
Od Hardego do Niepokornego biegacza - czyli pewnego razu między górami, między lasami... 

 

ROZDZIAŁ I 

Drogie dzieci - bo przecież wszyscy jesteście dziećmi - na Wielką Prehybę, czy znacie bajkę o Hardym 

Mnichu, który Chyżo żył, a skończył Niepokornie z uśmiechem na ustach? A czy wiecie, że ta bajka jest 

historią? Historia jest zbiorem faktów, fakty natomiast są zbiorem wierzeń w rzeczywistość odebraną 

ludzkimi zmysłami. Opowiem wam o tym, bo byłem i jestem tego świadkiem. Widziałem to, zanim 

samemu było mi dane doświadczyć.  

Sport 

Samowolne katowanie się na treningach. Wyrzeczenia codziennego życia. Nadzieja na lepszy czas, na 

lepszy wynik. I o dziwo, paradoksalnie do sytuacji, radość z tego wszystkiego. Radość z biegania. Radość z 

życia. 

Człowiek otrzyma za to przedmiot - symbol - pamiątkę. I gdy medal zawiśnie na szyi będzie bardzo ciężki. 

Będzie ciągnął w dół przypominając wysiłek jaki włożył by wykonać swoje zadanie. Ciężar wspomnień 

oraz jeszcze aktualny ból będzie przytłaczać, będzie sprowadzał "do parteru". Ale on, dumny z tego co 

zrobił wyprostuje sylwetkę. Stanie jak na baczność i zaprezentuje istotę człowieczeństwa przez pryzmat 

sportu. Udowodni, że można zrobić w swoim życiu wszystko - rzeczy możliwe i niemożliwe. Te drugie 

wymagają po prostu więcej czasu. Te pierwsze tylko szczerych chęci. 

ROZDZIAŁ II  

Pięć minut po przekroczeniu mety. 

...więc stoję i patrzę w niebo. Chmury właśnie się rozeszły i energetyzujące promienie słoneczne trafiły 

mnie prosto w pierś. Dokładnie tam gdzie spoczywa symbol wiary we własne możliwości. Postanowione! 

Szczerze chcę, więc to robię. Biegam. Ścigam się o swoje, męczę i degraduję ciało. Satysfakcja z takiego 

masochizmu jest chwilowa. Nie jestem w tym sam, bo wszyscy wracamy do tego. Wracamy do 

Szczawnicy. Robimy to na jednych zawodach - na jednej i jedynej w swoim rodzaju imprezie biegowej. Bo 

ruch biegowy jest nam potrzebny tak, jak obcowanie z naturą. Ważne są biegi na 6 kilometrów, tak samo 

jak te na 100. Wchodzę w to. Już dawno wszedłem! Hardy Rolling zaliczony nie raz. Chyża Durbaszka 

zwycięska. Czas na Wielką Przechybe, a następnie Mnich. 

ROZDZIAŁ III  

Rok 2017. 

Dużo wysiłku kosztowało Matkę Naturę wygenerowanie takiej ilości śniegu w Pieninach pod koniec 

kwietnia. Jeszcze więcej pracy wykonali organizatorzy Biegów W Szczawnicy, by udrożnić szlaki dla setek 

osób chętnych sprawdzić się na tym terenie. Rozsądek nakazał pozmieniać trasy oraz limity na check 

pointach. Komunikaty o warunkach powędrowały w świat poprzez odprawy online i ruszyła machina. 



Zawodnicy z całej Polski szumnie zapełniali ulice nad Grajcarkiem. Szczawnica zaczęła żyć sportem. Nocą 

ruszyli ultrasi, po poranku maratończycy. Następnie z Jaworek "połówka" górska i w południe Hardzi. 

ROZDZIAŁ IV  

Biegniemy. 

Chyża okazała się nie lada wyzwaniem. Analizując wcześniej przygotowany profil trasy doszedłem do 

wniosku, że trasa nie jest bardzo trudna. Jednak rzeczywistość zwykle ma się inaczej do naszych 

wyobrażeń i została zweryfikowana z każdym stawianym krokiem zbliżającym mnie ku mecie. Trasa była 

bardzo "techniczna", a dodatkowy tego aspekt był wzmocniony przez niestabilne warunki pod nogą. Po 

szybkim przelocie wzdłuż Białej Wody, gdzie urokliwe skałki i strumienie sprawiały wrażenie ciszy i 

spokoju jaki tkwi w tych rejonach, rozpoczęła się wspinaczka na Przełęcz Rozdziele. Po śniegu. Ten 

moment biegu już dobrze potrafił zweryfikować przygotowanie siłowe danych zawodników oraz spryt w 

pokonywaniu takich nieregularnych wzniesień.  

