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Biegi w Szczawnicy ponownie odbywają się 
w „swoim” kwietniowym terminie. Nie musie-
liśmy zmieniać daty biegu, formuły rywalizacji, 
ani komunikować żadnych wielkich modyfika-

cji dotyczących eventu. To takie dziwne uczucie móc 
w organizacji biegu skupić się na… organizacji biegu, 
zamiast na jego odwoływaniu lub przekładaniu. Miła 
odmiana. Pandemia (chyba) już za nami.

A co przed nami? Weekend pełen emocji i do-
brej zabawy, naturalnie piękne trasy, zachwycające 
widoki, rywalizacja na najwyższym poziomie, ale też 
z pewnością liczne kryzysy, walka z samym sobą, 
czasem wychodzenie poza strefę komfortu, a cza-
sem miłe w niej pozostawanie. A potem wystrzał 
satysfakcji na mecie i przybijanie piątek z witającym 
wszystkich Krzyśkiem Jahnsem.

Garść statystyk. To już 9. edycja Biegów 
w Szczawnicy, czuć w powietrzu mały jubileusz, 
więc w przyszłym roku możecie spodziewać się 
pewnych nowości. Do tej pory wszystkie edycje 
ukończyły dwie osoby – Tomek Moskalik – z którym 
rozmowę znajdziecie na stronie 36 tego informato-
ra i który przygotował dla Was mini przewodnik po 
Pieninach (str. 32), a także Mirek Prędki – weteran 
Wielkiej Prehyby – którego opowieści znajdziecie na 
naszej stronie internetowej. 

W tegorocznej edycji imprezy wezmą udział 
biegacze z 18 krajów świata i trzech kontynen-
tów. Dziękujemy za zaufanie i wszystkim życzymy 
wspaniałych przeżyć w polskich górach! Na Biegi 
w Szczawnicy wróciły mistrzostwa Polski. To już szó-
sty raz, w tym piąty na Wielkiej Prehybie, gdy najlepsi 
z najlepszych będą walczyć o medale i prestiż z nimi 
związany. Na liście startowej aż roi się od mocnych 
zawodników i zawodniczek, gościmy w tym roku 8 
osób zaliczanych wg rankingu ITRA do elity i około 
70 na poziomie określanym jako „expert” (więcej na 
str. 19). To oznacza, że walka o podium na każdym 
dystansie i w każdej kategorii powinna być zacięta, 
wyrównana i ekscytująca.

WRÓCILIŚMY! 
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Transmisja na żywo. Najlepsze na świecie biegi 
górskie i ultra można oglądać na żywo, a skoro tak, 
to naturalnie idziemy w tym kierunku. Rywalizację 
z wielu fragmentów tras będziemy transmitować na 
naszym fanpage’u na Facebooku z wykorzystaniem 
kilku mobilnych kamer i dronów. Od godziny 8 do 
15. Podczas biegu pewnie będziecie trochę zajęci, ale 
dajcie znać swoim rodzinom i kibicom, a także zaj-
rzyjcie tam sami, już na spokojnie po biegu.

Serdeczna uważność. Od pierwszej edycji jest 
z nami Fundacja Rak’n’Roll. W tym roku z inicjatywy 
Fundacji zrodziła się idea, aby przyznawać specjalne 
i symboliczne wyróżnienie – Empatona – biegaczom, 
którzy wyróżnią się serdeczną uważnością. Którzy 
gdzieś na trasie zauważą innego biegacza w potrze-
bie, będą mieli odwagę zatrzymać się, zapytać i po-
móc. Więcej o tej inicjatywie na stronie 31.

Pomagamy Ukrainie. 24 lutego świat stanął w obli-
czu wielkiego wyzwania. Wielkiego zła odpieranego przez 
wielkie dobro. O ile zło ma jedno konkretne źródło i pró-
buje rzeźbić swoje koryto coraz mocniej, o tyle dobro pły-
nie z niezliczonej liczby miejsc, więc nie wątpię, że jego 
nurt będzie ostatecznie silniejszy. Lecz zanim ten dzień 
nastąpi, jesteśmy tu i teraz i są wśród nas osoby, które dziś 
potrzebują pomocy. We współpracy z Fundacją Dzieci 
Pienin, a także lokalnymi koordynatorami akcji z Krościen-
ka i Szczawnicy, zaprosiliśmy wszystkie ukraińskie dzieci 
zamieszkujące obecnie na terenie Szczawnicy i Krościenka 
do udziału w Mini Biegach w Szczawnicy. Mamy nadzieję, 
że będzie to dla nich miły czas, w którym choć na chwilę 
będą mogły zapomnieć o trudnej rzeczywistości, której 
przyszło im doświadczać. W biurze zawodów (od piątku 
do niedzieli) prowadzimy również zbiórkę, zarówno finan-
sową, jak i materialną dla ukraińskich rodzin przebywa-
jących na naszym terenie. Możecie się dołączyć kupując 
w biurze zawodów symboliczną naklejkę lub przekazując 
potrzebne rzeczy. Po więcej informacji zapraszamy do 
biura zawodów. Razem możemy więcej!

Życzymy Wam wspaniałej zabawy i niezapo-
mnianych emocji!

Powodzenia!
Kuba, Eliza i Bartek
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PROGRAM NAJWAŻNIEJSZE 
LOKALIZACJE:__ Piątek, 22 kwietnia 2022

11:00-22:00 – godziny pracy Biura Zawodów
18:00 – spotkanie z elitą Biegów w Szczawnicy

Sobota, 23. kwietnia 2022
2:00 – start Niepokorny Mnich
5:30 – otwarcie Biura Zawodów
6:00 – start Dziki Groń
7:00 – start Żwawe Wierchy
7:30 – odjazd busów na start Chyżej Durbaszki do Jaworek
8:30 – start Chyża Durbaszka
9:00 – start Wielka Prehyba
16:00 – odjazd busów na start Hardego Rollingu do Jaworek 
17:00 – start Hardy Rolling
17:00 – zamknięcie Biura Zawodów
20:00 – zamknięcie Strefy Mety
20:00 – ceremonia zakończenia imprezy i wręczenie nagród

Niedziela, 24. kwietnia 2022
9:00 – Otwarcie Biura Zawodów Mini BWS
10:00-13:00 – Mini Biegi w Szczawnicy

Biuro zawodów: 
Parking Pieniny, ul. Pienińska 1C, Szczawnica

Strefa Startu / Mety w Szczawnicy:  
Parking Pieniny, ul. Pienińska 1C, Szczawnica

Strefa Startu – Chyża Durbaszka: 
Jaworki, Skwer Czarna Woda

Strefa Startu – Hardy Rolling:
Jaworki, Parking Homole (Pod Durbaszką)

Biuro Zawodów Mini BWS: 
Piątek i sobota: Parking Pieniny, ul. Pienińska 1 C, Szczawnica
Niedziela: Park Dolny, Szczawnica

Mini Biegi w Szczawnicy: 
Park Dolny, Szczawnica

Spotkanie z elitą oraz zakończenie imprezy:
Scena, Parking Pieniny, ul. Pienińska 1C, Szczawnica
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Główna strefa startu jest zlokalizowana w Szczawnicy, na Parkingu Pieniny 
nad Dunajcem. Strefy startu dla biegów Hardy Rolling oraz Chyża Dur-

baszka znajdują się w Jaworkach, dla Hardego Rollingu na Parkingu Homo-
le, kawałek przed wejściem do Wąwozu Homole, a dla Chyżej Durbaszki 

na Skwerze Czarna Woda w centrum miejscowości. Meta wszystkich bie-
gów znajduje się w Szczawnicy, na Parkingu Pieniny nad Dunajcem.

The main starting zone is located in Szczawnica, at the Parking 
Pieniny next to Dunajec river. The starting zones for the runs: Hardy 
Rolling and Chyża Durbaszka are located in Jaworki, first one at the 
Parking Homole, just before the entrance to the Homole Gorge and 
the second one on the main square “Skwer Czarna Woda”.  
The finish line of all races is in Szczawnica, at the Parking Pieniny.

Zachęcamy do skorzystania z parkingów oznaczonych 
na mapie (str. 7). Przede wszystkim z parkingu Pieniny – 
dolny poziom, pod strefą start/meta lub z parkingu pod 

kolejką na Palenicę, gdzie jest najwięcej miejsc.

We recommend leaving your car on one of the parking lots 
marked on the map (page 7). Especially on the Parking Pieniny 
– on the level below the start/finish zone or on a parking 
under the cable car to Palenica, which holds the most cars.

Każdy uczestnik Chyżej Durbaszki i Hardego Rollingu może skorzystać 
z transportu na start zapewnionego przez organizatora. Autobusy ruszają 

sprzed głównej strefy start/meta przy parkingu Pieniny nad Dunajcem 
i przejeżdżają przez Szczawnicę, zatrzymując się w miejscach oznaczo-

nych na mapie obok – można wsiąść w dowolnym z oznaczonych miejsc. 
Wszystkie autobusy odjeżdżają o tej samej godzinie, jeden po drugim, na 
start Hardego Rollingu ruszają o 16:00, a na start Chyżej Durbaszki o 7:30.

Each runner participating in Chyża Durbaszka and Hardy Rolling 
may use transportation to the starting line provided by the Or-
ganizer. Rented buses start from the main start/finish area next 
to Parking Pieniny and go through Szczawnica and stops in two 
spots marked on the map. Each runner may get on at one of 
those spots, no matter which one. Buses are leaving one by one 
starting at 16:00 for Hardy Rolling and 7:30 for Chyża Durbaszka.

W pakiecie startowym znajdziesz worek z naklejką umożliwiające 
zdeponowanie rzeczy w strefie startu. Depozyty można zdawać od 

około 1 h przed każdym startem. 
Zawodnicy startujący w Chyżej Durbaszce i Hardym Rollingu 

mogą zostawić swój depozyt w Jaworkach, zostanie on 
przetransportowany na metę do strefy depozytów. 

Zawodnicy startujący w Niepokornym Mnichu mają w pakiecie drugi 
worek, na przepak – ten również deponuje się w strefie start-meta. 

Depozyty z przepaku w Rytrze będą zjeżdżały sukcesywnie wraz 
z kolejnymi transportami busów i będą do odebrania w głównym 

punkcie odbioru depozytów na mecie. Prosimy zawodników 
Niepokornego Mnicha o składanie wykorzystanych przepaków 

w oznaczone miejsce – przyspieszy to dostarczanie ich na metę.

In a starter pack you’ll find a sack and a sticker with your 
bib number – you can use it to leave your stuff in the 
deposit area. The deposit area is open from about 1 hour 
before each race.

Runners participating in Chyża Durbaszka and Hardy 
Rolling may leave their deposit bag in Jaworki. It will be 
transported to the finish line and stored in a deposit area.

Runners participating in Niepokorny Mnich get two 
sacks, the second one is for a deposit along the route. 
We collect those sacks before the start. Deposit bags will 
be transported back during the race and will be ready to 
collect at the finish line in the main deposit area.

Do odbioru depozytu będziesz potrzebować numeru startowego. 
Tylko na podstawie okazania numeru depozyt zostanie wydany. Swoje 

rzeczy możesz odebrać w dniu biegu 23.04.2022 do godz. 20:30. 
Nieodebrane depozyty zostaną odesłane do właścicieli na ich koszt.

You may collect your deposit only having proper bib number 
with you. You should collect your stuff before 8:30 pm on 
the day of the race (April 23, 2022). Deposits that are left 
uncollected will be send to their owners on their own cost.

START I META __

DEPOZYTY __

ODBIÓR DEPOZYTU __

JAK DOJECHAĆ NA START 
DO JAWOREK? __

__ START AND FINISH

__ DEPOSIT

__ COLLECTION OF DEPOSIT

HOW TO GET TO THE START
__ IN JAWORKI?

WHERE TO LEAVE A CAR 
__ IN SZCZAWNICA?

GODZINY STARTU: PRYSZNICE: STARTING HOURS: SHOWERS:

• NIEPOKORNY MNICH: 2:00 
• DZIKI GROŃ: 6:00
• ŻWAWE WIERCHY: 7:00
• CHYŻA DURBASZKA: 8:30
• WIELKA PREHYBA: 9:00
• HARDY ROLLING: 17:00

Uczestnicy mogą 
skorzystać z pryszniców 
w budynku obok orlika 
– lokalizacja oznaczona 
na mapie (str. 7).

• NIEPOKORNY MNICH: 2:00 
• DZIKI GROŃ: 6:00
• ŻWAWE WIERCHY: 7:00
• CHYŻA DURBASZKA: 8:30
• WIELKA PREHYBA: 9:00
• HARDY ROLLING: 17:00

Participants may use 
showers in the building 
next to football field – 
location marked on the 
map (page 7).

