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Nie na co dzień tak wielkie działania skomplikowane
logistycznie i operacyjnie prowadzone są na terenie
naszych instalacji produkcyjnych.
W trakcie ostatnich prac na Wydziale
Produkcji Tlenku Propylenu mieliśmy
możliwość zaobserwowania niezwykłych
prac. Potężne dźwigi miały za zadanie
podnieść ważący aż 50 ton element, który wymagał do tego specjalistycznego
dźwigu Liebherr 1500-8.1 klasy 500 ton
z 60-metrowym wysięgnikiem, któremu
„asystował” pomocniczy dźwig klasy 50
ton. Było na co popatrzeć!
Maciej Trubisz
Redakcja
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Foto podsumowanie:

15 lat działalności
PCC Intermodal
Historia Spółki zaczęła się w 2005 roku, kiedy to pierwszy regularny pociąg
z kontenerami wyruszył z Dolnego Śląska na Północ. Było to niewątpliwie
ogromne wyzwanie zarówno dla kilkuosobowego zespołu, dla rynku,
jak i infrastruktury kolejowej i przeładunkowej, która wówczas w Polsce
mocno odbiegała od europejskich standardów.

W

tedy niewiele osób wiedziało, co to jest intermodal i jak to działa.
Dla firmy był to czas
próby, ale i wielka okazja, by pokazać, że intermodal może się
w Polsce przyjąć.
Determinacja, wiara w rozpoczęte
przedsięwzięcie i zaufanie dla nowego
zespołu pozwoliły zbudować firmę, która dziś wysunęła Polskę w zakresie nowoczesnych rozwiązań intermodalnych do
czołówki europejskiej.
Zobaczcie w krótkiej fotorelacji, jak
zmieniła się firma PCC Intermodal,
jak zmieniło się oblicze intermodalu, jak
działamy dziś.

Pierwszy pociąg PCC Intermodal

i teraźniejszy – na pewno nie ostatni!

Dziś PCC Intermodal to ponad pięć
tysięcy regularnych pociągów rocznie
w relacjach krajowych, jak również
międzynarodowych, które łączą Polskę
z Niemcami, Holandią, Belgią i Białorusią, i dalej na wschód z Mongolią, Kazachstanem, Koreą i Japonią. Teraz to
kilkaset odwozów (door-door delivery)
dziennie, cztery terminale lądowe, depo
przeładunkowe i prawie 500 osób pracujących w ośmiu lokalizacjach. Ciekawe,
o czym tu napiszemy za kolejnych 15 lat.
Katarzyna Uklejewska-Krawczyk
Specjalista ds. Komunikacji Zewnętrznej
PCC Intermodal
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Terminal w Brzegu Dolnym kiedyś

Terminal w Brzegu Dolnym dziś

Terminal w Kutnie
- plac budowy

Terminal w Kutnie
- wygląd współczesny
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Terminal w Gliwicach, początki
działalności, jeszcze bez dwóch
suwnic

Gliwice działające na pełnych obrotach
z wykorzystaniem suwnic RTG

Suwnica w Kutnie,
jeszcze w częściach

Suwnica w Kutnie dziś

Mapa – pierwsze połączenie,
jeden raz w tygodniu i pierwszy
klient: PCC Rokita

Aktualna siatka regularnych
połączeń intermodalnych
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Konkurs
PCC Intermodal!
W trasę ruszyły nowe wagony PCC Intermodal SA. Spółka zamówiła wagony w ramach
działania 3.2 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wagony dla operatora
produkuje Tatravagonka Poprad i Kolovag AD. Łącznie flotę zasili 150 platform podkontenerowych w tym Sggmrss 90', Sgnss 60' i Sggrss 80'. Dla tych, którym uda się złapać
w trasie pomarańczowe platformy mamy specjalny konkurs z intermodalnymi nagrodami.  

1

Złap w obiektywie pomarańczowe
platformy PCC Intermodal

2

wyślij zdjęcie na adres:
marketing.intermodal@pcc.eu

3

zdobądź intermodalne skarpetki
oraz gadżety firmowe!

Do rozdania 50 zestawów!
Kto pierwszy ten lepszy – na zdjęcia wraz
z podpisanym formularzem (https://bit.ly/3anE79s) czekamy
do końca kwietnia lub do wyczerpania puli nagród.

