Freedom Charity Run 2016
Hiroshima – Fukuoka (Japan) 275 km
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Do Nepalu wyleciałem liniami Etihad z Berlina 29 listopada 2015 r. Tymi samymi liniami, po
przesiadce w Abu Dhabi, dotarłem do Kathmandu 57 lat później, a poza tym różnica czasu
wynosiła jeszcze dodatkowo 4 godziny i 45 minut. Nepal różni się, a właściwie odróżnia nie
tylko 15 minutami „strefki czasowej” (bo przecież nie strefy) od Indii, do której nam 5 godzin,
ale ponad to 57 latami. Znalazłem się według nepalskiego kalendarza w 2072 r. W Polsce
miałbym sędziwe 118 lat, tutaj miałem nadal moje skromne 61.
Na lotnisku czekał dr Rafał Nowak. Przyleciał ciut wcześniej do Nepalu, a następnie na
prestiżowym uniwersytecie odbył tygodniowe szkolenie operacji katarakty. Rośnie Polsce
specjalista najwyższej klasy. Pierwsze szkolenie dla Rafała, blisko 10 lat temu udało mi się
zorganizować za pośrednictwem Lionów z Kathmandu. Potem było ich jeszcze kilka. W 2010
r. Rafał podchwycił pomysł obozu okulistycznego na Saharze.
W lutym 2009r. przebiegłem tam maraton. Cały tydzień mieszkałem z Saharami w ich
domkach z piasku, codziennie jedząc gulasz z wielbłąda. Wypijaliśmy do tego hektolitry
słodkiej jak ulepek herbaty, którą gospodarze przelewali z namaszczeniem ze szklaneczki do
dziesiątek innych szklaneczek. Podczas pobytu w obozie uchodźców we znaki dawał nam się
zarówno skwar jak i wszechobecny pył. W zębach zgrzytało. Żar lał się z nieba topiąc nasze
czaszki, w dodatku ostre słońce sprawiało, że okulary były nieodzownym rekwizytem
chroniącym nasze gałki oczne przed wypaleniem. Wkrótce zwróciliśmy uwagę na wielkie
spustoszenie jakie w oczach Saharawi robi palące dzień w dzień słońce. Tak narodził się
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pomysł pierwszego Eye Campu Sahara 2010. Szerzej piszę o tym w innym miejscu, ale warto
wspomnieć, że ta inicjatywa głosami czytelników National Geographic została uznana
najlepszą akcją charytatywną roku i nagrodzona Travellerem 2010.
Rafał nazwał całą akcję „Projekt 3 oko” i kontynuował ją co rocznie w Nepalu bądź Indiach.
Wraz z kolegami z Lions klubu i trochę prywatnie, wspieraliśmy te akcje zarówno finansowo
jak i organizacyjnie. Marzyłem zawsze o tym, aby na miejscu asystować specjalistom, ale
różne bieżące sprawy uniemożliwiały mi dołączenie do zespołu. W końcu w grudniu 2015 r
wyleciałem w magiczną podróż w czasie i przestrzeni.
Kathmandu przywitało nas świecami i stosunkowo małym ruchem na ulicach. Indie obraziły
się na Nepal z powodu zmian konstytucji i reform administracyjnych. Podział Nepalu na
siedem stref wzdłuż południków uniemożliwił utworzenie horyzontalnego regionu wzdłuż
granicy z Indiami. Region taki byłby łatwy do penetracji przez hinduskie „zielone ludziki” w
podobny sposób jak te „rosyjskie” robią w Donbasie na Ukrainie. Monopolista w dostawach
paliw nie tylko zawsze dyktuje ceny, ale jeszcze, pod byle pozorem, może zakręcić kurek.
W 2001 r. miała tu miejsce niespotykana masakra. Książę Dipendra, następca tronu według
oficjalnej wersji dokonał ojcobójstwa, matkobójstwa, a następnie zastrzelił 6. członków
swojej rodziny. W końcu sam wymierzył sobie sprawiedliwość popełniając samobójstwo.
Rządy przejął Gyanendra brat zamordowanego króla i niezwłocznie zaprowadził rządy
autorytarne. Nepalczycy zbuntowali się, obalili monarchię, a władzę wtedy wzięli właśnie
wspomniani Maoiści. Co zadziwiające, wrogo nastawieni do współczesnych, zgniłych,
kapitalistycznych Chin. Jeśli uświadomimy sobie, że z ich rąk w trakcie walki o władzę w
latach 1996 – 2006 zginęło 13 tys. Nepalczyków to sytuacja Nepalu jest gorzej niż zła.
Wśród Nepalczyków równocześnie krąży inna, spiskowa wersja masakry na dworze
królewskim. Według niej to właśnie Dipendra został pierwszy zamordowany, a następnie
jego sobowtór wymordował resztę rodziny królewskiej. Działał na zlecenie Gyanendra, który
w ten krwawy sposób utorował sobie drogę do tronu. Nie na długo…
Ziemia zatrząsła się pierwszy raz od dłuższego czasu 25 kwietnia tego roku w dystrykcie
Lamjang. Śmierć poniosło blisko 9 tys. osób, a rannych ok 25 tysięcy. Potem było już tylko
gorzej. Trzęsienia wtórne wyniszczyły nieomal cały kraj nie omijając stołecznego Kathmandu i
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łącznie z lawiną śnieżną na Mount Evereście. Zasypała ona bazę himalaistów, a śmierć
poniosło wówczas 19 osób będących na dachu świata. Nieszczęścia spadały na Nepal jedno
po drugim.
W Kathmandu, w tej nowej czasoprzestrzeni wieczorem nie rozmawialiśmy zbyt długo.
Spotkaliśmy się z Homanem, członkiem Lions Klubu z Kathmandu i Bala Kaji Rai pochodzącym
z Lokhim członkiem miejscowego klubu społeczników Laligurans. Dowiedzieliśmy się od Bala
Kaji, że jutro samolot do Phalpa odleci o 9:20 a nie o 7:45- jak cudownie. Zamiast o 5.00
pobudka o 6.30. Uradowani poszliśmy na kolację. Po powrocie dowiedzieliśmy się, że jednak
lot o 7.45. Rano była zgroza i szczękanie zębami, ale daliśmy radę. Na lotnisku byliśmy ze
sporem zapasem czasu. Jak się za chwilę okazało zupełnie nie potrzebnie. Start przesuwał się
z godziny na godzinę, w końcu wylecieliśmy ok 10.00.
Dzień 2

