
potem 
 
Szutrowa droga i wijąca się obok rzeka zdają się nie mieć końca. Skalne ściany rzucają cień, 
sprawiają, że ostatnie kilometry dają namiastkę chłodu. Odrobinę. Zakręt w prawo, zakręt w 
lewo, a każdy kolejny mami ułudą końca. Czy to już miasto, deptak i wyczekiwana meta? 
“Ostatni kilometr!”, woła ktoś klaszcząc i gratulując. W milczeniu odprowadzam go wzrokiem, 
uśmiecham się półgębkiem i zaciskając spocone dłonie na kijach maszeruję dalej. To nie może 
być prawda, do “ostatniego kilometra” mam jeszcze co najmniej trzy, ale...  Nic to. Dalej. 
Czasem przechodzę do truchtu, na krótko, podbiegnę o tam, do najbliższego znaku, potem 
znów raźny marsz odliczany stukającymi grotami kijków.  
 
Metronom; tik-tak, drobne staccato uderzeń, aż chce się wprowadzić tu jakąś synkopę, 
zwolnić, opóźnić, przesunąć akcent.  
 
Dalej. Kolejny zakręt, i ludzie, masa ludzi. Mijam ich, czując się jak przybysz wyjęty z innego 
świata. Tacy świeżutcy, pachnący, ładnie i czysto ubrani; spacerowicze, rowerzyści, rodziny, 
pary, brykajace dzieciaki  - a ja pokryty kilkoma warstwami zaschniętej soli, zmęczony, 
przepocony i cuchnący. Odprowadzają wzrokiem lub ignorują, uśmiechają, niektórzy 
pozdrawiają. Z każdym kolejnym zakrętem dociera do mnie, że to zrobiłem. Niepokorny Mnich, 
największy dystans z jakim przyszło mi się do tej pory zmierzyć - właśnie się kończy.  
Udało się. 
 
wcześniej 
 
Pobudka i zestaw czynności niczym odpalenie programu; każdy z nas to zna, każdy ma swoją 
kolejność…  
Łazienka - raz.  
Ciuchy i sprzęt przygotowany poprzedniego wieczora - dwa. 
Zalać flaski - trzy. 
Sprawdzone na wcześniejszych startach śniadanie (micha musli z roślinnym “mlekiem” w tym 
przypadku) - to cztery. 
 
Przelatuję na szybko w głowie co mam, co mieć powinienem, czego mogłem nie wziąć. Buty 
na stopach, kamizelka, kije pod pachą, “buff mocy”, lampka na głowie. Check. Moja lepsza 
połowa w półśnie (już za moment walczyć będzie na Groniu, którego ochrzci “walką z Dzikim 
Gonem”) żegna czule i życzy powodzenia. Przyjaciel, drzemiący jeszcze zwleka się i tak, jak 
obiecał chce odprowadzić na start. Bliski, na szczęście. 300 metrów? 
 
Chłód nocy orzeźwia, stawia do pionu. O dziwo, pomimo budzika o 1:45 czuję się wyspany; 
wspominam zeszłorocznego Rzeźnika i dużo trudniejszą pobudkę po rwanych, 
kilkunastominutowych drzemkach… Teraz jest inaczej. Lepiej. 
 
Przed nami strefa startu, grupki biegaczy niczym stada świetlików. Muzyka, konferansjer, 
rosnące napięcie. Tak, to już zaraz. Jeszcze piętnaście minut, dziesięć. Spotykam dalszą 
znajomą (zdecydowana większość naszej grupy leci Gronia, kilka osób Prehybę - a ja dziś tu 
sam), chwilę rozmawiamy. Agnieszka to mega mocna babka, widzę potem że kończy dużo 
przede mną; szacunek. Ostrzega przed ostatnim odcinkiem (“poprzednio moi  lecieli to półtorej 
godziny”), życzy powodzenia. Tłum gęstnieje. Tomek zwyczajowo uszczęśliwia kopem na 
drogę i ruszam ustawić się z innymi.  
Odliczamy.  
Patrzę w górę. Niebo nad Szczawnicą; obsydianowa kopuła przystrojona gwiazdami. 
Start. 
No, do dzieła. 
 



