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W poniedzia³ek 28 maja odwiedzi³em z Komuni¹ œw.  pani¹ 
Ewê Szymañsk¹. Czyniê to w ka¿d¹ pierwsz¹ sobotê miesi¹ca. Tym 
razem ze wzglêdu na planowany pobyt w szpitalu poszed³em w trochê 
innym terminie. Kiedy skoñczy³a siê rozmowa z chor¹, do pokoju 
przysz³a jej córka Marzena, która poprosi³a mnie o specjalne 
b³ogos³awieñstwo. Powiedzia³a: jutro wyje¿d¿am do Stanów 
Zjednoczonych i bêdê bra³a tam udzia³ w kilkutygodniowych zawodach 
kolarskich. O udziale w tym wyœcigu marzy³am od lat 
i przygotowywa³am siê do niego d³ugo. Do przejechania bêdzie oko³o 
6745 km zaczynaj¹c w miejscowoœci Astoria na zachodnim, a koñcz¹c 
w Yorktown na wschodnim wybrze¿u Ameryki. Trasa wiedzie przez 
10 stanów.  Mam nadziejê, ¿e uda mi siê to zrobiæ w ci¹gu 2 miesiêcy. 
Wyœcig nazywa siê „Trans Am Bike Race 2018”. Zawodnicy jad¹ 
indywidualnie wyznaczon¹ drog¹ i ka¿dy sam wyznacza sobie ile 
kilometrów przejedzie danego dnia. Sam te¿ organizuje sobie nocleg 
i zabezpiecza jedzenie. 

Oczywiœcie Marzenê pob³ogos³awi³em, ¿ycz¹c nie tylko 
udanego startu, ale tak¿e szczêœliwego powrotu. Poniewa¿ wiedzia³em, 
¿e bêdzie utrzymywa³a kontakt z najbli¿szymi,  poprosi³em j¹ by tak¿e 
dla naszych czytelników przysy³a³a krótkie relacje z tej swojej ¿yciowej 
wyprawy. Za poœrednictwem jej siostry Beaty zaczê³y docieraæ do mnie 
kolejne zapiski z tego wyjazdu. Tekst przytaczaliœmy bez jakichkolwiek 
poprawek. Pisane to wszystko by³o zapewne w ma³o komfortowych 
warunkach.

Pierwsze odcinki wraz z informacj¹, ¿e Marzena startuje w tym 
wyœcigu zamieœciliœmy w poprzednich  „Wierzeniczeniach”. Dalej tê 
przygodê mogliœmy œledziæ na stronie internetowej wierzenickiej 
parafii. Zgromadzi³ siê wcale niema³y bie¿¹cy zapis prze¿yæ, w którym 
widaæ pasjê, zmêczenie, radoœæ, k³opoty, rozmaite prze¿ycia 
i spostrze¿enia. Momentami w tych zapiskach wrêcz czuje siê 
emocjonalne napiêcie. Nigdy jednak nie pojawi³ siê œlad w¹tpliwoœci 
czy zniechêcenia: po co ja tu jestem, koniec, dalej nie jadê. Rezygnujê.

Przy³¹czaj¹c siê do gratulacji ukoñczenia tego wyœcigu, 
przegotowaliœmy numer specjalny poœwiêcony tej wyprawie. Chcemy 
ofiarowaæ Marzenie kilkadziesi¹t egzemplarzy tego wydania, by mog³a 
w ramach swoich opowieœci przyjacio³om i znajomym wrêczaæ 
pami¹tkowy zapis tej niezwyk³ej przygody. Jej pocz¹tek mia³ miejsce 
3 czerwca, szczêœliwe zakoñczenie 7 lipca. W wyœcigu bra³o udzia³ 
ponad 100 zawodników, z czego oko³o 40 wycofa³o siê 
w trakcie. Kobiet bra³o udzia³ tylko 6, z czego jedna zrezygnowa³a. 
Kiedy Marzena dojecha³a do mety, za ni¹ w trasie by³o jeszcze ponad 
20 zawodników. Uczestnicy wyœcigu pochodzili z wielu krajów. 
Marzena by³a jedyn¹ reprezentantk¹ Polski bior¹c¹ udzia³ 
w tegorocznych zawodach..  
                                  x Przemys³aw Kompf
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3.06.2018
Dziœ 263 km i 2554 m w pionie. Od samego pocz¹tku wspania³e widoki. 
Pacyfik zrobi³ na mnie ogromne wra¿enie. Na trasie spotyka³am siê 
z Alaina z Anglii. Oraz z Markiem, który pochodzi z tych stron. Raz po 
raz spotykam te¿ innych zawodników, ale nie znam ich jeszcze z imion. 
To by³ piêkny, s³oneczny dzieñ. Zimny wiatr sprawi³ jednak, ¿e ca³y 
dzieñ jecha³am w nogawkach i rêkawkach. To tyle na dziœ, œpiê 
w namiocie na granicy dwóch pól. S³ychaæ niestety ha³as z ulicy. 
Dobranoc.
  
4.06 2018
Spa³am na samiutkiej prze³êczy McKenzie, na wys. ponad 1600 m 
n.p.m. Na top dotar³am jak siê œciemni³o. Spotka³am tam jad¹cych jako 
duet ojca i syna. Oni polecieli w dó³, a ja siê zamelinowa³am.  Rano 
zimno, 5 stopni i gêsta mg³a. Teraz w kawiarence Sisters jem œniadanie.

05.06.
Mitchell. By³ du¿y podjazd, 500 m w pionie, poszed³. Od mniej wiêcej 
po³udnia nic mnie ju¿ nie boli. Prawie od startu mia³am problem z prawa 
kostk¹ (Achilles i jakiœ miêsieñ z boku). Regulowa³am bloki w butach 
wiele razy. Dziœ te¿ regulowa³am przerzutkê tyln¹. Do Mitchell by³ d³ugi 
zjazd, ponad 500 m w dó³. I gdy ju¿ myœla³am, ¿e w samym dole jest 
Mitchell, okaza³o siê, ¿e jeszcze trzeba trochê pojechaæ w górê. 
Krajobraz siê zmieni³. Nagle góry s¹ suche i spalone s³oñcem. Mitchell 
jak oaza z darmowym jedzeniem dla zawodników :)

06.06
Baker City. Wreszcie! W nogach 3 ciê¿kie podjazdy. W nocy spa³am 
s³abo. A nocleg by³ w koœciele Adwentystów. Poza mn¹ 2 innych 
zawodników. Jeden chrapa³, wiêc musia³am wstawaæ i szukaæ stoperów 
do uszu. Za to by³o ciep³o. Obudzi³am siê nieprzytomna. A na zewn¹trz 
5 stopni zimna. Muszê mówiæ, ¿e by³o wrednie? Ubiera³am siê na raty, 
mia³am ochotê spaæ po rowach. Straci³am mnóstwo czasu. Potem 
pi³owanie podjazdów. D³ugie i wyczerpuj¹ce. Po drodze pusto. Nic. Raz 
po raz jakaœ farma, nawet nie wiem, czy czynna. Jak jakiœ koniec œwiata. 
Na stacji teraz jestem.  

06.06
Po 32 km dotar³am do Richland, czekam na œniadanie. Dziœ opuszczê 
stan Oregon i wjadê do Idaho. Wczoraj, aby zjeœæ œniadanie, musia³am 
przejechaæ 50 km. Przed œniadaniem, aby przetrwaæ jadam batoniki i... 
chipsy. Tak, Tak, stary na³óg chipsowy wróci³. I nie mam wyrzutów 
sumienia. :) Pogoda ca³y czas doskona³a.  

 7.06.
No wiêc mnie dopad³o. Burza w górach. Podjazd na prze³êcz White Bird 
bardzo sprawnie. Jednak im wy¿ej by³am, tym wiêcej widzia³am. Sine 
góry. To niczego dobrego nie wró¿y³o, wiêc dociska³am z nadziej¹, ¿e 
zd¹¿ê przed nawa³nic¹. Nie uda³o siê. Na 1250 m zaczê³o siê. Chwilê 
siedzia³am pod jakimœ iglakiem, do koñca podjazdu brakowa³o tylko 
80 m. Widz¹c, ¿e to siê rozkrêca, wsiada³am na rower i przed siebie. 
Szybko do góry i ostry zjazd. Kto robi³ coœ takiego, ten wie. Górska, 
krêta droga, deszcz, burza, ¿wir i asfalt. To trudne warunki a d³ugi zjazd. 
Grangeville osi¹gnê³am w ulewie. Niebo sine. Siedzê na du¿ej stacji 
paliw i dochodzê do siebie.

8.06.
Po wczorajszej nawa³nicy dosz³am do siebie na stacji i... ruszy³am dalej. 
Dojecha³am ju¿ w ciemnoœciach do Kooskia. Spotka³am tam Genevieve 
spaceruj¹c¹ ulic¹. Mówi³a, ¿e ona i jeszcze 2-ch³opaków maj¹ noc 
w hotelu. Zaprasza³a, jeœli nic nie znajdê. Szuka³am najpierw koœcio³a. 
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By³o ko³o 22, gdy na stacji pyta³am o koœció³, byli w szoku, ¿e o takiej 
porze szukam koœcio³a  :-)  wszystkie by³y zamkniête, wiec posz³am 
spaæ na pocztê. Ciep³o, ale niestety jasno. W nocy ktoœ raz przyszed³ do 
skrzynki. Od rana podjazd. 167 km jazdy pod górê. Najpierw ³agodnie, 
a na koniec na ostro. Upa³ mnie zabi³. Spaæ bêdê w Lolo. Opuœci³am dziœ 
stan Idaho i wjecha³am do stanu Montana.

