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Z podwórka na Olimpiadę

Każdy nosi w sobie i zawiłość dziejów, i możliwą, 
a niespełnioną odmianę swego losu.

Jan Parandowski

Dzieci mają mądrość intuicyjną. Przeczuwają, czy 
to, co się dzieje na boisku, jest dobre i trzeba się tego 
trzymać, czy też złe i należy tego unikać. Natomiast 
prawda o dziecku ujawnia się najpełniej w zabawie. 
W zabawie dziecko uczy się dobroczynności, okazy-
wania uczuć rozpiętych od radości do smutku, a nade 
wszystko w zabawie dziecko uczy się, jak być szczęśli-
wym.

Sport do zabaw dziecięcych wnosi pewien porzą-
dek w stosowaniu zasad i reguł obowiązujących na bo-
isku. Niemal wszystkie zabawy stają się weselsze, gdy 
dzieci bawią się w grupie. Jest w takiej zabawie w sport 
także miejsce dla dorosłych, wystarczy, żeby pamiętali, 
jak to było, kiedy sami byli dziećmi. Zabawa w grupie 
jest bardziej atrakcyjna przez to, że stwarza okazję do 
dzielenia się radością z innymi uczestnikami.

Sport bierze początek z zabawy, która staje się dla 
dziecka zajęciem bardzo ważnym. Dziecko dzięki za-
bawie dowiaduje się wielu rzeczy o sobie, do których 
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w inny sposób by nie doszło. Z zamiłowania do sportu 
rodzi się potrzeba rozwoju i poznania samego siebie. 
Otwiera się też przestrzeń dla kontaktów rodzinnych 
i w kręgu rówieśników. Rodzą się uczucia przyjaźni, 
które przemieniają się w relacje społeczne. Wartości te 
ujawniają się w każdej zabawie, ale na boisku sporto-
wym nabierają szczególnego znaczenia.

Dzieci nie natrafiają na trudności w rozumieniu 
sportu jako sztuki, ponieważ do tego, co widzą, przy-
kładają własną miarę. Moglibyśmy powiedzieć, że 
u dzieci na boisku emocje biorą górę nad rozsądkiem, 
a tam gdzie do głosu dochodzi sprawność i skutecz-
ność, one upominają się o żywiołową radość i piękno. 
Tym wartościom też poświęcają najwięcej uwagi pi-
sząc swoje opowiadania olimpijskie, w których „logika 
uczuć” wchodzi w grę z „logiką myśli”.

Dzieci bawiące się w sport na podwórku czy w za-
wodach szkolnych, kiedy grają w piłkę, zachowują się 
tak, jakby od przebiegu gry zależały losy świata. Przy 
czym nie charakter gry jest ważny, ale to jakie samej 
grze towarzyszą myśli i uczucia. Dlatego też, kiedy sta-
ją do konkursu literackiego, swoim myśleniem i pisa-
niem o sporcie chcą poświadczyć, że jest to dla nich 
rzecz ważna, ponieważ stają do konkursu, w którym 
jak w prawdziwym sporcie olimpijskim sam udział 
 liczy się bardziej niż zwycięstwo. Na boisku granica 
między dobrem a złem przebiega w sposób widocz-
ny i dzieci nie mają kłopotów z jej określeniem. Pisząc 
o swoich związkach ze sportem wyrażają nadzieję, że 
romantyczny entuzjazm i przeżywanie gry są ważniej-
sze od wyrachowania i zajmowanego miejsca w tabe-
lach i na listach rekordów.

Literatura dziecięca operuje metaforą, symbolem, 
parabolą i uogólnieniem w taki sam sposób, jak ro-

Krzysztof Zuchora
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Z podwórka na Olimpiadę

bią to dorośli. Te same narzędzia używane przez doro-
słych mają jednak w literaturze dziecięcej inne zasto-
sowania. To, co u dorosłych pojawia się na horyzoncie 
społecznym i kulturowym, u dzieci odnosi się bezpo-
średnio do zachowań na podwórku, na boisku podczas 
lekcji wychowania fizycznego lub w zawodach szkol-
nych. Obecność w sporcie to przede wszystkim okazja 
do odkrywania „tajemnicy własnej duszy” decydującej 
o jakości całego życia.

Dzieci uczą się też sportu przez oglądanie telewizji. 
Mają wtedy wrażenie, że to, co widzą, nie tylko dzie-
je się naprawdę, ale dostarcza też przykładów do na-
śladowania. Obraz telewizyjny, np. z igrzysk olimpij-
skich, w pomniejszonej perspektywie przenosi się na 
podwórko i wtedy spełnia ważną rolę edukacyjną. Jest 
to wprawdzie wpływ pośredni na wychowanie sporto-
we dziecka, ale ślady z obrazów telewizyjnych zosta-
ją na długo w pamięci. Wiele tematów na opowiada-
nie o sporcie miało taką inspirację. Inne tematy dzieci 
same odkrywały robiąc porządki na strychu, w domu 
dziadka i babci, gdzie w domowym, od lat nieużywa-
nym muzeum rodzinnym leżały zapomniane trofea 
sportowe. Naraz album rodzinny sprawia, że odkurzo-
ne pamiątki lepiej przemawiają do wyobraźni wnu-
ka niż najnowsze zabawki, a nawet sprzęt sportowy, 
np. deskorolka, która powiększa dystans „historyczny” 
w wielopokoleniowej rodzinie. Tymczasem dawne pa-
miątki mają niezwykłą moc, wypełniają czas teraźniej-
szy, u jednych jako powrót do wspomnień, u innych 
jako wyraz podziwu dla „ukochanej” przeszłości. 

Nagrodzone opowiadania pisane są przeważnie 
w formie pamiętnika lub reportażu. Autorzy rezygnują 
w tym przypadku z fikcji literackiej, chociaż nadal re-
alia historyczne traktowane są jako elementy w ukła-



 

dance tematycznej swobodnie i bez należytej dbałości 
o szczegóły. Ważniejsza jest wiarygodność słów w sto-
sunku do uczuć oraz ich znaczenie w przedstawianiu 
zdarzeń sportowych w taki sposób, aby zjednać uwagę 
i wzruszyć czytelników.

Dorośli mogą się wiele nauczyć od dzieci – aku-
rat tyle samo, ile dzieci uczą się od dorosłych. Odnosi 
się to do wszystkich dziedzin życia, jednakże w sporcie 
nabiera szczególnego znaczenia. Ta książka pogłębia to 
przekonanie. Dynamiczny i barwny obraz sportu wi-
dziany oczami dzieci i młodzieży ożywia nadzieja, że 
wzór boiska wpisany w system nowoczesnego wycho-
wania sprawia, że w czasie lektury serce bije jak pod-
czas biegu, a wzruszenie przenika w głąb duszy.

Krzysztof Zuchora

Krzysztof Zuchora
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ANNA BOCZAR

Mam na imię Ania. Uro-
dziłam się we wrześniu 2005 
roku i od urodzenia miesz-
kam z moją cudowną rodzin-
ką w Krośnie. Tutaj chodzi-
łam do przedszkola, a teraz 
uczęszczam do szkoły pod-
stawowej.

Jestem osobą otwartą, lu-
bię podróżować, poznawać 
ludzi i nawiązywać przyjaź-
nie. Lubię być w ciągłym ru-
chu, dlatego uprawiam różne dyscypliny sportu, między in-
nymi pływanie i gimnastykę, podobnie jak główna bohater-
ka mojego opowiadania. Zima to moja ulubiona pora roku, 
dlatego jazda na nartach, desce snowboardowej i łyżwach to 
też moje ulubione dyscypliny. Uwielbiam malować, rysować, 
tworzyć komiksy, projektować… Ostatnio uczę się szyć i wy-
chodzi mi to coraz lepiej. 

Jestem w V klasie szkoły podstawowej. Co roku biorę 
udział w wielu konkursach: plastycznych, fotograficznych, 
recytatorskich, literackich. W wielu z nich udało mi się za-
jąć czołowe miejsca, dlatego nigdy nie tracę wiary w siebie. 
A zaczęło się od wygranej w miejskim konkursie recytator-
skim „Żaczek-przedszkolaczek”, gdy miałam 4 latka. Aktor-
stwo, nie ukrywam, też chodzi mi po głowie.

Bardzo ucieszyła mnie wiadomość o tym, że zostałam 
laureatką tego konkursu literackiego. Postaram się, żeby nie 
był to mój ostatni sukces .
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LAUREACI

MATEUSZ GRABOWSKI

Urodziłem się 18 lipca 
2004 roku w Kielcach. Je-
stem uczniem klasy V Pu-
blicznej Szkoły Podstawowej 
im. Polskich Olimpijczyków 
w Krasnej. Mam wiele zain-
teresowań, jednak moją naj-
większą pasją jest pływanie, 
które trenuję od piątego roku 
życia. Zdobyłem już brązową 
i srebrną odznakę pływacką, 
teraz chciałbym sięgnąć po 
złotą i oczywiście zdobyć zaszczytny tytuł młodszego ra-
townika WOPR. Ponadto gram w zespole muzycznym na 
instrumentach klawiszowych w Miejsko-Gminnym Ośrod-
ku Kultury i Sportu w Stąporkowie. Bardzo lubię aktywnie 
spędzać czas wolny, dlatego wstąpiłem do ZHP. Mój szkolny 
zastęp nosi nazwę Włóczykije. Przeszliśmy już razem wiele 
kilometrów podczas rajdów, wycieczek i obozów. Udzielam 
się także w szkolnym kole teatralnym, z którym corocznie 
dajemy przedstawienia z różnych okazji zarówno w szko-
le, jak i w środowisku lokalnym. Jak każdy chłopak w moim 
wieku kocham piłkę nożną, śledzę informacje o moich ulu-
bionych piłkarzach i oglądam każdy mecz naszej reprezen-
tacji. Mam nadzieję, że kiedyś sam zostanę sportowcem.

ANNA KOSZYK

Urodziłam się 19 sierpnia 2003 r. Byłam wcześniakiem. 
Moimi rodzicami są Barbara i Roland. Obecnie uczęszczam 
do VI klasy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przecho-
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dzie. Jestem bardzo dobrą 
uczennicą. Najbardziej lu-
bię język polski, wychowa-
nie fizyczne i matematykę. 
Jestem osobą bardzo aktyw-
ną o różnych zainteresowa-
niach. Interesuje mnie pił-
ka nożna i muzyka jazzo-
wa. Biorę udział w różnych 
przedsięwzięciach muzycz-
nych i sportowych, otrzy-
małam wiele nagród. Bardzo 
lubię przenosić się w zaczarowany świat książek. Kocham 
zwierzęta. Chciałabym zostać aktorką. 

Moje motto życiowe: Każdy człowiek otrzymał dar, który 
tylko musi w sobie odkryć.

ADRIAN MOREK

Mam 12 lat, uczęszczam do Szkoły Podstawowej im. Ta-
deusza Kościuszki w Przytkowicach w województwie mało-
polskim. Jest to malownicza 
miejscowość niedaleko pa-
pieskich Wadowic. Intere-
suję się grą na keyboardzie 
i konstruowaniem robotów 
z klocków Lego. Chętnie 
oglądam mecze piłki nożnej 
w telewizji, zwłaszcza gdy 
grają Polacy. 

Ze szkolnych przedmio-
tów lubię matematykę, in-
formatykę, religię i oczywi-
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LAUREACI

ście język polski. W tym roku udało mi się zostać laureatem 
Konkursu Biblijnego. Odniosłem też wiele sukcesów w kon-
kursach plastycznych i fotograficznych. Jestem spokojnym 
chłopcem, z poczuciem humoru. W przyszłości chciałbym 
zostać architektem (zawsze lubiłem projektować, zwłaszcza 
domki dla mojej siostry ).

ANNA NIEWIAROWSKA

Jestem uczennicą V klasy 
Szkoły Podstawowej w Za-
bierzowie pod Krakowem. 
Mieszkam z rodzicami i star-
szym bratem na urokliwej 
ulicy z bocianim gniazdem. 
Uwielbiam czytać, zwłaszcza 
książki przygodowo-podróż-
nicze. Rozpoczęłam także 
pisanie swoich kilku książek, 
niestety wszystkie czekają 
wciąż na skończenie. Intere-
suję się sztuką, sama także rysuję i maluję oraz tworzę róż-
ne przedmioty z gliny, zwłaszcza ukochane koty. Moją pa-
sją jest również fotografia. Chciałabym zwiedzić cały świat, 
a jego najpiękniejsze i najniezwyklejsze miejsca uchwycić 
w kadrze aparatu. Bardzo lubię zwierzęta i otaczającą przy-
rodę. Chętnie spędzam czas z przyjaciółmi. Lubię uprawiać 
sport, szczególnie łyżwiarstwo i pływanie. Kim będę w ży-
ciu? Tego jeszcze nie wiem. Mam wiele planów i pomysłów 
na przyszłość. Może zostanę fotografem, a może ilustrato-
rem książek, najlepiej własnych, albo nauczycielką. Cóż, czas 
pokaże. 
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SAMUEL SKOTNICKI

Mam 12 lat i chodzę do 
V klasy w Zespole Szkół 
w Zarzeczu. Mam młod-
szego brata Daniela. Intere-
suję się wszystkim, co da się 
zbudować z klocków Lego. 
Mam ich dość dużą kolekcję. 
Jestem harcerzem w 9 Dru-
żynie Harcerskiej „Iskry”.

Piłka nożna jest w moim 
życiu od kiedy pamiętam, 
ponieważ mój tata jest jej fa-
nem i siłą rzeczy już w kołysce oglądałem z nim mecze. Na 
dobranoc tata czytał mi gazety piłkarskie lub opowiadał baj-
ki o meczach Widzewa i Bayernu. Trenuję w Fabryce Zdro-
wia w mojej miejscowości. Należę także do klubu LKS Zo-
rza Zarzecze. 

Bardzo lubię pływać. I czytać. Jestem pożeraczem ksią-
żek przygodowych i fantastycznych. Uwielbiam malować 
i szkicować (zwłaszcza na lekcjach). W przyszłości chciał-
bym zostać architektem lub dziennikarzem sportowym.

ALEKSANDER WOICKI

Mam 12 lat. Urodziłem się 30 kwietnia 2004 roku w To-
maszowie Mazowieckim. 

Moimi rodzicami są Izabela i Marcin Woiccy. Tata z wy-
kształcenia jest informatykiem, pracuje w Warszawie, mama 
zaś – socjologiem zatrudnionym w Urzędzie Pracy. Mam 
również o dwa lata młodszą siostrę – Julię. 
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Uczęszczam do V klasy 
Szkoły Podstawowej nr 10 
im. Tomaszowskich Olim-
pijczyków.

Sport w życiu mojej ro-
dziny od zawsze odgrywał 
bardzo dużą rolę, ale tylko 
wujek odniósł na tym polu 
międzynarodowy sukces.

Moje zainteresowania nie 
są jednak związane ze spor-
tem. W przyszłości chciał-
bym zostać aktorem.
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Anna Boczar

Marta waleczna…

czyli opowieść o tym, jak bardzo nas życie 
zaskakuje i jak bardzo warto o siebie walczyć

Marta dorastała w wielkim mieście, w Warszawie. 
Warszawa, jak każde duże miasto, daje wiele możliwo-
ści, by rozwijać swój talent.

Już od małego, od przedszkola, widać było, że Mar-
ta jest bardzo sprawną dziewczynką i nade wszystko 
zachwyca ją gimnastyka sportowa. Często wraz z ro-
dzicami oglądała różne zawody sportowe w telewizji. 
Dlatego już w przedszkolu rodzice zapisali ją na za-
jęcia gimnastyczne. Zajęcia te prowadzili zawodowi 
sportowcy dwa razy w tygodniu. Dzieci, które na nie 
uczęszczały, bardzo szybko uczyły się prostych i trud-
nych figur i z łatwością wykonywały przeróżne akro-
bacje. Marta nie bała się niczego. Żadna figura nie 
była dla niej trudna. Każdą próbowała raz i od razu jej 
się udawało. Trenerzy bardzo szybko dostrzegli u niej 
prawdziwy talent. Gdy rozpoczęła naukę w szkole 
podstawowej, nauczyciele wychowania fizycznego, gdy 
poznali Martę, doradzili od razu, by rodzicie zapi sali ją 
na indywidualne zajęcia w najbliższym ośrodku spor-
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Anna Boczar

towym, tylko ona z trenerem. Takiego talentu nie moż-
na zmarnować, dodali. Trenerzy nie mogli się nadziwić, 
jak bardzo Marta jest sprawna. Mówili, że jest giętka 
jak guma, że nie ma kręgosłupa, a do tego nie męczy się 
szybko, gdy długo ćwiczy. Mówili, że nadaje się bardzo 
na zawodowego sportowca i bardzo chcieli ją treno-
wać. Marta ciężko pracowała. Brała udział w wielu za-
wodach sportowych i zawsze była na podium. Zaczęła 
uczestniczyć w ogólnopolskich zawodach gimnastycz-
nych i tam też odnosiła same sukcesy.

Wydawało się, że więcej nie można już osiągnąć. 
Sukces gonił sukces. Marta wraz z rodzicami zdecy-
dowali nawet o zmianie szkoły na sportową. Tutaj było 
jeszcze więcej pracy, od rana trening, po lekcjach tre-
ning, wieczorem trening. W międzyczasie nauka. War-
to dodać, że obok tych wszystkich osiągnięć sporto-
wych Marta miała same dobre stopnie z nauki. Była 
bardzo dobra z matematyki. Brała udział w konkur-
sach matematycznych, przyrodniczych i tutaj także 
zdobywała dyplomy, nagrody. Tak dużo trenowała, że 
nie miała innego wyjścia, jak mocno koncentrować się 
na nauce, by jak najszybciej nauczyć się tego, co wy-
magane jest ze wszystkich przedmiotów, i móc biec na 
trening. Często wyjeżdżała na zawody sportowe, przy-
woziła medale, puchary, nagrody, Wieczorami starała 
się nadrobić materiał z lekcji. Dawała radę wzorowo to 
wszystko pogodzić. 

Rodzice i szkoła, wszyscy byli z niej bardzo dumni. 
A ona wciąż była taką samą radosną, skromną dziew-
czyną, którą wszyscy bardzo lubili. Niestety nie miała 
za wiele czasu na spotkania z kolegami, z koleżanka-
mi, ale miała kilkoro prawdziwych przyjaciół, z który-
mi od czasu do czasu się spotykała, żeby najnormalniej 
w świecie pogadać, pobawić się, poszaleć. 



Marta waleczna…

19

Marta kończyła kolejne klasy z dobrymi świadec-
twami, wzorowym zachowaniem i wyróżnieniami za 
osiągnięcia i sportowe, i naukowe. W szkole w ramach 
zajęć wychowania fizycznego miała też dużo zajęć 
z pływania, bo przy szkole był basen. Okazało się, że 
pływa też wspaniale, dlatego gdy tylko mogła, wspiera-
ła szkolną drużynę pływacką na zawodach sportowych. 
Drużyna dzięki niej zdobyła 2 miejsce w ogólnopol-
skich zawodach pływackich.

Szóstą klasę Marta znowu ukończyła z wyróżnie-
niem. Wróciła do domu ze świadectwem z czerwonym 
paskiem i listem gratulacyjnym. Po całym roku prze-
różnych zawodów miała też mnóstwo medali i pucha-
rów. Zwykle była na pierwszym miejscu, czasami zda-
rzało się, że zajmowała drugie lub trzecie miejsce. Tego 
lata marzyła, żeby odwiedzić swoich dziadków na wsi 
i z nimi spędzić wakacje. Chciała po prostu odpocząć 
po kolejnym roku ciężkiej pracy, wstawaniu rano, cho-
dzeniu późno spać… Chciała spacerować po łąkach, 
lasach, zbierać jagody, pomagać dziadkom w pracach 
domowych, babci w ogrodzie. Bardzo chciała odpo-
cząć od tej codziennej dyscypliny. Rodzice zaraz na-
stępnego dnia po rozdaniu świadectw zawieźli ją do 
babci i dziadka. 

Ci powitali wnuczkę z ogromną radością. Rodzice 
wrócili do miasta, do pracy, a Marta została. Od razu 
zabrała się z babcią do wypieków. Wieczorem babcia 
uczyła ją haftować, a potem spędzały czas na nocnych 
pogawędkach. Babcia opowiadała jej dużo o czasach, 
kiedy sama była młoda, o tym, jak poznała dziadka, 
jak razem budowali dom… Każdego wieczora Marta 
poznawała jakieś nowe historie z życia swoich dziad-
ków. Była nimi zauroczona. U dziadków we wsi miała 
też kilkoro znajomych, z którymi poznała się podczas 
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poprzednich wizyt. Tym razem do jednej z sąsiadek, 
Amelki, przyjechali także kuzyni z Krakowa. Czasem 
już po śniadaniu spotykali się w ogrodzie, by zaplano-
wać jak wszyscy razem spędzą dzień. Tego dnia umó-
wili się, że szybko założą kostiumy kąpielowe, wezmą 
ręczniki, coś do jedzenia na piknik i pójdą nad rzekę. 
Było bardzo gorąco, żadnej chmury na niebie, dlatego 
lepszego pomysłu nie mogli wymyślić. 

Umówili się przed domem Amelki i stamtąd wyru-
szyli spacerem. Słońce grzało coraz mocniej i wszyst-
kim było już bardzo, bardzo gorąco. Postanowili za-
trzymać się przy zakolu rzeki, gdzie było kilka drzew, 
które dawały cień. A tego potrzebowali najbardziej po 
spacerze w pełnym słońcu. Wcześniej zawsze kąpali się 
w miejscu od dawna przeznaczonym na kąpielisko, tyl-
ko że tym razem nie mieli już sił iść dalej. Chcieli ko-
niecznie szybko wskoczyć do wody, żeby się schłodzić. 
Rozłożyli więc tylko koc, złapali się za ręce, wzięli roz-
bieg i wskoczyli na trzy-cztery do wody. I to był błąd! 
Niestety okazało się, że rzeka była w tym miejscu bar-
dzo płytka, a co gorsze na dnie leżały jakieś duże, ostre 
głazy. Pech chciał, że Marta tak niefortunnie skoczyła, 
że wpadła między głębokie kamienie i ugrzęzła mię-
dzy nimi. Do tego tak mocno uderzyła w kręgosłup, że 
nie mogła się poruszyć. Straciła przytomność i zaczęła 
się topić. Pozostałym nic się nie stało, oprócz lekkich 
potłuczeń. Zauważyli, że z Martą jest coś nie tak. Mó-
wili do niej, krzyczeli, ale ona nie reagowała. Bali się, że 
jeśli ją podniosą, to jeszcze bardziej mogą jej zaszko-
dzić. Ale była przecież w wodzie, mogła się utopić… 
Zdecydowali więc, że delikatnie ją uniosą i razem wy-
niosą na brzeg. Tak zrobili. Wyciągnęli Martę z wody 
i ułożyli na boku na kocu, który wcześniej rozłożyli na 
brzegu, na trawie. Amelia i jej jeden kuzyn Piotrek zo-
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stali przy Marcie, a drugi kuzyn Adam pobiegł szyb-
ko do wsi, by wezwać pomoc. Z pierwszego domu, do 
którego dobiegł, akurat wychodzili jacyś ludzie, więc 
poprosił, żeby natychmiast zadzwonili na pogotowie 
po pomoc. Na szczęście najbliższy szpital był w mia-
steczku zaraz obok, dlatego karetka pogotowia przyje-
chała za niecały kwadrans. To bardzo dobrze, bo Mar-
ta wciąż nie odzyskiwała przytomności. Pielęgniarze 
szybko podbiegli do niej i zaczęli ją oglądać. Była moc-
no potłuczona. Próbowali ją wybudzić, ale się nie uda-
wało. Zdecydowano wówczas, że trzeba jak najszyb-
ciej wezwać śmigłowiec, żeby przewieźć dziewczynkę 
do kliniki w Warszawie. Sprawa była bardzo poważna. 
Do tego jeden z pielęgniarzy rozpoznał w dziewczyn-
ce mistrzynię Polski w gimnastyce sportowej. Zrobiło 
mu się bardzo smutno, bo wiedział, co oznacza taki po-
ważny wypadek dla niej. Jedna chwila nieuwagi i całe 
życie może stanąć do góry nogami. I to właśnie groziło 
Marcie. Przyjaciele Marty bardzo płakali, żałowali, że 
wszyscy tak głupio, bezmyślnie postąpili. Przecież mo-
gli powoli wejść do wody, sprawdzić, jaka jest głębo-
ka, jakie ma dno, opłukać się najpierw, żeby się do niej 
przyzwyczaić.

Na miejsce wypadku zbiegło się wiele osób, które 
też były nad rzeką. Jedna z osób rozpoznała, że dziew-
czynka to wnuczka jego sąsiadów. Natychmiast pobie-
gła do wsi, do ich domu, żeby powiedzieć im o tym 
strasznym wypadku. Babcia, zrozpaczona, natychmiast 
zadzwoniła do rodziców Marty, żeby powiedzieć, co się 
stało. Wszyscy byli w ogromnym szoku. 

Rodzice zwolnili się z pracy, pojechali do szpitala, 
do którego miała być przewieziona ich kochana có-
reczka. Nie mogli uwierzyć w to, co się stało.  Chcieli 
jak najprędzej tam dojechać, żeby być przy niej, gdy 
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śmigłowiec doleci na miejsce. Na szczęście na mie-
ście nie było dużych korków i dotarli na czas. Nieste-
ty Marta ciągle nie odzyskiwała przytomności. Na no-
szach przeniesiono ją do szpitala. Dopiero tam udało 
się ją wybudzić. Patrzyła smutnymi oczami na rodzi-
ców i lekarzy. Nie wiedziała, dlaczego nie może się po-
ruszyć, dlaczego nic nie czuje, ani rąk, ani nóg. Jakby 
wszystko zapomniała, jakby wcale nie pamiętała wy-
padku. Dopiero rodzice opowiedzieli jej, co usłyszeli 
od babci, co się wydarzyło, choć sami dokładnie nie 
wiedzieli, jak to było. To wszystko to była prawdziwa 
tragedia. Lekarze zrobili prześwietlenie. Okazało się, 
że Marta uszkodziła kręgosłup i że potrzebna jest na-
tychmiast operacja. Wszyscy byli bardzo załamani. 

Po operacji Marta spędziła długie tygodnie w szpi-
talu. Powoli zaczynała odzyskiwać czucie w rękach. 
Codziennie miała rehabilitację. Lekarze wiedzieli, że 
jest sportowcem i że najważniejsze dla niej to wrócić 
do sportu. Ale jak tu wrócić, jak nie może chodzić? 
Wszyscy, którzy znali Martę, wiedzieli, że ona potra-
fi ciężko pracować, że jak coś postanowi, to nic jej nie 
powstrzyma. A ona bardzo chciała chodzić, ruszać się, 
z powrotem ćwiczyć. Bardzo chciała powrotu do nor-
malnego życia. Ćwiczyła, ćwiczyła, ale sprawność cią-
gle nie wracała. Została wypisana ze szpitala, ale co-
dziennie w domu nadal ćwiczyła. Całe jej życie bardzo 
się zmieniło. Musiała uczyć się w domu, odwiedzały 
ją koleżanki i koledzy, każdą wolną chwilę poświęcała 
na ćwiczenia, by odzyskać sprawność w nogach. Ale ta 
nadal nie wracała… Była skazana na wózek inwalidzki. 
To bardzo załamało ją i jej rodziców, trenerów, którzy 
chcieli dla niej jak najlepiej.

Pewnego dnia Marta wybrała się z rodzicami do 
centrum handlowego. Spotkała tam słynnego niepeł-
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nosprawnego pływaka. Gdy podszedł do niej, powie-
dział jej, że aby uprawiać swój ulubiony sport, nie trze-
ba być w pełni sprawnym. Trudno, stało się, nie jest już 
tak sprawna jak kiedyś i nie wiadomo, czy w ogóle do 
tamtej sprawności powróci, ale musi się z tym pogo-
dzić i być dobrej myśli. Musi nadal ćwiczyć i walczyć. 
Może stanie się cud i kiedyś znowu będzie tak spraw-
na jak przed wypadkiem. Pomyślała sobie, że pomi-
mo że gimnastyka artystyczna jest jej ulubionym spor-
tem, umie również pływać i tak jak ten niepełnospraw-
ny sportowiec może skupić się teraz na tej dyscyplinie. 
Tym bardziej że może to pełnić funkcję rehabilitacji, 
a Marta może wrócić do swojego ulubionego sportu. 
Od razu zapytała rodziców o to, czy może się tak re-
habilitować i czy wyrażają zgodę, żeby oprócz ćwiczeń 
rehabilitacyjnych także trenowała ten sport. Rodzi-
ce zgodzili się na taki układ. Następnego dnia Marta 
została w domu z babcią, a rodzice pojechali na ba-
sen zapisać Martę do szkoły pływackiej dla osób, które 
tak jak ona, nie mogą chodzić. Gdy wrócili, oznajmili 
Marcie, co zrobili. Dziewczynka ucieszyła się, a bab-
cia zgodziła się nawet na odwożenie wnuczki na basen. 
Już następnego dnia Marta pojechała tam z babcią. 

Babcia dokładnie przyglądała się, jak wnuczka pły-
wa i ćwiczy. Przysłuchiwała się, jak i co jej instruktor 
tłumaczy, ponieważ sama chciała również nauczyć się 
pływać. Wcześniej nigdy nie musiała, a teraz chciała 
zrobić to dla siebie, dla swojej przyjemności. Po za-
jęciach obie postanowiły, że razem będą przyjeżdżać, 
a babcia także będzie dla zdrowia ćwiczyć pływanie. 
Razem zawsze raźniej. Marta codziennie uczęszcza-
ła na zajęcia pływania, a babcia kilka razy w tygodniu 
razem z nią. Obie robiły ogromne postępy. Czasami 
Marta dawała babci jakieś wskazówki. Jednego dnia 
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trener ją usłyszał i był pod ogromnym wrażeniem. 
Okazało się, że Marta potrafi doskonale wytłumaczyć, 
jak należy pływać, jest bardzo cierpliwa i sprawia jej to 
ogromną radość. Trener pomyślał, że mógłby zapropo-
nować jej prowadzenie lekcji pływania dla innych, któ-
rzy chcieliby podszlifować swoją technikę. Oni się na-
uczą, a Marta będzie miała zajęcie, które udowodni jej, 
jak bardzo jest potrzebna innym.

Bywały dni, że dziewczyna była bardzo załamana 
tym, że nie może chodzić. Płakała nad swoim losem. 
Martwiła się bardzo tym, że nie może już trenować 
gimnastyki, nie może chodzić jak inni i żyć jak inni. 
Tłumaczyła więc sobie, że jeśli będzie dużo ćwiczyć 
pływanie i trenować, odzyska czucie w nogach i może 
zacznie nimi ruszać, a kiedyś nawet chodzić. Lekarze 
niczego jej nie obiecywali, bo nie byli pewni, jak po-
ważnie uszkodziła kręgosłup i nerwy. Cuda się zda-
rzają, a skoro ona była sportowcem, może ma szan-
sę, że cud przytrafi się jej? Coraz częściej uczęszczała 
na rehabilitację. Mocniej ćwiczyła, a do tego trenowała 
z dwojgiem dzieci, które przychodziły do niej na zaję-
cia pływania. Okazało się, że doskonale potrafi wytłu-
maczyć, że jest cierpliwa i ma dobre podejście do tych, 
którzy się dopiero uczą. To dzięki temu poczuła się po-
trzebna, a to coraz bardziej motywowało ją do pracy. 
Odzyskiwała wiarę w siebie. Wszystko szło jej coraz 
lepiej. Zaczęła naprawdę wierzyć w to, że ten cud się 
przytrafi.

Zbliżał się rok 2012 i trener powiedział jej, że je-
śli tak dobrze będzie jej szło, to razem z drużyną poje-
dzie we wrześniu do Londynu na paraolimpiadę. Mar-
ta nie mogła uwierzyć w to, że trener tak mocno w nią 
wierzy i pomyślał o zgłoszeniu jej do udziału w takim 
wielkim wydarzeniu. Mijały miesiące, a ona się inten-
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sywnie przygotowywała. Na olimpiadzie zaskoczy-
ła wszystkich! Miała najlepszy czas i zajęła pierwsze 
miejsce. Cała rodzina była z niej bardzo dumna. Cała 
szkoła, wszystkie koleżanki, koledzy, wszyscy nauczy-
ciele bardzo jej gratulowali. Stała się wzorem do na-
śladowania! Udowodniła sobie i innym, że o marzenia 
warto walczyć! Udowodniła, że trzeba wierzyć w sie-
bie i stale szukać nowych wyzwań. Postanowiła, że za 
cztery lata, na kolejnej paraolimpiadzie, znowu powal-
czy o taki sukces. Jej celem było utrzymanie mistrzow-
skiej formy. 

I wtedy przyszła najważniejsza nagroda. Coś, cze-
go się nawet nie spodziewała… Był jesienny, zimny 
poniedziałek. Była w drodze na kolejny poranny tre-
ning. Podjechała z babcią samochodem pod budynek 
pływalni. Babcia wyciągnęła jej z bagażnika wózek in-
walidzki i pomogła na nim usiąść. Marta chciała sama 
podjechać pod drzwi. Ruszyła z miejsca, a wózek zje-
chał jej z chodnika i o mały włos się nie przewrócił. 
Marta odruchowo wystawiła prawą nogę… i podparła 
wózek. Nie mogła uwierzyć w to, co się stało. Wcześ-
niej nie mogła wcale ruszyć nogą, nic nie czuła. A teraz 
nią ruszyła i do tego poczuła, gdy ją dotknęła. Polały 
się wielkie łzy. Łzy szczęścia. To był znak, że jej życie 
może się jeszcze zmienić. I tak się stało…

Za cztery lata oczywiście pojechała na paraolimpia-
dę, ale już nie jako zawodniczka. Przez ten czas zupeł-
nie odzyskała czucie w nogach i zaczęła chodzić, więc 
nie mogła wziąć udziału w zawodach. Nie wróciła też 
do gimnastyki artystycznej ani do zawodowego pływa-
nia, ale została trenerem niepełnosprawnych pływa-
ków. Z wdzięczności za cud, który jej się przydarzył, 
chciała pomagać innym. Teraz z nimi dzieliła się swoją 
wiarą w cuda. Bo cuda się zdarzają!
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Życie jest piękne. Mam na imię Janek. Jestem gim-
nazjalistą. Odkąd sięgam pamięcią, sport odgrywał 
dużą rolę w mojej rodzinie. Podczas każdego święta 
tata wyciągał swoje medale, które zdobył na młodzie-
żowych zawodach w hokeja. Był bramkarzem – naj-
lepszym. Chwalił się nimi i snuł opowieści o dawnych 
czasach, o kolegach, o drużynie. Wszyscy pytali, czy ja 
nie poszedłbym w ślady ojca. Mnie jakoś ten sport nie 
pociągał. Ale pływanie to już inna sprawa. 

