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J                                       est takie powiedzenie: kto 
idzie na pustynię, nie szuka tam chleba, 
lecz niesie ze sobą głód za czymś więk-
szym. Za czym? 
Pustynia zachwyca potęgą. Do dziś mam 
w sobie to wrażenie: olbrzymia prze-
strzeń, w której człowiek jest sam, niemal 
nie ma innego życia. Dla mnie pustynia 
była najczystszym wyzwaniem, pozbawio-
nym jakiegokolwiek komfortu. Najlep-
szym testem charakteru, motywacji, siły 
fizycznej, ale przede wszystkim psychiki. 
Było mi tam niewyobrażalnie ciężko, ale 
tego właśnie chciałem – sprawdzić siebie, 
swoją siłę psychiczną w ekstremalnych 
warunkach. Czy podołam wyzwaniom 
sam. Z drugiej strony przychodziła reflek-
sja o tym, co dla mnie najważniejsze. 

Najtrudniejszy moment? 
Najtrudniejsza, ale i najpiękniejsza była 
pustynia Atakama w Chile. Najbardziej 
urozmaicona. Bieg zaczynaliśmy na  

wysokości ponad trzech tysięcy metrów, 
bez aklimatyzacji, więc z chorobą wyso-
kościową. Świszczało w płucach, miałem 
zawroty głowy i krwawienie z nosa. A tu 
masa decyzji do podjęcia. Na przykład: 
biec w butach 10 km korytem rzeki? Bo 
potem był odcinek przez solnisko, które 
niewątpliwie wypaliłoby mokrą skórę 
stóp. Ale od strony psychicznej i emo-
cjonalnej inne sprawy były trudniejsze. 
Pamiętam, że jednego etapu nie mogłem 
biec z obrączką. Bo istniało zagrożenie, 
że ze spuchniętego z powodu wysokości, 
ciśnienia i wysiłku palca już jej nie zdej-
mę. Cały ten etap myślałem tylko o tym, 
żeby tej obrączki ukrytej w kieszonce nie 
zgubić, że ona mnie definiuje. Obrączka  
i małżeństwo – na co dzień przyjmowałem 
to zwyczajnie, jak normę, a na pustyni 
nagle doceniłem rangę. Podobnie jak 
sen w zimne noce, wtedy też z kumplami 
rozmawialiśmy o tym, jak chętnie przy-
tulilibyśmy swoje żony i ile ich ciepło by 
nam dało.

Przebiegł pan cztery pustynie jedną po 
drugiej, aż tysiąc kilometrów!
No tak, cztery biegi po 250 km każdy, od-
cinki dzienne od prawie 40 km do niemal 
90 km. 

Ale teraz już pan nie biega. Nie rozumiem: 
taki wysiłek, a bez pasji?
Nie o pasję biegania chodzi – ja nawet 
maratonu na dobrą sprawę nie przebie-
głem. Chodzi o stawianie sobie kolejnych 
wyzwań i pokonywanie trudności. Albo 
może odnoszenie zwycięstw w takich 

obszarach, które odczuwam jako swoje 
słabości. Zacząłem, kiedy zbliżały się moje 
40. urodziny. Przeczytałem akurat książkę 
Boba Buforda „Półmetek”. Buford pisze,  
że pierwsza czterdziestka jest trudna, bo 
tracimy zbyt dużo energii: uczymy się ży-
cia, zdobywamy edukację, doświadczenie  
i pracę, wreszcie budujemy rodzinę.  
Ale zdarzają się także choroby, rozwody  
i wiele innych porażek. Wtedy przychodzi 
kryzys, że może już nie zdążymy zrobić 
nic wartościowego, może nic nie jesteśmy 
warci, bo kariera poszła nie tak albo coś 
się w życiu nie udało. Buford podpowiada 
inne podejście. Że drugą połowę życia 
można przebiec spokojniej – wtedy damy 
radę nadrobić niespełnione nadzieje 
bogatsi w doświadczenie i wiedzę o sobie. 
Jest tylko jedna zła wiadomość – trzeciej 
czterdziestki już nie ma. 

