
Poszło 

- A w ogóle to jak poszło? Jak widziałem ten GOPR to myślałem, że to ciebie gdzieś z tych lasów 

zwożą… 

Był już poniedziałek. Poranne, wiosenne słońce przez przednią szybę samochodu świeciło 

nam prosto w oczy. Dzisiejszą pracę zacząć mieliśmy od spotkania na budowie. Spotkania, które nie 

mogło potrwać krótko i zakończyć się spokojnie. Z jednej strony czekali na nas mieszkańcy rozkopanej 

ulicy, ludzie, którzy mieli pełne prawo do, że tak się wyrażę, daleko posuniętej irytacji, z drugiej 

strony wykonawca, na którego partactwo ustawodawstwo polskie nie przewidziało skutecznego, czyli 

natychmiastowego bata. On dobrze o tym wiedział, my o tym dobrze wiedzieliśmy, zaś sąsiedzi 

„inwestycji” w liczbie ponad stu osób, wiedzieli tylko jedno – że jeżeli droga rozkopana pozostanie 

kolejne miesiące, to szlag ich trafi; nas w dalszej kolejności, zaś wykonawca… cóż wykonawca 

najwyżej ogłosi upadłość i za chwilę odrodzi się jak feniks z popiołów. 

- Hej! Jak poszło – pytam się! – moje rozważania nad kondycją procesów inwestycyjnych brutalnie 

przerwał mój współpracownik– pewnie ostatni byłeś skoro się nie chcesz przyznać, hehe.  

Nim zdążyłem odpowiedzieć cokolwiek, dołożył: 

- Wiesz, widziałem tych biegaczy wszystkich. Kuźwa sekta jakaś – chude toto, jak pijaki jakieś, brody 

mają, chustki jakieś, a paru to gęby takie czerwone miało i takie białe koło oczu nieopalone. I to 

kuźwa chłopy mają być?! Chłop to se wyglądać powinien! A baby? Nic tyłka i cycka! Nic! A najlepsze 

jak do mety dobiegali – niektórzy to tak wyglądali jakby se pawia puścić mieli! A brudne toto, błotem 

dopaprane!  

Nie chciało mi się przerywać tego monologu, a kolega zza kierownicy nie ustępował: 

- A powiedz mi, jak trza mieć w głowie narypane, żeby w nocy wstać i se sto kilometrów po górach 

gonić? I to za paręset złotych. Taki maraton w Warszawie, to hej! Tam można zgarnąć ze sto tysięcy. 

A i tak bym nie pobiegł, bo sport ma sprawiać przyjemność… 

Zamknąłem oczy. Słoneczko ogrzewające mi twarz rozświetlało na pomarańczowo powieki, 

dokładnie tak samo jak w sobotę na linii startu. Znów stałem wśród kilkuset pretendentów do 

pokonania Wielkiej Prehyby. Stałem ze skierowaną w kierunku słońca twarzą i próbowałem się 

skoncentrować na biegu, który miał się za chwilę rozpocząć. Odcięty słuchawkami i Dead Can Dance 

od przedstartowego szumu odpływałem. Start bardziej poczułem niż usłyszałem. Ruszyłem z radością, 

bo oto przez najbliższe kilka godzin mogłem w końcu odpocząć.  

Planów na bieg nie miałem zbyt ambitnych, mimo że trasa była dłuższa – chciałem poprawić 

swój zeszłoroczny wynik o dziesięć minut. Napinki jednak nie było. Nawet nie było „syndromu 

napięcia przedstartowego”, bo nie miałem na to czasu. W pracy młyn doprowadził do tego, że pakiet 

startowy odebrałem dopiero w piątek po dziewiętnastej, wracając z bardzo burzliwej narady. Potem 

szybko do domu, na zakupy z żoną, bo się okazało, że nazajutrz przyjeżdża szwagier z rodziną i 

oczekuje ugoszczenia. Szybkie pakowanie żeli, przygotowanie ubrania i sen. Rano do kościoła z Kingą, 

bo w niedzielę rocznica komunii. Z kościoła szybko do domu. Szybko przebrałem się, a bieg z domu na 

linię startu potraktowałem jako rozgrzewkę. Na odchodnym jeszcze usłyszałem: „Tylko wróć szybko, 

bo trzeba jeszcze koło domu ogarnąć, a my jesteśmy przed komunią do fryzjera umówiona na 

popołudnie”. Jeszcze przez ramię krzyknąłem, że wieczór muszę być w Nowym Targu, bo jest 

spotkanie robocze dotyczące wizyty na Podhalu prezydenta i pobiegłem. 



Przez pierwsze kilometry wciąż jeszcze myślałem o komunii, prezydencie, szwagrze 

oczekującym ugoszczenia, budowach, naradach, psie, co właśnie dostał pierwszej cieczki; w końcu 

jednak zacząłem odpoczywać. 