Ufff- pilot utrafił w pas!
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Lotnisko w Phalpa maleńkie, a pas startowo- lądowniczy położony w kotlinie między górami.
Margines na błąd pilota minimalny. Udało się. Wsiadamy do rozklekotanego dżipa i jedziemy
po kamienistej drodze. Plomby z zębów wypadają. Kolejne stacje benzynowe oblepione
podobnymi jakże spragnionymi paliwa dżipami. Nie ma i już. Trwają negocjacje cenowe
Bhalakaji z naszym kierowcą dotyczące zakupu w komercyjnej cenie. Zdaje się, że po każdej
zablokowanej stacji cena przewozu rośnie. Na szczęście nasz bagażnik zastawiony jest
kanistrami. Wypisz wymaluj Polska w drugiej połowie lat 80.
Dzień 3
Śpimy po drodze w jakiejś budzie bez okien, ze szparami w drzwiach. Łoża iście „madejowe”.
W nocy dygoczemy z zimna. Wczesnym rankiem kompletnie niewyspani ruszamy, tym razem
już pieszo w dalszą drogę. Ścieżki górskie tuż nad przepaściami, wiszące mosty łączące zbocza
gór nad kolejnym wąwozem. Widoki zapierają dech w piersi, ale tchu i sił coraz mniej.
Czasem spotykamy jakiegoś zgarbionego Neplaczyka niosącego zawsze na plecach jakiś
ogromny kosz wyładowany po brzegi. My z naszymi plecaczkami ledwo zipiemy, oni nawet
nie mają przyśpieszonego oddechu. Czasem spotykamy objuczone osiołki. Wymiana
towarowa kwitnie.
Dzień 4
Zaczęło się od apelu. Około 500 dzieci ustawiło się w kilka rzędów. Po wygłoszeniu
przemówień dyrektora i kilku nauczycieli dzieci zaczęły się gimnastykować. Na koniec
wszyscy zaśpiewali hymn Nepalu. Po apelu zaczęliśmy zwiedzać klasy. Zdziwiło mnie, że w
jednej z nich wszyscy mieli otwarte książki z dość trudnym tekstem angielskim. Kiedy
zapytałem się „How are you?” odpowiedzi nie było. Poprosiłem więc, aby któreś z dzieci
przeczytało coś w j. angielskim. Dopiero po długiej chwili zaledwie jeden chłopczyk
zdecydował się czytać. Wystąpił na środek i przeczytał całą stronę, jednak chyba czytał bez
zrozumienia.

5

Wkrótce potem dzieci zebrały się ponownie, aby uczestniczyć w przekazaniu naszych darów.
Zanim to nastąpiło obejrzeliśmy kilka występów i przemówień. W pierwszym momencie
zaczęli podchodzić do nas kobiety i mężczyźni, naznaczali nam czoła i policzki abirem,
czerwonym pudrem. Wyglądaliśmy wszyscy jak zalani krwią, ale uśmiech nie znikał nam z
twarzy – iście przedziwna kombinacja!
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Wkrótce pojawiły się przy nas dzieci ustawione w długim szeregu i zaczęły zakładać nam
saipati mala, girlandy kwiatów na szyję. Pierwsze 10 było dla nas prawdziwą przyjemnością,
następna 10. miłym obowiązkiem. Kolejne 10 wręcz wyzwaniem. W długiej kolejce stały
dziesiątki dzieci z kolejnymi kwiatowymi naszyjnikami. Podobno robiły je przez kilka
poprzednich dni. Wkrótce obręcz z kwiatów sięgała nam po nos, a szyja je z trudem
utrzymywała. Zaczynaliśmy z trudem łapać powietrze. Niektórzy zakładali nam żółte lub białe
jedwabne szarfy. Na szczęście były lżejsze i mniej objętościowe. Z ulgą, ledwo łapiąc już
powietrze, przyjąłem propozycje jednego z Nepalczyków, aby kilka tych girlandów zdjąć i
zeskładować na pobliskim murku. W ten sposób zrobiło się na szyi miejsce na kolejne
naręcza, które również po zakryciu naszych nosów wędrowały po chwili w depozycie.
Dzień 5 – badania
Zaczęliśmy od wizyty w gabinecie nauki (science room). Szkoła zatrudniała właśnie nowego
nauczyciela, bo poprzedni zniknął. Pełno zrolowanych tablic naukowych, szkielet człowieka,
kilka kolb i menzurek. Jak z tego mogę skorzystać dzieci?
Z pewnością dzieci skorzystały z Klanzy, koła pełnego kolorów, koła o średnicy ok. 3 m przy
którym Nepalskie maluchy wręcz szalały. Poznały nazwy kolorów, właziły pod koło,
pokazywały rączki, a reszta zgadywała czyja. Trudno tu wytłumaczyć dokładnie o co chodziło,
łatwo napisać – dzieciaki miały ogromną frajdę.
Resztę dnia spędziliśmy na badaniach wzroku i udzielaniu pierwszej pomocy. To „MY” to
świadoma przesada z mojej strony. Rafał z Piotrem dwoili się i troili przy kolejnych
przypadkach zaćmy, jaskry, mętnej rogówki, zanikach gałki ocznej, a „MY” z Robertem
zajmowaliśmy się doświetlaniem latarką tablicy Snelena, wpuszczaniem chorych do pokoju
badań i robieniem dokumentacji zdjęciowych. Ten dzień był doskonałym przygotowaniem do
przyszłorocznych operacji katarakty.
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Rafał i Piotr w akcji
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Marzy nam się, aby odbywały się w nowym hostelu. A cóż to za „nowy hostel”? Ten, który
być może wybudujemy tutaj! Do szkoły w Lokhim docierają dzieci z miejscowości leżących w
promieniu kilkunastu, bardzo górzystych kilometrów. Wiemy to dobrze, bo mamy je w
naszych nogach! Dzieci codziennie idą w tę i z powrotem, na naukę nie ma już czasu.
Mogłoby być ich więcej, mogły by wiedzieć więcej, gdyby miały bursę. Mogłyby wtedy
wracać do domów jedynie na weekendy. Hostel na 30 – 50 dzieci pomógłby szkole w
rozszerzeniu zakresu jej oddziaływania. Trzeba zebrać min. 10 tys. dolarów. Będzie to
podstawa do ubiegania się o grant z LCIF. Jeśli uzyskamy w sumie 30 tys. to
prawdopodobnie wystarczy na nocleg dla 50 – cioro dzieci. Od kilku lat organizujemy biegi
charytatywne Freedom Charity Run. Najbliższy odbędzie się latem przyszłego roku
prawdopodobnie w Japonii między Hiroshimą a Fukuoką. Postawimy się na głowie, a
właściwie na naszych biegających nogach, aby zebrać potrzebne fundusze. To będzie
charytatywny cel życia!

