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Selekcja to ekstremalna gra 
terenowa, która pozwa-
la poznać kres możliwości 
fi zycznych i psychicznych. 

Uczy pokory. Konkurencje są jak 
testy do jednostek specjalnych. 
Ciągłe napięcie i wysiłek, bez te-
lefonów i zegarków, niemal bez 
snu. Anonimowo, bez imion i na-
zwisk – przed każdym odcinkiem 
informował monotonny głos lek-
tora, co rusz przypominając wi-
dzom, czego właśnie są świadka-
mi. Budująca napięcie muzyka, su-
rowe ujęcia z drawskiego poligo-
nu i krótkie wstawki majora Ar-
kadiusza Kupsia (szef programu), 
dawały odczuć, że Selekcja nie jest 
formatem z kategorii reality show.

- To nie zabawa dla sportowców, 
ci nie daliby rady. Selekcja to gra 
dla najbardziej wytrwałych i nie-
podatnych na manipulację. Dopro-
wadzamy tu ludzi do ekstremalne-
go wysiłku fi zycznego i psychicz-
nego, na granicę działania w stre-
sie. Aby ukończyć Selekcję, mu-
szą złamać strach i ból, gdy mię-
śnie odmawiają posłuszeństwa. To 
impreza dla zawodowców – tłu-
maczył przy każdej nadarzającej 
się okazji.

W 2004 roku próbę charakteru i 
ciała podjęło pięciu mieszkańców 
naszego powiatu: Filip Starosta, 
Krzysztof Krawczyk, Ferdynand 
Tomczyk, Krzysztof Klonowski z 
Gryfi na oraz Piotr Miziński z Dę-
bogóry. 

- To nie przypadek, że w jednym 
czasie wystąpiło tyle osób z nasze-
go regionu. Wszyscy dobrze znali-
śmy się z pracy i zawodów sporto-
wych. W tamtym czasie pracowa-
łem na Lagunie. Razem z kolega-
mi z pracy dbaliśmy o kondycję fi -
zyczną. Biegaliśmy w półmarato-
nach i różnego rodzaju biegach te-
renowych. Mieliśmy po dwadzie-
ścia parę lat i uznaliśmy, że war-
to spróbować swoich sił w jakichś 
selektywnych zawodach. Padło na 
Selekcję, bo była wtedy bardzo po-
pularna. Wszyscy oglądaliśmy ją w 
telewizji – tłumaczy Filip Starosta.

czterecH przeszło selekcję
Zaintrygowani, rozpoczęliśmy 

poszukiwania nagrań odcinków 
z ich udziałem. Początkowo idzie 
opornie. Co prawda kilka sezo-
nów znajduje się na platformach 
ipla i player, ale mowa o nowszych 
edycjach, nas interesują tylko te za-
kurzone. Kilkugodzinne szpera-
nie w sieci przynosi efekt, natra-
fi amy na szczątkowe fragmenty 
programu. Jest ich jednak na tyle 
dużo, że bez problemu możemy 
odtworzyć poczynania gryfi nian. 

Wyselekcjonowani
piętnaście lat temu grupa gryfi nian wzięła udział w selekcji, najtrudniejszej grze terenowej w polsce. 
Ich kilkudniowe zmagania mogliśmy oglądać na antenie TVP 2, gdzie krzysztoF krawczyk, Filip starosta, 
krzysztoF kloNowski, przeMek baszak i piotr MiziŃski rozsławili Gryfi no, jako miasto wojowników. 
Przypominamy nagrania z lat 2004-2006 i ich największych bohaterów

Grzegorz racinowski
gracinowski@gmail.com
tel.: 604 913 521

Przez następne godziny, razem z 
nimi tarzamy się w błocie i ziemi, 
wykonujemy wyczerpujące zada-
nia w wodzie, zaliczamy ćwicze-
nia z maskowania w terenie, śpi-
my pod gołym niebem, jemy su-
chary i uczestniczymy w marszo-
biegach. Niektóre z nich liczyły po 
40-50 kilometrów.