- Ja, powiem ci, lubię na mecie stać, bo ubaw po pachy mam. Pierwsze, to jak dobiegają te biegacze 

mokre, spocone, kładą się po ziemi i szopki są jak ich ratują, jak ich podnoszą. A ci obrzygani, 

obślinieni – fu! A drugie co jest fajne, to jak ci po limicie czasu dobiegają. Ja, jakbym wiedział, że mam 

być ostatni, albo nie zmieścić się w limicie, to ja bym proszę ja ciebie wolał w ogóle nie biec albo zejść 

z trasy. No bo po co tak biec i jeszcze płacić za to?! 

Faktycznie, było ciepło i szopki też były. Na pierwszym punkcie pomiaru czasu zameldowałem się po 

godzinie i czterdziestu ośmiu minutach. Lepiej niż rok wcześniej o jakieś cztery minuty. Okupiłem to 

jednak większym zmęczeniem. Czułem, że niekończący się podbieg pod Prehybę wytykał mi wszystkie 

grzechy lenistwa i zaniedbania z zimy. Było sucho, przyjemnie, a ja bez żenady pozwalałem się 

wyprzedzać coraz to kolejnym biegaczom. Doskonale pamiętałem naukę z ubiegłych lat: goniący 

przed Prehybą zazwyczaj są przeganiani najpóźniej na Rozdzieli.  

Tylko gdzieś podświadomie czułem, że to nie mój dzień, że mimo wolnego tempa robię coś 

zbyt szybko, zbyt chaotycznie. 

- No to który byłeś? Hehe, pierwszy przybiegł po trzech i pół godzinie. Ty dopiero dwie godziny 

później?! To co ty, kwiatki zbierałeś po drodze? Co tak wolno? Piotrek był trzynasty. A ty dopiero sto 

dziewiętnasty? To tylu was tam było?! 

A i było. Było przede mną wystarczająco dużo biegnących, żeby na odcinku pomiędzy Prehybą 

a Radziejową wydeptać całkiem wygodną ścieżkę w śniegu. Problem natomiast zaczynał się, gdy 

chciałem kogoś wyprzedzić – nagle zapadałem się w śniegu do pół łydki, a bieg zamienił się w ciężkie 

brodzenie. Po kilku męczących próbach wyprzedzania odpuściłem sobie i potulnie biegłem w kolejce, 

skupiając uwagę na wydeptanych śladach.  

W następnych minutach śnieg ustąpił kamieniom i można było wyprzedzać. Teoretycznie. 

Praktycznie było to dla mnie ciężkie do wykonania. Biegnący przede mną przyśpieszyli, ścieżka zaś 

nabrała stromizny. Zrezygnowałem z szaleńczego biegu – dokładnie w tym miejscu, dwa lata temu 

skręciłem nogę i dokładnie od tego miejsca, drugą połowę biegu pokonałem z narastającym bólem, 

jak mi się wtedy wydawało – sięgającym granic. 

Potem były łąki Obidzy. Moje ulubione miejsce na trasie. Ulubione, bo wśród przepięknej 

panoramy Pienin i Tatr żegnałem się ostatecznie z najdłuższym podbiegiem i zbiegiem maratonu. 

Tutaj też otwierałem drugą połowę dystansu. Tutaj też przywitało mnie palące słońce i Tymek, 

którego znałem z kilku innych górskich biegów.  

O ile Tymek nie doskwierał mi szczególnie i bardzo miło mi się z nim gwarzyło, o tyle słońce 

doskwierało mi niemiłosiernie. Jeszcze tydzień wcześniej biegłem w śnieżycy i mój organizm nie 

zdążył się przyzwyczaić do upału. Za chwilę przestałem się pocić. 

- Ty, a powiedz mi ile można schudnąć przy takim bieganiu? Bo jak cię pamiętam, to ty jeszcze pięć lat 

temu… ile ważyłeś? Sto sześć? No właśnie: sto sześć? A teraz? Siedemdziesiąt? E, to tyle to bym nie 

chciał, bo to niezdrowe, ale tak zejść na dziewięćdziesiąt, to bym mógł, nie uważasz?  

Zbiegając w stronę Rozdzieli czułem, że jestem odwodniony. Wciąż się nie pociłem, a na 

uzupełnienie płynów, o którym zapomniałem zarówno przed zawodami jak i w ich pierwszej fazie, 

było już za późno. Coś tam łykałem, zjadłem jakiś żel, lecz nagle dopadła mnie niemoc. Fakt – nie było 



źle: na Obidzy, mimo dodatkowego kilometra, czas miałem lepszy względem ubiegłorocznego o 

dziesięć minut. Poczułem się jednak bardzo słabo. Pożegnałem Tymka, zwalniając go z koleżeńskiego 

obowiązku dalszego towarzyszenia mi, przepuściłem kilku biegaczy i postanowiłem sam uporać się ze 

swoją ścianą. Ściana słabości jednak już mnie nie opuściła. Podbieg pod Wierchliczkę pokonałem idąc 

ze zwieszoną głową, nie miałem już ani ochoty, ani potrzeby nawiązania rywalizacji z ludźmi, którzy 

mnie mijali. Leniwy mózg zaczął kusić: uważaj- gałąź! Zwolnij i obejdź ją ostrożnie, uwaga – zejdź na 

bok, przepuść tego pana, bo takie są zasady fair play, błoto: przejdź ostrożnie, bo jeden nieuważny 

ruch i… zatrzymaj się i napij się w końcu porządnie… Wola biegacza natychmiast podjęła dialog, 

szepcząc w lewe ucho: Nie słuchaj, skup się na tamtym drzewie! Dobiegniesz? Pewnie! Zuch chłopak! 

