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Słynny ultramaratończyk Scott Jurek: Moje
polskie korzenie przyczyną sukcesów. Umiem
walczyć
Scott Jurek , najsłynniejszy ultramaratończyk świata promuje w Polsce swoją książkę “Jedz i Biegaj”. W
piątek spotkał się z biegaczami i czytelnikami z Poznania, dzień później pobiegł w maratonie w Poznaniu.
W poniedziałek rozpoczyna spotkania z czytelnikami w Warszawie. Mi udało się z nim porozmawiać w tym
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biegu przez Polskę.

Skomentujdawno temu

Cieszysz się, że jesteś w Polsce? Polska edycja “Jedz i Biegaj” jest

pierwszym tłumaczeniem z angielskiego. Zazdrości nam cały świat!

Przywiązujesz znaczenie do swoich polskich korzeni? 

Scott Jurek w Poznaniu

ZOBACZ TAKŻE:

Prawdziwa radość
biegania

Jak często biegać
i jaki dystans
wybrać?

"Biegacz z
Żelaza", który
obiegł świat,
wraca do
biegania!

Mateusz Backi
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Myślę, że polskie korzenie są po części przyczyną moich sukcesów w

ultramaratonach. Moi dziadkowie zaszczepili we mnie chęć do cieżkiej pracy i

radzenia sobie z przeciwnościami losu. Po prostu jestem przyzwyczajony do

walki. Rodzice też byli dumni z tego, że ich przodkowie pochodzą z Polski.

Właśnie dlatego bardzo się cieszę, że to w Polsce mogę świętować pierwsze

obcojęzyczne wydanie mojej książki. Dziś bardzo dużo osób przyszło na mój

poranny trening. Czuje, że bieganie jest niezmiernie ważne dla ludzi w Polsce.

Dbają o swoje organizmy, o to co jedzą. Jest coraz więcej wegetarian. 

Bieganie w Polsce staje się rzeczywiście coraz bardziej popularne. Jak

wytłumaczyłbyś komuś kto “umiera” z wysiłku po 10 kilometrach

truchtu, Twoją radość i ekstazę jaką czujesz biegnąc 100 milowy

wyścig? 

Z czasem uczysz się doceniać walkę jaką musisz stoczyć podczas tak długiego

biegu. Jestem pewien, że każdy może to osiągnąć. Początki nigdy nie są łatwe.

Tak jak mówisz, najpierw musisz się nauczyć walczyś o każde pierwsze 5 ,10

kilometrów. Ale z czasem po prostu to osiągasz, to jest kwestia czasu. Dla

początkujących biegaczy problemem jest ból nóg, dla mnie problemem jest walka

z upałem na 70 kilometrze, kiedy wymiotuję i naprawdę jest ciężko. To jest po

prostu wyższy poziom, poziom do którego możesz dojść ćwicząc. 

KADENCJA, czyli
jak ekonomia i
muzyka wpływają
na poprawę
wyników w
treningu
biegacza
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Scott Jurek w Poznaniu

Polscy czytelnicy poznali Cię już jako jednego z bohaterów

“Urodzonych Biegaczy”. Nie wszyscy jednak wiedzą, że w marcu

zmarł Caballo Blanco ( naprawdę nazywał się Micah True - red),

główny bohater tej opowieści o biegaczach z Meksyku. Uczestniczyłeś

w jego poszukiwaniach w Nowym Meksyku. 
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Caballo Blanco był i jest wielką inspiracją dla tysięcy osób na całym świecie. To on

dał mi szansę biegu z Indiami z plemienia Taramura. Normalnie nie mamy

wyboru kiedy i jak umrzemy, czy stanie się to nagle w wypadku samochodowym,

czy w hospicjum …. a tak Caballo Blanco po prostu do samego końca robił to co

kochał (Cabballo Blanco zmarl w czasie trenignu w Nowym Meksyku.) Historia

jego życia i jego filozofia została przekazana w “Urodzonych Biegaczach” i jeszcze

długo będzie inspirowała wiele pokoleń biegaczy. To jest coś czego wielu z nas

nigdy nie osiągnie. 