Dzień 6 – powrót
Powrót do Kathmandu, choć wyczerpujący wydał nam się zdecydowanie krótszy niż droga do
Lokhim. Przekonanie dobrze wykonanej misji i planów inwestycyjnych niosło nas jak na
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skrzydłach. Ostatnie 2 dni pobytu w Nepalu spędziliśmy na spotkaniach z przedstawicielami
lokalnych klubów Lions, lekarzami, którzy pomogą w przyszłorocznym Eye Campie.
Próbowałem trochę pobiegać, ale nie był to dobry pomysł. Kathmandu leży w dolinie,
wentylacja słaba a kurzu i skutków emisji spalin w powietrzu ogromna. Poza tym, że 10 km
biegu było dla biegacza zapewne tym samym co wypalenie paczki papierosów, to przez ulice
nie można się przedrzeć. Ciągle lawirujące między pieszymi, rowery, skutery, motocykle oraz
auta trąbią dzwonią, pokrzykują. Wszystko wraz ze zgiełkiem rozmów zlewa się w jedną
ogromną, kolorową i bardzo hałaśliwą masę. Poważny problemem Nepalu, brak paliwa na
nasze szczęście ograniczył ją znaczenie. Mniejszy ruch był naszym sprzymierzeńcem, a
kilometrowe kolejki samochodów bądź motocykli przypominały najczarniejsze czasy końca
komunistycznych rządów w Polsce.
Nasz niepokój wywołało kolejne przesunięcie godziny wylotu z Kathmandu o pół godziny i
wydłużenie długości lotu o godzinę. Powód? W Kathmandu, także na International Airport,
brakuje paliwa, więc nasz A320 linii Etihad musi się dotankować w Indiach. Po 25 minutach
lądujemy więc w tym celu na jakimś indyjskim lotnisku. Żartów więc nie ma.
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Dzień -3 – 17.06.2016

Polonez Chopina idealnie komponował się na lotnisku Chopina nie tylko z jego nazwą. Dodawał temu
pełnemu ruchu i gwaru miejscu szczególnej nobilitacji. Podróżni na chwilę przestali się spieszyć, miła
obsługa lotniskowa jakby jeszcze wyszlachetniała. Nie byłoby w tym nic specjalnego, gdyby nie fakt,
że przy fortepianie zasiadła 7. letnia dziewczynka o imieniu Shi. Była z Japonii. Rodzice stali z nami w
kolejce do odprawy do Helsinek, a ona prysnęła im spod opieki i zaczęła grać na stojącym w Chopin
Corner fortepianie. „Więc do takiej Japonii lecimy?” – pomyśleliśmy z Danielem – „pełnej nut
Chopina?”.
W tej samej kolejce, tuż za nami stał Krzysztof. Daniel rozpoznał go natychmiast- to "Diablo"
Włodarczyk! Strasznie spodobał się jemu nasz plan na 2016, a jeszcze bardziej na 2017 (chcemy na
100 – lecie organizacji Lions biec 1000 km z Tuscumbia do Chicago). "A znalazło by się i dla mnie
miejsce waszym teamie?". Wymieniliśmy się telefonami.
W samolocie do Helsinek nie było już tak relaksowo. Jak pałką po głowie dostaliśmy komunikatem –
„przepraszamy, start z 30 min opóźnieniem”. Według planu mieliśmy mieć tylko 45 min czasu na
zmianę samolotu na ten do Fukuoka. Teraz to zaledwie 15. Na szczęście poczekali.
W Fukuoka wylądowaliśmy zgodnie z planem o 8 rano lokalnego czasu. Na lotnisku z ogromnym
transparentem Freedom Chartiy Run czekali Mizunoe i Furukawa oraz Nakyeong, znani nam tylko z
korespondencji koledzy z Japonii. Ku mojemu zaskoczeniu Nakyeong, z "którym" ostatnio
korespondowałem okazała się młodą, przemiłą dziewczyną. Po wymianie pokłonów i omówieniu
nadchodzących dni, koledzy zapakowali nas do Shinkansena i z prędkością 300 km/h popędziliśmy do
Hiroshimy. Bilety nie były tanie, bo ok. 80 dolarów na osobę. W drugą stronę zaoszczędzimy, bo
przecież do Fukuoka z powrotem przybiegniemy. W zasadzie to "zaoszczędzi" nasz wspaniały i hojny
sponsor Dinners Club International, który zdecydował się pokryć koszty hoteli i podróży podczas
naszego pobytu w Japonii – DZIĘKI!!!
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Powitanie na dworcu kolejowym w Fukuoka. Nasi organizatorzy: po lewej p. Mizunoe w środku p.
Furukawa

W Hiroshimie na dworcu czekali na nas koledzy z lokalnego Lions klubu na czele ze Scottem,
Kanadyjczykiem, który ożenił się wiele lat temu z Japonką. Ledwo żywi omówiliśmy ceremonię
poniedziałkowego startu i 60. kilometrową trasę do Iwakuni. Miało być "tylko" 40 km, tak na rozruch,
będzie 60 km i już.
Przecieraliśmy także nasze mocno już senne oczy, kiedy dowiadywaliśmy się o kolejnych zmianach.
Czas i nasze nogi pokażą jak mocno zaskakujących. Dwa następnie dni to czas na relaks i
aklimatyzację.
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Powitanie na lotnisku w Fukuoka
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Dzień -2 & -1 – 18-19.06.2016,