Nic odkrywczego, na tym właśnie polega 
kryzys wieku średniego.
Tak, ale ja właśnie chciałem uniknąć tego 
kryzysu i zgodnie z przesłaniem książki 
sięgnąć po możliwość dalszego rozwoju. 
No i mnie ten projekt pustynny napraw-
dę bardzo zmienił. Ktoś mnie poprosił, 
żebym jednym słowem określił, co czuję 
po tych biegach. Moja odpowiedź brzmi: 
wdzięczność. Za to, że mi się udało, że się 
wiele nauczyłem i wiele przeżyłem, czegoś 
dowiedziałem się o sobie, za to, jakich 
ludzi poznałem. Kiedyś bym powiedział 
sukces, nie wdzięczność. Po przebiegnięciu 
tych pustyń już tak nie potrafię. Spokor-
niałem. Nie sukces jest ważny, ale droga, 
która do niego prowadzi. Bo droga uczy. 

U C Z Y
Droga

„Obrączkę i małżeństwo na co dzień 
przyjmowałem zwyczajnie, doceniłem dopiero  

na pustyni. W zimne noce rozmawialiśmy  
z kumplami, jak chętnie przytulilibyśmy swoje 
żony”, mówi Daniel Lewczuk, przedsiębiorca, 

ultramaratończyk, który jako jeden  
z kilkudziesięciu ludzi na świecie przebiegł cztery 

pustynie. Po co mu to było? 
Rozmawia Aleksandra Pezda. 

Daniel Lewczuk wraz z dwoma 
innymi Polakami ukończył 
zawody 4Desert uznawane 
za jedne z najtrudniejszych 
i najbardziej wymagających 
biegów na świecie. Każdy  
z nich to 250 kilometrów 
do pokonania w ciągu siedmiu 
dni w różnorodnych i skrajnych 
warunkach klimatycznych  
na pustyniach: Wadi Rum  
w Jordanii, Gobi w Azji 
Wschodniej, Atakama  
w Chile i na Antarktydzie.  
Byli pierwszymi Polakami, 
którym to się udało, w grupie 
47 osób na świecie.  
Lewczuk napisał o tym książkę  
„4 pustynie. Biegnij i znajdź 
własną drogę” 
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Czego się pan nauczył? 
Dawniej, jako koszykarz, zrzucałem 
porażki na kolegów. W ten sposób  
do niczego im się nie przydawałem.  
Po pustyniach wiem, że jedyną osobą,  
na którą mogę zrzucić winę za ewentual-
ną porażkę, jestem ja sam. Szkoda, że mi 
się to wszystko nie zdarzyło w odwrotnej 
kolejności. 
Nauczyłem się również, że potrafię 
być twardy i wytrzymały. Dzięki temu 
odpuszczam sobie wymagania w mało 
ważnych sprawach. Przed pierwszym 
biegiem pustynnym organizatorzy 
zakwaterowali nas w kiepskim hotelu: 
drzwi się nie zamykały, wszędzie pełno 
mrówek, łóżka twarde jak stal. Strasznie 
marudziłem. Aż na pustyni musiałem 
spać na glebie przez tydzień bez karimaty 
– w dzień ukrop, ale w nocy tylko dwa 
stopnie Celsjusza. Leżałem na boku,  
żeby jak najmniejszą powierzchnią  
dotykać ziemi. Od tamtej pory nie  
narzekam na hotele.  
No i ostatnie – jeśli ktoś mi powie, na 
przykład w firmie, „Nie da się”, odpo-
wiadam mu pytaniem: „Naprawdę...?”. 
Trochę żartuję, ale nie do końca. 