GDZIE W SZCZAWNICY
ZOSTAWIĆ AUTO? __

6  < INFORMACJE TECHNICZNE
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Numer startowy powinien być zawsze 
na wierzchu, zawsze widoczny  

Your bib number should be always on top of 
your clothes, always visible

Numery alarmowe – dzwoń, jeśli 
będziesz potrzebować pomocy  

Emergency numbers – call whenever 
you need assistance

Każdy bieg ma swój kolor, 
znajdziesz go na numerze, 
na profilu, oraz na strzałkach 
kierunkowych na trasie 
swojego biegu  

Each course has it’s individual color, 
you’ll find it on the bib number, 
elevation profile and directional  
arrows along your route

Profil wysokościowy został 
odwrócony, żeby można go było 
odczytać w trakcie biegu

Elevation profile is upside down, so you 
may easily read it during the race

NUMER 
STARTOWY

Kupon na posiłek po biegu  

Coupon for a meal after the race

Kupon na piwo 
po biegu  

Coupon for a beer 
after the race

Marki The North Face oraz Buff  
to nasi Sponsorzy Główni.

Brands The North Face and Buff  
are our Main Sponsors.
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OZNACZENIE 
TRASY

ROUTE 
MARKING

żółta taśma z logo imprezy __ 
Podstawowym oznaczeniem dla wszystkich tras jest żółta taśma 

z logo imprezy rozwieszona w widocznych miejscach na trasie 
każdego biegu. Taśmy są rozwieszone w taki sposób, żeby prze-
bieg trasy był ewidentny. Staramy się wieszać taśmy na tyle czę-

sto, żeby zawodnik zawsze miał jakąś w zasięgu wzroku. Oznacza 
to, że jeśli nie spotkałeś/aś żadnej taśmy przez powiedzmy 2 mi-
nuty, to już powinno to być niepokojące. Jeśli taśmy nie ma przez  

5 minut, to z bardzo dużym prawdopodobieństwem jesteś już 
poza trasą. Taśmy są zawsze ważniejsze niż szlaki turystyczne, 

z których zdarza nam się zbaczać, żeby zrobić jakiś skrót, logiczniej 
poprowadzić trasę lub uniknąć jakiegoś niefajnego miejsca.

__ yellow tape with logo of the event 
Our main way of marking all the routes is a yellow 
tape with a logo of our event. It is put in exposed 
places along each route. Tapes should make the 
route obvious. We try to put them offen enough, 
so you see at least one at all times. If you haven’t 
seen any tape for 2 minutes, you should be war-
ned. If you haven’t seen any tape longer than 5 
minutes, you’re probably off the route. Our tapes 
are more important than any color of a trail – 
sometimes the route takes a shortcut or avoids 
something. 

taśmy odblaskowe __  
Odcinek, który zawodnicy Niepokornego Mnicha 

pokonują w nocy, a więc od startu do Krościenka oraz 
część podejścia na Lubań jest dodatkowo oznaczony 

fragmentami taśmy odblaskowej.

__ reflective tape 
The section that runners of Niepokorny Mnich run 
during the night, so from the start to Krościenko and 
some part of uphill towards Lubań is additionally 
marked with a reflective tape.

oznaczenie dodatkowe: 
czerwony wykrzyknik __  

Pojawia się głównie na trasie Niepokornego Mnicha, gdzie 
zdarzają się nagłe skręty z jakiejś głównej drogi w boczne, 

czasem słabo widoczne ścieżki. Taki wykrzyknik wisi na 
50-100 metrów przed skrętem, oczywiście później poja-

wia się strzałka i cały czas ciągną się taśmy.

additional marking: 
__  red exclamation mark
It can be seen mostly on the route of Niepokorny 
Mnich in places where the route takes sudden turn 
from the main road to some hardly visible trail. Such 
mark is put 50-100 metres before a turning, and after 
that you should see an arrow and yellow tapes. 

COŚ NIE GRA? __  
Jeśli widzisz, że jakieś taśmy ewidentnie są przewieszone, 

strzałki zerwane lub obrócone, niezwłocznie skontaktuj się 
z organizatorem, numer telefonu znajdziesz na numerze star-

towym, ten ostatni będzie najlepszy: 606 332 902.

__  SOMETHING’S WRONG?
If you see tapes that are obviously not right or ar-
rows torn down or turned, please let us know. Proper 
phone number is put on your bib number, in such 
situation dial the last one: 606 332 902.
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strzałki kierunkowe __  
Drugim rodzajem oznaczenia są strzałki kierunkowe 

w 6 różnych kolorach. Każdy kolor dotyczy innego 
biegu i pojawia się spójnie: na numerach startowych, 

profilach wysokościowych oraz właśnie na strzał-
kach. Jeśli na jakimkolwiek rozwidleniu masz wąt-

pliwości gdzie biec, po prostu spójrz na swój numer 
startowy i podążaj za strzałką w jego kolorze. Strzałki 
mają nadrukowany napis z nazwą danego biegu. Jeśli 

widzisz, że napis jest odwrócony do góry nogami 
albo bokiem, to znaczy, że ktoś przewiesił strzałkę!

__ directional arrows 
The second way of marking the trail are direc-
tional arrows in 6 different colors. Each color 
corresponds with other route and is put consi-
stently on the bib number, elevation profile and 
arrows. If, at any point, you have doubts which 
way to go, just look at your bib number color 
and run along an arrow with the same color. On 
all arrows there is printed name of the course. 
If you see it is upside down or rotated, it means 
someone changed it!

HARDY 
ROLLING

ŻWAWE 
WIERCHY

CHYŻA 
DURBASZKA

NIEPOKORNY 
MNICH

DZIKI 
GROŃ

WIELKA 
PREHYBA
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HARDY ROLLING

Zakazane są wszystkie czynności mogące naruszyć piękno 
naturalnych obszarów, przez które prowadzi trasa biegu, 
zwłaszcza: porzucanie śmieci. Wszystkie śmieci należy zostawiać 
na punktach kontrolnych, przy schroniskach lub donieść do 
mety. Śmiecenie na trasie jest karane dyskwalifikacją!

Pamiętaj, że...

PROFIL TRASY

MĘŻCZYŹNI
• Dariusz Marek (0:46:15) (2019)
• Wojciech Tarasek, 0:47:04 (2021)
• Marek Mitrofaniuk (0:48:05) (2019)
• Dariusz Boroń (0:48:36) (2019)

• Jakub Kałużny (0:51:18) (2019)

• Mirosław Urban (0:51:27) (2019)

• Andrzej Łukasik (0:51:35) (2019)

• Marcin Wielosik, 0:51:56 (2021)

• Paweł Krochmal (0:52:49) (2019)

• Radosław Nowocin (0:52:52) (2021)

KOBIETY
• Karolina Piątek (0:58:08) (2019)
• Patrycja Rożdżyńska, 1:01:07 (2021)
• Emilia Perz (1:04:14) (2019)
• Adriana Klappholz (1:04:23) (2019)

• Kinga Pachura (1:04:42) (2019)

• Natalia Olesiak (1:07:58) (2019)

• Ewa Paciorek (1:10:42) (2019)

• Aleksandra Szafrańska (1:11:03) (2019)

• Ania Wiech (1:11:26) (2019)

• Yana Afanasyeva (1:11:28) (2019)

12  < TRASY

Dojazd na start: 
Każdy zawodnik Hardego Rollingu może skorzystać 
z transportu na start zapewnionego przez organizatora. 
Autobusy ruszają z Parkingu Pieniny i przejeżdżają przez 
Szczawnicę zatrzymując się na kolejnych przystankach 
oznaczonych na mapce (str. 7). Ruszają o 16:00, a na 
następnych przystankach są kilka minut później. Jeśli 
pierwszy czy drugi jest pełen, po prostu poczekaj na 
kolejny.

Godzina odjazdu autobusów: 
16:00

__ Dystans: 10,2 km

__ Przewyższenie: +460 m/-600 m

__ Start: 17:00

__ Miejsce startu: Parking pod Durbaszką, Jaworki

__ Miejsce mety: Parking Pieniny nad Dunajcem, Szczawnica

__ Limit czasu: 3 godziny

__ Najwyższy punkt: okolice Durbaszki, 890 m n.p.m.

__ Punkt żywieniowy: Schronisko pod Durbaszką – 2,4 km

__ Wyposażenie obowiązkowe:
• numer startowy (umieszczony na wierzchu w taki 

sposób by zawsze był widoczny i możliwy do 
odczytania) oraz chip

• telefon komórkowy z baterią działającą co 
najmniej przez kilkanaście godzin (zalecany 
włączony roaming)

• pojemnik na wodę do wykorzystania na trasie 
i punktach żywieniowych (kubeczek lub bukłak 
lub bidon lub flask) o łącznej pojemności co 
najmniej 0,25 litra

10 NAJLEPSZYCH 
WYNIKÓW W HISTORII:
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__ Dystans:  19,3 km
__ Przewyższenie:  +810 m/-940 m
__ Start: 8:30
__ Miejsce startu: Skwer Czarna Woda, Jaworki
__ Miejsce mety: Parking Pieniny nad Dunajcem, Szczawnica
__ Limit czasu:  5 godzin
__ Najwyższy punkt: Smerekowa, 991 m n.p.m.
__ Punkt żywieniowy: Schronisko pod Durbaszką - 11,5 km
__ Wyposażenie obowiązkowe:

• numer startowy (umieszczony na wierzchu w taki sposób by zawsze 
był widoczny i możliwy do odczytania) oraz chip

• telefon komórkowy z baterią działającą co najmniej przez kilkanaście 
godzin (zalecany włączony roaming)

• pojemnik na wodę do wykorzystania na trasie i punktach żywieniowych 
(kubeczek lub bukłak lub bidon lub flask) o łącznej pojemności co 
najmniej 0,25 litra.

CHYŻA DURBASZKA

Zakazane są wszystkie czynności mogące 
naruszyć piękno naturalnych obszarów, 
przez które prowadzi trasa biegu, zwłaszcza: 
porzucanie śmieci. Wszystkie śmieci należy 
zostawiać na punktach kontrolnych, przy 
schroniskach lub donieść do mety. Śmiecenie 
na trasie jest karane dyskwalifikacją!

Pamiętaj, że...

PROFIL TRASY

MĘŻCZYŹNI
• Marcin Kubica, 1:25:48 (2019)
• Tomasz Kawik, 1:28:41 (2019)
• Adrian Bednarek, 1:29:16 (2019)
• Michał Rajca, 1:30:03 (2018)

• Piotr Biernawski, 1:31:24 (2019)

• Adam Bednarz, 1:31:35 (2019)

• Kacper Piech, 1:31:29 (2016)

• Dariusz Marek, 1:31:37 (2018)

• Piotr Hercog, 1:33:18 (2016)

• Kacper Kościelniak, 1:33:24 (2019)

KOBIETY
• Martyna Kantor, 1:42:51 (2021)
• Aneta Ściuba, 1:49:38 (2019)
• Katarzyna Wilk, 1:49:56 (2019)
• Aleksandra Bazułka, 1:53:39 (2019)

• Martyna Kantor, 1:54:12 (2017)

• Weronika Kozioł, 1:56:08 (2019)

• Iwona Flaga, 1:56:09 (2016)

• Justyna Grzywaczewska, 1:58:21 (2016)

• Natalia Tomasiak, 1:58:57 (2015)

• Emilia Romanowicz, 1:59:36 (2016)

10 NAJLEPSZYCH 
WYNIKÓW W HISTORII:

Dojazd na start: 
Każdy zawodnik Chyżej Durbaszki 
może skorzystać z transportu na start 
zapewnionego przez organizatora. Autobusy 
ruszają z Parkingu Pieniny i przejeżdżają 
przez Szczawnicę zatrzymując się na 
kolejnych przystankach oznaczonych 
na mapce (str. 7). Ruszają o 7:30, a na 
następnych przystankach są kilka minut 
później. Jeśli pierwszy czy drugi jest pełen, 
po prostu poczekaj na kolejny.

