
Wielka Prehyba – wielce przyjemna, wielce odmienna! 

O Biegach w Szczawnicy usłyszałam pierwszy raz rok temu od znajomych z Poco Loco - ZUK-owej ekipy 

i przesłanie było jedngłośne - ciężko! Po dość intensywnym sezonie zimowym i w sytuacji braku miejsc 

na listach Chyżej Durbaszki, nie zastanawiając zbyt wiele, zapisałam się z chłopakami na Prehybę. 

Jedną z najprzyjemniejszych stron biegania jest dla mnie przeglądanie opisów tras - to trochę jak 

kartkowanie menu w restauracji, wybieranie najbardziej smakowicie opisanych dań, ich wybór po 

długim namyśle, a potem już tylko niecierpliwe oczekiwanie.Profil Wielkiej Prehyby wyglądał idealnie 

- niemal doskonała piramidka aztecka, najpierw dużo do góry, a pożniej już prawie tylko hajda w dół.  

W piątek docieramy do Szczawnicy późno, biuro zawodów już zamknięte, a mimo iście letniej pronozy 

pogody na sobotę, o północy termometr pokazuje trzy stopnie. Objedzeni krakowskimi drożdżowkami 

popitymi ulubionym przez chłopaków chmielowym izotonikiem idziemy spać, powtarzając jednym 

głosem za Micromusic - jak mi się nie chce! 

Rano nastroje zmieniają się całkowicie - działamy jak nakręcone ludziki - przed siódmą jazda po pakiet 

z małym przerywnikiem w postaci dopingu dla startującego właśnie Dzikiego Gronia; powrót na 

śniadanie, i wreszcie - ruszamy nad rzekę, do startu gotowi! Zieleń na wzgórzach dookoła powala i 

kusi, by się na nich znaleźć czym prędzej. Początki biegów górskich w mieście czy miasteczku nie należą 

do najprzyjemniejszych - jest twardo, tłoczno i wszyscy suną dzikim tempem, żeby tylko wyrobić sobie 

dobrą pozycję przed wkroczeniem na single -tracki. 

 

Po paru minutach wbiegamy na pierwsze ostre podejście, robi się coraz cieplej, a spod stóp unoszą się 

tumany kurzu. Orkę pod górę szybko wynagradzają wyłaniające się na horyzoncie Tatry - landszaft 

doskonały! Pobielone ostre sczyty, w dole zieleń i błęiktne, czyste niebo – jeszcze kilka obrotów za 

siebie i czym pędzej do przodu, korzystając z chwilowego wypłaszczenia. 

 

Nie ma się jednak co łudzić - do Radziejowej czeka nas głównie zadzieranie głowy i wyglądanie końca 

kolejnego podejścia. Powoli też kształtuje się skład towarzystwa w zasięgu wzroku, wyprzedzamy się 

nawzajem, uskuteczniając small - talki niczym sędziwi starcy – „ciężko, Panie!”. 

 

Choć tak naprawdę czuję w nogach, że mimo nieustannego drałowania pod górę i dłużącego się czasu 

do pierwszego punktu na Przechybie (jak zwykle ta myśl – może zlikwidowali?), jest dobrze – wszak 

wszystko pachnie, słońce grzeje przyjemnie -  ot sobotnia wycieczka! 



Uśmiecham się do siebie, kiedy jak na komendę kilkoro ‘wycieczkowiczów’, ze mną włącznie, na 

podejściu łapie za gałęzie leżące po obu stronach szlaku, by sobie trochę dopomóc (może jestem 

konserwatywna, ale nawet widok kogoś z kijkami w rękach przez caaaly bieg powoduje u mnę uczucie 

zmęczenia). Mija mnie Wojtek z naszej poznańskiej ekipy, zielona czapeczka z daszkiem i Deadly Sins 

oddalają się sukcesywnie. Ma chłopak moc po tej ilości szynki zjedzonej na śniadanie! Ach, szlag by 

trafił. 

Wreszcie teren się trochę wyplaszcza, wbiegamy na szeroką łąkę, każdy chodu,  bo czuć już w 

powietrzu pit - stopową atmosferę. Skupienie, prezycyjne ruchy - odpiąć szelki, zdjąć plecak, napełnić 

bukłak, zjeść coś słodkiego, żel, jeszcze łyk wody i lecimy dalej! 

Grupka dookoła nieco się przetasowuje – Wojtka zieleń na głowie majaczy znów przede mną, ale 

staram się koncentrować na kolejnym podejściu, Tatrach i miłym uczuciu zastrzyku energii, jakie daje 

zjedzony chwilę wcześniej Squeezy. 

Odtąd jest już tylko lepiej, kilometry mijają jak szalone, chwila moment – i znów pojawiają się 

sędziowie – znaczy pit stop tuż -  tuż! Zamiast trawy pod stopami mamy dziurawe płyty betonowe, 

wyglądające jakby im ktoś postawił bańki, natomiast biegacze formują się w dwie linie. Jedni pędzą w 

dół do wodopoju, drudzy, Ci szybcy, już z niego wracają, drepcząc pod asfaltową górkę - ruch jak na 

Zakopiance. 

