniu. Żona towarzyszyła mi często w treningach martwiąc się róż-
nymi niebezpieczeństwami i pułapkami, jakie mogą na mnie czekać
w trakcie często nocnych i dalekich wybiegań. Tak było do 2002 roku,

kiedy w Sobótce osiedlił się pasjonat długodystansowego biegania,
były drużynowy mistrz Polski w boksie z Gwardią Wrocław (1966), 
a na co dzień znakomity pedagog i propagator wychowania przez
sport w Elektronicznych Zakładach Naukowych, Henryk Załęski. 

Zaczęliśmy biegać razem. Heniu dokonał niezwykłej rzeczy – na-
mówił Iwonkę do startu w Biegu Solidarności. Moje Słoneczko nie-
spodziewanie wygrało swoją kategorię wiekową i od tego się zaczęła
nasza wspólna, biegowa przygoda. Zmienił się trening i zwiększały się
dystanse biegów, w których wspólnie startowaliśmy. Dodatkową mo-
bilizacją było to, że Iwonka szybko awansowała do krajowej czołówki
w kategoriach masterskich zdobywając wielokrotnie tytuły Mistrza
Polski na 10 km i w półmaratonie. Stawała na podium w Mistrzo-
stwach Europy i Świata w biegach górskich oraz w biegu po schodach.
Wielokrotnie wygrywała Otwarte Mistrzostwa Wrocławia w Biegach
Długich. W mistrzostwach Polski par małżeńskich w 2006 roku zdo-
byliśmy drugie miejsce. Wielokrotnie i to z sukcesami startowaliśmy
w stadionowych Mistrzostwach Polski Weteranów LA na bieżni. Szcze-
gólną satysfakcję miałem mogąc po 30 latach przerwy wystartować
ponownie na 400 m przez płotki i zdobyć srebrny medal. 

Często na biegi wyjeżdżaliśmy za granicę. Tak naprawdę od kil-
kunastu lat nie było wyjazdu, który nie łączyłby się ze startem w ja-
kimś ciekawym biegu. Powstała z tego całkiem spora kolekcja
startów na różnych dystansach. Najważniejsze, a raczej te, które do-
brze zapamiętałem to maratony w Berlinie (2×), Paryżu, Atenach,
Rzymie, Barcelonie, Reykjaviku, Sztokholmie, Budapeszcie. Ostatni
nasz wspólny start zagraniczny miał miejsce w styczniu tego roku –

był to półmaraton w Las Palmas Gran Canaria. Najdalej od Polski –
niestety wówczas bez żony – ukończyłem ciekawe i wyczerpujące
maratony w Stambule, Dubaju i Marakeszu.

Mile wspominam, kiedy przed kilkoma laty wraz z Iwonką oraz
wspomnianymi przyjaciółmi Heniem i Maćkiem podjęliśmy wyzwa-
nie rywalizacji w nocnym 12-godzinnym Podziemnym Biegu Sztafe-
towym w Bochni. W dawnej kopalni soli 700 metrów pod ziemią
przebiegliśmy po wąskiej 2,5-kilometrowej pętli w sumie prawie
152,5 km przeżywając wiele niespodzianek, a wrażeń było moc. 

Z Pana słów wynika, że również żona jest pasjonatką biegania 
i często startuje na różnych dystansach. Czym się zajmuje zawo-
dowo i społecznie?
Żona Iwonka, zwana przeze mnie Słoneczkiem jest nauczycielką 
w MOW-ie w Sobótce i podstawówce w Świątnikach. Społecznie raz
w tygodniu w poniedziałki o 19: 00 prowadzi aerobik w sali fitness
ŚOKSiR-u Ślężańskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Jest opiekunką
Koła Ligi Ochrony Przyrody i aktywistką Klubu Biegacza Sobótka.
Od początku wspólnie z MOW i od chwili powstania KB Sobótka or-
ganizuje imprezę w ramach ogólnopolskiej akcji „Polska Biega”.