Godzina odjazdu autobusów: 
7:30

TRASY >  13

__ Punkty iTRA: 1

__ Mountain level: 5

__ Finisher level: 0
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__ Dystans:  32,8 km

__ Przewyższenie:  +1550 m/-1550 m

__ Start:  7:00

__ Miejsce startu i mety:  Parking Pieniny nad Dunajcem, Szczawnica

__ Limit czasu:  8 godzin

__ Najwyższy punkt: Przehyba, 1162 m n. p. m

__ Punkty żywieniowe: 
• Schronisko na Przehybie – 14,4 km
• Schronisko pod Durbaszką – 25 km

__ Wyposażenie obowiązkowe:
• numer startowy (umieszczony na wierzchu w taki sposób by 

zawsze był widoczny i możliwy do odczytania) oraz chip,
• telefon komórkowy z baterią działającą co najmniej przez 

kilkanaście godzin (zalecany włączony roaming).
• koc ratunkowy/folia NRC
• pojemnik na wodę do wykorzystania na trasie i punktach 

żywieniowych (kubeczek lub bukłak lub bidon lub flask) o łącznej 
pojemności co najmniej 0,5 litra,

ŻWAWE WIERCHY

Zakazane są wszystkie czynności mogące 
naruszyć piękno naturalnych obszarów, 
przez które prowadzi trasa biegu, zwłaszcza: 
porzucanie śmieci. Wszystkie śmieci należy 
zostawiać na punktach kontrolnych, przy 
schroniskach lub donieść do mety. Śmiecenie 
na trasie jest karane dyskwalifikacją!

Pamiętaj, że...

PROFIL TRASY

14  < TRASY

__ Punkty iTRA: 2

__ Mountain level: 5

__ Finisher level: 320

MĘŻCZYŹNI
• Piotr Biernawski, 3:06:32 (2021)
• Tomasz Moskalik, 3:28:42 (2021)
• Jacek Migacz, 3:36:52 (2021)
• Tomasz Piotrowski, 3:37:01 (2021)

• Adam Brzoza, 3:42:02 (2021)

• Marcin Bruś, 3:55:50 (2021)

• Piotr Hyży, 4:03:41 (2021)

• Marcin Lasocki, 4:17:36 (2021)

• Michał Spychała, 4:28:46 (2021)

• Matus Ilkovic, 4:30:19 (2021)

KOBIETY
• Katarzyna Zych, 4:03:41 (2021)
• Monika Huras, 4:24:14 (2021)
• Justyna Makówka, 4:54:33 (2021)
• Anna Bednarz, 5:01:22 (2021)

• Anna Łyczko, 5:01:27 (2021)

• Aleksandra Kędziora, 5:07:05 (2021)

• Klaudia Drosio, 5:15:36 (2021)

• Karolina Rudziarczyk, 5:31:59 (2021)

• Katarzyna Celek, 5:33:13 (2021)

• Agnieszka Krzyżanowska, 5:52:00 (2021)

10 NAJLEPSZYCH 
WYNIKÓW W HISTORII:
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__ Dystans:  43,5 km

__ Przewyższenie:  +1925 m/-1925 m

__ Start: 9:00

__ Miejsce startu i mety: Parking Pieniny nad Dunajcem, Szczawnica

__ Limit czasu:  9 godzin

__ Najwyższy punkt: Radziejowa, 1268 m n.p.m.

__ Punkty żywieniowe: 
• Schronisko na Przehybie – 14,4m
• Bacówka na Obidzy – 24,3 km
• Schronisko pod Durbaszką – 35,7 km

__ Wyposażenie obowiązkowe:
• numer startowy (umieszczony na wierzchu w taki sposób by 

zawsze był widoczny i możliwy do odczytania) oraz chip
• telefon komórkowy z baterią działającą co najmniej przez 

kilkanaście godzin (zalecany włączony roaming)
• koc ratunkowy/folia NRC
• pojemnik na wodę do wykorzystania na trasie i punktach 

żywieniowych (kubeczek lub bukłak lub bidon lub flask) o łącznej 
pojemności co najmniej 0,5 litra

WIELKA PREHYBA

Zakazane są wszystkie czynności mogące 
naruszyć piękno naturalnych obszarów, 
przez które prowadzi trasa biegu, zwłaszcza: 
porzucanie śmieci. Wszystkie śmieci należy 
zostawiać na punktach kontrolnych, przy 
schroniskach lub donieść do mety. Śmiecenie 
na trasie jest karane dyskwalifikacją!

Pamiętaj, że...

PROFIL TRASY

MĘŻCZYŹNI
• Marcin Świerc, 3:15:19 (2016)
• Bartłomiej Przedwojewski, 3:15:57 (2019)
• Bartosz Gorczyca, 3:21:57 (2016)
• Krzysztof Bodurka, 3:26:31 (2019)

• Marcin Świerc, 3:26:46 (2018)

• Marcin Świerc, 3:30:08 (2015)

• Miłosz Szcześniewski, 3:32:03 (2016)

• Kamil Leśniak, 3:33:24 (2019)

• Paweł Czerniak, 3:35:12 (2019)

• Marcin Rzeszótko, 3:37:11 (2018)

KOBIETY
• Martyna Kantor, 3:56:47 (2019)
• Edyta Lewandowska, 3:59:15 (2016)
• Edyta Lewandowska, 4:02:29 (2018)
• Dominika Stelmach, 4:02:42 (2016)

• Paulina Wywłoka, 4:07:33 (2019)

• Ewa Majer, 4:12:49 (2018)

• Katarzyna Solińska, 4:13:28 (2019)

• Justyna Mudy-Mader, 4:16:44 (2019)

• Martyna Kantor, 4:18:11 (2016)

• Natalia Tomasiak, 4:21:33 (2016)

10 NAJLEPSZYCH 
WYNIKÓW W HISTORII:

__ Punkty iTRA: 2

__ Mountain level: 5

__ Finisher level: 340

TRASY >  15

13. PZLA MISTRZOSTWA POLSKI  
W BIEGU GÓRSKIM NA DŁUGIM DYSTANSIE
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__ Dystans:  64,1 km

__ Przewyższenie:  +3150 m/-3150 m

__ Start: 6:00

__ Miejsce startu i mety:   
  Parking Pieniny nad Dunajcem, Szczawnica

__ Limit czasu:  14 godzin

__ Najwyższy punkt: Przehyba, 1162 m n. p. m. 

__ Punkty żywieniowe:  
• Schronisko na Przehybie – 14,4 km 
• Ośrodek RyterSKI w Rytrze – 23,2 km 
• Kosarzyska – 36,3 km 
• Bacówka na Obidzy – 44,9 km 
• Schronisko pod Durbaszką – 56,3 km

__ Punkty iTRA: 3

__ Mountain level: 6

__ Finisher level: 390

DZIKI GROŃ

PROFIL TRASY

MĘŻCZYŹNI
• Marcin Świerc, 6:06:38 (2017)
• Bartosz Gorczyca, 6:11:38 (2017)
• Piotr Szumliński, 6:18:42 (2019)
• Wojciech Probst, 6:21:21 (2017)

• Piotr Uznański, 6:30:42 (2019)

• Artur Baran, 6:33:56 (2019)

• Maurycy Oleksiewicz, 6:40:39 (2019)

• Tomasz Polanski, 6:47:50 (2019)

• Dominik Włodarkiewicz, 6:52:06 (2018)

• Maciej Bieliński, 6:53:43 (2019)

KOBIETY
• Edyta Lewandowska, 7:34:11 (2017)
• Kamila Grzelak, 7:39:37 (2019)
• Anna Kącka, 7:43:50 (2017)
• Marta Wenta, 7:51:53 (2017)

• Justyna Mamala, 7:53:49 (2021)

• Marta Wenta, 7:55:13 (2019)

• Beata Lange, 7:58:45 (2019)

• Malwina Jachowicz, 7:58:47 (2018)

• Iwona Kik, 8:10:57 (2017)

• Natalia Paulina Barosz, 8:14:32 (2019)

10 NAJLEPSZYCH 
WYNIKÓW W HISTORII:

WYPOSAŻENIE 
OBOWIĄZKOWE:

• numer startowy (umieszczony na wierzchu 
w taki sposób by zawsze był widoczny 
i możliwy do odczytania) oraz chip

• plecak lub pas biegowy/nerka
• pojemnik na wodę do wykorzystania na 

trasie i punktach żywieniowych (kubeczek 
lub bukłak lub bidon lub flask) o łącznej 
pojemności co najmniej 0,5 litra

• telefon komórkowy z baterią działającą co 
najmniej przez kilkanaście godzin (zalecany 
włączony roaming)

• koc ratunkowy/folia NRC

16  < TRASY

Zakazane są wszystkie czynności mogące naruszyć piękno naturalnych 
obszarów, przez które prowadzi trasa biegu, zwłaszcza: porzucanie 
śmieci. Wszystkie śmieci należy zostawiać na punktach kontrolnych, 
przy schroniskach lub donieść do mety. Śmiecenie na trasie jest 
karane dyskwalifikacją!

Pamiętaj, że...

LIMITY  
NA TRASIE:

1. Bacówka na Obidzy:  
10 h (godz. 16:00)

2. Schronisko pod 
Durbaszką: 
12 h 30 min (godz. 18:30)

Support: Pomóc osób 
trzecich jest dopuszczona 
w strefach punktów 
żywieniowych. Jakakolwiek 
pomoc poza nimi jest 
niedozwolona.
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__ Dystans:  94,8 km

__ Przewyższenie:  +4915 m/-4915 m

__ Start:  2:00

__ Miejsce startu i mety:  Parking Pieniny nad Dunajcem, Szczawnica

__ Limit czasu:  18 godzin

__ Najwyższy punkt: Średni Groń, 1201 m n.p.m.

__ Punkty żywieniowe: 
• Krościenko – 13,6 km
• Tylmanowa – 28,7 km
• Schronisko na Przehybie – 45,2 km
• Ośrodek RyterSKI w Rytrze – 54 km
• Kosarzyska – 67,1 km
• Bacówka na Obidzy – 75,7 km
• Schronisko pod Durbaszką – 87,1 km

__ Punkty iTRA: 4 

__ Mountain level: 5

__ Finisher level: 470

NIEPOKORNY MNICH

PROFIL TRASY

MĘŻCZYŹNI
WERSJA PRZEZ GORCE:
• Dominik Grządziel, 10:23:21 (2021)
• Grzegorz Ziejewski, 11:16:18 (2021)
• Artur Baran, 11:22:46 (2021)
• Paweł Perykasza, 11:46:50 (2021)

• Piotr Huzior, 12:14:59 (2021)

WERSJA PRZEZ SŁOWACJĘ:
• Grzegorz Ziejewski, 9:36:50 (2019)
• Michał Sedlak, 9:44:46 (2019)
• Szymon Wolek, 10:16:09 (2018)
• Piotr Hercog, 10:16:23 (2015)
• Maciej Więcek, 10:23:38 (2018)

KOBIETY
WERSJA PRZEZ GORCE:
• Anna Szloser, 16:17:32 (2021)
• Klaudia Podraza, 16:40:10 (2021)

WERSJA PRZEZ SŁOWACJĘ:
• Ewa Majer, 11:47:49 (2014)
• Małgorzata Pazda-Pozorska, 11:48:13 (2018)
• Kinga Kwiatkowska, 12:01:44 (2018)
• Marta Wenta, 12:12:50 (2018)
• Iwona Ćwik, 12:20:43 (2016)

10 NAJLEPSZYCH 
WYNIKÓW W HISTORII:

WYPOSAŻENIE 
OBOWIĄZKOWE:

Przepak: Depozyt na punkt 
żywieniowy w Rytrze należy 
zdeponować tuż przed startem 
w strefie start/meta (Parking 
Pieniny w Szczawnicy). Przepak 
zostanie przewieziony do Rytra, 
a po zamknięciu punktu będzie 
do odbioru w strefie mety, w tym 
samym miejscu co inne depozyty. 
Uwaga! Depozyt można odebrać 
do godz. 20:30.

• numer startowy (umieszczony na wierzchu w taki 
sposób by zawsze był widoczny i możliwy do 
odczytania) oraz chip

• plecak lub pas biegowy/nerka
• pojemnik na wodę do wykorzystania na trasie i punktach 

żywieniowych (kubeczek lub bukłak lub bidon lub flask) 
o łącznej pojemności co najmniej 0,5 litra

• telefon komórkowy z baterią działającą co najmniej 
przez kilkanaście godzin (zalecany włączony roaming)

• koc ratunkowy/folia NRC
• czołówka/latarka (można zostawić na przepaku 

w Rytrze)

TRASY >  17

Zakazane są wszystkie 
czynności mogące naruszyć 
piękno naturalnych obszarów, 
przez które prowadzi trasa 
biegu, zwłaszcza: porzucanie 
śmieci. Wszystkie śmieci 
należy zostawiać na punktach 
kontrolnych, przy schroniskach 
lub donieść do mety. Śmiecenie 
na trasie jest karane 
dyskwalifikacją!