Czytający “Jedz i Biegaj” poznają Cię jako osobę, która dość

diametralnie zmieniła swój styl życia - od kogoś kto polował, łowił

ryby ewoluowałeś aż do weganina. Piszesz o zdrowotnych aspektach

Twojej diety, o ekologii, ale mało o zwierzętach. Jaka jest Twoja

opinia na temat praw zwierząt? 

Prawa zwierząt są ważne, uważam, że ludzie powinni zmienić swój stosunek do

nich i po prostu lepiej je traktować. Z drugiej strony, nie chcę aby ktokolwiek

myślał, że mam do niego negatywny stosunek tylko dlatego, że nie odżywia się

tak jak ja. Swoim przykładem staram się udowodnić, że można lepiej traktować

zwierzęta. Pewnie nie zdołam powstrzymać ludzi od jedzenia zwierząt, ale

sukcesem będzie jeśli choć trochę zmienią swoją dietę i poczują, że tak jest po

prostu zdrowiej. 

Wegański triatlonista Richard Roll wydaje książkę, występuje często

http://pdfcrowd.com/html-to-pdf-api/?ref=pdf
http://pdfcrowd.com/customize/
http://pdfcrowd.com/redirect/?url=http%3a%2f%2fnatemat.pl%2f35305%2cslynny-ultramaratonczyk-scott-jurek-moje-polskie-korzenie-przyczyna-sukcesow-umiem-walczyc&id=ma-140209210802-bf26c03b
http://pdfcrowd.com


pdfcrowd.comopen in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

WIĘCEJ NA TEMAT:  Maraton • Bieganie

w CNN, bokser Timothy Bradley pokonuje Manny Pacquia i wygrywa

mistrzostwo świata w boksie odżywiając się tylko roślinami. Na Twoje

spotkania przychodzą setki ludzi. Nie sądzisz, że weganizm powoli

przenika do mainstream’u? 

Mimo że jest jeszcze wiele rzeczy, które wymagają zmiany, to prawda jest taka, że

coraz więcej osób w Stanach zwraca uwagę na to co je. I to jest ważny pierwszy

krok. To że tak wielu sportowców różnych dyscyplin decyduje się na dietę

roślinną, jeszcze bardziej temu pomaga. Dajemy po prostu przykład innym. To

działa na zasadzie, że ludzie sobie myślą: ten facet biega tak dobrze, jeździ na

rowerze, boksuje … ja też tak mogę. 

W ostatniej chwili zdecydowałeś się wystartować w Poznań Maraton.

Dawno nie startowałeś, a już na pewno nie na tak krótkim dystansie.

W jaki czas mierzysz jutro? 

Pobiegnę naprawdę wolno. Zrobie to w jakieś 3 godz 15 , 30 minut. To będzie po

prostu sposób na zwiedzanie Poznania i spotkanie polskich biegaczy na trasie.
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Kamil Stoch ze złotym
medalem na normalnej
skoczni w Soczi. Mamy nasz
pierwszy olimpijski krążek

Tomasz Iwan, były
reprezentant Polski o
homoseksualistach w piłce
nożnej: Boją się reakcji
kolegów z szatni

Nierówno znaczy
niesprawiedliwie. Wyniki
badania "Krajowy indeks

Wty czka społecznościowa Facebooka

Dodaj komentarz...

 

Mariusz Czępa Kowalewski ·  Najbardziej aktyw ny komentator · Biegacz w  f irmie Biegacz

Ja już przeszedłem na razie na w egetarianizm, ale w krótce na w eganizm!

Odpow iedz · Lubię to! · 13 grudnia 2012 o 12:44

Mariusz Czępa Kowalewski ·  Najbardziej aktyw ny komentator · Biegacz w  f irmie Biegacz

Kurcze byłem też w  Poznaniu. Byłem tam! Nie w iedziałem że taka niespodzianka będzie. Szkoda, że nie w iedziałem w cześniej o Jurku.

Odpow iedz · Lubię to! · 30 listopada 2012 o 11:48

Marcin Sochocki · Politechnika Warszaw ska

"Pobiegnę napraw dę w olno. Zrobie to w  jakieś 3 godz 15 , 30 minut" Zaleczył mnie :) Chyba przechodzę na vege.