W 2008 wspólnie z Henrykiem Załęskim wpadliście na pomysł
stworzenia Półmaratonu Ślężańskiego – biegu na dystansie
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21,0975 km wokół masywu Ślężańskiego. Dzięki pomocy ówczes-
nego burmistrza Zenona Galego udało się ten bieg zorganizować.
Bieg się rozwijał z roku na rok, było coraz więcej uczestników, 
a rekord frekwencji został pobity w 2015 roku – prawie cztery ty-
siące zawodników, ale nie zawsze układało się tak różowo. W la-
tach 2012 – 2013, niektóre osoby z kręgu gminnej władzy
próbowały przypisać sobie autorstwo półmaratonu i zawładnąć
nim. Jak obecnie wygląda organizacja i zarządzanie Półmarato-
nem Ślężańskim? Czy otrzymujecie jakieś wsparcie finansowe 
z gminy?
Półmaraton Ślężański jest jednym z najbardziej znanych i prestiżo-
wych półmaratonów w Polsce. Do niedawna był też trzecim, co do
wielkości po Warszawie i Poznaniu, a od kilku lat powszechnie uzna-
wany jest za Trzeci półmaraton w Polsce mając na pewno najbar-
dziej niezwykłą historię. Kultywuje, bowiem bogatą historię
biegania długodystansowego w Sobótce i Masywie Ślężańskim. Naj-
ważniejsze z nich zaś to kontynuacje maratońskiego biegania z So-
bótki i wokół Ślęży. Najpierw było dziesięć klasycznych (42 195 km)
Maratonów Ślężan z Sobótki do Wrocławia. Były one rozegrane w la-
tach 1983–1992 ze startem na sobóckim Rynku i metą pod wrocław-
skim Ratuszem (równolegle w 1988 roku rozegrano na tej trasie 
1. Mistrzostwa Europy Weteranów w Maratonie) i przeistoczyły się
w Maratony Wrocław nieprzerwanie od 1993 roku do obecnej chwili
rozgrywane we Wrocławiu. Ich 23. edycja odbędzie się 13 września
br., jako 33. Wrocław Maraton (w liczbie 33 jest te dziesięć biegów 
z Sobótki). W międzyczasie był też 1. Półmaraton 600-lecia Sobótki
20 czerwca 1990 roku, a następnie osiem Maratonów Ślężańskich
na trasie 33,3 km w latach 2000-2007 i to ich bezpośrednim konty-
nuatorem jest od 2008 roku właśnie nasz Półmaraton Ślężański. 

Pierwszy Półmaraton Ślężański przeprowadzony w 2008 roku
otrzymał nagrodę Debiut Organizacyjny Roku, a kolejne biegi wiele
wyróżnień Złoty Bieg i innych za wzorową organizację. Jest też lau-
reatem kilku plebiscytów m. in. jako Biegowe Wydarzenie Roku. Bio-
rąc pod uwagę wielkość Sobótki oraz krótki czas istnienia imprezy
jest bez wątpienia fenomenem. Od trzech lat finasowanie imprezy

nie obciąża gminy. Od powstania Klubu Biegacza Sobótka na mocy
porozumienia z Gminą jesteśmy pełnoprawnymi współorganizato-
rami. Jestem honorowym dyrektorem biegu, a urzędowym jego dy-
rektorem jest kierownik ds. sportu ŚOKSiR-u Wojciech Kacperski, 
z którym współpraca układa się można powiedzieć wzorcowo. 

Przed półmaratonem w Sobótce o tej porze roku organizowano
przez osiem lat Maraton Ślężański 33,3 km, którego pomysłodawcą
i motorem napędowym był Andrzej Puchacz, nieprzerwanie od lat
sędzia główny półmaratonu ślężańskiego. Startowałem w nim kil-
kukrotnie i na podstawie własnych oraz biegowych koleżanek i ko-
legów doświadczeń, przemyśleń i prób uznaliśmy, że klasyczny
półmaraton w Sobótce będzie lepszym pomysłem i skuteczniejszą
sposobem propagowania biegania i sportowych zalet Masywu Ślę-
żańskiego i samej Sobótki. Próbowaliśmy wpłynąć na organizato-
rów, aby przekształcić imprezę w typowy półmaraton. Mieliśmy
opracowaną świetną trasę i rewolucyjne na tamten czas pomysły
organizacyjne. Dopiero burmistrz Zenon Gali dał się mnie i całej gru-
pie sojuszników przekonać do tej zmiany i w 2008 roku przeprowa-
dziliśmy wreszcie pierwszy półmaraton. Gwarantowałem, że będzie
trzystu uczestników. Było ich 618. Od tego momentu do teraz bieg
rozwijał się w niezwykłym tempie. Nie byłoby to możliwe bez part-
nerskiej współpracy z ŚOKSiR. Tę współpracę oceniam teraz bardzo
wysoko.