To akurat nie fair.
Ale powtarzam to głównie sobie.  
Bo po tych wszystkich kryzysach fi-
zycznych i psychicznych na pustyniach 
nauczyłem się, że chociaż mają one różną 
długość, zawsze mijają. Z czymkolwiek 
teraz mierzę się w życiu, to właśnie sobie 
powtarzam: kiedyś to minie. Dzisiaj 
na przykład zmagam się z pustką po 
rozwodzie. Zabija mnie bezradność i tak 
po męsku chciałbym szybko rozwiązać 
problem. Jednak do mnie dotarło, do-
piero teraz, że to nie jest wyłącznie moja 
decyzja. Powtarzam więc sobie: to minie. 
No i staram się odzyskać żonę. 

A jeśli się nie uda?
Zdaję sobie sprawę, że i tak może być.  
Nie mam więc dalekosiężnych wizji,  
tylko determinację, żeby próbować. 
Kiedyś bym się miotał i ciskał, chciałbym 
na siłę zrobić cokolwiek, żeby wygrać. 
Teraz jestem cierpliwszy, spokojniejszy, 
przygotowany na to, że może być różnie: 
dobrze albo źle.

Więc jednak były straty, nie tylko sukces?
Podjęliśmy się wyzwania w czterech 
z Polski, kończyliśmy już niestety we 
trzech, ale żaden z nas nie doszacował 

ryzyka strat. Nie braliśmy pod uwagę 
kosztów, jakie poniosą nasze rodziny  
i nasze firmy. Zdobywaliśmy majątek na 
te biegi, bo każdy kosztował po kilkadzie-
siąt tysięcy złotych. A z drugiej strony 
porzucaliśmy nasze firmy. Egoistycznie 
myśleliśmy: to moje wyzwanie, czy dam 
radę, czy zbiorę pieniądze, czy ukończę 
ten bieg... A żony, dzieci, firmy zostawały 
bez nas na długie tygodnie. To jednak 
w całości trwało rok. Wyjazd na ostatni 
bieg był już naprawdę trudny, wahaliśmy 
się... Z drugiej strony – syn kolegi płakał, 
kiedy ojciec wyjeżdżał, ale potem był  
z jego sukcesu bardzo dumny, nie stracili 
dobrego kontaktu. Więc jest osobista 
cena realizacji tych naszych marzeń,  
ale są także i zdobycze.

Jeden z kolegów zapłacił za to najwyższą 
cenę, popełnił samobójstwo.
Nie mogę o tej tragedii rozmawiać, tak 
uzgodniłem z jego rodziną.
Ja z kolei w dniu największej glorii, po 
ostatnim biegu pustynnym, zaliczyłem 
największą glebę – wróciłem zwycięski 
do domu, a on stał pusty. Żona mnie 
wspierała początkowo, ale sukcesu nie 
chciała już ze mną świętować. We trzech 
z kolegami byliśmy pierwszymi Pola-
kami, którzy pokonali cztery pustynie 
w ciągu roku, wśród jedynie 47 osób na 
świecie. A na stole kartka, że żona ode-
szła. I po co mi ten medal...

Nie ma pan apetytu na więcej?
Już przebiegłem te pustynie, drugi raz 
nie muszę. Już jestem w gronie pierw-
szych Polaków, którzy to zrobili. Poza  
tym mam z tego tak piękne wspomnie-
nia, że nie chcę ich sobie zniszczyć.  

Czy ja marzyłem, że zobaczę góry lodowe 
i będę chodził wśród pingwinów w naj-
zimniejszym miejscu na kuli ziemskiej? 
Albo że przebiegnę Atakamę w najwięk-
szym upale? Nie sądziłem na przykład, 
że zostanę mówcą motywacyjnym na 
największej imprezie tego typu w kraju. 
A jednak stanąłem przez dziesięcioma 
tysiącami ludzi na Tauron Arenie i opo-
wiedziałem moją pustynną historię.  
Jeśli ona zainspiruje choćby jedną osobę, 
to warto było. 

