
Staliśmy wraz ze stadkiem biegaczy na przystanku, z którego autobus miał zabrać nas na start, 

kiedy powoli dochodziło do mnie, co się dzieje. Że to na prawdę, się dzieje... Po chwili czekania 

podjechał kolejny transport. Słońce przygrzewało coraz bardziej, zapowiadając gorącą atmosferę, a 

kiedy wysiedliśmy w Jaworkach, zobaczyłam tam jeszcze większy tłum niż na przystanku i poczułam 

znajomą suchość w ustach.  

Tak, stres przed startem dopadł mnie i tym razem. W zasadzie to już kilka dni wcześniej moje 

myśli krążyły głównie wokół Festiwalu Biegowego w Szczawnicy, chociaż próbowałam je zagłuszyć na 

różne sposoby. Siedząc na ławce w chłodnym cieniu i próbowałam się rozluźnić i skoncentrować na 

biegu. Zamiast oczekiwanego wyciszenia nastąpił nagły napływ myśli. Jak to się właściwie stało, że tu 

jestem? Sama nie wiem. Szybko. Może za szybko...  

Zdecydowałam się wystartować w Szczawnicy zaledwie po kilku górskich wycieczkach 

biegowych ze znajomymi. Tak... Zakochałam się w górach po raz kolejny. Pierwsza miłość to były 

wędrówki, od dziecka to lubiłam. A teraz bieganie. Koleżanka, która biegła Chyżą Durbaszkę już trzy 

razy relacjonowała nam to wydarzenie w taki sposób, że na prawdę nie było trudno mnie do tego 

przekonać. Po chwilowej fali euforii, która nastąpiła w dniu udanej rejestracji, nawiedziły mnie 

pierwsze obawy I wątpliwości. Przecież, kiedy dwa lata temu powoli zaczynałam przygodę z bieganiem 

rejon moich treningów ograniczało raczej miasto- Rybnik, stadion, czasem najbliższe lasy. Później były 

pierwsze starty w zawodach na dystansach 5, 10 i półmaratony, ale ciągle był to raczej asfalt, teren w 

miarę płaski. Pomyślałam - Co ja sobie wyobrażam? Debiut w Szczawnicy? Prawie 20 km w górach? A 

co jeśli nie dam rady...? Niepewność spotęgowała informacja o tym, że ów koleżanka, prowodyr 

wyprawy, znalazła się kilka miejsc “pod kreską”. A co jeśli miałabym jechać sama? Pamiętam, że byłam 

już gotowa zrezygnować z wyjazdu i odstąpić jej swój pakiet. Wiedziałam, że Agnieszce bardziej zależy 

na tym biegu. Razem z moją rosnącą niepewnością, co do słuszności spontanicznej decyzji o starcie 

rosła chęć odpuszczenia, w zasadzie to już prawie stchórzyłam. Wtedy okazało się, że po którejś 

weryfikacji- Aga dostała się :) teraz jesteśmy tu razem z Sebastianem - ekipa z RGB- I nie ma już 

odwrotu.  

Pobieżna obserwacja współzawodników, chwilka rozgrzewki  i lekka panika. 15 min do startu, 

kolejka do dwóch przygotowanych toi toi zapowiadała się na co najmniej pół godziny czekania. A 

przecież wypadałoby jeszcze skorzystać, żeby na trasie nie szukać krzaków… taaak, dziewczyny mają w 

tej kwestii trudniej :P Aga zaproponowała, żebyśmy poszły do budynku Straży Pożarnej, gdzie w 

ubiegłym roku były udostępnione toalety. Niestety na miejscu okazało się, że w tym roku nie ma takiej 

możliwości, no to trzeba improwizować. Zauważyłyśmy dwie dziewczyny wychodzące zza drewnianej 

chatki obok budynku straży, spojrzałyśmy a siebie, no cóż,  szkoda czasu…lepszego miejsca nie 

znajdziemy. Sprawa załatwiona, wracamy na start, w tym czasie dowiezione zostały toi toiki, a kolejka 

rozładowała się.  

Czekamy w napięciu n sygnał, ustawieni niedaleko za linią startu. Głębszy oddech i na znak 

barwny tłum ruszył. Nasza trójka rozdzieliła się, każdy biegnie swoim tempem. Trasa początkowo 

prowadzi asfaltową drogą, by po chwili zmienić się w kamienisty żółtawy trakt. Po prawej dostrzegam 

strumień, wyprzedza mnie jakiś psiak, by za moment zrobić sobie przystanek na łyk wody. Przebiegamy 

dość zwartą grupą mostem nad strumykiem.  Napawam się chwilowym uczuciem, że tak świetnie lekko 

mi się biegnie, wiem że zaraz zacznie się podbieg i to uczucie minie...  



