
                                                   BIEGAŁEM  w  SZCZAWNICY 
                                                                     czyli 
                                                             Zapiski  70-latka 
  
 
Kwiecień 2015.  Miesiąc wyjątkowo obfity w imprezy biegowe. Mam już w nogach "Perły Małopolski"  
w Skale, "Bieg Nocny", "Bieg o Puchar RMF-u" i "Mini Cracovia Maraton"  w cyklu "Krakowskich 
Spotkań Biegowych", a już za chwilę, dzień po dniu "Hardy Rolling" w Szczawnicy i "Leśna Dziesiątka" 
w Niepołomicach. Jak dla 70-cio latka to dużo za dużo. Będę musiał z czegoś zrezygnować. Po długim 
przemyśleniu, padło na Szczawnicę. Bo to i daleko, autobus pewnie będzie pełny i nie zatrzyma się w 
Borku, jak mi się to już parę razy zdarzyło, no i po tym typowo górskim biegu moje "czworogłowce" 
pozwolą mi tylko na lekki trucht po puszczy a nie na ściganie się w zawodach. No, decyzja podjęta, 
mogę teraz spokojnie szykować się do "puszczańskiej dychy".  
 
Nic z tego.  
 
Za chwilę dzwoni Ewa: - Jedziemy z Tobą do Szczawnicy, będziemy Ci kibicować! . OK, zawiozą mnie 
autem na miejsce, jeszcze będą dopingować, no to jadę. Jak się wkrótce okazało to "dopingowanie" 
miało wygladać tak: -Ty sobie pobiegasz,  a my pójdziemy na Trzy Korony. – Ale na Trzy Korony 
wychodzi się z Krościenka, chyba mnie podwieziecie do Szczawnicy? - pytam nieśmiało… - Ależ 
oczywiście, przecież mówiłyśmy, że będziemy Ci kibicować ". Aha, nareszcie zrozumiałem na czym 
polega "kibicowanie" w wydaniu Pań. 
 
No cóż. Wyrzuciły mnie z auta pod 'Halką" i pojechały "kibicować". Ja zaś mozolnie pnę sie w górę w 
poszukiwaniu owego "Dworku Gościnnego" gdzie znajduje się Biuro Zawodów. 
 
Szczawnica jest teraz piękna. O niebo piękniejsza niż w latach 90-tych, kiedy często tu bywałem, 
zdarzało się nawet kilka razy w roku. Otoczona ze wszystkich stron górami, idealna do aktywnego 
wypoczynku. Patrzę na okoliczne sanatoria i wspominam jak dawno temu, blisko 50-letni subtelny, 
starszy pan przyjeżdżał do owych sanatoriów lecząc nadwyrężone chemią zdrowie. A teraz, po 
ćwierćwieczu, rześki staruszek znowu tu się pojawia, ale żeby biegać po górach!  I wcale nie 
wykluczam, że to zasługa szczawnickich klimatów! 
 
Zresztą leczono się tu od dawna. Nawet sam mistrz Walery Eljasz pisał w swoim "Ilustrowanym 
Przewodniku Tatr, Pienin i Szczawnic" z 1870 roku /którego jestem szczęśliwym posiadaczem/, cytuję: 
"...Spotyka się tu najrozmaitsze towarzystwa z odpowiedniemi chwilowo usposobieniami. Fizyjonomie 
bardzo tu zdradzają cel przybycia gościa, bo szczawnickie wody leczą słabości na zewnątrz wyrażnie 
się malujące. Powolnym krokiem przechadzają się prawdziwie chorzy, znać, że im się nigdzie nie 
spieszy, chodzi tylko o zabicie czasu przepisanego dla kuracyi. Obok takich snują się żwawo przybyli tu 
dla rozrywki, a są i tacy co z przyzwyczajenia corocznie w kąpielach bawić muszą. Stroje najświeższej 
mody u płci żeńskiej jak i męskiej ciekawie wyglądają wobec kurzu lub błota szczawnickiego, bo jedno 
z nich zawsze zalega drogi i chodniki tutejsze. Z tego powodu służące 
mają sie z pyszna, bezprzestannie bowiem muszą prać, suszyć i prasować, co państwo ciągle bruczą. 
 
I jeszcze taka ciekawostka: 
„Wody szczawnickie skuteczne są na bardzo liczne słabości, a głównie na choroby piersiowe, 
hemoroidalne, śledziony i wątroby" /koniec cytatu/ 
 
Tyle mistrz Walery Eljasz. Wracamy do rzeczywistości. A oto i Dworek Gościnny. Biorę pakiet 
startowy z pięknym numerem 1130. Teraz z powrotem nad Grajcarek do strefy startu i mety, 
usytuowanej przy Karcmie u Polowacy. Do startu jeszcze ponad godzina. Siadam nad Grajcarkiem, 



który niedaleko stąd łączy się z Dunajcem, w miejscu gdzie kończy się jedna z największych atrakcji tej 
okolicy: Spływ tratwami, zaczynający się w Sromowcach. I tu przytoczę kolejną ciekawostkę:  
 
Kiedyś istniał projekt połączenia Krościenka i Sromowców w jedną aglomerację, ale był długi spór o 
jej nazwanie bo każde miasteczko chciało zachować w nowej nazwie cząstkę swojego, a że 
wychodziło z tego "Sromcienko", niezbyt europejska nazwa, to projekt wyłożył się na tym toi-toi-
owym problemie. 
 
