
GWiNT ULTRA CROSS – mój mały wielki debiut 

 

Pewnego dnia przed „koronką” wpadłam na genialny pomysł sprezentowania mężowi jakiegoś 

biegu. Padło na GwiNT - 55km. Nie wiedziałam do końca co to jest i o co chodzi z tym całym bieganiem i 

jak można poświęcać niedzielne poranki na „longruny”, zabawy biegowe i co to wogóle jest OWB1 – 

zamiast, po prostu, leżeć w wyrze. Niestety bieg się nie odbył z powodu wybuchu pandemii. W 

międzyczasie ja zaczęłam biegać. Początkowo umierałam godzinę po 3km truchtu, aleeee rozkręciłam się 

i wkręciłam... i nawet sama zaczęlam wstawać skoro świt na niedzielne „longi”  Kiedy pojawila się 

informacja, że w końcu w tym roku GWiNT wystartuje – mój uśmiech ponoć widziano z księżyca i oczywiste 

było to, że się zapiszę... i męża też :P Dystans pozostał ten, który dla niego planowałam oryginalnie - 55km 

(trasa Grodzisk Wlkp. – Wolsztyn). Zapisaliśmy się oboje  On miał w nogach chociażby kilka maratonów 

i więcej lat biegowych, a ja taki biegowy „świeżak” – czy się bałam? Oczywiście! Ja przed każdym startem 

- 5km, 10km - chodzę 2dni i marudzę, że nie dam rady, a co dopiero przed GWiNTem. Im bliżej startu tym 

bardziej się denerwowałam boooo „siadły” mi plecy :/  bo dopadło mnie prawie miesięczne przeziębienie 

:/ bo dziecko było chore :/ bo coś tam... i nie trenowałam tylko zamiast tego siedziałam w domu. W końcu 

powiedziałam rodzince o moim szalonym pomyśle i jak można było się spodziewać: „ale ile km??”, „jesteś 

pewna, że chcesz?”, „a dasz sobie radę?”, „to nie spacer do biedry!”, „jak nie będziesz mogła to odpal racę 

i Cię zgarniemy” itd. itp. Więc generalnie mało motywująco  choć doskonale wiem, że we mnie wierzyli 

;)  

 

W końcu nadszedł TEN DZIEŃ. Od rana wiadomo WCx100 ale i tak czułam się wspaniale i nie 

mogłam się doczekać kiedy już wskoczę w moje trailowe Nike pegazuski. Dzieciątko do dziadków na noc i 

heja do Grodziska Wlkp. Zawoził nas mój Tato, który jeszcze przed samym startem upewniał się czy oby 

na bank jestem gotowa i czy na bank biegnę i jakby co to mam zejść i czy ma mi napisać kartkę i przykleić 

do czoła żebym pamiętała, że jak coś to mam zejść. Spoko spoko, tylko dlaczego mój mąż nie dostał tylu 

złotych rad? Wtedy się wkurzałam, a to tylko rodzicielska troska, w końcu całe życie nie lubiłam WFu, 

miałam z niego wieczne zwolnienie, bieganie to był mój wróg nr 1, a tu nagle spokojnie przy kawie rzucam, 

że biegnę ULTRA :D Poza tym byłam dogadana z psiapsią z pracy, że ona gdzieś tam w lesie się zaczai i 

mnie pozbiera szuflą z trasy, wrzuci do bagażnika i w Wolsztynie na mecie wywali  Zawsze dobrze mieć 

„plan B”, tym bardziej, że ta opcja mogła się faktycznie spełnić.  

Sam start wspominam bardzo miło, spotkaliśmy kilku znajomych biegaczy, tu gadka, tam gadka, 

szybkie siku, szybkie sprawdzenie czy oby na bank wszystko w plecaku jest, buzi z mężem i powoli na linię 

startu. O 12 ruszyliśmy.  



 

 

Pierwsze kilka km biegło się cudownie, tak jak założyłam – powoli, żeby na pierwszym punkcie 

kontrolnym w Rakoniewicach być max o 14tej. Trasa była bardzo dobrze oznaczona, nie dało się zabłądzić. 

Nie była ani łatwa, ani trudna, kilka dłuższych podbiegów na których oszczędzałam siły i po prostu pod nie 

podchodziłam. Nie chciałam dać w kość udom, a przede wszystkim pamiętałam o moich plecach, że nia 

ma co dzikować bo wystarczy jedno spięcie i albo nie zrobię kroku albo, w środku lasu, będę odprawiać 

dziki rytuał yogi. Cały czas miałam w głowie myśl „spokojnie Natek” i wszystko szło zgodnie z planem i w 

punkcie byłam tak jak chciałam. Widoczki bardzo przyjemne, dużo lasów, zieleni, więc okoliczności 

przyrody wspominam naprawdę dobrze.  

