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Kiedy ostatnio pisałem na temat mojej kariery sporto-
wej, zakończyłem artykuł życzeniem spełnienia mojego 
marzenia z młodzieńczych lat, którym był start w peł-
nym Ironmanie (3,8 km pływania, 180 km jazdy na ro-
werze, 42,195 km biegu) i ukończenie go w czasie po-
niżej dziesięciu godzin. Marzenie to spełniło się  
2 września 2012 podczas Międzynarodowych Mi-
strzostw Polski w triathlonie na dystansie Ironman  
w Borównie koło Bydgoszczy. Czas, w którym udało  
mi się pokonać ten dystans to 9 h 52 min 26 s, co dało 
mi bardzo wysokie 4. miejsce.

Plan wydawał się bardzo trudny do zrealizowania, po-
nieważ kluczową sprawą, poza przygotowaniem fizycz-
nym do tego dystansu, było zabezpieczenie odpowied-
niego odżywiania oraz nawadniania na trasie. Te dwie 
kwestie są równie ważne jak trening.

Już tydzień przed startem zacząłem mocno nawadniać 
organizm oraz unikałem pokarmów dodatkowo go za-
kwaszających. Pilnowałem, aby na te kilka dni przed 
zawodami nie nabawić się jakiegoś przeziębienia, dla-
tego skupiłem się na suplementacji Forever Absorbent 
C, Forever Garlic-Thyme oraz Forever ImmuBlend. 

Istotny składnik stanowi również Forever Arctic Sea, 
bogaty w kwasy Omega-3. 

Zdradzę kilka sekretów związanych z tajemnicą osiąg-
nięcia tak dobrego rezultatu oraz bardzo szybkiej rege-
neracji po zawodach.

Już wieczorem, dzień przed zawodami rozpisałem so-
bie kolejność podawania płynów, suplementów oraz 
pokarmów, w takiej ilości i składzie, aby zabezpieczyć 
tracone kalorie oraz składniki mineralne i wodę. Głów-
nymi produktami, które wziąłem pod uwagę były  
Forever Fast Break, Forefer Aloe2Go, Forever Lite, 
Forever ARGI + oraz Natura Q10, a także rodzynki, 
daktyle i banany.

Dzień startu wyglądał następująco: pobudka o godz. 
5.30, śniadanie złożone głównie z owoców – winogro-
na, pieczywo ryżowe z miodem. Godz. 6.30 – wejście 
do boksu startowego i przygotowanie sprzętu do pły-
wania oraz kolejnych konkurencji. O godzinie 7.00,  
119 zawodników wyruszyło na trasę. Cała zabawa za-
częła się od pływania w jeziorze na dystansie 3800 m – 
zajęło mi to 1 h 7 min 58 s, i po tej konkurencji byłem 
11. Łatwo się domyślić, że w wodzie suplementacja 
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jest niemożliwa, więc pierwsze dawki substancji odżywczych przy-
jąłem dopiero w drodze do boksu, gdzie zmienia się konkurencje. 
Rozpoczynałem wyścig z czasem na trasie kolarskiej na dystansie 
180 km. Została ona rozegrana na pętli 30 km dlatego pokonaliśmy 
ją 6 razy. Nie korzystałem z suplementów podawanych przez orga-
nizatora, więc musiałem je dostać jeszcze przed strefą odżywiania 
od swojej ekipy (żona i trzy córki). Na każdej pętli brałem w celu na-
wodnienia na przemian Forever Aloe 2Go rozpuszczone w wodzie, 
Forever Lite oraz Forever Pomesteen, a z pokarmów stałych – ro-
dzynki, daktyle, banany oraz batony energetyczne Forever Fast 
Break. Na ostatnich dwóch pętlach skupiłem się na dostarczeniu 
odpowiedniej ilości magnezu oraz wapna – Forever Calcium, tak 
ważnych podczas biegu, który lada chwila miałem zacząć.  Trasę 
rowerową ukończyłem w bardzo dobrym czasie 5 h 9 min 14 s  
i awansowałem po tej konkurencji na 6. miejsce. Trzeba było przy-
gotować organizm do nowej konkurencji, jaką był bieg na dystansie 
maratonu (42,195 km). Tutaj niezwykle ważne było podanie ARGI +, 
gdyż zmiana ułożenia ciała oraz rozpoczęcie pracy mięśni antago-
nistycznych do jazdy na rowerze jest bardzo trudnym momentem 
wyścigu. 

Początek maratonu biegło mi się swobodnie. Cały dystans podzie-
lony był na pięciokilometrowe pętle, więc z suplementacją i nawad-
nianiem nie było problemu. Do dwudziestego kilometra czułem się 
dobrze, później przyszedł kryzys i z prędkości ok. 4 min 15 s/km 
musiałem zwolnić tempo do ok. 6 min/km. Kryzys trzymał mnie 
około 10 kilometrów. Dopiero po podaniu kolejnej porcji ARGI + 
zacząłem odzyskiwać siły i prędkość biegu wróciła do założonej 
wcześniej. Maraton ukończyłem w czasie 3 h 28 min 54 s i przesu-
nąłem się w klasyfikacji generalnej na 4. miejsce. 

Jeden z kolegów w pracy zapytał mnie, jak szybko wróciłem do 
siebie po takim wysiłku – moją odpowiedzią było zdobycie Mistrzo-
stwa Polski w Nordic Walking w wersji górskiej w Krynicy-Zdroju, 
podczas Festiwalu Biegowego, 5 dni po ukończeniu zawodów  
w Borównie. Jeszcze nigdy w mojej karierze sportowej  
regeneracja nie nastąpiła tak szybko. 

Obecnie mam kilka dni odpoczynku i rozpoczynam przygotowania 
do startów w Narciarstwie Wysokogórskim. Oczywiście z suple-
mentami Forever pod ręką!

Ze sportowym pozdrowieniem!


