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Wyobraźcie sobie przepiękną alpejską 
scenerię: ośnieżone szczyty gór, błękitne 
jeziora, zielone łąki. A pośród tego 
wszystkiego ścieżki, którymi biegną po-
zytywni szaleńcy z całego świata. W słoń-
cu, deszczu, czasem śniegu. Z plecakiem, 
napojami, batonami energetycznymi i  ki-
jami do podpierania się na podejściach 
w górę. Wyobraźcie sobie ich przyjaciół, 
żony, mężow, rodziców, dzieci kibicujące 
przez wiele godzin: w dzień i w nocy. 
Dwa lata temu mój chłopak biegł UTMB 
(Ultra-Trail du Mont-Blanc), czyli 

W
klasyk biegów górskich. Blisko 171 km 
przez wierzchołki sięgające czasem 
2500 metrów. Kiedy czekałam na 
niego z dziećmi w różnych punktach na 
trasie, łzy same cisnęły mi się do oczu. 
„Tataaaaaa!” – wrzeszczał nasz wówczas 
czteroletni syn, Tytus. Paweł – najpierw 
uśmiechnięty, potem zmęczony, wreszcie 
wykończony. I kiedy 12,5 km przed metą 
zobaczył nas o świcie na moście, szlochał 
jak dziecko. Ze wzruszenia. To właśnie 
wtedy pomyślałam: „Też tak chcę!“. Te 
emocje, ta prawda, to coś, co sprawia, 
że chcesz być częścią pięknej biegowej 
przygody. 
Nie jestem ultramaratonką. Nigdy nie 
przebiegłam dystansu dłuższego niż 42 
km, nie mam czasu na wyśrubowany 
plan treningowy, ale kocham naturę 
i  kocham góry. Na pewno nie pokona-
łabym morderczego dystansu powyżej 
setki kilometrów, ale okazało się, że jest 
bardziej przyjazny: MCC, czyli bieg czter-
dziestokilometrowy, na który na dodatek 
nie trzeba mieć uzbieranych punktów 
kwalifikujących do startu. Wiem, że ta 

Biegnij
mama,biegnij 

„Już wiedziałam, że biegi po asfalcie  
schowam do szuflady, że chcę być bliżej  
nieba, chmur”, pisze dziennikarka Beata 

Sadowska, która – choć nie bez trudu! –  zaliczyła 
czterdziestokilometrowy bieg w Alpach.

czterdziestka to jak rozgrzewka w  po-
równaniu z tym, co przebiegł Paweł, ale 
dla mnie to i tak WIELKIE COŚ. Nie 
jestem zawodniczką i nie mam wybitnej 
odporności na ból. Jestem pracującą 
mamą dwuipół- oraz pięciolatka. A to 
oznacza pełny etat w domu i poza nim. 
Ale marzenia są po to, żeby im pomagać, 
prawda? Wpisałam się na listę .

A MOŻE NIE POBIEGNĘ?
Ile razy ta myśl pojawiała mi się w gło-
wie. Ile „Nie” stawało mi na drodze. Nie 
doszłam jeszcze do formy sprzed obu 
ciąż, nie zgubiłam zbędnych kilogramów, 
nie miałam czasu na treningi, nie mam 
orientacji w górach, a poza tym mój 
organizm zaczął się buntować. Jakieś 
koszmarne osłabienie, pięć zapaleń ucha 
z rzędu. „Nie pozbieram się”, myślałam. 
W końcu pojechałam na miesiąc do 
Chamonix: mój Paweł pracuje tu jako 
przewodnik wysokogórski, czyli np. 
wprowadza ludzi na Mont Blanc. Pierw-
szy raz od miesięcy poczułam, że mam 
ochotę pobiegać. Bez zegarka i planu 
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treningowego. Dla siebie. Dyszałam jak 
lokomotywa, sapałam jak buldożek fran-
cuski, brakowało mi oddechu. „O matko 