Sprawy Personalne
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Grupa PCC: otwieramy się
dla studentów i nie tylko!
Z racji pandemii w tym roku nie uda nam się spotkać
ze studentami na terenie naszej firmy. Bardzo nad tym
ubolewamy, ale… nic straconego!

W

czasie poprzednich
Dni Otwartych Grupy
PCC większość studentów była zachwycona,
czuła jednak pewien
niedosyt. Padały opinie, że następnym
razem moglibyśmy zorganizować dodatkowe wycieczki, bo oni chcieliby
zobaczyć więcej! Przy tak licznym zainteresowaniu (co roku ponad 200 osób
– za co bardzo dziękujemy!) nie było to
możliwe, ale świat online pozwala przekraczać granice.
Rok 2021 ma dać więcej możliwości, dlatego obecnie każdy ze studentów będzie
mógł odwiedzić aż pięć miejsc, a nie dwa
jak dotychczas – i to w wyjątkowej formule. Wszystko z myślą o studentach,
a tym samym – naszych przyszłych pracownikach! Dnia 23 kwietnia 2021 roku
na stronie wydarzenia na Facebooku, na
naszym firmowym fanpage’u, pojawią
się filmiki obrazujące pracę na różnych
stanowiskach w Grupie PCC. Dodat-

kowo studenci będą mogli z nami porozmawiać, zadać nam pytania i wziąć
udział w konkursach niespodziankach.
Wszystko podczas Dnia Otwartego Grupy PCC online, do którego rozpoczęliśmy przygotowania już w styczniu tego
roku!
Ale to nie jedyne działania, jakie szykujemy w ramach działań employer brandingowych. Za nami sesja zdjęciowa do
naszych ogłoszeń o pracę, a także materiałów komunikacji wewnętrznej.
Bądźcie z nami tej wiosny, bo otwieramy
się dla studentów i nie tylko!
Zapraszamy do śledzenia wydarzenia na:
www.facebook.com/pccinnowacje/
Karolina Ławecka
Specjalista ds. Personalnych
PCC Group
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Zima
w zakładzie
Tegoroczna zima dała się nam wszystkim
we znaki – ale skupmy się tylko na tych
pozytywnych aspektach.
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Dawno już nie mieliśmy tyle śniegu na terenie naszego zakładu – ostatnim razem przed czteroma laty. Tegoroczne intensywne opady śniegu sprawiły, że instalacje produkcyjne
przykryły się białym puchem i wyglądały zupełnie inaczej.
Zakładowa Służba Ratownicza oraz pracownicy spółek LocoChem oraz ChemiPark mieli „pełne ręce roboty”, by dojście i dojazd na terenie zakładu był dla nas wszystkich wygodny i bezpieczny, za co im wszystkim bardzo dziękujemy.
Maciej Trubisz
Redakcja
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Kopalnia, pawilon
i pół Wrocławia…
Lockdown – chyba nawet prof. Miodek oswoił się z tym potworem językowym.
Trzeba zapomnieć o podziwianiu budek telefonicznych gdzieś w Szkocji i wrócić
do ukochanego Wrocławia. Wrócimy więc do nieco poważniejszej architektury.

Od lewej: portret Hansa Poelziga, najsławniejszy
biurowiec Poelziga - dzisiaj Goethe Universitat,
Teatr Wielki w Berlinie - wnętrze, Kino Babylon przy
Rosa-Luxemburg-Platz w Berlinie - stan dzisiejszy

C

hwilę myślałem nad tym, do
której „chałupy” przyczepić
się tym razem. Problem rozwiązał się sam, kiedy wpadł
mi w ręce artykuł ze strony Fundacji „Śląsk Wczoraj i Dziś” na
temat wizyty architekta Petera Poelziga
na Górnym Śląsku. Artykuł cokolwiek
krótki, w zasadzie wzmianka, że był, że
widział, że odwiedził. Ważne jednak, co
odwiedził – kopalnię Anna w Pszowie,
tę samą, której budynki zaprojektował
ponad sto lat temu jego dziadek Hans
Poelzig (1869–1936) – jeden z największych architektów przedostatniego przełomu wieków. Piszę o jednym z największych nie bez kozery.
14

Członek i przewodniczący Werkbundu ,
współorganizator wrocławskiej Wystawy
Rzemiosła Artystycznego w 1906 roku,
projektant niezliczonych budynków we
Wrocławiu, Berlinie, Frankfurcie i wielu
miastach Śląska, wykładowca, scenarzysta, malarz. Współtwórca szkoły, która
na ponad dekadę przed Bauhausem
Gropiusa wyznaczała trendy i kierunek
rozwoju architektury.
Generalnie wnuk może czuć się dumny.
A ja jestem przekonany, że gdyby sto lat
temu rozdawano nagrody Pritzkera , to
Poelzig byłby jej laureatem. W zasadzie
sam mógłby być patronem nagrody swojego imienia, a jej pierwszym laureatem
zostałby wtedy Mies van der Rohe. O!