- Na to byliśmy przygotowani, 
oglądając poprzednie edycje. Naj-
trudniejszy był brak snu i odpo-
czynku, walka z samym sobą i kry-
zysami z wycieńczenia organizmu 
– mówi F. Starosta.

Z grona stu startujących, z każ-
dą minutą ubywało śmiałków. Re-
zygnowali sami, bądź byli elimi-
nowani przez instruktorów. Ma-
jor Kups i jego ekipa nie ułatwiali 
zadania uczestnikom. Przekonała 
się o tym jedna z dziewczyn. Sły-
sząc, że cały dzień spędzą w wo-
dzie, na własną prośbę wycofała 
się z programu. 

- Bałaś się, że nie dasz rady? To 
zdradzę ci, że nie wejdziemy dziś 
do wody – zakomunikował major.

To była jedynie zagrywka psy-
chologiczna, jedna z wielu. Gryfi -
nianie nie byli podatni na tego ty-
pu zagrywki. Świetnie radzili so-
bie też radę z zadaniami fi zyczny-
mi i intelektualnymi. 

- Zebrali się ludzie z całej Polski, 
ale nie było drugiej takiej mocnej 
grupy, jak nasza z Gryfi na – ocenia 
Krzysztof Klonowski.

Nie ma w tym ani grama przesa-
dy. Z grona 500 osób, które przy-
jechały do Drawska Pom. (wcze-

śniej odbyła się Preselekcja), Selek-
cję ukończyło czternastu uczestni-
ków, w tym czworo z terenu po-
wiatu gryfi ńskiego! Poza wspo-
mnianym Klonowskim, w gronie 
tym znaleźli się: Starosta, Kraw-
czyk i Miziński.

- Mogło być nas jeszcze więcej, 
ale tuż przed końcem odpadł Fer-
dek Tomczyk. Też był bardzo moc-
ny – przyznaje „Klonek”.

„to NajsilNiejszy 
cHłopak z GryFiNa”

Chociaż pozornie był to koniec 
gry, zabawa dopiero się zaczyna-
ła. Instruktorzy dokonali wyboru 
dziesięciu najlepszych, którzy za-
walczyli o nagrodę w etapie spe-
cjalnym – Superselekcji. Wśród 
elity programu znalazła się cała 
„gryfi ńska czwórka”.

- Było osiem konkurencji. Po 
każdej odpadała jedna osoba, aż 
znalazły się dwie najlepsze, któ-
re walczyły o nagrodę – tłumaczy 
Starosta. Sam zajął siódme miejsce 
odpadając na torze przeszkód w 
wodzie, a raczej w bagnie.

- Za głęboko było, nie mogłem 
się wyciągnąć na belce i musiałem 
jeszcze raz skoczyć. To zaważyło. 
Nie było widać gruntu. Co chwilę 
jest inny teren, głębiej, a zaraz pły-
ciej, nie da się wyczuć i można się 
wywrócić. Najbardziej cieszy, że 
wiem teraz na ile mnie stać, kie-
dy kończy się moja granica, kie-
dy mogę powiedzieć, że jest dość 
– powiedział do kamery. 

Dwa zadania później dołączył 

do niego Piotr Miziński, nie kry-
jąc swojego rozczarowania. W grze 
pozostały wszak cztery osoby, w 
tym dwie z Gryfi na!

Klonowski: To jest harpagan, 
jak on tę oponę to wziął…

Krawczyk: Krzysiek to najsil-
niejszy chłopak z Gryfi na.

Klonowski: Przestań, ja to tam 
mogę wiesz, podciągać się na 
drążku, albo uginać na poręczy, a 
nie ciągnąć wielką belkę.

Kamera TVP zdołała uchwycić 
ich krótką rozmowę. Poza wzajem-
nym wsparciem, z wypowiedzi 
przebijał stres. Czekała ich prze-
prawa z ciężką belką, ciągniętą po 
bagnistym terenie. Pokonanie tra-
sy najdłużej zaszło Klonowskie-
mu.