Pamiętaj, że...

LIMITY  
NA TRASIE:

1. Bacówka na Obidzy:  
14 h (godz. 16:00)

2. Schronisko pod 
Durbaszką: 
16 h 30 min (godz. 18:30)

Support: Pomóc osób 
trzecich jest dopuszczona 
w strefach punktów 
żywieniowych. Jakakolwiek 
pomoc poza nimi jest 
niedozwolona.
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18  < PUNKTY ŻYWIENIOWE

__ Krościenko

    
Zaopatrzenie punktu żywieniowego:
Napoje: woda, izotonik, Coca-Cola, herbata
Jedzenie: banany, pomarańcze, inne owoce, 
słone i słodkie przekąski 

__ Ośrodek RyterSKI w Rytrze

     
Zaopatrzenie punktu żywieniowego:
Napoje: woda, izotonik, Coca-Cola, herbata
Jedzenie: banany, pomarańcze, inne owoce, 
słone i słodkie przekąski

__ Tylmanowa

    
Zaopatrzenie punktu żywieniowego:
Napoje: woda, izotonik, Coca-Cola 
Jedzenie: banany, pomarańcze, inne owoce, 
słone i słodkie przekąski

__ Bacówka na Obidzy

     
Zaopatrzenie punktu żywieniowego:
Napoje: woda, izotonik, Coca-Cola, herbata
Jedzenie: banany, pomarańcze, inne owoce, 
słone i słodkie przekąski, kanapki
Na ciepło: pieczone ziemniaki i krem 
warzywny

__ Schronisko pod Durbaszką

   
Zaopatrzenie punktu żywieniowego:
Napoje: woda, izotonik, Coca-Cola, herbata
Jedzenie: banany, pomarańcze, inne owoce, 
słone i słodkie przekąski

__ Kosarzyska

  
Zaopatrzenie punktu żywieniowego:
Napoje: woda

__ Schronisko na Przehybie

    
Zaopatrzenie punktu żywieniowego:
Napoje: woda, izotonik, Coca-Cola, herbata
Jedzenie: banany, pomarańcze, inne owoce, 
słone i słodkie przekąski, kanapki
Na ciepło: zupa pomidorowa z ryżem dla 
uczestników Niepokornego Mnicha

PUNKTY ŻYWIENIOWE

__ LEGENDA
Napoje

Punkt medyczny

Jedzenie

Transport do Szczawnicy

Przepak (Niepokorny Mnich)

Ciepły posiłek

Pomiar czasu

Niepokorny 
Mnich

Dziki  
Groń

Wielka  
Prehyba

Żwawe  
Wierchy

Chyża 
Durbaszka

Hardy 
Rolling

Krościenko 1

Tylmanowa 2

Schronisko na Przehybie 3 1 1 1

Ośrodek RyterSKI w Rytrze 4 2

Kosarzyska 5 3

Bacówka na Obidzy 6 4 2

Schronisko pod Durbaszką 7 5 3 2 1 1
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ELITA >  19

Wielka Prehyba zawsze przyciąga sporo mocnych zawodników i zawodniczek, szczególnie, gdy trasa ma 
rangę mistrzostw Polski, ale nie tylko ten dystans jest co roku mocno obsadzony. Na pozostałych trasach 
również jest się z kim ścigać! Jeszcze w żadnej edycji obsada Biegów w Szczawnicy nie była tak silna.

__ Mężczyźni 

• Marcin Rzeszótko, ITRA 849, Wielka Prehyba

• Andrzej Witek, ITRA 846, Wielka Prehyba

• Marcin Kubica, ITRA 846, Żwawe Wierchy

• Marcin Świerc, ITRA 837, Wielka Prehyba

• Tomasz Kobos, ITRA 818, Wielka Prehyba

• Kamil Leśniak, ITRA 816, Wielka Prehyba

• Dominik Milewski, ITRA 816, Wielka Prehyba

• Dominik Grządziel, ITRA 815, Niepokorny Mnich

• Paweł Czerniak, ITRA 815, Wielka Prehyba

• Tomasz Skupień, ITRA 814, Wielka Prehyba

• Adrian Bednarek, ITRA 812, Wielka Prehyba

• Dariusz Marek, ITRA 812, Żwawe Wierchy

• Maciej Dombrowski, ITRA 805, Wielka Prehyba

• Michał Kaszuba, ITRA 784, Dziki Groń

• Piotr Wolakiewicz, ITRA 782, Wielka Prehyba

• Grzegorz Ziejewski, ITRA 781, Niepokorny Mnich

• Karol Ziajka, ITRA 780, Wielka Prehyba

• Piotr Szumliński, ITRA 778, Wielka Prehyba

• Piotr Gutt, ITRA 774, Wielka Prehyba

• Łukasz Wąchała, ITRA 767, Wielka Prehyba

• Sebastian Florek, ITRA 764, Wielka Prehyba

• Piotr Biernawski, ITRA 761, Wielka Prehyba

• Rafał Gabryś, ITRA 760, Wielka Prehyba

• Bartosz Ceberak, ITRA 755, Wielka Prehyba

• Maurycy Oleksiewicz, ITRA 754, Dziki Groń

• Błażej Knutelski, ITRA 750, Chyża Durbaszka

• Wojciech Tarasek, ITRA 748, Hardy Rolling

• Damian Kozioł, ITRA 748, Wielka Prehyba

• Miłosz Szcześniewski, ITRA 748, Wielka Prehyba

• Michał Sedlak, ITRA 747, Niepokorny Mnich

• Sebastian Lagner, ITRA 744, Wielka Prehyba

• Jarosław Zbozień, ITRA 739, Żwawe Wierchy

• Artur Baran, ITRA 736, Niepokorny Mnich

• Witold Szczepaniak, ITRA 736, Dziki Groń

• Michał Frankowski, ITRA 732, Dziki Groń

__ Kobiety 

• Paulina Tracz, ITRA 734, Wielka Prehyba

• Katarzyna Solińska, ITRA 730, Wielka Prehyba

• Katarzyna Wilk, ITRA 727, Wielka Prehyba

• Sylwia Jabłońska, ITRA 713, Wielka Prehyba

• Mirosława Witowska, ITRA 695, Wielka Prehyba

• Kinga Gomołysek, ITRA 678, Wielka Prehyba

• Justyna Mamala, ITRA 666, Wielka Prehyba

• Angelika Szczepaniak, ITRA 664, Niepokorny Mnich

• Zuzanna Mokros, ITRA 656, Wielka Prehyba

• Monika Borowicz, ITRA 651, Wielka Prehyba

ELITA

Ranking ITRA Performance Index dzieli zawodników na 
kategorie elite, expert, advanced, intermediate i novice. 
Każda z kategorii dzieli się dodatkowo na cztery podka-
tegorie (poza novice), co pozwala mniej więcej ocenić 

poziom i możliwości zawodnika. I tak, niski poziom „expert” (PI 
725-750 dla mężczyzn i PI 600-625 dla kobiet) pozwala stawać 
na podium większości lokalnych biegów górskich, a z kolei niski 
poziom „elite” (PI 825-850 dla mężczyzn i 700-725 dla kobiet) 
pozwala większość biegów górskich w Polsce wygrać.

W tegorocznej edycji Biegów w Szczawnicy na wszystkich trasach 
weźmie udział 4 mężczyzn i 4 kobiety z rankingiem na poziomie 
„elite” oraz 37 mężczyzn i 30 kobiet z rankingiem na poziomie 
„expert”. Liczby oczywiście dużo mówią i robią wrażenie, ale…  
nie one biegają. Niech wygra najlepszy! I najlepsza!
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THE NORTH FACE VECTIV™ 
NOWA JAKOŚĆ NA SZLAKU

Fo
t.:

 

Linia butów trailowych 
VECTIV™ światło dzienne 
ujrzała w 2021 roku. Zespół 
specjalistów marki wraz ze 
sportowcami długo pracował 
nad linią butów, które pomogą 
w walce o nowe rekordy. Już 
pierwsze testy wykazały, 
że szereg zastosowanych 
w butach technologii 
przyniesie korzystną zmianę 
biegaczom. Flagowy model, 
czyli The North Face Flight 
VECTIV™ przyczynił się do 
ustanowienia rekordów przez 
takich biegaczy, jak Dylan 
Bowman, czy Kaytlyn Gerbin.

Ta przełomowa technologia 
powróciła w tym sezonie 
w trzech kluczowych 
stylach, z których każdy jest 
dostosowany do preferencji 
sportowców:

• FLIGHT VECTIV™
• VECTIV™ INFINITE
• VECTIV™ ENDURIS II
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FLIGHT VECTIV™ to najbardziej respon-
sywne buty od The North Face. Zasto-
sowano w nich ultralekką i elastyczną 
cholewkę wykonaną z tkaniny Matryx® 
z kevlarowymi oraz poliamidowymi 
wzmocnieniami. Podeszwa Surface CTRL 
zagwarantuje doskonałą przyczepność, 
a płytka 3D Pebax® pod stopą stabilność 
w wielu kierunkach oraz dobre wybicie, 
co ogranicza zmęczenie stóp. Ten model 
świetnie sprawdzi się na zróżnicowanej 
nawierzchni.

VECTIV™ INFINITE również powraca, 
w nowej, jeszcze bardziej dopraco-
wanej formie, zapewniając idealną 
równowagę między amortyzacją, 
a responsywnością, aby poradzić 
sobie na najbardziej wyboistych 
trasach. Płytka 3D Pebax® napędza 
gwarantując dobre wybicie, a w pełni 
wytrzymała cholewka Matryx® wyko-
nana z połączenia kevlaru i poliamidu 
sprosta nawet najbardziej wymagają-
cym górskim szlakom.

Wreszcie, nowy VECTIV™ ENDURIS II, to najlepiej 
amortyzowany but w ofercie. Dzięki wzmoc-
nieniu z tworzywa TPU, podeszwie środkowej 
o podwójnej gęstości i specjalnie zaprojektowanej 
cholewce z przewiewną siateczką, ENDURIS II jest 
idealnym butem dla biegaczy, którzy cenią sobie 
niską wagę obuwia i wysoki komfort na szlaku.

Wszystkie modele są dopasowane do damskiej 
i męskiej budowy stopy, oferując sportowcom 
maksymalne wsparcie na szlaku zarówno pod-
czas interwałów, jak i długich wybiegań.
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BUFF® 
AKCESORIA DLA PRAWDZIWYCH 
ORYGINAŁÓW
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BUFF® to hiszpańska marka akcesoriów chroniących szyję i głowę. 
Powstała w 1992 roku w Igualadzie, w Katalonii, niedaleko Barcelony. 

Początkowo wytwarzano jeden produkt: chustę wielofunkcyjną 
Original BUFF®. Została ona stworzona przez motocyklistę, który 

potrzebował ochrony przed kurzem, wiatrem i słońcem. Okazało się, że 
wiele osób szuka podobnych rozwiązań. Marka zaczęła się gwałtownie 

rozwijać, nieustannie poszerzając swoją ofertę. Dziś jest obecna 
w ponad 70 krajach na całym świecie. BUFF® jest niekwestionowanym 

liderem w swojej dziedzinie. Kreuje nowe rozwiązania techniczne 
i wyznacza trendy w designie.  Stosuje najwyższej klasy surowce, 

których pochodzenie jest w pełni udokumentowane.

BUFF® należy do wielu organizacji chro-
niących środowisko i corocznie przekazuje 
część zysków na jego ochronę. Produkty 
posiadają certyfikaty jakości potwierdzone 
przez niezależne międzynarodowe ośrodki 
badawcze. Dodatkowo BUFF® ma własne 
laboratorium, gdzie poddaje produkty te-
stom. Wszystko to ma zapewnić, że klient 
dostaje sprawdzony, bezpieczny produkt.

Marka nieustannie stara się zmniejszyć 
wpływ, jaki wywiera na środowisko. Dlate-
go każdego roku w jej ofercie znajdują się 
produkty wykonane z materiałów pocho-
dzących z recyklingu. Jednym z nich jest 
poliester dostarczany przez amerykańską 
firmę REPREVE®. Jest to światowy lider 
w produkcji nici najwyższej jakości pocho-
dzących z recyklingu wyselekcjonowanych 
butelek plastikowych. Dzięki temu zużyty 
plastik zyskuje nowe życie i w mniejszym 
stopniu zagraża naturalnym siedliskom. 