Całą japońską noc przespaliśmy bez kłopotu. Niedziela miała być pochmurna więc w sobotę
popłynęliśmy promem na Itsuku-Shima (Święta Wyspa). Słynna brama Otorii stojąca w morzu,
klasztory buddyjskie, piękne widoki i oswojone sarenki to miejscowe atrakcje. Wspaniały wypoczynek
w słońcu, pełen luz. W niecałą godzinę zdobywamy Misen, najwyższy szczyt na wyspie, na który
wchodzi się kamiennymi stopniami. Z inżynierskiego nawyku, tak na oko w 1/3 drogi, zaczynam liczyć
stopnie – wyszło 1 549. Niezły trening przed poniedziałkiem. Opodal szczytu spotykamy japońskiego
biegacza. Dajemy ulotkę o FCR po japońsku. My zapraszamy – on chciałby pobiec. Żałuje ogromnie,
ale w poniedziałek nie dadzą urlopu.
W drodze powrotnej do hotelu, w tramwaju spotykamy kilka uczennic w mundurkach. Chichoczą
więc dajemy im też ulotkę o biegu. Pytamy "łatasitaci to iśsio ni hasirimasenka" (czy pobiegną z
nami)? Chichoczą jeszcze bardziej. Przy wysiadaniu sympatycznie machają.
Leje całą noc. No to klops. Trzeba będzie biec w deszczu, tak jak w 2013 roku na trasie ze Szczecina
do Hamburga. Na szczęście po śniadaniu się rozjaśnia.
Cały dzień włóczymy się po Hiroshimie. Najpierw zamek Hiroshima – Jo, potem Genbaku Domu. To
właśnie tutaj, 600 m nad nim, 6 sierpnia 1945 o 8.15 eksplodował "Little Boy". Fala uderzeniowa
zmiotła całe miasto, resztę wypaliła 280 metrowa kula ogniowa, a potem dziesiątki lat ludzie umierałi
latami na chorobę popromienną. Liczba ofiar wyniosła 200 tys. Czy gdyby w ten okrutny sposób nie
zakończono II Wojny Światowej liczba ta była by mniejsza? Jeden wniosek jest oczywisty – NIGDY
WIĘCEJ WOJNY!
W drodze do Cenotafu, pomnika ku pamięci ofiar tej zagłady, spotykamy Seiji Yamaguchi. Urodził się
w 1945 r, w 19 dni po eksplozji bomby atomowej. Od 40 lat codziennie biega. Jutro pobiegnie z nami.
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Seiji Yamaguchi

Relaks przed biegiem na Itsuku - Shima
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Dzień 1 – 20.06.2016, Hiroshima – Iwakuni, 43,2 km

Seiji czekał już przy pomniku, kiedy wjechaliśmy na plac przed pomnikiem dwoma busikami. Czekało
tam na nas kilkadziesiąt osób, na czele z Gubernatorem Yano. Nasi partnerzy z Japonii przygotowali
wspaniały wieniec. Osobiście czułem się mocno zażenowany, bo w środku pięknego wieńca zamiast
Freedom Charity Run umieszczono tylko moje imię i nazwisko zamiast nas wszystkich trzech – nie
było już jak sprostować.

Staliśmy obok siebie, przedstawiciele trzech mocno poharatanych przez wojnę narodów i wspólnie
pogrążyliśmy się w refleksji i modlitwie, każdy na swój sposób, każdy z tym samym marzeniem- niech
zapanuje POKÓJ, NA WIEKI !!! W tym samym miejscu 2 tygodnie wcześniej hołd ofiarom eksplozji
bomby atomowej złożył po raz pierwszy prezydent USA Barak Obama.

Pokłon i hołd ofiarom pod Cenotafem
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Ludwig sprezentował gubernatorowi płytę z muzyką Händla, XVII wiecznego kompozytora z Halle,
miasta, gdzie mieszkają nasi niemieccy przyjaciele. Ku naszemu kompletnemu zaskoczeniu jedna z
Japonek odśpiewała a capella jego arię, w dodatku po niemiecku. A więc Japonia to nie tylko Chopin.
Nie zdążyliśmy zapytać skąd ta znajomość muzyki klasycznej, czas gonił.

Z Gubernatorem Lions Toshiaki Yano

Kilkanaście osób postanowiło nam towarzyszyć. Rozdaliśmy koszulki i ruszyliśmy w drogę. Biegłem
tradycyjnie na pierwszej zmianie. Najpierw biegł ze mną Michi (przechrzciliśmy go na Miecia), lat 70,
potem o 2 lata młodszy Minori – jego rekord w maratonie 2.45. Ostatnie 5 km przed metą
towarzyszył mi 63 – letni Toshio. Przebiegł już 30 maratonów, najlepszy czas osiągnął w Kyoto – 3.15.
Mimo intensywnego wspomagania się rękami nie udało mi się jednak wykumać, w którym to było
roku.

3-2-1 Staaart!
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Moja 20- tka minęła pod znakiem pełnego słońca, skwaru i pojawiających się na horyzoncie
ołowianych chmur, które wyraźnie czaiły się na Daniela. Ledwo ruszył zaraz go dopadły. Czasem
siąpiło, czasem lało jak z cebra. Daniel nie narzekał, ale było mu ciężko. Podobno ma tak być
codziennie.
To nie deszcz wykończył Daniela, to Daniel wykończył deszcz. Przestało padać i już. Na 40. kilometrze
na trasę ruszył Ludwig. Zaczęły się podbiegi.
Trochę nieoczekiwanie nasi gospodarze zatrzymali się przed hotelem w Iwakuni. Tutaj nocujemy.
Ludwig, żeby kilometry się zgadzały, pobiegł swój odcinek aż do Kuga, skąd zaczniemy jutro rano.
Czeka nas 67 km. Na wyspie Kiusu zapowiadają ulewy. Robi się coraz ciekawiej.