Patrz, tam jest koniec równego odcinka, tam na podbiegu sobie odpoczniesz, teraz biegnij, o patrz, 

tamten traci siły – dogonisz go, pokonasz go! Wszyscy już jesteście zmęczeni! 

Rzeczywiście – wszyscy byliśmy zmęczeni. Zacząłem doganiać kolejnych ludzi, wyprzedzać ich, 

czerpać zwierzęcą radość z atawistycznej potrzeby ścigania i wygrywania. Z Wysokiej pędziłem jak za 

starych, dobrych czasów! Wpadłem na pomiar czasu na Durbaszce w euforii: udało mi się utrzymać 

dziesięć minut zapasu! Spotkałem chłopaków w mojego klubu, coś tam powiedzieli, coś 

odpowiedziałem i pognałem dalej. 

Wtedy słońce postanowiło dokończyć zniszczenia. Musiałem za wszelką cenę dobiec do linii 

lasu. Za wszelką cenę! I dotarłem. Później na przemian szedłem, biegłem, szedłem – poruszałem się. 

Aż do Szafranówki, gdzie ostatecznie w połowie najbystrzejszego podejścia zatrzymałem się. Nie 

mogłem pokonać ostatnich dwóch metrów podbiegu. Nie bolały mnie nogi, nie byłem zmęczony, po 

prostu straciłem jakąś wewnętrzną moc – poddałem się. Nie chciało mi się.  

Obróciłem się w kierunku Wysokiej, Jarmuty, Durbaszki. Nie było tam nikogo. Nikt mnie nie 

gonił, a i ja nie miałem kogo gonić. Spojrzałem na zegarek, ekran pokazywał nieprawdopodobnie 

dobry czas. Znaczyło to tylko jedno – dobrą chwilę temu utraciłem sygnał GPS. Równie dobrze mogło 

być godzinę później. Równie dobrze mogłem być ostatni. Nie miałem już żadnego punktu odniesienia. 

Nie mogłem już nawet toczyć walki z czasem, bo go nie znałem, zostałem sam i pozostało mi 

wyłącznie pokonać siebie.  

Mozolnie oderwałem nogę od ziemi i ruszyłem w górę. Wcale nie było łatwo, tym bardzie że 

uporczywa myśl nie dawała mi spokoju: miałeś taki zapas czasu, mogłeś poprawić swój wynik a 

skiepściłeś.  

Faktycznie – skiepściłem. Kiedy utwierdzając się w tym przekonaniu zbiegałem w kierunku 

Szczawnicy, zostałem wyprzedzony jeszcze przez kilku zawodników - nie miało to jednak znaczenia. 

Później na ostatnim kilometrze pokonało mnie jeszcze kilku biegaczy. To nie było istotne. 

Przeszedłem do marszu. Ktoś doganiając mnie zakrzyknął: Biegnij, dajesz radę! Posłusznie zerwałem 

się biegiem i po kilku minutach dotarłem na metę. Odebrałem medal za udział i od razu zobaczyłem 

Joasię. Nie patrzyłem na pomiar czasu, masochistycznie omijałem go wzrokiem. Podszedłem do żony i 

uprzedzając jakiekolwiek pytania, zachrypiałem: chodźmy, bo straciłem dużo czasu, a jeszcze tyle jest 

do zrobienia.  

W domu szybko się umyłem, przebrałem i pojechaliśmy uzupełnić zakupy na jutrzejszą 

rocznicę komunii. Wysadziłem żonę z zakupami pod domem i spóźniony już mocno pojechałem na 

spotkanie do Nowego Targu. Jak się okazało zupełnie niepotrzebnie, bo wizyta prezydenta 

zaplanowana przez kancelarię nie dopuszczała żadnych zmian, więc pozostało nam tylko potakiwać. 

Przyjechałem do domu po dwudziestej i zaczęło się krojenie sałatek, sprzątanie, odkurzanie, 

zabawianie szwagra, który przyjechał odpocząć. Mój bieg umknął gdzieś na drugi plan rozkładu dnia. 

Umknął przede wszystkim mi samemu.  



To był najdziwniejszy bieg w moim życiu. Najdziwniejszy bieg w mojej głowie. Dopiero 

późnym wieczorem sprawdziłem wyniki, nie oczekując zupełnie niczego, zupełnie nie wiedząc, czego 

się mogę spodziewać. Wynikiem byłem zaskoczony. Pozytywnie zaskoczony. Zresztą wynik po raz 

pierwszy nie miał znaczenia.  

Uświadomiłem sobie, jaką rolę w moim życiu pełni bieganie. W pełni pojąłem jego 

ambiwalencję.  

- No więc jak poszło na tym biegu? 

- Co? A tak… dobrze. Fajnie. A teraz wysiadajmy, bo komitet niezadowolonych już się formuje. Skupmy 

się na robocie, a damy radę. 