Właśnie z takiego poliestru wykonana 
została kultowa chusta wielofunkcyjna Ori-
ginal EcoStretch. Można nosić ją przez cały 
rok i to na co najmniej 12 sposobów. Jest 
bezszwowa, niezwykle komfortowa w no-
szeniu i rozciąga się w 4 kierunkach. Za-
pewnia ochronę przed chłodem, wiatrem, 
a nawet słońcem. Mikrofibra została prze-
testowana pod kątem ochrony przeciwsło-
necznej, uzyskując niemalże maksymalny 
wynik UPF50, co gwarantuje odbijanie 98% 
szkodliwego promieniowania słonecznego.

Również wielofunkcyjne chusty CoolNet 
UV® zostały wykonane z włókien dostar-
czonych przez Repreve®. 

To niezbędne akcesorium wiosną i latem. 
Są lekkie, szybkoschnące. Dają przyjem-
ny efekt chłodzenia. Do ich stworzenia 
wykorzystano technologię Polygiene® 
pozwalającą zahamować wzrost mikroor-
ganizmów i zapobiegającą powstawaniu 
nieprzyjemnego zapachu. To wszystko 
dzięki zastosowaniu naturalnego srebra 
w niskim stężeniu. 

Z tkaniny CoolNet UV® produkowane są 
opaski, a także odblaskowe chusty Reflec-
tive i odstraszające owady chusty CoolNet 
UV® Insect Shield. W ofercie marki znajduje 
się również wiele czapek z daszkiem, które 
w swoim składzie mają materiały z recy-
klingu. Są to między innymi oddychające 
czapki biegowe Speed Cap. Zostały wypo-
sażone w odblaskowe logo, sztywny daszek 
o ciemnym spodzie. To rozwiązanie po-
zwala na dodatkową ochronę oczu przed 
słońcem. Z tyłu czapki znajduje się komfor-
towy, materiałowy pasek służący do regu-
lacji. Marka BUFF® przygotowała też coś dla 
osób preferujących nakrycia głowy, które 
zajmują niewiele miejsca w bagażu. Są to 
ultralekkie czapki biegowe Pack Speed 
Cap o składanej konstrukcji. Ważą zaledwie 
30 gramów, więc bez problemu mieszczą 
się w kieszeni. Marka ma w swojej ofercie 
również tradycyjne daszki Go Visor oraz ich 
składaną wersję Pack Speed Visor. 

Miłośnicy górskich wędrówek i aktywności 
outdoorowych znajdą dla siebie szeroką 
gamę produktów, które zapewnią im odpo-
wiednią ochronę przed słońcem. Technicz-
ne czapki Summit Cap o wyglądzie klasycz-
nej baseballówki wyposażone w otwory 

wentylacyjne i opaskę pochłaniającą pot 
i wilgoć; elastyczne czapki Military Cap oraz 
składany model Pack Summit Cap. 

BUFF® ma w swojej ofercie również bardzo 
modne kapelusze chroniące przed słonecz-
nym promieniowaniem ultrafioletowym. 
W dodatku dobrze sprawdzą się podczas 
lekkich opadów deszczu, ponieważ w ta-
kich warunkach nie przemakają. Ich kon-
strukcja umożliwia łatwe złożenie nakrycia 
głowy. Są to kapelusze Travel Bucket Hat 
oraz Adventure Bucket Hat. Kolejną propo-
zycją jest Sun Bucket Hat o szerokim ron-
dzie, które osłania twarz, a także kapelusz 
Explore Booney Hat przeznaczony do wę-
drówek w ekstremalnym słońcu. Na uwagę 
zasługuje również szybkoschnąca, składana 
czapka Pack Sahara Cap. Wyposażona jest 
w odpinaną, wykonaną z przewiewnego 
materiału osłonę karku. To przydatne roz-
wiązanie w naprawdę słoneczne dni. 

Dostępne są też czapki na co dzień. Kla-
syczne baseballówki i modne Trucker Cap, 
a także ich składane wersje. Pasują do co-
dziennych stylizacji i świetnie sprawdzają 
się w miejskich warunkach. Ale nie tylko, 
bo można je zabrać na wyprawę w góry, do 
lasu, nad jezioro. Poza tym w ofercie znaj-
duje się cała masa akcesoriów dla dzieci, 
które umilą im czas spędzony na zewnątrz. 

Marka BUFF® nie zatrzymuje się i stale 
się rozwija. Nieustannie szuka rozwią-
zań, nowych materiałów, które pozwolą 
na nieustanne doskonalenie produktów. 
A wszystko po to, by wspierać ludzi w ak-
tywnym życiu każdego dnia. 
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OSHEE SLIDE CHALLENGE: 
POLACY CHCĄ SIĘGNĄĆ  
PO KORONĘ WODOSPADÓW
OSHEE Slide Challenge, czyli dziesięć najwyższych wodospadów świata, kilku 
śmiałków i jeden ambitny cel! Jeśli wydawało się Wam, że na naszej planecie zaczyna 
brakować ambitnych, czy wręcz piekielnie trudnych wyzwań, od których poziom 
adrenaliny skacze ponad skalę, to bardzo się myliliście. Grupa polskich poszukiwaczy 
przygód, podróżników i miłośników sportów ekstremalnych zdobywa właśnie Koronę 
Wodospadów. Zaczęli od dwóch najwyższych i nie zamierzają się zatrzymywać!
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P iętrzące się pod niebo pionowe 
skały, wyrastające wprost z dżun-
gli lub odległych od cywilizacji, 
nieprzystępnych terenów. Miejsca 

równie pociągające, co onieśmielające. 
Marzenie wielu - wyzwanie dla grupy nie-
licznych odważnych. Takie są właśnie naj-
wyższe wodospady Ziemi. Rzadko stanowią 
atrakcję dostępną dla przeciętnego turysty. 
Ich fotografie są obietnicą przygody, a sam 
widok nagrodą za trud włożony w wędrów-
kę. Dla niektórych dotarcie w te wyjątkowe 
miejsca to jednak wciąż za mało. 

Wśród współczesnych odkrywców i łowców 
przygód nie może zabraknąć Polaków. To lu-
dzie, którzy w dość dobrze poznanym świe-
cie szukają wciąż wyzwań, którym nikt dotąd 
nie sprostał. I właśnie takim wyzwaniem jest 
OSHEE Slide Challenge, czyli próba zjechania 
na linach z dziesięciu najwyższych wodospa-
dów świata, której podjęła się grupa miłośni-
ków sportów ekstremalnych znad Wisły. 

Punktem przełomowym przygotowań do 
zdobywania kolejnych szczytów było pozy-
skanie partnera, którego wsparcie pozwoliło 
zorganizować podróż w wybrane miejsca 
oraz pokryć niezbędne koszty logistyczne. 

Umożliwiła to współpraca z marką OSHEE, 
która została partnerem tytularnym projek-
tu i będzie obecna przy wszystkich wypra-
wach w 2022 roku. 

- W OSHEE żyjemy sportem! Nie tylko piłką 
nożną, ale każdą dyscypliną, w której celem 
jest przekraczanie swoich granic. Zgodnie 
z hasłem „Live, Fight, Win” chcemy być aktyw-
ną marką, która nie boi się żadnego wyzwania. 
Jednocześnie z ogromną satysfakcją wspie-
ramy konsumentów, którzy napędzani pasją 
chcą sięgać za horyzont. Tak jest w przypadku 
OSHEE Slide Challenge. To ogólnoświatowy 
projekt, który zarówno uczestnikom, jak i ob-
serwatorom wypraw przyniesie całą masę 
wrażeń, emocji i przeżyć. To wyzwanie jest 
kwintesencją naszej filozofii i będziemy je reali-
zować z pełnym zaangażowaniem – podkre-
ślił Tadeusz Czarniecki, CMO w OSHEE.  

„Siedmiu wspaniałym” – ekipie OSHEE Slide 
Challenge - przewodzi pomysłodawca pro-
jektu i główny organizator Dariusz Pachut. To 
uzależniony od endorfin i adrenaliny sporto-
wiec oraz podróżnik. Towarzyszą mu Dimitri 
Wika – arborysta i lekarz drzew, prywatnie 
miłośnik sportów ekstremalnych; Jakub 
Poburka, ratownik TOPR, uczestnik wielu wy-

praw w góry Pamiru, Karakorum oraz Hima-
laje; Miłosz Forczek, grotołaz oraz instruktor 
ratownictwa górskiego GOPR, a także Tomasz 
Grodzicki, były funkcjonariusz jednostek spe-
cjalnych, skoczek spadochronowy i pasjonat 
gór. Jan Wierzejski i Wojtek Kozakiewicz to 
z kolei doświadczeni operatorzy i fotografo-
wie, którzy w swojej pracy łączą dwie wielkie 
pasje – góry i film. To właśnie oni dokumentu-
ją poczynania drużyny, która jak dotąd zreali-
zowała dwa z wyznaczonych celów. 

W sercu wenezuelskiej dżungli, z dala od ja-
kiejkolwiek cywilizacji, wysoko ponad korony 
drzew lasu równikowego wyrastają tepui. 
W języku lokalnych Indian nazwa ta oznacza po 
prostu górę. W rzeczywistości to wypiętrzone 
fragmenty dawnego płaskowyżu, charaktery-
zujące się niemal pionowymi, niedostępnymi 
skalistymi ścianami. Ponad nimi, na płaskich 
szczytach, przyrodnicy odnajdują niespotykane 
nigdzie indziej na świecie okazy fauny i flory. 
Nieznane dotąd gatunki owadów, w tym moty-
li, ale również żab. Tonące zazwyczaj w chmu-
rach tepui mają również bardzo specyficzny 
mikroklimat. Do dziś pozostają jednymi z naj-
mniej zbadanych i poznanych miejsc na Ziemi.

Właśnie z jednego z takich szczytów – Auy-
antepui - spływa uznawany za najwyższy 
wodospad globu Salto Angel. Według ofi-
cjalnych danych mierzy 979 metrów, ale 
pojawiają się źródła liczące jego wysokość 
na 1054 m. Nazwę zawdzięcza swojemu od-
krywcy, którym w 1935 roku był James Angel. 

Ekipa OSHEE Slide Challenge zdobyła ten 
wodospad i zjechała z niego na linach w 2019 
roku. To był pierwszy krok i zarazem skok na 
głęboką wodę. Wyprawa trwała kilka dni, a ze-
spół musiał pokonać kilkadziesiąt kilometrów 
amazońskiej dżungli, sawanny, bagien i wznie-
sień. Potem czekała go mozolna wspinaczka, 
a na koniec crème de la crème: kilkunastogo-
dzinny zjazd na linach z pełnym ekwipunkiem. 
Po tym wyczynie, w lutym 2022 roku przy-
szedł czas na kolejny etap. Tym razem łupem 
śmiałków z Polski stał się wodospad Tugela 
w RPA, niedaleko granicy z Lesotho.  

Tugela ma wysokość 948 metrów, więc to 
mniej więcej tak, jakby ustawić na sobie trzy 
wieże Eiffla. Ekipa OSHEE Slide Challenge zje-
chała na linach z tego wodospadu jako druga 
w historii. Wcześniej dokonali tego Słowacy, 
jednak polscy wspinacze nie powtórzyli ich 
drogi. Ze względu na sezon burz i wysoki 
stan wody, byli zmuszeni wyznaczyć zupeł-
nie nową, pionierską drogę zejścia.Fo
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Tugela nie spada jak Salto Angel pionowo 
w dół. Składa się z pięciu kolejnych stopni, 
z których pierwszy ma 182 m, następny 411 
m, a trzy kolejne liczące po około 100 m. 
Nie oznacza to jednak wcale, że stanowi 
on mniejsze wyzwanie, o czym przekonali 
się podróżnicy zdobywający Koronę Wo-
dospadów. Najpierw musieli wspiąć się na 
wysokość 3000 m n.p.m., wnosząc na ple-
cach ponad 200 kg niezbędnego sprzętu. 
Po nocy w namiotach nastąpił zjazd, który 
potrwał dwa dni!

Droga w dół okazała się niezwykle wyma-
gająca i pełna niebezpieczeństw. Wspina-
cze zmagali się z dziewiczym terenem, więc 
co rusz na ich głowę sypały się kamienie, 
a zjazdu nie ułatwiał ostry nurt kaskady. 
Przy szczelinach i załomach skalnych mu-
sieli szczególnie uważać na jadowite węże. 
Po 12 godzinach pracy w ścianie zapadła 
decyzja o noclegu na półce skalnej w poło-
wie wodospadu.

Kolejnego dnia zjazd odbywał się sprawnie, 
a najtrudniejszym zadaniem okazał się 
wyczerpujący trekking kanionem George 
z całym sprzętem alpinistycznym. Do wio-
ski Thendele uczestnicy OSHEE Slide Chal-
lenge dotarli późną nocą, ale trudno opisać 
ich radość ze zrealizowanego zadania. Dru-
gi co do wysokości wodospad na świecie 
i drugi na ich liście można było uznać za 
„zaliczony”. 

