
Upłynął rok czasu od chwili kiedy ukończyłem Wielką Prehybę 43 km z czasem 6.30 godz. Za 

doświadczenie które wtedy zdobywałem zapłaciłem obtarciami różnych części ciała, „odcięciem 

prądu” pod Wysoką i „chodzeniem na szczudłach” jeszcze tydzień po biegu. Mój „profesjonalny” 

sprzęt do biegania stanowiły buty szosowe, plecak turystyczny z dwoma 1,5 litrowymi butelkami 

wody (po kiego grzyba ja to wtedy targałem to nie wiem), 4 batonikami i plastikowym pudełkiem po 

lodach z tajną bronią – tłustymi racuchami z bananami. W plecaku znalazł się jeszcze gruby dres 

z kapturem, rękawiczki, czapka, szalik (???), kurtka przeciwdeszczowa. Byłem przygotowany bardziej 

na zdobywanie Mount Everestu niż na 42 km bieg. Cel był jeden – ukończyć bieg w limicie i przeżyć. 

Udało się. 

Rok 2015 25 kwiecień – Niepokorny Mnich 96 km – cel jest jeden – ukończyć bieg w limicie i przeżyć. 

Tym razem mam profesjonalny sprzęt w postaci butów trialowych, plecaka z bukłakiem, w którym 

chlupotał izotonik i własnoręcznie zrobionych żeli energetycznych. Zamiast grubego dresu z kapturem 

– odzież oddychająca, a na nogach skarpetki kompresyjne. Przygotowania do biegu przebiegały 

zgodnie z planem do momentu, gdy postanowiłem zrzucić wagę na miesiąc przed startem. 

Zastosowałem drastyczną głodówkę i zrzuciłem 4 kg w ciągu 2 tygodni. Nie wziąłem pod uwagę tylko 

jednego – na dwa tygodnie przed startem w najważniejszym dla mnie biegu jestem bez treningu oraz 

osłabiony głodówką. Wiedziałem już że w ciągu dwóch tygodni nie nadrobię tego w żaden sposób. 

Potwierdziła się w tym momencie stara zasada – przed startem nie zmienia się starych sprawdzonych 

sposobów. 

Nadszedł więc piątek 24-go. Do 15.00 praca, później jeszcze jazda z córką do szkoły muzycznej, 

szybkie pakowanie i jazda do Szczawnicy, żeby zdążyć na odprawę techniczną. Mam tylko 2 godziny 

jazdy, więc mogę pozwolić sobie na wyjazd z domu ok. 18.00. Po przyjeździe odebrałem pakiet, 

wysłuchałem odprawy, jeszcze tylko sprawdziłem sprzęt, żeby o czymś nie zapomnieć i do spania. 

Spanie w samochodzie nie należy do super komfortowych, przypomina raczej letarg połączony 

z nerwowymi pobudkami i spoglądaniem co chwila na zegarek  -  żeby tylko nie zaspać, żeby tylko nie 

zaspać…. 

2.00 budzik zadzwonił tak naprawdę zupełnie niepotrzebnie - i tak nie spałem. Jem kanapkę, popijam 

zimną kawą, której resztka została w kubku termicznym, przeglądam jeszcze raz czy wszystko jest na 

miejscu, worek na przepak do ręki i ruszamy. Co będzie to będzie, kilometry zweryfikują moją formę. 

Nie mam jakiegoś balastu psychicznego – pocieszam się że w każdej chwili mogę zejść z trasy – 

chociaż po przeciwnej stronie głowy tłuką się myśli typu „walczyć do końca, nie oddać łatwo skóry”. 

3.00 Start. Adrenalina lekko podniesiona na wskutek atmosfery przedstartowej. Myślę że udziela się 

wszystkim. „Poszły konie po betonie” najpierw wzdłuż Grajcarka, żeby za chwilę skręcić w miasto, 

a potem w las. Wystartowałem na samym końcu zgodnie z przyjętą strategią „wolno i równo, ale cały 

czas”. Wiedziałem, że niektórych zawodników uda mi się wyprzedzić na podejściach za sprawą 

mocnego, równego tempa. Musiałem być cierpliwy. Zakładany czas na Przehybie (15km) to 2 – 2.5 

godziny. Po godzinie marszu zauważyłem że coś się zmieniło – coraz więcej migoczących czołówek 

