
To się nie może udać… 

…taka to oto motywująca myśl przyświecała mi w trakcie przygotowań (a w zasadzie ich braku) do 

zbliżającej się nieuchronnie Wielkiej Prehyby – zawodów w Szczawnicy, a raczej Zawodów, bo jakby na 

to nie patrzeć – sama ranga Mistrzostw Polski to nie w kij dmuchał. A jak to epicko brzmi 

w przedszkolu: 

– mój tata w sobotę staltuje w Miszczostwach Polski!  

– powaznie? a w cym?  

– w długodysztansowych biegach gólskich… 

– ło Boze! A nie mogą mu na to dać jakiejś scepionki albo antybiotyka? 

 

…bo choć okolica pikna… 

No niestety nie mogą i jak się już zapisało i zapłaciło to trzeba jechać, bo po pierwsze się zapisało a po 
drugie się zapłaciło a po trzecie to lubię biegać po górach a po czwarte okolice Szczawnicy to moje 
ulubione miejsce na Ziemi z zamierzchłych już czasów studenckich a może nawet licealnych, gdy do 
Schroniska pod Bereźnikiem uciekałem zawsze, gdy nie było dokąd uciekać. Tak więc takiej okazji do 
romantycznego połączenia podróży sentymentalnej z elementami biegowego sado-maso, za 
niewielkie w sumie pieniądze, nie mogłem sobie odpuścić. 
 

…to łydka nie podaje… 

I nie odpuściłem choć znaki na niebie i ziemi mówiły – nie biegnij, nie tędy droga. Bo po pierwsze nie 
biegałem praktycznie od ponad miesiąca, gdy po ostatnich zawodach na orientację (WINO 2015 – 30 
km; +/- 800 metrów) wysiadło mi kilka niezbędnych do życia organów (no dobra naprawdę to 
rozbolało mnie kolano a z niebiegania rozbolała mnie łydka, która boli mnie tylko wtedy jak nie 
biegam, w związku z tym nie mogłem biegać bo bolało mnie i kolano i łydka. No i nie mogłem biegać 
 ;-). Po drugie okazało się, że w tym samym terminie wypada rodzinna impreza z kategorii „must be” 
(imieniny kuzynki córki – w wieku przedszkolnym to sprawa życia i śmierci a nie jakieś tam 
popierdówki jak Mistrzostwa Polski) – w dodatku na google maps Przemyśl to zupełnie w przeciwną 
stronę niż Szczawnica. 
Ale nic to – nie zważając na przeciwwskazania medyczne i towarzyskie postanowiłem upiec dwie 
pieczenie na jednym ogniu – czyli olać imprezę rodzinną tłumacząc się zawodami i wystartować 
nieprzygotowanym do zawodów tłumacząc z góry nieudany występ wcześniejszą kontuzją. I to jest 
myśl!  
 

…fatum nie odpuszcza… 

Po przejechaniu siedemdziesięciu kilometrów w stronę przeciwną do zawodów okazało się znienacka, 
że nie wziąłem ani żadnych dokumentów, ani pieniędzy ni kart – tych kilku nikomu niepotrzebnych 
i nieważkich elementów, które jednak znacznie ułatwiają przeżycie na obcym terytorium. Trudno nie 
pojadę zatem skrótem przez Góry Słonne (bo kto skrótem chadza kolacji w domu nie jada) i nie zdążę 
na piątkowe wieczorne prelekcje, ale do rana jeszcze kawał czasu więc nie ryzykując utraty glikogenu 
wątrobowego na ucieczkę przed policją postanawiam jednak wrócić na noc do domu i zaatakować 
Prehybę z samego rana (choć coś mi w tym pomyśle podświadomie nie daje spokoju ;-) 
 

 



 

 

…a dziury pirońskie… 

To podświadome nie dawanie spokoju to późniejsze przypomnienie sobie słów drogiej mamy z jej 
ostatnich przejazdów przez Sądecczyznę – że z Rzeszowa nie jeździ się rano wzdłuż Dunajca bo mgły 
i że tam dziury pirońskie zwłaszcza, jak się w tych mgłach zagapi i pojedzie nie tym brzegiem Dunajca 
co trzeba. No i nie jechać przez Nowy Sącz bo objazdy, roboty i dziury pirońskie. Trudno – nie miałem 
już wyjścia – pojechałem przed świtem, we mgle, przez Nowy Sącz. Zaczęło się więc, jak w rasowym 
horrorze klasy Ce – takim co to kanibale zamieszkują miejscowości leżące przy drogach powiatowych. 
 

