Dzikie Życie RunTeam ma już 5 lat
Dzikie Życie RunTeam został założony wiosną 2016 roku. W ciągu 5 lat istnienia braliśmy udział w
346 zawodach, wspieraliśmy działania dla ochrony przyrody oraz promowaliśmy Miesięcznik Dzikie
Życie.
Dzikie Życie RunTeam został założony wiosną 2016 roku. W ciągu 5 lat istnienia braliśmy
udział w 346 zawodach, wspieraliśmy działania dla ochrony przyrody oraz promowaliśmy
Miesięcznik Dzikie Życie.
Przyczyną powołania teamu była potrzeba zwrócenia uwagi biegaczy i biegaczek, a przy okazji
organizatorów zawodów na sprawy środowiskowe i ochrony przyrody. Nie startujemy w zawodach,
które promują idee zabudowy i niszczenia przyrody.
Dzikie Życie RunTeam promuje ideę poszanowania dzikiej przyrody w kręgach
biegowych i turystycznych, podkreślamy ważność ochrony przyrody i krajobrazu,
promujemy miesięcznik Dzikie Życie – mówi Grzegorz Bożek, kierownik teamu i redaktor
naczelny Dzikiego Życia
Ważnym dokumentem dla teamu jest karta etyczna, a także propozycje stworzenia kodeksu
dotyczącego ochrony środowiska dla zawodów biegowych, które znajdują się w artykule Czas na
biegową Kartę Etyczną (Dzikie Życie, nr 12-1/2018-2019).

Bieg Wegański w Warszawie, 2016 r. Fot. Archiwum Dzikie Życie RunTeam
Lubimy biegać w zawodach odbywających się blisko przyrody, dlatego w takich zawodach
startowaliśmy 215 razy (w tym 46 razy na dystansach ultra), rzadziej w ulicznych (128 zawodów).
We wszystkich zawodach przebiegliśmy łącznie ponad 11870 km w 12 państwach, ten wynik
wypracowało 60 członków i członkiń DŻRT w 610 osobostartach. 101 razy stawaliśmy na podium
w klasyfikacji głównej, jak i w kategoriach wiekowych.
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Ponadto warto odnotować, że startowaliśmy również w zawodach narciarstwa klasycznego,
zawodach żeglarskich w klasie 470, dogtrekkingu, biegach na orientację czy zawodach Nordic
Walking.
Warto wskazać kilka naszych wyników:
Karol Flejmer w 2017 r. wygrał półmaraton Werner-Beisiegel-Gedächtnislauf (Niemcy) oraz
62-kilometrowy Soonwald-Nahe Ultra Trail SoNUT (Niemcy);
Karol Flejmer, dwa razy zajął 4 miejsce w Maratonie Lubelskim (2017) w czasie 2:49:19 i
Maratonie Lubelskim (2018);
Kornel Wojczuk zajął 6 miejsce w Ultramaratonie Jaga Kora w 2017 r. (Beskid Niski, 69 km);
Zwycięstwo sztafety Dzikie Życie RunTeam w Biegu na Wysokie (2019) w ramach
Ultramaratonu Magurskiego. Przy okazji tego biegu organizowaliśmy akcję informacyjną na
temat ochrony drzew przy drodze Krempna – Żydowskie – Grab (temat opisał Alan Weiss na
łamach „Dzikiego Życia” w wydaniu 11/2019).
Podsumowania poszczególnych sezonów:
2020
2019
2018
2017
Gdyby ktoś chciał dołączyć do naszego teamu – zapraszamy!
Kontakt: Grzegorz Bożek, redakcja@pracownia.org.pl
Tel. 665 831 257
Nasz fanpage Dzikie Życie RunTeam

Ultramaraton Magurski, przed Biegiem na Wysokie, 2019 r. Akcja informacyjna na temat ochrony
drzew przy drodze Krempna – Żydowskie – Grab. . Fot. Alan Weiss
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Polecamy artykuły, które mogą zainspirować:
Natura Domem Kultury. Rozmowa z Nilsem Faarlundem, założycielem pierwszej w Norwegii
Szkoły Wspinaczki Górskiej (Dzikie Życie, nr 10/2019)
Wegańskie ultra. Rozmowa z Gniewomirem Skrzysińskim (Dzikie Życie, nr 12-1/2018-2019)
Czas na biegową Kartę Etyczną (Dzikie Życie, nr 12-1/2018-2019)
Głębokoekologiczna Filozofia Sportu. Rozmowa z Gunnarem Breivikiem (Dzikie Życie, nr
11/2018)
Na styku kultury fizycznej i filozofii głębokiej ekologii. Rozmowa z Moniką Kowalczyk (Dzikie
Życie, nr 3/2018)
Wpływ indywidualnych form turystyki na przyrodę (Dzikie Życie, nr 7-8/2017)
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