10.06.
Wczoraj poœród burz i deszczu dotar³am do Jackson. Ma³a wioska, mia³a 
byæ poczta, by³y tylko skrzynki na listy  :-). Koœció³ zamkniêty. Wioska 
w mroku, przez nawa³nicê wy³¹czyli pr¹d. Mrok i dŸwiêk dzwoneczków 
poœród szalej¹cej pogody. Na progu hoteliku dziewczyna z latark¹. Kto?  
Genevi?ve Arcand, wysz³a mi na powitanie, mówi¹c, ¿e poza 
skrzynkami nie ma poczty. W hotelu œwieczki, nastrojowo! Piêknie. 
Rano spa³am d³ugo. Wszyscy, poza Alaina jeszcze tu byli. Na zewn¹trz 
delikatnie pada³ œnieg... Dziœ dzieñ zimny i z bardzo silnym wiatrem. 
Teraz jestem w Ennis i jem. Zjazd tu mia³ prawie 20 km d³ugoœci. 
Trudny, bo z wiatrem bocznym. Widoki pora¿aj¹co piêkne. To 
wspania³e, ¿e mogê tu byæ.

12.06.
Wczoraj do koñca dnia jecha³o siê wrednie. Wyjecha³am ze stanu 
Montana i wjecha³am do Wyoming. W Yellowstone potwornie wia³o, 
prawie zwiewa³o mnie z drogi. Widoki piêkne, ale to jednak jest wyœcig, 
wiêc nie by³o czasu by zobaczyæ coœ wiêcej. Do koñca dnia by³o te¿ 
zimno i z m¿awkami. Spa³am na poczcie (po raz 3) w Grant Village. 
Rano bardzo zimno, -3. Niebo b³êkitne. Teraz jestem w Dubois i czekam 
na obiad.

13.06
Wczoraj kompletnie wywiana i przegrzana odpoczywa³am w Mudy Gap. 
Spotka³am tam Georga, który z sakwami robi poza wyœcigiem trasê 
TransAm. Mile pogadaliœmy. A potem ruszy³am w drogê do Rowlins. 
Wieczór i wczesna noc przyjemne, bo bez upa³u i bez wiatru. Gdy 
zmienia³am baterie w spocie, zatrzyma³a siê przy mnie policja stanowa. 
By zapytaæ, czy wszystko ok  :-). Noc na poczcie. Teraz œniadanie w 
McDonald. Obrzydliwe. S³odka bu³ka z bekonem i jajkiem.  

14.06
Jest potworny wiatr. 8 km prowadzi³am rower, bo mnie przewraca³o 
i wywiewa³o na œrodek drogi. Przez kompletne pustkowia. Mi³y pan 

z pickupa zatrzyma³ siê i da³ mi wodê. Kilkadziesi¹t km dalej od 3 dni 
szaleje po¿ar. Moja droga ponoæ otwarta. Powietrze jest tu bardzo 
suche. Mam od tego problem z nosem. Popêkana œluzówka, boli, 
szczypie i krwawi. Nos oczywiœcie zapchany. By³am wiêc znowu 
w aptece, bo w zwyk³ym sklepie wszystkie spray'e do nosa wyprzedali. 
Id¹ jak woda. Jestem wysoko, ponad 2000 m n.p.m.
Wczoraj d³ugo siedzia³am w Saratoga. Najpierw frytki, potem apteka, 
a na koñcu muzeum z wifi. Dziewczyny odpowiada³y, ze w Wyoming 
bywa jeszcze gorzej. Ba³am siê wyjœæ na ten wiatr, ale wysz³am. 
Dotar³am do Riverside, a potem ju¿ czêœciowo po ciemku do Cowdrey, 
na pocztê spaæ. Po ciemku nie by³o fajnie, na granicy stanu Wyoming
 i Colorado jakieœ zwierzêta piskliwie i wœciek³e szczeka³y. Dziœ rano 
musia³am regulowaæ przerzutkê tylna. Powa¿niejsza regulacja, bo 
musia³am naci¹gn¹æ linkê. Robi³am to po raz pierwszy w ¿yciu i... uda³o 
siê! Teraz œniadanie w Walden

15.06
Z nosem jest Ÿle. 
Krwawi, boli. Twarz 
mam ca³y czas os³oniêt¹. 
Generalnie czujê siê Ÿle. 
Od wczoraj non stop 
powy¿ej 2000 m. Dziœ 
by³am na 2900. �le mi 
siê zrobi³o ok. 2800. 
G³owa mnie rozbola³a 
i musia³am robiæ 
odpoczynki na zjeŸdzie. 
Zreszt¹ zjazd by³ marny, 
bo pod wiatr i rower nie 
chcia³ jechaæ. Chcê byæ 
ju¿ ni¿ej wreszcie. Tu nie 
czujê siê dobrze.

16.06
Spa³am w namiocie, na 
miejscu postojowym dla samochodów. Dooko³a krêci³y siê burze, ale 
¿adna na mnie nie spad³a. Mocno w nocy wia³o i szarpa³o mi namiotem. 
Czujê siê niezmiennie Ÿle. Jadê, bo idzie za³amanie pogody, a wtedy to 
bêdzie tu jeszcze gorzej. Nawet wolê sobie tego nie wyobra¿aæ, na tej 
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wysokoœci. Teraz jestem w Silberthorne i na stacji jem œniadanie. 
Okropne to jedzenie. Jem tylko dlatego, ¿e trzeba jeœæ. Z nosa 
wydmuchuje skrzepy. Ja chcê byæ ju¿ ni¿ej. G³owa mnie boli. Jak wrócê 
do domu, to nadal bêdê jeŸdziæ rowerem. Ale tylko z wiatrem w plecy, 
oczywiœcie oraz tylko po p³askim, na ma³ych wysokoœciach.  

16.06   
Mam md³oœci. Jest tu dziwnie. Ch³odne powietrze, ale duszno i parno. 
Czujê siê jak lekko pijana. Jestem na 2800. Miejscowi ludzie je¿d¿¹ tu 
na rowerach. Szybko. I jakoœ nie zatrzymuj¹ siê na ka¿dej górce dla 
z³apania oddechu. O mamo, kiedy koniec? Siedzê na trawie teraz 
i odpoczywam. Jestem zmêczona.

Nie myœla³am, ¿e bêdzie tak Ÿle. By³am w klinice medycznej, w sklepie 
rowerowym (mi³y pan gratis zrobi³ porz¹dek z moj¹ przerzutka tylna). 
Z nosem dramat. Szkoda nawet gadaæ. Bol¹ a¿ zatoki czo³owe. Powy¿ej 
3000 m mia³am ju¿ problemy z oddychaniem, jakby ktoœ mi coœ po³o¿y³ 
ciê¿kiego na klatce piersiowej. Próbowa³am oddychaæ na ró¿ne sposoby. 
Nic. Na samej prze³êczy zawroty g³owy. Musia³am posiedzieæ. Podjazd 
nie trudny, ale wysokoœæ mnie zabi³a. Czêœciowo z musia³am iœæ pieszo. 
Ostatnie 20 m chcia³am honorowo wjechaæ rowerem, ujecha³am 10 m i 
dalej nie da³am rady. Rowerem i pieszo. Kazimierz Nowak by³by dumny.

17.06
Zjazd by³ w ca³oœci pod wiatr, wiêc trzeba by³o popracowaæ. Pocz¹tek 
w deszczu, w du¿ym ruchu samochodów. Potem by³y ma³e podjazdy. 
Zatrzymywa³am siê kilka razy. W Fairplay, na jedzenie, potem w 
Hardshel w sklepie. Ca³y czas czuj¹c siê Ÿle. Reszta zjazdu za Hardshel 
to by³... d³ugi, delikatny podjazd pod wiatr. Mo¿e z 20 km. Szarpa³am 
tam mocno i naci¹gnê³am jakiœ miêsieñ z ty³u lewej ³ydki. Boli. Potem 
zrobi³o siê ciemno i zacz¹³ siê zasadniczy zjazd. Szybki do Wnhill po 
ciemku. Z tego zapamiêtam Colorado. Z jazdy w ciemnoœciach oraz 
z... ³osi. Spa³am 14 km przed Canyon City, na nieczynnym kempingu. 
W damskiej przebieralni. Teraz w Canyon City jem œniadanie.

17.06
Z wiatrem jest tu katastrofa. Dojecha³am do Ordway. Szed³ chyba front, 
ciemne chmury. Jak zaczê³o wiaæ, rzuca³o mnie po ca³ej ulicy, na 
szczêœcie pustej. Zamiast na równaniach gnaæ, to czo³gam siê pod wiatr, 
albo walczê z wiatrem bocznym, by w ogóle utrzymaæ siê na rowerze. 

Masakra. W nosie nadal Sahara. Tu jest gor¹co. O 17.30 by³o 38 stopni 
w cieniu. £ydka nadal ci¹gnie, zw³aszcza, gdy wsiadam na rower po 
postoju.  

18.06.
W Eads, to chyba by³o w Eads, po raz pierwszy na tym maratonie 
moczy³am ubranie zimn¹ wod¹. Ulga od upa³u by³a na ok. 20 minut  :-). 
W stanie Kansas lataj¹ obrzydliwe muchy. Niezbyt du¿e, ale gryz¹! 
Wystarczy siê zatrzymaæ na minutê i mo¿na staæ siê dla nich obiadem.  
Jestem teraz w Tribune, mam na liczniku prawie 200 km i jem pizzê. 
Wiatr dziœ zmienny. Ale nie przewraca mnie. Doceniam to, oczywiœcie. 
Czujê siê doœæ zmêczona.  