Przełęcz zaliczona, a pierwszy zbieg zawsze cudownie wpływa na psychikę po trudzie wspinaczki. Od tej 

pory aż do mety mijam się z zawodnikami ultra – zawodnikami, z którymi dzieliłem los na trasie, a w 

przyszłości podzielę los na dystansie. Pod Wysoką było momentami bardzo wąsko i ... stromo. Dalej gdzie 

trasa bardziej się "przepłaszczyła" śnieg zniknął. Pojawiła się trawa i co jakiś czas kałuże. Ogromne kałuże,  

których ominięcie graniczyło z cudem. Błota coraz więcej, nie było sensu celować w suchy ląd i tracić 

koncentracji na bezcelowe manewry. 

Hurraaaa! Na przełaj po największych kwietniowych błotach Pienin! Po pas ubłocony? Nieeee, po czubek 

głowy! Bryzgało na boki, chlupało i wlewało się do butów, które na szczęście zawiązałem poczwórnie 

przed startem w Jaworkach.  

Do Durbaszki zleciało szybko i ja szybko zleciałem w dół pod schronisko by zaliczyć chceck point i wiooo 

znowu w górę! Na otwartych przestrzeniach wiało. Wiatr spowalniał moje tempo. Do śniegu, błota i 

bajora już przystosowałem krok biegowy. Zbieganie w dół było bardzo przyjemne - miękko pod nogą, a 

buty trzymały stabilnie moje ciało w szaleńczej walce o każdą sekundę. Krótkie aczkolwiek strome, 

wymagające podbiegi, co jakiś czas strzelały w górę pojawiając się jak zjawy. Z zaciśniętymi zębami hardo 

pracowałem całym ciałem.  

"Uwaga. Uwaga. Lewa wolna! Uwaga!" - wykrzykiwałem ciągle. Zawodnicy ultra byli w swoim świecie. 

Czuli inny klimat sportowy niż ja. Większość ustępowała mi miejsca, ale nie wszyscy. Nie wszyscy mnie 

słyszeli, nie wszyscy mnie widzieli i nie wszyscy mnie dostrzegali nawet jak ich mijałem gdzieś bokami po 

krzakach. Oni mieli już w nogach grubo ponad maraton, ja pędziłem na "świeżaka" ile fabryka dała nie 

wiedząc ile mam przewagi ani nie znając swego dalszego losu. A mogło być różnie bo na około 5 

kilometrów do mety, ilość błota pomnożyła się dwukrotnie!  

Wdrapałem się po skałach na Szafranówkę i rozpocząłem ostatni zbieg. Teraz mały strumień wodny 

towarzyszył mi w drodze ku centrum Szczawnicy. Twarze osób widzących jak zbiegam sugerowały jedno: 

wariat! Tak, tak - to było szaleńcze zbieganie! Na twardej kostce brukowej wzdłuż Grajcarka buty 

nadawały nowy dźwięk moim krokom. Stopniowo oczyszczały się z błota a ja rozpędzony zmierzałem ku 



mecie. Dostrzegli mnie dopiero na 150 metrów przed linią. Jest! Finiszuję i próbuję się zatrzymać. Udało 

się. 

ROZDZIAŁ V 

Pytany o bieg, o warunki na trasie grzecznie odpowiadam: "... i zwracam honor bo trasa nie jest taka 

łatwa jak zakładałem. Mam spore doświadczenie w bigach górskich, ale jej trudność mnie zaskoczyła". Na 

szczęście miałem w zanadrzu dobre przygotowanie fizyczne oraz "twardą głowę". Bufet. To jest to. Do 

wyboru do koloru. Od owoców przez ciasta i gulasz aż do piwa. Nie piję żadnych procentów, ale dostaję 

należną mi butelkę "chmielu", którą wkrótce potem wręczam znalazcy mojego zegarka. Długa historia, 

która, de facto powtarza się rok w rok za każdym razem gdy odwiedzam Szczawnicę, by się sprawdzić w 

Pieninach. Czy zaliczyłem półmaraton? W biegach górskich ma to małe znacznie czy dystans wynosi 19 

czy 23 km. Mój GPS zliczył 20km i 80 metrów. Ponad półtorej godzin ekstremalnej zabawy na własne 

życzenie. Półtorej godziny chyżej zabawy błotnej.  

Wrócę tu...zawsze wracam. A jak mnie nie będzie to i tak już zostawiłem swój ślad, swoją energię swoje 

DNA na Pienińskich ścieżkach i poza nimi. Stałem się częścią tych gór, a one stały się częścią mnie. 

Synteza. Byt. 

Juz teraz wiem ze nie jeden z nas zaczął od Hardego, a skończy Niepokornie jak pewien Mnich. Więc 

powoli truchtam do krawca by przygotował mi odpowiednio skrojony habit – taki, który nie przeszkadza 

w niczym. 

 