…ale nie odpuszczam… 

Jestem! Dotarłem! W limicie czasu! To znaczy na razie rankiem samochodem do Szczawnicy, ale jak 
widzę znajome okolice i jak pomyślę, że ostatni Mnisi już pewnie opuszczają Rytro, to mi się od razu 
micha cieszy i jakoś ciśnienie przed zawodami szybko spada. No ale zaraz wzrasta bo nie ma za bardzo 
gdzie zaparkować blisko mety (największy parking nad Dunajcem chyba w przedsezonowym remoncie 
a to dla mnie czynnik istotny z powodu spodziewanej konieczności transportu zwłok po zawodach ;-) 
a wjazd do szkoły zamknięty. Na szczęście życzliwa dusza szybko tłumaczy żeby jechać tam gdzie jest 
zakaz wjazdu, potem skręcić w tą ulicę gdzie jest absolutny zakaz wjazdu a następnie tam gdzie 
zabronione jest tak że hej i już po chwili stoję, jak wszyscy w rządku pod szkoła. Jeszcze szybko outficik 
biegowy, plecak, losowanie (brać czy nie) kijków i dzida na start bo już za piętnaście. 
 

Przepraszam, no ale jak tam panie zawody – startowałeś w końcu czy tylko wyprułeś się na dojeździe? 

A zawody? Zawody to spieprzyłem zaraz na starcie, bo jak się wszyscy pytają jak startować, to zawsze 
sześć razy powtarzam nie biegnij z tłumem, nie podpalaj się, na ogień z d…yszy przyjdzie czas na 
finiszu. I co ja mądry robię na starcie pięć minut po przybyciu na zbiórkę? Przeprowadziłem 
standardową rozgrzewkę, jak przed wszystkimi pięćdziesiątkami na orientację – tzn. kucnąłem ze dwa 
razy, żeby mnie gacie nie żarły w miejsce taktyczno-strategiczne. Ale kto by się tam panie rozgrzewał , 
jak już jest ze dwadzieścia stopni a ludziów z pińcset – rozgrzejemy się po starcie. Jak pomyślałem tak 
zrobiłem i po nabraniu rozpędu na Promenadzie, na końcówce Zdrojowej miałem już tętno 175, co 
w moim przypadku oznacza pukanie do niebios bram i występuje w zasadzie tylko w trakcie biegu na 
pięć kilometrów. Po płaskim. Ale co było robić jak okolica Zdrojowa tak pięknie znajoma a ludzie do 
ścigania skorzy. Zdążyłem nawet przyuważyć, jak się tu pozmieniało przez ostatnie 10 czy 15 lat – 
pięknieje Szczawnica, aż serce rośnie (kardiomiopatia to u biegaczy długodystansowych podobno jest 
zmiana fizjologiczna ;-) Jak sikora na ręce zaczęła pikać, że przede mną już tylko strefa śmierci – to 
było już za późno. Jeszcze z rozpędu wyprzedzałem na Językach i na podejściu pod Bereźnik (trasę do 
Schroniska to akurat znam na pamięć nawet po ciemku, po błocie, po śniegu, po 0,7l ;-) ale to było 
w zasadzie „la grande finale” i koniec sekretnych planów, że może bym się wstrzelił w pierwszą setkę. 
Ponieważ niestety myślałem trzeźwo (a stanowczo tego nie lubię ;-) szybciutko zweryfikowałem siły na 
zamiary i przełączyłem się na tryb uradowanego okolicznościami przyrody turysty i z tą radością na 
ustach i w nogach pocisnąłem radośnie przed siebie, na ile pozwoliły zakwaszone i nie ruszane od 
miesiąca nogi. A radości było co niemiara – widoki takie, że palce u stóp lizać i spocone spojówki 
kijkami przecierać – tatry, Tatry, TATRY. Po co startować w losowaniu na Grań Tatr, jak tu jest tak 
pięknie? Po przeczytanych opowieściach o deszczowych poprzednich edycjach zawodów nie 
przestawałem dziękować Światowitowi za te przepiękne widoki skutecznie kojące poranione ego 
i pyszne choć nierealne na dzień dzisiejszy plany. 
 