19.06.
Wczoraj dojecha³am do Leoti. By³o to o zmierzchu. Czu³am siê 
zmêczona upa³em i wiatrem. Wiatr przeszkadza ju¿ od kilku dni. 
Dziennie robiê ok 200 km. A to oznacza, ¿e wiatr przeszkadza od 
kilkuset kilometrów. Mo¿na mieæ doœæ. Noc na poczcie. Poczta 
w centrum, taka bez zakamarków, myœlê, ¿e by³o mnie widaæ z ulicy. 
W dodatku co chwilê ktoœ wchodzi³ po listy. Raz nawet zosta³am 
obudzona, bo moje 
legowisko 
zastawia³o komuœ 
dojœcie do 
skrzynki. Chyba 
pó³ miasta mnie 
widzia³o.  
Wsta³am po 3. 
Ok. 4 na rowerze. 
D³ugo by³o 
ciemno, 
zapomnia³am, ¿e 
by³a zmiana strefy 
czasowej. W nosie 
mam chyba 
pami¹tkê po 
wysokich górach. 
Tam musi byæ 
rana, bo dziœ 
znowu skrzep, a za 
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nim krwotok. Wystraszy³am siê nieco. Jadê wiêc od Scott City poma³u. 
No trudno, widocznie organizm potrzebuje czasu. Ulice zrobi³y siê 
ruchliwe. Je¿d¿¹ tu big trucki. Przewo¿¹ ponadnormatywne ³adunki. 
Jeden nawet wióz³ drewniany dom, w ca³oœci! Gdy jedzie coœ takiego 
z obu stron, to trzeba uciekaæ z ulicy. Nie jest zbyt bezpiecznie.  Jest te¿ 
du¿o koników polnych. S¹ nawet w sklepach i na poczcie. Plaga.  Na 
zewn¹trz gor¹co, w sklepach, na stacji zimno od klimy. Ludzie walcz¹ 
z upa³em. WyobraŸcie sobie, ¿e trudno tu kupiæ zwyk³¹, ciep³¹ herbatê. 
Pe³no kawy i s³odkich, gazowanych napojów, a z herbat¹ problem. 
Trudno te¿ kupiæ smaczny, prosty posi³ek. Zjad³abym polski chleb albo 
normalny obiad. Prawie nie ma tu owoców, z jogurtami te¿ s³abo. 
W Polsce s¹ teraz moje ulubione czereœnie. W sezonie zwykle zjada³am 
2 kg dziennie. A tu owocowa pustynia. Ze Scott City puœci³am siê do 
Ness City. Spiekota straszliwa. Ok. 50 km w pe³nym s³oñcu, bez cienia, 
pod 40-stopni gor¹ca. To by³o straszne. Myœla³am, ¿e nie dojadê i padnê 
na trasie. Z 15 min. siedzia³am pod jakimœ starym silosem, w skrawku 
cienia. Od ponad godziny jestem w Ness City. Nie ruszê siê st¹d, a¿ ten 
¿ar nie minie.  

Z Ness City pojecha³am jeszcze do Bazine. Za mn¹ by³y chmury 
burzowe, ale z prognozy pogody wnika³o, ¿e id¹ poma³u. S³oñca nie 
by³o ju¿ widaæ, wiêc i spiekota mniejsza. Mia³am silny wiatr boczny. 
Zd¹¿y³am do Bazine. Zapuœci³am korzenie w sklepiku / stacji. Doœæ 
dziwne, ale mi³e miejsce. W³aœciciel mówi³, ¿e za godzinê zamyka, ale 
mam siê nie baæ, bo na nawa³nice mnie nie wyrzuci. Zapyta³ czego siê 
napije i gratis da³ mi Gatorade! Burza sz³a powoli. Nastêpna 
miejscowoœæ, Alexander, by³a za 8 mil. Pojecha³am. Ujecha³am mo¿e 
z 3 km, gdy zorientowa³am siê, ¿e pope³ni³am b³¹d. Burza by³a tu¿ nade 
mn¹. I wtedy... przy drodze spotka³am Boga. Na wzgórzu zobaczy³am 

wielki napis: Christ pilot me. I wiedzia³am ju¿, ¿e bêdzie dobrze. 
W szalonym wietrze, bez krêcenia, jecha³am 38 km/h, zrobi³o siê zimno 
i sino od piachu unosz¹cego siê w powietrzu. Nigdy czegoœ takiego nie 
prze¿y³am. To by³o wstrz¹saj¹ce. W Alexander miejsce postojowe ,rest 
area,. W tym rejonie prawie tego nie ma. Budynek, klimatyzowany, 
z ³azienkami. Czysto, wszystko nowe. Zosta³am na noc. Rano od 5 na 
rowerze. Teraz jestem w Larned, jem œniadanie. Jest obrzydliwe, jak 
prawie codziennie.

20.06.
Eureka! To takie miasto  :-)  120 km od rana do teraz. Tu zjem obiad. 
Wieje mocno. Z ty³u, ale jest to tak silny wiatr, ¿e wystarczy, ¿e droga 
lekko skrêci i zarzuca rowerem. Trzeba uwa¿aæ. Zw³aszcza, ¿e je¿d¿¹ tu 
big trucki. Dziœ zaliczy³am glebê. Na remontowanej drodze, 10 km 
luŸnego ¿wirku. Nie da³o siê jechaæ szybko, próba skoñczy³a siê 
upadkiem. Nocleg mia³am na poczcie w Newton. Bardzo przyjemna 
poczta to by³a. Rano nawet puœcili muzyczkê.

21.06.
Jeszcze przed Newton 
zaczê³am spotykaæ kibiców. 
To by³o niesamowite! Robili 
mi fotki, znali moje imiê.   
Wymawiali je w uroczy 
sposób: Marzina (r i z jako 
osobne litery). By³o te¿ 
dwóch szosowców, którzy 
kawa³ek pojechali obok mnie. 
A wczoraj spotka³am super 
kibickê. Ma na imiê  Corina 
Barclay Cox. By³a ze mn¹ 
w markecie i towarzyszy³a mi 
podczas zakupów, a na koniec 
zrobi³a filmik ze mn¹  :-).  
W Toronto za³apa³am kapcia. 
Du¿o czasu posz³o, bo 
mia³am problem z za³o¿eniem 
z powrotem tylnego ko³a, 
w dodatku bardzo wia³o. 
Mia³am spaæ w hotelu 
w Chanute. Jednak jedz¹c 
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kanapkê w Subway doczyta³am wiadomoœæ od kolegi, który pisa³, ¿e 
mam jechaæ jak najdalej, bo wiatr ma siê odwróciæ i bêdzie rzeŸnia. Tak 
bardzo mi siê nie chcia³o! Do Walnut mia³am 40 km. Marzy³am o hotelu 
i prysznicu. Jednak pojecha³am dalej. Gdy zrobi³o siê ciemno, pojawi³y 
siê œwietliki. Lata³o ich du¿o. Widok niezwyk³y, tak jakby gwiazdy na te 
parê chwil z nieba zesz³y tu¿ nad ziemiê. Magia. Warto by³o jechaæ do 
Walnut.  Noc na poczcie.  

22.06.
Jestem w sklepie rowerowym w Pittsburg chyba ju¿ z 2 godziny. Jest tu 
przede mn¹ inny zawodnik, który mia³ z³aman¹ szprychê. Ale serwisuj¹ 
mu chyba calutki rower, bo to trwa nieskoñczenie d³ugo! By³am 
w miêdzyczasie na poczcie, wys³aæ ciep³e ubrania do domu. Wróci³am 
i stan bez zmian - nadal serwisujê inny rower. W moim rowerze ci¹gle 
jest problem z przerzutkami, a od Missouri wracaj¹ górki. Muszê wiêc 
czekaæ.  Z³oszczê siê, ¿e tak d³ugo to trwa.  W koñcu wziêli mój rower 
na warsztat. To du¿e regulacje, takie z którymi sama bym sobie nie 
poradzi³a. Dobrze, ¿e tu jestem.

22.06
Jestem ju¿ w stanie Missouri. Golden City. Cukiernia. Dobrze, ¿e da³am 
zrobiæ ten rower. Bo sporo górek.

23.06.
Jestem w Ash Grove u Mike i Wendy Dawis. Oni lubi¹ ten wyœcig 
i kochaj¹ kolarstwo. Prawdziwi pasjonaci! Mike wczoraj wyjecha³ mi na 
spotkanie i pilotowa³ do hoteliku. Ale zanim ruszyliœmy dosta³am pyszn¹ 
kanapkê. Tu te¿ jest pe³no œwietlików  :-). Potem zostawi³am rower 
i w trójkê udaliœmy siê na zakupy. No i w koñcu wziê³am prysznic!! 
Dosta³am te¿ piêkn¹ pami¹tkê (fotka). Teraz œniadanie i w drogê. 
Missouri to same ostre górki. No i jeszcze podsumuje Kansas. To tam 
zdarzy³y siê wypadki z udzia³em samochodów i maratoñczyków. Ja 
pozna³am inne Kansas. Dobrych kierowców, wyprzedzaj¹cych z uwag¹ 
i du¿ym odstêpem. Gdy trzeba by³o, wlekli siê za mn¹. ¯adnego 
tr¹bienia, gazowania silnikiem. Czêste uœmiechy, machali mi. Tak 
zachowywali siê te¿ kierowcy big truckow. By³ upal, mocno wia³o. 
Miasteczka by³o widaæ jak na d³oni, gdy by³y z 15 km dalej. Z³udzenie, 
¿e blisko, a jecha³o siê i jecha³o  :-)  . No to teraz Missouri. Mam 
nadzieje, ¿e tu te¿ bêdzie fajnie!  

23.06. 
Marshfield. Missouri to same górki. Œcianka za œciank¹. Od rana mam 

dziœ 76 km i 1087 m pionu. Teraz jestem w McD i jem oraz 
odpoczywam od œcianek i gor¹ca. Podszed³ do mnie nieznajomy pan. 
Zapyta³, czy jadê przez ca³¹ Amerykê. Potwierdzi³am. Da³ mi 20 
dolarów i mówi¹c "be safe", uciek³. Te pieni¹dze bardzo siê przydadz¹.