 



                                                                   

 

Nie biegłam sama tylko w grupie z innymi biegaczami dzięki czemu się nie nudzilam i miałam się 

do kogo odezwać. To sprawiło, że pierwsze 21km zleciało mi bardzo szybko.  Dobiegłam spokojnie do 

Rakoniewic i tam trochę odpoczęłam... może trochę za długo, a może trochę za krótko, nie wiem już teraz 

sama... Najadłam się pomarańczy, napiłam coli, uzupełniłam wodę, pogadałam z ludźmi i ruszyłam dalej z 

mega uśmiechem na ustach, a jak mój zegarek pyknął 23km to mój uśmiech znowu widziano z księżyca – 



dlaczego? Bo nigdy nie przebiegłam tylu km i byłam z tego powodu bardzo szczęśliwa  na ok 30km 

pstryknęłam zdjęcie oznaczenia trasy „do mety 25km” 

 i wysłałam foto rodzince i znajomym, 

którzy wiedzieli o biegu i zaraz po poczułam dziwny ból w udzie, jakby skurcz ale nie do końca, coś tam 

ewidentnie mi ”siadło”. Każdy krok sprawiał mi niesamowity ból. Zaciskałam zęby i powstrzymywałam łzy, 

że przecież nie poddam się z powodu bólu uda. Nie pomógł magnez, nie pomagały górki, nie pomogła 

super playlista na Spotify. Myślałam, że nigdy nie dotruchtam do punktu kontrolnego w Głodnie... 

Dobiegłam i tam na miejscu skorzystałam z pomocy ratownika medycznego i jakoś potruchtałam sobie 

dalej. Nagle wiadomości od mojego brata „jak idzie?” i moja sucharska odpowiedź „skurcz, prawie 40km”  

i tak truchtam i patrzę – środek lasu, a tam mój brat z żoną i dzieciakami – serio poleciały mi łzy bo doping 

rewelka, kompletnie się ich nie spodziewałam i jakoś tak podniosło mnie to mocno na duchu, że jednak 

dam radę, że dobiegnę. No i biegłam dalej z myślą, że już zdecydowanie bliżej niż dalej, że mężu już pewnie 

dobiegł, że dziecko me będzie na mecie z dziadkami, że w domu nawpierdzielam się pizzy. Do mety już w 

sumie zostało „mało” tak mi się przynajmniej wydawało. Udo bolało więc minutę biegłam, 2 minuty szłam. 

Pojawiły się ostatnie górki na trasie. Pod pierwszą, najbardziej „hardcorową”, zlokalizowaną nieopodal 

Błońska spokojnie podeszłam (dziś jadąc z Tomyśla do Wolsztyna uśmiecham się na jej widok ) Równie 

pięknie z niej zeszłam, natomiast pod pozostałe próbowałam delikatnie podbiegać i moje udo magicznie 

zaczynało „puszczać”.  



 



 



Na ok 8km do końca zadzwonil mąż, już od jakiegoś czasu był na mecie. Znowu biegłam z 

uśmiechem, niesamowicie się cieszyłam, że mu się udało i byłam taka szczęśliwa i taka dumna, że to zrobił, 

że dał radę. Jakoś ten telefon naładował mnie pozytywną energią, dodał mocy i po chwili znalazłam się na 

ostatniej prostej do mety. Z daleka widziałam męża, który dopingował „dajesz Natek, dajesz !!” Wbiegłam 

na metę z uśmiechem, emocje puściły i łzy poleciały tak bardzo, że aż konferansjer podszedł zapytać czy 

wszystko ok, a ja „tak, tak cieszę się, że już po”.  

Jestem z siebie strasznie dumna, że to zrobiłam, że zdecydowałam się na udział w tym biegu. Nie 

liczył się dla mnie czas czy miejsce open, liczyła się dla mnie przygoda, atmosfera, ludzie, trasa, to uczucie 

euforii po przekroczeniu linii mety. Ten bieg był dla mnie sporym wyjściem poza strefę komfortu, pokazał 

mi, że jeśli chcę to mogę i dam radę, nie poddałam się swoim słabościom, a moje marzenie o 

przebiegnięciu GWiNTa spełniło się. Za rok 110km? Jeszcze nie wiem ale coraz bardziej o tym myślę ;)  
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