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Orka na ugorze czyli Hardy Rolling  
  
Już na kilka dni przed zawodami, kiedy moje myśli kierowały się do Szczawnicy, 
brzuch bolał z nerwów.. Zawsze się denerwuje, może dlatego, że dla mnie to coś 

więcej niż tylko bieg. To sprawdzenie swoich możliwości, wytrzymałości i w dużej 
mierze rywalizacja. Przecież chce pobiec to jak najlepiej, dla siebie, wyjść poza 

strefę komfortu. 
  
  
Wraz z przyjaciółmi stawiamy się na starcie, wszędzie gwar i radość. Czekałam 
na to! Na tą atmosferę! Na biegowych wariatów zarażających swoją pasją! 

Uśmiecham się w duchu i czekam na końcowe odliczanie: 3, 2, 1, wystrzał. 
Poszli! 

 

O 10:30 niespełna 200 biegaczy rusza razem ze mną w stronę Szafranówki, 
szczytu w małych Pieninach. Pierwszy kilometr prowadzi promenadą. Tempem 
sprinterskim gonię czołówkę mężczyzn. Chyba jak na mnie trochę za szybko, ale 

to nie czas na dywagacje, ma być mocno od samego początku. To jest moja 
walka! Z promenady skręcam w prawo w stronę stoku narciarskiego i tu zaczyna 

się pod górę. Przez półtora kilometra szybkim marszem wdrapuje się na stok 
narciarski, a słońce z każdym stawianym krokiem odbiera mi siły. Ani jednego 
miejsca w cieniu, nikt się nie odzywa, każdy skupiony. Krok po kroku wspinamy 

się coraz wyżej po wysuszonej glebie. Wyprzedzają mnie trzy kobiety.. Dla mojej 
psychiki to nie jest łatwa sprawa, staram się zmotywować, ale nie mogę już 

bardziej przyspieszyć, to jest moje maksimum możliwości. Myślę jak mi źle, że 
może by tak zrezygnować i dać sobie spokój? Ale potem przypominam sobie po 
co tu przyjechałam. Wyrzucam z głowy złe myśli i pre naprzód czasami próbując 

podbiegać. Dzięki temu udaje mi się wyprzedzić jedną dziewczynę, która właśnie 
słabnie. Lecz nie cieszę się zawczasu. Jeszcze wszystko może się zdarzyć. 

Dobiegam na szczyt cała zdyszana i spocona, ale to wszystko jest nieważne, liczy 
się tylko to, że podejście mam już za sobą. Przez sekundę delektuje się tą myślą, 
teraz przede mną ostry zbieg. Tak ostry, że przy drzewach przywiązane są liny, 

które mają pomóc przy zejściu. Zostają 3 km. Teraz wszystko zależy ode mnie. 
Puszczam swoje hamulce i biegnę prawie 20 km/h w dół wyprzedzając drugą 

kobietę! Ale gdzie jest pierwsza? Nie widzę jej na horyzoncie. Wiję się w wąwozie 
pełnym zakrętów, wpadając po kostki w błoto, ale to mnie nie zatrzymuje! 
Ostatnie 700 metrów po deptaku do mety. Zmiana nawierzchni dobija nogi i 

stopy, mam wrażenie, że zwolniłam do tempa ślimaka. Widzę pierwszą kobietę! 
Próbuje przyspieszyć, ale wiem już, że to za krótki dystans żeby odrobić stratę. 

Wpadam na linię mety jako druga! Teraz mogę się cieszyć! Płuca próbują 
uspokoić oddech, nogi ledwo stąpają po ziemi, ale za to umysł.. Cały w motylach! 
Zrobiłam to! Przekroczyłam kolejną własną granicę. :)  
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