24.06.
Wczoraj dojecha³am do 
Bendavis. Tylko 150 km 
uda³o mi siê zrobiæ. 
Wsta³am póŸno, no i te 
œciany! W Hartville 
zjad³am danie 
œniadaniowe na póŸny 
obiad i z nowymi si³ami 
zdobywa³am Bendavis. 
Po drodze spotka³am 
zamkniêt¹ pocztê. Mocne 
zaskoczenie  :-). 
Wieczorem znowu 
œwietliki. Dojecha³am do 
miasteczka. Poczty nie 
by³o, ale by³ Koœció³ 
Baptystów. Pod 
Koœcio³em spotka³am  
Toni Clark  z mê¿em. 
Zaprosili do Koœcio³a na 
kolacjê, a potem na noc. 
Bardzo mile spêdzony wieczór. Dziêkujê!  :-). Poza tym nie dzieje siê 
nic szczególnego. Œciana w górê, œciana w dó³ i ze sto zakrêtów  

24.06.
Wczoraj bardzo ciê¿ki dzieñ. Rano, za Houston, z³apa³ mnie deszcz, a 
potem burza z ulew¹. By³o za to ciep³o i nie wia³o. Tak a¿ do 
Summersville. Tam obiad i w przelotnych deszczach do Eminence. Za t¹ 
miejscowoœci¹ zacz¹³ siê ciê¿ki odcinek z wieloma œciankami po naœcie 
procent. Niektóre musia³am iœæ pieszo, bo za ciê¿ko by³o jechaæ. Zasta-
nawia³am siê nawet, nad tym co ja robiê na tak ciê¿kim wyœcigu. Bo to 
ca³y czas jest wyœcig. Niezale¿nie od tego, czy idê, czy jadê. W koñcu 
osi¹gnê³am Ellington. Po prawie 30 km ci¹g³ych œcian. Masakra. 
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Dziura zabita dechami. Ale mieli pocztê. Nie mog³am jej znaleŸæ. D³ugo 
szuka³am. By³ te¿ motel, ale mnie nie staæ. Zosta³am na poczcie. Sen 
d³ugi, bo znowu mam reakcjê alergiczn¹. Coœ mnie u¿¹dli³o 
przedwczoraj, w okolicach mostka. Czerwone, szczypie, boli, swêdzi. 
Czyli moja norma. Przejdzie pewnie za tydzieñ.

Jeszcze jakieœ 100 km w... ciê¿kim stanie, Missouri. Nachylenia bardzo 
du¿e. Spotka³am 2 ch³opaków, którzy jad¹ tras¹ wyœcigu. Mówili, ¿e 
jeœli idzie o stromizny, to jest to w³aœnie najciê¿szy stan. Oby mieæ to ju¿ 
za sob¹! Coraz gorzej jest z psami. Jest ich du¿o i atakuj¹. Wœród nich 
te¿ psy podobne do pitbulli i innych amstafów. Najlepiej by³o wczoraj. 
Zaatakowa³o mnie 6 psów. W³aœciciel to widzia³, wo³a³ je. A jak nic to 
nie da³o, to... uciek³ do domu! Gaz na niedŸwiedzie zu¿yje na psy. Pies 
to nie jest przyjaciel cz³owieka. Pies to PROBLEM!!!  

26.06
Wczoraj, przekraczaj¹c mostem rzekê Missisipi, opuœci³am stan 
Missouri i wjecha³am do stanu Illinois. Mia³am na plecach burzê, robi³o 
siê ciemno, wiêc posz³am na pocztê spaæ. £adna, zabytkowa poczta 
i spokojna, nikt noc¹ nie przyszed³ po listy. Rano duchota, burza wisia³a 
nade mn¹. Ile si³ w nogach jecha³am do Campbel Hill, zd¹¿y³am 
w ostatniej chwili. Nawa³nica niesamowita. Ponad godzina ostrej burzy. 
Potem nadal by³a burza, ale pojecha³am. 30 km w burzy do 
Murphysboro.

27.06.
Wczoraj by³y jeszcze 2 burze. Jedn¹ przeczeka³am na stacji w Goreville. 
Gdy minê³o pierwsze uderzenie, ruszy³am. Druga burza z³apa³a mnie 
poœrodku niczego. Ale by³ wiadukt kolejowy i jakieœ roboty. Oczywiœcie 
wieczorem nie by³o tam nikogo. Schowa³am siê w toalecie przenoœnej 
typu toi-toi. To by³o dobre. Potem w g³êbokiej szarówce, a nastêpnie po 
ciemku jecha³am w deszczu do Eddyville, na pocztê, spaæ. Na drodze 
pe³no ¿abek. Mg³y. Œwietliki. By³o nastrojowo jechaæ w tym deszczu 
i ciemnoœci. Rano wczeœniejsza pobudka. Ok. 30 km do Elizabethtown, 
tam dobre œniadanie i jazda na prom na rzece Ohio. Ogromna rzeka. 
Zaraz po przeprawie, burza. Na chwilê schowa³am siê pod chatk¹ 
pilotów. Ale pocz¹tkowo burza nie by³a tak silna i ruszy³am. To by³ b³¹d. 
Czasami jest tak, ¿e w ¿yciu podejmujesz ryzykowne decyzje. Potem, 
¿a³ujesz, ale jest ju¿ za póŸno, by cokolwiek zmieniæ... wtedy przychodzi 
pora, by dalej iœæ przed siebie. Zacisn¹æ zêby. Nie patrzeæ wstecz. 
Pomimo burz. Marion, McDonald.

29.06.
Wczoraj by³o deszczowo, burzowo i ciep³o. Bardzo du¿a wilgotnoœæ 
powietrza. Jeœli chodzi o psy, to sposób mam jeden. Bardzo uwa¿nie 
ogl¹dam wszystkie posesje. Gdy widzê, ¿e pies szykuje siê do ataku, to 
siê zwykle zatrzymuje (choæ na stromych zjazdach siê nie da!!!). To na 
ogó³ pomaga. Jak nie pomaga, to psikam w nie gazem na owady, a dalej 
gazem na niedŸwiedzie. Nic siê nie zmieni³o, nie lubiê psów. ¯adne inne 
zwierzêta domowe nie s¹ tak agresywne i napastliwe. Lubiê za to koty. 
Wczoraj spotka³am jednego. W rowie, przy drodze, przed Sebree. Ma³y 
kotek z zakrwawionym noskiem. Odstawi³am rower i wyjê³am z rowu 
tego kota. Trochê mnie ofuka³, ale to nic strasznego. Zanios³am go do 
pierwszego najbli¿szego domu. Jakieœ 200 m spaceru. Da³am panu, 
który krêci³ siê po obejœciu.  

Potem by³y górki i deszcze. Mniejsze stromizny, wiêc da³o siê 
normalnie jechaæ. Pod wieczór, mia³am przygodê na stacji. Zaciê³y siê 
drzwi od toalety i nie mog³am wyjœæ! Wali³am rêk¹ w drzwi i wola³am 
o pomoc. W koñcu ktoœ przyszed³ i mnie uwolni³.  
Potem w nocy jazda do Whitesville. Poczta okropna. Wszystko widaæ. 
Na chwilê do³¹czy³o 2 ch³opaków z wyœcigu, którzy mnie dogonili, ale 
na szczêœcie woleli iœæ spaæ pod koœció³. Tu wpadli do³adowaæ 
elektronikê. Dziœ rano czujê siê zmêczona. Spa³am s³abo, bo 
wiedzia³am, ¿e doskonale widaæ mnie z ulicy. Wczoraj 215 km i ponad 
2000 m pionu.

30.06.
Wczoraj dopiero póŸnym popo³udniem poczu³am siê dobrze po 
zatruciu, które mnie dopad³o. I wtedy zaczê³am normalnie jechaæ. 
Dojecha³am do New Haven. Wjecha³am 2 km w miejscowoœæ, bo tam 
by³a poczta. Obok stacja BP, wiêc super, trochê siê umy³am i zrobi³am 
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na szczêœcie woleli iœæ spaæ pod koœció³. Tu wpadli do³adowaæ 
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Wczoraj dopiero póŸnym popo³udniem poczu³am siê dobrze po 
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ma³e zakupy. Zaczepi³ mnie mi³y pan, Mike. Pyta³ dok¹d jadê. 
Powiedzia³, ¿e bardzo lubi rowerzystów, ¿e mam pochodziæ po sklepie, 
wybraæ sobie coœ do jedzenia i on mi to kupi. No to wziê³am 2 banany 
i gatorade. Potem da³ mi jeszcze do portfela resztê, któr¹ wyda³a pani na 
kasie. Zaprasza³ na pizzê (prowadzi pizzerie), ale ja niestety (!!!) 
zupe³nie nie by³am g³odna. Noc na poczcie spokojna. O 4 nad ranem 
przyszed³ pan z gazetami i mnie obudzi³, wiêc wsta³am  :-). A potem, 
przed 5 ju¿ by³am na rowerze. Kompletnie ciemno jest tu o 5 rano, bo 
zmieni³am strefê czasow¹. No i w tych ciemnoœciach zaatakowa³ mnie 
pies wygl¹daj¹cy jak amstaf. Zaczê³am krzyczeæ ze strachu i wtedy ten 
pies na chwilê zg³upia³, a ja zd¹¿y³am go potraktowaæ gazem i zwiaæ.  
Potem by³a normalna jazda. Psy raz po raz, ale ju¿ nie tak groŸnie. 
£adny dzieñ, nie tak gor¹co jak wczoraj, wiêc wilgotnoœæ powietrza tak 
nie przeszkadza. Teraz Burgin i pizza, na liczniku 111 km, godz. 14.