potem 
 
Tłum gęstnieje, szutrowa droga zostaje za mną (a wraz z nią miejsce opisane na profilu trasy 
jako “test charakteru” - szedłem, więc chyba go oblałem). Asfalt, potem  kostka i majaczące w 
oddali dachy Szczawnicy. Próbuję czasem podbiec, a im bliżej miasta tym więcej osób 
gratuluje, uśmiecha się, klaszcze, dodaje otuchy.  
Ostatnie kilkaset metrów.  
Barierki, kibice, “finisherzy” z innych dystansów.  
Tutaj już biegnę, zostawiam gdzieś w głębi zmęczenie i narastające od pięćdziesiątego 
kilometra problemy związane ze złym nawadnianiem. Zagryzam zęby, przestawiam noga za 
nogą. Skręcam na mostek a przede mną bramka mety.  
I już? 
Naprawdę koniec?  
Zatrzymuję zegarek, podnoszę głowę i widzę przyjaciół wkoło siebie. Część pokończyła już 
Gronie, Prehyby i Durbaszki; po kolei wszystkim padam w ramiona, ściskam, dziękuję za dobre 
myśli i obecność - jakże to inne uczucie od tego, co człowiek w samotności dystansu nosi w 
głowie. Zmęczenie i wzruszenie częściowo odbierają głos. 
Padam na trawę obok strumienia, duszkiem wypijam pierwsze piwo i część zupy (nie jestem 
w stanie jeść, nie mam ochoty choć wiem, że powinienem) i raduję się tym momentem. 
Podczas biegu zawsze mam w wyobraźni tę właśnie chwilę - meta, pobiegowe zmęczenie, 
odpoczynek przy piwie i pełna satysfakcja z tego, że wszystko poszło jak trzeba. To pomaga, 
napędza. W trudnych chwilach pomaga odciąć się od kryzysów; każdy z nas ma coś takiego, 
prawda? 
Tak, zdecydowanie to najpiękniejsza chwila dzisiejszego dnia; zwieńczenie, wisienka na 
torcie.  
 
teraz 
 
To mój pierwszy start nocą. “A co z Rzeźnikiem?”, ktoś zapyta.  Nie, start z Komańczy w 
niekończącym się tłumie ludzi ze światełkami jest zupełnie inny; kilometry drogi równie dobrze 
mogłyby tam trwać w ciągu dnia, w szarówce wpadamy pomiędzy buki a jeziorka Duszatyńskie 
witamy o świcie. 
 
Nie, tutaj naprawdę biegnę w ciemnościach. Zaraz za Szczawnicą tłum rozciąga się, ustawia 
w swoim rytmie. Podchodzimy mocno, krok za krokiem wpatrzeni w czubki własnych butów i 
zbiegamy uważając na czające się w świetle czołówek nierówności.   
 
Niebo nad drzewami zdaje się być na wyciągnięcie dłoni, zdaje się że wystarczy unieść, 
zacisnąć palce ponad drzewami a w garści zamkniemy drżący blask gwiazdy, niczym amulet 
na szczęście. Takie to człowiek roi sobie obrazy w pierwszych minutach i godzinach biegu. 
Ciemność powoduje, że inaczej odczuwam dystans i czas. Że jest szybciej, łatwiej, jak gdyby 
ktoś włączył przyspieszanie w odtwarzaczu i obrazy lecą same do przodu. Zbieg z 
Dzwonkówki, ostatnie podejście przed schroniskiem i wpadamy na pierwszy punkt; Przehyba 
jeszcze tkwi w ciszy i ciemności. Na tarczy zegarka niecała 1 godzina i 50 minut, szybko 
odbębniam “techniczną” przerwę w budynku, zjadam trochę pomarańczy i lecę dalej.  
 
Świta. 
Ostry zbieg w kierunku Rytra i pierwszy ślizg, lecę i obijam ramię o drzewo ale zbiegam dalej. 
Kilka minut później zaliczam wywrotkę; szczęśliwie technikę “ślizgów kontrolowanych” 
opanowałem na błotach łemkowyny, przydatna umiejętność. Upadam na bok, szybko 
podpieram się kijem i już. Kończy się na dużym siniaku i nieco przyśpieszonym pulsie.  
Czuję radość z biegu, lecę szybko (jak na mnie)- jest dobrze. 



Rytro, Perła Południa, pierwsze uzupełnienie flasków, wysypanie kamyczków z butów - nic 
niezwykłego. Obsługa ostrzega, że następny punkt dopiero na 44 kilometrze a przed nami 
zaczyna się dzień. 
I pojawia się ono; bohater całego biegu, i wszystkich innych dystansów. Pogromca i oprawca. 
Dyktator zmęczenia. 
Słońce. 
 