Od 2013 jest Pan prezesem KB „Sobótka”. Jakie są cele statutowe
klubu? Ilu liczy członków? Z jakimi osobami współpracuje Pan 
w zarządzie? Kto najaktywniej działa?
Klub Biegacza Sobótka powstał w Klub powstał pod koniec 2012 r.
z inicjatywy sędziego Sądu Okręgowego we Wrocławiu Piotra Wyle-
galskiego. Zrzesza osiemdziesięciu pasjonatów biegania w różnym
wieku, głównie z terenu gminy Sobótka. Pierwszym prezesem był
Bogusław Ogrodnik, a aktualny skład Zarządu stanowi 7 osób: ja, –
jako prezes, Łukasz Ordecha i Grzegorz Krupa – wiceprezesi, Ale-
ksander Łężniak – sekretarz, Przemysław Demków – skarbnik oraz
Karolina Lachtera i Henryk Załęski. Najlepsi klubowicze w biegach
ulicznych to Halinka Radzikowska, Wojciech Franaszczuk i w bie-
gach ultra – Krystian Ogły. Jesteśmy obecni na bardzo wielu impre-
zach w Polsce i zagranicą. Biegając w klubowych strojach
promujemy Sobótkę.Bardzo się cieszę, że nasz klub zmobilizował
do biegania tak wielu ludzi. Podziwiam szczególnie biegaczki –
mamy z kilkorgiem dzieci – które znajdują czas i zapał do biegania 
i robią to z fantastycznymi efektami. Popularność biegania w So-
bótce też zasługuje na nazwę – fenomen.

Wszyscy klubowicze to społeczni aktywiści, więc wymienianie ko-
gokolwiek może być krzywdzące dla innych, ale szczególne poświę-
cenie wykazuje Przemek. Mając w pamięci ostatnio organizowany
Bieg Młodzieżowy trudno nie wspomnieć o wielkim zaangażowaniu
jego dyrektora Macieja Tomaszczaka, który nie zawahał się na dwa
dni zawiesić działania swojej firmy zamieniając ją na w tym czasie w
biuro zawodów. Wielu zawodowo zajmujących się bieganiem, jak
choćby jeden z trenerów polskiej kadry biegów średnich Marek Ada-
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mek nie wierzyło, że można tak perfekcyjnie zorganizować bieg dla
dzieci z podziałem na kategorie, co jeden rok i z hojnym nagradza-
niem na podium pierwszych szóstek w każdej kategorii
wiekowej.Chciałbym zaznaczyć, że oprócz członków klubu przy orga-
nizacji biegów pomaga nam zawsze dużo wolontariuszy w postaci
młodzieży szkolnej i wielu osób dorosłych, które sympatyzują z nami.
Na łamach Świata Sobótki bardzo Wam za to dziękuję!

Podstawowym Celem Stowarzyszenia jest działalność publiczna
na rzecz poprawy warunków życia społeczności Gminy Sobótka oraz
rozwoju gminy, w szczególności poprzez upowszechnianie kultury
fizycznej, sportu i turystyki. Osobiście te cele realizuję z satysfakcją,
namawiając np. z powodzeniem do biegania wielu znajomych. Ta-
kich, którzy wcześniej nie byli w stanie uwierzyć, że jest to możliwe.

Poza marcowym 8. Półmaratonem Ślężańskim w 2015 zorganizo-
waliście w czerwcu 3. Bieg Młodzieżowy w Rynku z własnych
środków finansowych. We wrześniu miała być kolejna Sobótczań-
ska 10 – ulicami miasta. Ale ten bieg stanął pod znakiem zapyta-
nia z powodu braku pieniędzy. Czy burmistrz jednak wesprze ten
bieg finansowo? Czy zrezygnujecie z jego organizacji?
Niezależnie od współorganizowanego przez nas Półmaratonu Ślę-
żańskiego nasz klub samodzielnie organizuje w tym roku kilka bie-
gów:

• „Polska Biega” w tym roku pod hasłem „Rodzic i ja” – 15 maja,
• 3. Bieg Młodzieżowy – 17 czerwca,
• 3. Sobótczańska Dziesiątka – 20 września,
• 2. Górski Półmaraton Ślężański memoriał Adama Palichleba –

4 października.
Na przeprowadzenie Biegu Młodzieżowego pozyskaliśmy w trybie
konkursowym 4 tys. zł od gminy Sobótka i 1 500 zł od starostwa po-
wiatowego. To tylko mała część kosztów. Resztę zapłacił klub i po-
zyskani przez nas sponsorzy.

