
... słaniam się na nogach, słońce świeci nieznośnie, druga po południu a ja już biegnę 15 i pół godziny 

po górach, usypiskach głazów, chaszczach, pociętych gałęziach, po bagnach, przez rzeki i łąki... 

muszę się położyć, padam na trawę i zapadam w sen... 

 

ale od początku, 

 

Mistrzostwa Polski w stukilometrowych maratonach z mapą. 

Rudawska Wyrypa dała popalić. 

Start w piątek o godz. 10 wieczorem. 

Nikt jakoś nie rzuca się do biegu. Wszyscy siedzą nad mapami i planują warianty. 

Reguły są wyjątkowo skomplikowane. 

Mamy odnaleźć 48 punktów w terenie. Na mapie jest ok. 60. Niektóre można pominąć, ale według 

mocno skomplikowanych formuł, których nie będę tu przytaczał, by nie zanudzić czytelnika. 

Opracowuję jakiś w miarę sensowny plan i wyrysowuję sobie ścieżkę na mapach, których dostajemy 

aż cztery. Do tego są jeszcze strony z rozjaśnieniami, opisy punktów i reguły wyboru punktów do 

zaliczania. Razem dziewięć kartek w różnych formatach. 

Opuszczam szkołę i wychodzę w noc. 

Truchtam asfaltem, potem leśnymi dróżkami, na pierwszym punkcie spotykam jeszcze zawodników. 

Potem już tylko oczy dzikich zwierząt towarzyszą mi w ciemności. Czasem zerwie się spłoszony 

ptak, czasem przebiegnie przestraszona sarna, albo dzik chrząknie znacząco w pobliskich krzakach. 

Nocna nawigacja idzie trudno, ciężko mi zogniskować wzrok na jasno oświetlonej przez czołówkę 

mapie. Tracę po kilka minut na poszukiwaniu punktów w leśnych ostępach. Wspinam się na kolejne 

góry. Siły szybko mnie opuszczają i często przechodzę do marszu, bo na bieganie pod górę nie starcza 

rezerw. Na jednym z punktów - L4 tracę sporo czasu, spotykam Marcina Sontowskiego i razem 

poszukujemy, aż do skutku. Mam ochotę zejść z trasy, mam wrażenie, że zawody mnie przerosły. 

Decyduję się iść tylko do bufetu, czyli przepaku w połowie trasy, jeszcze tylko kilka punktów i dotrę. 

Nad ranem wstępuje we mnie nowa nadzieja. Wychodzi słońce, robi się cieplej, zjadam w bufecie 

zupkę, mam na liczniku 46 km i chwilami myślę, że może nawet wybrałem niezły wariant. 

Dalsza część trasy zawiera łatwiejsze przebiegi asfaltami i nieczynnymi liniami kolejowymi. Punkty 

zwykle stoją na górkach, ale już nie tak wysokich. Te maja tylko kilkadziesiąt metrów, a nie kilkaset 

jak te poprzednie z nocy. Punkty są zresztą poustawiane w ciekawych miejscach. Zaliczam więc 

zamki, jeziorka, jaskinie, głębokie jary i wyrobiska, wiele jest pięknych baszt skalnych. 

Zdecydowanie najwięcej jednak jest szczytów gór i wzgórz. 

Woda którą wziąłem do bukłaka w bufecie kończy się szybko i zatrzymuję się w bardzo przyjaznym 

drewnianym domku, gdzie dobrzy ludzie dają mi wody i zapraszają, żebym ich odwiedził. 

Innych zawodników widuję rzadko, każdy wybrał inny wariant przebiegu i dopiero na etapie 

specjalnym spotykam więcej osób, są to jednak zawodnicy z krótszych tras. 

Około 90 kilometra przychodzi wielki kryzys, nie mogę znaleźć łatwego punktu przy stawach, 

pomaga mi Paweł Moszkowicz z trasy 50 km. Kawałek dalej na dużej łące padam już z nóg i 

postanawiam się przespać. Tracę poczucie czasu, budzi mnie przebiegający obok zawodnik z trasy 

50km. Później okazuje się, że spałem zaledwie pół godziny. Drzemka dobrze mi jednak robi i 

zaczynam ostatni, ale chyba najtrudniejszy etap trasy. Etap specjalny liczy 10 punktów, ale wiedzie 

po terenie wyjątkowo mało przebieżnym. Wciąż idę po stromych kamienistych zboczach, albo po 

pociętych patykach, które co chwila wplątują się pod nogi. Chwilami krzaki i młodniki są tak gęste, 

że traci się poczucie dystansu. Noga za nogą i do przodu, czas wlecze się niemiłosiernie. Mózg 

niezdarnie próbuje przyporządkować otoczenie do miejsca na mapie, wciąż zdarzają się jakieś błędy 

i zawahania. Biec już dawno nie ma siły, Podejścia pod górę stają się powolne i mozolne. 

Na trasie minęła już noc, a teraz kończy się dzień i wygląda, że nie zdążę przed zmrokiem do bazy.  

Co rusz myślę o zejściu z trasy, ale upór mi nie pozwala. Na pewno inni już siedzą na mecie i jedzą 

ciepłą zupkę, a ja pnę się właśnie po skałach, albo potykam się brnąc przez kolejne ściernisko. 

Punktów jednak ubywa jeden za drugim, brakuje już niewiele. Dzięki innym zawodnikom szybko 

odnajduję punkt ukryty między skałami za zamkiem Bolczów. Potem jeszcze jeden punkt z etapu 



specjalnego i ruszam do ostatniego swojego punktu A2. Tu trafiam na rzekę Bóbr, robi się ciemno, 

brzeg jest stromy, prąd ostry, nie widzę dna. Decyduję się iść na zachód do najbliższego mostu, 

strasznie daleko, snuję się podbiegając leniwie, wszystko mi już jedno, byle dotrzeć do mety.  

Ostatni punkt zajmuje mi trochę czasu, w końcu znajduję go na drugim, dalszym stosiku skalnym, 

pozostaje doczłapać się do mety. 

Gdy docieram mija ok. 23 godzin od startu. Nie wiem dokładnie, bo zegarek padł na 95 kilometrze 

po 17 i pół godzinach. Po wyrysowaniu trasy na mapie wychodzi mi łączna długość 120 km i ponad 

4 tyś metrów przewyższeń. Trasa udała się organizatorom i godna była rangi Mistrzostw Polski.  

Ku mojemu zaskoczeniu na metę docieram jako trzeci zawodnik z kompletem punktów, z jednym 

małym ale... nie mam kompletu punktów. Wśród skomplikowanych reguł nie doczytałem, że dwa 

punkty L8 i K9 były obowiązkowe i nie można było ich pominąć. Zamiast L8 zaliczyłem inny punkt 

nie zgodnie z regułami i spadłem na 4 miejsce. 

Taki już mój los, po 8 latach zdecydowałem się wystartować znów na 100 km, po MP na Harpaganie 

w 2010, w których również zająłem 4 miejsce. 

Mistrzostwo wygrał Marcin Krasuski, słynący z bezbłędnej nawigacji. Trasę pokonał w 21 godzin. 

Pół godziny przede mną dotarł na metę Michał Jędroszkowiak, główny faworyt zawodów. Trzecie 

miejsce zajął Przemek Witczak, który dotarł na metę niedługo po mnie, ale za to zebrał wszystkie 

punkty zgodnie z kryteriami. 

Gratulacje dla wszystkich, którzy zmierzyli się z trasą i dla Organizatorów, którzy postawili 

poprzeczkę naprawdę wysoko. 

No i mam w końcu swoją zwycięską porażkę. 

 

 

 

 
 