Różnica między najlepszym a 
najgorszym wyniosła pół minuty. 

- Źle złapałem kołek. W końców-
ce też się trochę zamotałem, mo-
że zabrakło sił. Ale i tak czuję się 
zwycięzcą – mówił 15 lat temu. 

Smak prawdziwego zwycięstwa 
mógł poczuć Krawczyk, który do-
trwał do ostatniej konkurencji.

- Chciałbym wygrać, ale jeśli wy-
gra kolega, to będzie to dla mnie 
zimny prysznic. Zostanie pewnie 
jakiś niesmak, ale świat się nie za-
wali. Samo przejście Selekcji to du-
ży sukces. Miałem jeden kryzys w 
czwartek, gdy było prawie szes-
naście kilometrów marszu z prze-
szkodami. Wtedy się zastanawia-
łem: „Co ja tu robię?” Przetrwa-

łem i chciałbym wygrać – mówił 
na ostatniej prostej, godzinę przed 
ostatecznym testem.

- Codziennie maksymalny wysi-
łek, do tego dzisiaj orka, aż hucza-
ło. I praktycznie bez przerw. Zosta-
ło najgorsze: 800 metrów pływa-
nia, dmuchanie pontonów, płynię-
cie na nich, później dwa kilometry 
biegu i wspinaczka na 17-metro-
wą ścianę – wyliczał major Kups.

Lepiej od gryfi ńskiego strażaka 
trudy całej rywalizacji wytrzymał 
jego rywal, student katowickiej 
AWF i to on sięgnął po nagrodę.

- Nie miałem już sił. Jestem jed-
nak zadowolony, bo doszedłem do 
fi nału – uznał krótko wicemistrz. 

Major przeGrał 
skrzyNkę piwa

Świetny występ gryfi nian spra-
wił, że dwa lata później do Draw-
ska wyruszyli następni śmiałko-
wie z Gryfi na.

- Miałem jechać już w 2004 r., ale 
wtedy zatrzymała mnie praca. W 
2006 r. nie było już przeszkód. No, 
prawie. Jadąc na Selekcję, opuści-
łem pierwszą ligową kolejkę. Tre-
ner Marek Blumka był na mnie zły 
i odsunął od zespołu Energetyka 
– uśmiecha się Przemysław Baszak

Jak przyznaje, nie czynił specjal-
nych przygotowań.

- Całe życie trenowałem, więc 
byłem gotowy. Przed samą Selek-
cją ćwiczyłem może trochę moc-
niej. Miałem 3-4 treningi dziennie 
– zdradza, dodając, że postawił na 
wszechstronność.
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Reklama

- Rano, przed pracą, biegłem na 
jezioro w Wirowie, płynąłem na 
wyspę i wracałem, z powrotem, 
biegiem do dom. Po południu sze-
dłem na siłownię w piwnicy a wie-
czorem na trening do „Energii” 
– wylicza nasz rozmówca. 

W tym samym roku drugą pró-
bę podjął Krzysiek Klonowski. 

- Nie chodziło o żadne parcie 
na szkło, ani medale, czy nagro-
dy. Chciałem jeszcze raz przeżyć 
przygodę. To był bardzo fajna za-
bawa – tłumaczy 38-latek.   

Podczas drugiego podejścia 
przekonał się, że  w tej grze po-
trzebne jest też szczęście. 

- Przeszliśmy z Przemkiem całą 
Selekcję, po czym trafiliśmy do Su-
perselekcji. Szło nam dobrze. Ele-
mentem jednego z zadań było wy-
łowienie skrzynek z wody i znale-
zienie kompasu. Jako jedyny wy-
ciągnąłem dwie skrzynki, ale obie 
były puste i nie mogłem kontynu-
ować biegu. Zwykły pech – tłu-
maczy Krzysiek, zdradzając, że je-
go odpadnięcie najbardziej zabola-
ło… głównego organizatora.

