
Za nami wyjątkowe wydarzenie pn. "Postaw suty w lutym - czyli bystry Hard Core", które odbyło 
się w zeszłą sobotę, 3 lutego 2018 r., w Spalonej, w okolicy PTTK Jagodna, w Górach 
Bystrzyckich. Na dobry start przyjechało prawie 200 Uczestników! Była to pierwsza edycja 
wydarzenia. Zadanie polegało na pokonaniu dystansu 7 km w samych strojach kąpielowych 
(kobiety) lub kąpielówkach (mężczyźni)! Na każdego uczestnika na mecie czekał pyszny, ciepły 
posiłek, gorący napój i piękny medal "Finiszera". Wydarzenie zorganizowało Polskie 
Stowarzyszenie Nordic Walking przy współpracy PTTK Jagodna. Sponsorem głównym wydarzenia
jest Regatta Polska, która ufundowała vouchery zakupowe (o łącznej wartości 2000 zł) do realizacji
w sklepach Regatta w całej Polsce. Ponadto nagrodami były chusty z logo wydarzenia i koszulki z 
logo schroniska Jagodna ufundowane przez Organizatorów (odpowiednio PSNW i PTTK Jagodna).

-"To jedyne takie wydarzenie w naszym kraju, gdzie łączymy 3 zdrowe i bezpieczne aktywności 
ruchowe (narty biegowe, nordic walking i bieg), a uczestnicy pokonują dystans 7 km w samych 
strojach kąpielowych/kąpielówkach. To nasz pomysł, który zrodził się rok temu. Nie zabrakło 
dziewczyn, które pobiegły topless i chłopaków w stroju "Borata"! Dodatkową atrakcją, która 
stwarza, że to wydarzenie jest wyjątkowe, jest piękny teren (Góry Bystrzyckie), a w tym roku 
wyjątkowo dopisała cudna pogoda - było biało i śnieżnie, minus 2 stopnie i bez wiatru... Nad 
organizacją tego wydarzenia pracowaliśmy wspólnie od roku, dopracowywaliśmy szczegóły, teren, 
miejsce... Zadbaliśmy najlepiej jak potrafimy o uczestników - bardzo doceniamy bliski kontakt z 
każdym, kto bierze udział w naszym wydarzeniu - cieszymy się jednocześnie, że nasza ciężka praca
nie poszła na marne! To kolejny krok naszej rewolucji nordic walking - pokazujemy, że nordic 
walking ma bardzo wiele twarzy i nie musi być nudny, a także to, że biegacze narciarscy, biegacze i 
nordicowcy to 3 super grupy ludzi - pasjonatów, które razem funkcjonują doskonale i bardzo dobrze
się "dogadują". Dodam, że nie rywalizowaliśmy "na czas", a celem było przemierzenie dowolnej 
liczby kilometrów... " - informuje zadowolona Paulina Ruta, pomysłodawca i organizator 
wydarzenia, prezes i trener PSNW.

-"Dziękujemy wszystkim Uczestnikom za udział, a Załodze PSNW za pomoc w organizacji! 
Dziękujemy wspaniałym ludziom - Gospodarzom PTTK Jagodna - Mai i Józkowi, bez których to 
wydarzenie nie miałoby sensu, bo schronisko PTTK Jagodna i ludzie, którzy tam gospodarzą 
tworzą wyjątkowy, pozytywny klimat; to jak jedna wielka układanka, gdzie wszystko do siebie 
pasuje. Dlatego uważam, że razem - zarówno Załoga PSNW, jak i Załoga z PTTK Jagodna - 
nadaliśmy temu wydarzeniu wyjątkowy charakter i... oby tak zostało na zawsze!" - dodaje 
uśmiechnięta Ruta.

Wydarzenie ponadto wsparła fundacja "RECAL", która ufundowała napoje izotoniczne dla 
wszystkich Uczestników wydarzenia - celem fundacji jest promocja recyklingu wśród 
społeczeństwa.

Druga edycja wydarzenia już za rok - 16 lutego 2019! Zapraszamy!