Co można o sobie powiedzieć tysiącom 
obcych ludzi na stadionie? 
Powiedziałem: „Jestem tutaj, żeby mówić 
o zmaganiach i wyzwaniach. O sukcesach 
i ich cenie oraz o porażkach”. Kilka razy 
bili mi brawo. Najpierw kiedy mówiłem, 
jak na pustyni w Jordanii pomogła mi 
świadomość, że gdzieś tam, blisko tego 
miejsca odbyło się słynne kuszenie Jezu-
sa. Już wtedy biegłem z bolesną kontuzją, 
z zapaleniem ścięgna Achillesa, zasta-
nawiałem się, czy nie zrezygnować. Ale 
pomyślałem: Najwyższy się nie poddał, 
to i ja się przecież nie wycofam.

Trzeba wierzyć w Boga, żeby dotrzeć  
do mety?
Trzeba wierzyć, że się uda. Ja sięgam  
do religii, bo pochodzę z głęboko wie-
rzącej rodziny i studiowałem teologię. 
Podczas biegu ciągle mi przychodziły 
do głowy cytaty z Biblii. Na przykład: 
„Wszystko mogę w tym, który mnie 
wzmacnia”. Albo: „Nie lękaj się”. To zresz-
tą Biblia mówi nam 365 razy, jak przesła-
nie na każdy dzień w roku. Rzeczywiście 
to lęk sprawia, że ludzie nie sięgają po 
marzenia. Ja te swoje lęki też musiałem 

pokonać. Lęk przed porażką, lęk przed 
opiniami innych i lęk przed niewiadomą.

Po co panu teologia, nie wystarczyło MBA?
Żeby się dowiedzieć, jaki to wszystko 
ma sens. Moja mama była prekursorką 
ruchów ekumenicznych, przetłumaczyła 
z angielskiego większość pieśni, które 
do dziś są śpiewane w kościołach, nie 
tylko protestanckich. To był początek 
charyzmatycznych ruchów w Kościele 
katolickim, Odnowy w Duchu Świętym. 
Księża przychodzili do mamy radzić się 
w sprawach tekstów przeszczepianych na 
polski grunt. A ojciec był starszym zboru.
 
Jakie było to protestanckie wychowanie?
Żartuję, że byłem wychowany na łańcu-
chu składającym się tylko z dwóch ogniw, 

Biegłem z kontuzją, 
zastanawiałem 
się, czy nie 
zrezygnować. 
Ale pomyślałem: 
Najwyższy się nie 
poddał, to i ja 
się nie wycofam. 
Pochodzę  
z wierzącej rodziny

ROZMAWIAŁA  Aleksandra Pezda 

więc krótko trzymany. Mama była  
bardzo surowa. Oni mnie wychowywali  
na zasadzie: „tak ma być” oraz „nie,  
bo nie”. Do tego, zamiast zamiast kopać  
z kolegami piłkę, ćwiczyłem na fortepia-
nie, żeby grać na organach w zborze. 

Lubił to pan?
Frustrowałem się. Kumple tarzali się  
w błocie na podwórku, a ja balansowałem 
na jednej trzeciej taboretu, bo tak trzeba 
siedzieć przy pianinie – proste plecy, nad-
garstki na zewnątrz. Straszne. Chciałem 
kopać piłę, a nie pitolić gamy. Uważałem 
to za niemęskie zajęcie. 

Droga uczy – jak pan powiedział wcześniej 
– to raczej buddyjska reguła, daleka od 
protestanckich. 
Nie szkodzi. Już koszykówka mnie na-
uczyła, że zwycięstwa to zaledwie mały 
fragment gry, pustynie tylko to utrwaliły. 
Że w życiu jest tak: wiele miesięcy ciężkiej 
pracy i ewentualnie krótka chwila chwały. 
Do tego nie zawsze jest ta chwała.