Za krzesła w willi Tugendhatów w Brnie
albo i za całą willę.
Piszę jednak o Poelzigu nie dlatego, że
wielkim architektem był (wiadomo, każdy może zostać wielkim architektem).
Natomiast Poelzig na wiele lat związał
się z Wrocławiem, tutaj się rozwijał, tworzył i budował to miasto razem z Bergiem, Konwiarzem, Pluddemannem
czy wspominanymi niedawno braćmi
Ehrlichami. I o tym chciałbym trochę
opowiedzieć.
Po kolei: Poelzig urodził się w Berlinie, a na stałe związał się ze Śląskiem,
w szczególności z Wrocławiem, już
w roku 1900. Zaledwie siedem lat po
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ukończeniu Wyższej Szkoły Technicznej w Berlinie-Charlottenburgu został
powołany na wykładowcę Wrocławskiej
Akademii Sztuki (dzisiejsza Akademia
Sztuk Pięknych przy pl. Polskim), a od
1903 roku przez kolejne 13 lat pełnił
funkcję jej dyrektora. To za jego kadencji szkoła uzyskała status „akademii królewskiej”, a w 1913 roku została
przekształcona w Państwową Akademię
Sztuki i Rzemiosła Artystycznego we
Wrocławiu. To szkoła, której ranga nie
ustępowała wspomnianemu Bauhausowi, a dzisiaj często określa ją również
jako „Bauhaus przed Bauhausem”. Poelzig jako sprawny organizator, świetny wykładowca, a przede wszystkim
wszechstronny artysta wyniósł wzornictwo i rzemiosło do rangi sztuki na kilkanaście lat przed Gropiusem. I nawet jeśli
do świadomości współczesnych, jako
wzór szkoły artystycznej, przebija się
jedynie Bauhaus, to pierwsze dwie dekady XX wieku zdecydowanie należały
do wrocławskiej akademii. Większą popularność Bauhausu można tłumaczyć
tym, że większość jego wykładowców wyemigrowała po zamknięciu szkoły przez
nazistów i tworzyła dalej w środowisku
międzynarodowym, zarówno przed II
wojną światową, jak i po niej. Natomiast
najwięksi architekci tworzący szkołę
z Breslau zostali tutaj, tworzyli głównie
na terenie Niemiec, a ich kariery w dużej mierze załamały się tuż po 1933 roku.

Niemniej jednak skala talentu Hansa
Poelziga pozwala postawić go (uwaga,
będzie nieobiektywnie) na równi z takimi twórcami modernizmu, jak Mies van
der Rohe, Meyer czy sam Le Corbusier
(zresztą Le Corbusier bardzo inspirował
się osiągnięciami niemieckiego modernizmu). Być może onieśmiela zbiór takich nazwisk, ktoś może powiedzieć, że
Poelzig nigdy nie osiągnął tyle co przed
chwilą wspomniani, ale spójrzmy na
jego dzieła, a potem już można oceniać,
porównywać i dojść do jedynie słusznych wniosków.
Żeby zacząć jak u Hitchcocka, od trzęsienia ziemi – Poelzig, wrocławski architekt autorem biurowca jednego z najpotężeniejszych koncernów chemicznych
dwudziestolecia międzywojennego. Należący dzisiaj do Uniwersytetu Goethego, stojący przy Norbert-Wollheim-Platz
we Frankfurcie biurowiec stanowi świetny przykład dojrzałego modernizmu.
Całe to zrealizowane w 1929r założenie,