– myślałam – to było 6 km, a ja już umie-
ram. 40 jest poza moim zasięgiem!”. 
Chodziłam z dziećmi na górskie place 
zabaw i śmiałam się, że rozwijam siłę 
biegową, zasuwając z nimi na barana 
na wysoko położonych ścieżkach. Zegar 
tykał, start się zbliżał, a mnie wciąż 
brakowało przestrzeni na regularne 
trenowanie. Myślałam: „Najwyżej od-
puszczę”. Nauczyłam się słuchać swojego 
organizmu, czytać sygnały, które mi 
wysyłał, nie zmuszać się do tego, na co 
zwyczajnie nie mam siły. Może mam tro-
chę siły i jakąś tam kondycję, ale krucha 
też bywam. I to bardzo. 
Od organizatorów biegu zaczęłam do-
stawać maile z informacjami, co muszę 
mieć ze sobą na trasie i jak się przygo-
tować. Z przejęcia bolał mnie brzuch. 
W  końcu nadarzyła się okazja i mogłam 
porządnie potrenować przez dwa 
tygodnie. Znowu w Chamonix, gdzie 
ze względu na pracę Pawła mieszkamy 
przez sześć miesięcy w roku. W końcu 
odważyłam się też sprawdzić okoliczne 
ścieżki. Nie te, które już znałam. Nowe. 
To dla mnie wyzwanie, bo gubię się na-
wet w podziemiach Dworca Centralnego, 
mimo że urodziłam się w  Warszawie. 
W  Chamonix natura sama zaprasza, żeby 
ją eksplorować. I wiecie co? Oszalałam! 
Chłonęłam tę przyrodę każdą komórką 
ciała. Zatrzymywałam się na szczycie 
góry i wystawiałam twarz do słońca. Na 
minutę. Żeby poczuć mieszankę ciepła 
i  rześkiego górskiego powietrza. Widoki 
po drodze uspokajały, koiły, czarowały, 
rzucały urok. Przepadłam. Już wie-
działam, że biegi po asfalcie schowam 
do szuflady, że chcę bliżej nieba, bliżej 
chmur. Nie, nie straciłam pokory: góry 
błyskawicznie pokazują ci twoje miejsce 
w szeregu. Pod wierzchołki podchodzi-
łam, zbiegałam tylko w dół. Na więcej 
nie miałam siły. Łapały mnie kolki, 
czasem brakowało wody, ale kochałam 
ten czas. Sama ze sobą. W przyrodzie. 
Z  własnymi myślami. Każdy rodzic ma-
luchów wie, co znaczy czas bez łapania 
za nogawkę i: „Siku!“. Ileż nowych pomy-
słów. I jaka cisza wokół. Tup,tup, tup. 
Kroki, oddech, kroki, oddech. Przez kilka 
godzin. Już wiedziałam, że wystartuję, 
ale liczyłam się z tym, że nie zmieszczę 

się w limicie. Gdybym nie zameldowała 
się w określonym punkcie trasy o okre-
ślonym czasie, organizatorzy przecięliby 
mój numer startowy i... po zawodach. 
A  ja nie mam przecież zegarka. Biegam 
sercem, tak jak czuję.

W DROGĘ!
Dzień przed biegiem odbieram numer 
startowy. Żeby mi go wydali, muszę mieć 
w plecaku wszystko, co jest wymagane: 
kurtkę przeciwdeszczową, długie spod-
nie, bandaż, folię termiczną, gwizdek, 
telefon z  roamingiem, kubek, bukłaki 
na wodę, swój zapas jedzenia, nakrycie 
głowy. Wszystko, co może zapewnić mi 
bezpieczeństwo w górach. Z  emocji mam 
motyle w brzuchu. Powinnam pójść 
wcześnie spać i zjeść makaron – węglo-
wodany! – ale nic mi się nie udaje. Nasz 
młodszy synek budzi się w nocy i chce 
TYLKO do mamy, a na makaron wieczo-
rem nie mam już czasu. Pobudka o szó-
stej rano i ruszamy na start do Szwajca-
rii. Wcinam bagietkę z masłem i  miodem 
i uśmiecham się do siebie. Stres gdzieś 
zniknął, jest jakaś tajemnicza błogość 
i  radość. Na stracie biegu razem ze mną 
melduje się około tysiąca osób. Całusy 
od rodziny i przyjaciół i... dwuminuto-

wa muzyka relaksacyjna przed startem, 
żeby zebrać myśli. Zamykam oczy i słu-
cham dźwięków płynących z  głośników. 
„Będzie dobrze” – myślę. Może dlatego, 
że sam start to już dla mnie zwycięstwo. 
Zrobiłam, co mogłam, nie stchórzyłam, 
jestem. A dalej? Zobaczymy! 
Na początku wspinamy się na 2300 m. 
Kije idą w ruch. Nagle czuję, że coś uwie-
ra mnie w piętę. Kamyk wpadł do buta 