Od początku odczuwam rosnącą temperaturę. Zwykle unikam treningów w ostrym słońcu, 

jestem raczej zimnolubna, ale teraz nie ma się co nad sobą rozczulać. Wszyscy mamy jednakowe 

warunki pogodowe i trzeba jakoś to przeżyć. Rozpoczynamy lekką wspinaczkę od podbiegu, który łączy 

nasza trasę z trasa Dzikiego Gronia, spotykam kilku zbiegających zawodników.  Niestety nie daje rady 

już biec, ale większość osób maszeruje więc się nie zrażam. Sebastian mija mnie i widzę jego plecy 

znikające powoli w oddali. Biegniemy w dół, maszerujemy w górę, nieznajomi zawodnicy towarzyszący 

mi przez dłuższy czas proponują zrywanie stokrotek. Atmosfera naprawdę bardzo pozytywna, już czuję 

jak mijają obawy, że zgubię się gdzieś lub pomylę trasę. Cały czas ktoś jest obok, przede mną, za mną, 

czuję się pewniej w grupie. Cień lasu daje chwilowe ukojenie. Podbieg na 5km bardzo mnie wyczerpał, 

a to był dopiero przedsmak wysiłku jaki mnie czekał. Przyszło zwątpienie... kryzys? tak szybko? 

pomyślałam, pijąc kolejny łyk wody i kontrolując ile jej jeszcze w bukłaku mi zostało. zastanawiałam się 

co będzie jeśli źle oszacowałam swoje zapotrzebowanie na płyny i 1l nie wystarczy by dotrzeć do 

schroniska... w głowie dźwięczały rady bardziej doświadczonych biegaczy "pij często, mniejsze ilości ", 

" zbiegaj odważnie". no właśnie... Kiedy wreszcie zacznie się zbieganie? dotarłam do najwyższego 

punktu trasy ileż jeszcze? wyprzedzają mnie kolejne osoby.  wyjmuje telefon i dopiero teraz orientuje 

się, że muzyka, której słucham od początku biegu nie pochodzi bynajmniej z listy przygotowanej 

wcześniej w celu zmotywowania się.  

Widzę oznaczenie- 9km do końca czyli większość mam za sobą- odpalam playlistę i powoli 

wracają mi siły. Jeszcze trochę i dotrę do schroniska a potem - to już prawie finish. jeszcze tylko dwa 

krótkie, ale bardzo ostre podejścia, które kończę wdrapując się prawie na czworakach. Wybiegam z 

lasu na dość płaski teren i widzę wolontariuszy wskazujących schronisko. Tak wreszcie punkt odżywczy. 

dobiegam do zbiornika z wodą i mam ochotę zanurzyć się w nim cała, ale zamiast tego biorę 

orzeźwiający prysznic, czyli kubełki wody na głowę. Dostrzegam Sebę wybiegającego z punktu i 

rezygnuje z napełniania bukłaka. Szybko piję wodę, dwa izotoniki, żelki  zagryzam pomarańczami i biorę 

zestaw pomarańczowo -żelkowy na drogę. Przebiegam przez maty mierzące czas i podbiegam w górę 

na trasę. Muszę go dogonić... biegnę zapominając o zmęczeniu. Spotykam chłopaka, który na początku 

biegł tuż przede mną i łapię jego rytm. Przez chwile biegniemy razem i rozmawiamy, próbuje go 

zmotywować, ale odpuszcza i zwalnia tempo. Ja dalej gnam coraz prędzej. W oddali widzę znajomą 

koszulkę, która znika powoli za wzniesieniem. Doganiam zawodnika przypominjącego mojego 

klubowego kolegę  na zbiegu, mijam, ale okazuje się że to nie on. Chyba jednak zamroczyło mnie 

delikatnie i pomyliłam go z innym biegaczem. Trudno. biegnę dalej, mijając kolejne osoby, nagle jest. 

Dobiegam wołam cześć Seba i chce pociągnąć go za sobą, ale widzę że nie da rady. Niesie mnie 

przepływ energii po żelkach. Jestem przekonana, że mnie dogoni. Nieoczekiwanie zostaję sama. Przede 

mną ani za mną  nie ma nikogo w zasięgu wzroku. Zwalniam delikatnie, zaczyna się błotnisty zbieg. Mija 

mnie zawodnik w czerwonych Salomonach, rozpoznaje model, który od dawna mi się marzył ale okazał 

się za wąski na moja stopę. Skupiam się na butach, łapię jego rytm zbiegu, dość szybki. Obserwuje jak 

z każdym krokiem buty oblepiają się błotem.  

Wybiegamy na ścieżkę przy rzece. Zostaje w tyle a przecież to już prawie meta. Próbuję 

wykrzesać resztki sił na finish. Energii dodają mi kibice. Widać most jest ....mój cel osiągnięty. 

 