wraz z przyległymi budynkami, przez
wiele lat było największym biurowcem
na świecie. Bryła powstała z sześciu prostych segmentów połączonych łukowatym skrzydłem powoduje, że z nudnego
stereotypowego biurowca zamienia się
w monumentalną twierdzę (zdjęcie 2).
Budynek można zwiedzać, a nieduża
odległość od centrum Frankfurtu to już
wystarczający pretekst, żeby go zobaczyć choćby z zewnątrz. Ale nie jest to
najlepsze, w mojej ocenie, dzieło Hansa Poelziga. Nie jest nim również Teatr
Wielki w Berlinie, choć zdecydowanie
projekt przebudowy hali handlowej na
ekspresjonistyczne wnętrze ogromnego teatru to wyzwanie nie dla każdego.
Poelzig stanął na wysokości zadania
i zaprojektował imponujący przybytek
Melpomeny – kopuła oparta na filarach
w formie stalaktytów, z nowoczesnym
oświetleniem godnym pierwszych koncertów Pink Floyd w studio UFO (setki kolorowych żarówek miały nadawać
wnętrzu odpowiedni nastrój podczas

Od lewej: Berlin, Dom Radia - Haus des Rundfunks, biurowiec-dom towarowy
ul. Ofiar Oświecimskich lata 20., niezrealizowana koncepcja biurowca z wyraźnie
zarysowaną ramą.
15
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spektakli). Gdyby teatrowi dane było
dotrwać do naszych czasów, to prawdopodobnie kierowałyby się tam rzesze
spragnionych wrażeń miłośników architektury. Niestety na skutek bardzo niefortunnych działań (daleko posunięty
eufemizm) władz Berlina teatr musiał
zostać wyłączony z użytkowania, a pod
koniec lat 80. został rozebrany. Podobny
los spotkał Wieżę Górnośląską, ciekawej
formy wieżę ciśnień, obiekt postawiony
z okazji wystawy wschodnioniemieckiej
w 1911 roku w Poznaniu, na terenie
obecnych Targów Poznańskich. Do dzisiaj zostały tylko fragmenty, na których
postawiono znaną iglicę według projektu prof. Szmidta. Ale jeszcze w dwudziestoleciu międzywojennym wieża działała
w najlepsze, zasilając w wodę dzielnice
polskiego już Poznania.
Biurowiec we Frankfurcie i Teatr Wielki
w Berlinie należą do późniejszych projektów Poelziga, z czasu, kiedy zamienił
Wrocław na Drezno, a później Berlin,
gdzie został profesorem Wyższej Szkoły
Technicznej. Z tego okresu pochodzą
między innymi zrealizowane w latach
1927–1929 założenie budynków wielorodzinnych z kinem Babylon, do dzisiaj stojące przy Rosa-Luxemburg-Platz
w Berlinie, czy budynek berlińskiego
radia (Haus des Rundfunks), do dzisiaj
pełniący swoją oryginalną funkcję.
Trudno jest, patrząc na te proste, modernistyczne formy, dopatrzyć się tego,
co Poelzig zostawił we Wrocławiu. We-
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dług mnie to właśnie tutaj stworzył on
dzieła niepowtarzalne, nieprzesycone
jeszcze do szpiku modernistyczną prostotą, charakteryzujące się niepowtarzalną bryłą. Budynki do dzisiaj spełniające
swoje funkcje, a jednocześnie zdobiące
miasto i stanowiące o jego klimacie.
Pierwszy, który dość łatwo zobaczyć,
będąc w centrum, to biurowiec przy ulicy Ofiar Oświęcimskich. Poelzig przedstawił pierwszą wersję projektu w 1911
roku. Budynek charakteryzował się wyraźnymi pionowymi podziałami wynikającymi z zastosowanej konstrukcji szkieletowej. W ostatecznie zatwierdzonej
wersji projektu znacznie bardziej uwidocznione są podziały poziome, co uzyskano przez cofnięcie pionowych ram
i przykrycie ich pasmowymi gzymsami,
w których wykorzystano zdobienia charakterystyczne dla tradycyjnego budownictwa śląskiego. Ciekawe jest to, że inspiracją dla Poelziga był Sullivan, ojciec
wieżowców. Z zachowanych projektów
Poelziga jasno wynika, że gdyby tylko
mógł, to przemieniłby Wrocław w miasto wieżowców żywcem przeniesionych
z Chicago. Tak czy inaczej biurowiec Poelziga stał się wzorem do naśladowania
dla kolejnych wrocławskich architektów.
Podobnie jest z kamienicami przy ulicach Sudekiej i Sztabowej. Dzisiaj stanowią ikonę architektury pierwszych
lat XX wieku. Na początku wzbudzały
mieszane uczucia ze względu na ubogie
fasady, zbyt ubogie jak na kamienice
mieszczące sześciopokojowe, luksusowe