 



…napieram… 
W okolicach Obidzy przemówił do mnie Demon Cyfry. Że skoro już tutaj jestem i idzie mi tak nieźle,  
tzn. nic nie boli, nogi się ruszają w pełnym zakresie i trzymam się czasu na okolice 6 no to może 
jeszcze by tak przycisnąć w tej drugiej połowie i coś tam pokazać co potrafię. Bo przecież teraz już 
płasko, z górki, łąkami – przecież pamiętasz, co nie? 
Okazało się, że nie do końca pamiętałem – bo chodź schodziłem Małe Pieniny wzdłuż i poprzek, to 
z tego co pamiętam chyba zawsze było to w stanie, który w przypadku prowadzenia pojazdu 
mechanicznego po drogach publicznych skutkowałby długotrwałą utratą dokumentu uprawniającego 
do prowadzenia tegoż. Tak więc szybko okazało się, że płasko to jest tylko w mojej pamięci i na profilu 
organizatora.    
 
…rozpościeram… 

Oprócz rozpościerających się przepięknie widoków, w drugiej części wycieczki rozpostarłem się 

również i ja – i to dwukrotnie na przeskakiwanym śniegolodzie – nie pomogły kijki, buty ni stuptuty. 

Nogi sobie akuratnie przypomniały, że one przecież kontuzjowane i co to ja z nimi przez bez mała 30 

kilometrów wyprawiałem i zbliżyły mi uczynnie twarz do uzdrowiskowego błota. Po rzuceniu 

przekleństwami po których sosny zadrżały, wytarłem się jakoś z tego brudnego śniegu w śniegu 

czystym, no i całe szczęście, bo już po sekundzie na łące zobaczyłem fotografa. 

Fotograf powiadasz? Hmmm. Szybko przełączam się więc na tryb „boski Apollo” i już mknę muskając 

stopami alpejską łąkę a ostatnie kalorie przeznaczam na pionizację sylwetki i już tylko chyba siłą woli 

staram się widowiskowo nie wyrżnąć ani nie osmarkać, gdzieś przed samym obiektywem. Udało się – 

fotograf się przebudził, pacnął fotkę przepięknej urody i zabrał się za fotografowanie kolejnych 

męczenników, można się więc było bez krempacji zgarbić i pojękiwać po staremu, bo oto przede mną 

Wysoka. Wysoka – tej to nigdy nie pamiętałem z moich wycieczek a przecież nie sposób ją ominąć. 

Trudno – nie wygram tych zawodów zdradzony przez własną pamięć.    

…umieram… 

No tak, ta Wysoka to mnie zabiła do końca. Nie szło na nią wejść. Jakoś niby mam paliwo, nogi się 

jeszcze ruszają ale ta myśl, że ona tam taka wysoka a miało być już płasko, założyła mi podwójnego 

Nelsona. No i leze na ten cholerny przegibek z tym podwójnym Nelsonem na karku i śpiewam sobie 

w myślach na zmianę „Hallelujah” Cohena i „RagNaRok” GWARa – jest tam taki tekst o rzeźni i o tym, 

jak przyjemnie może być podczas Końca Świata i że trzeba się wtedy dobrze bawić a nie płakać 

w ramionach mamusi. Podejście trwało może ze trzy minuty a piosenki łącznie koło dziesięciu ale 

wydaje mi się, że zaśpiewałem obydwie ;-) 

…najedzony powracam do życia… 

Zapłacone – wlezione. Akurat chyba zaczął działać strzelony pół godziny wcześniej shot magnezowy, 

bo jak tylko wlazłem na grań włączył mi się z powrotem prąd. No to szybko żelik, piciu i już biegnę pod 

