
Wielka Prehyba – 43 kilometry szczęścia 

 

Delikatne podniecenie towarzyszyło mi już od początku tygodnia. W sobotę miałem pokonać 

najdłuższy dystans od bardzo dawna. Mówiłem sobie” oj Panie Sebku leniuchowało się trochę zimą, 

czy teraz zapłacisz za mały kilometraż..?” Autentycznie byłem „skitrany”. 

 

Nie obawiajcie, nie będzie tym razem emocjonalnych wpisów, „jak było ciężko, jak pokonałem 

siebie” – bez obaw. Tym razem będzie inaczej, bo chciałbym pokazać piękno pasji jaką jest ultra! 

 

Już od samego początku, gdy pod moją firmą pojawiła się czarna skoda i zobaczyłem roześmiane 

„mordeczki” leszczyńskich ultrasów z nizin: Kuby (Jakub Para), Hecia (Tomek Hetmański) i Miłosza 

(Miłosz Szcześniewski), wiedziałem że będę w poniedziałek po biegu za nimi tęsknił –z taką ekipą 

droga Katowice – Szczawnica mija jak bieg na 100metrów! Ta sama pasja, milion tematów do 

rozmowy – nie tylko o bieganiu i wspólna radość, że znowu będzie bolało, ale tak fajnie bolało, że aż 

chcę się to powtarzać. Poza tym to tym w naszym aucie były tony pysznego jedzenia! Sory chłopaki 

trochę Was objadłem. Po kilkudziesięciu minutach jazy wjeżdżamy w góry, na chwilę w samochodzie 

zapada cisza- delektujemy się widokiem. Zawsze mamy tak samo, cieszymy oczy tym co za rzadko 

widzimy. DELICJE! 

 

Dojeżdżamy na miejsce, mały pokój 100 metrów od startu. Świetnie, będzie można się doczołgać po 

biegu. Z Miłoszem idziemy na rozruch, chwilę rozmawiamy, w sumie to nie mogę się doczekać. 

1.30 Pogromcy Mnicha – wstają na start, Kuba w doskonałym humorze i jak nie On- wyspany…Heciu 

przygotowuję swoją wyśmienitą kawę (Ponoć przywozi ją z samych Włoch), Miłosz bardzo skupiony. 

Ja żałuję, że nie mogę lecieć z nimi, czuje ich emocję . Żegnam chłopaków, jest piona na szczęście, 

„Do boju Panowie”. Trochę martwię się o Miłosza – wygląda nieciekawie, blady jakiś. 

6.00 – pukanie do drzwi, niestety nasz najlepszy góral z nizin wrócił, pokonany przez wirusa. 

Zdecydowanie za wcześnie. KURDE NIE! Brutalne oblicze sportu, drobnostka pokonuje sportowca 

twardszego niż stal. Widziałem w oczach Miłosza, sportową złość: Na pewno tu wróci za rok!  

8.00-9.00  Prehybo Nadchodzę , posilony naleśnikami od Kuby i niesamowitą kawą Hecia – 

szczęśliwy, że mogę stać na starcie. Nic mnie nie boli, jestem wyspany. 5,4,3,2,1 ..GO! 

Piękne emocje na pierwszych metrach: kibice, zawodnicy, atmosfera której nie da się opisać słowami. 

Trzeba poczuć!  

 

Bieg się zaczyna na dobre, mimo że startuje jakieś 600 osób, zostajemy sami: ja moja głowa i ciało. 

Po 1km, od razu w górę, nie jestem zdziwiony bo mam profil trasy na numerze. Pierwsze 13,5 km o 

podejście do punktu kontrolnego i bufetu w schronisku na Przechybie. Nie jest tak źle, warunki do 

biegania są lepsze niż myślałem. Trasa rozbiegana, mało błota i śniegu…oj pierwsi dziś byli niczym 

pług. Marsz pod górę, przerywany biegiem, kurde jest zadziwiająco dobrze. Do tego pięknie: góry, las 

cudowna natura – liczy się tu i teraz – KOCHAM ULTRA. Znowu się chyba nawdychałem endorfin z 

drzew… Im wyżej jestem, widzę że nie żartowali z tym śniegiem, spadło go ponad 20 cm, ale jaja: 

ZIMA – WIOSNĄ! 