Chcieliśmy zrezygnować z organizowania Sobótczańskiej Dzie-
siątki. Zwróciliśmy się nawet do Gminy z prośbą o przejęcie tego
biegu i jego kontynuowanie. Presja biegaczy, którzy chcą koniecznie
przyjechać na ten bieg spowodowała, że zmieniliśmy nastawienie 
i zorganizujemy go w niedzielę 20 września na zmienionej – bardziej
atrakcyjnej trasie. Będą trzy pętle ulicami Sobótki nieblokujące
wjazdu od strony Wrocławia do Sulistrowic! Start i meta w Rynku!!!.
Deklarację pomocy uzyskaliśmy dyrektora ŚOKSiR-u Wiesława Droz-
dowskiego. Burmistrza poprosiliśmy o udostępnienie nam w dniu
zawodów siedziby gminnych władz. Nie ubiegamy się natomiast 
o dotacje finansowe od Gminy. Przy organizacji Górskiego Półmara-
tonu Ślężańskiego nie obciążamy budżetu gminy ale nieodpłatnie
korzystamy z zaplecza ŚOKSiR-u, który dla nas dostosowuje własny
harmonogram pracy. 

Oprócz biegania interesuje się pan także narciarstwem. Czy na-
prawdę w sezonie narciarskim większość weekendów spędza Pan

na stokach górskich w różnych krajach Europy? Dokąd Pan naj-
chętniej wyjeżdża? Co Panu daje jazda na nartach?
Tak – narciarstwo to ulubione zimowe hobby naszej rodziny. Nasza
młodsza latorośl jest nawet instruktorem snowboardu i narciarstwa.
Byliśmy w wielu ośrodkach w Austrii i we Włoszech. Najlepiej wspo-
minamy Serfaus w Austrii. Często jeździmy z naszym narciarskim
idolem – Sławkiem Nalepą – uważamy go za najlepszego zjazdo-
wego narciarza na świecie wśród stomatologów, a przypomnijmy;
regularnie przyjmuje on pacjentów w Sobótce.

Wyjazdy na narty to nie tylko sam sport. Ośrodki narciarskie za-
wsze są położone w atrakcyjnych miejscach ze wspaniałymi wido-
kami. Sama obecność tam jest ekscytująca. Będąc na stoku
najczęściej dookoła widzi się zadowolonych ludzi. To wszystko spra-
wia, że dla mnie to najlepszy wypoczynek. Oczywiście nie zapomi-
namy o bieganiu. Po zejściu ze stoku zazwyczaj zwiedzam na
własnych na nogach okolice przebiegając średnio ok. 10 km. Przy-
jaźnimy się z Włochami i lubimy tam jeździć, jak tylko czas i zdrowie
pozwalają. 

Na koniec: co Pan radzi osobom, które myślą o rozpoczęciu biega-
nia.
Przede wszystkim gratuluję – to świetny pomysł! Bieg to najprostszy
i najbardziej naturalny sport. Nigdy nie jest za późno! Namówiłem do
biegania przyjaciela w wieku blisko 70 lat. Ukończył już kilka biegów
na10 km! Rada na start: nie zaczynajmy biegać za szybko. Na początek
najlepsze jest tempo – jak je nazywam – „konwersacyjne”. Biegnijmy
rozmawiając z towarzyszem czy towarzyszką. Jeśli mówienie sprawia
trudność to znaczy, że biegniemy ZA SZYBKO. Tą metodą dopro-
wadźmy się do biegu ciągłego trwającego 40 minut. Pamiętajmy, że
krótsze treningi są także zdrowe, ale nie zapewniają postępu. Bieg po-
winien trwać minimum 40 minut. Potem możemy zwiększać tempo
lub czas treningu. Pamiętajmy: jeśli nie macie czasu: lepiej biegać 40
minut, co drugi dzień niż 20 minut codziennie. Warto pamiętać, że za-
sadniczą poprawę wytrzymałości i trwalsze zmiany w naszym orga-
nizmie (utrata tkanki tłuszczowej itd.) przynoszą dopiero wysiłki
trwające ponad godzinę. Ważną sprawą, szczególnie dla starszych bie-
gaczy są buty. Powinny być wyposażone w system amortyzacji redu-
kujący wstrząsy niezdrowe dla kolan i kręgosłupa. Jeśli ktoś biega po
lesie powinien mieć drugą parę butów terenowych do biegania po
miękkich, błotnistych, dziurawych i kamienistych trasach. Takie buty
nie zniszczą się szybko, a specjalna podeszwa jest odporna na uszko-
dzenia i zabezpiecza nasze stopy przed kontuzją, gdy natrafiamy na
terenowe trudności – dziury, wykroty, kałuże, piasek czy kamienie.
Następny krok to zakup startówek, czyli lekkich butów przeznaczo-
nych tylko na zawody.

Chciałbym zaznaczyć, że oprócz członków klubu przy organizacji
biegów pomaga nam zawsze dużo wolontariuszy w postaci mło-
dzieży szkolnej i wielu osób dorosłych, które sympatyzują z nami.
Na łamach Świata Sobótki bardzo Wam za to dziękuję!
Dziękuję za wywiad

Józef Grygorcewicz
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