Odpow iedz ·  · Lubię to! · 16 października 2012 o 00:321

Zbyszek Hain
ja to się naw et do papryki ostatnio przemogłem... Ale kozak he he !

Odpow iedz · Lubię to! · 16 października 2012 o 03:40
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Rejestracja

Rekomendacje

Utw órz konto lub Zaloguj się, aby zobaczyć, co robią Tw oi znajomi.

Brytyjskie matki hartują dzieci. Polskie na nie chuchają. Potem dorośli co chwila lądują na zwolnieniach lekarskich
112 osób poleca to.

Pyton połknął pijaną kobietę? Zdjęcie błyskawicznie rozchodzi się po internecie. Niewiele w  nim prawdy
353 osoby polecają to.

Grzegorz Piątek odchodzi ze stołecznego ratusza. Wytrzymał tam 3 miesiące
134 osoby polecają to.
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Sport • 9.02.2014 20:23

Justyna Kowalczyk ma
złamaną stopę. "Spokojnie,
biegam dalej"

Sport • 9.02.2014 13:46

Niemcy znaleźli sposób na
kiboli? Hannover 96 zamiast
chronić, pozwał
pseudokibiców i wygrał przed
sądem

kolegów z szatni

Sport • 9.02.2014 17:33

Włókniarz Częstochowa ma
ogromny dług wobec Emila
Sajfutdinowa, więc nałożył na
niego kary za wyjazd na
pogrzeb ojca

Sport • 1.02.2014 16:12

Polacy na Igrzyskach
Olimpijskich. Bez sponsorów
nie byłoby emocji, wzruszeń i

badania "Krajowy indeks
sprawności ochrony
zdrowia 2014"
Ochronę zdrowia w Polsce - mimo
pozornie jednolitych zasad -
charakteryzują gigantyczne
nierówności. To one kształtują w
opinii publicznej dramatyczny obraz
systemu i stanowią pożywkę dla
regularnie wybuchających skandali.
CZYTAJ WIĘCEJ

28.01.2014 09:49

naTemat rośnie. Najlepszy
wynik w historii serwisu
Najnowsze zestawienie
najpopularniejszych witryn
tematycznych w Polsce (Megapanel)
przyniosło fantastyczne wiadomości
dla naTemat. W swojej kategorii
"Informacje i Publicystyka" jesteśmy
na 8. miejscu w polskim internecie.
Tak, na ósmym. CZYTAJ WIĘCEJ

22.01.2014 12:09
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Sport • 25.01.2014 19:57

Agnieszka Radwańska w
półfinale Australian Open.
Nasza tenisistka pokonała
Białorusinkę Wiktorię
Azarenkę

Sport • 22.01.2014 07:01

Justyna Kowalczyk wygrywa w
Szklarskiej Porębie. Polka
zdeklasowała rywalki

nie byłoby emocji, wzruszeń i
sukcesów

Sport • 23.01.2014 09:53

Sponsor wycofuje się ze
względu na "nazistowski"
gest Nicolasa Anelki

Sport • 20.01.2014 17:42

USA wpuszczą Artura Szpilkę.
Bokser leci na walkę życia i
dziękuje amerykańskiej
ambasadzie

Marcin Celejewski: Z Qatar
Airways do PKP Intercity. Na
stanowisko prezesa

Pieniądze • 15.01.2014 10:56

Praga śmierdząca
Gotycka, barokowa, secesyjna.
Romantyczna, fotogeniczna,
magiczna...Przydomków ma Praga
wiele i to zazwyczaj tak słodkich, że
czasem aż mdło. Na początek roku
trochę o Pradze śmierdzącej.
CZYTAJ WIĘCEJ

9.01.2014 16:23
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Sport • 19.01.2014 16:14

ambasadzie

Sport • 17.01.2014 13:48

+ POKAŻ WIĘCEJ

Dajmy sobie szansę. Na
sukces. Na marginesie
decyzji personalnych...
Atmosfera minionego czasu pewnie
sprzyja myśleniu o cudach. Mimo
tego lepiej wykorzystać ją na myślenie
o ludziach.Także tych, z którymi
pracujemy. CZYTAJ WIĘCEJ

23.12.2013 09:00

+ POKAŻ WIĘCEJ
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