Nie ma wody na pustyni?
My mieliśmy, trzeba przyznać, w bidonach 
mniej więcej dwa i pół litra. To jednak 
porządnie zorganizowany bieg i dbano  
o to, żebyśmy byli w miarę bezpieczni. 
Paradoks polega na tym, że pić trzeba 
było, ale nie za dużo, bo wraz z potem wy-
płukują się z organizmu mikroelementy, 
co grozi kontuzjami, skurczami. W takim 
stanie zostaje tylko helikopter i do domu.  
Temperatura to tylko jeden z problemów 
na pustyni. Innym jest zróżnicowanie 
terenu, kamieniste i skaliste obszary. 
A zmęczenie narasta. Odcinek niemal 
równy maratonowi, przebyty pierwszego 

dnia, jest łatwiejszy niż taki sam odcinek 
następnego dnia, a cały wic polega na 
przebiegnięciu najdłuższego odcinka, 
który przypada dopiero na czwarty dzień. 
Agonalne zmęczenie sprawiło raz, że 
„zobaczyłem” atakującą mnie panterę. 
Aż uskoczyłem w bok, choć to były tylko 
halucynacje. Albo: jednego z takich dni 
poszedłem po złej stronie ogrodzenia  
z wielkim czerwonym napisem „miny”  
i w ten sposób pokonałem całe napraw-
dę zaminowane pole. Słowem, miałem 
dużo szczęścia. Co czwarty zawodnik tych 
biegów nie dotarł do mety, bo popełnił 
jakiś błąd.

Myślał pan o tym w trakcie biegu?
Ludzie często pytają, o czym myślałem. 
Były dni, kiedy biegłem jak koń do stajni, 
a w głowie czarna dziura. Ale były też mo-
menty, kiedy wymyślałem sobie biznesy. 
Żałuję, bo nie zapamiętałem jakie. 

Nie rozliczał pan życia, nie trenował umysłu?
Od kształtowania siły mentalnej  
i utwardzenia psychicznego zaczynałem 
treningi. Zaprzyjaźniłem się z tym, co dla 
człowieka niekomfortowe, a to zaprocen-
towało na pustyniach. M.in. pobiegłem 
dwa najtrudniejsze biegi terenowe w Pol-
sce, gdzie trzeba było czołgać się kanałami 
melioracyjnymi w pełnym wojskowym 
ekwipunku. Chciałem zdobyć przekona-
nie, że cokolwiek mnie spotka na pustyni, 
nie wyprowadzi mnie z równowagi. 

Jak pan skończył mowę motywacyjną  
na stadionie?
Jeżeli zapamiętali państwo cokolwiek  
z tego, co powiedziałem, to ze słowa  
„niemożliwe” wykreślcie „nie”. 

Nie ma rzeczy niemożliwych?
Kiedy miałem 12 lat, zostałem pobity,  
a lekarze mówili, że nie będę widział 
ani słyszał. Ale się wylizałem. W liceum 
słyszałem, że jestem głąbem, a skończy-
łem dwa kierunki studiów, i to w USA. 
Kiedy startowałem z własną firmą, mama 
spytała: „Po co ci to?”. Potem się mną 
chwaliła, bo mi się powiodło. W tym roku 
sprzedałem udziały w dwóch firmach,  
z ogromnym zyskiem. Całe życie słyszę, że 
czegoś się nie da albo że coś jest niemożli-
we. Nauczyłem się to ignorować, zwłasz-
cza po przebiegnięciu tysiąca kilometrów 
w jednym roku. 

Mieli sobie nie pomagać, 
a jednak się wspierali.  
Na zdjęciu Daniel Lewczuk 
(z lewej) z kanadyjskim 
maratończykiem Paulem 
Borlinhą
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„Całe życie słyszę, że 
coś jest niemożliwe. 
Nauczyłem się to 
ignorować, zwłaszcza  
po przebiegnięciu 
tysiąca kilometrów”  
– mówi Lewczuk