Moja przygoda z wodą zaczęła się typowo. W wie-
ku sześciu lat lekarz wykrył u mnie wadę postawy. De-
cyzja zapadła błyskawicznie, basen. Następnego dnia 
już szedłem na naukę pływania. Byłem niezadowolony 
i „poskrzywiany”. Też wymyślili, pływanie. Przydzielo-
ny zostałem do grupy maluchów. Pan instruktor dobrał 
nas w pary. Mnie przypadł mały, krępy, ale tak samo jak 
ja, posępny chłopiec. Miał na imię Adaś. I tak się za-
częła nasza przyjaźń. 

Dzień przebiegał nam tak samo: szkoła, nauka, ba-
sen. Pływanie stało się naszą pasją. Nie wyobrażaliśmy 
sobie, że mogłoby go nie być. Rodzice zapisali nas do 
klubu pływackiego. Zdobyliśmy już wszystkie odzna-
ki: brązową, srebrną i złotą. Cały czas rywalizowaliśmy 
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ze sobą, który lepiej się wybije, lepiej zanurkuje, szyb-
ciej przepłynie długość basenu. Zawsze byłem od nie-
go lepszy, może dlatego, że byłem wyższy i lepiej zbu-
dowany od Adama. 

Za miesiąc miały odbyć się zawody pływackie ju-
niorów. Trener wystawił mnie i Adama. Każdą wolną 
chwilę staraliśmy się spędzać na basenie, potem jeszcze 
siłownia, biegi. Pod koniec dnia byliśmy padnięci, mię-
śnie bolały, ale to nas nie zrażało. Musieliśmy pokazać 
tym „leszczom”, na co nas stać, no i nie chcieliśmy za-
wieść trenera, bo bardzo na nas liczył. Adam cały czas 
zwracał się do mnie „mistrzu”, lubiłem to i czułem się 
dowartościowany. Został ostatni tydzień do zawodów. 
Adam zadzwonił do mnie. 

– Jedziemy na siłownię na 18:00?
– OK. 
Staliśmy na przystanku, czekając na tramwaj. Spóź-

niał się.
– Zerknij, o której powinien być? – powiedział 

Adam. Poszedłem do rozkładu. Nagle usłyszałem 
krzyk kolegi.

– Uciekaj!!!
Odwróciłem się, pędziło na mnie auto. Zamarłem. 

Poczułem szarpnięcie i … ciemność. Obudziłem się 
w szpitalu. Za szybą zobaczyłem mamę z lekarzem, za-
lewała się łzami. Nie bardzo jeszcze docierało do mnie, 
co się stało. Próbowałem sobie przypomnieć. Tak. Sta-
liśmy na przystanku… samochód… co z Adamem?

Po chwili do mojego łóżka podeszła mama z leka-
rzem.

– Co z Adamem? – zapytałem. – Żyje?
– Nic mu nie jest, ma tylko parę siniaków – powie-

dział lekarz.
– Całe szczęście – odetchnąłem z ulgą.
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– Kiedy będę mógł wyjść? Za parę dni mam zawo-
dy – zerknąłem na mamę.

Łzy płynęły jej po policzkach.
– Mamo, co się dzieje? – zapytałem.
– Skarbie, twoja noga …
– Co z moją nogą, przecież dobrze się czuję.
– Uratował cię kolega, zawdzięczasz mu życie – po-

wiedział lekarz. Gdyby cię nie odepchnął, byłoby bar-
dzo źle.

– Ale co z moją nogą? 
Odwinąłem kołdrę. Prawa noga była zabandażowa-

na. Próbowałem nią ruszyć, ale nie mogłem.
– Nie czuję jej! – krzyknąłem.
– Nie czuję nogi. Mamo, nie czuję jej!
Mama cały czas płakała. 
– Masz uszkodzony nerw i nastąpił niedowład nogi, 

niestety nie mogliśmy nic więcej zrobić – odrzekł le-
karz. Co on do mnie mówi, jaki nerw, jaki niedowład, 
przecież ja mam zawody!

– Co to oznacza? – spytałem spokojnie.
– Będziesz musiał nauczyć się chodzić o kulach. To 

trwałe kalectwo, przykro mi, ale przynajmniej żyjesz.
– Żyjesz! Żyjesz! Czy pan wie, co pan mówi, ja nie 

mam nogi, jestem kaleką. Po co mi takie życie! Nie 
chcę żyć! Zostawcie mnie w spokoju! Idźcie stąd! 

Nie mogłem się uspokoić i zrozumieć, co się stało. 
Kaleka. Jestem kaleką… Nigdy już nie będę mógł nor-
malnie chodzić. Boże, dlaczego ja, co ja ci takiego zro-
biłem. Po co ja mam żyć, jeśli nie mogę robić tego, co 
kocham. Pływać. Świat mi się zawalił. 

Po miesiącu pobytu w szpitalu wróciłem do domu. 
Nie byłem tym samym chłopcem. Smutny, zamknię-
ty w sobie, bez chęci do życia. Adam odwiedzał mnie 
w szpitalu co dzień, opowiadał o swoich sukcesach. Za-
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zdrościłem mu. Dziś też przyszedł mnie odwiedzić, ale 
był jakiś inny, coś go trapiło. Rozmowa się nie  kleiła. 
W końcu powiedziałem. 

– Idź już, jestem zmęczony.
– Zmęczony! – krzyknął Adam. – Ty jesteś zmę-

czony?! Czym?! Leżysz ciągle na tym łóżku i się nie 
ruszasz!

– Jak mam się ruszać?! – wrzasnąłem i odsłoniłem 
nogę. – Jestem kaleką, rozumiesz?! KA-LE-KĄ!!! 

– Przestań się nad sobą użalać, do diabła, przecież 
żyjesz.

– Wolałbym nie żyć, po co mnie odepchnąłeś, trze-
ba było mnie zostawić!

– Co ty mówisz, durniu, rozum postradałeś! – 
krzyknął Adam. – Masz tylko niewładną nogę.

– Tylko niewładną nogę, tylko nogę, chyba nie 
wiesz, co mówisz. Idź stąd i nie odwiedzaj mnie więcej. 
Chcę być sam!

– Pójdę, ale nie myśl sobie, że cię tak zostawię. 
Zrobił kilka kroków i zatrzymał się.
– Ty nie jesteś sportowcem!… Jesteś mięczakiem, 

słyszysz? Mię-cza-kiem… Mistrzu!
Łzy napłynęły mi do oczu, odwróciłem głowę.
– Nie jestem mięczakiem! Gdybym tylko chciał, to 

bym ci pokazał!
– To pokaż, pokaż, na co cię stać.
– I pokażę, pokażę!
W głowie kłębiły mi się myśli. Co ja mogę poka-

zać z tą nogą? Nie chcę go więcej widzieć. Następnego 
dnia Adam znów przyszedł. Nie kazałem go wpusz-
czać. Po chwili mama weszła do pokoju.

– Kazał ci to dać – powiedziała.
Płyta, wymyślił. Włączyłem ją. Zawody pływackie. 

On chyba ze mnie żartuje. Chce mnie do końca zdoło-
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wać. To ma być przyjaciel? Nagle zobaczyłem go. Prze-
cież ja go znam. To Krzysztof Paterka, brązowy me-
dalista paraolimpiady w Atenach. Jest niepełnospraw-
ny tak jak ja, a jednak mu się udało. Zdobywa medale, 
jest najlepszy. Może i ja bym tak mógł, może i mnie 
się uda. Chwyciłem za telefon i wykręciłem numer do 
Adama.

– Słuchaj, chcę pływać, muszę pływać, pomożesz mi?
– No, nareszcie, myślałem, że już tego nigdy nie 

usłyszę…, mistrzu.
– Zaczynamy od jutra. Obgadam wszystko z trene-

rem, on od dawna na ciebie czeka. 
Jestem znów na basenie. Pierwszy raz od dawna 

poczułem zapach i smak wody. Jest cudownie. Wracam 
do życia. Czuję, że mi się uda. Jestem przecież „mi-
strzem”, a to zobowiązuje.

Początki były trudne, nie mogłem utrzymać się na 
wodzie, noga wisiała jak badyl.

– Jednak przeliczyłem się, nie dam rady, jestem do 
niczego – powiedziałem do trenera.

– Nie poddawaj się, nie ma osiągnięć bez bólu i pra-
cy. Największe sukcesy okupione są krwią i łzami – po-
wiedział. 

Nie poddam się – pomyślałem, mam wsparcie Ada-
ma, on na mnie liczy, nie zawiodę go. 

Mój przyjaciel robił, co mógł, aby mi pomóc. Nur-
kował pode mną i podtrzymywał mi nogę, gdy opa-
dała, pomagał wejść i wyjść z basenu, ubierać się. Nie 
opuszczał mnie na krok. Masował obolałą nogę, rozbi-
jał zakwasy. Co ja bym bez niego zrobił.

Pół roku harówki, dzień w dzień, śmiech i łzy, ale 
jestem zadowolony, doszedłem do perfekcji. Martwię 
się tylko o Adama, schudł, ma sińce pod oczami. To 
dlatego, że się przepracowuje: treningi swoje i moje, 
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i jeszcze każdą wolną chwilę spędza ze mną. Jest prze-
męczony.

– Chłopie, wyluzuj, odpocznij, źle wyglądasz – po-
wiedziałem pewnego dnia.

– Odpocznę, gdy osiągniemy sukces – uśmiechnął 
się i poklepał mnie po plecach.

* * *
Dziś paraolimpiada. Przyszli wszyscy rodzice, 

dziadkowie, znajomi. Ale mam „stresa”. Obym nie dał 
plamy. Oni wszyscy liczą na mnie. Przydzielono mi 
drugi słupek startowy. Strzał i ruszyliśmy. 400 m sty-
lem zmiennym. Mknąłem jak strzała, ostatnia długość 
basenu. Słabnę, brakuje mi tchu. Mięśnie bolą i drżą, 
tracę prędkość. Nie dam rady, nie dam rady. Boże, po-
móż mi, daj siłę. Jeszcze parę metrów, jeszcze kilka ru-
chów rękoma, jeszcze kilka uderzeń nogą. Walczę, na-
dal walczę. Popłynąłem, udało się. Czwarte miejsce. 
Byłem potwornie zmęczony, ale dumny z siebie, że 
ukończyłem wyścig, pokonałem swoje słabości.

Podbiegł do mnie Adam.
– Przepraszam cię, mistrzu, nie udało mam się zdo-

być medalu. Przegraliśmy.
– O czym ty mówisz – zaśmiałem się. – Dzięki to-

bie odniosłem największy sukces w życiu. Nie liczą się 
miejsca, medale, zaszczyty. Zdobyłem coś, czego nie 
może mi przyznać żadna komisja. Uwierzyłem w sie-
bie i co najważniejsze, zdobyłem najcenniejszy medal 
– twoją przyjaźń, a tego nie zastąpią żadne nagrody.

– Dziękuję ci, mistrzu – powiedział Adam i rozpła-
kał się. Płakaliśmy razem, ale były to tylko łzy radości 
i zwycięstwa. Przede mną jeszcze dużo pracy, ale po-
konam wszystko, bo jest przy mnie ktoś, kto we mnie 
wierzy. To mój przyjaciel – Adam.
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Za dwa tygodnie miały się odbyć wojewódzkie za-
wody w koszykówce. Denerwowałam się, a jednocze-
śnie byłam podekscytowana. Mam bardzo ważną po-
zycję – prawoskrzydłowej. Nasz trener Marek mówił, 
żebyśmy potraktowali zawody jako świetną zabawę, ale 
każdy wie, że nasza szkoła za wygraną otrzyma nowe 
wyposażenie do sali gimnastycznej. Musimy wygrać, 
nie mamy innego wyjścia. Szczególnie tata na mnie 
 liczy, nie chciałabym go zawieść. Podziwiam go, gdyby 
nie kontuzja nogi – zostałby tak sławnym koszykarzem 
jak Marcin Gortat. Zrobię wszystko, żeby był zadowo-
lony. Muszę się bardziej przyłożyć. Ćwiczę tylko 3 go-
dziny. Jutro mamy kartkówkę z matematyki. Nie będę 
się uczyć! Sport jest ważniejszy! 

Dzisiaj rano zadzwoniła do mnie Marysia i spytała: 
– Jak tam przygotowania do kartkówki, Aniu? 
– Jakiej kartkówki? – odpowiedziałam. 
– No tej z matematyki.
– Co? Daj mi spokój! – byłam oburzona. 
– Znowu ćwiczyłaś zamiast się uczyć? – usłyszałam 

jej zatroskany głos i odłożyłam słuchawkę. 
To, że jej zależy na jakiejś kartkówce, nie znaczy, że 

i mnie ma zależeć. Swoją drogą powinnam się bardziej 
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przyłożyć. Ona nie rozumie, jak ważne są te zawody. 
Rozgniewana poszłam do szkoły. 

Pierwszą lekcją było wychowanie fizyczne. Super! 
Pan Marek kazał nam robić rozgrzewkę. Po co nam 
ta rozgrzewka? Po co tracić czas na bezsensowne ćwi-
czenia? 10 minut przed lekcją trener mówił coś o za-
sadach fair play. Phi! Przecież i tak nikt ich nie stosuje. 
Ważne, żeby wygrać. Zadzwonił dzwonek, zawrócili-
śmy ku wyjściu, jednak pan nas zatrzymał i kazał przy-
siąc, że będziemy grać fair. Nie przykładałam do jego 
słów żadnej wagi.

Godziny mijały szybko. Jeszcze jedna i trening. Nie 
szkodzi, że raz czy dwa nie odrobiłam zadania. Kto to 
liczy? Uff! Nareszcie ostatnia lekcja. O nie! Matema-
tyka! Wpadłam w popłoch. 

– Co robić? Co robić? – myślałam. Może uciec 
i szybciej zacząć trening. Tak! Ale… mama nie była-
by zadowolona. Od początku nie podobał jej się po-
mysł codziennych trzygodzinnych treningów. Jedna 
jedynka! Co to jest w porównaniu do sławy i kariery, 
która przede mną? Nie zastanawiałam się dłużej. Na 
odczepnego napisałam kartkówkę. Pani Halina z dez-
aprobatą kręciła głową, ale ja bez opamiętania pędzi-
łam na boisko. Nie patrzyłam, czy kogoś nie tratuję. 
Liczyłam się tylko ja. 

O! Marysia przyszła. Nie chciałam patrzeć w jej 
stronę. Po co tu przyszła ta kujonka, moja była przyja-
ciółka. Nie zwracałam na nią uwagi.

Pan Marek zdziwił się, że tak szybko napisałam 
kartkówkę. Wie, że mam problem z matmą. Zignoro-
wałam go. 

Gdy reszta drużyny dotarła, zaczęliśmy ćwiczyć. 
Trenowaliśmy dwutakt. Ten ciamajda Patryk nie umiał 
trafić do kosza. Czy przez niego przegramy? Karol nie 
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chodził na codzienne treningi. Podobno miał w tym 
czasie korepetycje z języka angielskiego. Czy to praw-
da? Dlaczego im nie zależy? Losy drużyny są w na-
szych rękach. Uważam, że to nieodpowiedzialne. Bycie 
w drużynie zobowiązuje. 

Nieubłaganie zbliżał się termin meczu. Gdy wra-
całam z wieczornego treningu, tak się śpieszyłam, że 
nie zauważyłam sterty kamieni leżących na drodze. 
Poślizg nęłam się i runęłam jak długa. Bardzo bola-
ło mnie kolano. W podartych dżinsach wróciłam do 
domu. Starałam się zakryć dziurę, nie wzbudzając po-
dejrzeń mamy. Bez słowa pognałam do swojego po-
koju. Przebrałam się w czarne leginsy. Z rany sączyła 
się krew. Poszłam po plasterki. Przy kolacji sokole oko 
mamy wykryło moje zdenerwowanie. 

– Czy coś się stało? – zapytała
– A nic, denerwuję się tymi zawodami – odparłam.
– Wiedziałam! Nie powinnaś się tak wysilać. 
– Nie, nie, wszystko w porządku.
Po posiłku umyłam zęby i poszłam spać. 
Nazajutrz wstałam bardzo wcześnie. Trochę bolała 

mnie noga, ale to nic. Już chciałam iść do szkoły, gdy 
do pokoju weszła mama. Zapytała, dlaczego tak wcze-
śnie wstałam. Przecież jest sobota.

A to świetnie! – pomyślałam. Zawody są już jutro, 
a ja jestem kompletnie nieprzygotowana. Bez tłuma-
czenia pognałam do kuchni, wzięłam kanapkę i pobie-
głam na boisko. A tam już cała drużyna rozgrzewa-
ła się biegając. Przecież już jutro odbędą się zawody. 
Chciałam z nimi pobiegać, jednak wiedziałam, że po-
winnam oszczędzać nogę. Chwyciłam piłkę i zaczęłam 
ćwiczyć rzuty. Byłam wściekła na kolegów z drużyny. 

– Dlaczego nie ćwiczą rzutów do kosza i podań? – 
pomyślałam.
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Poszłam do domu. W otwartych drzwiach już cze-
kała na mnie mama. Z jej ust czytałam, że jest nieza-
dowolona. Nie myliłam się. Była zła, że wyszłam bez 
pytania. 

Jakoś mi się upiekło, gdy wytłumaczyłam jej, jak 
bardzo zależy mi na zawodach. Po godzinie przyszedł 
tata. Był bardzo podekscytowany moim meczem, cią-
gle o nim mówił. 

Poszłam spać w ogromnym stresie i z ciągłym bó-
lem nogi. Myśl o tym, że już jutro zawody, nie pozwa-
lała usnąć. 

Nadszedł upragniony dzień. Zerwałam się z łóż-
ka, ponieważ zaspałam. Biegłam do autobusu. Nie mo-
głam za szybko, wciąż odczuwałam swój upadek. Zdą-
żyłam! W autobusie ustalaliśmy strategię gry. Wresz-
cie dojechaliśmy na miejsce. Wysiedliśmy z autobusu. 
Gdy weszliśmy do hali, ujrzeliśmy widownię zapełnio-
ną do ostatniego miejsca. 

Pierwszy mecz. Nasz zespół przeciwko uczniom 
z Tułowic. Pierwsza połowa. Podanie, dośrodkowa-
nie, kozłowanie, kolejne podanie i rzut. Pierwszy gol 
dla naszej ekipy. Ta sytuacja powtórzyła się wiele razy. 
Mecz wygraliśmy! Później szło jak z płatka. Nie zwra-
całam uwagi na innych. Brnęłam, aby zaistnieć. Nie 
zważałam na krzyki trenera, który mówił, żeby grać 
bez faulowania. Nie dałam zagrać rezerwowym, musia-
łam brać udział w każdej akcji. Byłam bardzo czerwona 
i zmęczona, ale nie chciałam odpoczywać. Trener suge-
rował przerwę. Pokręciłam przecząco głową. Przecież 
to tylko kilka meczów. Powoli dochodziliśmy do fina-
łu. Wszyscy bardzo się cieszyliśmy. Jedyną przeszkodą 
było zmęczenie i ból nogi. Okropnie bolała. Sił mia-
łam coraz mniej. Wypiłam dwie butelki wody. Ostatnia 
końcowa rozgrywka. Albo mistrzostwo, albo…? 
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Co będzie gdy przegramy? Jak spojrzę tacie w oczy? 
Ta myśl mnie rozpraszała.

Nadszedł czas. Start! Drużyna przeciwna zaczyna-
ła. Kozłowanie, podanie, kozłowanie, rzut. Pierwszy 
punkt zdobyty przez drużynę przeciwną. Nasz atak. 
Raz, dwa, trzy. Kozłowanie, podanie, kolejne podanie, 
tym razem do Mirka, rzut. Trafienie! 

Po kolejnych atakach szliśmy łeb w łeb. 20:20. Po-
zostały 3 minuty. Krzyczałam na całą drużynę. Presja! 
Tak! Przejęcie piłki przez naszą drużynę. Wtedy Ty-
mon podał mi piłkę, szykuję się do rzutu. Aż tu nagle 
złapał mnie potworny ból nogi. Z bólu upuściłam pił-
kę. Nie miałam siły o nią walczyć. Nastąpiło szybkie, 
długie podanie i rzut przeciwników. Ostatni punkt dla 
rywali. W ostatniej minucie. Gdyby nie ja – wygraliby-
śmy, a przynajmniej doprowadzilibyśmy do dogrywki. 
Rozpłakałam się. 

– Oj, co to? Dziewczyna z drużyny przeciwnej po-
mogła mi wstać i podała rękę. 

– Następnym razem to wy wygracie – powiedziała 
i pobiegła do szatni. 

Kolejna zawodniczka gratulowała mi świetnej gry. 
Dlaczego się nie śmieją? Ja bym nigdy nie zdobyła się 
na taki gest. I dopiero wtedy zrozumiałam, dopiero 
wtedy mnie olśniło, spadło jak grom z jasnego nieba… 

Przecież nie chodziło o wygraną za wszelką cenę, 
krzyki, niepotrzebne faule. Co ja zrobiłam? Powinna 
się liczyć tylko i wyłącznie zasada fair play! Dlaczego 
dopiero teraz to zrozumiałam? Nawet przegrani gratu-
lują zwycięzcom świetnej gry. Dlaczego nie słuchałam 
trenera, naszego mistrza? Nie liczyłam się z innymi za-
wodnikami, z własną drużyną? 

Wszystkim gratulowałam! Przegranym i wygra-
nym. 
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Gdy wsiedliśmy do autobusu, zapanowała smut-
na atmosfera. Przeprosiłam trenera i kolegów za moje 
krzyki, zmarnowaną akcję i egoistyczne zachowanie. 

Czy to wystarczy? Wybaczą mi? 
Gdy dojeżdżaliśmy do domu już z daleka ujrzałam 

tatę. Był taki podekscytowany. Ostudziłam jego emo-
cje, wszystko wyjaśniając. Na koniec się rozpłakałam. 
Czekałam na jego pretensje. A on tylko mocno mnie 
przytulił. Powiedział, że nie wygrana czyni mistrza, 
lecz przegrana, ciągłe dążenie do celu, walka, ale z sza-
cunkiem dla siebie i innych.

Nazajutrz w szkole jeszcze raz przeprosiłam całą 
drużynę. Wyjaśniłam im, że nie chcę rezygnować z ko-
szykówki, ale wyniki w nauce są bardzo ważne. Jed-
nak nie będę zaniedbywała pracy nad formą. Myśla-
łam, że mnie wyśmieją, ale oni zrozumieli, wybaczyli. 
Powiedziałam, że na razie nie mogę trenować, bo mu-
szę podciągnąć się w nauce. Postanowiliśmy zmniej-
szyć ilość treningów do dwóch tygodniowo. Nadcho-
dzi pora sprawdzianów, więc wszyscy będziemy mieli 
ograniczony czas. Karol bardzo się ucieszył, bo w tych 
dniach nie ma dodatkowych zajęć. Antosia zapropo-
nowała mi korepetycje. Umówiłyśmy się na czwartek. 

Zadzwonił dzwonek. Pomyślałam o Marysi. Prze-
cież właśnie jej należą się szczególne wyjaśnienia. Po-
prosiłam ją, aby została. Nie wiedziałam, co jej powie-
dzieć. Jak przeprosić? Marysia czytała w moich my-
ślach. Na usta cisnęło mi się jedno słowo. 

– Wybacz! 
Znowu byłyśmy najlepszymi przyjaciółkami. Po-

gnałyśmy na lekcje. 

* * *



Anna Koszyk

Ta historia dała mi dużo do myślenia. Zastanowi-
łam się nad swoim postępowaniem. Miałam tak do-
brych rodziców i przyjaciół, którzy mi wybaczyli. 

Niech to zdarzenie będzie i dla ciebie przestrogą, 
nie popełniaj mojego błędu. Nie rań wszystkich! Żyj 
zgodnie z zasadą fair play! Zrozum wcześniej! Nie sta-
wiaj zwycięstwa ponad tę regułę! Rób to, co kochasz, 
nie zmuszaj się do robienia rzeczy, których nie lubisz. 
Spełniaj swoje marzenia, a jednocześnie szanuj siebie 
i innych. Umiej przegrać! Dąż do celu! 

To była dla mnie wielka nauczka. 
Moja drużyna zakwalifikowała się do Wojewódz-

kich Zawodów w Koszykówce w Opolu. Liczymy na 
finał i zawody ogólnopolskie.

Poprawiłam oceny. Mam przyjaciół. Trzymajcie 
kciuki!
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Nie tylko zwycięstwo

Mojemu dziadkowi,  
który zawsze mnie wspierał. 

WRZESIEŃ 2015

Nowy rok szkolny 
Dla wielu moich kolegów to kolejny z wielu. Dla 

mnie już nie. Właśnie dowiedzieliśmy się o chorobie 
mojego dziadka… Nowotwór złośliwy… 

Niby wszystko jest takie zwyczajne: dom, szkoła, 
my, ale w głębi serca wiem, że nic nie będzie już ta-
kie samo. Nigdy. Chodzę do szkoły jak inni. Muszę 
się uczyć, odrabiać zadania, przygotowywać do lekcji, 
bo wiem, że dziadek na mnie liczy. Zawsze byłem do-
brym uczniem, nigdy nie miałem problemów z nauką. 
Lubię się uczyć, zwłaszcza matematyki. Koledzy mi 
zazdroszczą wiedzy, a moi bliscy są ze mnie dumni. 
Zwłaszcza dziadek. 

Widzę, że czeka na moje powroty, pyta mnie, jak po-
szło mi w szkole, pomaga odrabiać zadania, doradza, ale 
wiem, że cierpi, że go boli. Termin operacji już wyzna-
czono – 28 września. Dlatego się staram. Walczę z sobą 
i swoim lenistwem, by mógł być ze mnie zadowolony. 



40

Adrian Morek

Czasami patrzę na niego i mam ochotę płakać, ale się 
powstrzymuję, by nie zrobić mu przykrości. Każda moja 
piątka lub szóstka to powód do radości, jego radości.

POCZĄTEK PAŹDZIERNIKA

Udało się! Już jest po operacji. Jestem taki szczę-
śliwy, bo rokowania dla mojego dziadka są dobre, na-
wet bardzo dobre. Gdy odwiedzałem go w szpitalu, 
nie mogłem pogodzić się z jego cierpieniem. A mimo 
to mówił, że wszystko dobrze, podnosił nas na duchu, 
wspierał. Jego samozaparcie dodawało mi sił. Wiedzia-
łem, że nie mogę zawieść jego nadziei. 

W szkole wszystko szło jak najlepiej. Oceny mia-
łem dobre, nawet bardzo. W końcu ogłoszono konkur-
sy kuratoryjne. Długo się zastanawiałem, w których 
wziąć udział, bo że wezmę, było oczywiste. Wreszcie 
zdecydowałem – religia, język polski i – moja ulubiona 
– matematyka. Teraz już naprawdę nie miałem czasu. 

Na szczęście dziadek wrócił do domu i czuł się już 
lepiej, mógł mnie nawet przywozić ze szkoły. Praco-
wałem zawzięcie. Najpierw lekcje, potem zajęcia przy-
gotowujące do konkursów i praca w domu. Byłem 
zmęczony, ale bardzo zadowolony. Czułem wsparcie 
mojego kochanego dziadka, więc znów odzyskałem 
nadzieję, że wszystko ma się ku lepszemu. 

LISTOPAD

Dziadek znów poczuł się gorzej. Choroba daje się 
we znaki coraz bardziej. Widzę przerażone spojrzenia 
babci, mamy, wujka…Kolejna wizyta i pobyt w szpita-
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lu, czekamy na decyzje lekarzy, którzy nie chcą udzie-
lać zbyt wielu informacji. Codzienne podróże do szpi-
tala, potem powrót i zwykłe obowiązki. 

Zmagam się z sobą, by dać radę. Przecież dziadek 
na mnie liczy, nie mogę go zasmucić. 

Był taki radosny, gdy się okazało, że dostałem się do 
etapu rejonowego konkursów z religii i języka polskie-
go. Żałowałem, że z matematyki się nie udało. Wtedy 
dziadek powiedział: „Pamiętaj, nie zawsze liczy się tylko 
zwycięstwo. Ważne, byś po wszystkim nie miał sobie nic 
do zarzucenia”. Wówczas zrozumiałem, iż wysiłek, jaki 
włożyłem w naukę, nie pójdzie na marne. Wystartować 
mogę przecież za rok, w szóstej klasie, i wtedy na pew-
no mi się uda. Dwa tygodnie bez dziadka mijają dość 
szybko. Mimo że choroba postępuje i wdało się zapa-
lenie płuc, walczymy: my o nadzieję, dziadek o zdrowie. 
Ja walczę z przeciwnościami. Ostatnio nawet w szkole 
idzie mi jak po grudzie. Siedzę nad zadaniami do późna, 
czytam dodatkowe lektury i Pismo Święte, uzupełniam 
testy i powoli tracę nadzieję, że zdołam przebrnąć kolej-
ne etapy konkursów. Jest jedna dobra wiadomość w tym 
wszystkim: dziadek wraca w końcu ze szpitala! Już nie 
mogę się doczekać! Nareszcie będę się mógł z nim na-
gadać, opowiedzieć, co u mnie, przytulić i ucałować. 

KILKA DNI PÓŹNIEJ…

Już jest! Wrócił! Wreszcie znów jest zwyczajnie 
i tak wesoło! Jakby nic się nie działo. Wiem, że cho-
roba postępuje, ale mnie wystarczy jego obecność, bym 
poczuł się lepiej. Znowu razem gramy w warcaby i sza-
chy, układamy puzzle, reperujemy zepsute samochody. 
Jest tak wspaniale! Oby najgorsze było już za nami!!!
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GRUDZIEŃ

Święta już blisko. Wszędzie słychać kolędy, wi-
dać świąteczne dekoracje, choinki, Mikołaje… Ja na-
dal próbuję przebrnąć przez zawiłości nauki szkolnej. 
Czasami mam już serdecznie dość i sam się na siebie 
złoszczę. Po co mi to było? Koledzy się bawią, mają 
więcej wolnego czasu, mogą grać w gry na kompute-
rze lub po prostu się nudzić. A ja? Kolejny raz czytam 
Ewangelię św. Łukasza i mam wrażenie, że wiem coraz 
mniej zamiast coraz więcej. Dobrze, że chociaż uda-
ło mi się przeczytać wszystkie lektury z polskiego. Nie 
powiem, znaczny udział w moim „sukcesie” ma moja 
mama. To ona wieczorami pomaga mi dokończyć ko-
lejne rozdziały książki. Wraz z dziadkiem bardzo mnie 
mobilizują. 

To pewnie dlatego jakoś daję radę. Terminy kolej-
nych etapów zbliżają się nieuchronnie. Już 11 grudnia 
jest etap rejonowy z języka polskiego, dwa dni później 
z religii. Weekendy spędzam przy lekturze. Dziadek 
systematycznie mnie przepytuje, więc nie mogę dać 
plamy. Jak na razie jest ze mnie zadowolony. Widzę 
jednak, jak szybko się męczy. Te kolejne chemie bardzo 
go osłabiają, ale nie daje po sobie poznać. Walczy, więc 
i ja muszę walczyć. 

TYDZIEŃ PÓŹNIEJ…

Nareszcie jest już po…!!! Kolejny etap za mną. 
Mam nadzieję, że się udało. Wyniki dopiero w stycz-
niu, więc muszę uzbroić się w cierpliwość. Byłem tak 
zestresowany, że nawet nie pamiętam pytań. Dobrze, że 
mam to już za sobą. Wszyscy wokół zapewniają mnie, 
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że nie liczy się tylko wygrana, ale ja wiem, że w głębi 
duszy liczą na mnie. Ja też liczę na siebie. Humor po-
prawia mi dobre samopoczucie dziadka. Mama wciąż 
tłumaczy mi, że dziadek jest chory, ale nie poddaje się 
– jeździ na kontrole, bierze lekarstwa, dba o siebie i my 
o niego. Niby jest jak dawniej, a jednak… czasami sły-
szę, jak cierpi, jak go boli, jak się męczy i jak brakuje 
mu sił. Modlę się wtedy gorąco, bo wierzę, że Bóg nie 
pozwoli, by stało mu się coś złego. 

Za kilka dni Święta Bożego Narodzenia, wigilia, 
potem Nowy Rok. Spędzimy ten czas wspólnie, jak za-
wsze, pomimo tylu przeciwności losu… 

STYCZEŃ

Już jest – nowy, 2016 rok. Wszyscy wierzą, że bę-
dzie to dobry czas, że zła passa się odwróci, że dzia-
dek wyzdrowieje. Dzięki Bogu, czuje się całkiem do-
brze. Po ostatniej kontroli wstąpiła w nas nowa nadzie-
ja. Lekarze też są ostrożnymi optymistami. Ale jednak 
optymistami! 

Ja z coraz większym niepokojem czekam na wyni-
ki konkursów. Codziennie sprawdzam stronę interne-
tową kuratorium, ale jest za wcześnie. Jeszcze kilka dni 
i wszystko się wyjaśni. Albo wóz, albo przewóz – jak 
mówi przysłowie. 

DWA DNI PÓŹNIEJ…

Już są!!! Dzisiaj w szkole ogłoszono wyniki. Zosta-
łem zakwalifikowany do etapu wojewódzkiego z re-
ligii! Z polskiego niestety się nie udało, bo zabrakło 
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mi 4  punktów, jednak nie jest to powód do smutku. 
W końcu nie zawsze muszę być najlepszy. 

Pani katechetka powiedziała, że teraz dopiero się 
zacznie… He, he, he. 