mieszkania zajmujące całe piętro. Oryginalne założenie obejmowało 12 połączonych ze sobą budynków. Do dzisiaj
przetrwały trzy kamienice przy Sztabowej. Te przy Sudeckiej uległy zniszczeniu podczas Festung Breslau. Niemniej
jednak nawet te marne pozostałości pokazują, jak grając skromnym detalem
w formie płycin, gzymsów i różnicując
wielkość okien, uzyskać ciekawy efekt.
Natomiast budynkiem, który według
mnie stanowi dzieło życia Poelziga, jest
Pawilon Czterech Kopuł oraz towarzysząca mu pergola przy Hali Stulecia.
Bryła pawilonu przywodzi na myśl
pałace elfickich królów z powieści Tolkiena. Zwłaszcza w pogodne wieczory,
patrząc od strony ogrodu japońskiego,
jak zachodzące słońce przebija się przez
długie prostokątne okna pod kopułami,
łatwo przenieść się myślami do nieistniejących bajkowych światów.
Założenie zaprojektowane na wystawę
historyczną w 1913 roku zaczęto budować znacznie później niż Halę Maxa
Berga, jednak firma budowlana, dla
której Poelzig projektował biurowiec
w centrum, a która została wybrana
na wykonawcę obiektu, uporała się ze
stanem surowym w cztery miesiące (co
i dzisiaj robi wrażenie) i pawilon był gotowy przed rozpoczęciem wystawy.
Pawilon Czterech Kopuł to, podobnie
jak biurowiec przy Ofiar Oświęcimskich,
konstrukcja żelbetowa szkieletowa. Od

kamienice na ul. Sztabowej - drugia dekada XX w.
i kamienice przy ul. Sztabowej dzisiaj

Dom Hansa Poelziga na wrocławskim Zalesiu, 1907 r.
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Kamienica na Wyspie Słodowej
przed modernizacją

Concordia Design - dzieło kompletne

zewnątrz szkielet zamaskowany jest
stylizowanymi na doryckie kolumnami.
W bryle dominują cztery kopuły, ulokowane w środku każdego ze skrzydeł. Co
ciekawe, dwie kopuły zostały zbudowane na planie koła (wschodnia i zachodnia), podczas gdy północna i południowa powstały na planie elipsy, co widać
zwłaszcza w przypadku kopuły północnej. Poelzig brał udział nie tylko w projektowaniu obiektu, ale zajął się również
aranżacją wnętrz i pracą nad samą wystawą. Jak na budynek zrealizowany dla
jednej wystawy Pawilon Czterech Kopuł
jest dziełem niezwykłym i całe szczęście,
że nie podzielił losu wieży wodnej w Poznaniu czy większości budynków Poelziga w Berlinie.
Niestety szereg ciekawych obiektów
zaprojektowanych przez architekta nie
doczekało naszych czasów. Wśród nich
Villa Bober w Lwówku Śląskim oraz
Villa Poelzig, dom własny Hansa Poelziga na Chopina 2 przy parku Szczytnickim (zdjęcie). Tym bardziej szkoda, bo

z większością willi na Zalesiu czas obszedł się bardzo łaskawie i wystarczyło
„zająć się” zabytkiem, kiedy jeszcze stał.
Dlatego szczerze cieszy mnie fakt, że
całe założenie zrealizowane przez Berga i Poelziga ma się całkiem, całkiem
nieźle. Nawet jeśli przez lata Hala i jej
otoczenie były zaniedbane, a Pawilon
Czterech Kopuł straszył odpadającym
tynkiem, to niedawno przywrócono budynkom blask.

dernistycznych osiedle Nowe Żerniki.
Również międzynarodowe pracownie
realizują świetne projekty, a dobrym
i świeżym przykładem będzie na pewno
Concordia Design Wrocław na Wyspie
Słodowej, niedawno wybrana przez ArchDaily budynkiem roku w kategorii
budynek biurowy.
Bartosz Bańkowski
Dyrektor ds. Nowych Technologii
PCC Rokita

Mamy więc we Wrocławiu perełkę, którą należy pokazać każdemu turyście,
każdemu, kto nas odwiedza. I warto
wspomnieć przy tym pokazywaniu, że
autorem był człowiek, który tworzył
wspólnie z największymi architektami
swoich czasów, że sam do nich należał.
Najlepsze jest jednak to, że i dzisiaj
mamy szczęście do świetnych architektów. Wystarczy spojrzeć na realizacje
pracowni Maćków, zwłaszcza na nawiązujące do najlepszych realizacji mo-