30.06
Miêdzy Lancaster a Berea by³o miejsce dla zawodników TABR. Wiata 
i domek, na którego ty³ach by³ prysznic. W³aœciciele dowieŸli nawet 
pizzê. Mówili zgodnie, ¿e za Berea wszystko siê zmieni. Przyjd¹ ostre 
d³u¿sze podjazdy i... bêdzie wiêcej psów  :(. Dlatego, ¿e wschodnie 
Kentucky jest biedne. Wspania³e miejsce i dobra regeneracja. Potem 
18 mil do Berea. Du¿e miasto i du¿a poczta. Od rana Apallachy, 
pocz¹tek. Gdyby nie psy, bieda i brud, to by³oby tu tak piêknie. 
Zgubi³am dziœ krem przeciws³oneczny, nowy, wczoraj kupiony. Ju¿ mam 
nowy. Niestety jestem doœæ mocno opalona. Ci z Was, którzy wiedz¹ jak 
bardzo nie podoba mi siê opalenizna, pewnie wiedz¹ jak bardzo jestem 
z tego niezadowolona. Ale có¿ poradziæ. Wygl¹dam strasznie. Jadê 
równie¿ strasznie. Powoli  

01.07.
Wczoraj, popo³udniem zrobi³o siê gor¹co. 38 stopni i pe³ne s³oñce. Do 
tego du¿e podjazdy w tym skwarze. Mój organizm nie wyrabia w takim 
upale. Podjazd mêczy³am na raty. Do Buckhorn dotar³am ledwo ¿ywa. 
A tam... sklepik, w którym œmierdzia³o stêchlizna. Strach by³o 
cokolwiek dotkn¹æ. Wzi¹³em napój i lody. Najgorsze lody w moim 
¿yciu. Teraz siê z tego œmiejê, ale wczoraj by³am wœciek³a. Potem do 
Chavies. By³a tam poczta, mo¿na by³o nawet zgasiæ œwiat³o. Ale... Nie 
mog³am tam spaæ. Poczta by³a bez klimy, w œrodku ponad 30 stopni
 i duchota. Posz³am spaæ pod koœció³. Rozbi³am namiot.  

02.07.
Wczoraj dojecha³am do Damascus. Znowu z ty³u by³a burza, ale tym 
razem daleko. Dojazd do miasteczka szybki. A tam... kibice TABR   
Mary Kvochak Davis  i Jerry. Czekali na mnie! Ale to by³o cudowne!  :-
)  mia³am upatrzona pocztê, ale zaprosili mnie na nocleg i prysznic do 
domu! Znowu jestem czysta  :-). Mile spêdzony wieczór, noc w praw-
dziwym ³ó¿ku i rano wspólne œniadanie ze wspania³¹ gorzk¹, czarn¹ 
herbat¹. Od rana podjazd d³ugi na 28 km. Przefrunê³am dos³ownie nad 
t¹ gór¹! Przyjemny poranny ch³odek na to pozwoli³. Teraz McDonald, 
mam 110 km, godz. 15.00. Znowu ta chora spiekota, co odbiera si³y  :(. 
Musicie pamiêtaæ, ¿e niezale¿nie od tego, ile marudzê, jestem bardzo 
szczêœliwa, ¿e tu jestem. To piêkne. ¯ycie jest bardzo proste tutaj: 
jechaæ, jeœæ, piæ, spaæ, walczyæ ze zmêczeniem i pogod¹ i górami. 
Gdyby tylko takie problemy istnia³y, to ¿ycie by³oby bajk¹.

02.07.
Ojej, ale mi siê nie chce! Jestem 
w McDonald w Meadowview, 
zapraszaj¹ na nocleg do koœcio-
³a. A tu jeszcze jasno, wiec 
trzeba dalej r¹baæ podjazdy do 
Damascus. Tam jest poczta. Na 
tê chwilê 115 km i 2111 m 
pionu. Serdecznie pozdrawiam 
ca³¹ Wierzenicê. Wszystkich 
Mieszkañców. Wierzenica jest 
najpiêkniejsza.

04.07.
Dziœ o 5 rano by³am ju¿ na 
rowerze. By³o kompletnie 
ciemno jeszcze. Pocztê w 
Christiansburg mia³am ³adn¹, 
zabytkow¹. Po ciemku pagórki 
po mieœcie. Od samego 
pocz¹tku bardzo ciep³o. Jeszcze 
w sumie noc by³a, a ju¿ 21 stopni... to nie wró¿y³o dobrego dnia. Jak to 
kiedyœ us³ysza³am: it is too hot to have a good day. No wiêc dziœ na 
tapecie to, czego nie lubiê. Trasa bardzo interwa³owa. Ci¹gle ostre 
zjazdy i podjazdy/podejœcia. Do tego dziury zabite dechami i nie by³o 
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gdzie zjeœæ  normalnego œniadania. Zjad³am wiêc po 70 km jazdy... 
chipsy. Da³o mi to energiê na kolejne 30 km pagórków. Co za rzeŸnia! 
Mam teraz 101 km, 1043 m pionu, godz. 12.49 i... jem œniadanie. Frytki, 
cola i grzyby. Tylko to uzna³am za jadalne. Z jedzeniem jest tu 
katastrofa  ;). Mia³am te¿ teraz, tu¿ przed Buchanan, jakieœ 7-9 km po 
drodze wysypanej luŸnym ¿wirem. Fatalne to by³o do jazdy. Czy 
wspomina³am ju¿, ¿e jest ciê¿ko?

04.07
Czujê siê chora od upa³u i stromych gór. Jestem w Lexington teraz, na 
liczniku 146 km i 1554 m pionu. Powa¿nie myœlê o poczcie tu. A jest 
dopiero 18. Zbiera siê na jakaœ burzê. Jeœli tu nie zostanê, to potem mam 
a¿ 63 mile z praktycznie brakiem sklepów, poczt. To ju¿ bêdzie wjazd na 
Wezuwiusz, ponad 1000 m npm. Ostatnia bardzo du¿a góra wyœcigu. 
Jeœli zdecydujê siê jechaæ dziœ dalej, to nocleg bêdzie na dziko, 
w namiocie. Zobaczê, jak bêdê siê czu³a po obiedzie. Jestem w jakiejœ 
wykwintnej restauracji. Bo maj¹ tu ³ososia, a ja lubiê ryby.

05.07
Wczoraj dobry obiad i mi³a rozmowa postawi³y mnie na nogi. Nie 
zosta³am na tamtej poczcie, tylko pojecha³am ponad 30 km dalej, lekko 
pod górê, do wsi Vesuvius. Poczta by³a tam maleñka i wszystko by³o 
widaæ z ulicy. Pojecha³am wiêc kawa³ek dalej, pod koœció³, i tam 
rozbi³am namiot. To by³o dobre, by nocowaæ tu¿ pod gór¹, od rana 
zaczê³am wspinaczkê... piesz¹. To bardzo ciê¿ki podjazd. Normalnie do 
zrobienia w siodle. Ale nie po ponad 6000 km wyœcigu. Pod koniec góry 
(4km marszu), spotka³am motocyklistê. Kibica TABR. Mia³ w kufrach 
chyba wszystko. Mi wystarczy³o trochê arbuza i picie. Mi³e spotkanie. 
Zjazd niejednorodny. Z elementami podjazdu. Od 11 godz. znowu 
spiekota. Masakra. Zajecha³am do White Hall. 76 km, 1400 m pod górê. 
13.50. Odpoczynek w klimatyzowanym sklepie. Pojecha³y tu za mn¹ 
autem bardzo mi³e dziewczyny, mówi³y, ¿e goni³y mnie. Dosta³am od 
nich ciastko i przepyszny napój przecierowy z truskawek i bananów  

06.07
Wczorajsza fotka z mi³ego spotkania z dziewczynami w White Hall. 
Wczoraj do koñca dnia by³o gor¹co. Charlottesville, du¿e i nieprzyjemne 
miasto. Ogromny ruch, w¹skie, krête i pagórkowate drogi. Koszmar. 
Dalej, ju¿ lepiej. Nadal s¹ pagórki, jest ich sporo. Ruszy³am dziœ o 5 nad 
ranem i od razu a¿ 24 stopnie... to nie wró¿y przyjemnego dnia...

07.07 
Pozdrowienia 
z Yorktown!!! Jest meta! 
Dziœ mia³am przyjemnoœæ 
przejechaæ okolice 
Richmond razem z Holly. 
To przemi³a dziewczyna, 
która jeŸdzi na piêknej, 
tytanowej szosowce 
Lynskey. Zabra³a mnie na 
pyszne œniadanie 
i przejecha³yœmy razem 
³adny kawa³ drogi. Podczas 
œniadania namierzy³ nas 
jeszcze jeden kibic TABR. 
A potem, 63 km przed 
met¹, dorwa³a mnie mega 
burza. Schowa³am siê... pod 
drzewem. Na chwil parê. 
Ale burza nie chcia³a siê 
skoñczyæ. Wiêc ruszy³am. 
20 km w ostrej burzy. La³o tak, ¿e 
samochody jecha³y powoli na 
œwiat³ach awaryjnych. A ja prawie 
nie widzia³am drogi. Potem by³ 
ju¿ do koñca normalny deszcz. 
A ja... cieszy³am siê z tego. Bo 
przecie¿ mog³o byæ gorzej. Móg³ 
byæ skwarrrrrr. Na metê 
dojecha³am oko³o 21, po ciemku 
i w deszczu, 260 km. Nie by³o to 
³atwe zakoñczenie. 
No ale mam to! Ukoñczy³am 
Trans Am Bike Race!
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Po wyœcigu:
Jestem mocno opalona, paznokcie i w³osy mam w kiepskim stanie. 
Jestem chudsza ni¿ normalnie, moja waga teraz to zaledwie 49 kg. To 
cena jak¹ trzeba zap³aciæ za ten wyœcig. Pranie rêczne przekracza moje 
mo¿liwoœci, tak mocno bol¹ mnie d³onie, goj¹ mi siê rany, trudno siê 
siedzi. Trans Am Bike Race - teraz mam to ju¿ za sob¹.
Oregon jest piêkny, jak z bajki. Jedziesz w nieustannym zachwycie. A 
potem nagle robi siê gor¹co i bardziej stromo. To Idaho. Du¿o owadów, 
szarañcza. Niesamowicie przestrzenna Montana. Ogrom tego co siê 
widzi, budzi respekt. Wyoming to wiatr. Tam potrafi wiaæ... jeœli myœlisz, 
¿e strasznie wieje, to wiedz, ¿e tu zawsze mo¿e byæ jeszcze gorzej. A 
potem nagle znikaj¹ szerokie pobocza. To ju¿ Colorado. Mniej ostro¿ni 
kierowcy. Dziwny stan. Rozgrzeje polami geotermalnymi w 
Yellowstone, a potem z samego rana zetnie mrozem. Wyniesie wysoko, 
prawie do nieba, ale zap³acisz za to... krwotokiem z nosa. Wtedy 
przyjdzie czas, by zejœæ na ziemiê. Kansas. Jeœli nagle zauwa¿ysz, ¿e 
boisz siê czarnych asfaltów, to musi to byæ Kansas. Gor¹cy, wietrzny 
stan. Ciemny asfalt odbija ciep³o. Z góry pra¿y s³oñce. Jak piekarnik. 
Widzisz miasto z daleka. I ono ci¹gle jest daleko. Rozleg³a przestrzeñ. 
To tu mog¹ pêkn¹æ usta od uœmiechu. Bardzo mili kierowcy.
Missouri to œciany. Œciana w górê, œciana w dó³. To boli. Ale jeœli chcesz 
mieæ zdjêcie "na œciance", przyjedŸ tu koniecznie. Illinois to stan ci¹g³ej 
burzy. Nigdzie niebo nie jest tak niespokojne. Kentucky stoi psami. A 
w³aœciwie szczeka, warczy i wœciekle goni. A potem jest Virginia. Jeœli 

