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Składam Ci hołd, mój Boże,
że po górach Twoich chodzę,
Za zdrowe ręce, nogi, oczy,
że po Tatrach nimi kroczę.
Za górskie smreki i strumyki,
by chwaliły swego Stwórcę na wieki.
Amen.
Grześ

Dziękuję moim rodzicom
za miłość i spokój w domu,
w którym mogłem wzrastać,
że nie byłem sam,
za braci i siostrę, za wiarę i chrzest,
że podjęli za mnie decyzję,
że mogę być dzieckiem Bożym.
Dziękuję mojej żonie Asi za wytrwałość
i bezwarunkową miłość, jaką mnie obdarza,
za uśmiech, za wspaniałe córeczki
– Kingę, Wiktorię i Dianę.
Kocham Was, jesteście wyjątkowe.
Dziękuję wszystkim, którzy
przyczynili się do wychowania mnie,
a także do powstania tej książki.
Składam dziękczynienie Maryi, Matce naszej,
za miłość i opiekę.
Matko Boża Pompejańska, dziękuję Ci
za cud, który dla mnie uczyniłaś i patronat
nad książką…,
Powiedz Jezusowi, że Go bardzo kocham.
Tuszyma 2.02.2016
Grzegorz Rusin
Grześ

OD AUTORA
Pierwsza część pt. Wyzwanie w Tatrach, rozpoczynająca serię „Pakiet Zwycięzcy”, w sposób prosty, przystępny i zrozumiały opisuje cechy liderów i ludzi sukcesu. Często zastanawiamy się, dlaczego jedni odnoszą
więcej sukcesów, wiedzie im się lepiej, nie mają tylu
chorób czy przeciwności. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że są tacy ludzie, ale gdy zajrzymy do wnętrza
osób, które odniosły sukces, łatwo tam znaleźć podobieństwa i cechy wspólne, które w tej i innych częściach
Góral będzie przekazywał swojemu wychowankowi.
Myślę, że krok po kroku opisanie cech zwycięzców
i ich zachowań oraz fakt, że można się ich bardzo szybko nauczyć, a przynajmniej poznać, będzie bardzo pomocne wielu czytelnikom w drodze do odkrycia swojego prawdziwego potencjału, który drzemie w każdym
z nas. To droga do odnalezienia w sobie tej prawdziwej
boskiej cząstki, którą zostawił w nas nasz Bóg- Stwórca.
I to właśnie ta cząstka decyduje o naszej wielkości, a jest
ona bardzo głęboko w nas zapisana. Kto ją odnajdzie,
będzie wielki, dzieła i czyny jego będą zwycięskie. Te
zwycięskie zachowania trzeba najpierw poznać, a potem
powtarzać aż do skutku, z prawdziwą determinacją. Jeśli
chcesz zwyciężyć, trzeba je wprowadzać w życie wbrew
nieprzychylnym opiniom i ośmieszaniu przez leniwych
obserwatorów. Masz czas, aby zwyciężyć. Ale jak to zrobić? Myślę, że w tej prostej książeczce odnajdziesz wskazówki dla siebie, jak odkryć w sobie wojownika, aby
zwyciężać nie tylko w sporcie, ale i w życiu prywatnym.
Czego życzę ci, drogi czytelniku, z całego serca.
Grześ

Serdeczne podziękowania składam Augustowi Jakubikowi za słowo wstępne. Jako ultramaratończyk, który
biega po 200, 300 km i więcej, musi pokonywać własne
ograniczenia, jest profesjonalistą-profesorem od panowania nad psychiką. Pierwszy raz kiedy się spotkaliśmy
wywarł na mnie ogromne wrażenie, które trwa do dnia
dzisiejszego. Jak sam mówi przebiegł już ponad 120 000
km. August jest przykładem, że nie ma rzeczy niemożliwych. Potwierdza on też dzisiaj jak mocną ma psychikę,
gdy mając 57 lat w czerwcu 2016 roku przygotowuje się
do pokonania prawie 3000 km trasy, do grobu św. Jakuba w Santiago de Compostela. Codziennie biegnie ok 70
km przez 42 dni, to wielki wyczyn. Kibicuję mu z całego
serca aby zrealizował kolejne swoje wyzwanie. Możemy
być dumni z takiego sportowca – Polaka.