Ale powiedziało się „A”, trzeba powiedzieć i „B”.
W domu zapanowała radość. Gratulacjom nie było 

końca. Ależ jestem szczęśliwy, nawet nie umiem wyra-
zić tego słowami! Mam ochotę krzyczeć. Dziadek też 
jest szczęśliwy. To również jego sukces. Gdyby mnie 
nie pilnował, nie dałbym rady. I jeszcze mama. Ona 
także ma swój udział w moim małym zwycięstwie. 
Nawet koledzy się dziwią, że mam jeszcze siłę na to 
wszystko. A ja wiem, że nie odnosi się sukcesu bez wy-
siłku. Gdzieś przeczytałem, że miejscem, gdzie sukces 
występuje przed wysiłkiem, jest słownik. I to jest chy-
ba prawda. W szkole panuje „młyn”. Zbliża się koniec 
semestru, kartkówkom i sprawdzianom nie ma koń-
ca. I jeszcze zajęcia dodatkowe z religii – dwa lub trzy 
razy w tygodniu po lekcjach. Dobrze, że większość ma-
teriału mam przyswojoną. Zostały mi tylko powtórki 
i krótkie rozdziały ze Wstępu do Biblii. Niedługo fe-
rie. Cieszę się, bo będę mógł spędzić ten czas razem 
z dziadkiem. Na pewno sprawię mu radość, gdy posie-
dzę przy nim trochę dłużej niż zazwyczaj. 

POCZĄTEK LUTEGO

Trwają ferie. Nareszcie mogę dłużej pospać i pole-
niuchować. Oczywiście nie tak długo, jakbym chciał, 
bo obowiązki wzywają, ale jednak. Martwię się trochę, 
bo wczoraj dziadek źle się poczuł. Ma problemy z od-
dychaniem i nie wiem, co będzie dalej. Lekarz stwier-
dził zapalenie oskrzeli i powiedział, że jeśli w ciągu 
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trzech dni się nie poprawi, dziadek będzie musiał iść 
do szpitala. Bardzo się o niego boję!!! 

* * *
Niestety, nie poprawia się i dzisiaj mama z wujkiem 

zawożą dziadka do Krakowa, do szpitala. Straciłem 
ochotę do nauki, nic mi nie wchodzi do głowy. Siedzę 
nad książką i… pustka. Wciąż patrzę na te same lite-
ry, ale ich nie rozpoznaję… Myślami jestem z dziad-
kiem… Modlę się. I czekam… 

* * *
Już trzy dni jak dziadka nie ma w domu. 
Martwię się, choć codziennie do niego jeździmy. 

Powoli jego stan się poprawia. I taka wiadomość do-
daje otuchy. Wieczorami uczę się do konkursu. Czy-
tam mejle od pani katechetki i rozwiązuję testy. Mimo 
wszystko nieźle mi idzie. Wiem, że dziadek tego ode 
mnie oczekuje. Dlatego staram się ze wszystkich sił. 

* * *
Dziś nadeszła straszna wiadomość…
Dziadek dostał wylewu. Ma obrzęk mózgu. Roko-

wania są bardzo złe… 
Załamałem się, nie ma mowy o nauce. 
Siedzę i myślę. 
Myślę i siedzę. 
Nic innego nie mogę zrobić… Czuję pustkę i żal do 

losu… Dlaczego on?…
Niespodziewanie dostaję sms-a od pani katechetki. 

Pisze, że nie mogę teraz wszystkiego zaprzepaścić, że 
muszę się starać, właśnie dla dziadka, bo on na mnie 
liczy i we mnie wierzy. Podnoszę się, biorę książkę do 
ręki i zaczynam czytać. 
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KONIEC LUTEGO

Przede mną ostatni etap konkursu. Bardzo się de-
nerwuję, nie jestem pewien, czy dam radę. 

Po ostatnich przeżyciach, utracie mojego najuko-
chańszego dziadka, nie umiem się odnaleźć. 

Jest mi trudno, bardzo trudno… 
Przyjechałem do Łagiewnik z panią dyrektor. Wi-

dzę wszystkich uczestników i tracę wiarę w swój suk-
ces. Modlę się po cichu. Chcę, żeby już było po wszyst-
kim. Nagle przypominam sobie słowa dziadka: „Nie 
sukces jest najważniejszy, ale starania…”. 

Wiem, że dam z siebie wszystko. Nie poddam się! 
Będę walczył do końca, jak mój dziadek. On nie wygrał 
swej walki, ale dał mi lekcję życia. Trzeba się starać, na-
wet wbrew okolicznościom. Trzeba umieć stawić czoło 
przeciwnościom losu. 

MARZEC

Jestem laureatem!!! Udało się!!! Zwyciężyłem. 
Wiem, że swój wielki sukces w znacznej mierze za-

wdzięczam dziadkowi.
Jego słowa na zawsze pozostaną w mojej pamięci: 

Nie tylko zwycięstwo jest najważniejsze, liczą się stara-
nia i dobre chęci.
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Łyżwiarska pasja

Znowu nie chcieli ze mną rozmawiać. Gdy tylko 
wspomnę o łyżwach, mama zmienia temat. Walt Di-
sney powiedział kiedyś: „Jeśli potrafisz o czymś ma-
rzyć, to potrafisz także tego dokonać”. Ale jak można 
tego dokonać, kiedy cały świat sprzysięga się przeciw-
ko tobie, a ty masz zaledwie 12 lat i poczucie, że nikt 
cię nie rozumie? Właściwie nie ty, tylko ja, która siedzę 
przy komputerze i stukając palcami w klawiaturę, my-
ślę tylko o jednym. 

Zatem mam na imię Julka i jestem uczennicą pią-
tej klasy. Mieć marzenia i je spełniać – jak to łatwo po-
wiedzieć! Moim jedynym i największym marzeniem 
jest jazda na łyżwach, ale jak mam je zrealizować, kie-
dy moi rodzice nie chcą o tym słyszeć. Może mogła-
bym ich zrozumieć, może boją się o mnie, może oba-
wiają się, że trenując zaniedbam szkołę… Problem jed-
nak w tym, że nikt z mojej rodziny nie chce kupić mi 
łyżew ani o nich rozmawiać. 

Nawet Święty Mikołaj nie zechciał uszczęśliwić 
mnie takim prezentem, choć piszę do niego w tej spra-
wie od kilku lat. Czego oni wszyscy się boją? Marzeń 
się nie porzuca, ja moje też spełnię, przecież kiedyś do-
rosnę i sama będę o sobie decydować. Ale to jeszcze 
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sześć długich lat. Nie wytrzymam, muszę coś wymy-
ślić. 

– Julko! – zawołała mama – jutro jedziemy na cały 
dzień do dziadków porządkować strych przed wymia-
ną dachu. Chcesz jechać z nami?

– Super, super, super! – odpowiedziałam mamie. 
Taki strych kryje wiele skarbów, może znajdę coś faj-
nego dla siebie. Mam nadzieję, że nie ma tam nietope-
rzy, potwornie się ich boję.

– W takim razie połóż się już spać, bo rano musimy 
bardzo wcześnie wstać – powiedziała mama. – Nie licz 
też na żadne znaleziska, bo to bardzo stary strych, pe-
łen niepotrzebnych nikomu rupieci.

– Dobrze, mamo – odpowiedziałam – ale czułam, 
że zdarzy się jutro coś wyjątkowego.

Nazajutrz od samego rana wszyscy pracowali przy 
sprzątaniu strychu. Znosili z góry różne pudła, wor-
ki i torby, do których babcia z ciekawością zaglądała, 
a dziadek energicznym ruchem pokazywał ogromny 
kontener przed domem, gdzie lądowały te przedmioty, 
nim ja zdążyłam je zobaczyć. W najciemniejszym ką-
cie strychu zauważyłam nieduże pudełko, pomalowa-
ne farbkami w prześliczne kwiatki. Zajrzałam do niego 
z ciekawością, ale to, co w nim zobaczyłam, wprawiło 
mnie w osłupienie i całkiem odebrało mowę, bo kto na 
starym strychu babci spodziewałby się znaleźć prze-
śliczne, białe łyżwy figurowe. 

Szybko zabrałam znalezisko i zeszłam na dół do 
pokoju. Tu w spokoju i w ciszy mogłam dokładnie 
obejrzeć zawartość pudełka. Ach, jakie piękne łyż-
wy, właśnie takie, o jakich zawsze marzyłam. Byłam 
tak szczęśliwa, że przytuliłam je do siebie z całej siły 
i po prostu rozpłakałam się ze szczęścia. Przy obiedzie 
zapytam dziadków o te łyżwy. I tak wszystko ląduje 
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w śmieciach, więc może pozwolą mi je zatrzymać. Nie 
wiem, jak wytrzymam do obiadu.

– Obiad za 10 minut – zawołała babcia. 
– Babciu, pomogę nakryć ci do stołu – zapropono-

wałam, próbując wyciągnąć już jakieś informacje do-
tyczące znaleziska. – Zastanawiam się, czy wiedziałaś 
o tym wszystkim, co tam jest na strychu? 

– Oczywiście, Juleczko – odpowiedziała babcia – 
każda, nawet najmniejsza rzecz to fragment naszego 
życia. A dlaczego pytasz? 

– Powiem ci po obiedzie – odrzekłam wymijająco.
Po obiedzie, kiedy cała rodzina wesoła rozmawiała, 

wniosłam do pokoju pudełko w kwiatki i wyciągnęłam 
z niego łyżwy. 

– Babciu, znalazłam na strychu to pudełko, a w nim 
te łyżwy, chciałabym się dowiedzieć, czy mogę je za-
trzymać, no i czy powiesz mi, skąd się tam wzięły? – 
zapytałam trochę niepewnie.

W pokoju zapanowała grobowa cisza, a po chwili 
mama rozpłakała się. 

– Nie płacz, Małgosiu – babcia podeszła do mamy 
i przytuliła ją mocno. – Czas zmierzyć się z przeszło-
ścią i nauczyć się o niej rozmawiać, przecież zdarzyło 
się w niej także tyle pięknych chwil. To także czas, żeby 
porozmawiać na temat tych łyżew z Julką, przecież po-
winna wiedzieć, jaką ma wspaniałą mamę. Ta niesamo-
wita siła, która ciebie porwała do łyżwiarstwa, od wielu 
lat oplata Julkę niczym pajęcza sieć. Wiesz to dobrze 
i wierz mi, nie powstrzymasz jej przed tym, i myślę, że 
nie powinnaś. 

Mama pokiwała głową, a babcia, zwracając się 
w moją stronę, powiedziała:

– Widzisz, Juleczko, twoja mama była kiedyś wspa-
niałą łyżwiarką i bardzo dobrą zawodniczką. Łyżwy 
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były jej wielką pasją, nie rozstawała się z nimi na krok. 
Mimo wielogodzinnych, morderczych treningów za-
wsze wracała do domu zadowolona, że nauczyła się 
wykonywać coś nowego lub opanowała jakąś figurę do 
perfekcji. Kiedy wchodziła na lód i usłyszała muzykę, 
była jakby w innym świecie, płynęła po tafli z taką lek-
kością, jakby robiła to całe życie. Miała ogromny ta-
lent. Aby mogła więcej ćwiczyć, przeprowadziliśmy 
się tutaj do miasta, gdzie zapisała się do klubu Magia 
Lodu. Szybko stała się najlepszą zawodniczką, wygry-
wała konkursy w Polsce i za granicą. Marzyła o tym, 
by reprezentować nasz kraj na mistrzostwach olimpij-
skich w Kanadzie, świat sportu stał przed nią otworem, 
ale jedna błędna decyzja przekreśliła karierę i wszyst-
kie lata poświęcone tej pasji.

Nie mogłam w to wszystko uwierzyć. Czułam, jak 
nogi uginają się pode mną, a serce wali z całych sił. 
Mama była łyżwiarką, zawodniczką? Jak to możliwe, 
że mi przez tyle lat zabraniała spróbować tego spor-
tu, dlaczego nie chciała ze mną rozmawiać, co takiego 
się zdarzyło, że cała rodzina chciała wymazać to wyda-
rzenie z pamięci. Myśli rozsadzały mi głowę, a mama 
patrzyła na mnie i tylko płakała. A ja? Ja chciałam się 
dowiedzieć wszystkiego o tej parze łyżew, które teraz 
parzyły mi ręce. Popatrzyłam na babcię, która właśnie 
wstała od stołu i podeszła do komody, wyjęła klucz od 
szuflady, tej zawsze zamkniętej, i otworzyła ją. Och, ile 
razy zastanawiałam się, co babcia trzyma w tej szufla-
dzie. Tymczasem babcia wyciągnęła z niej trzy duże al-
bumy fotograficzne i postawiła je przede mną na stole.

– To wszystko, co pozostało nam po tamtych cza-
sach – powiedziała babcia przez łzy i otworzyła pierw-
szy z albumów. Na czarno-białym zdjęciu stała mama 
na podium, na pierwszym miejscu z medalem na szyi, 
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a w ręce trzymała polską flagę. Na kolejnych stronach 
było jeszcze więcej zdjęć z różnych zawodów, mama 
zawsze stała na podium z medalem. Były zdjęcia z tre-
ningów i chyba jakichś obozów. Na wszystkich tych 
zdjęciach mama jest uśmiechnięta, ale inaczej niż te-
raz się uśmiecha. I jeszcze jej oczy są takie błyszczące, 
jakby i one chciały śmiać się do każdego, kto w nie po-
patrzy. Nigdy nie widziałam u mamy takiego spojrze-
nia. Ja oglądałam kolejne albumy, a babcia opowiadała 
mi coraz to nowe historie, tak odległe, jakbym słuchała 
biografii jakiegoś znanego sportowca, a nie mojej ro-
dzonej mamy. Kiedy ostatni album został zamknięty, 
popatrzyłam na mamę i zapytałam, dlaczego porzuciła 
swoja pasję, z jakiego powodu zrezygnowała z tego, co 
nadawało sens jej życiu.

– Czasem ludzie popełniają błędy, za które muszą 
zapłacić najwyższą cenę. Ja taką zapłaciłam za swoją 
decyzję. Pięć minut, które zmieniło moje życie, pięć 
minut, które chciałabym wymazać z pamięci, te pięć 
minut, z którymi muszę żyć przez resztę moich dni. 
Pięć minut, o których nie umiem rozmawiać.

Mama znowu się rozpłakała, a babcia usiadła tuż 
obok mnie i powiedziała:

– Nie wiem, czy jesteś już odpowiednio duża, aby 
to zrozumieć, ale spróbuję ci to wytłumaczyć. Kiedy 
mama przygotowywała się do mistrzostw olimpijskich, 
trener namówił mamę do wzięcia udziału w zawodach. 
Mama nie chciała ryzykować formy tuż przed najważ-
niejszym występem, ale trener bardzo nalegał. Pod-
czas tamtych zawodów pierwszy raz miała kontuzję, 
bo na źle przygotowanej tafli lodu łyżwy trudno było 
dobrze prowadzić. Skręciła kostkę. Wydawało się, że 
się nie uda, ale wystartowała w mistrzostwach olimpij-
skich. Pierwsze etapy przeszła rewelacyjnie, ale przed 
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ostatnim występem ból był nie do zniesienia. Trener 
podał mamie środki przeciwbólowe i, o dziwo, poje-
chała wspaniale. Tuż przed ceremonią wręczenia me-
dali okazało się, że w szatni zostały znalezione ślady 
środków dopingujących. Przerwano wręczanie nagród 
i poddano wszystkich zawodników kontroli. Przed ba-
daniem mamy podszedł do niej trener i powiedział, że 
podał jej środki dopingujące, aby mogła wystartować 
w ostatniej konkurencji i spełnić swoje marzenia, że 
bez tych środków nie byłaby w stanie dojechać do koń-
ca. Prosił, aby przyznała się sama, że wzięła tę substan-
cję. Błagał, by go nie wydała, bo zostałby wykluczony 
ze sportu. Mamie powiedział, że jej najwyżej nie zali-
czą ostatniej konkurencji, ale jest młoda, więc wystar-
tuje jeszcze wiele razy i że to właśnie jemu zawdzię-
cza wszystko. Mama zgodziła się, aby chronić trenera, 
ale skutki tego kłamstwa były dla niej tragiczne. Wła-
dze sportowe wykluczyły ją z mistrzostw olimpijskich, 
a także odebrano jej wszystkie dotychczasowe meda-
le i puchary. Telewizja i prasa pokazywały jej zdjęcia, 
przyjaciele i kibice odwrócili się od niej, a trener twier-
dził, że jest największym rozczarowaniem w jego pracy 
zawodowej. Mama wyniosła łyżwy na strych, zamknę-
ła tamten rozdział życia i nigdy, nigdy o nim nie roz-
mawiała, aż do dzisiaj.

Nastała cisza. Nie wiem, czy zrozumiałam to 
wszystko, o czym mówiła babcia, chyba nie do koń-
ca. Nie umiałam sobie tego logicznie poukładać. Wie-
działam jedno, mamę zawiedli ludzie, więc odsunęła 
się od nich, ale przecież łyżwy nie były temu winne, za 
co je spotkała kara?

– Mamo, zawiodłaś się na ludziach, ale nie na spo-
rcie. Dlaczego pozwoliłaś, aby zabili oni w tobie pasję 
i miłość do łyżwiarstwa? Ci wszyscy ludzie i ich kłam-
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stwa nie byli warci, abyś przez nich rezygnowała z ma-
rzeń. Jesteśmy szczęśliwi, kiedy robimy to, co kochamy, 
a ty kochałaś łyżwy, i powiem ci szczerze, że myślę, iż 
nadal je kochasz. A ja też chciałabym nauczyć się tak 
jeździć jak ty. Marzyłam o tym całe życie, a teraz oka-
zuje się, że mogę mieć najlepszego trenera na świecie, 
ciebie, mamo. Pragnę trenować, walczyć i rywalizować 
z innymi, ale nie dla medali, tylko dla siebie samej, dla 
przyjemności i pasji, jaką daje możliwość sprawdzania 
się z innymi, przełamywanie swoich słabości i dążenie 
wciąż do przodu. Czy podejmiesz to wyzwanie, mamo?

– Podejmę. I chcę, abyś wiedziała, że nigdy nie 
przestałam kochać łyżwiarstwa. W każdą rocznicę tych 
tragicznych pięciu minut wchodziłam na strych i ma-
lowałam na pudełku schowanym w najciemniejszym 
zakątku kolejny kwiat. To miał być medal, który mo-
głabym zdobyć, lub zawody, które mogłabym wygrać. 
Płakałam wtedy, a moje łyżwy mówiły: 

– Małgosiu, znowu malujesz? Małgosiu… Małgo-
siu, nie zamkniesz z nami tutaj swoich pasji i marzeń. 
Wyjmij nas stąd, niech będzie jak dawniej. Damy ci 
radość. Jesteśmy twoim pudełkiem marzeń, tylko je 
otwórz. Skończyłaś malować? Odchodzisz? Nie zo-
stawiaj nas, ta nieprzenikniona ciemność strychu jest 
przerażająca, my chcemy błyszczeć na lodzie, słyszeć, 
jak krystalicznie chrzęści pod naszym ciężarem, czuć, 
jak widownia oczekuje werdyktu jury, jak ty jesteś 
szczęśliwa, bo znowu się udało. Nie na darmo tyle tre-
nowałaś, nie na darmo bolały potłuczone kolana, nad-
werężone stawy, nie darmo rezygnowałaś ze spotkań 
z przyjaciółmi…

– Ja wygram te zawody dla ciebie, mamo – powie-
działam z głębokim przekonaniem. – Właśnie uświa-
domiłaś mi, że pasji nie da się zamknąć na strychu.
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– Nie, wygramy je razem, Juleczko. Wygramy, jeśli 
nie znudzisz się mną jako mamą i trenerem – mama 
zaśmiała się. – Przecież obie o tym marzymy… Sama 
kiedyś mówiłaś, co powiedział Walt Disney: „Jeśli po-
trafisz o czymś marzyć, to potrafisz także tego doko-
nać”.

Zimny lód, wiatr, szybkość, muzyka, taniec – 
wszystko jak dawniej. I znów jesteśmy razem, nie-
rozłączne: my, trochę zniszczone i nieco już niemod-
ne łyżwy figurowe, wyciągnięte po dwudziestu latach 
z tekturowego pudełka pomalowanego w niebieskie 
kwiatki i ona, Małgosia, jak zawsze wesoła, pełna wia-
ry w swoje siły, dla której sama walka jest zwycięstwem.

Nie, to już nie Małgosia, to Julka, jej córka, któ-
ra odnalazła w sporcie pasję i radość. Czy będzie od-
nosić sukcesy, czy czekają ją porażki? Tego nie wiemy. 
Wiemy jednak, że marzenia się spełniają, więc trzeba 
je mieć… 
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Olimpiada

ROZDZIAŁ 1

Jadę, jadę na olimpiadę!
Jej, nie myślałem, że to ja, Robert Brzozowski, po-

jadę na olimpiadę. 
Może powiem ci kilka słów o sobie. Nazywam się 

Robert i jestem synem Barbary i Adama Brzozow-
skich. Mam młodszą siostrę, Anię. Ma 5 lat. Ona 
ma rude, a ja brązowe włosy. Mój tata jest brunetem, 
a mama blondynką. Słowem, jesteśmy różni. Rodzice 
pracują w fabryce „Róża” produkującej ręczniki. Ja cho-
dzę do klasy VI w szkole w Lublińcu. Tu mieszkamy 
i uprawiamy sport. Ja z siostrą oczywiście. Ona chodzi 
na piłkę ręczną, a ja na nożną. Mam mnóstwo kolegów 
i jestem z nimi w klubie KSJ Lubliniec (Klub Sporto-
wy Juniorów Lubliniec). Lubię nasz klub. Noszę w nim 
koszulkę z napisem BRZOZOWSKI 8. Ale nie w tym 
rzecz. Dziś na lekcji języka niemieckiego nasza pani, 
Weronika Szwed, ogłosiła:

– Jeden z waszych kolegów jedzie na olimpiadę 
międzyszkolną w Katowicach.

Wszyscy chłopcy zaniemówili.
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– Będzie nim… – I tu przerwała, ponieważ do kla-
sy wszedł blondwłosy pupilek pani Weroniki, Łukasz.

– Dyrektor wzywa panią do gabinetu – powiedział 
tylko i usiadł w pierwszej ławce.

– Zaraz wracam – powiedziała pani Weronika i wy-
szła.

– To na pewno będę ja – rzekł Piotrek, najlepszy 
z klasy chłopak z wuefu.

– No co ty! Beze mnie nie strzeliłbyś żadnej bram-
ki! – odezwał się Wojtek, bez którego rzeczywiście 
Piotrek nie strzeliłby żadnej bramki, bo chłopak świet-
nie podawał.

Ta rozmowa trwałaby dłużej, gdyby nie pani, któ-
ra akurat wróciła do klasy, a za nią… wszedł dyrektor.

– Z powodu wielce poważnej i nagłej sprawy – za-
czął, gdy usiedliśmy – wasza pani musi wyjechać. Pan 
Mateusz się wami zajmie.

I wyszedł z sali.
– Poczekajcie tu na niego – poprosiła pani Weroni-

ka i wybiegła za dyrektorem.
Gdy drzwi się zamknęły, od razu można było się 

zorientować, że te słowa nie zrobiły dobrego wrażenia, 
ponieważ sala pełna była oburzenia:

– Dlaczego on?!
– Nie lubię go!
– Nudny jest.
– No właśnie!
– Zanudzi nas!
– Właśnie!
– Trzeba coś zrobić!
– Niby co?!
– Emm…
– Wiem! – krzyknąłem, nie wiem dlaczego.
– Serio? – zapytał podejrzliwie Wojtek.
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Oj… Wpadłem.
– Gadaj Brzozowski, bo masz tylko… – i tu Wojtek 

spojrzał na zegar – … pięć minut.
Super. Pięć minut na wymyślenie czegoś głupiego 

i zarazem genialnego, by powstrzymać pana Mateusza 
Jakubiaka od wejścia do sali.

ROZDZIAŁ 2

– Robert! – krzyczy Piotrek.
– Ok, Ok – mówię.
Wychodzę z klasy i wymyślam plan. Po około 3 mi-

nutach wygląda on następująco: Spotykam pana Mate-
usza na schodach i pytam go: – Dokąd pan idzie? Pan Ma-
teusz odpowiada: – Do waszej klasy. – A wie pan, że dy-
rektor powiedział, żeby pan poszedł do domu? – Serio?! 
– Jak mógłbym kłamać najlepszemu panu od matematyki? 
I pan Mateusz odchodzi, a ja wracam do klasy pełnej owa-
cji i podziwu. Nieźle, mówię sobie w duchu. Wchodzę 
na schody. I widzę tam… Łukasza.

– Hej – mówi.
– Cześć – odpowiadam – co tu robisz?
– Postanowiłem ci pomóc.
– Nie chcę pomocy.
– Na pewno?
– Tak.
– No to trudno.
I mówiąc to pobiegł do klasy. Stoję na schodach 

i czekam na matematyka. Po chwili wyłania się z ciem-
ności i idzie dalej, nie zauważając mnie.

– Proszę pana! – krzyczę.
– Czego chcesz?
No tak, pan od matmy nie jest zbyt miły.
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– Dokąd pan idzie?
– Do waszej klasy, nie widzisz? – powiedział – 

Chwila! A co TY tu robisz? Do sali albo ci wpiszę na-
ganę!

Oj. Mój plan spalił na panewce.
– Czyli wybierasz naganę?
– Emm…
– Czyli nagana. Do sali!
A niech to! Mama mnie zabije!
Na kolejnej lekcji znowu mamy język niemiecki. 

Nasza pani nie wróciła, więc będziemy mieli zastęp-
stwo albo z panem Mateuszem, albo z panią Korde-
lią. Lubię panią Kordelię. Uczy języka polskiego i co-
dziennie ubiera się w inną sukienkę. Dzięki niej mam 
sześć na koniec roku z polskiego. Więc kiedy to ona 
weszła do klasy, bardzo się ucieszyłem, a moja radość 
zwiększyła się jeszcze bardziej, kiedy pani Kordelia 
oznajmiła, że na olimpiadę jadę ja! Robert Brzozow-
ski! I nawet nie zepsuło mi humoru to, że pani Kor-
delia wyszła, a wszedł pan Mateusz. Nie słuchałem go, 
ponieważ myślałem o tym, jak będę trenował i jak za-
gram jutrzejszy mecz z Ruchem Chorzów. Niestety 
zapomniałem o jednej ważnej rzeczy…

ROZDZIAŁ 3

Tak. Zapomniałem o awanturze w moim domu. Jak 
na złość moja mama kumpluje się z mamą Bartka, mo-
jego ulubionego kolegi. A Bartek chodzi ze mną do 
klasy i wie, że pan od matmy wpisał mi naganę. Więc 
kiedy powiedział o tym swojej mamie, ona poszła na-
tychmiast do mojej mamy. I tak mama dała mi dwu-
dniowy szlaban na komputer i telewizor. Gdzieś koło 
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drugiej wyszedłem na boisko. Musisz wiedzieć, że za 
naszą szkołą jest superboisko. Zawsze ktoś tam jest. 
Ale tym razem nie było nikogo. Trochę mnie to zdzi-
wiło.

No trudno, sam potrenuję. Ćwiczyłem całe 3 go-
dziny i miałem ćwiczyć więcej, gdyby nie mama i Ania, 
które akurat tamtędy przechodziły.

– Robert! Do domu, bo mi dostaniesz gorączki! – 
krzyczała moja mama.

Nic sobie z tego nie robiłem i ćwiczyłem dalej. 
Gdzieś koło szóstej zaczęła mnie boleć głowa. Pomy-
ślałem, że to nic takiego i postanowiłem zrobić 30 ka-
pek. Po 23 podbiciach głowa mnie tak strasznie bolała, 
że musiałem wrócić do domu. Nazajutrz mama powie-
działa, że mam gorączkę. Nie!!!

Wieczorem tego dnia, kiedy mama powiedziała, że 
mam gorączkę, tata kupił mi gazetę piłkarską, w której 
przeczytałem:

KSJ Lubliniec  2:1 Ruch Chorzów
 67’ Piotr Rysa  89’ Miłosz Moczyń
 90+3’ Wojciech Tubik

Tabela
1. Górniki Zabrze 5. FC Rybnik0
2. KSJ Lubliniec 6. Piaścik Gliwice
3. Ruch Chorzów 7. Super Boys Opole
4. KKS Katowice 8. Polonia Bytom Juniorów

Yes!!! Z szóstego na drugie miejsce! To jest to!

Polepszyło mi się po trzech dniach. Mógłbym pójść 
do szkoły, gdyby nie to, że jest weekend. Bartek do 
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mnie przyszedł, kiedy tylko się dowiedział, że mi le-
piej. Powiedział, żebym się śpieszył, bo olimpiada jest 
we wtorek. To tylko dwa dni! Niech to! Pokazałem mu 
gazetę. Ucieszył się tak samo jak ja. No więc dwa dni. 
Jeden na przygotowania i jeden na trening.

ROZDZIAŁ 4

Ciężko trenowałem przez cały poniedziałek. Od 
razu po powrocie ze szkoły poszedłem na boisko. 
Mama mi pozwoliła tylko na dwie godziny. To mało. 
Tym razem boisko było pełne chłopaków. Był tam 
Wojtek, Piotrek, a nawet Bartek. Reszty nie znałem. 
Zagraliśmy mecz. Nasza drużyna wygrała 2:1. Strze-
liłem gola. Pięknego gola, ponieważ stałem za szes-
nastką i trafiłem od poprzeczki. To się nazywa „angiel-
ka”. Kiedy poszedłem spać, coś sobie uświadomiłem. 
Jakim cudem mogłem jechać na olimpiadę sam?! Bez 
drużyny?! Pomyślałem, że może to olimpiada popiso-
wa? Taka, na której trzeba robić kapki lub strzelać? Tak 
myślałem sobie i nie wiedziałem nawet, kiedy zasną-
łem. Obudziło mnie szturchanie i głos mamy:

– Robert! Spóźnisz się do szkoły! Jest ZA piętna-
ście!

Za piętnaście???!!! O mój Boże! Dziś jest wyjazd na 
olimpiadę! O której on był? Patrzę na kalendarz. Uff… 
wyjazd jest piętnaście PO. Ale i tak trzeba się spieszyć.

Zjadłem w pośpiechu śniadanie i pognałem do 
szkoły. W połowie drogi sobie coś przypomniałem… 
Plecak! Brać go czy nie? Wybrałem nie. Przecież nie 
będzie mi potrzebny na „pokazowej olimpiadzie”. Bie-
gnę do szkoły i wchodzę za cztery ósma. W klasie je-
stem równo z dzwonkiem. Wszyscy się na mnie gapią. 
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„No co?” chciałem im powiedzieć, ale uprzedził mnie 
pan Mateusz.

– Dlaczego tu stoisz? – pyta.
– Bo dopiero co wszedłem do klasy – odpowiadam.
– No to siadaj.
– Dobrze.
– A gdzie ty masz plecak? – zauważył nagle mate-

matyk.
– Emm…
– On jedzie na olimpiadę! – wyręczył mnie w od-

powiedzi Bartek.
Dzięki niemu uniknę drugiej awantury! Jaki mu by-

łem wdzięczny!
– Dobrze, siadaj – zwrócił się do mnie. – Temat 

dzisiejszej lekcji to…
– Thanks – powiedziałem Bartkowi, kiedy usiadłem.
– No problem – odpowiedział mi także po angielsku.
Czas mijał. Ósma dwadzieścia dwie, dwadzieścia 

trzy, ale on się wlecze… I wtedy wchodzi pani Wero-
nika i mówi:

– Robert Brzozowski, jest tu taki?
– Tak! To ja! – krzyczę.
– Chodź, jedziemy.
A w autobusie:
– Gdzie masz piórnik?
– A miałem mieć?
– Pani Kordelia ci nie powiedziała? O Boże, co ja 

z nią mam…
– Proszę pani?
– Tak?
– A co to za olimpiada?
– To tego też nie wiesz? To olimpiada z wiedzy 

o sporcie.
Oj.
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Niski wzrostem, wielki duchem 
– historia Małego

Opowiem wam historię pewnego chłopca, który 
bardzo chciał zrealizować swoje marzenia.

Pewnego dnia na lekcji języka polskiego pani za-
dała dzieciom pytanie, które brzmiało: „Kim chcecie 
zostać w przyszłości?”. Wszyscy uczniowie zaczęli się 
przekrzykiwać, kto kim będzie. Pani jednak poprosiła 
o przemyślenie pytania w domu.

Przed kolejną lekcją języka polskiego, już na prze-
rwie, było słychać licytowanie się uczniów, czyj zawód 
będzie lepszy. 

– Ja będę pilotem myśliwca! – krzyczał Tomek.
– A ja będę grał w piłkę jak Boniek! – krzyczał Antek.
Było tak głośno, że dzieci nie usłyszały dzwonka na 

lekcję, aż interweniować musiała pani.
– Zapraszam wszystkich do klasy!
Dzieci weszły i usiadły w ławkach. Pani napisa-

ła na tablicy temat dzisiejszej lekcji: „Kim chcesz być 
w przyszłości?”.

Prawie wszyscy uczniowie od razu podnieśli ręce do 
góry. Chcieli odpowiadać według zasady kto pierwszy 
– ten lepszy.
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Chłopcy w większości chcieli zostać policjantami, 
strażakami i sławnymi piłkarzami, a dziewczynki wy-
bierały zawód weterynarza, nauczycielki lub gwiazdy 
pop.

Pani pytała każdego po kolei, zaczynając od ostat-
niej ławki, aż wreszcie doszła do chłopca, który siedział 
z przodu.

– A ty kim chciałbyś zostać, Pawełku? – zapytała 
pani.

– Ja, proszę pani, chciałbym zostać sportowcem.
– Pewnie chciałbyś być sławnym piłkarzem? – za-

sugerowała Pani.
– Nie, proszę pani! Ja chcę być siatkarzem!
W tej samej chwili wszyscy uczniowie wybuch-

nęli śmiechem. Nawet pani przestała już być poważna, 
a Paweł jedyne, o czym marzył, to dzwonek na prze-
rwę.

Nikt w klasie nie przypuszczał, że niewysoki, krę-
py chłopak, niespecjalnie wysportowany, marzy o tym, 
żeby zostać siatkarzem.

– Paweł, miałeś do tematu podejść poważnie – po-
wiedziała pani. – Dlaczego akurat chcesz zostać siat-
karzem? Przecież jesteś jednym z najlepszych uczniów 
w klasie, możesz zostać lekarzem, prawnikiem lub in-
formatykiem, a nie masz predyspozycji do bycia spor-
towcem.

– To są moje marzenia – oznajmił Paweł. – Zrobię 
wszystko, żeby się spełniły!

Pani zdała sobie sprawę, że ten mały, ale ambitny 
chłopiec wcale nie żartuje, że będzie walczył o swoje 
i już niedługo cała szkoła, miasto i kraj będą z niego 
dumne.