nie masz doœæ si³, to musisz 
pokochaæ spacery z rowerem... 
Taki jest Trans Am Bike Race. 
To trudny wyœcig. Sprawdzi 
wszystkie Twoje umiejêtnoœci 
kolarskie i... bezlitoœnie obna¿y 
ich brak.
Dziêkujê wszystkim, którzy 
mnie obserwowali, mam 
nadziejê, ¿e uda³o mi siê 
dostarczyæ Wam trochê 
sportowych wra¿eñ.

przywitanie wierzenickich
Kotów ;)
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Wywiad z Marzen¹ Szymañsk¹, niesamowit¹ kobiet¹, która jako jedyna 
mieszkanka Wierzenicy wziê³a udzia³, a co wiêcej - ukoñczy³a wyœcig 
Trans Am Bike Race, o którym wiêkszoœæ z nas nawet nie s³ysza³a... 
O trudach wyœcigu, zmaganiach z chorob¹ wysokoœciow¹, ¿yczliwoœci 
ludzkiej, a przede wszystkim o tym, ¿e marzenia siê spe³niaj¹ o ile tylko 
damy sobie szansê! 

Wierzeniczenia (W): Marzeno, Trans Am Bike Race - co to za wyœcig? 
Ile czasu zajê³o Ci ukoñczenie go?
Marzena Szymañska (MS): Trans Am Bike Race  jest wyœcigiem w 
poprzek Stanów Zjednoczonych. Rozpoczyna siê na zachodnim 
wybrze¿u, w Astorii i po 6735 km koñczy siê na wschodnim wybrze¿u, 
w Yorktown. Wyœcig przebiega przez 10 Stanów: Oregon, Idaho, 
Montana, Wyoming, Colorado, Kansas, Missouri, Illinois, Kentucky, 
Virginia. Uzyska³am czas: 34 dni, 12 godzin i 35 minut.  

W: To niesamowite osi¹gniêcie! Wiêkszoœci z nas skala tego 
przedsiêwziêcia pewnie nie mieœci siê w g³owie. Powiedz proszê kiedy 
po raz pierwszy dowiedzia³aœ siê o tym wyœcigu? 
MS: Zesz³y rok by³ prze³omowy. Wtedy w Trans Am Bike Race 
wystartowa³ mój kolega z Warszawy, który zaj¹³ œwietne, siódme 
miejsce.  

„Nie powinno siê odk³adaæ marzeñ na póŸniej” 

„...Ostatnia koncertowa dedykacja i ostanie s³owa kierujê do 
niezwyk³ej mieszkanki Wierznicy Marzeny Szymañskiej, która w chwili 
obecnej przebywa w Stanach Zjednoczonych i uczestniczy 
w wielkich indywidualnych zawodach kolarskich, w czasie których do 
przejechania jest, bagatela, 6750 km od zachodniego do wschodniego 
wybrze¿a Ameryki.  Przy czym ka¿dy uczestnik musi sam sobie zadbaæ 
o jedzenie i nocleg. Do przejechania jest okreœlona trasa, a ka¿dy 
zawodnik sam te¿ sobie wyznacza ile kilometrów danego dnia 
przejedzie. Na ten wyjazd Marzena sama siê przygotowywa³a, sama 
zbiera³a i odk³ada³a pieni¹dze. W trasie jest od 3 czerwca. 
W dzisiejszych „Wierzeniczeniach” publikujemy krótkie relacje, jakie 
mamy od niej. Dzieñ przed wyjazdem pob³ogos³awi³em j¹ na ten trud 
i na szczêœliwy powrót. 

Marzena, nikt z nas nie wsi¹dzie na rower, ¿eby chocia¿ na 
jednym  dwustu, albo chocia¿ stu  kilometrowym odcinku Ci 
towarzyszyæ.  Powierzam Ciê Bo¿emu prowadzeniu ¿ebyœ swoje 
marzenie ¿ycia zrealizowa³a. Brawa dla tej dzielnej dziewczyny 
z Wierzenicy....”
                                                       x. Przemys³aw Kompf

najlepsze noclegi w drewnianych koœcio³ach
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W: Sk¹d wzi¹³ siê pomys³, aby w nim wystartowaæ?
MS: Zainspirowa³ mnie kolega z Warszawy, który ukoñczy³ ten wyœcig 
rok wczeœniej. Sporo je¿d¿ê na rowerze. G³ównie na szosie. Bra³am 
udzia³ w wielu wyœcigach szosowych w Polsce, ukoñczy³am dwukrotnie 
Ba³tyk - Bieszczady Tour (1008 km non stop), a w zesz³ym roku 
Maraton Rowerowy Dooko³a Polski (3130 km). Tu, w kraju nic 
trudniejszego ju¿ nie ma. Zaczê³am wiêc patrzeæ dalej. Uwa¿am, ¿e nie 
powinno siê odk³adaæ marzeñ na póŸniej. Warto je realizowaæ tu i teraz. 
Drugiej okazji mo¿e nie byæ.  

W: Czy przed tym wyœcigiem startowa³aœ w innych zawodach?
MS: Tak. Ukoñczy³am kilkadziesi¹t maratonów szosowych. Zaczyna³am 
od zawodów, gdzie dostêpne by³y dystanse oko³o 200 kilometrowe. 
PóŸniej zauwa¿y³am, ¿e mo¿na jechaæ jeszcze dalej. Przejecha³am 
pierwsze 300, 400 i 500 km. Szuka³am ca³y czas granicy, by³am 
ciekawa, co dzieje siê z organizmem, gdy prze³amuje siê kolejne 
kryzysy. No bo przecie¿ nie da siê jechaæ w nieskoñczonoœæ! Okaza³o 
siê, ¿e.... na koñcu siê zasypia na rowerze, podczas jazdy. 
Doœwiadczy³am tego.  

W: Ojej! Dobrze, ¿e nic Ci siê nie sta³o i obudzi³aœ siê w porê! A kiedy 
zaczê³a siê Twoja przygoda z rowerem? Lubisz jeŸdziæ od dziecka? Czy 
mia³aœ jakiœ swój ukochany rower, który wspominasz z rozrzewnieniem?
MS: Jako ma³a dziewczynka, okropnie zazdroœci³am innym dzieciom 
tego, ¿e umiej¹ jeŸdziæ na rowerze. Ja nie umia³am, bo moje dzieciñstwo 
to by³o nieustanne pasmo chorób i pobytów w szpitalach. Jednak ca³y 
czas mia³am to z ty³u g³owy - ¿e fajnie by by³o siê nauczyæ. No i siê 
nauczy³am. Mia³am wtedy 25 lat. Od roku 2005 do teraz przejecha³am 
rowerem 170 000 km. I jadê dalej. Nadrabiam stracony czas :). Mój 
pierwszy rower ten, który kupi³am maj¹c 25 lat, mam do teraz. Je¿d¿ê 
nim codziennie do pracy. 

W: Czy w Twojej rodzinie jest wiêcej sportowców lub osób tak 
zdeterminowanych na osi¹ganie celów jak Ty?
MS: Nie. Nie znam nikogo w rodzinie, kto by by³ pasjonatem sportu. 
Jednak rys charakteru, który odpowiada za posiadanie silnej pasji, z 
pewnoœci¹ odziedziczy³am po tacie, który te¿ jest pasjonatem. Jednak w 
innej dziedzinie. 

W: Z kogo bra³aœ / bierzesz przyk³ad? Masz jakiegoœ idola – sportowca 
lub niekoniecznie, kto motywuje Ciê do osi¹gania celów?

MS: Oczywiœcie s¹ sportowcy, których ceniê i podziwiam. Jednak 
daleka jestem od tego, by próbowaæ staæ siê "drug¹... - i tu mo¿na 
wstawiæ dowolne, znane nazwisko". Ka¿dy powinien byæ sob¹, 
poniewa¿ to jest najbardziej wartoœciowe. Bardzo ceniê kolarzy ultra 
takich jak Sarah Hammond, czy Mike Hall, który straci³ ¿ycie w 
ubieg³orocznym wyœcigu przez Australiê Indian Pacific Wheel Race. 
Niesamowite osobowoœci i wielkie talenty sportowe. 