Grześ

WSTĘP
Każdy z nas snuje wizję swojego życia sportowego
i osobistego, opartą o zwycięstwo i radość. Zderzenie
z rzeczywistością bywa brutalne. Nie zawsze się wygrywa i nie zawsze jest radośnie. I właśnie te lekcje pokory
czynią nas ludźmi lepszymi. Każdy z nas ma w sobie
emocje, które napędzają do działania i motywują, by
osiągnąć sukces. Jeżeli to czynimy dla kochanej osoby
czy wielkiej sprawy, to jest zdecydowanie łatwiej wykorzystać pozytywne emocje. Ja startując w mistrzostwach świata w biegu 48-godzinnym wiedziałem, że
moja żona Krystyna, córka Kasia, synowie Damian
i Krzyś czekają na mój sukces, więc nie mogłem ich zawieść. Te pozytywne emocje spowodowały, że dla nich
wywalczyłem brązowy medal, ustanawiając rekord
Polski. W 2013 roku spełniłem swoje kolejne marzenie,
pokonując biegiem trasę z Rudy Śląskiej do Watykanu.
Mój „przewodnik duchowy”, święty Jan Paweł II dodał
mi tyle sił, że po 23 dniach dobiegłem do celu, pokonując dystans 1586 km. Dopiero na Jego grobie, dziękując
mu za wszystko, co dla nas zrobił, pozwoliłem sobie, by
popłynęły mi łzy… wdzięczności i szczęścia.
August Jakubik – ultramaratończyk
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Pewnego kwietniowego poranka 15-letni
chłopiec o niebieskich oczach, krótko ściętych
blond włosach szedł Doliną Chochołowską
zobaczyć kwitnące krokusy na Polanie Chochołowskiej w Tatrach Zachodnich. O tej porze polana wygląda prześlicznie. Gdy szedł,
słońce świeciło mu nad głową, a jego promienie przecinały cień wysokich smreków rosnących wzdłuż drogi. Było to przed południem
tego pięknego poranka.
Strumyk z prawej strony chłopca wesoło,
szybko i zarazem majestatycznie wił się po kamieniach. Ptaki, które gnieździły się nieopodal w wysokich świerkach, śpiewały pięknie,
widać też było, że przyroda wszędzie budzi się
do życia.
Grześ, bo tak wołali na niego w szkole
i w domu, miał duszę zawsze pogodną, wesoGrześ
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łą i przeczuwał, że coś się dziś wydarzy. Szedł
sprężystym, równym krokiem. Na pierwszy
rzut oka był pogodny i radosny, choć na jego
twarzy widać było zamyślenie. Co je sprawiło? W głębi był troszkę przygnębiony, bo gdy
wychodził rano na wędrówkę, która była częścią jego treningu, rodzice pokłócili się o jakąś
drobnostkę. Tato jak zwykle chciał udowodnić swoją rację. Chłopiec zadawał sobie też
w myślach szereg pytań.
– Dlaczego oni się kłócą? Czy nie może
być spokoju w domu, a przynajmniej na wyjeździe? Czy w innych rodzinach też jest jak
u nas? Dlaczego tata i mama myślą tylko o sobie? – Gryzł się w myślach. – Dlaczego mnie
nie zauważają, kiedy chcę coś powiedzieć?
Przecież to dla mnie ważne. Chciałbym, aby
tata spędzał więcej czasu ze mną, by mnie dostrzegał i cieszył się z moich starań i sukcesów
i wspierał mnie w porażkach i niepowodzeniach.
Te i inne pytania przelatywały przez głowę młodemu chłopcu. Gdy on jeszcze bił się
Grześ
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z myślami, nagle usłyszał dzwonek. Obejrzał
się – to baca jedzie bryczką z turystami. –
Pewnie cała rodzina – pomyślał. – Jacy radośni, uśmiechnięci, zadowoleni! – Od razu dało
się zauważyć. Młody chłopiec mijał turystów
z dużymi plecakami, a od czasu do czasu mijali go rowerzyści, mknąc szybko obok niego
i znikali za zakrętem.
Grześ doszedł już do miejsca, gdzie asfalt
się kończy, a zaczyna droga kamienista, minął
już ławki przygotowane dla turystów na posiłek i odpoczynek. Dobrze mu się szło, miał
wygodne nowe buty – wymienił stare, ale
jeszcze dobre, które po wypastowaniu nadal
były jak nowe. Te stare kupił mu je jeszcze brat
i sprawowały się świetnie, tylko były troszkę za ciężkie; te nowe były lżejsze. Zapracował sobie na nie sam, kosząc trawę u swojego dziadka zeszłej wiosny. Teraz myślami był
u ludzi, u których się zatrzymali na noclegi.
To młode małżeństwo mówiące gwarą góralską. Byli mili i przyjaźni, jak większość górali w Zakopanem i na obrzeżach miasta. Mieli
piękny, drewniany dom, zbudowany w stylu
Grześ
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góralskim, kryty gontem. Martynka to ich córeczka, miała 3 latka. Mama jej była w stanie
błogosławionym; dzieciątko pod sercem mamusi czekało na przyjście na świat.
Grześ szedł w góry, gdyż chciał być w dobrej kondycji, pragnął zostać wielkim piłkarzem i dokonać czegoś wielkiego. Trenował
w przyszkolnym klubie, a także w akademii
juniorów w Stali Mielec. Był dumny, że może
grać w sławnym klubie o tak bogatej historii
i osiągnięciach. Spotykał się czasem ze sławnymi piłkarzami i ikonami sportu, którzy
dwukrotnie wywalczyli mistrzostwo kraju
dla biało-niebieskich. Bardzo lubił Grzegorza
Latę, który był idolem chłopca.
Grześ był młodzieńcem miłym, uprzejmym, uczynnym, dobrym, każdemu, kto
chciał zwrócić się o pomoc, pomagał jak umiał
i nie odmawiał swojego czasu nikomu, kto go
poprosił. Lubił grać w piłkę, kochał ten sport,
jeździł też na rowerze, tak jak jego rówieśnicy
ze szkoły podstawowej. Był też ministrantem,
zawsze starał się być punktualny, przychoGrześ