Plan Pawła był prosty. Chłopak wiedział, że w przy-
szłym roku w szkole planowane jest utworzenie klasy 
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sportowej o profilu siatkarskim. Jedyne, co musi zrobić, 
to przekonać rodziców, żeby go do niej zapisali.

Po powrocie do domu szybko przedstawił swoje 
plany rodzicom, którzy w pierwszym momencie zare-
agowali jak koledzy z klasy, a po chwili namysłu posta-
nowili, że zrobią wszystko, żeby marzenia ich syna się 
spełniły.

Jak się wkrótce okazało, zapisy do klasy sportowej 
to nie wszystko, chłopak musiał zdać test sprawnościo-
wy i musiał go zaakceptować trener. Miał szczęście, że 
w szkolnej drużynie siatkówki grał jego starszy brat, 
który pomógł mu się przygotować do testu sprawno-
ściowego.

W dniu kwalifikacji, kiedy szedł do szkoły, spotkał 
kolegów z obecnej klasy, którzy próbowali go jeszcze 
przekonać, żeby odpuścił sobie eliminacje. Chłopiec 
nie chciał ich słuchać, ale zrobił się mniej pewny siebie 
i z wahaniem wszedł na halę sportową.

Na miejscu było wielu wysokich i wysportowanych 
chłopców. Biedak, gdy ich zobaczył, zupełnie stracił 
nadzieję, ale wiedział, że należy przynajmniej spróbo-
wać. Poza tym cała rodzina trzymała za niego kciuki.

Jego wysiłki nie poszły na marne, Paweł dostał się 
do wymarzonej klasy sportowej. Wszyscy w szkole byli 
w szoku, nikt nie wierzył, że mu się uda, że ma w ogó-
le jakieś szanse.

Klasa sportowa, inaczej niż pozostałe klasy, naukę 
zaczynała już w połowie wakacji, trener nie chciał cze-
kać do września i treningi rozpoczął już w sierpniu.

Pawła wcale to nie przeraziło i na pierwszy trening 
przyszedł uśmiechnięty i pełen chęci do trenowania. 
Na każdym treningu dawał z siebie wiele, dzięki czemu 
szybko stał się jednym z lepszych zawodników w dru-
żynie, ale ciągle brakowało mu jednej rzeczy – wzrostu.
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Trener wiedząc, że chłopak ma talent i duże am-
bicje, robił wszystko, żeby znaleźć dla niego miejsce 
w drużynie. Paweł w tamtym okresie grał na pozycji 
libero.

Cała drużyna z każdym miesiącem treningów sta-
wała się coraz lepsza. Już nie tylko zdobywała medale 
na szczeblu miejskim czy wojewódzkim, ale zaczynała 
się liczyć w kraju.

Paweł był w bardzo dobrej kondycji fizycznej, ale 
dlatego, że był niewysoki, musiał pracować dwa razy 
więcej niż inni. Pierwszy przychodził na trening i ostat-
ni z niego wychodził. W końcu wraz z drużyną zdobył 
mistrzostwo Polski młodzików. Wszyscy byli bardzo 
szczęśliwi. Gratulowali im koledzy ze szkoły, nauczy-
ciele i rodzice. Paweł wiedział, że to dopiero początek, 
że jego celem jest gra w zawodowej lidze siatkówki, 
a w przyszłości chce sięgnąć po najwyższe trofea.

Wiedział, że musi zrezygnować z zabawy z rówie-
śnikami, że nie będzie miał czasu na rodzinne wypady. 
Od tej chwili coraz więcej czasu spędzał na treningach 
lub turniejach. Wszystko to sprawiało mu najwięcej 
przyjemności, zawsze chciał to robić.

Paweł zawsze mógł liczyć na wsparcie rodziny, któ-
ra razem z nim i z drużyną jeździła na wszystkie tur-
nieje.

W wieku 15 lat Mały musiał podjąć bardzo waż-
ną decyzję, czy zostaje w swoim mieście blisko rodzi-
ny, czy opuści Tomaszów i wyjedzie do Częstochowy, 
gdzie będzie mógł uczyć się w szkole średniej – Li-
ceum im. C.K. Norwida w klasie sportowej i trenować 
pod patronatem pierwszoligowego klubu AZS Czę-
stochowa.

Wybór był prosty. Aby spełnić swoje marzenia, nie 
mógł się długo zastanawiać i od września przeniósł się 
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do internatu w Częstochowie, gdzie zaczęło się jego 
„dorosłe” życie.

Cały swój czas dzielił między szkołę i treningi. 
W weekendy zamiast wracać do domu, jeździł na tur-
nieje i zawody. Ciężko żyło mu się bez najbliższych, 
jednak nie był smutny, ponieważ nic mu nie dawało 
takiej radości, jaką dawał sport i jego ukochana siat-
kówka.

Paweł, w przeciwieństwie do innych sportowców, 
nie tylko mógł się pochwalić sukcesami na boisku, ale 
również w szkole. Był bardzo dobrym uczniem. Inte-
ligencja przydawała mu się często na boisku, co zosta-
ło zauważone przez jego trenera. Szybko zmienił jego 
pozycję na boisku i zrobił z niego najważniejszego za-
wodnika w drużynie. Od tej chwili Paweł grał na po-
zycji rozgrywającego.

Dzięki jego nietypowej grze, szybko został zauwa-
żony przez trenera AZS Częstochowa i zapropono-
wano mu grę w pierwszoligowym klubie. To było to, 
o czym marzył od dawna i na co tak ciężko pracował.

Grając w pierwszej lidze, szybko został zauważony 
przez innych trenerów, którzy chcieli go mieć w swojej 
drużynie. Również trener reprezentacji widział w Paw-
le potencjał, obserwował go od dłuższego czasu i wie-
dział, że mimo jego niedużego wzrostu ten mały za-
wodnik może dużo zdziałać na boisku. 

Mały szybko dostał powołanie do kadry i zaczął 
trenować z najlepszymi na świecie. Zawodnicy, któ-
rych do tej pory oglądał tylko w telewizji, z których 
czerpał wzory, w jednej chwili stali się jego kolegami 
z boiska, a on stał się duszą drużyny. Koledzy często 
o nim mówili: „mały wzrostem, wielki duchem”. Za-
wsze walczył do ostatniej piłki, nie zważając na konse-
kwencje i ewentualne kontuzje. 



67

Niski wzrostem, wielki duchem – historia Małego

Po kilku latach grania w różnych klubach i kadrze, 
nasza reprezentacja zakwalifikowała się w końcu na 
Igrzyska Olimpijskie. Jedyne, co musiał zrobić, to za-
pewnić sobie miejsce w pierwszym składzie. Wiedział, 
że nie będzie łatwo, ale wiedział też, że trzeba walczyć.

W 2008 roku Paweł wraz z drużyną polecieli do 
Pekinu na Igrzyska Olimpijskie. Było to spełnienie 
marzeń małego Pawełka. 

Wchodząc wraz z cała kadrą na stadion olimpijski 
w Pekinie, wiedział, że zawdzięcza to swojemu uporo-
wi, ciężkiej pracy i każdej minucie spędzonej na tre-
ningu. 

W Pekinie reprezentacja siatkarska nie stanę-
ła na podium, ale był to początek niesamowitej drogi 
do zdobycia innego ważnego trofeum, jakim jest mi-
strzostwo Europy, które Paweł wraz z drużyną zdobyli 
w 2009 roku.

Już nikt nie mówił, że Paweł przez swój wzrost jest 
słabym ogniwem w drużynie. Nikt nie odważył się go 
lekceważyć na boisku. Niejeden atakujący został za-
trzymany przez jego „niewysoki” blok. Paweł Woicki 
już nikomu nie kojarzył się z małym, pulchnym chłop-
cem. W tym momencie był jednym z najlepszych roz-
grywających na świecie. Setki małych chłopców w róż-
nych miejscach w Polsce chciało być takim, jak on. 
Wiedzieli, że ani wzrost, ani inne niedoskonałości nie 
są wstanie zatrzymać człowieka w dążeniu do marzeń.

Dziś mój wujek ma 33 lata i nadal jest jednym 
z najlepszych siatkarzy na świecie. W międzyczasie za-
łożył własną rodzinę i to jej poświęca swój wolny czas. 
Siatkówka nadal jest jego wielką miłością, a granie cią-
gle sprawia mu olbrzymią frajdę. Swoim zapałem zara-
ża innych, co często widać w telewizji podczas meczu. 
Kiedy wszystkim wydaje się, że mecz jest przegrany, 



Paweł potrafi zmobilizować całą drużynę do walki, co 
pozwala im wyjść z największych opresji.

Pragnę być taki jak mój wujek. Może nie chciał-
bym być siatkarzem, ale chciałbym, żeby moje marze-
nia również się spełniły, żebym w życiu mógł robić to, 
co kocham, i to, co sprawia mi największą radość. 

Mam nadzieję, że was również zainspiruje historia 
mojego wujka i sprawi, że niemożliwe stanie się moż-
liwym.

Aleksander Woicki
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NINA BŁASZCZYK

Książki kochają każde-
go, kto je otwiera, dając 
mu poczucie bezpieczeń-
stwa i przyjaźń, nicze-
go w zamian nie żąda-
jąc…

Cornelia Funke

Mam 15 lat, obecnie je-
stem w II klasie Gimnazjum 
w Przygłowie. W 2013 roku ukończyłam z wyróżnieniem 
Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Witowie, z któ-
rą wciąż wiążą mnie miłe wspomnienia. Swoją przygodę 
z pisaniem rozpoczęłam w IV klasie, jednak dopiero w tym 
roku udało mi się wziąć udział w konkursach literackich. 
Moje opowiadania są inspirowane prawdziwym życiem, cał-
kiem zwyczajnych ludzi, takich jak my. Na co dzień inte-
resuję się fotografią, rysunkiem, muzyką, literaturą i archi-
tekturą. W wieku trzech lat nauczyłam się czytać, od tam-
tej pory książki stały się moimi najlepszymi przyjaciółmi, 
dla których poświęcam każdą wolną chwilę. Chętnie czy-
tam wszystkie książki, niezależnie od rodzaju, autora, tytu-
łu czy okładki. Trudno wybrać najlepszą książkę. Do mo-
ich ulubionych autorów zaliczają się m.in. Cecelia Ahern, 
Gayle Forman, Danielle Steel, Kerstin Gier, John Green, 
Richard P. Evans, Nicholas Sparks, J.R.R. Tolkien… nato-
miast wśród pochodzących z Polski: Dorota Gąsiorowska, 
Agnieszka Lingas-Łoniewska i wielu innych. 

Inspiracją do napisania tego opowiadania byli moi ko-
chani rodzice, na których zawszę mogę liczyć.

Dźwięki fortepianu to nie tylko opowiadanie o zwykłej 
dziewczynie zwolnionej z wf., ale także coś więcej…
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MARTYNA CHUDALEWSKA

Skończyłam 14 lat 
i uczęszczam do Społeczne-
go Gimnazjum Stowarzy-
szenia Edukacyjnego w Go-
rzowie Wlkp. Interesuję się 
wieloma rzeczami, problem 
w tym, że bez przerwy bra-
kuje mi na nie czasu. Staram 
się jednak jakoś go wygo-
spodarować. Kocham ryso-
wać, praktycznie nie ma dnia, 
w którym nie wyjęłabym 
kartek z zeszytu, ołówka czy długopisu, właściwie czego-
kolwiek do pisania. Zaczynam wtedy szkicować postacie, 
wplątując je w dosyć absurdalne sytuacje. Często pomaga mi 
to przy pisaniu – mianowicie najpierw przelewam na kartkę 
to, co potem będę notować. Jestem mocno związana z mu-
zyką, gdybym mogła, nie wyłączałabym jej nawet na sekun-
dę. Najczęściej słucham rocka, czasem metalu. Od najmłod-
szych lat fascynują mnie komputery. Mając 10, może 11 lat 
zaczęłam się już bawić w animacje. Wygląda to, jak wyglą-
da… W wolnym czasie chętnie oglądam kreskówki (może 
kiedyś dorosnę…), kocham także filmy Marvela. 

Charakter? Nic szczególnego, jestem tylko trochę pesy-
mistyczną, szczerą do bólu i wiecznie niewyspaną osobą.

ŁUKASZ DEPTA

Mam 16 lat, chodzę do klasy III Gimnazjum nr 2 im. 
kard. Stefana Wyszyńskiego w Stróży. Uwielbiam pisać, ale 
nie ograniczam się do ciągłego siedzenia nad kartką papieru. 
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Należę do klubu siat-
karskiego, gram w tenisa, 
w badmintona, biegam i nie 
wyobrażam sobie życia bez 
sportu. Szczególnie kibicuję 
Agnieszce Radwańskiej, pol-
skim siatkarzom oraz siat-
karkom. Poza tym uwielbiam 
słuchać muzyki i kolekcjonu-
ję płyty. Moimi ulubionym 
artystkami są Lana Del Rey, 
Sia oraz Lady Gaga, na któ-
rej koncercie miałem okazję być. Jeśli chodzi o książki, to 
przepadam za Igrzyskami śmierci Suzanne Collins. Jaki je-
stem ja sam? Spokojny, uśmiechnięty, pełen marzeń i planów 
na przyszłość. Jednym z nich jest biegłe posługiwanie się ję-
zykiem angielskim oraz obejrzenie na żywo meczu siatkarzy 
podczas igrzysk olimpijskich. 

Dlaczego piszę? Ponieważ tworzenie własnych historii, 
kreowanie wyjątkowych charakterów i decydowanie o losach 
bohaterów to coś niesamowitego.

JULIA ANNA HEJZA

Mam piętnaście lat i chodzę do drugiej klasy gimnazjum. 
Mieszkam w Józefowie koło Warszawy. Mam młodszą sio-
strę Hanię. W wolnych chwilach czytam książki, słucham 
muzyki i projektuję ubrania.

Już jako małe dziecko bardzo lubiłam wymyślać różne 
historie. Pierwsze opowiadanie, którego bohaterem był pie-
sek Burek – moja ulubiona maskotka, podyktowałam rodzi-
com w wieku czterech lat. Później napisałam jeszcze kilka 
podobnych historyjek. 
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W podstawówce byłam 
laureatką kilku konkursów 
lite rackich, a pisanie pozo-
stało do dzisiaj moją naj-
większą pasją. Ostatnio na-
pisałam swoją pierwszą 
powieść o tematyce fanta-
styczno-obyczajowej, a obec-
nie kończę drugą część tej 
książki. Moim największym 
marzeniem jest, żeby kiedyś 
ukazała się ona drukiem. 

Uwielbiam podróże i chciałabym zwiedzić odległe za-
kątki Ziemi. W przyszłości mam nadzieję nauczyć się kilku 
języków obcych i pójść na studia dziennikarskie. Lubię ryso-
wać, robić zdjęcia oraz spędzać czas z rodziną i przyjaciółmi. 
Chętnie jeżdżę na rowerze, spaceruję po lesie, jednym sło-
wem – przebywam w otoczeniu natury. 

Jestem osobą wrażliwą i często odpływam w świat ma-
rzeń. Chciałabym móc zmienić świat na lepsze. W życiu sta-
ram się osiągać swoje cele, spełniać marzenia oraz co naj-
ważniejsze – być dobrym człowiekiem.

ARTUR KAMIENIECKI

Urodziłem się 11 maja 2002 r. w Lęborku. Moi rodzice 
są lekarzami. Tata – specjalistą ortopedii i traumatologii na-
rządów ruchu, mama – specjalistą anestezjologii i intensyw-
nej terapii; oboje pracują w szpitalu. Mam młodszego bra-
ta Mateusza. Interesuję się informatyką, programowaniem, 
biorę udział w projekcie wysłania małych satelitów w ko-
smos. W latach 2009–2015 uczęszczałem do Szkoły Podsta-
wowej nr 8 im Mikołaja Kopernika w Lęborku. Ukończy-
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łem ją z wyróżnieniem, zo-
stałem najlepszym uczniem 
w roku 2014/2015. Podczas 
nauki odnosiłem liczne suk-
cesy w konkursach matema-
tycznych, języka angielskie-
go, języka polskiego. Repre-
zentowałem województwo 
pomorskie na zawodach cen-
tralnych w Warszawie w XIX 
Ogólnopolskim Konkursie 
Historycznym im. majora 
Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego 
w latach 972–1514. Od Cedyni do Orszy”. Po ukończeniu 
szkoły podstawowej otrzymałem nagrodę główną Burmi-
strza Miasta Lęborka w dziedzinie nauki. Aktualnie uczę się 
w Społecznym Gimnazjum Językowym w Lęborku w klasie 
pierwszej. Ten rok też przyniósł mi osiągnięcia w konkur-
sach matematycznych i historycznych. Otrzymałem Grand 
Prix w X Otwartym Konkursie Literackim Legendy Błę-
kitnej Krainy. Jestem uczniem objętym programem Zdolni 
z Pomorza w dziedzinie matematyki. Interesuję się też spor-
tem. Jestem zawodnikiem klubu pływackiego UKS Jedynka 
Solex Lębork. W nawiązaniu do opowiadania, które napisa-
łem, chcę dodać, że mam psa labradora o imieniu Toro, kot-
kę i żółwia greckiego.

NATALIA KRZEMIANOWSKA

Urodziłam się 11 lutego 2001 roku w Zamościu. Do 
2006 roku wraz z rodzicami mieszkałam we Włoszech. 
Szkołę podstawową ukończyłam w Szczebrzeszynie. Obec-
nie uczęszczam do Gimnazjum im. Polskich Olimpijczy-
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ków również w Szczebrze-
szynie. Jestem uczennicą kla-
sy II. 

Od roku 2014 nale-
żę do zespołu redakcyjnego 
szkolnej gazety „Gemjusz”. 
W zeszłym roku zwycięży-
łam w wojewódzkim kon-
kursie „Zawsze niech będzie” 
opowiadaniem pt. Pełno-
sprawna – niepełnosprawna. 
W roku 2016 odniosłam kil-
ka sukcesów w konkursach literackich: pierwsze miejsce – 
„Reportaż 2016”, wyróżnienie za scenariusz Wrzuć na luz, 
ponownie pierwsze miejsce „Zawsze niech będzie”. Naj-
większym sukcesem było znalezienie się w gronie laureatów 
ogólnopolskiego konkursu im. Jana Parandowskiego. 

Uwielbiam podróżować i poznawać nowe miejsca. Fa-
scynują mnie inne kultury, obyczaje oraz kuchnie. Lubię 
próbować nowych potraw. Wakacje lubię spędzać aktywnie, 
chodzić po górach, jeździć na rowerze. Od niedawna poko-
chałam kajakarstwo. 

Moją drugą pasją są książki. Bezsprzecznym liderem jest 
Harry Potter. Wracam do niej wielokrotnie. Nie zaczytuję się 
jedynie fantastyką. Bardzo zaciekawiły mnie książki o tema-
tyce detektywistycznej. Marzę o tym, aby w przyszłości zo-
stać dziennikarką. Lubię słuchać i obserwować ludzi i prze-
lewać swoje spostrzeżenia na papier. Mam nadzieję, że moje 
marzenia się spełnią. 
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JULIA ŁUKASIEWICZ

W roku 2000 – wbrew 
katastroficznym wizjom 
skutków, jakie miała spowo-
dować wada starszego typu 
oprogramowania kompute-
rów – nie nastąpił światowy 
chaos komunikacyjny i 17 
grudnia tego roku urodzi-
łam się ja, Julia, świetnie za-
programowana wersja moich 
rodziców. Mieszkam na wsi, 
która nazywa się Wincentów, 
położonej w województwie mazowieckim. W pobliskiej Su-
skowoli ukończyłam Publiczną Szkołę Podstawową im. Ta-
deusza Kościuszki. Obecnie jestem uczennicą III klasy gim-
nazjum znajdującego się w tej samej miejscowości. Swoją 
przyszłość wiążę z klasą humanistyczną w liceum ogólno-
kształcącym, a następnie ze studiami na wydziale psycholo-
gii. Miłością do języka polskiego i literatury zaraziła mnie 
mama, a rozwinąć skrzydła mogłam pod okiem dwóch 
świetnych polonistek. W życiu wyznaję zasadę, że punkt wi-
dzenia zależy od punktu siedzenia, ale to, gdzie usiądę, za-
leży tylko ode mnie. Na świat patrzę optymistycznie, cza-
sem z przymrużeniem oka. Jestem chyba z tych, którzy – jak 
śpiewa zespół IRA – są stworzeni po to, by sobie radzić, po-
nieważ po każdym upadku podnoszę się dzięki determinacji 
i oczywiście wsparciu najbliższych. Dom na wsi, szkoła na 
wsi – bywalcom świata moje życie może wydawać się mono-
tonne. Nic bardziej mylnego. Kochająca rodzina, przyjaciele, 
nauczyciele, którzy nie pozwalają na nudę, piękna Puszcza 
Kozienicka sprawiają, że moje życie jest najlepsze i nie za-
mieniłabym go na żadne inne.
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PAULINA PANASIUK

Mam 14 lat i chodzę 
do klasy IB Gimnazjum 
Gminnego w Siemiaty-
czach. Mieszkam w niewiel-
kiej miejscowości na Pod-
lasiu – Korzeniówce Dużej. 
Interesuję się wszystkim, co 
jest związane ze zwierzęta-
mi. Od 2 lat jeżdżę konno, 
ale te wspaniałe istoty, jakimi 
są konie, towarzyszą mi od 
dzieciństwa. Należę do Sto-
warzyszenia Jeździeckiego 
Stajnia Skrawek Nieba. Lubię rysować, szkicować oraz czy-
tać utwory typu science fiction i fantasy. Od niedawna za-
fascynowana jestem mitologią, obrzędami i obyczajami Sło-
wian. To naprawdę ciekawe poznać życie naszych przodków 
i to, w jaki sposób spostrzegali świat. 

W przyszłości zamierzam zostać weterynarzem. Czeka 
mnie dużo pracy i nauki, ale leczenie i opiekowanie się cu-
downymi osobnikami zwanymi zwierzętami sprawia wielką 
przyjemność i satysfakcję. Do wzięcia udziału w tym kon-
kursie przekonała mnie moja polonistka, pani Katarzyna 
Terebun, za co bardzo jej dziękuję. 
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MARIA RYCHWICKA

Urodziłam się 23 sierp-
nia 2002 r. w Inowrocławiu 
i nadal mieszkam tu z moimi 
rodzicami Joanną i Piotrem 
oraz czworonożnym pupi-
lem-maltańczykiem o imie-
niu Niko.

Od 2009 roku byłam 
uczennicą Szkoły Podsta-
wowej nr 4 im. Janusza Ku-
socińskiego w Inowrocła-
wiu. W tym czasie zdobyłam 
m.in. VIII miejsce w Kujawsko-Pomorskich Igrzyskach Mło-
dzieży Szkolnej w Koszykówce Dziewcząt oraz zostałam za-
kwalifikowana do eliminacji powiatowych Ogólnopolskiego 
Konkursu Plastycznego. Czynnie uczestniczyłam w poczcie 
sztandarowym. Szkołę ukończyłam z wyróżnieniem w roku 
2015. Obecnie uczęszczam do klasy pierwszej Gimnazjum 
nr 2 im. dra Józefa Krzymińskiego w Inowrocławiu. 

Jestem osobą aktywną o szerokich zainteresowaniach. 
W gimnazjum polubiłam przedmioty przyrodnicze, zwłasz-
cza lekcje chemii i geografii. Tu także rozpoczęła się moja 
przygoda z teatrem i filmem. Jako aktorka szkolnej grupy 
teatralnej „Ad astra” wystąpiłam już w dwóch przedstawie-
niach oraz w spocie reklamowym promującym zdrowy tryb 
życia. Dodatkowo kontynuuję grę w piłkę koszykową i nale-
żę do szkolnej sekcji tej dyscypliny. 

W ramach zajęć pozaszkolnych uczęszczam na kurs do-
skonalenia języka angielskiego. Od kilku lat jestem zawod-
niczką Klubu Pływackiego Delfin Inowrocław, co umożli-
wia mi rozwijanie mojej największej pasji. Uwielbiam czytać 
książki podróżnicze.
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KAROLINA SZYDUCZYŃSKA

Urodziłam się 12 kwiet-
nia 2001 roku w Zamościu. 
Od dzieciństwa mieszkam 
w malowniczej miejscowości 
Szczebrzeszyn. W tym mia-
steczku rozpoczęłam swoją 
edukację – najpierw uczęsz-
czałam do Szkoły Podstawo-
wej nr 1 im. Henryka Sien-
kiewicza, a od 2014 roku je-
stem uczennicą Gimnazjum 
im. Polskich Olimpijczyków. 
Ta szkoła umożliwiła mi roz-
wój moich zainteresowań. Dołączyłam do drużyny sporto-
wej dziewcząt, a teraz mogę pochwalić się mianem kapitana 
zespołu siatkarek. Spróbowałam również swoich sił aktor-
skich, biorąc udział w spektaklach gimnazjalnej grupy te-
atralnej „Carpe diem”. W roku 2016 moim debiutem recy-
tatorskim stał się udział w Powiatowym Konkursie Recyta-
torskim dla gimnazjalistów „Przebudzeni do życia”, którego 
zostałam laureatką. 

Mój tekst pt. Pogromca deski – Adela chciałabym zadedy-
kować najbliższym. To właśnie dzięki ich wsparciu i moty-
wacji odnoszę sukcesy.

WERONIKA WIĘCKOWSKA

Urodziłam się 14 stycznia 2000 roku w Radziejowie. 
Mieszkam w miejscowości Ruszki, a uczęszczam do Pu-
blicznego Gimnazjum im. Władysława Stanisława Rey-
monta w Bądkowie do klasy III b. Jestem laureatką wielu 



Uczniowie gimnazjów   

literackich i historycznych 
konkursów ogólnopolskich 
i wojewódzkich. Lubię czy-
tać książki, zwłaszcza powie-
ści fantastyczne i przygodo-
we. Staram się być osobą ak-
tywną, uprawiam sport, mam 
własnego konia, na którym 
próbuję swoich sił w ujeż-
dżaniu. Jestem osobą wraż-
liwą. Mam swoje marzenia, 
które realizuję mimo prze-
ciwności losu. Dużo podróżuję po Polsce i świecie, co po-
szerzyło moją wyobraźnię. Wszystko to kształtuje moją oso-
bowość.

JADWIGA ZDZIARSKA

Urodziłam się 11 listopada 2000 roku w Warszawie. Do 
dziesiątego roku życia mieszkałam w Konstancinie. To tam 
zaczęły się wszystkie moje pasje: granie na pianinie i gita-
rze, czytanie książek, śpiewanie, gotowanie. W tym wszyst-
kim zawsze wspierali mnie moi rodzice Agnieszka i Michał 
Zdziarscy, a także moja siostra Weronika. To właśnie ona 
jako pierwsza wprowadziła mnie w świat pisania. Popra-
wiała tysiące błędów, uczyła nowych słów, frazeologizmów, 
poprawnego wyrażania myśli. Zachęciła mnie do wzięcia 
udziału w konkursie języka polskiego, którego zostałam fi-
nalistką.

Ukończyłam pierwsze trzy klasy w Szkole Podstawo-
wej nr. 2 im. Stefana Żeromskiego w Konstancinie, a kolej-
ne trzy lata nauki spędziłam w Prywatnej Szkole Katolickiej 
im. Cecylii Plater-Zyberkówny. Najwspanialszy okres mo-
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jego życia i edukacji zaczął 
się, kiedy dostałam się do 
Gimnazjum Dwujęzyczne-
go nr 59 im. Tadeusza Rey-
tana. To właśnie tu poznałam 
moich najbliższych przyja-
ciół, którzy zawsze wspierają 
mnie we wszystkim, co robię. 
W tym roku zostanę absol-
wentką tej szkoły. Jeszcze nie 
wiem, co będzie dalej, ale na 
pewno wciąż będę połykać 
niezliczoną ilość książek, dużo tworzyć, uczyć się i rozwijać 
wszystkie swoje pasje.
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Dźwięki fortepianu

Kolejna lekcja wuefu. Szczupła, wysoka nastolatka 
z nieukrywaną irytacją przebiera się w sportowy strój. Za-
plata długie jasne włosy w luźny warkocz. Prawdopodob-
nie nie lubi wuefu, może dlatego że nie jest w najlepszej 
formie? Nie, to na pewno nie to. Świetnie broni, nie prze-
puszcza ani jednej piłki, zdobywa punkty dla swojej dru-
żyny. Coś jednak jest nie tak. Lekcja powoli się kończy. 
Na twarzy dziewczyny maluje się pewien rodzaj ulgi. 

~JESIEŃ 2007~

Dziś były jej urodziny. Dwunaste urodziny Aga-
ty. Obudził ją Adaś – trzyletni braciszek trzymający 
w małych rączkach sporą paczkę owiniętą w kolorowy 
papier. Za nim stała mama trzymająca Nadię i Len-
kę, półroczne bliźniaczki, śpiewała „Sto lat”. Wszystko 
było wspaniale zorganizowane, tak jak w marzeniach 
dziewczyny, tort, prezenty. Z jednym wyjątkiem… Jego 
nie było. Przecież obiecał…

Postanowiła nie psuć sobie urodzin, mimo wszyst-
ko. Udawała, że wszystko jest dobrze. Uśmiech Aga-
ty był jaśniejszy, bardziej radosny niż zwykle, a duże 
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brązowe oczy bardziej roześmiane. Cieszyła się z naj-
mniejszych rzeczy. To były jej najlepsze urodziny, przy-
najmniej tak mogłoby się wydawać. 

Dopiero późno w nocy pozwoliła płynąć łzom, 
wstrzymywanym przez cały dzień. Płakała z żalu, ze 
złości, z bezsilności. Nic nie mogła zrobić… Oczami 
duszy widziała wszystkie te dni, kiedy na niego czekała. 
Wszystkie weekendy, święta. Było tego naprawdę wiele. 

Kiedy poczuła się trochę lepiej, otworzyła laptop 
i zaczęła pisać. Robiła tak zawsze, kiedy czuła się źle. 
Wiele razy zastanawiała się nad publikacją swoich tek-
stów, których było całkiem dużo, jednak miała wątpli-
wości. Nigdy nie podchodziła z entuzjazmem do „oso-
bistych wywodów” internautów, blogerów. Ona sama 
nie lubiła mówić o sobie. Jednak dzisiaj pomyślała: 
„Czemu nie?” Zamrugała kilkakrotnie, aby odpędzić 
sen, zamyśliła się chwilę i zaczęła pisać pierwszy post.

Pewnie zastanawiasz się, dlaczego tutaj jestem? Dla-
czego postanowiłam założyć bloga? Dość długo się nad tym 
zastanawiałam. Chciałabym wyrzucić z siebie wszyst-
kie emocje, które towarzyszą mi od dawna, te, o których 
nikt nie wie. Chciałabym, aby mój blog był dla kogoś czymś 
więcej… Czy mi się to uda? Nie wiem. Mam nadzieję, że 
wśród moich czytelników znajdą się osoby, które mnie zro-
zumieją. Może to będziesz TY…

Kim jestem? Zwykłą dwunastolatką zagubioną 
w świecie, ale niebojącą się marzyć…

XYZ

Przyjechał trzy dni później. Szczęśliwy, tak jak-
by nic się nie stało. Przywiózł kolejny puchar i tytuł. 
I miejsce. Mistrz Polski. Kolejny raz. Agata była z nie-
go dumna. Cieszyła się z jego powrotu, ale nie potrafiła 
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zapomnieć. Kiedyś jeździła na wszystkie zawody, mi-
strzostwa. Jednak później wszystko się zmieniło i już 
nigdy nie było tak jak dawniej. 

Sport dla niektórych jest sensem życia, dla innych roz-
rywką, a dla mnie? Czy można kochać i nienawidzić w tej 
samej chwili? Można. Sport zabrał mi wszystko, zabrał 
jego. Kiedyś byliśmy najlepszymi przyjaciółmi Trudno 
więc się dziwić, że nie lubię wuefu ani sportu, choć to zbyt 
słabe określenie tego, co czuję. Jednak nie do końca tak jest. 
W głębi serca ruch, sport sprawiają mi radość, ale to uczucie 
zostało przesłonięte bólem i oskarżeniami. Wszystkie na-
sze plany na weekendy, wakacje, legły w gruzach. Zawsze 
były treningi, zawody czy coś innego. To bolało, boli… 
Kiedy przyjeżdżał, zazwyczaj był zmęczony, nie miał dla 
mnie czasu. Tak jest do dzisiaj. Każdy ma prawo do reali-
zowania własnych marzeń, jednak czy naprawdę musi to 
robić również moim kosztem? Nie wiem… mimo wszyst-
ko nie czuję złości, jedynie okropny ból i smutek. Chcę, żeby 
był szczęśliwy. Naprawdę go kocham, nie chcę, aby zrezy-
gnował ze swoich marzeń… 

Mój tata jest wybitnym sportowcem – panczenistą. 

Kolejny dzień. Dziewczyna zeszła do kuchni prze-
cierając zmęczone oczy. Nie chciała iść do szkoły, wie-
działa jednak, że prawdopodobnie i tak będzie musia-
ła. Lubiła się uczyć, a nauka nie sprawiała jej kłopotów. 
Z zamyślenia wyrwał ją głos, za którym tak tęskniła. 

– Agata nie pójdzie dziś do szkoły. Spójrz na nią, 
zaraz uśnie – powiedział z promiennym uśmiechem, 
mrugając porozumiewawczo do córki. 

– No cóż, skoro tak uważasz… – zaczęła mama 
Agaty i wybiegła z kuchni słysząc głośny płacz bliź-
niaczek.
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– Zabieram cię na wycieczkę. Idź na górę i prze-
bierz się. Za piętnaście minut wychodzimy. 

Uśmiechnął się tajemniczo i wyszedł. 
Dziewczyna wzięła ostatniego tosta z serem i po-

woli ruszyła do swojego pokoju. Nie tak wyobrażała 
sobie poniedziałkowy poranek. Najchętniej schowa-
łaby się między kołdrą i poduszkami, przespała resz-
tę dnia, jednak była ciekawa, dokąd tata chce ją zabrać. 
Przez chwilę zawahała się, miała nadzieję, że wszystko 
będzie jak dawniej. Włożyła ulubione jeansy i niebie-
ską koszulę, zebrała włosy w luźny kucyk i zbiegła do 
salonu. Tata czekał przy drzwiach z dużą torbą spor-
tową.