świeciło za mną.  Wyglądało to tak jakby górnicy szli na „szychtę na grube” gęsiego. Bieg z czołówką 

nie jest taki zły i tym łatwiejszy gdy z przodu i z tyłu świecą koledzy. Przehyba przywitała mnie świtem 

i czasem, który sobie zakładałem – 2 godz. 20min. W plecaku izotonik chlupocze, więc złapałem tylko 

parę bananów i bez zatrzymywania ciągnę dalej w stronę Rytra. W porównaniu do poprzedniego roku 

jest w miarę sucho, w lesie tylko biegniemy po zbitym śniegu, który sprawia niewielkie kłopoty 



i wymaga wzmożonej ostrożności (później będę dziękował za śnieg i szukał go usilnie między 

drzewami). Z Przehyby zaczął się szalony zbieg. Nie zwalniałem ani na chwilę i nie dałem się 

wyprzedzić nikomu (w poprzednim roku najwięcej traciłem właśnie na zbiegach, gdy do rozpaczy 

doprowadzali mnie inni biegacze którzy mijali mnie dziesiątkami).  Rytro przebiegam łapiąc również 

kilka bananów do ręki praktycznie nie zatrzymując się ani na chwilę. Na Niemcową idę znowu 

mocnym równym tempem porządnie już rozgrzany - wpadłem w trans. Stawka zawodników 

przerzedziła się już znacząco i fragmentami idę sam co zupełnie mi nie przeszkadza. Z zimnej nocy 

biegnę już w słońcu które zaczyna trochę doskwierać. Szkoda że nie ma czasu na oglądanie cudnych 

widoków, które rozpościerają się na prawo i lewo – trzeba patrzeć pod nogi. 

9.30 Przełęcz Gromadzka i Obidza – 46 km. Mam 2 godziny zapasu. To już prawie półmetek. Przez 

chwilę przemknęło mi w głowie, że jestem trochę za szybko, czy czasem nie przeszarżowałem na 

zbiegach??? No i zaczęła się droga, którą miałem tak dobrze w pamięci – Total Kryzys pod Wysoką. 

Na razie jest okey, bez skurczy, moc jest. Chociaż złapałem się na tym że szukam kogoś do pogadania. 

W końcu jest to już 7 godzina walki. Nie bardzo wychodzi mi złapanie kumpla do pogadania, 

ponieważ pod górę wszyscy łapią drugi oddech, a na zbiegach trzeba patrzeć pod nogi. Ilu z nas 

podczas tego biegu rozmawiało o tym, która część ciała boli, gdzie jesteśmy. Przez to każdy który 

pokonuje swój ból w osiągnięciu celu jest bratem drugiej osoby ponieważ ona przeżywa to samo. 

Jesteśmy i czujemy się przez to lepsi, bardziej wartościowi od innych – przekraczamy granice które 

dla innych są „kosmosem’. 

13.30 Gdzie ten punkt w Vyżnych Rużbachach? Ciągnie się ten asfalt i ciągnie. Nie wiedziałem że są 

tu termy – już zacząłem planować przyjazd w czasie wakacji. Tu pani kosi spokojnie trawę, tam 

panowie niespiesznie piją piwko, a jacyś „nienormalni” biegają z plecakami po wsi. Kolega z którym 

biegłem mówi, że na punkcie jest zupa. To słowo „zupa” to było coś co spowodowało, że nasze 

tempo wzrosło drastycznie.  Złapałem się na tym że przez chwile zacząłem koledze uciekać.  W głowie 

kołatało się „zupa”, „zupa”, „zupa…”. Nagle kolega mówi: „to chyba już niedaleko bo ją czuję”. 

Czujesz ten zapach? Niestety zapach minął, a do punktu było jeszcze z 1,5 km. W końcu jest. Chłopaki 

siedzą odpoczywają, a ja zapomniałem o „zupie”. Złapałem jak zwykle banany, wypiłem ciepłą 

herbatę, zadzwoniłem do żony, że żyję, że ciągnę i że nie przyniosę wstydu rodzinie i ruszam dalej. 

Mam 1.30 godziny zapasu. Wiedziałem że jest to dużo i mało. Dużo ponieważ do następnego limitu 

mam tylko ok. 20 km wiec spokojnie zdążę, a mało ponieważ zostało jeszcze 36 km do końca, a ja 

zaczynam wymiękać. Szybkie zbiegi do Rytra i do Kosarzysk zbierają teraz żniwo. Mięśnie 

czworogłowe zaczynają boleć. Ból już jest taki, że czuję go nawet biegnąc po prostej łące. Nie widzę 

już krajobrazów, uśmiecham się do towarzystwa, które czeka na psa „Komandosa” i jego właściciela, 

jednak uśmiech znika tak szybko jak się pojawił. Złapałem kolejnego towarzysza który opowiada że 

ma mega kryzys, że się zatruł i że chyba zejdzie z trasy. Myślę: pomogę, wesprę go psychicznie tak jak 

kiedyś pomagali mi inni. Wiem że rozmowa i mobilizowanie innej osoby jest równie ważne jak 

osiągniecie wyniku. Choćbym nie zmieścił się w limicie będę miał satysfakcję że kolega ukończył bieg, 