Cytowany już Walery Eljasz o tej przepięknej atrakcji Pienin pisał tak: 
" .......Urocza to jazda Dunajcem przez Pieniny, a równej sobie podobno nie ma w Europie. Jakim 
sposobem tędy wyszukał sobie drogę Dunajec, trudno pojąć, bo wdarcie się jego pomiędzy tak 
wyniosłe skały mogło nastąpić tylko przy wielkiej rewolucyi ziemnej. Obok niego nie ma przejścia dla 
człowieka wzdłuż Pienin, bo często skały wprost nurzają się prostopadle w głębiach wody. Miejscami 
przewala się Dunajec z szumem i hałasem po grubych złomach kamieni, to znów bieży chyżo wprost 
na skały, że tylko zręcznością i przytomnością umysłu przewoźników mija się szczęśliwie te zawady. Tu 
i ówdzie fala obije się o czółno i zmoczy nań siedzących, płynie się raz szumno, chyżo, widząc wyraźnie 
spad wody, to znów cicho, spokojnie po powierzchni jak zwierciadło, - gdzie bywa straszna głębia. Na 
okół piętrzą się skały zdobnie porosłe krzewami, drzewami i różną zielenią, że nie wiedzieć co wprzód i 
bardziej podziwiać, bo wszystko cudownie piękne i zachwycające. Czas zbiega prędko jak Dunajec, 
którym płyniemy, a wrażenia z tej wycieczki pozostają w duszy na zawsze. Jeżeli wszystko dla tej 
wycieczki w porządku, tj woda w zwykłym stanie, czółna dobrze związane, przewożnicy trzeźwi i 
pogoda piękna to każdy niech bez najmniejszej obawy puszcza się przez Pieniny po Dunajcu, a nic mu 
się złego nie stanie...../koniec cytatu/ 
 
Siedzę więc sobie nad tym potokiem czekając na start i wracam myślami do początków mojej 
przygody z bieganiem. Było tak: Sierpień 2013. Wyprowadzając psa znajomej, /która zaniemogła/ na 
spacer, rzucił mi się w oczy ogromny baner z wymalowanymi trzema równie ogromnymi górami. I 
podpis: "Bieg Trzech Kopców" - 6 październik 2013. Zainteresowało mnie. Przecie Kopce to też góry 
tylko w mikroskali. A Kopiec Piłsudskiego 358 m n.p.m. należyw końcu do "Korony Gór Polskich 
Miast". Dlaczego by nie spróbować? Klikam więc na adres z baneru i czytam: "… Bieg górski w 
centrum miasta? Tylko w Krakowie! Wszystkich biegaczy zapraszamy do wzięcia udziału  
w VII edycji Biegu Trzech Kopców - jedynego w Polsce biegu górskiego, którego trasa prowadzi przez  
centrum dużego miasta!” No tak....piszą: "wszystkich biegaczy" a ze mnie biegacz jak z koziej 
d.....trąbka. Cóż, do biegu zostało dwa  miesiące, może się coś podszkolę....Łatwo powiedzieć, jak się 
miało wkrótce okazać. A więc zaczynamy!  
 
Przyjeżdżam rano po psa, biorę go na stronę i tłumaczę: ...Słuchaj mały! od dziś Biegamy razem, OK? 
Psiak zadowolony kiwa mordką. Za pięć minut jesteśmy na Błoniach. Start! Przebiegliśmy może100 
metrów i nagle coś mnie osadziło w miejscu. Stanąłem jak wryty i ani w przód ani w tył! Junior /ówże 
pies/ patrzy z daleka niecierpliwie. Nooo, prawda okazała się drastyczna. Bieganie to nie zabawka, 
jakby się wydawało obserwując innych biegaczy, których tu jest jak mrówków. Chodź Junior do domu, 
spróbujemy znowu za dwa dni. Poszedł, choć niechętnie, pewnie zrozumiał, że na dwóch nogach 
jemu się nie dorówna. Męczył się tak ze mną parę razy, aż przyszedł dzień, kiedy nagle on padł. 
Położył się koło ławki, spojrzał na mnie maślanymi oczkami..... Zrozumiałem, że właśnie skończyło się 
moje bieganie z psem. Od teraz, jak przychodziłem po niego, zaszywał się gdzieś w najodleglejszym 
miejscu mieszkania i żadna siła nie mogła go stamtąd wyciągnąć. Musiałem iść biegać sam. I o to 
chodziło. Jak wracałem umordowany, wyskakiwał z tej nory i merdając radośnie ogonem dawał mi do 
zrozumienia, że teraz to tak! on chętnie ze mną pójdzie, a jakże! Ale na sam bieg to poszedł mi 
kibicować, nawet przebiegł ze mną końcówkę do mety. I to pewnie dzięki niemu uzyskałem niezły 
czas 1.19.19 jak na początkującego biegacza. 
 