Meta przed hotelem w Iwakuni
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Dzień 2 – 21.06.2016, Iwakuni – Hofu, 69,8 km

Wieczór upłynął nam na korzystaniu z japońskiej łaźni i wspólnej kolacji. Łaźnia pozwoliła nie tylko
zregenerować nasze mięśnie przed kolejnymi dniami, ale w kolejnych basenach to z gorącą, to z
letnią, to z zimną wodą dawała możliwość nawiązania ciekawych znajomości. Wśród nich był prof.
Suzuki, fizyk jądrowy, który w 2002 odwiedził Wrocław. Projekt FCR wszystkim bardzo się podobał,
życzyli powodzenia.
Podczas kolacji wspomniałem o Chado, ceremonii przyrządzania zielonej herbaty w proszku, o której
dowiedziałem się od mojej 8. letniej wnuczki Kingi, no i zaczął się cały ceremoniał przyrządzania i
picia Matcha oraz szkolenia jak to robić zgodnie z japońską tradycją.
Deszcz pokonany przez Daniela za dnia, zaczął szaleć wieczorem i nie odpuszczał całą noc.
Rankiem pobliska rzeka Nishiki nieomal wylewała się z koryta, a piękny łukowy most Kontaiko o 300.
letniej historii zdawał się być w poważnych opałach.

Spotkanie gdzieś na trasie

W strugach deszczu do biegu ruszyliśmy ok. 9.00. Po kilkuset metrach startu honorowego
kontynuowałem bieg z kolegami z Japonii. Zawsze ktoś z trójki Toshi, Kaji i Mitchy biegł ze mną, a na
rowerze drogę wskazywał nam Suuji. Pomimo deszczu pierwszą dychę łyknęliśmy błyskiem. Potem,
co prawda padać przestało, ale co 3 km mieliśmy kompletnie nie oczekiwane przez nas, choć bardzo
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miłe postoje. Powtarzały się także podczas odcinków Daniela i Ludwiga. Na każdej stacji benzynowej
lub na parkingu przy lokalnych centrach handlowych czekali na nas koleżanki i koledzy z miejscowych
klubów Lions. Wszyscy mieli ogromne transparenty "Witamy uczestników maratonu z Hiroshima do
Fukuoka". Ledwo się rozpędzaliśmy już trzeba było hamować. Przy okazji postoju czekały na nas także
energetyczne napoje, kanapki i owoce. Gościnność i wspaniała organizacja Japończyków po prostu
powala – myślą o każdym najdrobniejszym szczególe. Wszędzie skandowaliśmy razem hasło biegu
"We Run We Serve".

Gdzieś na trasie

20

Już drugi dzień biegniemy główną drogą z Fukuoka do Tokyo. Danielowi trafił się odcinek up&down.
Przewyższeń było ponad 500m. Ponadto nieustanny ciąg aut, nieustanna urbanizacja. Momentami
jest tak groźnie, że organizatorzy w trosce o nasze życie, pakują nas wszystkich do mikrobusów i
przewożą przez węzły gordyjskie. Na razie było tego ze 3 km. Trasa biegu po zmianach, które
wprowadzili po naszym przyjeździe organizatorzy wydłużyła się nam do 279 km.
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Dzień 3 – 22.06.2016, Hofu – Shimanoseki, 75,2 km

Wieczór w Hofu upłynął na wizycie w klasycznej japońskiej herbaciarni (chado). Dowiedzieliśmy się
jak specjalną łyżeczką (chasen) nakłada się do miseczki (chawan) herbaciany puder (matcha), jak po
zalaniu gorącą wodą ubija się herbacianą piankę miotełką (chashaku), jak trzeba ułożyć tę miseczkę
przy podawaniu, a jak przy piciu. Usłyszeliśmy o tym, że pije się ją na trzy razy i że przy trzecim razie
trzeba koniecznie głośno siorbnąć.
Rano przy starcie znów towarzyszyła nam grupa miejscowych Lionów. Tym czasem deszcz się
potęgował. W trakcie startu honorowego mżyło, potem podało, w końcu nadeszła ulewa.
Na szczęście jest ciepło. Droga wąska. Naprzeciw lecą japońskie TIR-y oblewając nas co chwila
lecącym spod kół prysznicem – "marzenie" biegacza.
Daniel miał bardzo wąski odcinek. Było niebezpiecznie. Jadący na rowerze Suuji gdyby nie ostre
hamowanie wylądował by na masce ciężarówki. Skończyło się na strachu.
Pomimo deszczu co i rusz czekają na nas kolejne grupy gościnnych Japończyków. W jednej
z miejscowości gospodarze zaskakują nas flagami polskimi i niemieckimi. Podziwiamy nie tylko ich
zmysł organizacyjny, bo na japońskiej prowincji zapewne nie łatwo o flagi z odległych europejskich
krajów, ale także pomysłowość w celu uhonorowania nas, gości zza dalekiej wody.

Witaminy dla biegaczy od naszych Japońskich przyjaciół
22

Lodówka turystyczna zawsze jest pełna różnych napojów, kanapek, odżywek oraz różnych produktów
energetycznych. Są specjalne odżywcze cukierki, chipsy oblane miodem i paluszki serowe. Właśnie
pojawiła się w naszym busiku skrzynka, przepysznych kapiących od słonecznego soku pomidorów. Od
dzisiaj mamy na pokładzie zimną zieloną herbatę. To efekt naszego wczorajszego zainteresowania
herbacianym pudrem. Nasi wspaniali gospodarze robią po prostu wszystko, aby nam dogodzić.
Gdzieś między Hofu a Shimanoseki mieliśmy półmetek – 137,5 km za nami. Po całym dzisiejszym dniu
pozostanie nam "tylko" 91 km, czyli jedna trzecia trasy. Nawet w strugach deszczu dobiegniemy bądź
dopłyniemy.