Drapiemy się pod Niemcową, pod chatą siedzi Mikołaj z Kingrunnera i woła beztrosko “hej, 
jeszcze tylko 70 km!” ha, dowcipniś, “to nieprawda, bo niecałe 69”, dopowiadam sobie.  Powoli 
zbliża się siódma i start Dzikego Gronia. Wyciągam telefon, próbuję dodzwonić się i życzyć 
powodzenia na trasie, ale niestety, zasięg tu okrutnie wariuje i nic z tego nie wychodzi.  
 

Zaczyna grzać coraz mocniej.  
Z lekką troską myślę o tych, którzy zaraz startują - dostaną pełnym słońcem od razu, bez taryfy 
ulgowej i kilku godzin chłodu, które nam dano. Czy mają przez to gorzej? Zapewne, ale 
podobno nie o komfort w tej całej zabawie chodzi…. Z drugiej strony my mamy już za sobą ok. 
30 km i pojawiają się pierwsze oznaki zmęczenia. Pot zasycha na buffach, czapkach i 
koszulkach, na punkcie w Obidzy rezygnują pierwsi z nas. Siadam na ławie i ze spokojem 
dojadam zupę,  kiedy wolontariusz uzupełnia moje butelki.  
Jeżeli miałbym wskazać na to, co ujęło mnie najbardziej podczas całego biegu, to bez dwóch 
zdań byliby oni, nasi “Aniołowie Stróżowie”.  Z punktu wychodzę najedzony i opity colą jak bąk. 
Według tego, co widze na zegarku powinienem zmieścić się w okolicach 13 godzin co wydaje 
mi się czasem nader zadowalającym.  
Do czasu. 
Od pięćdziesiątego kilometra zaczynają się drobne problemy związane (zapewne), ze złym 
nawadnianiem. Otóż, całkiem trywialnie rzecz ujmując - co chwila muszę zatrzymywać się na 
sikanie. Co gorsza, problem ów pojawia się tylko w momentach, w których chcę przyśpieszyć 
i pobiec mocniej; nacisk na pęcherz i ból. Dzieje się to głównie za zbiegach. To bardzo 
niedobra wiadomość, bo akurat zbiegać lubię i zbiegam, jak na osobnika “ze swojej półki” 
całkiem przyzwoicie i żwawo i w zbiegach właśnie upatruję szansy na zbicie kilku minut z 
wyniku.  
Niestety.  
Podczas zbiegania dolegliwość wymusza przystanek co kilometr, czasem co pół, co po 
dwunastym postoju przestaje być zwyczajnie upierdliwe a staje się przyczyną złości i wkurwu 
na cały świat… Co zrobiłem nie tak? Za mało? Za dużo? Może powinienem pić więcej wody 
niż izo i coli? Kto wie. Teraz to nieważne, teraz muszę się skupić na tym, by dotrzeć do mety 
w jako-takim czasie. Pomaga zajęcie głowy czym innym; powtarzam głupie piosenki, 
snuję  wizje nierealnej przyszłości i takie tam, każdy z nas ma coś takiego, jak wspomniałem 
wcześniej. 
 
Ultra są dla mnie idealnym kompromisem pomiędzy potrzebą samotności a poczuciem 
wspólnoty. Mam czas dla siebie, przemierzając kolejne kilometry chłonę widoki (a tych na 
Mnichu nie brakowało!)  i kolekcjonuję wspomnienia; rozmyślam i rozważam to co warte 
rozważania, co nagromadzone przez miesiące siedzenia za biurkiem tkwi wewnątrz niczym 
złogi. No i to działa; taka terapia za darmo w ramach ceny pakietu. 
Być może “poczucie wspólnoty” brzmi nieco górnolotnie i trąci banałem, ale tak właśnie jest. 
Czujesz to w biurze zawodów, podczas prelekcji i spotkań z zupełnie obcymi ci ludźmi; łączy 
nas przecież to, co bezcenne - pasja do tego, co robimy. Gdybym tego nie szukał, pewnie 
zakładałbym buty, plecak, brał kije do łap i latał sam. Tymczasem cieszy mnie to za każdym 
razem, każdy start, wyjazd na bieg to wartość dodana. No i spotkania na trasie, wspólnie 
przemierzane kilometry. 
Tuż przed Wyżnymi Rużbachami upał i powoli wchodzące w nogi zmęczenie zmuszają do 
uruchomienia rezerw - schowanej na dnie kamizelki butelki coli. Ciepłej, na dodatek nie 
odgazowanej. Nie tylko mi upał zaczyna dawać się we znaki. Dobiega do mnie biegaczka, 