Wpadam na punkt z obłędem w oczach, bo zbiegi zawsze dają mi straszliwego kopa, nawet te 

asfaltowe, podczas których kolana wrzeszczą – ‘opamietaj się’! Wpadam, a tu na ławeczce siedzi sobie 

Wojtek z miną markotną – dopadłam drania! Rzucam mu szelmowski uśmiech i biorę się za penetrację 

wspaniałego punktu – toż to prawdziwy szwedzki stół! Czasu nie ma co tracić, ale te smakołyki aż się 

proszą o spróbowanie – pieczone ziemniaki, krem warzywny, bułeczki z serem, oscypki, orzeszki, żelki, 

czekoladki, izotonik kwiatowy (nektar bogów?:) iii.. cola - colaaaa! Niebo w gębie! Łapię bułkę, garść 

żelków, piję co się i da i z żalem zawijam się z powrotem, tym bardziej, że przebiegły Wojtuś znów 

ruszył kilka sekund przede mną. Aha – najważniejsze! Ekipa wolontariuszy jest ekstremalnie miłą, 

pomocna i czyta w myślach niemalże, jeśli chodzi o zachcianki spoconych ludzi – to nie reguła, więc 

ogromny ukłon! 

Szara wstęga asfaltu wije się przed oczami, uszy wypełnia „Sky is the neighborhood” Foo Fightersów, 

co swym dudniącym tempem wzmaga raźny krok. Uśmiechnięty sędzia wskazuje na ostry skręt w lewo, 

który zatapia biegaczy w sielskiej, nieco bagiennej płaszczyźnie lasu. Jest przyjemnie, chłodno, wesoło, 

niczym w Hobbitonie, a ja dodatkowo przeganiam znajomego Hobbita w zielonej czapeczce, który 

stracił co nieco rezon. 



 

Biegnie mi się coraz lepiej! Wyprzedzam kolejne osoby i nie wiem, czy to efekt playlisty, słońca, 

widoków, zbiegów, czy wszystkiego naraz – ale jest moc! Zdaję sobie sprawę, że dysząc na głos słowa 

„Crocodile Rock” wyglądam jak maniaczka, pal licho! Kilka stromych podejść przed punktem 

odżywczym na pod Durbaszką również przepływa pod nogami, zbieg po stoku jest niczym kulanie się 

w stogu siana – miękko i pachnąco. Chlust wody na głowę (znów ci domyślni wolo!), bukłak 

uzupełniony, bułka dojedzona i z radością przekraczam taśmy pomiaru ku ostatniemu fragmentowi 

trasy, czując nawet lekki żal, że to już prawie koniec. Widok miasteczka w dole jest jednak krzepiący, 

a ostatnie górki uświadamiają, że nogi już swoje dostały. I tylko raz zaledwie przymyka mi towarzysząca 

zwykle końcowej wspinaczce myśl – „cóż za złośliwi organizatorzy, jak tak można” – rzadko zdarza się, 

by endorfiny buzowały tak długo! 

Zbiegam więc jak szalona, wytracając nieco tempo na kostce brukowej, która dla stóp przywykłych 

przez 40 kilometrów do miękkiego podłoża, jest jak żyletka -  ale to tylko ostatnie 300 metrów, ponadto 

widok mostka i banerów, jawi się niczym wejście do wesołego miasteczka. Parę kroków, zielony 

mosteczek uwija się i juuuuż! 5h:54min - miało być tylko poniżej szesciu godzin, no i jest. 

Na mecie witają mnie chłopaki, Leszek i Krzyś, których plecy widziałam tylko na starcie, bo pognali jak 

zające, plasując się z czasem około 5 godzin, w pierwszej setce finisherów. Wojtek zjawia się po 

kolejnych dwunastu minutach, ze słowami uznania na ustach. Później policzy, że od drugiego punktu 

wyprzedziłam ponad sto osób! 

Jakież to błogie uczucie móc zanurzyć różne części ciała w chłodnej rzecze, racząc się zmrożonym 

piwem. Na mecie znów przysmaków co niemiara, objadamy się niczym wygłodniałe sępy. 

No i wiadomo – zawsze te czasy mogłyby być lepsze – temu było za ciepło, temu za stromo, mój 

Achilles nadal przypomnina piłkę do ping-ponga, ale prawdą jest, że aura zrobiła niesamowity ukłon w 

stronę biegaczy – chcąc zapewne dorównać organizatorom pod względem starań. A jako, że chłopcy 

w zeszłym roku biegli Durbaszkę, teraz skusili się na Prehybę, zostało więc postanowione - Dziki Groniu 

2019 - przybywamy! 