To jednak rzecz jasna wciąż dopiero po-
czątek drogi. Na Polaków czekają jeszcze, 
począwszy od najwyższego: Cataratas las 
Tres Hermanas (Peru, 914 m), Olo’upena 
(USA, 900 m), Catarata Yumbilla (Peru, 896 
m), Vinnufossen (Norwegia, 865 m), Skorga 
(Norwegia, 864 m), Pu’uka’oku (USA, 840 m), 
James Bruce Falls (Kanada, 840 m) i Browne 
Falls (Nowa Zelandia, 836 m). 

- Jedziemy dalej! Kolejny wodospad jest w za-
sięgu ręki. Co ważne, udało się pozyskać part-
nera, bez którego nie moglibyśmy wyruszyć 
w dalszą drogę. Firma OSHEE idealnie wpisuje 
się do naszego teamu – to marka pełna pasji 
i doświadczenia, wspiera ludzi, którzy stawiają 
sobie wyzwania. OSHEE jako jedna z najbar-
dziej rozpoznawalnych marek w Polsce, po-
zwoli nam na realizację naszych celów i prio-
rytetów. Wspólnie możemy spełniać marzenia 
i jako jeden zespół zdobyć Koronę Wodospa-
dów – zaznaczył Dariusz Pachut. 

Każda kolejna wyprawa to nie tylko ekstre-
malne wyzwanie sportowe, ale również logi-
styczne i organizacyjne. Wodospady rozsiane 
są na pięciu kontynentach, a ich zdobywa-
nie oznacza na ogół kilkudniowy trekking 
i kosztującą wiele sił wspinaczkę. Elementem 
przygotowań niezmiennie pozostaje więc 
trening fizyczny, który podczas takiego wy-
zwania jest równie istotny, jak doświadczenie 
i umiejętności poruszania się w różnego 
rodzaju skałach. 

Dalsze poczynania „siódemki” śmiałków, 
biorących udział w OSHEE Slide Challenge 
można, a nawet trzeba śledzić w mediach 
społecznościowych. Będzie to z pewnością 
fascynująca, wirtualna podróż dla wszyst-
kich, którzy interesują się ekstremalnymi 
wyczynami i lubią podziwiać oszałamiające, 
nietknięte ręką ludzką krajobrazy. Fotorelacji, 
jak i materiałów filmowych, przygotowywa-
nych przez niestrudzonych Jana Wierzejskie-
go i Wojtka Kozakiewicza należy szukać na:

Instagram: 
OSHEE slide challenge (@oshee_slide_challenge)
Facebook:  
OSHEE SLIDE Challenge

Partnerami OSHEE Slide Challenge zostali 
również: National Geographic Polska, Jack 
Wolfskin oraz Petzl. 
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O OSHEE
OSHEE jest międzynarodowym li-
derem innowacji w kategorii produk-
tów funkcjonalnych. Firma jako 
pierwsza na świecie wprowadziła do 
sprzedaży naturalne napoje izoton-
iczne. W portfolio OSHEE znajdują 
się min. napoje izotoniczne, napoje 
funkcjonalne oraz seria produktów 
witaminowych takich jak batony 
musli i proteinowe, musy funkcjona-
lne i produkty w 100% naturalne. 
Produkty OSHEE podbijają świat – 
marka jest obecna już w 45 krajach 
na 6 kontynentach. Na rynku polskim 
oraz na kilku rynkach europejskich 
marka już od kilku lat jest liderem 
w kategorii napojów izotonicznych 
i witaminowych.

OSHEE to marka stworzona z pasji 
do wygrywania. Jeśli podążasz za 
swoim celem, walczysz do końca 
i swoje porażki traktujesz jako część 
Twojego sukcesu — OSHEE jest 
właśnie dla Ciebie.

Od momentu powstania OSHEE 
inspiruje i motywuje do działania 
konsumentów na całym świecie, 
koncentrując się na promowaniu 
aktywności fizycznej oraz zachęcaniu 
do aktywnego stylu życia.

OSHEE motywuje. OSHEE inspiruje. 
OSHEE daje energię do walki 
z codziennymi wyzwaniami. OSHEE 
to działanie. OSHEE to rozwój i ciągłe 
doskonalenie. OSHEE to okrzyk 
zwycięstwa na mecie! OSHEE to 
radość po ciężkiej walce. 

LIVE, FIGHT, WIN!
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To słowa jednej z naszych Podopiecznych. Rak’n’Roll jest dla tych, 
którzy nie chcą się raka bać. Chcą z niego wyjść w życie. Zmieniamy 
schematy myślenia o tej chorobie i działamy na rzecz poprawy jakości 
życia chorych na raka. Od 12 lat stajemy się w tym coraz lepsi. 

D zięki idei Rak’n’Roll kobiety chore 
na raka zaczęły walczyć o swoją 
kobiecość w chorobie i o to, 
aby chorować godnie, leczyć 

się świadomiej. Dzisiaj Rak’n’Roll pomaga 
kobietom i mężczyznom chorym na raka 
i ich bliskim.

Działamy na rzecz zdrowych wyborów, 
zachowań i otaczania siebie troską na co 
dzień. Utrudniamy życie rakowi, jak się 
da. Promujemy nowoczesną profilaktykę, 
w której zamiast straszyć chorobą, zachę-
camy do regularnego potwierdzania zdro-
wia. Kontynuujemy dzieło rozpoczęte przez 
Magdę Prokopowicz i mamy wrażenie, że 
byłaby z nas dumna. 

Opieka nad Podopiecznymi w ramach Pro-
gramu Łeb do Słońca to nasza kluczowa 
działalność, choć brakuje jej spektakularno-
ści, rzecz jasna. Systematycznie zwiększamy 
liczbę Podopiecznych, którym pomagamy 
przechodzić przez raka. Zbieramy dla nich 
fundusze na leczenie, pomagamy poruszać 
się w systemie opieki zdrowotnej. Pomocą 
obejmujemy także rodziny – rozmowy z na-
szą Psychoonkolog są bardzo potrzebne. 

Kontynuujemy pomoc kobietom w ciąży cho-
rym na raka. W Programie Boskie Matki poma-
gamy młodym mamom i… witamy boskie dzieci! 

Uruchomiliśmy tak ważne dla pacjentów i ich 
rodzin, Konsultacje Prawne Rak’n’Rolla.

Serdecznie Państwu dziękuję, że 
mogłam otrzymać perukę. Odzyskanie 
włosów, po dwóch miesiącach 
chodzenia w turbanach, to było 
prawdziwe, wielkie przeżycie!!!!! 
Dobrze, że jesteście! 

Agata

Stałą popularnością cieszy się Program Daj Włos!, 
w którym przekazujemy kobietom w trakcie 
onkoterapii peruki, by łatwiej im było zachować 
kobiecość przez cały ten czas. Przyjmowanie 
nawet tysiąca paczek tygodniowo to dopiero 
początek długiego procesu, który w pandemii 
zrobił się bardzo trudny. Zresztą, wszystko w tym 
czasie stało się inne, ale przecież potrzebujących 
nie ubywa, więc szukamy sposobów, działamy. 

MAM DIAGNOZĘ, ŻE ZŁOŚLIWY. 
HM. JESZCZE MNIE NIE ZNA!
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Nie przestaliśmy robić warsztatów urodo-
wych, nawet poszerzyliśmy ich ofertę dla 
Podopiecznych. Zajęcia jogi twarzy, makijażo-
we, mindfulness, stylizacyjne, metamorfozy, 
robienia ekoświec, wianków świątecznych, 
czy lasów w słoiku (!) pozwalają oderwać 
myśli od choroby i rozwijać się w przyjaznych 
warunkach siostrzanego wsparcia. 

W ramach sportowego Rollingu ćwiczymy 
w małych grupach, organizujemy zajęcia na 
pływalni, treningi biegowe, taneczne, tai chi 
i wiele innych. Wiadomo – rak nie lubi ruchu, 
więc mu utrudniamy jak możemy. 

Dziękuję z całego serca za fajne 
warsztaty makijażowe. Takie zajęcia 
są ważne, bo spotkania z innymi chorymi 
Dziewczynami dają poczucie wspólnoty 
i wsparcia. Jak koło gospodyń.

Aga

Pomimo pandemii, udało nam się nawet… 
zorganizować event biegowy! Impreza Koro-
na Warszawy by Rak’n’Roll, Miejsko-Do-
brodziejski Nizinny Bieg Górski trwała 15 dni 
i pozwoliła biegaczom ruszyć w miasto, realnie 
współzawodniczyć i zebrać niemałe fundusze, 
dzięki którym sfinansowaliśmy zakup 5 spe-
cjalistycznych foteli do chemioterapii i jednego 
do pobierania krwi do szpitala na Banacha. 

Nasz Program iPoRaku jest skierowa-
ny do ozdrowieńców. Pomaga im wró-
cić do życia po traumie choroby. Cieszy 
się on niezwykłym powodzeniem, i to 
pomimo pandemii. Z roku na rok roz-
wijamy go, otwierając kolejne grupy 
pomocowe. 

Dziękuję za te warsztaty (Kancersutra), 
nie spodziewałam się, że spotka mnie 
tyle dobra i że tyle z nich wyciągnę. 
Czuję, że zapoczątkowały ponowne 
odkrywanie siebie, nową drogę, która 
w końcu jest dobrym kierunkiem. 
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 Na zdjęciu możecie zobaczyć nasz Zespół 
– osoby, które specjalizują się w opiece, 
komunikacji, fundraisingu, zarządzaniu i 
doskonale ze sobą współpracują tworząc 
jedną z fajniejszych organizacji pozarządo-
wych: Fundację Rak’n’Roll.
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O Programie KancerSutra jego uczest-
niczki mówią, że to najważniejsze wydarze-
nie w ich życiu. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, 
że zaproszona do pierwszej edycji wybitna 
polska seksuolożka, Alicja Długołęcka współ-
pracuje z nami przy kolejnych odsłonach 
Kancersutry. Akceptacja własnego ciała jest 
potrzebna do szczęścia każdemu z nas, na 
każdym etapie życia. Pomoc w jej odnale-
zieniu po chorobie jest szczególnie ważna 
i może wymagać pomocy profesjonalisty.  

Nie ustajemy w pomysłach na zbieranie 
funduszy na nasze działania. Po miesiącach 
przygotowań otworzyliśmy sklep inter-
netowy, w którym każdy zakup pomaga 
przechodzić przez raka. Ubrania są dobre 
pod każdym względem: piękne, ekologiczne, 
z certyfikowanych materiałów. 

Na pandemiczne utrudnienia trafił także 
Rak’n’Talk, Podcast Fundacji Rak’n’Roll. Jed-
nak udało się zrealizować cały sezon. Świetni 
goście, staranny dobór tematów, mądry 
prowadzący (Mateusz Luft), prowadzi mądre 
rozmowy. RnT ma swoją jakość i jest słucha-
ny. Polecamy na Spotify, Apple Podcast. 

Jesteśmy bardzo szczęśliwi ze współpracy 
z biznesem. Dzięki partnerstwom udało nam 
się kupić kilkadziesiąt wysokiej jakości peruk 
syntetycznych dla kobiet w trakcie onkoterapii.

Wsparcia doznajemy na wielu polach. Chyba 
największym wspólnym osiągnięciem jest 
Dzień na U. Z rozmachem wypromowa-
liśmy dzień, w którym każda i każdy z nas 
przeznacza na potwierdzenie swojego 
zdrowia. Syrenka Warszawska, która znikła 
z cokołu i znalazła się w gabinecie USG, stała 
się przebojem Internetu. Kto filmu nie widział 
– polecamy: YouTube/Rak’n’Roll/Syrenka 
wzięła wolne!

Dzień na U to działanie skrojone na potrzeby 
biznesu! Taki dzień może u siebie wpro-
wadzić każda firma. Wiąże się to z daniem 
swoim pracownicom i pracownikom czasu 
przeznaczonego na badanie USG (lub inne 
badania profilaktyczne)). Dbałość o zdrowie 
pracowników to dzisiaj nie tylko mądry 
management, to także narzędzie employer 
brandingowe i PR-owe. Dlatego już 13 firm 
realizuje u siebie Dzień na U. 

Ten spot jest rewelacyjny! Gratulacje! 
Dokładnie tak - robię usg, żeby 
spokojnie wrócić na postument albo i na 
posterunek, a nie żeby coś wykryć!