Nasi współbiegacze dzisiaj nas opuszczają i wracają do Hiroszimy
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Dzień 4 – 23.06.2016, Shimonoseki – Shingu, 51 km

Co za fantastyczny dzień! Zaczęło się biegiem pod wodą, a potem już było przy niej. Jak się rano,
po wczorajszej ulewie i wieczornej mgle okazało, mieszkaliśmy tuż przy moście Kanmonkyo. Łączy on
dwie wyspy Honsiu i Kiusiu. Bieg po moście wykluczony, ale blisko kilometrowym tunelem jak
najbardziej.
Na Kiusiu czekała na nas duża grupa gospodarzy na czele z sekretarzem okręgu 337 A Japan Takashi
Furukawą. To Takashi odpowiedzialny jest za zorganizowanie naszego pobytu, to on dopilnował
wszystkich najdrobniejszych detali. Witamy się z Takashi serdecznie. Ostatni raz widzieliśmy się zaraz
po wylądowaniu, na lotnisku w Fukuoka.
Festiwal gościnności japońskiej trwa cały dzień. Co 3, góra 4 km witają nas kolejni gospodarze z
transparentami i chorągiewkami. Sprzyja nam dzisiaj pogoda. Na mojej zmianie jest pochmurno lecz
nie pada.
Na 15 km jest Urząd Miasta Kitakyushu. Mamy zaplanowaną audiencję u prezydenta. W pierwszych
słowach wspomina o swoim zamiłowaniu do muzyki Chopina i Bacha. Opowiadamy lotniskową
historię z Wawy, z grą na fortepianie małej Japonki. Daniel jako prezenty dla VIP wymyślił płyty z
utworami Chopina grane przez Rafała Blechacza. Teraz są jak znalazł. Prezydent jest zachwycony, tym
bardziej, że od Ludwiga dostaje podobny prezent wspominający Händla, kompozytora z jego
rodzinnego miasta Halle.

Ludwig tłumaczy prezydentowi jak piękna jest muzyka Händla
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Tymczasem słońce wychodzi zza chmur i żar leje się na Daniela prosto z nieba, który po lunchu u
prezydenta przejął pałeczkę. Wczorajszy deszcz wydaje się teraz złem zdecydowanie mniejszym.
Gospodarze przewidują kolejną niespodziankę- wizytę w szkole podstawowej Fujinoki. Czeka na nas
ok. 200 dzieci w wieku 8-9 lat. Wszystkie są ciekawe jak wyglądają biegający tysiące kilometrów
przybysze z dalekiej Europy. Dzieci przygotowały transparent z "Witam i Wilkommen" oraz wspaniały
występ – tradycyjny taniec rybaków. Potem ustawiły się w kolejce do zadawania nam pytań.
Opowiedzieliśmy im o ponad 2000 km, które już przebiegliśmy w ramach FCR i ponad 5 mln
zebranych już Yenów na dzieci w potrzebie w kilku krajach. Na koniec na pytanie "łatasitaci to iśsio ni
hasirimasenka?" wszystkie z entuzjazmem zadeklarowały, że kiedyś pobiegną z nami. Zakończyliśmy
to przemiłe spotkanie wspólnym, gromkim We Run We Serve!
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Do końca trasa wspaniała, zaprzeczenie wczorajszej mordęgi. Biegniemy promenadą wzdłuż zatoki.
Samochodów niewiele, za to po prawej plaża i w oddali cudne widoki gór a la Corcovado w Rio.
Ostatni kilometr biegniemy znów w trójkę. Daniel narzuca tempo blisko 4 min/km. Dobiegamy do
mety z wywieszonymi językami, lecz szczęśliwi. Jutro tylko 40 km.
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Dzień 5 – 24 czerwca 2016, Shingu – Fukuoka, 40 km

Po wczorajszym Kaiseki, japońskim obiedzie złożonym z 8 dań, nie licząc zup i niezliczonej ilości
przystawek, ledwo mogliśmy się podnieść od stołu. Z najwyższym wysiłkiem doczołgaliśmy się jednak
do Onsen, miejsca gorących kąpieli, saun i zimnych basenów. Rekreacja przydała się bardzo na nasze
coraz bardziej rozżarzone mięśnie. Danielowi na jego cztery fioletowe paznokcie już nawet Onsen nie
pomoże – są do wymiany.

Punkt 11.00 nasi japońscy przyjaciele w liczbie 21 przyjechali do hotelu. Dowiedzieliśmy się, że w
organizacji wczorajszego etapu wzięła udział rekordowa liczba osób- 38! Nie śmiemy zapytać, ile
będzie wspierać nas dzisiaj. Podczas wszystkich minionych lat nigdy nie mieliśmy do czynienia z tak
perfekcyjną organizacją. Japońskie wynalazki organizacyjne "just in time" i "kaizen" znalazły na trasie
z Hiroshimy do Fukuoki zastosowanie w najdrobniejszych detalach.

Z Fukuoka dotarł do nas Filip, syn Radka Bielickiego, który będzie Gubernatorem Polski od 1 lipca.
Filip przyleciał z Polski do Fukuoka zaledwie kilka dni temu, a zdążył już być tam świadkiem 3 spotkań
organizacyjnych na temat FCR.
Pierwszy 13,5 km odcinek biegnę z Filipem. Jedzie z nami 4 rowerzystów i... 6 samochodów z osobami
towarzyszącymi. Przesuwamy się w równym tempie w kierunku Fukuoka, coś jakby ekipa z Tour de
France. Biegnie się świetnie. Słońce za chmurami, wiaterek od morza, piękne widoki na zatokę.

Daniel kończy swój odcinek w doskonałej formie, ale jest mokry jakby wyszedł spod prysznica. Ludwig
zaczął już swój ostatni odcinek – to znaczy meta za 14 km. Jest najszybszy z nas, ale czas tym razem
ma słaby. To już są przedmieścia Fukuoka. Co i rusz trzeba przebiegać przez skrzyżowania, na których
najczęściej czai się czerwone światło. W Japonii o przebiegnięciu na czerwonym, czy samochody są w
pobliżu czy po nich ani śladu, nie ma w ogóle mowy.