Świeci słońce, 
szczyty rysują 
na niebie swoje 
kształty. „Dziękuję, 
dziękuję, dziękuję” 
– powtarzam 
jak mantrę. To 
jedna z tych chwil 
w życiu, kiedy wie 
się na pewno, co to 
znaczy szczęście.  

Beata Sadowska z partnerem Pawłem Kuna-
chowiczem i synkami Tysiem i Kosiem przed 
biegiem: „Już sam start to dla mnie zwycię-
stwo. Zrobiłam, co mogłam, nie stchórzyłam, 
jestem. A dalej? Zobaczymy!”.
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i  szoruje o skórę. Jak podciągnę skar-
petkę, może wypadnie? Podciągam i... 
trach! Skarpeta pęka na pięcie. Tylko nie 
to! Poprawiam materiał, ale po godzinie 
biegu mam już wielki bąbel, potem 
otwartą ranę. Wytrzymuję jeszcze trochę, 
w końcu siadam i zmieniam skarpetkę. 
Jedną, bo na drugą szkoda mi czasu. 
A  ponieważ wcześniej cholernie bolało, 
bo rana ocierała o but, teraz wydaje mi 
się, że jestem w niebie. Bez opatrunku, 
ale z  całą skarpetką. Wdrapuję się na 
szczyt, napełniam bukłaki z wodą, wci-
nam energetyczny żel i zbiegam w dół. 
„Najgorsze już chyba za mną” – myślę. 
Nogi nie czuję, bo o niej – dla odmiany 
–  nie myślę. Udaję, że nie ma problemu. 
Nie zatrzymali mnie na pierwszym 
punkcie, czyli zdążyłam przed czasem. 
Jupiiiiii! Nie mogę przestać się uśmie-
chać. Jest mi dobrze. Świeci słońce, jest 
delikatny wiatr, szczyty rysują swoje 
kształty na niebie. „Dziękuję, dziękuję, 
dziękuję” – powtarzam jak mantrę. I  tak 

z wielkiego głazu, szorując o niego pleca-
mi. „W porządku?” – słyszę za sobą język 
angielski. „Tak, dziękuję” – ruszam dalej. 
Plecy bolą, ale przecież zaraz meta! Jesz-
cze kilka razy się potykam, jeszcze kilka 
razy czuję początek skurczu, ale wiem, że 
już za chwileczkę, już za momencik...

METAAAAA! „MAMAAAA!”
W końcu asfalt zamiast górskich ścieżek. 
W końcu ulica, z daleka słychać doping 
przed metą. Ostatnie kilkaset metrów 
to metalowe barierki, a za nimi kibice, 
którzy miarowo uderzają w bandy. O nie, 
żeby przebiec przez ulicę trzeba jeszcze 
pokonać kładkę, czyli schody w górę, 
most i schody w dół. Po blisko 40 km to 
nie jest zwykła kładka, to przeszkoda 
przez duże P. Ostatnie zakręty i nagle 
znowu dźwięk tego słowa, które teraz po 
tylu kilometrach samotności nabiera do-
datkowego znaczenia: „MAMA!”. Na tra-
sę wpadają ze mną synkowie i  Paweł. Aż 
trudno opisać, co się wtedy czuje: ulgę, 
wzruszenie, szczęście, które wypełnia 
całe ciało. I duszę. Biorę Tysia za łapkę, 
Paweł – Kosia na barana. Razem prze-
kraczamy linię mety. Wrzaski kibiców, 
oklaski, radość. Oni tu kochają, kiedy 
finiszuje się rodzinnie. Bo tak naprawdę 
biega i trenuje cała rodzina. Ktoś musi 
dłużej zostać z dziećmi, ktoś z czegoś 
zrezygnować. Bez wsparcia najbliższych 
by się nie udało. Ryczę, łzy ciekną mi 
spod okularów. Ktoś zawiesza mi medal 
na szyi. Endorfiny buzują, szczerzę zęby 
jak wariatka. Ściskam rodzinę i przy-
jaciół. Boże, jaka ja jestem szczęśliwa! 
Pokonałam milion barier w  ciele i głowie. 
Zmierzyłam się z własnymi strachami 
i  ograniczeniami. Zawalczyłam o marze-
nie. Wygrałam dla siebie. A synkom po-
kazałam, że warto mieć pasję. Że czasem 
warto się zmęczyć. Że sport jest piękny. 
Że to wszystko też sprawia, że mama jest 
szczęśliwa. Wyjątkowa chwila. Zostanie 
ze mną na długo.