Elżbieta

Najlepsze przed nami! 
Czas, żebyśmy przestali się bać raka – niech 
on zacznie się bać nas! W ramach nowo-
czesnej, czyli skutecznej, bo niestraszącej 
profilaktyki realizujemy kampanię, w której 
wskażemy jakich wyborów w życiu dokony-
wać, by żyć w zdrowiu. 

Dużym przedsięwzięciem są badania świa-
domości zdrowotnej wśród mężczyzn. To 
przygotowania do kampanii, którą chcemy 
sprawić, by faceci zaczęli się badać. Trzy-
majcie kciuki, pomagajcie w tej misji. 

Podjęliśmy temat Onkopłodności i chce-
my go rozwinąć w tym roku. Temat jest 
ważny, bo dbałość o zdolność do posia-
dania dzieci po leczeniu jest bardzo niska 
w polskim systemie zdrowia. Wiedzą na 
ten temat muszą dysponować pacjentki 
i pacjenci, by pełniej cieszyć się powrotem 
do zdrowia. 
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EMPATON 
PODZIĘKOWANIE ZA SERDECZNĄ UWAŻNOŚĆ 
NA TRASACH BIEGÓW W SZCZAWNICY.  
OD FUNDACJI RAK’N’ROLL

O statnie dwa lata uczyliśmy 
się znajdować radość w tym, 
co mamy. Już nie tylko wyżej, 
dalej, szybciej ale też z uważ-

nością, serdecznością i życzliwością. Do 
siebie, do ludzi wokół. Świat zwolnił, 
a my razem z nim. Tygodnie pomo-
cy uchodźcom z Ukrainy zjednoczyły 
nas, wzbudziły pokłady solidarności 
i wzmocniły serdeczną uważność. To od 
nas zależy, czy będziemy ją pielęgno-
wać. My w Fundacji Rak’n’Roll, bardzo 
tego chcemy! Dlaczego? Bo widzimy jak 
ważne jest dobre wsparcie w chorobie 
lub słabości. Dzięki takiemu wsparciu 
nasi Podopieczni przechodzą przez 
raka, ruszają w dalsze życie. Ale dobra 
pomoc jest możliwa tylko, gdy poma-
gający z serdeczną uważnością spojrzy, 
będzie miał odwagę spytać i pomóc 
osiągnąć cel. 

Co to ma wspólnego z Biegami 
w Szczawnicy? 
Wszyscy znamy poruszające sceny z tras i met 
biegów, gdy zawodnicy pomagają sobie na-
wzajem w chwilach trudności i słabości. Wie-
my, że i na trasach Biegów w Szczawnicy takie 
momenty mają miejsce. Czasem pomoc ozna-
cza zatrzymanie się i zadanie prostego pytania 
„potrzebujesz pomocy?”, czy wsparcie telefo-
nem do GOPR, a czasem wzięcie kogoś pod 
rękę i powolne dreptanie z nim aż do mety. 
I to są zachowania, które chcemy pielęgnować 
i nagradzać. A przede wszystkim chcemy za 
nie bardzo serdecznie podziękować. 

Od tego roku na Biegach w Szczawnicy bę-
dziemy przyznawać specjalne i symboliczne 
wyróżnienie - Empatona - biegaczom, 
którzy wyróżnią się taką właśnie serdeczną 
uważnością. Zauważą, będą mieli odwagę 
zatrzymać się, zapytać i pomóc. Bo niekiedy 

zawodnik, który potrzebuje pomocy nie leży 
na ziemi, nie krzyczy... Czasem idzie słania-
jąc się na nogach i tylko dlatego, że ktoś się 
zainteresował, miał odwagę zapytać, nie 
pomyślał że „jest tyle ludzi, to ktoś inny na 
pewno zapyta”, nadal żyje. 

Wiemy, że takie zachowania wśród biegaczy są 
częste i nigdy motywowane jakąkolwiek gra-
tyfikacją, ale uważamy, że warto o tym mówić 
i nie można tracić okazji, żeby było miło, c’nie?

Jeśli zauważycie taką sytuację na trasie lub sami 
doświadczycie serdecznej uważności - zapa-
miętajcie tą osobę i dajcie nam znać! Chcemy 
serdecznie podziękować tym, dzięki którym 
nasz biegowy świat jest lepszym miejscem!

Informacje, regulamin i szczegółowe za-
sady EMPATONA znajdziecie na stronie: 
www.biegiwszczawnicy.pl 
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J ako autochton mogę oczywiście opowiedzieć 

wam o miejscach takich, jak chociażby strzelista 

góra, którą podczas BWS mijamy po lewej stro-

nie zbiegając z Durbaszki. Nazywa się Rabsztyn 

i to na niej zioła zbierał brat Cyprian, niepokorny 

mnich, który chciał latać, a tak naprawdę nazywał się 

Franz Jäschke i napisał najstarszy zachowany zielnik 

opisujący lecznicze rośliny tatrzańskie i pienińskie. 

Ponad sto lat później w przewodniku z 1860 r. pisano 

o Rabsztynie, że „Nawet płeć piękna (…) nie szczędzi 

pieszego trudu w towarzystwie przewodnika górala 

doznając zupełnego zadowolenia”. Cóż, zachowam 

interpretację wynikającą z niejednoznaczności inter-

punkcyjnej dla siebie…  Widocznie rzeczoną repre-

zentantką płci pięknej nie była Maria Konopnicka, bo 

gdy, nieprzyzwoicie zadzierając suknię, sapiąc i dysząc 

jak regiment krasnoludków, w końcu tam wylazła, 

twierdziła jedynie, że na Rabsztynie stał zamek. Widok 

warowni prawdopodobnie był efektem odwodnienia 

(podobnie jak widok krasnoludków), bo nikt inny nie 

potwierdził tych rewelacji. Podobnież historycy mil-

czą na temat potencjalnego doznania (u pani Marii) 

zupełnego zadowolenia wynikającego z towarzystwa 

przewodnika górala, potwierdzają za to, że gniazdowały 

tam sępy płowe, które wyprowadziły się ostatecznie 

w 1914 roku, ustępując miejsca lokalnym wspinaczom, 

którzy do dziś wytyczają tam nowe drogi wspinaczko-

we... Tylko że takich miejsc w okolicy są setki, dlatego 

jak zwykle postanowiłem nie posłuchać Kuby i napisać 

po swojemu.

Żyję, chodzę i biegam po Pieninach od urodzenia, 

dlatego w sprinterskim tempie wskażę kilka charak-

terystycznych dla regionu rzeczy. Tak zwyczajnie, od 

biegacza dla biegacza i jego dzielnej rodziny. Jeżeli, 

któreś was zaintrygują, bez trudu będziecie mogli je 

dalej eksplorować. Więc do rzeczy!

Dunajec - główna rzeka Pienin
A dokładnie przełom Dunajca, stanowi jedno z moich 

ulubionych, w miarę płaskich miejsc treningowych. 

Rzeka w rejonie Sromowiec Niżnych wcina się głęboko 

pomiędzy pionowe wapienne skały, które opuszcza tuż 

przed Szczawnicą. Drogę, tą pokonać można na różne 

sposoby. Wodą, za pomocą tratwy flisackiej i słuchając 

barwnych opowieści flisaka, pontonem lub kajakiem 

serwując sobie spienioną przygodę ( i nie chodzi mi 

bynajmniej o piwo), lub lądem - pieszo bądź rowerem 

pokonując słowackim brzegiem Dunajca dziewięcio-

kilometrową Pieninską Cestę („cesta”, to po słowacku 

właśnie „droga”), która zaprowadzi Was ze Szczawnicy 

prosto do wrót Czerwonego Klasztoru – kartuzji, 

w której żył Cyprian vel Franz. Niepokorny, skrzydlaty 

mnich.  W górze, poszarpanymi szczytami tak zwanej 

Sokolej Perci, biegnie niebieski szlak, który poprowadzi 

was z przeprawy łodzią na Sokolicę, Górę Zamkową 

i Trzy Korony. Stamtąd zejść można do Sromowiec 

Niżnych i przejść kładką do Czerwonego Klasztoru 

i wrócić do Szczawnicy słowackim brzegiem Dunajca. 

Widoki i z góry, i z dołu – pocztówkowe. W poprzed-

nich edycjach BWS Pieninską Cestę można było poko-

nać w ramach Niepokornego Mnicha. Jest idealna na 

postartowe regentruchty.

Zamki i Jezioro Czorsztyńskie
Nad Jeziorem Czorsztyńskim zlokalizowane są dwa 

najbardziej okazałe: czorsztyński i niedzicki. Można je 

zwiedzić przy okazji objazdu na rowerze zbiornika, lub 

korzystając z promów, które między nimi regularnie 

kursują. Zamki posiadają barwną historię, nie będę 

psuł wam zabawy i odbierał pracy przewodnikom, 

wspomnę tylko, że w niedzickim zamku przebywali 

bliscy Tupaca. Nie rapera, ale władcy inkaskiego z XVIII 

wieku. Oprócz tych zamków, mocny, techniczny pod-

bieg doprowadzi was do wcześniej wspomnianej Góry 

PRZEWODNIK  
PO PIENINACH

TEKST: TOMEK MOSKALIK

Kiedy Kuba zaordynował: „poleć dziesięć ciekawych miejscówek, 
które można odwiedzić w Pieninach podczas Biegów 
w Szczawnicy zareagowałem zwykłym „niedasiem”…
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Zamkowej, gdzie zobaczyć możecie ruiny zamku, który 

w XIV wieku był jedną z najtrudniejszych do zdobycia 

warowni w Europie. U wejścia do Wąwozu Homole 

również zlokalizowana była twierdza, na Jarmucie 

zaś, górze z przekaźnikiem telewizyjnym, pogańska 

świątynia. Po obu już dawno nie ma śladu, w obu 

miejscach znaleźć za to można pozostałości po górni-

kach i poszukiwaczach skarbów: sztolnie i odkrywki. 

Zamki i Jezioro Czorsztyńskie może nie nadają się do 

treningów biegowych, lecz mogą znakomicie wypełnić 

waszym bliskim czas całodniowego oczekiwania aż po-

południem, z pianą na ustach i szaleństwem w oczach, 

zameldujecie się na mecie.

Szczawy
Źródła mineralne, od których nazwę wzięło moje 

miasto. Doskonałe do nawodnienia i regeneracji.  Pa-

kowane w wygodne kartony można kupić w Rozlewni 

Uzdrowiskowej przy Placu Dietla, ja jednak szczególnie 

polecam źródła Pitoniakówka (ogólnodostępne ujęcie 

znajduje się w górnym odcinku ul. Skotnickiej, nad 

komisariatem Policji) i Wanda (nad Parkiem Dolnym)… 

bo są darmowe. Ich specyficzny smak wynika z dużego 

stężenia różnych związków chemicznych, których 

nazwy nie są istotne. Grunt, że działają. Istotnym na-

tomiast jest fakt, że leczą nerwice, otyłość, choroby 

żołądka i podobno kaca, a więc wszystko to, co spędza 

sen z powiek każdego biegacza. Bardziej polecam po, 

niż przed. Po zawodach oczywiście. Pamiętajcie, nie 

więcej niż szklanka dziennie! 

Bacówki
Najczęściej zlokalizowane są poza szlakami tury-

stycznymi, na łąkach ponad Szczawnicą, Szlachtową 

i Jaworkami. W trakcie BWS mijamy jedną z nich pod 

Wysokim Wierchem. W Pieninach jest ich kilka i każ-

dy lokals wskaże wam najbliższą, a spacer po bundz 

dobrze zregeneruje nogi po starcie. Bacówki nie tylko 

dostarczają świeżego owczego białka w postaci zynty-

cy, bundzu, bryndzy, czy oscypka, które kupić możecie 

prosto od bacy, ale również dają możliwość podej-

rzenia, jak wygląda tradycyjne wypas owiec. Mamy to 

szczęście, że BWS odbywają się pod koniec kwietnia, 

a więc wtedy, gdy wytwarzany jest najsmaczniejszy 

bundz. Uważajcie jednak na psy pasterskie. Łowcary 

nie lubią być zaskakiwane, więc lepiej, żeby widziały 

was z daleka. Dobrze jest uzbroić się w kijki lub patyka, 

sam ich widok skutecznie wycisza psie temperamenty. 

Aha, nie każdy żołądek radzi sobie z zyntycą. Bundz 

czy oscypek są zdecydowanie bezpieczniejsze.