Jechali od jakichś pięciu minut. W milczeniu. 
Dziewczyna uparcie patrzyła w okno. Jej uwagę przy-
kuła trójka dzieci: dwóch starszych chłopców i dziew-
czynka, które bawiły się z ojcem w ogrodzie. W pew-
nym momencie mała potknęła się i przewróciła, a jej 
bracia zaczęli się z niej śmiać. Wtedy ojciec podszedł, 
wziął córkę na ręce i posadził sobie na ramionach. Dla-
czego Agata myślała, że cokolwiek się zmieni?

– Czemu nic nie mówisz? O co chodzi? – zagad-
nął tata.

– Wszystko w porządku – odpowiedziała wymija-
jąco. 

Uważniej przyjrzał się Agacie. Chyba nie uwierzył.
– Hmmm… mam nadzieję, że spodoba ci się to 

miejsce. Do dziś pamiętam dzień, w którym mój tata, 
twój dziadek, zabrał mnie tam po raz pierwszy. Pamię-
tasz go? Był naprawdę wspaniałym człowiekiem. Od 
pierwszej chwili byłem pewien. Jeśli ty wybierzesz inną 
drogę, zrozumiem… ale daj szansę. Dobrze?

– Jasne – odpowiedziała obojętnie. 
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Kilkadziesiąt minut później dojechali na miej-
sce. Okazało się, że to tu tata Agaty trenował przez 
te wszystkie lata, aż do dziś, zanim jeszcze wystarto-
wał w pierwszych zawodach, odniósł swoje pierwsze 
zwycięstwo. Dziewczyna z nieukrywaną ciekawością 
rozglądała się dookoła, jeszcze nigdy nie była w takim 
miejscu jak to. Po chwili pod czujnym okiem trenera 
ojciec Agaty rozpoczął ćwiczenia.

Znudzona dwunastolatka wyszła z sali na poszuki-
wanie toalety. Wracając pomyliła drzwi… Weszła do 
większego pomieszczenia, w którym jakaś para tań-
czyła przy dźwiękach muzyki klasycznej. Nie wyszła 
od razu, ale zaczęła przyglądać się tancerzom. Kobieta 
i mężczyzna sunęli gładko po lodzie. Zdawałoby się, że 
płyną w powietrzu. Skomplikowany układ, pełen piru-
etów i skoków był tak wspaniały. Nagle świat zatrzy-
mał się w miejscu, czas przestał mieć znaczenie, byli 
tylko oni, taniec i muzyka. Ona i on.

Z trudem Agata ocknęła się i wróciła na trening 
swojego taty. Jeszcze nigdy w życiu nie widziała czegoś 
tak pięknego. Zaczęła uważniej przyglądać się trenu-
jącemu. Dostrzegła coś, na co do tej pory nie zwróciła 
najmniejszej uwagi…

Zrozumiałam wtedy, że mój tata naprawdę kocha 
ten sport. Do tej pory nie widziałam człowieka, któ-
ry tyle serca i pasji wkłada w żmudne treningi, któ-
re po wielu godzinach przynoszą efekt, zwycięstwo. 
Mimo porażek i bólu nie poddawał się, dążył do celu, 
aby spełnić swoje największe marzenie… ten dzień za-
pamiętam na zawsze.

Wracając z treningu zatrzymali się w kawiarence, 
którą dziewczyna pamiętała z dzieciństwa. Zamówili 
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duże kawałki ciasta i gorącą czekoladę. Potem w ma-
łej kwiaciarni tata Agaty kupił bukiet bladoróżowych 
goździków.

– To dla mamy – szepnął do córki.
W drodze do domu śmiali się i żartowali. Jak daw-

niej…
Tata się nie zmienił, wciąż jest tym, którym był kiedyś. 

Kocha to, co robi, ale jeszcze bardziej kocha nas – swoją ro-
dzinę, mnie, Adasia, bliźniaczki, mamę. Wszystko, co ro-
bił i robi, to jest dla nas. Myślałam, że się zmienił, ale to 
ja się zmieniłam. Zamiast widzieć dni, w których byliśmy 
razem, zauważałam tylko te, w których go nie było. Cią-
gle miałam pretensje, myślałam tylko o sobie. Dlaczego? To 
nie było w porządku. Nareszcie to zrozumiałam. Przepra-
szam, tato…

Dwa dni później Agata była pewna. Podjęła de-
cyzję. Chciała zostać łyżwiarką figurową. Sporo czasu 
poświęciła na poszukiwanie informacji o tej dyscypli-
nie. Była świadoma, że to trudny i wymagający sport. 
Dowiedziała się też, że para łyżwiarzy, których spo-
tkała podczas treningu, to Aleksandra Kauc i Michał 
Zych, reprezentanci Polski na Igrzyskach Olimpij-
skich 2006 w Turynie. Żałowała, że nie mogła z nimi 
porozmawiać, jednakże miała nadzieję, że jeszcze kie-
dyś ich spotka.

– Jestem z ciebie dumny, córeczko – powiedział ze 
wzruszeniem ojciec dziewczyny, kiedy usłyszał o jej 
pomyśle…

~LATO 2009~

– Dzisiaj twój wielki dzień, obudź się – usłyszała 
głos taty.
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Powoli otworzyła oczy. Tak, to dzisiaj. XVI Wo-
jewódzkie Zawody w Łyżwiarstwie Figurowym. Mi-
nął rok, odkąd podjęła tę decyzję. Choć czasem było 
naprawdę ciężko, Agata nie żałowała. Trenowała bez 
wytchnienia. Efekty były niesamowite, a kolejne osią-
gnięcia wynagradzały ból, pot i łzy… Pokochała ten 
sport i nieodłączny jego element, jakim była muzyka 
klasyczna. 

Mówi się, że sport i muzyka łączą ludzi. Bez wzglę-
du na wszystko. Całkowicie się z tym zgadzam. Łyżwiar-
stwo figurowe łączy sport i muzykę w jedną, doskonałą ca-
łość.

To nie były jej pierwsze zawody, jednak czuła pew-
ne zdenerwowanie, jak zawsze. Jednak kiedy usłysza-
ła pierwsze dźwięki Moon Light Yirumy, utworu, który 
towarzyszył jej już od dawna, od razu poczuła się le-
piej. Zdecydowanie wjechała na lód i rozpoczęła wy-
stęp. Wszystko szło idealnie. Łyżwy Agaty gładko pły-
nęły po lodzie. Do czasu…

Kiedy wykonywała podwójny axel, który był naj-
trudniejszym elementem jej pokazu, jedna z łyżew za-
chwiała się, przesunęła. Dziewczyna straciła równowa-
gę i z dużą siłą uderzyła o gładką, lodową powierzch-
nię…

Nagle wszystko ucichło.
Zapanowała ciemność. Nie było nic.
Jedynie ciche dźwięki fortepianu brzmiały dalej…

~*~
– Doktorze, co z Agatą? Co z naszą córką? – zde-

nerwowana i roztrzęsiona matka zadawała wiele pytań 
młodemu lekarzowi. Wciąż nie mogła uwierzyć, że jej 
ukochana córka leży w szpitalu i do tej pory nie odzy-
skała przytomności.

89
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– Nie będę państwa oszukiwał… Stan Agaty jest 
bardzo poważny, ale stabilny. Skutkiem upadku jest 
uraz głowy i poważne złamanie prawej nogi w dwóch 
miejscach. Dziewczynę czeka kilka operacji. Przepro-
wadzamy dokładne badania. Zrobimy, co w naszej 
mocy, proszę nie tracić nadziei – uśmiechnął się po-
cieszająco. 

~JESIEŃ 2009~

Gdzie teraz jestem? Co się za mną dzieje? Śpię? 
Umarłam? Co się stało? Wygrałam zawody? Tak bardzo 
chcę wrócić, chcę żyć! Słyszałam kiedyś głosy moich rodzi-
ców. Czy oni mnie szukają? Tęsknią za mną? Melodia, 
którą słyszę to Moon Light, tylko tego teraz jestem pew-
na…

Gdzie jestem?
– Gdz… gdzie je… jestem? – to były pierwsze sło-

wa Agaty, kiedy lekarze wybudzili ją ze śpiączki. Od 
wypadku minęły cztery tygodnie. Trzydzieści dni. Sie-
demset dwadzieścia godzin. Czterdzieści trzy tysiące 
dwieście minut… Jeden miesiąc. 

– W szpitalu, kochanie, miałaś wypadek na zawo-
dach – usłyszała cichy i zachrypnięty głos mamy.

Miała podkrążone i opuchnięte oczy, które były dowo-
dem wielu nieprzespanych i  przepłakanych nocy, w któ-
re czuwała przy moim łóżku. W tym momencie wszystkie 
elementy mojej układanki zaczęły do siebie pasować. Za-
wody. Podwójny axel. Łyżwa. Upadek. Ciemność. Pustka. 
Nicość. Moon Light… 

Jak mogłam być tak nieostrożna? Dlaczego?! Wszyst-
kich zawiodłam. Trenerów, rodziców, siebie. Tata mi tego 
nie wybaczy…
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– Miałaś dwie operacje prawej nogi. Czeka cię jesz-
cze jedna, a potem rehabilitacja, ale najważniejsze, że 
już z nami jesteś – powiedział ojciec lekko się uśmie-
chając. 

– Lekarze mówią, że za kilka tygodni staniesz na 
własnych nogach, a może nawet na łyżwach. Pewnie 
jesteś zmęczona. Prześpij się trochę. Jeśli będziesz cze-
goś potrzebować, daj znać – mrugnął do córki. W naj-
cięższych chwilach nie tracił poczucia humoru. Mimo 
to Agata zauważyła smutek w jego oczach.

Była pewna, że już nic nie będzie takie jak daw-
niej. Kolejna operacja spowodowała liczne komplika-
cje, mimo to mozolna rehabilitacja przynosiła widocz-
ne efekty. Agata pięć miesięcy po wypadku chodziła 
już całkiem dobrze, jednak powrót do łyżwiarstwa fi-
gurowego byłby zbyt ryzykowny. 

Dziewczyna była załamana. Ilekroć zostawała sama 
w pokoju, wypłakiwała cały żal w poduszki. Stała się 
bardziej milcząca, zamyślona, a w brązowych oczach 
odbijał się ból i tęsknota… 

~JESIEŃ 2010~

– Dzień dobry wszystkim! Nazywam się Szymon 
Nowak. W tym roku poprowadzę z waszą klasą zajęcia 
wychowania fizycznego. Jeżeli macie pytania, chętnie 
odpowiem – przedstawił się młody wuefista. Miał pra-
cować w tej szkole przez rok. Lubił pracować z mło-
dzieżą.

Po przekazaniu wszystkich informacji i odpowiedzi 
na pytania salę opuszczało coraz więcej uczniów. Z jed-
nym wyjątkiem. Do nowego nauczyciela podeszła wy-
soka jasnowłosa dziewczyna i bez słowa podała kart-
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kę. „ZWOLNIENIE LEKARSKIE… do końca roku 
szkolnego 2010/2011”. Szymon nie krył zdziwienia, 
zapoznając się z treścią zwolnienia, uczennica nie wy-
różniała się wśród uczniów. Nie miała złamanej ręki ani 
nogi w gipsie. Mężczyzna westchnął i zaczął zbierać 
dokumenty porozrzucane po całym biurku. Coraz wię-
cej uczniów korzystało z takiego rozwiązania.

Następną lekcję wuefu dziewczyna spędziła na 
ławce. Obserwując rozgrywki piłki siatkowej, notowa-
ła coś w zeszycie. Po skończonej lekcji wuefista wyno-
sząc siatki z piłkami zauważył na podłodze jakąś kart-
kę. Zwyczajną, wyrwaną z zeszytu zapełnioną staran-
nym, pochyłym pismem.

Zwolnienie z wuefu. Trzy słowa. Dla niektórych to 
marzenie, wybawienie od męczącego, okropnego przed-
miotu, spędzanie długich przyjemnych godzin na ławce 
dla niećwiczących. Jednak wszyscy kochający sport i ruch są 
innego zdania. Oni nigdy nie proszą o zwolnienia, a je-
śli są „skazani” na zwolnienie, odliczają jedynie dni do 
jego końca. Czy wiesz, jak to jest, kiedy czegoś bardzo pra-
gniesz, a nie możesz tego mieć? Trudno mi o tym mówić… 
Dlaczego? Jaki to ma sens? On wyjechał na kolejne za-
wody. Za granicę. Zawsze o tym marzył. A ja? Zawio-
dłam wszystkich… Do dzisiaj pamiętam ten dzień, śni-
łam o nim tysiące razy. Te światła, lód, atmosfera, Moon 
Light, a potem ciemność, pustka, dźwięki fortepianu… 

Uczennicą, która to napisała, była Agata. Nauczy-
ciel domyślił się, że to właśnie ona. Na kolejnych lek-
cjach uważniej przyglądał się nastolatce. Zauważył, 
z jakim smutkiem i tęsknotą obserwowała lekcje wu-
efu. Nasuwało się tylko pytanie: Dlaczego? Co jest nie 
tak? Chciał ją o to zapytać, ale to nie było proste. Roz-
glądając się, napotkał spojrzenie jej brązowych, zatro-
skanych, ale spokojnych oczu.



Dźwięki fortepianu

Pod koniec lekcji zadzwonił jego telefon. Przyjem-
na, spokojna muzyka fortepianu. On nawet go nie usły-
szał, ale twarz dziewczyny nagle się zmieniła. Wstała 
i bez słowa wyjaśnienia wybiegła z sali gimnastycznej.

Pomyślał, że uczennica zaraz wróci, nie przerwał 
prowadzenia zajęć. Nie wróciła… Po zakończonej lek-
cji zauważył ją, siedziała na ławce zakrywając twarz 
dłońmi. Nikt z jej rówieśników nie zatrzymał się, nie 
zwrócili na nią najmniejszej uwagi. Dlaczego? 

– Wszystko w porządku? Co się stało? – zapytał.
Zaskoczona dziewczyna podniosła głowę. Nauczy-

ciel zauważył, że płakała. Tusz rozmazał się i zostawił 
ciemne smugi na bladej twarzy. Agata pokręciła prze-
cząco głową.

– Nie. Nic nie jest w porządku…

~WIOSNA 2016~

Dzień tych zawodów całkowicie odmienił moje życie. 
Nigdy tego nie zapomnę. Dzięki mojemu niezastąpione-
mu tacie, który wierzył i wierzy we mnie do dziś, pokocha-
łam sport, uwierzyłam we własne siły. Dzięki nauczycie-
lowi wychowania fizycznego, który pomógł mi zrozumieć, 
że zakończenie kariery w jednej dyscyplinie nie wyklucza 
kolejnych. Spotkałam ludzi, którzy pomogli mi uwierzyć 
i pokochać sport. Ludzi, którzy zatrzymali się, aby podać 
mi pomocną dłoń, kiedy tego potrzebowałam… Mimo że 
tęsknota i miłość do łyżwiarstwa pozostała, zaczęłam tre-
nować pływanie. Dzisiaj jestem wicemistrzynią Polski 
w pływaniu na 800 m stylem dowolnym. Już wkrótce ko-
lejne zawody.

Wszystko ucichło.
Jedynie ciche dźwięki fortepianu brzmiały dalej…
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Wracałem spokojnie ze szkoły z założonym na jed-
no ramię plecakiem. Trzymałem ręce w kieszeniach 
i pogwizdywałem cicho, słuchając muzyki. Pogoda 
była wspaniała – słońce grzało, lekki wiaterek spra-
wiał, że nie odczuwało się gorąca, niebo praktycznie 
bez żadnej chmurki. Można by powiedzieć, że to ide-
alny początek tygodnia.

Dotarłem do drzwi, wyjąłem klucze i wszedłem do 
domu. Oczywiście ciepłe powitanie mnie nie ominęło.

– Derek, masz mi coś do powiedzenia? Który to już 
raz?! – rzuciła oskarżycielsko mama.

– Mamo, ja… – patrzyłem na nią zdezorientowany. 
– Starałem się jak mogłem, ta babka bez przerwy mnie 
uwala – tłumaczyłem się. Zdawało mi się, że moja od-
powiedź jeszcze bardziej ją rozwścieczyła. Mocno za-
ciskała pięści i miała już coś powiedzieć, ale nagle od-
wróciła się na pięcie w kierunku kuchni. Usłyszałem, 
jeszcze: – Niech tylko ojciec wróci!

Wziąłem plecak i poszedłem na górę. Byłem przy-
zwyczajony do tego typu akcji w t y m  domu. Mama 
codziennie sprawdza dziennik elektroniczny. Zna się 
też dobrze z dyrekcją… Oszukiwanie jej, tłumaczenie 
się rzadko wchodzi w grę, trzeba naprawdę idealnie 
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opracować wymówkę, by się nie domyśliła. Tata nato-
miast, dobrze ustawiony w pracy prawnik, bardzo naci-
ska na moją edukację. Marzy mu się mieć lekarza w ro-
dzinie, zapewne, by zaoszczędzić na starość. Usiadłem 
przy biurku, wzdychając ciężko. Wyciągnąłem kilka 
podręczników, otworzyłem nawet jeden z nich. Fizyka.

– Będzie ciekawie – mruknąłem do siebie ironicz-
nie. Bez zaangażowania przejrzałem kilka stron. My-
ślami byłem bardzo daleko. Przysnąłem.

Wtorkowy ranek rozpoczął się dosyć niefortunnie. 
Musiałem przebyć dwukilometrową drogę do szko-
ły w deszczu, bo spóźniłem się na autobus. Oczywi-
ście mimo starań spóźniłem się też na pierwszą lek-
cję. Matematyczka najwidoczniej przyzwyczaiła się do 
tego. Gdy miałem wypowiedzieć formułkę: „Przepra-
szam za spóźnienie”, machnęła tylko ręką i wskazała 
na najbliższą wolną ławkę. Posłusznie tam usiadłem. 
Mój najlepszy przyjaciel, Luck, przysiadł się do mnie 
dyskretnie, gdy nauczycielka pisała na tablicy dane do 
zadania.

– Stary, dzisiaj to ci się całkiem upiekło, że cię nie 
przepytała ze wzorów.

– Jedna jedynka mniej – zaśmiałem się zadowolo-
ny. Rozejrzałem się po klasie, wszyscy pilnie przepi-
sywali notatki. Ja również otworzyłem zeszyt, jednak 
szybko przestałem myśleć o uczestniczeniu w lekcji. 
Kartki kajetu były zalane jakimś pomarańczowym na-
pojem. Podniosłem go do góry i obejrzałem z każdej 
strony. Pani zauważyła, że nie jestem zainteresowany 
lekcją, więc podeszła do mnie i spytała, który mam nu-
mer w dzienniku.

„Znowu dałem ciała. Przynajmniej próbowałem” 
– pomyślałem, głośno wzdychając. Spuściłem głowę, 
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opierając podbródek o ławkę. Wpatrywałem się tępo 
w tablicę, bo moja dzisiejsza praca została już oceniona.

Zadzwonił dzwonek, nareszcie. To nie tak, że nie 
lubiłem się uczyć. To nauka nie chciała ze mną nigdy 
współpracować. Ale wszyscy nazywają to najprościej 
lenistwem, uważając mnie za strasznego próżniaka. 
Gdy ktoś stoi za twoimi plecami i tylko wyczekuje mo-
mentu, aż się potkniesz, to naprawdę potrafi zasmu-
cić. W świecie szkolnym robiłem za cień wszystkich 
i wszystkiego. Zawsze trudno mi było się skoncentro-
wać. Na szczęście miałem garstkę dobrych przyjaciół, 
zdecydowanie mi wystarczali. Dla nich nie liczyły się 
moje szkolne wyniki. Potrafili mnie wesprzeć, a szcze-
gólnie Luck.

Wyjąłem kij z szafki, założyłem torbę na ramię 
i pobiegłem pędem do sali. Podekscytowanie i cieka-
wość towarzyszyły mi cały czas, czułem, jakbym uno-
sił się ponad ziemią. Nie spóźniłem się nawet sekundę. 
Nie powinienem się tak nakręcać z powodu zwykłego 
treningu, jednak po tak długim czasie niegrania w uni-
hokeja (czytaj: dwa tygodnie) nie mogłem się opano-
wać. Po chwili dołączyła reszta chłopaków z zespołu. 
Czekaliśmy tylko na trenera i Schmidta, który przyno-
sił worek z piłkami. 

Nagle ktoś mnie z całej siły szturchnął od tyłu. Od-
wróciłem się błyskawicznie, przed sobą miałem nieja-
kiego Flynna Monta z III klasy. Zacisnąłem automa-
tycznie pięść, ale zignorowałem go i wróciłem do roz-
mowy. On jednak bardzo starał się o atencję:

– Raz na ruski rok pojawiać się na treningu, no nie-
źle. 

– Co? Ostatnio miałem po prostu problem ze 
względu na ro-… – urwałem. Nie chciałem zdradzać 
powodu. Wzruszyłem lekceważąco ramionami.
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– Ze względu na? – Umm… Ro… rośliny! Jadłem 
mało warzyw i miałem problemy zdrowotne. Odleża-
łem też trochę w łóżku – po wypowiedzeniu tych słów 
już wiedziałem, że nigdy nie zasłynę jako polityk. Kła-
manie nie było moją mocną stroną. Na moje szczęście 
Mont chyba to połknął albo dał sobie spokój i odszedł.

W ciągu pięciu minut wszyscy byli gotowi. Roz-
grzewaliśmy się przez chwilę i stanęliśmy na odpo-
wiednich pozycjach. Gra się zaczyna za 3… 2… 1… 
Gramy!

Stałem pewnie na lewym skrzydle. Plastykowa 
piłka niefortunnie znajdowała się na naszej połowie; 
obrońcy wzięli się w garść. Bramkarz, ubrany w grana-
towy kombinezon, był bardzo skupiony. Ja natomiast 
pobiegłem na drugą część boiska, obstawiając, że nasi 
sobie poradzą i nie dadzą szansy na przebicie się piłki 
do bramki. Ustawiłem się mądrze, wyczekując poda-
nia od obrońcy. Prosta wyliczanka, po trzech prostych. 
Obrońca podaje, ja odbijam, odbiera kolega na ataku, 
podaje, prawy strzela. Mieliśmy to idealnie opracowa-
ne, praktycznie za każdym razem się udawało. Gwiz-
dek. Gol! Wynik: 1:0 dla nas.

Zaśmiałem się z satysfakcją. Tyle czasu nieobecno-
ści, a nadal w formie. Czułem, że żyję. Obróciłem ki-
jem w ręce i wróciłem na swoje miejsce. Lecimy da-
lej. Minęło dobre dwadzieścia minut, wynik dla nikogo 
już się nie liczył, a bramki wbijano co chwilę. Zacięta 
gra trwała. Pozostało nam wprawdzie nie za wiele cza-
su, ale nikomu się nigdzie nie spieszyło. Wycieńczony 
przez ciągłe bieganie i atakowanie czułem jednak coś, 
co nieczęsto mi się zdarzało, szczególnie w szkole. Coś 
jak determinacja, wiara w siebie, w to, że jestem uży-
teczny i naprawdę dobry. Przekraczałem ciemny tunel 
w stronę jasnego światełka, nie martwiąc się problema-
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mi i przeszkodami. W tej chwili istniały dla mnie ma-
rzenia i nadzieja.

Jednak musiałem mieć pecha! Upadłem, dosyć cięż-
ko i boleśnie. Światło zgasło, a ja zatonąłem w czar-
nej przestrzeni, spadając głęboko, gdzie nikt nie mógł 
mnie znaleźć.

– To był totalny faul! – krzyknął Luck z końca bo-
iska, lecąc w moją stronę. Wokół mnie już zrobił się 
tłum, nienawidziłem tego. Słabo przytomny podrapa-
łem się po głowie, mrużąc oczy.

– Wszystko jest okej… Właściwie co się stało? – 
próbowałem się podnieść, ale automatycznie opadłem 
z powrotem na podłogę. Nie miałem pojęcia, co się 
stało i naprawdę mnie to przerażało. Wszyscy ucichli, 
dopiero po dłuższej chwili Luck odezwał się głośno, że 
to wszystko wina Flynna. Słyszałem narastającą kłót-
nię, ale odpłynąłem. Na moje (nie)szczęście. 

* * *
Wstałem, założyłem pierwszą lepszą koszulkę leżą-

cą na krześle. Zapiąłem spodnie, wciągnąłem skarpetki 
i zarzuciłem na ramię granatowy, wypchany książka-
mi plecak.

– Bez sensu – mruknąłem po chwili, uderzając się 
z otwartej dłoni w czoło. – Po co mi książki? Przecież 
dzisiaj nie idę do szkoły. Plecak zamieniłem szybko na 
czarną dużą torbę ze sprzętem i strojem sportowym. 
Zszedłem po schodach i usiadłem przy stole w towa-
rzystwie rodziców. Uśmiechałem się z entuzjazmem, 
oni również wyglądali na szczęśliwych. Spytali, jak mi 
się spało i czy mam dzisiaj ciężki dzień. 

– Dzisiaj… Dziś to mój wielki dzień! Ale wcale się 
nie stresuję. Nic nie może pójść źle, za długo trenowa-
liśmy – tłumaczyłem pewnie, wcinając grzankę z dże-
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mem. Musiałem się jednak pośpieszyć. Trzech kolegów 
czekało już za drzwiami; machali kijami, odgrywając 
scenkę jak w Star Warsach. Brakowało tylko popcor-
nu i komedia niewarta nawet 2 złotych za bilet idealna. 
Zacząłem się głośno śmiać. Wszystko wyglądało tak…

– Dziecko, obudź się wreszcie!! – mama szarpnęła 
mną kilkakrotnie. Zgromadzenie, którego jeszcze nie 
dałem rady dostrzec, zaczęło szeptać coś między sobą. 
Otworzyłem powoli oczy. Wszędzie było biało i jasno. 
Zacząłem cicho chichotać.

– Doszedłem do tego światła wreszcie? 
– Matko jedyna, on myśli, że jest w niebie!
– Żartowałem. Słyszę cię, mamo, doskonale. – wes-

tchnąłem, ogarniając wnętrze wzrokiem. Szpital, tak? 
Ostatnio przebywałem tutaj jakieś dziewięć lat temu, 
gdy połknąłem przypadkiem klocek lego. Gdy usłysza-
łem głos ojca, już nie było mi do śmiechu. Wszystko 
sobie przypomniałem. Sam trening, jak również moje 
ciągłe porażki i nieszczęścia. Wiedziałem, że ta rozmo-
wa nie będzie przyjemna.

– Nigdy nam nie mówiłeś, że w coś grasz… – zaczął 
spokojnie. – Może stąd te wszystkie problemy, w tym 
same pały w szkole!? – podniósł głos.

– To nie czas i miejsce na takie awantury.– mama 
zainterweniowała najszybciej, jak mogła.

Widziałem, że z jednej strony chciała mnie bronić, 
z drugiej jednak bała się sprzeciwiać i nie miała kon-
kretnych argumentów. To wszystko przeze mnie, bo 
nic o mnie nie wiedzieli. Za długo ukrywałem swo-
je zainteresowania i pasje. Ilekroć zostawałem dłużej 
w szkole na treningi, zmyślałem historie, że chodzę na 
„korki” do Amelii, przyjaciółki z klasy.

„Dlaczego to robiłeś?” – usłyszałem w głowie głos 
taty. Głupie pytanie, głupia odpowiedź. Gdyby się 
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o tym dowiedzieli na samym początku, od razu wy-
biliby mi to z głowy. Zbytnio kochałem ten sport i nie 
mogłem go sobie ot tak odpuścić. Pasja nie polega na 
tym, że robisz coś cały czas tylko dlatego, że to lubisz. 
Gdy robisz coś, w czym jesteś zakochany, twoje życie 
zdecydowanie się zmienia, czasem nawet obraca się 
o 180 stopni. 

Wszystko właściwie zaczęło się kilka lat temu 
mroźną zimą. Spędzaliśmy wtedy z kuzynem ferie 
u wujka w Kalifornii. Rodzice „odpoczywali” ode mnie 
na nartach. Pewnego dnia wujek wyciągnął z piwni-
cy wielki karton pełen różnych staroci, które dla nie-
go miały wielką wartość. Znajdowało się tam między 
innymi kilka piłeczek, paletek, rakietek, piłek do ko-
sza czy siatkówki i… kije do hokeja. Wujek stwierdził, 
że w taką pogodę szkoda tracić dzień, więc wyszliśmy 
na dwór. Na początku nie byliśmy zadowoleni, nasze 
skwaszone miny mówiły wszystko na ten temat. Wrę-
czył nam jednak dwa kije, porozstawiał bramki na uli-
cy i… zaczęliśmy grać w hokeja. Śliski chodnik pokry-
ty lodem bardzo utrudniał grę, co chwilę potykałem 
się i upadałem. Jednak z czasem szło mi coraz lepiej. 
Bawiliśmy się tak z kilka godzin, zupełnie zapomina-
jąc o mrozie. 

Zapamiętałem ten dzień, bo odmienił moje życie. 
Jeździłem wtedy co roku do wujka na ferie, można po-
wiedzieć, że był moim pierwszym trenerem. W drugim 
semestrze pierwszej klasy gimnazjum znajomy poin-
formował mnie, że w szkole ruszają dodatkowe zaję-
cia, tj. treningi z kilku dyscyplin sportowych, w tym 
unihokeja. To było coś dla mnie! Na chwilę mogłem 
przestać myśleć o zmartwieniach i po prostu się wyżyć, 
„wyluzować”. 
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Uczęszczałem odtąd na fakultety przez dwa lata, aż 
do dziś. Drużyna, ja stojący na pozycji z kijem, odbija-
jący piłkę i strzelający do bramki. Wszystko to wyglą-
dało tak wspaniale! Bałem się, że to już koniec. 

– Przepraszam was za wszystkie kłamstwa. Nie 
chciałem, byście się dowiedzieli, bo się bałem się, że 
mi zabronicie. Nawet nie wiecie, ile ten sport dla mnie 
znaczy – odezwałem się po dłuższej chwili ciszy gło-
sem jakby wypranym z uczuć.

– Gdybyście państwo zobaczyli, jak Derek radzi so-
bie na boisku, nie uwierzylibyście…– wtrącił się nie-
śmiało Luck. – Nasza drużyna bez niego nie istnieje.

Podniosłem wzrok i spojrzałem obojętnie na rodzi-
ców przekonany, że cała ta dyskusja nie ma najmniej-
szego sensu. Wymienili ze sobą spojrzenia i kiwnęli 
jednocześnie głową.

– Kontuzją załatwiłeś sobie długie zwolnienie 
z tych głupot. Masz odpocząć i wziąć się w garść, bo 
oblejesz szkołę – mama zakończyła sprawę. Obydwoje 
wstali z miejsca, założyli kurtki i pożegnali się. Powie-
dzieli, że muszą zrobić zakupy i zająć się czymś „waż-
nym” w domu. W końcu wszyscy opuścili salę, zosta-
wiając mnie samego. Coś mokrego pokryło mój pra-
wy policzek. Przez chwilę chciałem oskarżyć o to sufit, 
jednak nic z niego nie kapało. Zdałem sobie sprawę, 
że płaczę. Schowałem się pod kołdrę i wtuliłem w tę 
ohydną, szpitalną szmatkę zwaną poduszką. 

Po trzech dniach wróciłem do szkoły. Miałem już 
wejść do klasy, gdy jakby znikąd pojawił się trener, zła-
pał mnie za ramię i zapytał:

– Masz zwolnienie na dwa tygodnie, ale czujesz się 
na siłach, żeby jechać na zawody międzywojewódzkie 
za miesiąc?
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– Ja… Wie pan, to naprawdę teraz skomplikowa-
ne – ściszyłem głos. – Nie będę owijał w bawełnę, ro-
dzicom się to nie podoba i nie mam szans, by uzyskać 
ich zgodę. 

Wzruszyłem ramionami i starałem się udawać obo-
jętnego. Mężczyzna przyglądał mi się przez chwilę, ale 
nic nie odpowiedział. Skinął głową i odszedł, posze-
dłem zatem na lekcję. „No to koniec” – pomyślałem.

Wreszcie nadszedł weekend. W sobotę zawsze 
wstawałem o szóstej trzydzieści, dzisiaj obudziłem się 
wyspany o trzynastej. W tym samym momencie na 
półce nocnej zaczął dzwonić telefon. Ziewnąłem prze-
ciągle, rozciągnąłem się i sięgnąłem po urządzenie. 
Nawet nie sprawdziłem, kto dzwoni.

– Halo?
– Cześć, stary! Idziesz dzisiaj do miasta z dziew-

czynami? 
– O… cześć, Luck. Wybacz, ale nie chce mi się, je-

stem wykończony. Cześć.
– Ale…!
Rozłączyłem się. Od wypadku zachowywałem się jak 

zombie, czasami wręcz jak ostatni cham. Wiedziałem, 
że to wstrętne i wredne, ale wszystko straciło dla mnie 
sens. Usiadłem na łóżku z założonymi rękami, wpatru-
jąc się przez kilka minut w ścianę. Bez entuzjazmu po-
szedłem do łazienki i akurat wtedy mama musiała mnie 
zawołać z dołu. Ze szczoteczką w zębach zszedłem na 
dół. Moim oczom ukazał się trener ubrany w kraciastą 
koszulę i dżinsy. Nigdy nie sądziłem, że wuefiści mają 
coś innego w szafie niż dres, ale to nieistotne. 

– To ja może wpierw się ogarnę… Dzień dobry. – 
uśmiechnąłem się zawstydzony.

– Młody, to zajmie tylko pięć minut – rzucił w moją 
stronę i zwrócił się do rodziców. – Chciałbym poroz-
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mawiać w sprawie syna i jego osiągnięć w sporcie. Do 
czego zmierzam…

I tutaj przestałem go słuchać, a on gestykulując, 
tłumaczył coś zawzięcie moim starym. Podniosłem 
wreszcie wzrok na rodziców, ciekawy, jak wyglądają ich 
miny. Mama ze skupieniem rozważała słowa mężczy-
zny, tata również zdawał się być zainteresowany. Osta-
tecznie trener wyciągnął świstek – najpewniej zgodę – 
i długopis na stolik kawowy. Podsunął go tacie, uśmie-
chając się zachęcająco. Nastała niezręczna cisza. Czy 
cisza zawsze musi towarzyszyć takim sprawom? Nie 
łatwiej powiedzieć prosto z mostu, co się myśli, i nie 
napełniać tej chwili dramatyzmem jak w typowych no-
welach angielskich?