Durbaszkę napędzany obietnicą samolubnego spałaszowania czterech ćwiartek pomarańczy, co się 

zresztą niezbyt dobrze skończyło. Wbiłem się w te pomarańcze całą twarzą, jak sęp w świeżą padlinę 

no i już po chwili okazało się, że mnie chyba to pierońskie słońce lekko wysuszyło, bo zaczęła mnie 

żywym ogniem piec połowa twarzy. No i bardzo dobrze – boląca twarz odwraca uwagę od bolących 

nóg – muszę to wykorzystać w przyszłości. W każdym razie od ostatniego wodopoju wyprzedziły mnie 

może ze trzy osoby a całość przebiegłem z przerwą na ostatnią „niespodziankę”, którą akurat 

pamiętałem z turystycznych czasów. Jak się na nią wspinałem to strasznie mnie rozbawiło usłyszane za 

plecami: „A to co – nie nosz ku..a oczom nie wierzę!?” wypowiedziane na widok fafnastej już skały do 

wspięcia. A potem już tylko dzida do mety i nawet jeszcze kogoś wyprzedziłem na finiszu po 

Promenadzie. Rąsia, buźka, klapa, goździk, causa finita.   



 

…a mimo wszystko się udało. 

Udało się skończyć na dwóch nogach nie złapawszy nowych ani nie pogłębiwszy starych kontuzji. 

Udało się skończyć przepiękny bieg – przepiękny widokowo i przepiękny wspomnieniowo (stary 

jestem i sentymentalny to się wzruszam – poproszę siostro basen na chusteczki ;-), przepięknie 

zaplanowany i zorganizowany (i wcale się tu nie podlizuję organizatorom bo mnie nic z nimi nie łączy). 

Udało się ukończyć w trochę ponad 6 godzin, co biorąc pod uwagę ostatnie kontuzje i brak 

przygotowań jakoś tam nawet rokuje na sierpniowego Chudego Wawrzyńca – może nawet w wersji 

dłuższej. 

Udało się skończyć najtrudniejszy z dotychczasowych startów – choć biegałem już dłuższe i wyższe, to 

ten jakoś tak się poskładał, że pierwsze podsumowanie które wydobyłem z siebie na mecie to 

„sześciogodzinny skyrunning w gabinecie sado-maso z widokiem na Tatry”. 

Udało się skończyć bieg z najgorszym z dotychczasowych wyników, ale za to z najładniejszymi 

zdjęciami z trasy. 

Udało się ukończyć Mistrzostwa Polski i to w połowie stawki – dla postronnych słuchaczy brzmi to jak 

milion dolarów ;-) 

Na WINO 2015 nie byłbym czwarty gdybym się wtedy nie wypruł do cna. Gdybym się nie wypruł to 

nie  bolało by mnie kolano. Gdyby nie bolało mnie kolano to mógłbym się dobrze przygotować do 

Prehyby. Gdybym się przygotował do Prehyby to pewnie przebiegłbym poniżej 6 godzin a może 

byłbym nawet w pierwszej setce. Gdybym był na Prehybie w pierwszej setce to dalej byłbym tylko 

w pierwszej setce a na WINIE byłem czwarty. Czyli dwie pieczenie na jednym ogniu? Czemu nie – 

poproszę na wynos ;-) 

Uwielbiam takie kameralne imprezy na 50 albo 100 osób – albo na dwadzieścia jak Jaszczur – albo i na 

pińcset jak Prehyba. Ale takie gdzie idąc w tłumie ludzi na starcie jesteś w stanie rozpoznać znajome 

twarze. 

Jak dożyję, to za rok znów chciałbym być na biegach w Szczawnicy – mam tutaj jeszcze rachunki do 

wyrównania. Nie wiem czy pobiegnę szybciej – to trochę marnotrawstwo bo w końcu zapłaciłem za 

10 godzin a wykorzystałem tylko 6 i pół. 

 

 Pozdrawiam 

 Grzegorz Wyciślak 

 