W: Zdajesz sobie sprawê, ¿e teraz Ty mo¿esz staæ siê wzorem, idolk¹ 
dla innych? Jestem przekonana, ¿e wiele osób bêdzie bra³o sobie Ciebie 
za przyk³ad i mówi³o: chcê byæ jak Marzena!
MS: Takim osobom chêtnie pomogê, podpowiem, bazuj¹c na w³asnym 
doœwiadczeniu. Myœlê, ¿e dawanie przyk³adu, bycie idolk¹, to 
odpowiedzialnoœæ. Osoba, która dot¹d przez wiêkszoœæ ¿ycia by³a ma³o 
aktywna nie przejedzie z miejsca 200 albo 300 km. Trzeba stopniowo 
zwiêkszaæ obci¹¿enia, sprawdzaæ jak reaguje organizm. No i przede 
wszystkim nie za³amywaæ siê i nie panikowaæ, gdy coœ idzie nie tak. 
Opanowanie i silne nerwy to du¿a czêœæ sukcesu. 

W: Co jest potrzebne do tego, aby osi¹gn¹æ swój cel? Treningi, 
systematycznosæ, wiara w siebie, czy coœ jeszcze innego?
MS: Myœlê, ¿e wszystko to co wymieni³aœ - po trochu. Chocia¿ ja akurat 
nie trenujê. S³owo trening od razu przywo³uje jedno skojarzenie: ból. 
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Nie chcê, by rower Ÿle mi siê kojarzy³. 
Jednak systematycznoœæ (która uchodzi za wa¿n¹ sk³adow¹ treningu) 
mam zapewnion¹ - codziennie je¿d¿ê rowerem do pracy. Nawet jeœli jest 
zimno, pada deszcz, albo wystêpuje siarczysty mróz. Przesiadam siê do 
samochodu tylko wtedy, gdy na drogach pojawiaj¹ siê œnieg i lód. Inne 
warunki pogodowe nie s¹ dla mnie przeszkod¹. Poza prac¹ te¿ je¿d¿ê na 
rowerze. Zdarza mi siê pojechaæ w jeden dzieñ z Wierzenicy do 
Gdañska, albo do Olsztyna, Warszawy... Krótko przed Trans Am Bike 
Race wpad³am na pomys³, by pojechaæ rowerem na Jasn¹ Górê i 
pomodliæ siê o pomyœlnoœæ na wyœcigu. Wyjecha³am w sobotê rano, 
dojecha³am tego samego dnia, akurat na 21.00, gdy zaczyna³ siê Apel 
Jasnogórski. 
Wiara w siebie te¿ bardzo pomaga. Jest to akurat jedna z tych rzeczy, 
których nigdy mi nie brakowa³o. Brak wiary w siebie, to w mojej opinii, 
wstêp do pora¿ki.  
Do tego wszystkiego doda³abym jeszcze wyobraŸniê i odwagê by 
realizowaæ marzenia. Nawet te najbardziej nieprawdopodobne. 

W: Co popycha Ciê do przodu i motywuje do dzia³ania?
MS: Sam widok roweru jest dla mnie wystarczaj¹cy, by nabraæ ochoty 
na jakiœ ciekawy wyjazd :). Czasem wystarczy, ¿e zobaczê zdjêcie 
jakiegoœ ³adnego miejsca. Wszystko zaczyna siê zwykle od drobiazgu. 
Potem idzie ca³a reszta: planowanie trasy, logistyka dojazdowa, bilety. 
Jeœli jest to wyœcig - to dok³adne przestudiowanie regulaminu i zapisanie 
siê na listê startow¹. Latem lubiê na weekend wyjechaæ w Polskê. Od 
razu po pracy. W pakowaniu siê na wyjazd dosz³am do perfekcji, 
potrafiê to zrobiæ w kilkanaœcie minut. 

W: Jak sobie radzisz w najtrudniejszych chwilach? Gdy nogi ju¿ 
odmawiaj¹ pos³uszeñstwa, miêœnie piek¹ ¿ywym ogniem, tchu brak – co 
sprawia, ¿e jedziesz dalej? Jaki masz sposób na siebie?
MS: Takie sytuacje nie zdarzaj¹ siê czêsto. Silny ból miêœni, brak tchu - 
to jest typowe dla krótkich, ostrych wyœcigów. Na ultramaratonach to 
praktycznie nie wystêpuje. Trzeba rozs¹dnie roz³o¿yæ si³y. Jeœli 
wyeksploatuje siê organizm ju¿ na samym pocz¹tku, to póŸniej mo¿na 
mieæ du¿y problem, by wyœcig w ogóle ukoñczyæ. Kiedy jest mi 
trudno.... to po prostu zwalniam, czasem coœ pijê, jem. Tego trzeba 
pilnowaæ. Czêsto po batoniku, kanapce - okazuje siê, ¿e wcale nie jest 
tak Ÿle i mo¿na jechaæ dalej :). 

W: Jaki by³ najtrudniejszy moment w tym wyœcigu? Co by³o 
najwiêkszym wyzwaniem?
MS: Najwiêkszym problemem by³y du¿e wysokoœci. Tu, na terenie 
naszej Parafii, ¿yjemy na wysokoœci oko³o 100 m n.p.m. Tam przez 
wiele dni przebywa³am na wysokoœci ponad 2000 m n.p.m., by w koñcu 
wjechaæ na najwy¿sz¹ prze³êcz wyœcigu - Hoosier Pass (3500 m n.p.m.). 
Na tak du¿ych wysokoœciach pojawi³y siê u mnie pierwsze objawy 
choroby wysokoœciowej. Krwawienia z nosa, kaszel, zawroty g³owy, 
md³oœci. Miejscowi s¹ przyzwyczajeni do obni¿onej zawartoœci tlenu w 
powietrzu, oni tam po prostu normalnie ¿yj¹ - my nie. Z pewn¹ rozpacz¹ 
mog³am tylko bezradnie patrzeæ jak wyprzedzali mnie praktycznie 
wszyscy, którzy tam mieszkaj¹c wyszli akurat na rower.
Innym istotnym wyzwaniem by³o funkcjonowanie w warunkach upa³u 
po³¹czonego z du¿¹ wilgotnoœci¹ powietrza. Takie warunki w Polsce... 
nie wystêpuj¹ nigdy. To bardzo obci¹¿a organizm, p³uca, serce. Mo¿na 
to porównaæ do jazdy rowerem w saunie parowej.

W: Tak zupe³nie szczerze – ile razy myœla³aœ, ¿e ju¿ dalej nie dasz rady i 
chcia³aœ siê poddaæ?
MS: Ani razu. Nie by³o ani jednej takiej chwili, bym pomyœla³a, ¿e nie 
dam rady. Co roku œrednio po³owa uczestników wycofuje siê z tego 
wyœcigu. Powody s¹ 
ró¿ne: infekcje, zatrucia, 
kontuzje, zbyt s³aba 
psychika, problemy ze 
sprzêtem, 
niedoszacowanie bud¿etu 
albo czasu potrzebnego 
na dotarcie do mety. Tu 
warunki pogodowe s¹ 
skrajne. One mog¹ 
przekroczyæ 
wyobra¿enia.
Stoj¹c na starcie 
myœla³am o tym, ¿e 
po³owa z nas nie dojedzie 
do mety. By³am pewna, 
¿e mnie wœród tych co 
nie dojad¹ nie bêdzie.
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W: Podziwiam Twoj¹ pewnoœæ siebie. To wa¿na cecha, która na pewno 
pomaga osi¹gaæ cele. Marzeno, zmieniaj¹c temat... Spêdzi³aœ sporo 
czasu sam na sam ze sob¹. Pewnie by³o wiele chwil na rozmyœlania. Czy 
w czasie jazdy o czymœ myœlisz? Czy jest to jakaœ gonitwa myœli, czy te¿ 
umys³ siê wycisza, uspokaja, wpadasz w swego rodzaju trans?
MS: Podczas ultramaratonu teoretycznie jest du¿o czasu na myœlenie. Po 
kilkanaœcie godzin na dobê jedzie siê rowerem. Jednak myœli doœæ 
szybko uciekaj¹. Zostaje wolna g³owa. To stan, który lubiê. Nie myœlê o 
niczym szczególnym. Rejestrujê mijane miejsca. Ca³e myœlenie 
sprowadza siê do rzeczy bardzo prostych: gdzie i co zjeœæ, jak daleko 
jest do kolejnej miejscowoœci, gdzie bêdê spaæ, jaka bêdzie pogoda. 
¯ycie podczas ultramaratonu jest bardzo proste. W skrócie ogranicza siê 
do trzech podstawowych rzeczy, a s¹ to: jazda, spanie i jedzenie. 

W: A co czu³aœ na mecie?
MS: To by³o dziwne. Podstawowym uczuciem, jakie mi towarzyszy³o, 
by³a... z³oœæ. Z³a by³am sama na siebie, bo uprzednio nie sprawdzi³am, 
gdzie w Yorktown (miasteczko mety) jest poczta - tym samym nie 
mia³am sprawdzonej miejscówki noclegowej. By³am te¿ z³a, bo tu¿ 
przed met¹ trochê pogubi³am trasê. By³o ciemno, pada³ deszcz. Ostatnie 
63 km zrobi³am w burzy i deszczu, finisz mia³am po 21.00 czasu 
amerykañskiego (w Polsce by³ to œrodek nocy). By³am na siebie z³a o tê 
pogubion¹ trasê. Potem jednak szybko to przesz³o. Na mecie czekali 
kibice. Mimo pod³ej pogody. Ludzie siê mn¹ zaopiekowali, za³atwili 
nocleg, zabrali na pizzê, dali nowe, czyste ubranie. To by³y magiczne 
chwile. Wtedy przysz³o wzruszenie i radoœæ.