Do startu pozostało już 15 minut. Akurat na rozgrzewkę.  



Spiker poucza, żeby numery startowe przypinać z przodu, nie z tyłu bo aparatura czipów "nie zczyta".. 
No przecie wiadomo, ze czipy zowse som z przodku, to co z tyłu to sie inocyj nozywa.....że sparafrazuję 
starego górala. Ostatnie odliczanie i ruszamy. Od razu ostro pod górę po wygiętym mostku nad 
Grajcarkiem, dalej już płasko bulwarem wzdłuż potoku aż do podnóża stoku zjazdowego narciarskiej 
trasy "rodzinnej" tzw "dwójki". Teraz już cały czas pod górę. Biegniemy /czyt. idziemy/ po ogromnych 
płatach grubej warstwy śniegu, pod którą wartko płynie woda. Pytanie: po ilu biegaczach ten śnieżny 
most pęknie i pozostali zamoczą skarpetki? Idę równo wspomagając się kijkami. Co rusz mijam 
siedzących lub leżących na śniegu zapaleńców, którzy zbyt szybko rozpoczęli podejście i spotkali się ze 
ścianą. Wreszcie szczytujemy. Mijamy górną stację wyciągu orczykowego na Szafranówce i dalej już 
łagodnie w las. Jeszcze tylko kilka ostrych zejść skalnymi stopniami i stromy zbieg wąwozem az do 
samych bulwarów Grajcarka. Tutaj też nie biegnę. Oszczędzam kolana po niedawnej kontuzji. 
Schodzę sobie turystycznie, w końcu organizatorzy ustalili limit czasu na 2,5 godz. Mógłbym jeszcze 
grzybów nazbierać gdyby tylko były. Wąwóz się kończy, wypadamy na asfalt. Tu już wznawiam bieg i 
rwę ostro do mety wypoczęty schodzeniem. I udało się zmieścić sporo poniżej jednej godziny, 
pomimo, że całą górę przeszedłem. Oszczędzone w ten sposób czworogłowce jutro powinny się 
odwdzięczyć w Puszczy Niepołomickiej. 
 
Piękne hostessy dekorują mnie medalem, odwdzięczam się buziakiem. Porywam z pobliskiego 
"bufeciku" ćwiartkę banana, połówkę pomarańczy i bliżej nieokreślonej wielkości kawałek 
drożdżówki. Pierwszy głód zaspokojony. Dalej widzę kuchnię polową, podchodzę i tam. Od razu zbliża 
się do mnie jejmość z ogromnymi nożycami, zaś druga krzyczy zza kotła:."..ta pani obcina!"  
odskakuję w tył przerażony...."kupony, kupony"- słyszę ze śmiechem. Niestety, akurat tego nie mam. 
Okazuje się że hardym rollingowcom ciepłe żarcie się nie należy. Szkoda, bo np w „Perłach 
Małopolski"  chochlę z kotła dostają wszyscy, niezależnie od dystansu. I tu apel do organizatorów: na 
przyszły rok optujemy za równouprawnieniem. Póki co wracam do "bufeciku" i porywam kolejne pół 
banana, ćwiartkę pomarańczy i ostatni kawałek drożdżówki. Niestety nie mogę zostać na zakończenie 
wszystkich biegów i dekoracje, gdyż dziewczyny juz schodzą z Trzech Koron. Udało im się, wlazły na 
Okrąglicę bez kolejki, które tam zwykle bywają tasiemcowe.  
 
Dawniej turyści nie wchodzili na Okrąglicę, ale na wysunięty spod niej tzw. Ganek. Z tegoż to właśnie 
Ganku miał wzlecieć w przestworza frater Cyprianus, mnich z Czerwonego Klasztoru na 
skonstruowanych przez siebie skrzydłach. Stąd też patron innego dzisiejszego biegu /na dystansie 96 
km/ nazwanego "Niepokorny Mnich". Pobiegnę w tym biegu za kilka lat na 80 rocznicę urodzin. Były 
dziś jeszcze kolejne dwa biegi: "Chyża Durbaszka"  /ten planuję na przyszły rok/ i "Wielka Prehyba" 
/może kiedyś/. 
 
Dziewczyny już podjeżdżają. Było wspaniale! Tak trzymać! 
 
Jeszcze na koniec taki dowcip o biegaczach: 
 
 Biegacz przychodzi do spowiedzi. Po wysłuchaniu jego grzechów ksiądz mówi:  
...A więc jesteś biegaczem? Pokaż mi jak biegasz! 
Biegacz rozbiera się do spodenek i robi kilka rundek po kościele. 
Widząc to babiny truchleją: 
...Ale dziś ksiądz surowe pokuty daje! A ja przyszłam bez gaci! 
  
 Kwiecień 2015 
                                                                                                                Jerzy  Kopta 
  
  
 