Zdjęcia pochodzą ze zbiorów Wratislaviae Amici www.polska-org.pl
Werkbund – właściwie Deutscher Werkbund (Niemiecki Związek Twórczy), organizacja skupiająca architektów i artystów związanych z budownictwem. Założona w 1907 roku
przez Hermanna Muthesiusa, jednego z pionierów modernizmu. Werkbund znacznie przyczynił się do rozpowszechnienia modernizmu zarówno w Niemczech, jak poza nimi.
2
Bauhaus – jedna z najsłynniejszych szkół wzornictwa i architektury założona w 1919 roku przez Waltera Gropiusa, znamienitego przedstawiciela modernizmu. Jednym
z kierujących szkołą był Ludwig Mies van der Rohe.
3
Nagroda Pritzkera – najważniejsza nagroda w świecie architektów, przyznawana od 1979 roku za wybitne osiągnięcia w kreowaniu przestrzeni architektonicznej, środowiska
życia człowieka. Nagrodę ufundował Jay A. Pritzker, właściciel m.in. sieci Hayatt. Zwycięzca ogłaszany jest co ro ku w maju, zwykle w istotnym architektonicznie miejscu na
świecie. Nagroda to 100 tys. dolarów, medal i rzeźba Henry'ego Moore'a.
1
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W

zimowe poranki w drodze do pracy często
spoglądam w niebo.
Nierzadko w tę porę
roku rozpraszające się
światło wschodzącego słońca sprawia, że
niebo nad instalacjami produkcyjnymi
rozbłyska w zupełnie inny sposób niż
ten na co dzień nam znany.
Mieliśmy tej zimy kilka takich dni, które
udało się uwiecznić na zdjęciach. Przyjemnego oglądania!
Maciej Trubisz
Redakcja
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Przedwiośnie lotem ptaka

O

kres przedwiośnia dla
mnie to bardzo intensywna
obserwacja ptaków. Drzewa są jeszcze pozbawione
barwnych liści i kwitów, a to sprawia,
że zdecydowanie łatwiej jest dostrzec
na nich ptaki.
To także okres, w którym nad wodą
budzi się życie ptaków. Uwielbiam je.
I choć złapanie tego najlepszego mo-

„Dyrygent” ze swoimi muzykami nad Stawami Milickimi

Żurawie w okolicy Stobna patrolujące różne strony świata

20

mentu wymaga bardzo dużej cierpliwości – jest to absolutnie niezwykłe
doświadczenie. Gorąco zachęcam do
wiosennych spacerów. Dają nie tylko
dużą ilość tak bardzo potrzebnej nam
wszystkim witaminy D , ale też możliwość obserwowania tego, co najpiękniejsze – natury.
tekst i fotografie:
Maciej Trubisz
Redakcja
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Niski przelot łabędzia nad Stawami Milickimi

Para Bielików nad Stawami Milickimi
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M

ój kalendarz na rok 2020
był już zapełniony od
listopada 2019 i nic nie
wskazywało na to, że
większość wydarzeń trzeba będzie z niego wykreślić. Głównym
planem ubiegłego roku było pobiec
w Biegu Rzeźnika z moją koleżanką
i zdobyć podium w klasyfikacji par żeńskich. Podeszłyśmy do sprawy bardzo
ambitnie, bo to jednak 82 kilometry pokonane w parze po bieszczadzkich ciężkich wzniesieniach, i szykowałyśmy się
do startu cały rok. Niestety organizatorzy zmienili formułę biegu na korespondencyjny – trasa pokonywana indywidualnie, a na podstawie zarejestrowanych
wyników późniejsza klasyfikacja zawodników. Nie zdecydowałyśmy się na takie
rozwiązanie, które w późniejszym czasie
okazało się dość powszechnym wśród
organizatorów tego rodzaju imprez
sportowych (koszty nie były zwracane,
a jedyne, o co musieli zadbać, to pakiet
startowy oraz oznaczenie trasy).