– Zgoda, może jechać na zawody – usłyszałem głos 
ojca.

Omal nie zrobiłem półobrotu na kanapie. Jakim cu-
dem? Co tutaj się wydarzyło? 

– Co?! – niemalże krzyknąłem.
– Zgadzamy się, synku. Nie doceniliśmy cię. Wi-

dzimy, jak wiele znaczy dla ciebie ten głupi-niegłupi 
unikej i… tobie również się coś należy – mama wzru-
szyła ramionami. 

– Unihokej – poprawiłem ją. – To jakaś disnejow-
ska bajka czy może sen…? Jesteście chorzy, na pewno 
nie macie gorączki?

Tata odchrząknął. 
– Chcesz jechać czy nie, bo zaraz zmienimy de cyzję. 
Podpis widniał już na kartce.
– No i super! – mężczyzna wyszczerzył się szeroko, 

podniósł się i podał na pożegnanie dłoń rodzicom. Nie 
sądziłem, że aż tak będzie się cieszył. Może jednak na-
prawdę coś znaczyłem w drużynie…

– To ja… idę się umyć. 
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– Poczekaj – zatrzymał mnie tata. – Jest jeden wa-
runek.

– Jaki?
– Rozumiem, może ci nie szła ostatnio nauka. Ale 

weź się za siebie, ustalmy, że te zawody to pewna mo-
tywacja. Popraw ostatnie pały i spróbuj uczyć się na 
bieżąco.

– Dobrze – zgodziłem się i szybko uciekłem na 
górę. 

Po zwolnieniu zacząłem znów systematycznie 
uczęszczać na treningi. Nie zapomniałem oczywiście 
o porozumieniu z rodzicami. Zacząłem chodzić rano 
na zajęcia wyrównawcze z matematyki i fizyki. Jedynki 
powoli zaczynały znikać z dziennika. Oczywiście nie 
było samych czwórek i piątek, jednak oceny znacznie 
się poprawiły. Odpowiednia motywacja i wsparcie czy-
niły cuda. 

Czas szybko minął, wreszcie nadszedł ten dzień. 
Drużyna była podekscytowana i pełna entuzjazmu. Je-
den z kolegów zahaczył mnie i zagadał:

– Derek, ponoć twój rywal ma być znowu w prze-
ciwnej drużynie.

– Że Flynn?
– Ano! Skopiesz mu tym razem tyłek, co? 
Zmarszczyłem tylko pytająco jedną brew. W pew-

nym stopniu byłem ciekaw tej potyczki. 
Godzina 14.07. Zebraliśmy się z kijami na boisku 

przebrani w stroje reprezentacji szkoły. Zawodnicy 
uważnie się sobie przyglądali. Cóż, za moment wszyst-
ko się okaże. Nic mnie nie krępowało, byłem gotowy. 
Przybył sędzia i nadszedł czas rozpoczęcia meczu. Sta-
łem tradycyjnie na lewym skrzydle. Pilnie obserwowa-
łem piłkę, nic mnie nie rozpraszało. Pełne skupienie. 
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Nawet sznurówki miałem właściwie zasznurowane, 
ażeby nie przeszkadzały. Gwizdek – zaczynamy grę!

Luck stał na środku, więc często współpracowali-
śmy na ataku. Aczkolwiek bez Ricka, który grał na pra-
wym skrzydle, nie dalibyśmy rady. Pobiegłem do sa-
mego końca boiska, napasieni przeciwnicy już mieli się 
za mnie wziąć, gdy odbiłem piłkę od bandy i przejął ją 
właśnie prawy. Wyminął zgrabnie przeciwników, podał 
na środek i tym sposobem Luck strzelił naszą pierw-
szą bramkę. 

– Dobry początek! – zasalutowałem do nich. 
Jednak tylko początek. Mieliśmy problem z obroną. 

Tamta drużyna również dobrze atakowała, więc wy-
nik szybko się wyrównał. Zaczynały się zmiany graczy, 
wreszcie wszedł do gry Flynn. Widziałem ten zadzior-
ny uśmieszek na jego twarzy, pewnie planował następ-
ne podłości. Coś mi cicho podpowiadało, że powinie-
nem się zemścić, w końcu nawet mnie nie przeprosił. 
Zmieniłem zdanie – wymieniłem się z kolegą miejsca-
mi i poszedłem na obronę. Zakręciłem kijem w rękach, 
odetchnąłem głęboko. Będzie dobrze, musi być! Za-
leżało mi na odparciu ich uderzenia. Po chwili jednak 
wynik nie pozostawiał złudzeń: 4 : 5 dla przeciwników. 
Obgadaliśmy strategię od nowa, na spokojnie.

– Nic nie zmieniajmy, grajmy jak na treningach. Jak 
kiedyś. Inaczej przewrócimy wszystko do góry nogami 
i będziemy mieć problem, żeby się w czymkolwiek od-
naleźć – zasugerował Oliver. Poparliśmy go, potakując 
głowami. A więc jeszcze raz. Witaj z powrotem, ko-
chane lewe skrzydło, tęskniłem. Koniec błędów. Luź-
no, gibko, szybko, sprytnie. Tak jak zawsze. Szło nam 
coraz sprawniej, jakbyśmy się reaktywowali. Praktycz-
nie przez większość meczu mieliśmy remis. Oczywi-
ste było, że to nikomu nie wystarczało. Luck pokazał 
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mi znak w postaci trzech palców. Od razu odgadłem, 
o co chodzi. Obrona się wspięła, szansa leżała po na-
szej stronie. „Po prostej… razy trzy…” – powtórzyłem 
w myślach, odebrałem piłkę, miałem już celnie odbić, 
gdy przeszkodził mi Flynn.

– Frajer! – krzyknął, rechocząc na cały głos. Tym 
razem mu nie darowałem. Zacisnąłem mocno ręce na 
kiju i pobiegłem za nim najszybciej, jak tylko potrafi-
łem. Można by powiedzieć, że rozpoczęła się pomię-
dzy nami walka. Blokowanie niestety niewiele dało. 
„Sfauluj go, no!” – usłyszałem głos w swojej głowie. 
Przestąpiłem z nogi na nogę, przeszkadzałem, bloko-
wałem dalej. Nie będę taki jak on, postąpię fair. Po za-
wziętej bitwie ostatecznie mi się udało. Odbiłem do 
Lucka bezbłędnie. Rick fantastycznie strzelił finałowy 
gol. Koniec meczu, wynik: 9:8 dla nas! 

Opuszczaliśmy szkołę, w której odbyły się zawody, 
ze złotymi medalami. Czekało na nas jeszcze wiele ta-
kich turniejów, co tym bardziej nas nakręcało. Nic nie 
potrafiło mi w tej chwili zepsuć humoru, nawet Flynn. 
Wyraz jego twarzy po meczu był bezcenny. Całą dru-
żyną ruszyliśmy w stronę miasta, śmiejąc się i żartu-
jąc. Lepszego happy endu nie mogłem sobie wyma-
rzyć. Z bezużytecznego nikogo stałem się kimś i nie 
musiałem już przed nikim tego ukrywać. 
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Co jest naprawdę ważne

Budzę się wcześnie rano i wciąż nie mogę uwierzyć, 
że właśnie wczoraj udało mi się awansować do finału 
olimpijskiego w biegu na 1500 metrów. Jeszcze cztery 
lata temu, kiedy to igrzyska odbywały się w Rio de Ja-
neiro, oglądałem je, siedząc na kanapie i objadając się 
moimi ulubionymi czekoladowymi ciastkami. Przez 
cztery lata zrobiłem ogromny postęp, wcześniej starto-
wałem właściwie tylko w szkolnych zawodach. Gdyby 
ktoś wtedy powiedział mi, że podczas Igrzysk w Tokio 
uda mi się awansować do najlepszej dwunastki, to nie 
ukrywam, że tylko parsknąłbym śmiechem. 

Tokio właściwie jeszcze śpi, po ulicach plączą się 
jedynie pojedyncze osoby, które zapewne udają się do 
pracy, nawet zatłoczone zazwyczaj autostrady wyda-
ją się spokojne. Widok z jednego z ostatnich pięter 
w hotelu zachwyca, zapiera dech w piersiach. Zazwy-
czaj w moim pokoju, właśnie ze względu na cudowny 
krajobraz, zbiera się grupa osób, której trafiły się niższe 
piętra i wspólnie delektujemy się tym niesamowitym 
widokiem. Robimy to już prawie od tygodnia, a mimo 
to wciąż nie mamy dość. Nie uda mi się już zasnąć, 
a z  emocji, stresu i ogromnych nerwów, które mnie 
dzisiaj czekają, cały się trzęsę. Postanawiam, że wybio-
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rę się pobiegać, gdyż o tak wczesnej porze zawsze ła-
twiej jest pozostać nierozpoznanym. Pamiętam, że gdy 
pierwszy raz spotkałem się w hotelu z całą grupą nie-
samowitych atletów, których wcześniej znałem tylko 
z telewizji, czułem się zaszczycony, że mogę ich po-
znać. Nieraz czułem się jednak niezręcznie, gdyż pod-
czas rozdawania autografów całe chmary osób dopusz-
czały się wręcz rękoczynów, aby tylko zdobyć podpis 
swojego idola, a ja – zwykły, nieznany wówczas chło-
pak, jeszcze bez sukcesów, stałem jak skała i nawet nikt 
na mnie nie spojrzał. 

Czas jednak był dla mnie łaskawy – teraz jestem 
brązowym medalistą Mistrzostw Europy, zwycięz-
cą jednego z mityngów Diamentowej Ligi oraz fina-
listą Halowych Mistrzostw Świata. Teraz to ja mu-
szę ukrywać się za okularami przeciwsłonecznymi czy 
chustami, aby mieć spokój podczas treningów, teraz 
to ja z uśmiechem robię zdjęcia z fanami, a inni mło-
dzi sportowcy z zazdrością się temu przyglądają. Nad-
szedł mój czas, a dzisiejszy finał jest dla mnie ogrom-
ną  szansą. 

Nakładam słuchawki na uszy, zamykam pokój i po 
chwili znajduję się na parterze.

– Gdzie się pan wybiera? – pyta uprzejma Japonka 
pracująca w recepcji, posługująca się przedziwnym an-
gielskim akcentem. 

Wyjaśniam, że muszę pobiegać i udaję się do pobli-
skiego parku, zostawiam jej klucze i dostaję w zamian 
truskawkową babeczkę. Odwzajemniam jej uśmiech 
i próbuję wcisnąć przekąskę do kieszeni dresu. Kiedy 
wychodzę z hotelu, wiatr zaczyna szaleć, ale nie przej-
muję się tym i powoli nabieram tempa. Ponieważ ruch 
wciąż jest niewielki, pozwalam mojemu ciału poddać 
się rytmowi muzyki, która dodaje mi energii. Po chwili 
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już kompletnie nie reaguję na przechodniów, podśpie-
wuję pod nosem i czuję, jak stres ulatnia się z mojego 
organizmu. Po raz pierwszy dzisiaj nie czuję strachu, 
ale wiem, że ten stan nie potrwa długo. Nagle czuję 
ogromny ból w okolicach żeber, obracam się i widzę 
łysego, młodego mężczyznę, który przyciąga mnie do 
siebie.

– Ratunku! – krzyczę, ale przecież nikt tutaj mnie 
nie rozumie.

– Cicho, a nic ci się nie stanie – syczy głos.
Uspokajam się i łapię równy oddech. Potężnie 

umięśniony mężczyzna w skórzanej kurtce ciągnie 
mnie za łokieć w stronę czarnego ferrari z przyciem-
nionymi szybami. Postępuje jednak kulturalnie, otwie-
ra mi drzwi, nie popycha do środka, więc nie boję się, 
w razie wypadku recepcjonistka wie, gdzie się udałem.

– Dzień dobry, panie Filipie, jak mija dzień? – pyta 
starszy mężczyzna, kiedy tylko siadam na tylnych sie-
dzeniach.

– O co chodzi? Zaraz muszę wracać do hotelu, będą 
się niepokoić i…

– Spokojnie, to zajmie tylko chwilę – przerywa mi. 
– Jak domniemywam, na pewno zależy panu na uda-
nym występie dzisiejszego dnia. Co pan na to, aby stał 
się jeszcze bardziej udany? Może nawet najbardziej 
udany w pańskim życiu? Chyba się rozumiemy? – od 
tonu jego głosu aż przechodzą mnie ciarki.

– Wciąż nie mam pojęcia, o czym pan mówi – lek-
ceważąco odpowiadam.

– Nie ukrywajmy, że złoty medal olimpijski to ma-
rzenie każdego sportowca. Ja po prostu chciałbym 
panu pomóc to marzenie zrealizować. Pewnie zapyta 
pan, gdzie jest haczyk? Otóż nie, nie jestem żadnym 
agentem, który zajmuje się sprawami korupcji, dopin-
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gu itd. Nie jestem także człowiekiem, który pragnie 
pieniędzy. Jedyną rzeczą, której pragnę, to zemsta… 
Na pewno kojarzysz Markusa Hildebranda? Niemca, 
który uzyskał najlepszy czas w półfinale? – pyta.

Tak, kojarzę go, był wielką sensacją, gdyż zostawił 
za swoimi plecami trzech Kenijczyków. Ja awansowa-
łem jako tzw. „lucky loser”, czyli szczęśliwy przegrany. 
Oznacza to, że zająłem szóste miejsce w swoim biegu 
i awansowałem właściwie tylko dla dopełnienia finało-
wego towarzystwa, to jasne, że nie mam szans na wy-
graną.

– Otóż ten właśnie człowiek dokładnie dwa lata 
temu pozbawił mojego syna szansy na wielką karie-
rę. Podczas jednego z treningów, podobno niechcący, 
rzucił dyskiem, który trafił prosto w oko, akurat Carla. 
Zrobił to celowo, jestem tego pewien, po prostu czuł, 
że jest dla niego zagrożeniem. 

– Zostawił pan tę sprawę, nic nie robiąc? – pytam 
zdziwiony.

– Oczywiście, że nie. Jego rodzina do dzisiaj wy-
płaca mi pieniądze w ramach odszkodowania, ale pie-
niądze nie przywrócą zdrowego oka mojemu synowi. 
Temu potworowi trzeba pokazać, co to prawdziwy ból, 
i mam nadzieję, że mi w tym pomożesz. Żeby jeszcze 
bardziej cię zmotywować, powiem tylko, że podczas 
rozprawy sądowej Markus udawał skruszonego, ale po 
wyjściu z sądu nawet nie przeprosił, a wręcz przeciw-
nie, zrobił nam wyrzuty. W słusznej sprawie nie wypa-
da odmawiać, tym bardziej, jeśli jest ona z korzyścią dla 
ciebie – kończy z uśmiechem.

– Co mam zrobić? – pytam, gdyż wiem, jaką gorycz 
musi czuć ten człowiek. Poza tym nie lubię fałszywców 
takich jak Markus, z tak okropnym charakterem.

– Najpierw spójrz na osobę siedzącą obok ciebie.
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Przyglądam się siedzącej do tej pory cicho postaci, 
która właśnie ściąga kaptur. Dostaję dreszczy, gdy wi-
dzę tego człowieka. Jego oko ma okropny ciemny ko-
lor, źrenica zwrócona jest ku górze. Drugie jest całkiem 
zdrowe, przynajmniej tyle. Domyślam się, że to Carl. 
Po policzku spływa mu właśnie łza. Na ten widok moje 
serce się kraje.

– To niezbity dowód. Mam nadzieję, że nie zmieni-
łeś zdania? – pyta starszy mężczyzna.

– Nie. Proszę mi wszystko wytłumaczyć i nikomu 
nic nie mówić o naszej rozmowie – decyduję się pod-
jąć wyzwanie.

– Podczas ostatniego okrążenia nadepniesz mu 
na stopę. Zgubi rytm, a drugi z zawodników na nie-
go wpadnie i tak pogrążymy jego szanse na wygraną. 
Co do ciebie, trzech Kenijczyków, którzy również są 
faworytami, dostali wczoraj jedzenie ze środkami na 
przeczyszczenie, więc twoje szanse na podium rosną. 
Co do pozostałej ósemki zawodników, biegają raczej 
na twoim poziomie, a to czy uda ci się ich pokonać, 
zależy tylko od ciebie, w tym już nie będę brał udzia-
łu. Wiesz co masz robić, to wszystko pozostaje między 
nami. Liczę tylko na lojalność, a w zamian otrzymasz 
okrągłą sumę pieniędzy, która zapewni ci dostatnie ży-
cie. Umowa stoi? – wyciąga do mnie dłoń.

– Nie zawiodę pana – mówię, ściskając jego rękę.
Mężczyzna w kurtce otwiera drzwi i klepie mnie po 

plecach. Nie wiem, czy dobrze zrobiłem, to nie fair, ale 
w jakimś stopniu to zadośćuczynienie w sprawie tego 
chłopaka. Nie ukrywam, że propozycja starca jest także 
niezwykle kusząca. Odbiegam zdenerwowany i uda-
ję się w stronę hotelu. Po drodze ze zdziwieniem za-
uważam Markusa – mojego rywala. Biegnie niezwykle 
szybko, jakby przed czymś uciekał.
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– Cześć! – wrzeszczy i biegnie dalej.
Nawet nie odpowiadam tylko w osłupieniu na niego 

patrzę. Zza rogu wyskakuje nagle Japończyk z czymś 
na kształt siekiery. Krzyczy coś w swoim języku, ale nie 
mam pojęcia, o co chodzi, dopiero, gdy docieram kilka 
metrów dalej, widzę wywrócone stoisko. Próbuję doga-
dać się ze starszym sprzedawcą gestami i dowiaduję się 
tyle, że zrobił to ten Niemiec. Mieszkańcy Tokio nie-
zwykle cieszą się, że sportowcy przebywają w ich mie-
ście, ale sportowcy także powinni się cieszyć, że mogą 
tu gościć, a nie stawać się wandalami. 

To żałosne, co zrobił, mam nadzieję, że sprzedaw-
ca nie ukryje tego przed dziennikarzami i cały świat 
się dowie, jak bezduszni potrafią być sportowcy. Może 
wtedy przestaliby się na nas wzorować na każdym 
 kroku?

Poranek mija w błyskawicznym tempie. Około go-
dziny jedenastej, tuż po śniadaniu i gimnastyce, wsia-
dam wspólnie z innymi polskimi sportowcami do na-
szego autobusu. W torbie mam ze sobą dresy, strój, słu-
chawki, MP3, kilka jabłek i wszelkiego rodzaju tuby 
z „energodajnymi” substancjami. Zabrałem także swoje 
szczęśliwe buty, a w głowie ułożyłem plan. Choćby nie 
wiem co i tak muszę się trzymać Markusa, dam radę, 
będzie dobrze. Wypełnię zadanie, otrzymam wynagro-
dzenie i o wszystkim zapomnę, a może nawet uda mi 
się sięgnąć po medal.

Czterdzieści minut później już biegam po treningo-
wej bieżni. Stres znów mnie wypełnia, z każdą sekundą 
przychodzi mi do głowy coraz to inny scenariusz. Zo-
stała jeszcze godzina do naszego finału, potwornie się 
boję. Kończąc trzecie okrążenie, zauważam, Kenijczy-
ków siedzących przy wejściu. Jest mi ich okropnie żal, 
w sumie nie wiem, dlaczego oni też są uwikłani w ten 
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plan. Może starszy pan wcale nie chciał, żebym wy-
grał? Może zrobił to wszystko dla kogoś innego? Nie, 
muszę wierzyć w jego uczciwość. Podchodzę do afry-
kańskich biegaczy i staram się udawać, że o niczym nie 
wiem.

– Jak leci, celujecie w trójkę na podium? – pytam 
żartobliwie.

– Nie tym razem. Chyba się czymś zatruliśmy, aku-
rat dzisiaj to się nam musiało trafić – mówi Jeprid, wy-
raźnie przygnębiony.

Przez kolejne pół godziny rozmawiamy ze sobą, 
opowiadają mi o swoim życiu, treningach, o tym, ile 
wycierpieli. Nie ukrywam, że robi mi się ciężko na 
sercu. Do tej pory spotykaliśmy się na zawodach do-
syć rzadko, nie mieliśmy okazji wymienić nawet kilku 
zdań, ale zauważyłem, że zawsze trzymają się razem. 
Na koniec życzę im powodzenia i odchodzę do szat-
ni, bijąc się z myślami. Teraz zostanę już tutaj sam ze 
sobą, aż do momentu, kiedy spiker wyczyta nasze na-
zwiska i będziemy musieli się udać na właściwą olim-
pijską bieżnię.

– Bieg na 1500 metrów. Zawodnicy, proszę stawić 
się przy bramce numer trzy. Proszę zabrać wszystkie 
swoje rzeczy, dziękuję – oznajmia ciepły głos przez 
megafon.

Momentalnie staję się blady i nie mam ochoty ni-
gdzie iść. Grupa Kenijczyków ledwo się porusza, oba-
wiam się, że zrezygnują z biegu, Markus z Niemiec jak 
zwykle uśmiechnięty i pewny siebie, poza tym dwo-
je młodych Etiopczyków, jeden Marokańczyk, Fran-
cuz, Norweg z przesadnie wylakierowanymi włosami, 
Japończyk, gdyż brak zawodnika gospodarzy w fina-
le byłby pewnego rodzaju rozczarowaniem, a także ja, 
jak zwykle nieobliczalny. Stawkę zamyka doświadczo-
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ny Hiszpan. Tą właśnie grupą wędrujemy na trybuny, 
gdzie spędzimy jeszcze kilka najbliższych minut, aż do 
zakończenia finału skoku o tyczce kobiet, niestety bez 
naszych reprezentantek.

Nie mam pojęcia, co we mnie wstąpiło i dlaczego 
dałem się wciągnąć w ten chory układ. Przez to stre-
suję się podwójnie, a nawet potrójnie. Czemu nie po-
myślałem wtedy, że to, do czego zostałem zachęcony, 
to zachowanie nie fair? Dałem się ponieść emocjom? 
Sam nie wiem, ale Markus na to zasługuje. Tylko czy 
zasługują na to moi afrykańscy przyjaciele? Nie, nie 
zrobię tego! Muszę się przyznać, powiedzieć komuś 
o tym, co się wydarzyło, nie pozwolę, żeby ich cięż-
kie treningi poszły na marne, choćby Markus miał wy-
grać, nie utrudnię mu tego, nie potrafię grać wbrew re-
gułom. Na trybunach dostrzegam starszego człowieka, 
tego z ulicy. Muszę się teraz do niego dostać i poin-
formować go, że nie może na mnie liczyć. Rozumiem 
jego rozgoryczenie, ale w sporcie trzeba postępować 
fair, przecież to właśnie przyrzekałem podczas olim-
pijskiego ślubowania. Mam do pokonania tylko pięć 
rzędów krzeseł i gdy już zbliżam się do przejścia, nasze 
spojrzenia się krzyżują. Siwy człowiek kiwa tylko lek-
ko głową i delikatnie się uśmiecha. Jego wzrok przeszył 
mnie do tego stopnia, że tylko zgodnie kiwam głową 
i nawet nie mogę wykonać kroku. Jest już za późno na 
odkręcenie tej szalonej sprawy.

– Panie i panowie, przed państwem finaliści biegu 
na 1500 metrów! – oznajmia spiker.

Teraz wychodzimy na bieżnię, podążając za na-
szym opiekunem – niskim Japończykiem w okularach, 
z przyklejoną do koszulki cyfrą 3. Mamy jeszcze do-
kładnie siedem minut na ostateczne przygotowanie się 
do biegu. W tym czasie odbywa się dekoracja wczoraj-
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szego skoku w dal kobiet, w którym wygrała Kubanka. 
Jest niesamowicie wzruszona i zdaję sobie sprawę, że 
gdybym tylko dotrzymał słowa, mógłbym tak samo jak 
ona cieszyć się z medalu. Problem tkwi w tym, że ona 
wywalczyła go uczciwie, a ja do końca życia biłbym się 
z głosem sumienia. Ceremonia się kończy i ustawia-
my się już na linii startu. Publiczność szaleje, słychać 
głośne krzyki, oklaski, bębny. Flesze aparatów dzien-
nikarzy jarzą po oczach. Nie mam pojęcia, co się dzie-
ję, dopóki kamerzysta nie podchodzi do mnie wraz ze 
swoim sprzętem. To miłe, że pokażą mnie w telewizji, 
ale zawdzięczam to raczej parzystemu numerowi, a nie 
byciu faworytem. Kiedy już co drugi z zawodników 
uśmiechnął się w stronę kamery, a dziennikarze odło-
żyli aparaty, widownia cichnie. Nawet nie zdecydowa-
łem do końca co mam robić – zemścić się w imieniu 
chłopaka skrzywdzonego przez Niemca, powiedzieć 
teraz o wszystkim do jednej z kamer, po prostu pobiec 
czy trzymać się z tyłu i nie reagować na to, co się dzieje 
w czołówce? Przy okazji ciekawe, który z zawodników 
pracuje jako ten, który ma wpaść w Markusa, po tym 
jak wplączę mu się pod nogi? 

– Gotowi? Na miejsca… – spokojnie mówi spiker, 
po czym słychać huk startera.

Wszyscy się zrywamy, ale nagle rozbrzmiewa gwiz-
dek i okazuje się, że ktoś za wcześnie wystartował. Od 
zeszłego roku grozi za to dyskwalifikacja, więc z zacie-
kawieniem czekamy na oficjalną informację. Młodszy 
z Etiopczyków łapie się za głowę, a jeden z sędziów 
wyprowadza go za bandy reklamowe, być może zmar-
nował swoją największą życiową okazję. Zostało nas 
jedenastu. Kątem oka dostrzegam, że mój zlecenio-
dawca cały poczerwieniał i aż rzucił kapeluszem w jed-
ną z siedzących obok niego pań. 
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Natychmiast zabiera go ochrona, a spiker prosi 
o zachowanie spokoju. Etiopczyk był drugim zawod-
nikiem uwikłanym w tę sprawę, a więc teraz wszystko 
spoczywa na moich ramionach i w razie niepowodze-
nia… nawet nie chcę myśleć. Cała procedura rozpo-
czyna się od nowa. Po chwili znów słychać huk startera 
i tym razem już bez problemów udaje się nam rozpo-
cząć rywalizację. 

Pierwsze dwa okrążenia to spokojny, spacerowy 
trucht. Wszyscy trzymamy się razem i nikt nie za-
czyna jeszcze tracić sił. Trzecie okrążenie rozpoczyna 
się nieoczekiwanym wydarzeniem. Etiopczyk mdleje, 
dwóch zawodników w tym Markus się o niego potyka-
ją, a w nich wpada jeszcze trójka pozostałych biegaczy. 
Hiszpan słabnie, a pozostała czwórka, w tym ja, za-
czyna wypracowywać przewagę. Daję się porwać emo-
cjom i wyrywam do przodu ile sił. Japończyk rzuca się 
w szalony pościg, a mnie zaczynają plątać się nogi. Nie 
myślę teraz o innych, skupiam się na tym, że medal 
mam już w kieszeni, nieważne jakiego koloru będzie.

Bez jakichkolwiek emocji mijam leżącego w to-
warzystwie opieki medycznej Etiopczyka i całkowi-
cie oddając się egoizmowi, zaczynam przepychać się 
z zawodnikiem gospodarzy, który już do mnie dobiegł. 
Jednak zostaję za to ukarany – potykam się i wypadam 
z rytmu. Japończyk powiększa swoją przewagę, a ja 
walczę ze sobą. Zostało 100 metrów, już nie dam rady 
na nowo zebrać w sobie sił. Dokładnie w momencie 
kiedy pierwsza łza spływa mi po policzku, nieoczeki-
wanie Japończyk potyka się na własnej sznurówce. Ta 
sytuacja wyzwala we mnie ogromne pokłady energii, 
gdyż już za chwilę mogę zostać mistrzem olimpijskim. 
Przypominam sobie jednak, że przecież to zasady fair 
play są najważniejsze, to przez całe życie mi wpajano, 
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to ślubowałem, a tymczasem bawię się w tajne intrygi 
i pozbawiam innych marzeń.

– Dosyć tego! – krzyczę i zatrzymuję się przy Ja-
pończyku. Podaję mu rękę, a on uśmiecha się z niedo-
wierzaniem.

Mija nas Francuz, cieszy się jak oszalały, ale nie wie, 
że za chwilę wyznam całemu światu, co się tutaj dzi-
siaj wydarzyło. Wraz z Azjatą mijamy metę na meda-
lowych pozycjach, dziennikarze lgną do nas jak ćmy 
do światła. 

Przyszła pora, aby sprawiedliwości stało się za-
dość. Wybieram obiektyw angielskiej BBC i opowia-
dam o spisku starego Niemca, którym teraz opiekuje 
się ochrona, więc łatwiej będzie go przekazać w ręce 
policji. Cały świat dowiaduje się teraz, że do jedze-
nia Kenijczyków została dodana trucizna, że Markus 
był z góry skazany na porażkę oraz że Etiopczyk także 
pracował dla starca. Robi mi się lżej na sercu, zrozu-
miałem, że nie zwycięstwo jest najważniejsze, a uczci-
wa rywalizacja.

Po mojej wypowiedzi starcem zajęła się policja, 
mnie przesłuchano, pozostałych zawodników także. 
Dokładnie pięć dni po tym koszmarnym finale, kie-
dy tylko Kenijczycy zdołali się wyleczyć i każdy mógł 
w pełni sił stanąć w szranki z innymi zawodnikami, 
powtórzono finał. Wygrał oczywiście starszy z Kenij-
czyków, młodszy był drugi, a na trzecim miejscu bieg 
zakończył Markus. Na pechowym czwartym miejscu 
znalazł się Japończyk, który zaraz po tym jak dobie-
głem na metę jako ósmy, mocno mnie objął oraz po-
dziękował. Po biegu japońscy kibice zaczęli mnie pod-
rzucać i wiwatować, a to wszystko dzięki temu, że 
pomogłem ich zawodnikowi i wyznałem prawdę, bo 
przecież mogłem wygrać ten bieg i nic nikomu nie 
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mówić. Z pełnym przekonaniem mogę powiedzieć, że 
mimo przegranej czuję się zwycięzcą. 

Jestem dumny z tego, że nie dałem się sprowadzić 
na złą drogę i postąpiłem jak należało. Wybieram się 
właśnie na ostatni spacer po Tokio – rozdam kilkana-
ście autografów, zrobię zdjęcia z fanami oraz wysłu-
cham po raz setny ich podziękowań. Kiedy tylko wró-
cę do hotelu, zabiorę walizkę i udam się na samolot 
do Zurychu, gdzie przyjdzie mi odebrać Honorową 
Nagrodę Fair Play od Międzynarodowego Związku 
Lekko atletycznego. Jeszcze raz patrzę na przepięk-
ne miasto, które powoli zatapia się w mroku, miasto, 
w którego historii się zapisałem i które na zawsze po-
zostanie w mojej pamięci. Co za cztery lata? Tego nie 
wie nikt, może nawet nie uda mi się zakwalifikować, 
ale na pewno będę grał fair – tego jestem pewien.
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Światło w ciemnościach

Niemożliwe jest tylko w naszej głowie.
Jan Mela – Poza horyzonty

Wyobraź sobie basen. Zwykły miejski basen, nie-
wyróżniający się żadną szczególną cechą. Nie jest na-
wet specjalnie nowoczesny, przydałoby się zrobić re-
mont, bo w niektórych miejscach ze ścian odpada far-
ba. Ale mnie to nie przeszkadza. Nie przeszkadzałby 
nawet okropny kolor szafek ani brak luster w toaletach.

Ostatni raz zobaczyłam kolor ścian budynku pły-
walni miejskiej cztery lata temu. Nie dlatego, że stwier-
dziłam, że znudziło mi się pływanie. Nie dlatego, że 
ceny są za wysokie. Nie dlatego, że nie chciało mi się 
przychodzić, bo od dokładnie pięciuset siedemdziesię-
ciu dwóch dni nie opuściłam ani jednych zajęć. 

Nie widzę koloru ścian, bo jestem niewidoma. 
Cztery lata to mnóstwo czasu. Akurat, żeby zapo-

mnieć o chorobie, kiedy postawiono mi wybór – wzrok 
albo życie. Wystarczająco, aby podnieść się z upadku 
i znaleźć w sobie siłę, aby żyć w świecie pogrążonym 
w ciemnościach. Można powiedzieć, że się przyzwy-
czajam. Nie potrafię przypomnieć sobie, jak wyglądają 
podstawowe rzeczy, zapominam miejsca, które były dla 
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mnie najważniejsze na ziemi. Boję się dnia, kiedy za-
pomnę, jak wyglądają moi bliscy.

Dlaczego się nie załamałam? Dlaczego wstaję 
z łóżka uśmiechnięta, chociaż czy mam otwarte czy 
zamknięte oczy to dla mnie żadna różnica? Był czas, 
kiedy tego nie wiedziałam. Ale już wiem. Bo cztery lata 
to wystarczająca ilość czasu, aby zrozumieć, co napędza 
cię do działania.

W moim wypadku to pływanie. Brzmi banalnie, ale 
ten sport jest całym moim światem. Kocham pływanie, 
uwielbiam uczucie, kiedy zanurzam się w wodzie, a jej 
kropelki spływają po moich włosach. Nie muszę jej wi-
dzieć, słyszę cichy plusk towarzyszący każdemu mo-
jego ruchowi i głośne chlupotanie, kiedy ktoś skoczy 
do basenu. Uwielbiam to uczucie, kiedy przynajmniej 
w wodzie mam pełną kontrolę nad swoim ciałem. Nie 
boję się, że stracę równowagę, wejdę w dziurę albo 
spadnę skądś. Tu nie ma niekontrolowanych ruchów, 
jak macham rękami i nogami, to płynę naprzód, jak 
nie – to zanurzam się pod wodę. Nauczyłam się pływać 
jako dziecko i robię to do tej pory. Kiedy zachorowa-
łam, bałam się, że będę musiała zrezygnować z mojej 
pasji. Zabawne, że bardziej niż perspektywa pogrąże-
nia się w ciemności przerażała mnie wizja przyszło-
ści pozbawionej codziennych wizyt na basenie, żółtych 
klapek, odgłosu suszarki i wspaniałego uczucia, kiedy 
wychodzę z wody, wykończona, ale szczęśliwa.