 

Rześko – ale coraz chłodniej chyba około 0 stopni. Nadal fajnie, ale podejście daje znać o sobie, robi 



się ciepło..wyprzedzają mnie, to nic robię swoje, no i zaraz herbatka. Jest pierwszy bufet, czy taki 

macdrive, tyle, że zamiast hambeksów daktyle, zamiast frytek izo. Taktyka jest prosta nie zostawać 

tam za długo. 

 

Ruszamy, trzeba zdobyć Radziejową – najwyższy szczyt dzisiejszego dnia. Śniegu coraz więcej, robi 

się zimniej, ale w końcu jestem już 1100m n.p.m. Ciekawe jak tam u chłopaków? Pewnie są pod 

koniec drogi.  U mnie jeszcze nie połowa. To moje ultra dzielę sobie na etapy: do następnego punktu, 

do szczytu, do zjedzonego żela. Taka ultra taktyka i motywacja. Też tak macie? 

 

Jest szczyt, wyżej już dziś nie będzie. Druga część ma być łatwiejsza i z górki…tak mi się wydawało. 

Zmiana klimatu, do widzenia ŚNIEG, dzień dobry BŁOTO.  Pełna koncentracja i czujność, krok za 

krokiem: przypominam sobie ile razy ćwiczyłem zbiegi, patrzę trzy metry do przodu, analizując każdy 

kawałek ziemi przede mną, ręce z boku, płynę… BUM już nie.. leże –lądowanie bez telemarku. 

Oprócz błota fajne widoki. Naprawdę fajne. Dobiegam do punktu z ciepłym żarełkiem: Bacówki na 

Obidzy, jest mijanka, zbijam pionę z Januszem, Witkiem i Maciejem (Ultrasami z naszej grupy Lesz 

NO Limits Runners)…są kilka minut przede mną, humory dopisują. Widać, że jest moc. Wiem, że ich 

nie dogonię. Nie ma problemu, oby każdy z nas skończył bez kontuzji. 

 

W punkcie uczta. Zupa, nie wiem z czego, ale połykam dwa smakowite kubki, zagryzam pieczonym 

ziemniakiem. Wolontariusze są super, pit stop przygotowany rewelacyjnie, ale w drogę, bo robi się 

zimno stojąc…jeszcze ziemnak na drogę, a co tam. Po „obiadku” następuję odcinek po płaskim, który 

weryfikuje moje chwilowy odlot o tym jak jestem świetnym biegaczem, oj brakuje kilometrów w tym 

roku, płuca pieką. Patrzę na zegarek mamy już 30km na liczniku. 

 

Teoretycznie z górki, jednak w praktyce: to raz z górki raz pod górkę. Nie może być za łatwo. Tak pod 

nosem się jednak się cieszę, w końcu jesteśmy w górach. Nogi nie zawsze podzielają mój entuzjazm. 

Delikatne skurcze. Błoto wszędzie, nawet już nie omijam kałuż. Góra, dół, błoto, łyk izo, łyk wody, 

batonik. Kilometr za kilometrem. Skupienie: tylko bez kontuzji, to dopiero początek sezonu. 

 

Jest ostatni punkt: Schronisko pod Durbaszką, tam łykam colę i lecę dalej. Momentami się zatrzymuje 

i robię stop klatkę w głowię, jest naprawdę pięknie. To najpiękniejszy odcinek dziś. To jest mój 

moment, MOJE ULTRA, przeszywa mnie poczucie szczęścia od małego palca od nogi do czubka 

nosa. Jestem w błocie, mokry, zmęczony, ale TO nie ma żadnego znaczenia, jest BOSKO. Niczym 

SPA dla ducha. 

 

Odpłynąłem, totalnie, ale przez to ostatnie kilometry minęły szybko, nie powiem że bez boleśnie. To 

jak przy porodzie (ponoć) się zapomina (ten ból). Zbiegam, słyszę spikera, 800m po bruku, 

ałaaa…nagle słyszę Miłosza: „dajesz Sebek – ciśniesz”, włączył mi się Usain Bolt i końcówka na 

sprincie, w sumie to z nikim się nie ścigałem. 

 

Mostek, meta, piona, medal.  

 



Pamiętam finisz każdego mojego biegu ultra, to zawsze coś wyjątkowego, NIESAMOWITEGO! 

 

Teraz czas się umyć..i na pizzę.. tak wczoraj zaplanowaliśmy. Uwielbiam to uczucie spełnionego celu, 

kolejna cegiełka do zbudowania ściany chwały dołożona. Marzenie moim celem, cel moim 

marzeniem. Szczawnica..za rok wracam na „Mnicha”. 