- W finałach instruktorzy robi-
li między sobą zakłady, kto wy-
gra. Major Arkadiusz Kups prze-
grał skrzynkę piwa, bo postawił na 
mnie – śmieje się „Klonek”. 

W grze pozostał Baszak, który 
poszedł drogą Krawczyka i dotarł 
do finałowej trójki. W odróżnieniu 
od strażaka, był nawet o krok od 
końcowego tryumfu. Jako pierw-
szy pokonał trasę finałowej konku-
rencji - przepłynął jezioro, wszedł 
na ściankę, po czym, na własnej 
skórze przekonał się, że Selekcja 
to nie tylko sprawne i wytrzyma-
łe ciało.

- Powinienem wygrać. Musia-
łem wklepać kod do skrzynki i da-
łem ciała. Nie pamiętałem go i za-
jąłem drugie miejsce – opowiada.

Mieli ksywę „bracia koksy”
Choć żaden z gryfinian nie wy-

grał nagrody głównej, grupa zo-
stała wyróżniona przez instruk-
torów.

- Ekipa z Gryfic (sic!) to spe-
cyficzni bohaterowie Selekcji. To 
dzięki nim, po całych dniach wy-
czerpujących marszów, uczestni-
ków nie opuszczało poczucie hu-
moru. Właśnie Przemek i Krzysiek 
tworzyli ten dobry nastrój – mó-
wił lektor, podczas finałowego od-
cinka. 

- To była dla nas rekompensata, 
za to, że rzadko pokazywali nas 
w telewizji. Nie mogli jednak tego 
robić. Selekcja to przecież zabawa 
dla twardzieli, a my z Krzyśkiem 
cały czas żartowaliśmy. Mieliśmy 
ksywę „bracia koksy” i generalnie 
wszyscy dobrze nas zapamiętali. 
Nie mieliśmy żadnego kryzysu, 
wspieraliśmy się wzajemnie i trak-
towaliśmy to jako zabawę. Przez 
kilka dni, cały czas z uśmiechem 
– tłumaczy Baszak.

Znamienna dla ich występu jest 
sytuacja z przedostatniego dnia, 
gdy decyzję o rezygnacji podjął je-
den z uczestników.

- Ciągle pada. Mam tylko jed-
ną suchą koszulkę, a wchodzimy 
do lasu. Nie mam nawet jak wy-
suszyć ubrań – wytłumaczył in-
struktorom. 

Nasi nie przejmowali się takimi 
drobnostkami.

- Padało, do tego instruktorzy co 
chwilę pakowali nas do wody. A 
my jadąc tam wyszliśmy z założe-
nia, że nie bierzemy na Selekcję… 
żadnych ciuchów. Oprócz skar-

pet. Cały program przeszliśmy w 
jednym komplecie ubrań – mówi 
Przemek.

Ich udział w zabawie to zresztą 
swoiste pasmo anegdot.  

- Gdy w zadaniu musieliśmy 
uciekać, spięci kajdankami, to jako 
ostatni siedzieliśmy w krzakach. 
Wszyscy pouciekali do lasu, a my 
uznając, że najciemniej jest pod la-
tarnią, pokonaliśmy dwukilome-
trowy odcinek do mety… przez 
otwarte pole, co chwila padając na 
glebę, by instruktorzy nas nie zła-
pali, bo taka była ich rola. Na me-
cie nikt nie mógł uwierzyć, że uda-
ło nam się w taki sposób wyko-
nać trudne zadanie – opowiada 
Przemek.

To nie jedyna sytuacja, gdy wy-
kazali się wyjątkowym luzem.

- Jak mieliśmy maskowanie w 
terenie, to do ostatniej chwili sie-
dzieliśmy z dwoma chłopakami 
i opowiadaliśmy kawały. Później 
zostało nam tylko pięć minut na 
ukrycie się. Trudno oczekiwać, by 
w telewizji pokazali to wszystko, 
bo wyglądałoby jakbyśmy sobie 

lekceważyli sprawę. I mogłoby su-
gerować, że Selekcja to nic takie-
go – tłumaczy Baszak.