Ostatni kilometr, znów biegniemy wszyscy razem. Wzięliśmy do ręki nasze flagi. Na początku biegną
dwaj przyjaciele z Japonii z biało – czerwoną flagą. Kolory jak nasze tyle, że w środku na białym tle ma
czerwone koło. Ostatni odcinek tradycyjnie biegniemy razem. Z prawej biegnie Ludwig i trzyma flagę
Niemiec, po lewej ja z naszą, biało – czerwoną, w środku Daniel z błękitną flagą z 15 (ciągle jeszcze)
złotymi gwiazdami. Dotarły do nas informacje o Brexicie. Tym bardziej chcemy pokazać, gdzie nasze
miejsce.
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Dobiegajmy do Convention Center. Tam meta. Są Japończycy, Polacy z Radkiem na czele, Węgrzy, jest
m.in. gubernator Nepalu. Przekażemy przecież dla dzieci w Nepalu połowę zebranych funduszów.
Ściskami się, całujemy, radości nie ma końca.

Nie było by tego biegu, gdyby nie biegacze, to fakt, ale biega przecież nas wielu. Tylko dzięki
wspaniałemu wsparciu jakie dostaliśmy od naszych gospodarzy, Freedom Charity Run 2016 był
możliwy. To była pomoc jaką trudno było sobie wyobrazić! Dziękujemy naszemu sponsorowi –
Dinners Club International za sfinansowanie kosztów biegu i wiarę w jego powodzenie. Nie sposób
imiennie wymienić wszystkich, którzy brali udział w organizacji tego biegu, bo po prostu nie mamy w
notesie wszystkich Waszych imion, ale mamy je w sercu. Pozostaną w nim na zawsze!

Z tą chwilą zaczyna się druga połowa Freedom Charity Run – zbieranie funduszów na dzieci
poszkodowane w wyniku trzęsień ziemi na wyspie Kyushu i w Nepalu. Jeśli solidaryzujecie się z ideą
biegu, jeśli chcecie pomóc dzieciom w potrzebie w Japonii i w Nepalu, my biegacze i organizatorzy
biegu FCR prosimy wykupujcie wirtualne kilometry. Jeden kilometr kosztuje 100 euro, można się
składać, można wykupywać częściówki. Pomoc prosimy wysyłać na konto naszego Okręgu.

We Run We Serve!
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Dzień 6 – 25 czerwca 2016, Fukuoka – Runda Honorowa

Punkt 8.30 w strojach biegowych zjechaliśmy windą do lobby. Takashi Furukawa już czekał. Taksówką
pojechaliśmy na plac, gdzie właśnie zaczęły się zbierać przed paradą delegacje różnych państw. Jedne
eleganckie i tradycyjne, inne barwne w fantazyjnych narodowych strojach. Wśród grupy ok. 50 osób
rozpoznaliśmy naszych wiernych japońskich towarzyszy tej wspólnej, kilkuset kilometrowej podróży.
Wszyscy byli w jednakowych T – shirtach z nadrukami Freedom Charity Run 2016 po angielsku i
japońsku. Wraz z naszym nieodłącznym bannerem ruszyliśmy w kierunku loży honorowej, aby być
tam punkt 9.40.

Prezydent Światowy Jitsuhiro Yamada, otoczony grupą fotoreporterów, czekał na naszą grupę w
umówionym miejscu. Przed nim był trudny dzień, przyjęcia parady od delegacji ponad 200 krajów.
Oficjalna część miała ruszyć o 10.00. Prezydent ubrany w tradycyjne kimono, był teraz uśmiechnięty i
zrelaksowany. Wita nas serdecznie, padamy sobie w ramiona. Gratuluje nam ukończenia biegu w
dobrej formie i wypytuje o szczegóły. Na koniec życzy powodzenia w zbieraniu funduszy na dzieci w
potrzebie w Japonii i Nepalu oraz w dalszych planach biegowych. Czujemy tak wyjątkową akceptację
z jego strony, że wszystkie trudy biegu do Fukuoka natychmiast zostają wymazane z naszych pamięci,
a w ich miejsce pojawia się przestrzeń na kolejne plany.
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Indywidualne spotkanie z Prezydentem Światowym Lions Clubs Jitsuhiro Yamadą

W kilka godzin później idziemy w paradzie z naszą polską grupą. Nowy gubernator Polski, Radek
Bielicki zaproponował, aby wszyscy, w miejsce narodowych strojów, poszli w T – shirtach Freedom
Charity Run. Chce w ten sposób zademonstrować poparcie całego polskiego okręgu dla tej inicjatywy.
Dołączają do nas także Ludwig z Ulriką i Tilmanem. Skandujemy "We Run We Serve, We Serve, We
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Serve!" na przemian ze śpiewaniem "Szła dzieweczka...". Podbijamy serca widzów. Co chwila pobiega
do nas ktoś, kto nas rozpoznaje z trasy lub Facebooka. Uśmiechom i miłym słowom nie ma końca.
Wspaniałe, niezapomniane chwile – pełna integracja pod hasłem „We Run We Serve”.

Teraz czeka nas druga, ta ważniejsza część biegu- zbieranie funduszów. Potrwa do końca listopada.
Co roku spotykamy się z coraz szerszym odzewem na nasze apele, aby poprzez zakup wirtualnych
kilometrów biegu wesprzeć cel charytatywny. W tym roku także o to bardzo prosimy. Planujemy, aby
za zebrane fundusze w Nepalu, w miejscowości Lokhim wybudować hostel dla dzieci. Czy się uda?
Cóż za pytanie – musi!

