
IZABELA MATYJASIAK KLASA IC 

Nigdzie się nie ruszam, czyli jak Tata zachęcił mnie do udziału w Runmageddon Kids. 

22 września 2018 r. nie był zbyt pogodnym dniem. Było dosyć zimo, wiał wiatr i generalnie 

wolałabym zostać w domu niż biegać po jakiś dziurach i dołach i do tego umorusać się cała w 

błocie. Przecież tego dnia miałam jechać na zajęcia z gimnastyki artystycznej, którą uwielbiam a 

tutaj tata mnie namawia, żeby wystartować w biegu z przeszkodami. No ale cóż – pomyślałem sobie 

– spróbuję. Lubię każdą aktywność sportową, w sumie nie mam nic do stracenia. Razem z 

rodzicami i moim bratem pojechaliśmy do Mysiadła koło Piaseczna na tor motocrossowy, gdzie 

miały odbywać się biegi. Już z daleka dało się słyszeć głośną muzykę i widziałam dużo dzieci. 

Zaczęło mi się podobać  

Jako, że raczej cała moja rodzina jest prosportowa, podjęłam wyzwanie. Stanęłam na linii startu i 

już za chwilę miałam ruszać. Głośna muzyka dodawała energii, a wystrzał dał sygnał do startu. 

Przede mną było wiele przeszkód: noszenie worków z piaskiem, czołganie się pod linami, skakanie 

przez opony, tunel pod ziemią, a także – co chyba było najfajniejsze – lina przez wodę i zjazd z 

górki do wielkiej kałuży. Podczas pokonywania przeszkód myślałam, że nie mam siły, ale 

atmosfera, dzieci biegnące obok mnie i moi rodzice, których kibicowanie słyszałam cały czas, 

motywowały mnie do dalszej walki. Całość trwała około 10 minut, ale warto było. Zmierzyłam się 

ze swoimi słabościami. Pokonałam swoją niechęć przed paplaniem się w błocie, pokonałam swój 

strach. Na mecie poczułam wielką dumę i radość, że się nie poddałam.  Dobiegłam zmęczona, ale 

z uśmiechem, który zarażał wszystkich dookoła i… z planami na kolejną edycję. Dostałam super 

fajny medal, który już wisi obok tych, które otrzymałam za pokazy w gimnastyce artystycznej. 

Zapraszam do obejrzenia paru zdjęć z mojej ekstremalnej przygody!  

 



 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 