W rzeczywistości jest inaczej.
- Żartowaliśmy i wygłupialiśmy 

się, ale było momentami ciężko. 
Szczególnie marszobiegi, ćwicze-
nia w wodzie. Selekcja zasłużyła 
na swą renomę – ocenia, zdradza-
jąc jeszcze jedną anegdotę. Po za-
kończeniu gry terenowej, nie wró-
cili bezpośrednio do Gryfina.

- Pojechaliśmy do Szczecinka, na 
balety – podsumowuje Przemek.

wystartuje 
w przyszłyM roku

Od opisywanych wydarzeń mi-
nęło 14-15 lat. Selekcja wciąż trwa 
(nie jest już jednak pokazywana w 
TV), a o jej ukończeniu marzą na-
stępne pokolenia Polek i Polaków. 
W tym kolejni gryfinianie.

- Wystartowałem chyba w 2011 
roku, gdy miałem 20 lat – mówi 
Adrian Serafin. – Spędziłem w Se-
lekcji 3-4 dni. Siłowo oraz wytrzy-
małościowo byłem nie do zajecha-
nia. Nie zdołałem jednak ukończyć 

gry. Poległem na liczbach. Musie-
liśmy zapamiętać cyfry i azymuty 
geograficzne. Pod koniec progra-
mu obudzili nas w środku nocy 
i zaczęli wyrywkowo pytać o ko-
lejność cyfr. Pomyliłem się i odpa-
dłem– uśmiecha się 28-latek, który 
obiecał przed samym sobą, że wró-
ci pod Drawsko i podejmie jeszcze 
jedną próbę.

- Ostatnie lata spędziłem na Is-
landii. Teraz jestem już w kraju i 
chcę przygotować się, by wziąć 
udział w przyszłorocznej Selek-
cji. Za pierwszym razem byłem 
zielony, nie wiedziałem, z czym 
to się je. Sądziłem, że wystarczy 
mi sprawność fizyczna. Niepraw-
da. Musisz być równie mocny pod 
względem psychicznym. Ciało jest 
wymęczone, dostajesz do jedzenia 
suchary krakowskie i pasztet, po 
których chce ci się rzygać, ale mu-
sisz iść dalej. Wierzę, że jestem w 
stanie ukończyć Selekcję – podsu-
mowuje A. Serafin.

A co z mistrzami sprzed lat?
- To już raczej nie dla mnie. Mam 

nowe wyzwania. W sierpniu wzią-

łem udział w Runmageddonie. 
Ostatnio sporo jeżdżę na rowe-
rze. Mój rekord to 220 kilometrów 
w nieco ponad 10 godzin. Planu-
ję pojechać do Bogatyni i wrócić 
stamtąd, rowerem, do Gryfina – 
zdradza Przemysław Baszak, ak-
tualnie piłkarz Energetyka. 

Krzysztof Krawczyk regularnie 
bierze udział w zawodach dla stra-
żaków. W 2016 roku media obie-
gła informacja o tym, że gryfinia-
nin wywalczył tytuł wicemistrza 
świata w Abu Dhabi.

Aktywni są też Klonowski i Sta-
rosta, których można spotkać na 
gryfińskich trasach biegowych, si-
łowni, bądź na boisku. Pierwszy 
do niedawna reprezentował bar-
wy Błękitu Pniewo, zaś drugi to 
czołowa postać lokalnej koszy-
kówki, z zawodu – żołnierz.

- Ukończenie Selekcji w żaden 
sposób nie pomogło mi w mojej 
żołnierskiej karierze zawodowej, 
ale dało przedsmak, tego co mnie 
czeka. Była to niesamowita przy-
goda. Mimo ekstremalnego zmę-
czenia – kończy Filip. • 