Pisze Daniel:
FCR 2016 Japonia
W czerwcu 2016 roku pobiegliśmy po raz czwarty nasz Charytatywny Bieg Wolności, tym razem w
Japonii.
Był to nasz najkrótszy, bo niespełna 300 kilometrowy bieg i jak się później miało okazać ostatni w
założycielskim składzie. Dla mnie był o tyle szczególny, iż to całą logistykę związaną z przebiegiem
trasy i nawigacją na niej wziął na siebie japoński perfekcyjny support team. Nie dość, że towarzyszyło
nam całą trasę czterech dobrych biegaczy, to w miejscach łatwiejszych do pogubienia się stali
miejscowi Lioni i wskazywali nam drogę. Skąd oni wiedzieli, o której godzinie stanąć na kolejnych
skrzyżowaniach trudno zgadnąć, ale wszystko działało zgodnie z ich praktyką „Just in time”.
Ku mojemu zdziwieniu prawie całą trasę, a szczególnie jej odcinek na wyspie Honsiu, biegliśmy
terenem zurbanizowanym, rodzajem niekończącego się przedmieścia. Bardzo miłym zwyczajem w
Japonii jest ogólna dostępność toalet, nie tylko na stacjach benzynowych czy w dużych centrach
handlowych, ale przy praktycznie wszystkich sklepach, co nam biegaczom bardzo umożliwiało szybkie
odświeżenie się po zakończeniu swojego odcinka.
Z tym odświeżaniem łączy się kolejne zaskoczenie absolutną zmiennością pogody. Przejście od
spiekoty powodowanej przez słońce stojące tak wysoko, że cień nie wychodził poza stopy, do tak
nawalnego deszczu, że widoczność spadała do kilkudziesięciu metrów, następowało ze zwrotnikową
szybkością. Początkowo starałem się stosować strategię, której nauczyłem się od mojego psa tzn. pod
palącym słońcem biegłem szybciej by w cieniu zwolnić i dać sobie choćby złudną szansę na
ochłodzenie, ale żaden z moich Japończyków nie mógł zrozumieć w czym tkwi problem z tym słońcem.
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No cóż my ludzie z północy jakoś nie biegamy w upałach 30-sto stopniowych, a jeśli już to niezbyt
chętnie. Koniec końców zrezygnowałem z tej psiej strategii.
Czwartego dnia, który był ostatnim dniem biegowej harówki w Japonii, ostatnie kilometry biegliśmy
tylko we trójkę Mariusz, Ludwig i ja. By pokazać sobie i wszystkim, że wprawdzie dziadki, ale
rozpędzić się jeszcze potrafią, pozwoliliśmy sobie na pożegnalny wydłużony finisz w dobrym stylu,
czego dowód poniżej.
Daniel Wcisło
LC Poznań Rotunda
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Postscriptum

Nepal 2020

Po biegu, wraz z kolegami z Japonii ustaliliśmy, że nie połowę, a jednak całość zebranych
funduszy przeznaczymy na budowę hostelu w Nepalu. Kontaktuję się więc z Homanem
Nepali i Bhalakaji Rai, naszymi znajomymi z Nepalu z czasów wspólnego wypadu z dr.
Rafałem Nowakiem i dr. Piotrem Kleina - Schmidt w grudniu 2015r. Ucieszyli się ogromnie.
Koszt hostelu szacują na ok. 40 000 dolarów, ale część robót budowlanych Nepalczycy
zobowiązują się wykonać w czynie społecznym. Udało się nam zebrać 12 500 $, a Nepalczycy
zadeklarowali jeszcze 1000 $. Na tej bazie wystąpiliśmy o grant tej samej wysokości
do centrali Lions Clubs w Oak Brook USA. Wniosek opracowaliśmy z Ewą Hełką,
Gubernatorem kadencji 20017/20018 Okręgu Polska. Ewa zajęła się też dokumentowaniem
postępów w pracach i pisaniem kwartalnych sprawozdań do Lions Clubs International
Fundation w

USA.

Zgromadzone

w

ten
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wystarczające. Zrobiliśmy więc dodatkowe „okrążenie” wśród znajomych i przyjaciół. Udało
się jeszcze dorzucić 5 000 $.
Prace budowlane ruszyły pod koniec 2019 r. Kiedy już na początku marca b.r. wydawało się,
że w kwietniu, na początek nepalskiego roku szkolnego, dzieci z Lokhim w Himalajach będą
mogły korzystać z wybudowanego przez nas hostelu, nastał czas pandemii korona wirusa.
Budowa stanęła tuż przed ukończeniem budynku. Tekst ten piszę w połowie maja 2020 i
załączam otrzymane zdjęcia hostelu w trakcie budowy z końca lutego. Mamy jednak
nadzieję, że wkrótce budynek wkrótce wypełni się dziećmi z Lokhim.
To największa do tej pory inwestycja Freedom Charity Run. To także najtrudniejsza, bo
realizowana tysiące kilometrów od naszego kraju. Marzę, aby wraz Rafałem i Piotrem, a
może i z Danielem, w grudniu tego roku na miejscu symbolicznie przeciąć wstęgę - uda
się? Nie ma przecież rzeczy niemożliwych, a co najwyżej trudne. A więc i te, jakże
nieoczekiwane przeszkody ze światową pandemią, z pewnością pokonamy.
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Lista sponsorów
Donors
Lions Clubs International Foundation (LCIF)
Mariusz Szeib (LC Poznań Rotunda)
LC Poznań Rotunda
Rafał Nowak
Krzysztof Madelski
Dariusz Bońkowski
LC Laligurans Nepal
Ewa Hełka (LC Warszawa Arka)
Andrzej Pytel
Piotr Kleina-Schmidt
LC Lviv
LC Krapkowice
Alessandro i Weronika Tofani
LC Jarocin
LC Poznań Pillory
LC Wrocław m2m
LC Poznań Pro Futuro
LC Leszno 2000
LC Poznań Polonia
LC Krotoszyn
LC Warszawa Nike
LC Wrocław L&L
LC Wrocław Wratislavia
Radosław Bielicki (LC Szczecinek)
LC Kraków Stare Miasto
LC Lidzbark Warmiński Krasicki
LC Poznań Patria
LC Szczecin Jantar
LC Duszniki Zdrój
LC Kalisz Calisia
Paweł Cieśliński (LC Poznań Rotunda)
Daniel Wcisło
LC Elbląg Truso
LC Kraków Śródmieście
Hubert Jaskółka
TWW Sp. z o.o.
PROGRESSIO Sp. z o.o.
Beata Libner (LC Wrocław L&L)
LC Katowice Barbórka
Wojciech Kodłubański (LC Gdynia)
odsetki bankowe
TOTAL

PLN
51300
15045
14580
5850
3900
3900
3900
3030
2340
1950
1950
1300
1200
1000
1000
1000
860
850
800
623
500
500
500
500
450
450
450
450
440
430
430
420
400
400
400
315
300
200
102
100
49
124164
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Patronaty
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Prasa
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