Wyzwanie w Tatrach

15

dził bez przymusu do kościoła i służył w nim
z wielką powagą i skupieniem, bo wiedział, że
nie przychodzi tu dla księdza czy kolegów, ale
dla Jezusa Chrystusa, swojego Boga. Dobrze
się uczył, bo tata i mama Grześka ciągle mu
powtarzali, żeby dobrze się uczył, bo tylko tak
zdobędzie dobrą, stabilną pracę, będzie mu
się dobrze powodziło, będzie dużo zarabiał.
Myślał więc, że jak będzie miał dużo pieniędzy, dobry samochód, dom, rodzinę, to będzie
szczęśliwy.
Gdy tak rozmyślając, szedł drogą, upłynęło już półtorej godziny. Zauważył, że zza kamienistej drogi i pagórka wyłania się powoli
Polana Chochołowska w całym swoim pięknie
i okazałości. Kamienistą drogą od końca asfaltu szedł wytrwale, dynamicznie, z uśmiechem, czasem sobie podśpiewując, bez zbędnych grymasów na twarzy.
Na Polanie Chochołowskiej zaczęły go witać nie tylko piękne widoki gór jeszcze ośnieżonych, ale też tysiące krokusów w lekkim
i ciemnym fiolecie. Pokryte nimi były okoGrześ