No to pobiegane…

Czyli jak wyglądał sezon
startowy 2020 okiem biegacza
Sezon 2020 od sześciu lat mojego biegania był zupełnie
inny niż wszystkie pozostałe – nieprzewidywalny. Nie
wiadomo było, czy jakakolwiek impreza się odbędzie,
a jeśli nie – to czy ją odwołają czy przeniosą na inny
termin. Jeśli ktoś nie specjalizuje się w konkretnej
dyscyplinie lub dystansie, ciężko było mu dobrać plan
treningowy do tak zmiennych warunków. Wszyscy
jednak mieliśmy takie same warunki, więc szanse były
mimo wszystko wyrównane.

22

Pierwszym długo wyczekiwanym wydarzeniem sezonu, jakie na szczęście się
odbyło, był Dolnośląski Festiwal Biegów
Górskich w Lądku Zdroju (w lipcu). Była
to typowa impreza masowa, ponieważ
obejmowała start zawodników na ośmiu
różnych dystansach w ciągu dwóch dni.
Organizatorzy jednak świetnie sobie
poradzili, przygotowując wszystko w ścisłym reżimie sanitarnym. Start oraz
meta były odseparowane od kibiców
i osób postronnych, trzeba było mieć
tam założoną maseczkę. Zawodnicy
startowali indywidualnie co 10 sekund,
w praktyce jednak przerwy te były nieco
dłuższe ze względu na ciężkie warunki
atmosferyczne (ulewny deszcz). Wystartowałam tam w Złotym Maratonie (dystans około 42 kilometrów) i to, co było
bardzo zaskakujące i chyba najprzyjemniejsze podczas tego wyścigu, to fakt, że
pozbawieni stref kibica ludzie zjawiali
się grupkami, pokrzykując entuzjastycznie tam, gdzie kompletnie się ich nie
spodziewaliśmy. Punkty odżywcze również zachowane były w ścisłym reżimie
sanitarnym – aby móc z nich skorzystać,
zawodnik musiał mieć maskę na twarzy
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oraz zdezynfekowane ręce. Mimo że dla
nas wszystkich takie warunki były czymś
nowym, to cała impreza przebiegła bardzo sprawnie i bez żadnych problemów,
a zadowolenie organizatorów i zawodników było nie do opisania.

Mimo że sezon 2020 był dla mnie bardzo ubogi, jeśli chodzi o liczbę startów,
te, które się odbyły, były bardzo ważne
i okazały się również niezwykle udane.
Wszystkie trzy powyższe wyścigi zakończyłam na podium:

Kolejnym moim startem był wrześniowy
triathlon w Malborku na dystansie ½
IM (1,9 kilometra – pływanie; 90 kilometrów – rower; 21,1 kilometra – bieg).
Tutaj oprócz ścisłego reżimu sanitarnego podczas odbierania pakietów startowych oraz faktu, że wręczanie nagród
odbywało się małymi grupkami, nie
zauważyłam większych zmian. Tydzień
później wystartowałam w biegu wojskowym Grom Challenge na poligonie Jednostki Specjalnej GROM w Czerwonym
Borze. Wyścig polegał na pokonaniu
około 23-kilometrowej trasy z przeszkodami i zadaniami taktycznymi w zespołach dwuosobowych w stroju wojskowym
i z balastem w plecakach. Na tym biegu byłam już piąty raz i mogłabym go
porównać do wszystkich startów z poprzednich lat, ponieważ zespoły zawsze
startowały w odstępach jednominutowych, co umożliwiło organizatorom zachowanie niezmienionej formy wyścigu.
Od uczestników i kibiców wymagane
było jednak poruszanie się w maskach
na terenie całego wydarzenia.

Złoty Maraton – II miejsce wśród kobiet w kategorii wiekowej Senior I K
½ IM na Castle Triathlonie w Malborku – II miejsce wśród kobiet w kategorii wiekowej K20
Grom Challenge – III miejsce wśród
par mieszanych.
To, co najtrudniejsze było w 2020 roku,
to motywacja. Ciężko jest solidnie trenować i mieć to jakoś konkretnie poukładane, kiedy nie wiadomo, czy cel, do
którego zmierzamy, nie zostanie przesunięty. Ale jak wspomniałam na początku
– każdy z nas miał trudne warunki i każdy sobie musiał z nimi poradzić po swojemu. To, czego życzę sobie i innym na
rok 2021, to cierpliwości i wytrwałości…
bo w końcu doczekamy „normalnych”
czasów i znów będziemy mogli się ścigać
jak kiedyś.
Agata Abramowicz
Młodszy Specjalista ds. Zakupów
PCC PU
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