To właśnie dzięki pływaniu poradziłam sobie z nie-
pełnosprawnością i dziś jestem tym, kim jestem. Udało 
mi się zostać wicemistrzynią juniorów w kategorii nie-
widomych na mistrzostwach województwa. Wpraw-
dzie to moje jedyne trofeum, ale to nieważne. Nie ro-
bię tego dla nagród i prestiżu, chcę udowodnić sama 
sobie, że moja niepełnosprawność nic nie znaczy, że nie 
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jestem gorsza od innych. Poza tym pływanie to moja 
pasja, coś, co kocham najbardziej na świecie.

7.10.2014

– Iga szybciej! – słyszę głos mamy dobiegający 
z kuchni. Dzisiaj jadę na basen. Regularnie ćwiczę i to 
razem z widzącymi dziewczynami. Jest trudno, muszę 
się starać, żeby im dorównać, ale nie wyobrażam sobie, 
żeby było inaczej. Chcę za wszelką cenę udowodnić 
sobie, że nie ma rzeczy niemożliwych. Są tylko trudne 
do wykonania. 

Marzę o ponownym zanurzeniu się w chłodną 
wodę. Chcę znowu pływać, pływać, dotąd aż mięśnie 
odmówią mi posłuszeństwa. Na szczęście dzisiaj jest 
sobota. Mogę pozwolić sobie na dłuższy pobyt na ba-
senie, nie myśląc o szkole. Wyciągam ręce przed siebie 
i idę w kierunku kuchni. Znam cały dom na pamięć 
i już się nie boję, że wpadnę na ścianę. Biorę mamę 
za rękę, a w drugą dłoń chwytam torbę. Wychodzimy 
z domu. Do samochodu. Na basen.

– Cieszysz się, kochanie? – z dźwięku silnika domy-
ślam się, że ruszyłyśmy. Kiedy nic nie widać, trzeba na-
uczyć się korzystać z innych zmysłów, a ja rozpoznaję 
już drogę po podskokach auta na dziurach. 

– Przecież wiesz, mamo. Wiesz jak bardzo.

* * *
– Dobra, dziewczyny, w dwuszeregu zbiórka! Anka, 

jak nie przestaniesz gadać, przysięgam, że wrzucę cię 
do wody!

Anka chichocze cicho, ale przeprasza. Wszyst-
kie szanujemy Michała, naszego trenera. A ja chyba 
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najbardziej. Za to, że pozwolił mi tu trenować. Bar-
dzo tego chciałam, bo w okolicy nie ma żadnego klu-
bu dla niepełnosprawnych. Najbliższy to godzina dro-
gi w jedną stronę, przy sprzyjających warunkach. Nie 
mogłabym dojeżdżać, a nie wyobrażam sobie życia 
bez pływania. Nieważne, że czasami jest ciężko, że nie 
wszystkim dziewczynom podoba się niewidoma oso-
ba w drużynie. Mam przyjaciółkę, która zawsze mnie 
wspiera, niech sobie mówią, co chcą.

– Dzisiaj będziemy skakać do wody. Pamiętacie 
o zawodach? To już za dwa tygodnie. 

Niektóre dziewczyny znowu się śmieją, inne szep-
czą między sobą. Nie mogę zobaczyć ich reakcji, ale po 
co? Doskonale wiem, że marzą o udziale w tych zawo-
dach. To w końcu nie byle co, mistrzostwa Polski na-
szej kategorii.

– A ty, Iga, wystartujesz? – koło siebie słyszę głos 
najlepszej przyjaciółki. 

– Czy ja wystartuję? Oszalałaś? Przecież to jest 
duży basen, nie znam go. Jak sobie poradzę?

Nie, nie potrzebuję nawet mówić cicho, większość 
dziewczyn się tego spodziewała. Nie zrezygnowałam 
z pływania, ale przeważnie robię to dla własnej przy-
jemności. Czasem wystartuję na szczeblu lokalnym, ale 
mistrzostwa kraju to nie moja bajka. Wprawdzie cza-
sem przed snem śni mi się paraolimpiada, jednak ni-
komu się do tego nie przyznam. Po co? Żeby mnie wy-
śmiali? Wiem, że nie mam szans.

– Czemu? 
– Bo nie widzę – mówię, jakby była to najbardziej 

oczywista rzecz pod słońcem. Nie widzę twarzy Pa-
trycji, ale znam ją na tyle, że wiem, że się zarumieniła. 

– No tak, ale przecież w tym samym czasie i miej-
scu są takie same mistrzostwa osób niepełnospraw-
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nych. A jak tam osiągniesz sukces, to mogą cię dostrzec 
i wysłać na paraolimpiadę.

– Tak, tak, a potem na Marsa. Jak wrócę będę pre-
zydentem. 

Dziewczyna mówi coś do siebie, tak cicho, że nie 
mogę zrozumieć: – Pojadę ci kibicować.

Nie możemy dokończyć rozmowy, bo Michał każe 
nam wszystkim wskoczyć do basenu. Nienawidzę ska-
kania, bo muszę mieć kogoś do pomocy. Szukam rę-
kami murku, ciesząc się, że nie widzę twarzy innych 
dziewczyn. Co znowu sobie myślą? Że trzeba mi po-
magać, sama nie dam sobie rady? Patrycja łapie mnie za 
rękę, gdy wchodzę na podest. Nie widzę wody pod sobą, 
ale wiem, że tam jest. Co by było, gdyby nagle zniknę-
ła, a ja rzuciłabym się na główkę na twarde dno basenu?

– Iga, na główkę i płyniesz do końca. Potem reszta. 
Przygotuj się. 

– Ja zawsze jestem przygotowana, trenerze. 
Uginam nogi i wyciągam ręce przed siebie. Napi-

nam mięśnie, żeby chociaż na chwilę przypominać wy-
puszczoną z łuku strzałę, która gładko przecina po-
wierzchnię wody. 

– Hop! – odrywam nogi od murku. Ja latam! Wpa-
dam do wody z głośnym pluskiem, czuję, jak krople 
wody dotykają mojej skóry. Odbijam się rękami od dna 
i wypływam na powierzchnię. Pamiętam, jak pierw-
szy raz po chorobie skoczyłam na główkę. To było tak 
dawno… Bałam się, że nie dam rady, że się utopię. Ale 
udało się.

I to wszystko ma swój plus. Przedtem miałam dłu-
gie włosy, bardzo mi przeszkadzały przy pływaniu, ale 
nie chciałam ich obciąć. Bałam się, że nie będę ład-
nie wyglądać. Po chemioterapii wypadły mi prawie 
wszystkie włosy, wprawdzie nosiłam perukę, ale na ba-
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sen musiałam ją zdejmować. Tak wygodnie jeszcze ni-
gdy nie było. Od tego czasu regularnie chodzę do fry-
zjera na obcinanie włosów i jeśli mogę wierzyć temu, 
co mówią inni, to naprawdę mi w nich ładnie.

Wydaje mi się, że to nie ja płynę, tylko woda mnie 
sama unosi. Znowu czuję, jakbym była rybą lub innym 
wodnym zwierzęciem. Pływanie mam we krwi. Może 
rzeczywiście będzie jak w filmach fantasy i w  moje 
osiemnaste urodziny okaże się, że nie jestem Igą 
Adamską, tylko jakąś syreną przemienioną w człowie-
ka przez złą czarownicę. Dopływam do końca i prze-
kręcam się na plecy. Już połowa. 50 metrów, połowa. 
Tylko nie zwalniaj Iga, nie zwalniaj. 

Nareszcie dopływam do barierki. Mam wrażenie, 
że ten sam dystans przepłynęłam szybciej niż zwykle. 
Ale to dobrze, bo robię postępy.

* * *
– No dobrze, dziewczyny, świetnie dzisiaj pływa-

łyście. Jak dalej tak będzie, to mamy duże szanse na 
mistrzostwach. Standardowo, trzy najlepsze czasy to…

Stoję obok Patrycji owinięta ręcznikiem. Jestem 
zmęczona, ale chętnie znowu bym skoczyła do basenu. 
Dlaczego mamy tylko jeden trening dziennie?

– Patrycja i Sonia, miałyście prawie ten sam czas. 
Patrycja 1:04:23, a Sonia 1:04:25 – rozlegają się bra-
wa. Jesteśmy coraz lepsze, może dziewczynom uda się 
coś wygrać na tych mistrzostwach. Rekord Europy ju-
niorów na tym dystansie stylem dowolnym to 55.02. 
– Karolina, drugie miejsce z czasem 1:03:79 – znowu 
brawa. Ciekawe, kto ma pierwsze miejsce. 

Może ja… Naprawdę dobrze mi poszło, czułam to. 
Chociaż nie, pewnie nie. Z drugiej strony, nie pływam 
aż tak najgorzej.
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– Pierwsze miejsce i czas 1:03:12 – tu trener zawie-
sza głos, Patrycja szturcha mnie ramieniem, ale igno-
ruję ją – Iga!

Jak to Iga? Czy ja usłyszałam Iga?! Nie, to niemoż-
liwe, przesłyszałam się. Jak to ja?! Ktoś, chyba Patrycja 
rzuca mi się na szyję. 

– To twój życiowy rekord! Gratuluję! 
Co? Że ja? Jak to? Ja jestem lepsza od Karoliny? 

Przecież to ona jest faworytką każdych zawodów, star-
towała nawet na mistrzostwach Europy. I ja mam lep-
szy czas?

Dziewczyny podchodzą do mnie, gratulują, nie-
które mówią coś jeszcze, ale nie rejestruję tego. Jestem 
taka dumna z siebie! Udało mi się, mimo że nie widzę, 
mam najlepszy życiowy rekord ze wszystkich dziew-
czyn w naszej drużynie.

– To dziękuję na dzisiaj, gratulacje, jesteście coraz 
lepsze. Niedługo wygryziecie aktualnych mistrzów 
świata. 

Już kieruję się do szatni, kiedy trener mówi: – Iga, 
poczekaj chwilę.

– Słucham, trenerze – dziewczyny chyba już poszły 
się przebierać, przynajmniej tak mi się wydaje, bo zu-
pełnie nic nie słyszę.

– W tym samym czasie, kiedy są mistrzostwa Pol-
ski juniorów, na które jedziemy, są mistrzostwa Polski 
osób niepełnosprawnych. Jesteś pewna, że nie chcesz 
wystartować?

Kurczę, znowu to. To nie tak, że nie chcę. Ja po pro-
stu się nie nadaję, pojadę tam i się ośmieszę. 

– Nie dam rady. Ci ludzie trenują od urodzenia, są 
dużo lepsi ode mnie.

– Ty też trenujesz od urodzenia, a z takim czasem 
jak dzisiaj masz naprawdę spore szanse.
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– Miałam za długą przerwę. Kiedy byłam chora, nie 
odwiedzałam basenu przez ponad rok. Gdyby nie to… 
Nie dam rady, może kiedy indziej.

– Jak chcesz, Iga. Ale przemyśl to – mówi trener, 
a ja zgadzam się dla świętego spokoju, bo wiem, że się 
nie nadaję – Tam będą przedstawiciele PKOl, łowcy 
talentów i dużo innych ludzi. Zauważą cię, to może 
nawet dostaniesz się na kwalifikacje do paraolimpiady. 
Marzysz o tym, prawda?

– Skąd pan wie?
– Patrycja mi powiedziała. Chciała, żebym z tobą 

porozmawiał. Iga, świetnie pływasz, w ogóle nie odsta-
jesz poziomem od reszty dziewczyn. Spróbuj. Przecież 
nie masz nic do stracenia. A może ci się uda. Świetnie 
pływasz i moim zdaniem masz duże szanse zostać za-
uważona. To jest prostsze niż myślisz.

Bardzo bym chciała wystartować na igrzyskach 
para olimpijskich. To moje największe marzenie. Poje-
chać do Rio… Może rzeczywiście się przełamię? 

– Dobrze, trenerze. Zastanowię się

9.10.2014

Wiedziałam, że nie będę mogła spać. W szkole po-
wieki same mi się zamykały, nie mogłam słuchać na-
uczycielki, dlatego nie znałam odpowiedzi na pytanie. 
I dostałam jedynkę. Ale to nieważne. Mogę dostać na-
wet sto jedynek, żebym tylko nareszcie się zdecydowa-
ła. Wszyscy mówią: – Spróbuj, Iga, bo jeśli nie spróbu-
jesz, nigdy nie dowiesz się, czy było warto.

Nigdy nie dowiesz się, czy było warto. Może oni mają 
rację? Ludzie mówią, że nie ma rzeczy niemożliwych. 
Mój tata grał w koszykówkę przez lata. Raz jego klub 



127

Światło w ciemnościach

zdobył mistrzostwo Polski. Kilka miesięcy temu jesz-
cze nikt by w to nie uwierzył. Może i ja powinnam 
spróbować? Dzisiaj znowu trening i czas na ostateczną 
decyzję. W domu poprosiłam brata, żeby opisał mi, jak 
wygląda Rio. Starałam się sobie wyobrazić te wszystkie 
stadiony, wiwatujący tłum i zapach lata. No, ale się nie 
udało. To kolejny znak, że muszę po prostu tam poje-
chać. 

Nagle na kogoś wpadam.
– Przepraszam, zamyśliłam się – sama wstaję z zie-

mi i chcę pomóc tej drugiej osobie, ale jej nie widzę.
– Nic się nie stało.
– Patrycja? – rozpoznaję głos przyjaciółki.
– No hej – dziewczyna śmieje się i przytula. – Nad 

czym ty tak myślisz, zakochałaś się czy co?
– Myślę, czy wystartować w tych kwalifikacjach. 

I coraz bardziej skłaniam się do tego, że spróbuję. Ty 
wiesz, jak bardzo chciałabym pojechać na paraolim-
piadę.

– Bo nikt nie nadaje się bardziej od ciebie! Jesteś 
pracowita, starasz się i masz wspaniałe osiągnięcia. 
Spróbuj, Iga, przecież to nic cię nie kosztuje.

– Ale my nie mówimy o kwalifikacjach do Rio… 
Najpierw muszę osiągnąć sukces na mistrzostwach 
Polski – Patrycja nic nie powiedziała, ale mogłabym 
się założyć, że się uśmiecha.

– Dasz radę. Zrób to dla mnie.
Wtedy coś we mnie pękło. Ona wierzy w moje 

możliwości. Patrycja trzyma za mnie kciuki i niezależ-
nie od tego, co się wydarzy, zawsze będzie przy mnie. 
Jeżeli moja najlepsza przyjaciółka, która również upra-
wia sport, uważa, że mam szanse, to dlaczego nie po-
stawić wszystkiego na jedną kartę i nie spróbować? 
Przecież nie mam nic do stracenia.
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* * *
Jeszcze przed treningiem, nawet nieprzebrana, 

wbiegam na halę basenową. Muszę zrobić to teraz, za-
nim się rozmyślę. Dam radę, rozmowa z Patrycją doda-
ła mi odwagi. Słyszę już szum wody, ale dzisiaj pierw-
szy raz w życiu nie mam ochoty do niej wskoczyć. 
Mam coś ważniejszego do załatwienia.

– Iga, co ty tu robisz? Przebrać się zapomniałaś?
– Nie! – prawie krzyczę, jestem tak podekscyto-

wana – Trenerze, podjęłam decyzję! Chcę spróbować 
swoich sił na mistrzostwach Polski i może… może… – 
nie mogę tego z siebie wyrzucić.

– Może pojechać do Rio? Masz naprawdę duże 
szanse, nie masz pojęcia, jak się cieszę, że się zdecy-
dowałaś. 

– Ja też się cieszę – uśmiecham się. Nie musi mi się 
udać, ważne, że spróbuję. Nadal będę tak samo kochać 
pływanie, nieważne czy w Rio czy tutaj. 

Właśnie teraz rozbrzmiewa muzyka. Dość głośno. 
Nie znam tej piosenki, ale słowa mówią same za siebie. 
Żeby się nie poddawać. I już wiem, skąd mój brat wziął 
ten cytat. Jeżeli nie spróbujesz, nigdy się nie dowiesz, 
czy było warto.

2.01.2016

Stoję na murku, otoczona ze wszystkich stron ka-
kofonią dźwięków. Zaszłam aż tak daleko. Już teraz je-
stem wicemistrzynią Polski juniorów na 100 metrów. 
Potem spotkałam przedstawicielkę PKOl, kilka papie-
rów, mnóstwo treningów i teraz tu jestem. I od mojego 
czasu zależy, czy pojadę na paraolimpiadę.

Start!
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Rzucam się do wody. Teraz wiem, że każda sekunda 
się liczy, mało tego, każda setna sekundy jest na wagę 
złota. Macham rękami najbardziej intensywnie jak tyl-
ko mogę, czuję, że zaraz odpadną mi nogi, ale muszę 
płynąć. Szybciej, szybciej. Nie czuję prędkości, nie sły-
szę kibiców, wiem tylko, że gdzieś na widowni siedzą 
moi bliscy. Łapię oddech, jeszcze trochę. Dam radę. 
Zmuszam mięśnie do maksymalnego wysiłku. Muszę 
dać z siebie dwieście procent. Jeszcze nigdy nie byłam 
tak blisko. Szum wody zagłusza wszystko. Ostatnie 
metry. Opadam z sił, ale wyrywam się do przodu. Te-
raz wiem, jak czują się ryby uciekające przed rekinem.

Dotykam barierki i łapię oddech. Gdzieś w tle sły-
szę swój czas, ale nie rejestruję go. Co będzie, to będzie, 
zobaczymy za dwa dni.

4.01.2016

Wybiegam z budynku bez czapki. Wiatr rozwie-
wa mi włosy, a płatki śniegu zatrzymują się na rzęsach. 
Mój szalik ciągnie się za mną po ziemi niczym tren 
sukni królewskiej. I tak właśnie się czuję, jak księżnicz-
ka. Biegnę, nie przejmując się, że nie znam tego terenu, 
że mogę się przewrócić lub na coś wpaść. W mojej tor-
bie wibruje komórka. Nie widzę, kto dzwoni, ale wiem, 
co powiem, kiedy moja mama zapyta, gdzie ja jestem.

Wykrzyczę to najgłośniej jak potrafię, tak żeby 
wszyscy ludzie usłyszeli. Niech świat się dowie.

– MAMO! MAMO, JADĘ DO RIO!
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Czerwony słupek

Cześć! Jestem Toro. Mam już pięć lat, więc jestem 
dorosły! Lubię się bawić, biegać, skakać, ale dorosłość 
to też odpowiedzialność za swoją rodzinę. Chcę wam 
opowiedzieć pewną historię…

Byłem wczoraj u weterynarza na szczepieniach. 
Brr… – okropne przeżycie! Nie chciałem tam iść, ale 
tata powiedział, że trzeba się szczepić, aby nie choro-
wać. Dostałem zastrzyk!

W gabinecie weterynarza była taka duża waga, 
szybko na niej usiadłem. Wskazała 31 kilogramów – 
to chyba nie jest dużo jak na dorosłego labradora? Na 
tej wadze to nie ja powinienem siadać, ale mój pan – 
Jakub. Kuba ma 13 lat i wcale nie jest dorosły!

Mieszkam w Lęborku. Mam dom, ogród i peł-
no miejsca do biegania. Moja rodzina to tata – Ma-
rek, mama – Małgosia, mój pan Jakub i jeszcze Blanka, 
Chomiś i Sami.

Sami nie liczy się w tej historii, jest żółwiem grec-
kim i nie potrafił mi pomóc w moich problemach 
z Kubą. Tylko kiwał głową ze swojego terrarium na 
znak, że całym sercem popiera mój projekt. Chociaż, 
gdy się tak głębiej zastanowię, to Sami ciągle pokazy-
wał Kubie, jak należy się odżywiać. On uwielbia jabłka, 
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marchewkę, sałatę, wszystkie owoce i warzywa. Jakub 
często obserwował, jak Sami ze smakiem zajada liście 
sałaty, jak śmiesznie kręci pyszczkiem. Mój pan śmiał 
się przy tym i sam zaczął jeść marchewki. Może to za-
sługa Samiego? Nie mogę tego wykluczyć. Kuba czę-
sto wypuszczał Samiego z terrarium, a ten szybko bie-
gał po domu. Tak, biegał. Mówią, że ktoś porusza się 
w żółwim tempie, czyli bardzo wolno. Wierzcie mi, to 
zupełnie nieprawdziwe powiedzenie. Sami tak szybko 
porusza się po domu, że chwilami nie mogę go dogo-
nić. Fakt, że nie wysilam się przy tym, ale on naprawdę 
potrafi szybko chodzić.

Moje kłopoty rozpoczęły się od czasu, gdy mama 
poszła do pracy. Ludzie narzekają na pracę, na podatki, 
na polityków… Nic z tego nie rozumiem. Po co cho-
dzą do pracy? Nie lepiej pobiegać po łące, przegonić 
kota sąsiadów, poszczekać na listonosza? Mamy teraz 
długo nie ma w domu, wraca dopiero wieczorem i nie 
ma dla mnie już za wiele czasu. Został mi Kuba. Bar-
dzo kocham mojego pana. Tulę się do niego. Bawimy 
się razem. Kuba siada na mój grzbiet, ja udaję konia, ale 
miesiąc temu upadłem pod ciężarem Kuby. Mój pan 
strasznie przytył.

Pożerał pizzę, spaghetti, zapiekanki, frytki, uwiel-
biał czekoladowe cukierki. Całe dnie spędzał przed 
komputerem grając w strzelanki. Laptop zasłonił mu 
cały realny świat. Jest wiosna, świeci słońce, rosną 
kwiatki. Ja chcę biegać z moim panem, przynosić mu 
patyki, chodzić na spacery na łąkę – tam jest tak dużo 
nowych zapachów! A mój pan tylko siedzi w domu 
przed komputerem, zajada cukierki i nikogo nie za-
uważa. 

Szczytem wszystkiego było jedno popołudnie. 
Kuba wrócił ze szkoły do domu i wchodząc, trzasnął 
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drzwiami. Mój psi nos mówił mi, że musiało się wyda-
rzyć coś złego.

– Tato – wrzeszczał Kuba od progu
– Ten Cienias z wuefu postawił mi jedynkę za bieg 

na trzy kilometry. On nie rozumie, że nie mogłem 
przebiec, bo bolą mnie kolana!

Tata nie zdążył odpowiedzieć, Kuba zamknął się 
w swoim pokoju. Położyłem się przed drzwiami, przy-
tknąłem nos do szpary i znowu poczułem słodki za-
pach cukierków. Myślałem i myślałem. Moja psia gło-
wa aż dymiła z braku pomysłów. Jak pomóc mojemu 
panu?

Po wieczornej naradzie z kotką Blanką i Chomi-
siem postanowiłem zmienić nawyki pana. Plan był taki: 
zmusić Kubę do ruchu na świeżym powietrzu i zdro-
wego odżywiania, by odzyskał radość życia, zauważył 
budzącą się wiosnę, stracił parę kilogramów, często się 
z nami bawił i poprawił stopnie z wuefu. Czy pies, kot 
i chomik potrafią dokonać takich zmian w młodym 
człowieku? Trudne zadanie przed nami.

Postanowiłem udawać, że co godzinę muszę wyjść, 
bo chcę się załatwić. Siadałem przed drzwiami, pisz-
czałem, szczekałem, drapałem, a Kuba słysząc te roz-
paczliwe prośby musiał ze mną wyjść. Ciągnąłem go na 
smyczy byle dalej od domu – to ja prowadziłem Kubę, 
a nie on mnie. Udawało się. Kuba dawał się prowadzić 
jak baranek. 

Trochę się denerwował, gdy za godzinę ponownie 
szczekałem pod drzwiami, ale rad nie rad wychodził 
ze mną na spacer. Spacery były coraz dłuższe. Z za-
dowoleniem ciągnąłem pana po okolicy. Wdychałem 
nowe zapachy, szczekałem radośnie. Z czasem zauwa-
żyłem, że Kuba na spacer nie wkłada już pantofli, tylko 
adidasy i nie idziemy, a biegniemy. Nie była potrzebna 



133

Czerwony słupek

smycz. Biegłem razem z nim równo przy nodze, to on 
nadawał tempo. Psy mają cztery łapy i biegać im ła-
twiej niż ludziom.

Podczas gdy my biegaliśmy po okolicy, Chomiś 
uciekał ze swojej klatki i powoli przenosił cukierki 
z biurka Jakuba do swojej klatki. W miejsce cukierków 
podkładał ziarna słonecznika i dyni. Cukierki zakopy-
wał w sianku. Jakub, gdy wieczorem siadał do kompu-
tera i zaczynał grać, to nawet nie zauważał tej zamiany 
i bezwiednie pogryzał zdrowe ziarna zamiast niezdro-
wych słodyczy. To była ciężka praca dla Chomisia. Tyl-
ko mama, sprzątając w sobotę klatkę, bardzo się dziwi-
ła, skąd są te cukierki…

Blanka też ma swój udział w zmianie trybu życia 
Kuby. Kotka układała się do snu na zamkniętej klapie 
laptopa. Komputer lekko ogrzewał jej futerko, a ona ci-
chutko mruczała. Kuba bardzo kochał swoje zwierzaki 
i rezygnował z ponownego włączenia komputera.

Po dwóch miesiącach spacerów i innego odżywia-
nia Kuba wyszczuplał, poprawiła mu się kondycja, na-
brał chęci do życia. Biegaliśmy każdego dnia. Już nie 
musiałem oszukiwać swojego pana. On sam chętnie 
urządzał popołudniowe bieganie z psem. Na koniec 
naszych spacerów ścigaliśmy się do czerwonego słup-
ka u sąsiadów, nigdy nie pozwoliłem mu wygrać. Niech 
wie, kto tu jest mistrzem w bieganiu! Pewnego dnia Ja-
kub wrócił ze szkoły ogromnie uradowany.

– Tato, tato, dostałem szóstkę z biegu na trzy kilo-
metry. Mam najlepszy czas w szkole. Cienias mówił, że 
pokonałem z kretesem pozostałych kolegów!

Tato uśmiechnął się tylko i pogłaskał mnie po gło-
wie. Czy on przejrzał mój plan?

– Cienias powiedział też, że jadę na zawody do 
Gdyni, na wojewódzkie, będą za trzy tygodnie.
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No i teraz się zaczęło! Treningi były długie i męczą-
ce. Kuba nie odpuszczał. Biegał nawet, jak wiał silny 
wiatr i padał deszcz. A ja biegałem z nim. Wieczorami 
to mnie nawet łapy bolały.

Nadszedł dzień zawodów. Kuba pojechał wcześnie 
rano, polizałem go na szczęście i trzymałem zaciśnię-
te łapki.

* * *
Stadion Arki Gdynia był ogromny. Na trybunach 

siedzieli kibice. Byli to chyba rodzice startujących za-
wodników. Ja przyjechałem tylko z Cieniasem. Nikt 
z naszej szkoły oprócz mnie nie zakwalifikował się 
w żadnej dyscyplinie do zawodów wojewódzkich. By-
łem tu pierwszy raz, miałem wrażenie, że Cienias też 
tu nigdy nie był, chociaż zachowywał się tak, jakby 
zjadł wszystkie rozumy.

– Kuba, pamiętaj, jak wystartujesz, to pierwsze 
okrążenie biegnij w środku zawodników, nie szar-
żuj, nie wyprzedzaj. Biegnij swoim tempem. Na dru-
gim musisz być już w czołówce, ale też oszczędzaj siły, 
pamiętaj, oni od lat mogą trenować biegi, ale ty masz 
bardzo dobry czas, nie wiem, jak to zrobiłeś, ale masz 
szansę na medal.

Kiwnąłem głową. Coś ściskało mnie za gardło. By-
łem zupełnie innym chłopcem niż cztery miesiące 
temu. Na moich nogach widoczne były mięśnie, nie 
było tam tłuszczu, kolana mnie nie bolały. Inaczej pa-
trzyłem na Cieniasa. Cała szkoła się z niego śmieje. Jak 
nauczyciel wuefu może nosić nazwisko Cienias? Dwa 
lata temu próbował założyć sekcję lekkoatletyczną 
i nawet byli chętni do uprawiania tego sportu, ale gdy 
wydało się, że prowadził ją będzie Cienias, nic z tego 
nie wyszło. Spojrzałem na nauczyciela jeszcze raz. Wy-
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soki, wysportowany, ma długie ramiona, opowiadał, że 
kiedyś grał w koszykówkę, ale kontuzja wykluczyła go 
z zawodowego sportu i został nauczycielem wuefu. Żal 
mi się go zrobiło. Sympatyczna twarz mojego wuefi-
sty uśmiechała się do mnie. Był rozpromieniony, chyba 
dumny ze mnie, szczęśliwy, że stoimy tu razem przed 
startem na stadionie.

– Wygram, Cienias, wygram dla ciebie – pomyślałem.
– Wygram, wygram, wygram – w moich myślach 

istniało tylko jedno słowo.
Wystrzał z pistoletu i ruszyliśmy.
Najpierw powoli. Moje nogi rozkołysały się w jed-

nostajnym rytmie, mięśnie napinały się równomiernie, 
ramiona dołączyły do pracy ciała, głowa poruszała się 
w jednym rytmie, stopy sprężyście odbijały się od bież-
ni. Mięśnie pracowały jak poukładane tryby w silni-
ku, krew pulsowała w żyłach. Cały stałem się biegiem. 
Nie widziałem sunących obok kolegów, nie słyszałem 
wrzawy dopingu z trybun. Byłem maszyną, szybko, 
jednostajnie pokonującą metry. W głowie mi hucza-
ło, pamiętałem tylko ostatnie słowa Cieniasa – masz 
szansę na medal. Wrzawa na stadionie była coraz gło-
śniejsza, dzwonek oznajmił ostatnie okrążenie. Po woli 
zacząłem wyprzedzać zawodników, przesuwałem się 
do przodu, czy właśnie tak chciał Cienias? Pot zalewał 
mi oczy, mięśnie dygotały, czułem straszne napięcie 
i zobaczyłem metę. Jeszcze tylko sześćdziesiąt metrów, 
ostatnia prosta. Przyspieszyłem. Zobaczyłem czerwo-
ny słupek, taki jak ten, do którego ścigałem się z To-
rem. Pies nie biegł przy mojej nodze, słyszałem sapanie 
za plecami, to dyszał mój pies, ale za plecami? Toro za-
wsze wygrywał wyścig do czerwonego słupka. Za ple-
cami? Minąłem słupek po prawej stronie. Zaszumiało 
mi w głowie ogarnęła mnie ciemność. Upadłem…
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– Toro, przestań mnie lizać, nie budź mnie, nie mu-
szę wstawać, przecież jest sobota.

Mokry język psa delikatnie muskał moją twarz. 
Otworzyłem oczy, to nie Toro, to Cienias wycierał mo-
krą chusteczką mój spocony nos. Leżałem na bieżni 
w ramionach nauczyciela wuefu, jacyś inni panowie 
pochylali się nade mną.

– Kuba, wygrałeś, wygrałeś! – krzyczał Cienias.
– Dziękuję ci, jedziemy do Warszawy!
Zamknąłem oczy, zobaczyłem innego Kubę, któ-

ry siedział przed komputerem i zajadał cukierki. Zo-
baczyłem swojego ukochanego psa, jak piszczał pod 
drzwiami. Uśmiechnąłem się do swoich myśli. Dzię-
kuję ci, Toro, ty przebiegły psie, wygrałem wyścig do 
czerwonego słupka. Jak wrócę, to kupię ci wędzoną 
kość.
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Spojrzeć w twarz

– Nigdy do niczego nie dojdziesz! – ojciec nerwowo 
chodził po pokoju. – Ciągle się nad kimś litujesz.

– To nie była litość, tato, ja…
– A co? No? Co to miało być?? Mogłaś wygrać! 

Przecież chciałaś tego?! Taki drogi rower, najlepszy. 
Nie pożałowałem pieniędzy, tyle ćwiczyłaś – nagle 
zawiesił głos, popatrzył na mnie smętnym wzrokiem. 
Mnie też zrobiło się tak jakoś… nijak.

Zawody kolarskie na szczeblu wojewódzkim. Je-
stem najlepsza w naszym gimnazjum. Wiem o tym. 
No przecież wiem! Zależało mi, a jakże.

– To ty ją tak wychowałaś: uczciwość, szlachet-
ność. Ludzie ją zjedzą, twardzi do czegoś dochodzą, 
coś osiągają – ojciec wyciągnął oskarżycielsko palec 
w stronę mamy.

– Daj spokój, nie przesadzaj – mama jak zwykle 
próbowała łagodzić sytuację.

Na wyścig czekałam z niecierpliwością, dużo pra-
cowałam, poświęcałam cały wolny czas. Bardzo mi za-
leżało. Moja najlepsza przyjaciółka Magda też miała 
do mnie pretensje. Nigdzie nie wychodziłam, nie było 
mnie na fejsie. Chciałam wygrać, miałam realne szan-
se. Wszyscy we mnie wierzyli. 
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Wystartowaliśmy dobrze. Pogoda dopisała, warun-
ki były bardzo dobre. Czułam, że to jest mój dzień.

– Myślisz, że ktoś by jej pomógł? Na pewno nie! – 
ojciec nie dawał za wygraną.

– Zachowała się bardzo dobrze, przecież wiesz – 
broniła mnie mama.

– Taa… jasne, dostanie pochwałę, uścisną jej rękę, 
dobra robota, a puchar dostał ktoś inny, ale to taki dro-
biazg.

Nie lubiłam, gdy tata stawał się sarkastyczny. Nie 
był złym człowiekiem, choć dzisiaj zaczynałam mieć 
wątpliwości. Z drugiej strony może miał trochę racji: 
tylko ja się zatrzymałam. Mogłam udać, że nic nie za-
uważyłam. Nie mogłam. Nie mogłam i już!

Wyścig dobiegał końca, czułam, że zwycięstwo 
mam w kieszeni, nie byłam nawet specjalnie zmęczo-
na. To był zdecydowanie mój dzień!

Tuż za mną jechała dziewczyna. Nie znałam jej, nie 
wiedziałam, z jakiej była szkoły ani jak miała na imię. 
Pewnie będzie miała drugie miejsce. Tak sobie pomy-
ślałam, gdy usłyszałam chrzęst metalu. Obejrzałam się, 
według taty nie powinnam, to był odruch. Dziewczy-
na leżała na asfalcie, pozostali zawodnicy byli daleko 
w tyle. Zwolniłam, ale jechałam dalej. Znowu się obej-
rzałam, zawodniczka niezdarnie próbowała podnieść 
się z ziemi. Zawróciłam, nie myślałam już o zwycię-
stwie, pucharach i oklaskach. Martwiłam się o cyklistkę.