że dotarł do mety. Po chwili dołączają do nas kolejni zawodnicy i biegniemy już we czterech. Na 

podejściach ciągnę pierwszy jednak na zbiegach chłopaki odjeżdżają a ja jęczę i próbuję dotrzymać im 

kroku. Niestety dociągam do nich zawsze gdy jest pod górkę. W pewnym momencie zostaję sam. Nie 

ma nikogo przede mną i za mną. Jedyna myśl to „odpocząć” „tylko 5 minut” „tylko chwilę”. Ulgę 

przynosi śnieg. Zimny śnieg który nałożony na „czwórki” i pod czapkę pozwala przebyć kolejne 2, 3 

km.  



16.00 Velki Lipnik. Co to „k…….” Jest????????? Najpierw błoto po łydki. Niektórzy kombinują jak to 

ominąć a ja nie, walę do prosta. Zostało jeszcze 18km nawet jak będę miał mokre nogi to przecież 

dobiegnę – choćby na czworakach. Nogi mokre i kolejna niespodzianka – rozumiem że jest to bieg 

górski ale żeby „wychodzić po linie” – to RUNMAGEDON!. Chłopaki padają jak muchy na punkcie 

odżywczym – ja wiem że nie mogę się zatrzymać bo zostanę na zawsze. Ruszam więc dalej. 

18km co to jest za dystans? Na treningach biegam tyle bez izotonika i żelu. Jednak teraz każdy 

kilometr wlecze się jak flaki z olejem. Dobiegam do Czerwonego Klasztoru i wiem że teraz się dopiero 

zacznie „szkoła przetrwania”.  Biegnę razem z kolegą z Gdyni.  Z całego biegu pamiętam tylko 

miejscowości nie imiona. Kolega z Gdyni, z Gdańska który prawie zrezygnował, kolega z Jasła, 

Wrocławia …….. każdy z nich był towarzyszem w walce z własnymi i ich słabościami, każdy wspierał na 

duchu, dzielił się tym co boli i ile jeszcze do celu. Dziękuję  wam wszystkim i wierze że dałem też coś 

od siebie. Z kolegą z Gdyni biegniemy przyjmując strategie: ja idę szybkim marszem ale równo i cały 

czas – nie mogę poderwać już nóg do biegu, a on podbiega do mnie i odpoczywa zostając w tyle. I tak 

co jakiś czas wymieniamy się pozycjami. W końcówce znalazł jednak więcej sił i odskoczył. Przed sobą 

zobaczyłem deptak i Grajcarek i usłyszałem „metę” która huczała głośnym dopingiem dla kończących. 

Nagle poczułem wzruszenie – Tak Dałem Radę!!!. Został może 1 kilometr. Nie patrzyłem już na 

zegarek czy będę w limicie. Najważniejże było że ukończę. Dla 80% biegaczy ultra takich jak ja nie 

ważne jest jaki się czas wyśrubuję. Ważny jest cel – meta. Czas w biegach górski jest uzależniony od 

wielu czynników takich jak pogoda, warunki na trasie, orientacja w terenie itp., Poprawianie wyników 

czasowych jest nieporównywalne w każdym biegu.  Czy któryś z nas spoza czołowej 10 czy 20 liczy 

które miejsce zajął? Może są i tacy, ale większość jest szczęśliwa że dobiegła w limicie czasu, że 

w ogóle dobiegła, że przezwyciężyła bolące kolana, odparzone stopy lub inne dolegliwosci – w końcu 

dokonała czegoś co udaje się nielicznym zwykłym biegaczom – pokonała dystans ULTRA. 

Przebiegając linie mety zdobyłem się na wysiłek żeby ją PRZEBIEC. Fason musi być. Na mecie 

spotkałem kolege z Gdańska który chciał zejść z trasy, pogratulował i krzyknął: MÓWIŁEM ŻE SIĘ 

ZMIEŚCIMY W LIMICIE – MÓWIŁEM!!!.   

Największa nagrodą dla mnie był nie medal, i nie to że zająłem któreś tam 

miejsce na iluś tam uczestników ale to że ultrasi którzy dopingowali 

kończących zawody wstali z ławki odwrócili się w moją strone i bili mi brawo. 

Nie zapomne tego do końca życia. 

Mija tydzień od Niepokornego Mnicha, nogi przestały boleć. Wracam powoli do treningów. Kiedy jest 

następny bieg? Ale taki powyżej 96km?  Następny to chyba Łemkowyna Ultra Trial 150.  

Do zobaczenia na trasie. 