jak wiem, że w życiu bywa się szczęśli-
wym, tak wiem, że to jedna z tych chwil. 
„Dawaj, Sadzia, dawaaaaaaj!!!!” –  słyszę. 
Na trasie kibicują mój chłopak, nasi 
synkowie, nasza przyjaciółka Aldona 
i  przyjaciel Paweł. I znowu szczerzę zęby. 
Mój doping. Na dodatek dozwolony! Bez-
cenny. Zbiegam w dół. Ktoś wyprzedza 
mnie, ja doganiam kogoś innego. Na 
wąskich górskich ścieżkach te manewry 
oscylują wokół cyrkowych sztuczek, ale 
czasem się udają. Zbiegamy dalej. Czuję, 
że zaczyna mnie łapać skurcz. Zwalniam. 
I nagle: TRRRRACH! Muszę usiąść, bo 
za chwilę się przewrócę. Cała lewa łydka 
jest twarda jak kamień. Kolejne mijające 
mnie osoby pytają, czy wszystko w 
porządku. Kiwam głową, ale wiem, że 
nie mogę wstać. Jakiś biegacz podaje mi 
rękę. Jestem w pionie, na szczęście po 
chwili ruszam dalej. 
W miasteczku na dole, przez które prze-
biegamy, pytam o godzinę. „Chyba jest 
okej” – myślę, bo limity czasowe już daw-
no mi się pomyliły. „Allez, Beata, allez!” 

– słyszę. Odwracam głowę. To Lola, córka 
naszego sąsiada. Pracuje w knajpie, znaj-
dującej się na trasie biegu i wypatrzyła 
mnie w tłumie. I znowu mam dodatko-
wy zatrzyk energii. Wiem, że do mety 
już niby blisko, ale wciaż bardzo daleko. 
Zmęczenie narasta, choć żadnego kryzy-
su nie miałam. Znam ścieżkę, którą teraz 
biegnę. Zaraz wpadnę do Argentiere, 
miasteczka obok naszego domu. Trasa 
przez las. Z daleka rozpoznaję sylwetki 
Pawła i synków. „Mamaaaaaa!” – słyszę. 
Wzruszenie. Mokre oczy. Całusy, przy-
tulanie. I płacz dwuipółletniego Kosia, 
kiedy ruszam dalej. „Nie pozwoliłem 
mamie biegać, nie pozwoliłem!” – woła.  
„Paweł – pytam jeszcze na odchodne 
– czy ja się zmieszczę w limicie?”. Jego 
uśmiech jest bezcenny. „Sadziu, będziesz 
trzy godziny przed limitem, brawo!”. Nie 
chce mi się w to wierzyć i jednak chyba 
do końca nie wierzę. 
Znowu wdrapujemy się w górę. Nie boli, 
bo znam te ścieżki, więc wydają mi się 
łatwiejsze niż są w rzeczywistości. Mijam 
miejsce, gdzie zbiega się do naszego 
domu. Pokusa! „Jeszcze trochę, jeszcze 
trochę, z każdym krokiem jesteś bliżej 
mety” – powtarzam sobie. I zaraz potem: 
„Cholera, jaka ta końcówka długa! Nie 
widać Chamonix, a przecież już dawno 
powinno być”. Nagle: „Auć!” –  zjechałam 

TEKST BEATA SADOWSKA

BEATA SADOWSKA  
Znana dziennikarka i blogerka, 
propaguje bieganie, zdrowy styl życia, 
ekologię. W Onet.pl ma program „Dobry 
start”. Pracowała m.in. w „VIVIE!”, TVP, 
TVN Style, MTV.