W: Czy komuœ dedykujesz swój sukces?
MS: Mój sukces dedykujê przede wszystkim mojej rodzinie: rodzicom i 
siostrze. A tak¿e wszystkim tym, którzy na trasie towarzyszyli mi 
swoimi myœlami, ¿yczliwym s³owem. To by³o dla mnie bardzo wa¿ne.
 
W: Proszê zaspokój moj¹ ciekawoœæ – dlaczego noclegi planowa³aœ na 
poczcie czy w koœciele? Czy poczty w Stanach Zjednoczonych s¹ 
otwarte ca³¹ dobê?
MS: Bazê budynków pocztowych na trasie Trans Am Bike Race 
opracowa³am bardzo szczegó³owo jeszcze w domu, zim¹. Od Ryszarda 
(kolega, który jecha³ ten wyœcig w zesz³ym roku) wiedzia³am, ¿e poczty 
to dobre miejsca noclegowe. Prawie ka¿da poczta w USA sk³ada siê z 
dwóch czêœci: urzêdowej - czynnej zwykle do ok. 15.00 oraz 

ogólnodostêpnej, czynnej 24 h, w której znajduj¹ siê skrytki pocztowe. 
Z tych skrytek o ka¿dej porze dnia i nocy mo¿na odbieraæ przesy³ki. To 
idealne równie¿ dla maratoñczyków: mo¿na wejœæ pod dach i spaæ w 
cieple, bez ryzyka zwi¹zanego z warunkami pogodowymi. Jedyn¹ wad¹ 
nocowania na poczcie by³o pal¹ce siê ca³y czas œwiat³o, którego nie sz³o 
zgasiæ oraz to, ¿e czasem pojawiali siê ludzie po przesy³ki. Jednak przy 
du¿ym zmêczeniu nie by³o to problemem. Koœcio³y czasami równie¿ 
by³y otwarte ca³odobowo. Jednak nie wszystkie. Poczty by³y 
zdecydowanie bardziej pewne. 

W: Czy ktoœ próbowa³ Ciê okraœæ? Nie ba³aœ siê, ¿e ktoœ Ciê napadnie? 
W amerykañskich filmach czêsto widaæ nieciekawe typy, niebezpieczne 
miejsca – czy przesz³o Ci choæ przez chwilê przez myœl, ¿e nie jesteœ 
tam bezpieczna?
MS: Nie. Nikt nie próbowa³ mnie okraœæ. Wrêcz przeciwnie, 
doœwiadczy³am bardzo du¿o ¿yczliwoœci. Czasem ktoœ widz¹c, ¿e robiê 
zakupy pyta³ sk¹d i dok¹d jadê - gdy mówi³am o wyœcigu, ludzie 
czasem prosili by mogli zap³aciæ za moje zakupy. Raz jeden pan 
widz¹cy mnie podczas przerwy w McDonald`s da³ mi 20 USD ¿ycz¹c 
powodzenia. Nie czu³am zagro¿enia ze strony ludzi. Zagro¿eniem by³y 
natomiast biegaj¹ce luzem agresywne psy i nieobliczalna pogoda. Trasa 
wyœcigu nie prowadzi³a przez du¿e miasta. Jedynym du¿ym miastem 
by³o Baltimore - z którego wylatywa³am ju¿ po wyœcigu do Europy. 
Tam nie czu³am siê bezpiecznie. Ludzie bywali nachalni. Wieczorem nie 
odwa¿y³am siê wyjœæ z hostelu. 

W: Z Twojej opowieœci 
(niezwykle ciekawej!) 
wynika, ¿e spotyka³aœ 
serdeczne osoby na 
swojej drodze. Czy ktoœ 
szczególnie zapad³ Ci w 
pamiêæ?
MS: Takich ludzi by³o 
wielu. Bardzo mile 
wspominam dziewczyny 
w White Hall. Urwa³y siê 
z pracy, by mnie spotkaæ, 
goni³y samochodem i w koñcu z³apa³y. Mia³y dla mnie przygotowany w 
domu zimny napój z prawdziwych owoców: truskawek i bananów. 
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Pyszny! Albo Mike i Wendy z Ash Grove - ka¿dego roku przechwytuj¹ 
zawodników Trans Am, tego roku uda³o im siê spotkaæ wszystkich! 
Mary Davis z mê¿em - czekali na mnie na skrzy¿owaniu i zaprosili na 
noc do domu.  

W: Jacy byli inni zawodnicy wyœcigu? W podobnym wieku? Czy to byli 
zawodowcy – sportowcy, czy te¿ na co dzieñ wykonywali inny zawód, a 
ten wyœcig by³ dodatkiem do ich ¿ycia? Czy byli nawzajem dla siebie 
¿yczliwi? Z Jakich krajów pochodzili? Czy z kimœ utrzymujesz kontakt 
do tej pory? Mo¿e zaplanowaliœcie jak¹œ wspóln¹ rowerow¹ wyprawê?
MS: Byliœmy w ró¿nym wieku. Najm³odszy by³ Ben - mia³ dopiero 19 
lat i jecha³ w duecie ze swoim tat¹. Najstarszy zawodnik by³ po 
szeœædziesi¹tce. Byli to ludzie zajmuj¹cy siê ró¿nymi rzeczami. 
Wiêkszoœæ z nas normalnie pracuje, nie jesteœmy zawodowcami. Wiem, 
¿e niektórzy, by móc wzi¹æ udzia³ w tym wyœcigu musieli rzuciæ pracê. 
Moja praca jest na tyle fajna, ¿e nie musia³am jej rzucaæ - dosta³am 
bezp³atny urlop - to wspania³e. 
Wszyscy byli dla siebie ¿yczliwi. Nie spotka³am siê z niemi³ym 
zachowaniem. Niemniej by³ to jednak wyœcig i duch rywalizacji by³ 
odczuwalny. Przez wiele dni œciga³am siê bezpoœrednio z Genevieve z 
Kanady. Wiele razy tasowa³yœmy siê na trasie. To by³o bardzo 
motywuj¹ce. W drugiej czêœci wyœcigu stara³am siê dogoniæ Lecha 
Kiedrowskiego - który od lat mieszka w Stanach. Ostatecznie nie uda³o 
mi siê to. Chocia¿.... on dotar³ na metê zaledwie kilka godzin przede 
mn¹. Tak ma³a ró¿nica czasowa na ogromnym dystansie 6735 km mówi 
wiele :) 
Zawodnicy pochodzili z ró¿nych krajów. Najwiêcej osób by³o z USA. 
Byli te¿ jednak ludzie z Anglii, Austrii, Kanady. Z niektórymi osobami 
kontakt utrzymujê do dziœ. Nie jest wykluczone, ¿e kiedyœ siê spotkamy. 
Ostatecznie, œwiat nie jest a¿ tak du¿y jakby mog³o siê wydawaæ :)

W: Czy ten wyœcig by³ Twoim najwiêkszym marzeniem?
MS: Tak. To by³o marzenie. Jad¹c myœla³am sobie czasem, ¿e to 
zupe³nie niesamowite, ¿e mogê tu byæ. Widzieæ te wszystkie miejsca, 
doœwiadczaæ nieobliczalnej pogody. Nawet wtedy, gdy robi³o mi siê 
s³abo z gor¹ca, albo gdy przez 8 km musia³am pchaæ rower przez 
kompletne pustkowie, bo wia³o tak mocno, ¿e nie da³o siê jechaæ - by³a 
we mnie radoœæ. Cieszy³am siê w³aœnie z tego, ¿e realizujê swoje 
marzenie. 
W: Sama zebra³aœ fundusze na tê przygodê? Czy masz mo¿e jakiœ 
sponsorów? Stara³aœ siê ich kiedyœ pozyskaæ?

MS: Tak, pojecha³am 
za w³asne 
oszczêdnoœci. 
Organizator polskiego 
ultramaratonu Ba³tyk-
Bieszczady Tour, 
Robert Janik, 
ufundowa³ mi 
kompletny strój, który 
otrzymuje ka¿da 
osoba koñcz¹ca ten 
najbardziej znany 
polski ultramaraton 
szosowy. By³a to 
jednak wyj¹tkowa 
wersja tego stroju. 
One (te stroje) 
wszystkie s¹ niebieskie. Specjalnie dla mnie natomiast zosta³ 
zaprojektowany i uszyty strój w moim ulubionym ró¿owym kolorze. 
Jedyny taki egzemplarz! PóŸniej na trasie, przyjaciele i znajomi 
uruchomili spontaniczn¹ zbiórkê pieniêdzy dla mnie. Na moje konto 
zaczê³y sp³ywaæ pieni¹dze. By³am zaskoczona i wzruszona, ¿e tylu 
osobom chce siê ogl¹daæ moje zmagania i ¿e tyle osób mi serdecznie 
kibicuje! 

W: Co jest nastêpne na Twojej liœcie? Czy masz ju¿ kolejny cel?
MS: Jeszcze nie mam zaplanowanych wyjazdów na przysz³y rok. W 
tym natomiast, pod koniec sierpnia, wezmê po raz trzeci udzia³ w 
Ba³tyk - Bieszczady Tour 1008 km. Jest to wyœcig, który ³¹czy dwie 
najbardziej oddalone od siebie miejscowoœci: Œwinoujœcie i Ustrzyki 
Górne w Bieszczadach.  
W: Marzeno, bardzo dziêkujê Ci za wywiad i w imieniu ca³ej Redakcji 
¿yczê Ci powodzenia we wszystkich kolejnych startach! Jesteœmy 
niesamowicie dumni, ¿e nasza Parafianka, osoba z krwi i koœci, ¿yj¹ca 
blisko nas dokona³a czegoœ tak wielkiego. Bierzmy z Ciebie przyk³ad, 
nie odk³adajmy marzeñ na póŸniej! Udowodni³aœ, ¿e nie ma rzeczy 
niemo¿liwych i wszystko tak naprawdê zale¿y od nas. Ogromnie Ci za 
to dziêkujê!

Rozmawia³a Marysia Szlachciak
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