Schroniska i wyciągi
Wzdłuż tras BWS mijamy schroniska Przechyba, 

Durbaszka, oraz górną stację Palenicy. W niewielkim 

oddaleniu znajduje się wyciąg Zaskalskie i schronisko 

Orlica. Postanowiłem zaszeregować je do jednej 

kategorii, bo po pierwsze, tak się składa, że przy 

każdym znajduje się dość mocny, siłowy podbieg. 

Po drugie do każdego można się dostać w łatwy 

sposób (zwykłym samochodem lub samochodem 

terenowym). Po trzecie każde z tych miejsc posiada 

dobrą bazę gastronomiczną. Po czwarte z każdego 

rozpościerają się przepiękne panoramy. Po piąte 

i najważniejsze są zlokalizowane blisko tras BWS więc 

dają wspaniałą możliwość pokibicowania biegaczom, 

wyczekującym w trakcie biegu nawet najbardziej 

subtelnych oznak podziwu ze strony kibiców. Bądźcie 

ludźmi - kibicujcie!

Jest jeszcze wiele innych ciekawych miejsc, jak Wyso-

ki Wierch z najpiękniejszymi zachodami słońca jakie 

znam, czy niewielka górka bez nazwy przy zejściu 

żółtym szlakiem z Szafranówki, gdzie kręcono krajo-

brazy do filmu „The Last Legion”, ale o nich napiszę 

za rok. Teraz już wiecie dlaczego „Tu zaczyna się 

przygoda!”

TWOJE MIEJSCE, W SAMYM SERCU PIENIN

18 26 20 235 
+48 660 714 214
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Z Tomkiem Moskalikiem rozmawia Kuba Wolski

Które edycje wspominasz 
w sposób szczególny i dla-
czego?
Pierwszą w 2013, kiedy biegłem 

Wielką Prehybę. Jako rodowity szczawni-
czanin byłem niesamowicie szczęśliwy, że 
powstała impreza, która przyciągnie w te 
piękne tereny biegaczy górskich. Jak czas 
pokazał – nie pomyliłem się.

Czwartą w 2016, kiedy po raz pierwszy po-
biegłem bieg o dystansie około stukilome-
trowym. Był to Niepokorny Mnich. Wystarto-
wałem w jakiś starych pumach, które już na 
Prehybie ogniotły mi stopy. Na szczęście na 
przepaku na Przełęczy Gromadzkiej miałem 
speedcrosy, które po założeniu wydały mi 
się najlepiej amortyzowanymi butami na 
świecie. Start to również przygotowania, 
dlatego pamiętam, że obiegając dwa mie-
siące wcześniej trasę, po słowackiej stronie 
wlazłem na świeżo obudzonego niedźwie-
dzia. W ciągu kilku dni miałem zresztą wte-
dy taką serię, że zaraz po misiu, spotkałem 
się z rysiem i tropiłem się nawzajem z wilczą 
watahą. Ostatnią, kiedy biegłem Żwawe 
Wierchy ze względu na pandemię.

Jak Biegi w Szczawnicy zmieniły się 
na przestrzeni lat?
Kuba i Bartek się zestarzeli. Eliza ani ciut 
ciut! (śmiech) Przede wszystkim przybyło 
zawodników. No i oczywiście sponsorów. 
Oba te elementy oczywiście świadczą 
o klasie organizowanych zawodów. Na 
przestrzeni tych lat zmienił się też typ bie-
gacza. W pierwszej edycji, która liczebnością 
zawodników według mnie nie odbiegała 
zbytnio od zawodów trailowych w tamtych 
czasach, poziom był zdecydowanie niższy. 

Oczywiście, również wtedy istniała mocna 
czołówka, natomiast teraz zdecydowanie 
trudniej wbić się w pierwszą dwudziestkę. 
Poziom jest bardziej wyrównany, biegacze 
lepiej wytrenowani, lepiej wyposażeni i bar-
dziej świadomi… no i coraz młodsi. A nie, 
przepraszam, to ja jestem coraz starszy.

Co sprawia, że startujesz co roku 
i jak to robisz, bo to wcale nie takie 
oczywiste, żeby ustrzec się kontuzji 
i utrzymać regularny trening?
Startuję co roku, bo tu mieszkam i tu bie-
gam. Znam na trasie każdy kamień i każde 
drzewo. Każdego lisa, jelenia, turkucia 
podjadka i jednego niedźwiedzia. Ja po 
prostu kocham te tereny i uważam, że Biegi 
w Szczawnicy są imprezą, która pozwala 
w najlepszy sposób pokazać piękno okolic 
Szczawnicy. Lubię przed startem lub na 
mecie podsłuchiwać, jak ludzie dzielą się 
wrażeniami z trasy, dla lokalnego patrioty 
stanowi to niezwykle przyjemne uczucie. 
Jeśli chodzi o trening, wychodzę z założenia, 
że skoro startuję w Szczawnicy… to trenuję 
w Szczawnicy. Nic prostszego. Gdy zrobię co 
mam zrobić, wychodzę wieczorem z domu, 
zakładam czołówkę i dzida w Pieniny! 
W weekend często udaje mi się pobiegać 
w ciągu dnia. Ha! Taka ciekawostka: ostat-
nio ze znajomymi, którzy przyjechali na 
truchty wybrałem się na szybki trening na 
Trzy Korony od strony Krościenka i jakoś tak 
dziwnie się biegło. Dopiero po chwili uświa-
domiłem sobie, że za dnia ostatni raz bie-
głem tamtędy pewnie z rok wcześniej. Robię 
w ten sposób około 90-100 km tygodniowo 
i to wystarcza. BWS traktuję jako pierwszy 
start wiosenny i prognozę co do późniejsze-
go sezonu.

JAK TO JEST UKOŃCZYĆ 
WSZYSTKIE EDYCJE BIEGÓW 
W SZCZAWNICY?
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i Żwawe Wierchy, bo ze startu wspólnego 
byłem tam w ubiegłym roku pierwszy, 
a ostatecznie drugi. 

Jak na przestrzeni tych już 10 lat 
zmieniło się Twoje bieganie, samo 
podejście, ale i cele jakie sobie sta-
wiasz, na przykład podczas Biegów 
w Szczawnicy?
Startem, do którego szczególnie się przygo-
towywałem był Niepokorny Mnich w 2016 
roku, któremu podporządkowałem całą jesień 
i zimę. Stojąc o trzeciej w nocy na linii startu, 
jak nigdy wcześniej, miałem poczucie, że 
wypełniłem plan treningowy, żywieniowy, 
logistyczny w stu procentach. Potem zawiódł 
dobór butów, ale co tam! Niepokorny Mnich 

był moim pierwszym tak długim biegiem. 
Chciałem go po prostu ukończyć. Udało się 
to zrobić w 12:30:55. Dziki szał! Obecnie BWS 
są dla mnie przygodą, radością i możliwo-
ścią spotkania z przyjaciółmi. Z biegiem lat 
staram się brać udział w coraz trudniejszych 
i dłuższych biegach ultra, przez co z przyczyn 
oczywistych ilość startów jest ograniczona do 
kilku w ciągu roku. Dlatego Biegi w Szczawnicy 
idealnie wpisują mi się w cykl rozpędzania się 
po śnieżnej pienińskiej zimie. Ale jestem prze-
konany, że nigdy odważnie nie spojrzałbym 
na takie klasyki jak UTMB, gdybym kiedyś, 
pewnego wrześniowego wieczoru nie zadał 
sobie pytania: „A może tym razem Niepokorny 
Mnich? W końcu mam go pod nosem - najwy-
żej zejdę z trasy i pójdę piechotą do domu!”

 Od kilku lat koncentruję się na dłuższych ultra, 
więc Szczawnica daje fajną możliwość wyjścia 
po zimie z lasu i zobaczenia większej grupy ludzi.

Które trasy ukończyłeś, którą lubisz 
najbardziej i dlaczego?
Wszystkie, oprócz Hardy Rolling. Najmniej 
lubię Wielką Prehybę, bo kiedyś (a wtedy 
biegłem ją po raz któryś), za bardzo przypa-
liłem na podbiegu pod Prehybę i potem do 
mety umierałem. Ambicja zwyciężyła nad 
znajomością trasy i góra utarła mi nosa. Pod 
względem widoków, najbardziej lubię sta-
rego Niepokornego Mnicha. Lubię Dzikiego 
Gronia, bo wydaje mi się najbardziej biego-
wy ze wszystkich tras patrząc przez pryzmat 
ukształtowania terenu i jego długości. No 

ROZMOWA >  37
Fo

t.:
 Ja

n 
W

ie
rz

ej
sk

i



Nikomu tego nie życzymy, ale statystyki są nieubłagane. Co 
roku w trakcie naszego biegu zdarzają się rezygnacje i wypadki. 

Jesteśmy przygotowani na wiele zdarzeń, ale ich sprawny 
i bezpieczny przebieg zależy również od Was. Zobaczcie jak 
postępować, gdy coś pójdzie nie po waszej myśli. Pamiętaj, 

żeby zwrócić chip, możesz to zrobić u osoby obsługującej 
pomiar czasu na punkcie pośrednim lub na mecie.

We don’t wish it to anyone, but statistics are clear. 
It happens. People resign from the race every year, 
and accidents happen every year. The better you’re 
prepared for an unexpected, the easier it is for us, to 
help you. Remember to return the chip, you may give 
it to the person operating time measurement system 
on a midpoint or on the finish line.

ZEJŚCIE Z TRASY __ __ RESIGNATION

__ EMERGENCY PHONE NUMBERSNUMERY ALARMOWE __

Dzwoń na ten numer, gdy potrzebujesz pomocy ratow-
ników. Gdy wydarzyło się coś, co uniemożliwia Ci samo-

dzielne dotarcie do najbliższego punktu żywieniowego 
lub zejście z gór. Gdy zadzwonisz, telefon odbierze ra-

townik GOPR-u, który skoordynuje działania ratowników 
przebywających w górach. 

WYPADEK: +48 660 661 837

Dzwoń na ten numer, gdy rezygnujesz z dalszej rywalizacji 
i opuszczasz trasę biegu. Musimy o tym wiedzieć! Pamiętaj, 

że czekamy na Ciebie na mecie, a jeśli się na niej nie pojawisz, 
nie poinformujesz nas o swojej rezygnacji, a później np. nie 

odbierzesz od nas telefonu, zorganizujemy akcję poszuki-
wawczą w górach, której kosztami zostaniesz obarczony.

ZEJŚCIE Z TRASY: +48 692 600 276

To telefon do osoby, która najlepiej zna wszystkie tra-
sy. Jeśli widzisz, że ktoś zerwał lub zmienił oznaczenia, 

albo przez pomyłkę zbiegłeś z trasy biegu i zastana-
wiasz się jak na nią wrócić – dzwoń na ten numer.

ZGUBIŁEŚ SIĘ: +48 606 332 902

Call this number, when you need assistance of mountain re-
scuers. When you’re unable to get to the nearest refreshment 
point. This phone number will be answered in the headquar-
ters of Mountain Rescue in Szczawnica. The person who spe-
aks to you will organize other mountain rescuers to help you 
as fast as possible.

ACCIDENT: +48 660 661 837

Call this number, when you decide to resign from the race 
and leave the route. We must know about it! Remember that 
we’re waiting for you at the finish line, so if you resign, don’t 
call us, and then, for example, don’t pick up a phone when 
we call to check on you – we’ll organize a search and rescue 
in the mountains. And you’ll be charged with the cost of it.

RESIGNATION: +48 692 600 276

It’s a phone number of a person who knows the ro-
utes best. If you see someone changed marking or the 
marking is missing or you ran off the route and won-
dering how to get back on it – call this number.

YOU’RE LOST: +48 606 332 902

If you decide to resign when you’re in a refreshment point area, 
approach someone from this point’s service. This person should 
write down your bib number. Don’t leave your bib number, you 
should keep it, because you have coupons on it, and you’ll need 
them when you get to the finish area. We can transport you to 
the finish line from each refreshment point, but waiting time 
may vary, depending on the previous transport’s leaving time.

Jeśli będąc na punkcie żywieniowym stwierdzasz, że nie kontynu-
ujesz biegu, podejdź do obsługi punktu i poinformuj o tym. Obsługa 
powinna zanotować Twój numer startowy. Numer startowy zacho-
waj, nie oddawaj go obsłudze, masz na nim bony na posiłek i piwo 
– przydadzą Ci się gdy dotrzesz do strefy mety. Z każdego punktu 

zapewniamy transport na metę. Czas oczekiwania może być różny, 
w zależności od tego, kiedy wyjechał poprzedni transport.

REZYGNACJA NA 
PUNKCIE ŻYWIENIOWYM __

RESIGNATION AT
__ A REFRESHMENT POINT
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