drobna, niepozorna wręcz (pozory, pozory) uśmiecha się i pyta czy “może się podłączyć do 
coli”. Rzecz nie wymaga nawet pytania, bez słowa podaję jej butelkę, chwilę biegniemy obok 
siebie popijając ciepły napój. Spotykamy się potem na mecie, miło mieć świadomość, że 
pomogło się Ani Bienieckiej (4 mc wśród kobiet), nieprawdaż? 
Na punkcie w Rużbachach zgodnie z umową dzwonię do Tomka, który ma przyjechać z 
mentalną odsieczą na ostatni punkt. Tymczasem uzupełniam zapasy, jem, chwilę 
odpoczywam i dalej, przed siebie.  O dziwo, patrząc na prognozowany wynik z tamtejszego 
pomiaru mam szansę na połamanie 13h.  
 
Wędrówka na Veternego Mnicha to apogeum słońca i moment, w którym wiem już, że coraz 
bliżej do końca, jak powiedział to ktoś na prelekcji “tam już pachnie metą”. Odmierzam  w 
głowie kolejne kilometry (przerywane niestety wymuszonymi i coraz bardziej bolesnymi 
postojami. Na szczęście nerki pracują dobrze, nie ma krwi i ciemnego zabarwienia - wybaczcie 
dosłowność, no ale ultra to też fizjologia, nie?) 
Przed Lesnickim Sedlem, już w samym mieście mijam chłopaka (niestety, nie zapamiętałem 
numeru), który w małym strumyczku o wątpliwej czystości i zapachu gasi pragnienie i moczy 
czapkę. Przyznam się, że aż mną wzdrygnęło na ten widok. Podaję mu bez słowa butelkę coli 
(napełnioną na nowo w Rużbachach, a jakże) i razem kawałek drapiemy się dalej. 
Podejście pod punkt to chyba jedno z najtrudniejszych miejsc na całej trasie biegu.  
Serio.  
Stromo.  
Błoto, jedyne miejsce gdzie ubrudziłem buty i kije. Pastwisko pełne owczych i krowich 
pamiątek.  
I słońce, słońce, słońce. 
Widzę Tomka, który drze się radośnie z kilkudziesięciu metrów i od razu część zmęczenia 
odchodzi w niebyt. Niebywałe, jak niewiele potrzeba. Przysiadam pod wiatą na kilka minut i po 
chwili uświadamiam sobie dwie sprawy. Jedna - że naprawdę to zrobię, że nawet jeżeli bolący 
pęcherz nie pozwoli na szybki zbieg to gdybym musiał iść tyłem to powinienem zmieścić się w 
limicie. Druga rzecz, znacznie od pierwszej ważniejsza - jeżeli postawię nogę za punktem, to 
niczym Samwise Gamgee przekraczający granicę Ćwiartki zrobię najdalszy krok w swoim 
życiu…  Już nie Gorce, nie Rzeźnik, tylko ten cholerny, upalny kwietniowy Mnich będzie moją 
najdłuższą wyprawą; taką to miałem motywację by iść dalej.  
“Jesteś około pięćdziesiątego miejsca”, mówi Tomek w międzyczasie obsługujący mnie tak, 
że elita nie miała takiego wsparcia. Siedzę i oblewam się wodą, o on zagaduje, uzupełnia picie, 
przynosi co chwila colę i ćwiartki pomarańczy.  
Nie ma co marnować dnia. “do zobaczenia na mecie” mówimy sobie i ruszam.  
Dalej. 
Do końca. 
 
potem 
 
Gdy już mija pierwsze zmęczenie i opada bitewny kurz wracamy powoli do codzienności. 
Zostaje w nas to, co w trakcie tych kilkunastu godzin wchłonęliśmy w siebie. Są to rzeczy i 
doświadczenia bezcenne; nikt nigdy nas ich nie pozbawi.  
Za to wszystko, drogie “Biegi w Szczawnicy”, bardzo, ale to bardzo Wam dziękuję. 
 