Była poobijana, z nosa leciała jej krew. Najgorzej 
było z nogą, wyglądała na złamaną. Dziewczyna bar-
dzo cierpiała.

– Spokojnie, zaraz przyjedzie pomoc, jestem tu 
z tobą – ręce mi się trzęsły, gdy odpinałam jej kask. 
Pozostali zawodnicy wyprzedzali nas jeden po dru-
gim. Spojrzałam za nimi, jakoś nie czułam żalu. Wy-
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glądałam z niecierpliwością pomocy. Wreszcie są! Co 
za ulga!

Noga była faktycznie złamana, Kaśkę – tak miała 
na imię – zabrano do szpitala.

Na metę dojechałam ostatnia. Wygrała jakaś blon-
dynka. Była taka szczęśliwa. Ja też byłam, może nawet 
bardziej.

Słyszałam nerwowe kroki ojca w salonie, od czasu 
do czasu głośno wzdychał. Ale przynajmniej już nie 
gadał. Powoli mu przechodzi.

– Sama mówiłaś, że nikt więcej się nie zatrzymał? 
Tak?– myliłam się, nic mu nie przeszło.

– Fakt, mówiłam – czułam zniecierpliwienie, nie 
chciałam się kłócić, ale awantura wisiała w powietrzu.

– I co ci to dało? Przecież wiesz, że pomoc dotarła-
by bardzo szybko, pilotują was. Mam nadzieję, że przy-
najmniej wyciągniesz wnioski na przyszłość – ojciec 
wbił we mnie wzrok.

– Oczywiście, jeśli nie daj Boże, historia się po-
wtórzy, postąpię dokładnie tak samo. Nagle poczułam 
 spokój.

Mój kochany rodzic niebezpiecznie poczerwieniał 
na twarzy.

– Czyli jesteś z siebie zadowolona? – wysyczał.
– Tak, bo mogę spokojnie spojrzeć sobie w twarz – 

uśmiechnęłam się już zupełnie z siebie dumna.
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Za tydzień pierwsza wojewódzka olimpiada spor-
towa, która odbędzie się w mojej szkole. To niezwy-
kle ważne wydarzenie. Dyrektor i nauczyciele dopra-
cowują jeszcze plan spotkania, aby wszystko wypadło 
jak najlepiej. Cała społeczność szkolna jest podener-
wowana, a mnie ogarnął stres …

* * *
Trener poinformował mnie, że będę reprezentowała 

szkołę w aż pięciu konkurencjach. Od zawsze lubię ak-
tywność fizyczną, a na zajęcia wuefu chodzę z ogromną 
radością. Ruch, a szczególnie na świeżym powietrzu, 
wpoili mi rodzice, gdy miałam zaledwie kilka lat. Jazda 
rowerem, na rolkach, pływanie – to wszystko robiłam 
latem. Gdy padał śnieg, urządzałam z rodzeństwem 
bitwy na śnieżki lub konkurs na lepienie największe-
go bałwana. Przez cały rok byłam w ruchu i nigdy nie 
próżnowałam. Kiedy poszłam do szkoły, musiałam się 
jednak nauczyć, że to nie ja będę zawsze wygrywała 
i że są ode mnie sprawniejsi. Początkowo ciężko było 
mi zrozumieć, że mogę ponieść porażkę, ale z czasem 
zrozumiałam, że po każdym upadku wstaję silniejsza 
i mam większą motywację do pracy nad sobą. 
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* * *
W czwartej klasie szkoły podstawowej moją pasją 

stała się siatkówka. Byłam najwyższa ze wszystkich 
dziewcząt, więc najłatwiej było mi przebić piłkę przez 
siatkę i zdobywać kolejne punkty dla drużyny. Na ze-
braniu nauczyciel wychowania fizycznego powiedział 
mojej mamie, że jestem wysportowana, widać, że lubię 
sport, więc trzeba mi pomóc rozwijać się w tej dziedzi-
nie. W rezultacie rodzice zapisali mnie na dodatkowe 
zajęcia siatkówki. Spotkania odbywały się cztery razy 
w tygodniu i stały się częścią mnie. Posmutniałam, gdy 
okazało się, że w gimnazjum – z powodu szkolnych 
obowiązków – muszę ograniczyć treningi do maksy-
malnie dwóch dni. 

Obawiałam się, że nie będę mogła realizować pasji. 
Jednak nauczyciele, rodzice i przyjaciele pomogli mi, 
i dziś, mając szesnaście lat, nadal spełniam się jako siat-
karka. Moim marzeniem jest poznanie polskiej repre-
zentacji siatkówki. Robię wszystko, by je zrealizować. 

Piłka siatkowa to moje najważniejsze hobby, ale sta-
ram się także rozwijać umiejętności w innych dziedzi-
nach sportu. Grywam w piłkę ręczną i tańczę. W tym 
roku udało mi się także zająć pierwsze miejsce w bie-
gach przełajowych. Jestem z siebie niesamowicie dum-
na, gdyż rywalizowałam z nadzwyczaj sprawnymi fi-
zycznie osobami. Dzięki uczestnictwu w zawodach 
poznałam grupę sympatycznych ludzi, którzy także są 
sportowo zakręceni. Od razu znaleźliśmy wspólny ję-
zyk. Mimo że dzieli nas wiele kilometrów, utrzymuje-
my kontakt i wspominamy dzień, kiedy się poznaliśmy. 

Właśnie to kocham w sporcie. Realizując się w nim, 
zawieram nowe znajomości, nabywam wielu życiowych 
doświadczeń i buduję swoje wspomnienia. Mogę śmia-
ło stwierdzić, że wspomnienia związane ze sportem 
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pozostają na zawsze. Mój dziadek grał w piłkę nożną 
przez dwadzieścia pięć lat. Kiedy go odwiedzam, opo-
wiada historie i anegdoty związane z dyscypliną, którą 
uprawiał aż ćwierć wieku. Często oglądamy pamiątki, 
np. koszulki, plakaty i zdjęcia z autografami sportow-
ców oraz proporczyki. Poszłam w ślady dziadka i mam 
w pokoju „półkę mistrza”. Ustawiam na niej dyplomy, 
puchary, zdjęcia i zawieszam medale. 

Mam nadzieję, że zdobędę nagrodę na szkolnej 
olimpiadzie i uzupełnię półkę o kolejne trofeum. Sta-
nę do rywalizacji w pięciu dyscyplinach: bieg na 200 m, 
bieg przez płotki, rzut do celu, rzut do kosza oraz pły-
wanie. Z każdą z konkurencji miałam już styczność – 
nie powinnam więc się martwić. Moje obawy związane 
są jednak z tym, czy podczas zawodów uda mi się skon-
centrować i czy moje ciało wytrzyma tak duży wysiłek. 

* * *
W dzień olimpiady obudziłam się wcześnie, jesz-

cze przed budzikiem. Mimo że niełatwo mi było zjeść 
śniadanie, wiedziałam, że muszę to zrobić, by mieć siłę 
do zmagań. 

Na miejsce dotarłam przed czasem, ale od razu po-
szłam przebrać się w strój sportowy oraz zrobić roz-
grzewkę. Do szkoły przyjechało wielu gości – dyrek-
torzy innych szkół, przedstawiciele organizacji sporto-
wych i inne ważne osobistości. 

– Hej, Sara! – krzyknął ktoś z tyłu. Odwróciłam się 
i zobaczyłam Wojtka, chłopaka poznanego na zawo-
dach w biegach przełajowych. 

– Cześć! Co ty tu robisz? – zapytałam.
– Moja szkoła dostała zaproszenie na olimpiadę. Je-

steśmy z innego województwa, więc nie możemy brać 
udziału. Przyjechaliśmy oglądać i kibicować. 
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– Dobrze cię widzieć. Od razu czuję się lepiej. 
– Sara, nie stresuj się. Widzę, jak trzęsą ci się ręce. 

Będzie dobrze. Nawet jeśli nie wygrasz, będziesz wie-
działa, że zrobiłaś wszystko, co było w twojej mocy.

– Staram się myśleć pozytywnie. 
– Trzymam kciuki. Widzimy się później. Połama-

nia nóg i rąk – rzucił szybko kolega i odszedł. 
Zostałam sama i zaczęłam się zastanawiać nad tym, 

co właśnie usłyszałam. Tak, Wojtek ma rację. Nie liczy 
się wygrana. Zrobię tyle, ile dam radę. Jestem przygo-
towana fizycznie i nie mogę pozwolić, by stres mi prze-
szkodził w zawodach. Odrzucę złe myśli i skupię się na 
zdobywaniu szczytu. 

Godzina 9.00. Olimpiadę czas zacząć. Widzę 
Wojtka i moich przyjaciół. Widzę mamę całą we łzach. 
Widzę tatę z ogromnym transparentem skaczącego po 
ławeczkach. Jestem z najważniejszymi dla mnie ludźmi 
i robię to, co kocham. Kiedy dociera do mnie ta myśl, 
stres mija. 

Słychać „start”. Biegnę, co chwila podnosząc nogi 
i pokonując przeszkody. Po chwili biegnę już na torze 
bez płotków. Obok mnie i przede mną nie ma nikogo. 
Nie oglądam się za siebie, by nie tracić czasu. Po prostu 
biegnę. Wygrywam obydwie konkurencje. 

Moment przerwy i przystępuję do kolejnego etapu 
– rzut do kosza. Trafiam bez problemu – kolejny punkt 
na koncie mojej szkoły.

Mamy kilka minut na przebranie się w kostiumy 
kąpielowe i zaraz jesteśmy pod wodą. Kilkoro uczest-
ników nie ma siły – poddają się. Czuję, że moje ręce 
także opadają z sił. Przypominam sobie słowa trene-
ra: „Uwierz w swoje możliwości. Równowaga między 
ciałem a umysłem. Uwierz, że dasz radę, a ciało to zre-
alizuje”. 
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Nagle widzę czerwoną linię na dnie basenu – meta? 
Wygrałam? Udało się, jestem pierwsza. 

Teraz tylko zostaje mi rzucić do celu i… wygram 
zawody. Świadomość tak ogromnego sukcesu jest dla 
na mnie jak zastrzyk energii i jednocześnie wzbudza 
obawę, że wszystko jeszcze może się zmienić. 

Po konkurencji na basenie mamy czterdziesto-
minutową przerwę. Przebieramy się, odpoczywamy. 
Myślę o tym, co będzie za chwilę. Rywalizuję już tyl-
ko z trzema osobami. Musimy wrzucić piłkę do okręgu 
oddalonego o kilka metrów i wbić rzutkę w gwiazdę na 
zawieszonej przed nami tarczy. Tak mało, a jednocze-
śnie tak dużo. 

Przerwa się kończy i prowadzący wzywa nas do sta-
wienia się na miejsca. W tym samym momencie stres 
powraca. Czuję się słaba na tle innych. Wydaje mi się, 
że zawiodę wszystkich, gdy nie trafię, i zaczynam ża-
łować wzięcia udziału w olimpiadzie. Za późno na wy-
cofanie się. Trener żałowałby na pewno, gdybym się 
poddała, ponieważ to on dopinguje mnie na każdym 
kroku, powtarzając, żebym wierzyła w siebie. Może 
powinnam to zrobić – tak, przystąpię do ostatniej kon-
kurencji. 

Dostajemy piłki i rzucamy. Trafia moja i dwóch in-
nych dziewczyn. Tym samym we trzy zostajemy za-
kwalifikowane do kolejnego rzutu. 

Pierwsza rzuca niska blondynka ze szkoły w mo-
jej miejscowości – nie trafia. Kolejna dziewczyna ce-
luje idealnie w środek tarczy, ja nieco niżej. Dociera 
do mnie, że cienka nić między mną a wygraną została 
właśnie zerwana, przegrałam. Zaczynam czuć żal do 
siebie i rozczarowanie. 

Mam zamiar podejść do rodziców, gdy nagle słyszę 
głos prowadzącego: 
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– Chwileczkę, proszę wszystkich o chwilę ciszy. 
Niestety, dziewczynka rzucająca druga w kolejno-
ści znacznie przekroczyła dozwoloną linię, co widać 
na nagraniu. Zostaje tym samym zdyskwalifikowana. 
Zwycięża Sara – uczennica szkoły, w której gościmy. 
Ogromne brawa!

Nie wierzę w to, co powiedział prowadzący. Sły-
szę okrzyki, oklaski. Podbiega Wojtek i inni koledzy. 
Wszyscy mnie przytulają i gratulują. To znaczy, że wy-
grałam? Nie może być inaczej. 

Zaczynam skakać z radości i dostrzegam płaczącą 
mamę. Podchodzę do niej wystraszona, myśląc, że coś 
się stało. 

– Jestem z ciebie dumna, córeczko – mówi mama, 
a ja po prostu ją przytulam. 

Tacie uśmiech nie schodzi z twarzy. Chwali się 
wszystkim, że to właśnie jego córka zwyciężyła. 

Rodziców rozpiera duma. Ich jedyna córka kon-
tynuuje rodzinne tradycje i odnosi ogromne sukcesy. 
Do oczu napływają mi łzy. Nie potrafię opisać moje-
go szczęścia. 

Dyrektor szkoły zabiera głos:
– Mamy świetnych sportowców. Cieszy nas sukces 

Sary, ale gratulacje należą się wszystkim uczestnikom, 
gdyż nie bali się przystąpić do rywalizacji. 

Potem wypowiadają się zaproszeni goście, a następ-
nie udajemy się na poczęstunek i do domu. Zaprosiłam 
moich przyjaciół. Świętujemy zwycięstwo. 

Jestem zadowolona. Zrobiłam wszystko, co mo-
głam, nie poddałam się i przezwyciężyłam stres.

* * *
6.00 – budzik. Pora wstawać do szkoły. Ale zaraz… 

To niemożliwe… Czy wszystko, co właśnie przeży-
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łam, było snem? Przecież nie lubię siatkówki i mam 
zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego, więc to nie 
może być jawa. O czyim życiu śniłam? Moim, jeszcze 
niezrealizowanym? Chyba tak… dziadziuś przecież 
grał w piłkę, tata uwielbia sport… 

Powoli zaczyna do mnie docierać, że to raczej nie 
był zwykły sen, lecz nauka, przestroga, rada i zachęta.

Postanawiam – podaję sportowi rękę na zgodę. Nie 
lubię siatkówki czy piłki nożnej, ale przecież mogę bie-
gać, tańczyć, jeździć rowerem, pływać. Nie mogę gnu-
śnieć w czterech ścianach lub tracić kondycji, siedząc 
na fejsie i czytając rzeczy, które tak naprawdę… nikogo 
nie interesują. Jeśli nie przezwyciężę własnych słabo-
ści, nie zdobędę żadnego tatrzańskiego szczytu, o czym 
marzę – ponieważ już w dolinie będę mieć zadyszkę. 
Nie wyruszę z przyjaciółmi na rowerową eskapadę, 
gdyż po kilometrze dopadnie mnie zmęczenie. Nie na-
piszę dobrze egzaminu, bo mózg się zbuntuje i przej-
dzie w stan czuwania, a nie pracy. Za co? Za brak po-
wietrza, za brak ruchu.

Nie zaczynam od jutra! Dzisiaj do szkoły jadę ro-
werem. 

Od dziś żyję inaczej, żyję tak, aby nie stać się mło-
dą staruszką. 

Co za noc! Co za zawody!! Co za… życie!!!
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Sport nie jest koniecznie 
rywalizacją

Zaczynam dzień. Niezwykły dzień. Podchodzę do 
okna, otwieram je i wdycham świeże powietrze, w któ-
rym czuję zapach stajni. Wielu ludziom może wyda-
wać się śmierdzący i nieprzyjemny, ale mnie uspokaja. 
Często rozmyślam, jak cudownie byłoby mieć własną 
stajnię, a nie non stop przebywać w ośrodku jeździec-
kim mojej trenerki. Oczywiście lubię to miejsce, ale 
mieszkam 30 km stąd, bez możliwości dojazdu auto-
busem czy pociągiem. Rodzice wożą mnie samocho-
dem. W każdym razie jestem tutaj teraz i postaram się, 
najlepiej jak potrafię, reprezentować stajnię w zawo-
dach.

Po przygotowaniu się do śniadania zeszłam do 
kuchni. Na drewnianym stole zastałam miskę płat-
ków kukurydzianych z mlekiem oraz dwie mandaryn-
ki. Ruszyłam zwiedzać dom w poszukiwaniu trenerki. 
Znalazłam ją w kuchni. Zawsze promienna i uśmiech-
nięta. Każdy chciałby mieć takiego trenera. Ciągle się 
śmieje i opowiada żarty. Podchodzę do niej. Zauważa 
mnie i od razu się uśmiecha.

– Mogę iść już do stajni?
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– Tak, idź wyczyścić El Ma.
(El Mo to mój koń biorący wraz ze mną udział 

w dzisiejszych zawodach ujeżdżania.)
– Ok, dziękuję.
Ubrałam się w strój do jazdy i założyłam kurt-

kę. Nałożyłam śliczne białe bryczesy przeznaczone 
na zawody oraz granatowy frak, pod którym widnia-
ła śnieżno biała koszula. Wyszłam na zewnątrz. Rześ-
kie powietrze muskało moją twarz. Zamknęłam oczy, 
a promienie słoneczne miło przygrzewały. Usłyszałam 
ryk silnika samochodu. Otworzyłam oczy. Ku mojemu 
zdziwieniu przyjechał już pierwszy uczestnik organi-
zowanych w naszej stajni zawodów regionalnych. 

– Dzień dobry. Przepraszam, gdzie mogę podjechać 
z przyczepą, żeby wyładować konia?

– Tutaj, przy tych drzwiach do stajni. Można wpro-
wadzić konia do jakiegoś wolnego boksu – wskazałam 
na wielkie drewniane otwarte drzwi prowadzące do 
stajni.

Po wyczyszczeniu i osiodłaniu mojego siwka wy-
starczyło tylko czekać na trenerkę. Dzisiaj miała spo-
ro pracy. Musiała przyjąć gości, których przybywało 
z kwadransa na kwadrans. Chodziła po całej stajni, aż 
wreszcie skinęła na mnie, że mogę pójść sama się roz-
grzać z El Mem.

* * *
A więc udałam się na jakiś wolny czworobok – to 

taki plac do treningów. Na początek 15 minut stępa, 
by koń rozgrzał mięśnie. Zwierzęta, tak jak człowiek, 
potrzebują rozgrzewki, by nie było potem jakiejś kon-
tuzji. Zaczynam kłusować. Parę wolt, półwolt, węży-
ków, serpentyn. Robię jeszcze parę najazdów na drągi. 
Widziałam, że El Mo w tym dniu miał w sobie spo-
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ro energii, więc pozwoliłam mu na kilka kółeczek ga-
lopu. Zagalopowanie na krótkiej ścianie… I… Bum! 
Koń stanął dęba, a ja – nieprzygotowana na tę sytuację 
– ześlizguję się z siodła. Po chwili zorientowałam się, 
że jeszcze nie leżę na miękkim piachu, lecz zwisam. 
Niestety, moja noga zaplątała się o pasek wychodzą-
cy z siodła. 

Czuję się okropnie, nie wiem, co robić, a El Mo ga-
lopuje ze strachu jak przestraszony królik. Boję się. Je-
stem pewna, że wszyscy tu zebrani w tej chwili wy-
śmiewają się ze mnie. W myślach powtarzam sobie: 
„Nie panikuj! Wszystko będzie dobrze. Myśl szybko 
i trzeźwo!”. Słowa te powtarzano mi na każdym obo-
zie, kursie, a nawet przed treningiem. Po krótkim na-
myśle, jak wybrnąć z tej sytuacji, postanawiam wyplątać 
nogę ze skórzanego paska. Muszę to zrobić ostrożnie. 
W każdej chwili mogę upaść pod kopyta konia, któ-
ry właśnie próbuje mnie zabić! Musiałabym w odpo-
wiedniej chwili odepchnąć się od siodła. Ale czy dam 
radę? Czy na pewno wszystko pójdzie zgodnie z pla-
nem? Trudno, nie mam wyboru. Podciągam się lekko. 
Biorę pasek, zdejmuję z nogi i… odpycham się! 

* * *
Budzę się. Najprawdopodobniej straciłam przy-

tomność. Być może leżałam jakieś 20 minut. Może 
dłużej. Wstaję i rozglądam się. Jestem w swoim po-
koju w domu trenerki. Niestety, nie znajduję nikogo, 
kto mógłby mi powiedzieć, co się stało. Patrzę na zegar 
wiszący na ścianie po lewej stronie. Wskazuje godzi-
nę 11:37. Trening zaczęłam o 10.00. Zawody zaczyna-
ją się o 13.00, więc mam jeszcze czas! Zmobilizowa-
na wstaję i wyglądam przez okno. Nie ma koni, które 
przyjechały na zawody, nie ma zawodników, nie ma ni-
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kogo, nawet zwykle przebywających tu koni. Zbiegam 
po schodach na dół, być może tam ktoś będzie. Za-
staję trenerkę przy stole. Czyta gazetę. Zauważa mnie 
i szybko podchodzi. Obejmuje swoimi dłońmi moją 
twarz i przyciąga ją do siebie. Nie wiem, co się sta-
ło. Jestem zszokowana tą sytuacją, tym wszystkim. Tak 
stojąc i milcząc, zaczynam płakać, choć nie wiem dla-
czego.

– Co się stało? – pytam ledwie słyszalnym i stłu-
mionym przez płacz głosem. 

– Yh… Nie wiem, jak to wytłumaczyć. Może usią-
dziemy?

– Dobrze.
Powolnym krokiem podchodzę do krzesła. Jest 

drewniane i całe w pięknych zdobieniach, ale jednak 
nie podoba mi się ten styl dekoracji mebli.

– A więc co się stało?– pytam jeszcze raz, tym ra-
zem wyraźniej i ku mojemu zaskoczeniu nadzwyczaj 
poważnie. Ocieram łzy.

– Długa historia. Zacznijmy od tego, że po tym, jak 
spadłaś na ziemię, El Mo spanikował jeszcze bardziej. 
Nie zauważył barierki i przewrócił się przez nią. Nie 
mógł wstać. Wszyscy byliśmy przejęci tym wydarze-
niem. Poprosiłam dwie zawodniczki, żeby zaniosły cie-
bie do pokoju, gdyż byłaś nieprzytomna. Zawiadomili-
śmy lekarza, żeby przyjechał i zobaczył, co jest z tobą. 
Zadzwoniliśmy też po weterynarza. Udało nam się za-
wieźć El Ma do gabinetu weterynaryjnego. Niestety 
nie udało nam się go uratować.

Chcę jak najszybciej obudzić się z tego koszma-
ru. Mam nadzieję, że to tylko zły sen. Wybucham pła-
czem. Praktycznie łkam bez końca. Ale dociera do 
mnie, że miały się odbyć zawody.

– A zawody? Odbyły się?
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– Tak, tylko zmieniliśmy zasady.
– Na jakie? – nie wiem już kompletnie, co jeszcze 

mogło mnie ominąć.
– Zawodnicy startowali o puchar El Ma – spojrza-

ła na mnie z czułością. Ta wiadomość sprawiła, że czu-
łam się lepiej.

– Kto wygrał?
Mam nadzieję, że ktoś szlachetny. El Mo to nie-

zwykła istota, więc nie zasługuje na jakąś paniusię, 
której przeszkadza wszystko, co nie jest czyste, i która 
chodzi tylko po kostce brukowej, bo ziemia jest pełna 
zarazków.

– Wszyscy.
To chyba najpiękniejsza odpowiedź.
– Każdy chciał uhonorować El Ma, więc bardzo 

szybko stworzyliśmy wspólny układ. Wszyscy  wjechali 
na środek czworoboku. Każdy miał przyczepioną do 
pleców kartkę z napisem: Dla El Ma. Wszyscy zapre-
zentowali się cudownie, ale nie dla siebie lub zwycię-
stwa, tylko dla El Ma.

Rozpłakałam się ze szczęścia. Trenerka wstała 
i przytuliła mnie. Odwzajemniłam się.

* * *
Ta sytuacja pokazała mi, że sport nie jest tylko ry-

walizacją. Sport to również okazywanie szacunku in-
nym zawodnikom. Sport to okazywanie swoich uczuć 
poprzez różne aktywności fizyczne. Poprzez sport po-
znajemy swoje pasje, ale również możemy spotkać 
przyjaciół, a niekiedy miłość życia. Sport to coś więcej 
niż sposób na zabicie czasu. Sport, nie tylko jeździec-
two, to życie.
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Sport to przygoda życia…

„Sport to przygoda życia, a porażka to tylko przy-
stanek w drodze do zwycięstwa”. Te słowa Otylii Ję-
drzejczak, które towarzyszą mi zawsze podczas trenin-
gów pływackich, pewnego dnia się sprawdziły.

Przed tym feralnym dniem spędziłam dziesięć lip-
cowych dni na obozie pływackim w Kołobrzegu, przy-
gotowującym do następnego sezonu. Z wielką nie-
cierpliwością czekałam na ten wyjazd, gdyż chciałam 
rozwijać swoje umiejętności pływackie i jednocześnie 
byłam ciekawa długiej rozłąki z rodziną. Dni na obo-
zie płynęły szybko. Chociaż każdego ranka budzili-
śmy się o 5.30 (sama w to nie wierzę!) – trening za-
czynaliśmy pół godziny później– byliśmy pełni werwy 
i energii. Następnie schodziliśmy na śniadanie i od-
poczywaliśmy. Gdy wspominałam rodzicom o tym, że 
w południe leżę i relaksuję się po męczącym trenin-
gu, to śmiali się, pytając, czy aby nie cofnęłam się do 
czasu leżakowania w przedszkolu. Niestety, ten błogi 
relaks szybko się kończył, ponieważ trzeba było biec 
na salę gimnastyczną zaliczać „suchy trening”. Grali-
śmy tam w koszykówkę i piłkę nożną. Współzawod-
nictwo w grach zespołowych nauczyło nas zasad fair 
play i szacunku dla innych. Mogliśmy się sprawdzić 
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również w innych dyscyplinach. Drużyny dobierali-
śmy tak, aby dziewczyny, które stanowiły zdecydowaną 
mniejszość, mogły rywalizować z chłopakami. Proble-
mu nie stanowiła również różnica wiekowa. Po trenin-
gu znowu był basen, gdzie doskonaliliśmy swoje umie-
jętności. Żabka, kraul, grzbiet… żabka, kraul, grzbiet… 
Nawet poobiedni czas wolny spędzaliśmy nad wodą, 
ale tym razem już nad morzem. Zamiast jednak leżeć 
na plaży, odpoczywać i zażywać kąpieli słonecznych, 
wkładaliśmy pianki i „dawaj do wody”! Lubię takie 
beztroskie pływanie. Nie na czas, nie dla techniki… Ot 
tak… dla radości, dla samej siebie.

Na treningach byłam zdeterminowana, lecz z cza-
sem coraz słabsza, by mierzyć się z najlepszymi w gru-
pie. Pływaliśmy po kilka kilometrów dziennie, a dla 
mnie to był pierwszy taki obóz w życiu. Dopiero kli-
matyzowałam się w środowisku osób, które przygodę 
z pływaniem zaczynały w czwartym roku życia. Na-
tomiast ja rozpoczęłam ją dopiero w wieku dziesięciu 
lat, przez co z trudem dawałam sobie radę z taką co-
dzienną dawką ćwiczeń. To jednak mobilizowało mnie 
do dalszych działań. Dodatkową zachętą było zdoby-
cie wysokiego miejsca na mistrzostwach Polski przez 
naszego klubowego kolegę. Dominik zajął wtedy ósme 
miejsce i wszyscy byliśmy z niego dumni. Chcieliśmy, 
aby w późniejszych startach zakwalifikował się wyżej. 
Gratulowaliśmy mu i trzymaliśmy za niego kciuki.

– Brawo, Dominik! Gratulacje! – krzyknęliśmy 
z radością do telefonu.

Ta jego dobra passa bardzo nas motywowała.
Pewnej niedzieli, w ramach odpoczynku, udaliśmy 

się na wycieczkę do Niemiec.
– Zbiórka jutro o godzinie szóstej rano na placu 

przed budynkiem. A teraz zapraszam was do przygo-
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towania bagażu na wyjazd – oświadczył trener i opu-
ścił basen.

Nawet ten jeden wolny dzień nie pozwolił nam za-
pomnieć o wodzie. Odwiedziliśmy bowiem oceana-
rium w Stralsund, gdzie można było podziwiać piękną 
florę i faunę. Z zaciekawieniem obserwowałam, z jaką 
gracją i lekkością zwierzęta poruszają się w wodzie. Za-
stanawiałam się, do którego z nich mogę się przyrów-
nać. Zdecydowanie był to delfin! Jest on miły, pogodny 
i sprawia wrażenie, jakby się cały czas uśmiechał, a pły-
wanie dawało mu ogromną radość. To zupełnie jak ja! 
Uśmiech nie schodzi mi z twarzy! Pełni niesamowi-
tych wrażeń późnym wieczorem wróciliśmy do hote-
lu, marząc o odpoczynku. Następny dzień znów roz-
poczęliśmy treningiem. Nasz trener ponownie wygłosił 
znane nam już „kazanie”: – Trening czyni mistrza! Kto 
wie, może ujrzę kogoś z was na podium olimpijskim? 
– rozmarzył się. – Więc jazda! Zabierać się do roboty! 
Do wody marsz!

Czas obozu szybko minął. Dzień po powrocie by-
łam jeszcze zmęczona, ale zadowolona i szczęśliwa, że 
udało mi się go przeżyć. Powrót do domu i do rodzi-
ny był zawsze dla mnie radosny, bo kocham wracać do 
domu. Jednak brakowało mi tego „czegoś”, do czego 
przez ostatnie dziesięć dni się przyzwyczaiłam – tre-
ningu i zadowolenia z niego, zmęczenia oraz codzien-
nego rannego wstawania, no i najważniejsze: WODY. 
Wraz z rodzicami postanowiliśmy odpocząć od miasta 
i wyjechać nad jezioro, aby wspólnie spędzić czas i na-
cieszyć się sobą. Po udanym dniu wróciliśmy do domu 
i stała się rzecz najgorsza. Radość ostatnich dni zakłó-
cił mi straszny ból, taki nie do opisania. 

Trzy dni później leżałam już w szpitalu z rozpozna-
nym rozległym zapaleniem ucha i co najgorsze, spędzi-
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łam tam dwa tygodnie. Niestety, urodziny również by-
łam zmuszona obchodzić w szpitalu. Gdy rodzice byli 
przy mnie, czułam się lepiej i na chwilę zapominałam 
o bólu. Najgorsze dopiero było przede mną. Lekarz, 
wypisując mnie do domu, oświadczył, że mam całko-
wity zakaz pływania przez trzy miesięce, z możliwością 
przedłużenia! Tragedia!!! To był najgorszy czas w mo-
jej pływackiej karierze. Ja, pełna energii, tak bardzo za-
rażona bakcylem pływania, tak bardzo chcąca dorów-
nać bardziej doświadczonym kolegom, miałam zrezy-
gnować z pływania?! Płakałam z bezsilności. Na co ten 
mój trud? Na co moje wyrzeczenia? Miałam jednak 
w pamięci słowa mojej mamy: „Zdrowie jest najważ-
niejsze”. Chcąc utrzymać kondycję, zaczęłam ćwiczyć. 
Zapisałam się na zajęcia koszykówki, trochę biegałam 
i chodziłam z kijkami nordic walking. Wszystkiego 
próbowałam, ale to była tylko namiastka tego, co da-
wało mi pływanie. Przez kolejne miesiące starałam się 
być twarda i przetrwać ten trudny czas. Zawsze, gdy 
wracałam ze szkoły, rodzice pytali:

– Jak ci minął dzień, kochanie?
– Dobrze, było super – odpowiadałam bez entuzja-

zmu.
Próbowałam żyć i funkcjonować jak dawniej, jed-

nak nie przestawałam myśleć o pływaniu. Był to tak-
że czas, kiedy zaczynałam naukę w gimnazjum. Nowe 
środowisko, nowe otoczenie. Na pytania, czy będzie 
tak dobrze jak w podstawówce, pełna obaw odpowia-
dałam sobie, że musi być dobrze! Myślę bowiem jak 
sportowiec, jak ktoś, kto nie załamie się drobnym nie-
powodzeniem, jak ktoś, kto patrzy w przyszłość z na-
dzieją. Kto bowiem, jeśli nie sportowiec wierzy, że „po-
rażka to tylko przystanek w drodze do zwycięstwa”? 
No właśnie, moja idolka, Otylia Jędrzejczak, którą 
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miałam przyjemność poznać, jest dla mnie takim wzo-
rem. Zdjęcie z Otylią wisi w moim pokoju. Motywo-
wało mnie zawsze, nawet wtedy gdy z powodu choroby 
nie mogłam pływać.

Dodatkowym zmartwieniem było dla mnie to, że 
szkolne zajęcia wychowania fizycznego też odbywały 
się na basenie. Z żalem patrzyłam na koleżanki i ko-
legów z klasy, którzy mogli pływać, choć dla nich nie 
było to tak ważne jak dla mnie. Siedząc na trybunach, 
wyobrażałam sobie, że pływam, zaliczam długości ba-
senu, nawroty i skoki. Moje marzenia przerwała pani, 
mówiąc:

– Marysiu, myślę że jest ci ciężko, gdy nie pływasz?
– Tak, bardzo – odparłam zasmucona. – Często 

myślę, że pływam. Gdy jednak spojrzę na mój suchy 
strój, wracam do rzeczywistości.

Teraz, kiedy mój pięciomiesięczny okres bez pływa-
nia dobiegł końca, staram się na nowo ćwiczyć formę. 
Chociaż nie jest łatwo, daję z siebie ile mogę. Szkol-
ne pływanie zaliczam na szóstki. Mając w pamięci sło-
wa taty: „Najpierw nauka, potem sport”, po odrobieniu 
lekcji pędzę na basen. Nie wiem, czy dam radę znów 
dogonić tych, którzy ćwiczą dłużej niż ja, no i bez 
przerwy, ale będę próbować. Dam z siebie wszystko, 
bo kocham pływanie, kocham wodę, kocham ten sport.

Gdy mama wyciągała mnie rano na bieganie lub 
kijki, to wstawałam z trudem. Jeśli jednak ktoś zapy-
ta mnie, czy idę na basen, wstaję bez trudu i pędzę. 
To chyba jest jednak miłość. Czy aby odwzajemniona? 
Tak, na pewno. W zamian dostaję zadowolenie, mo-
tywację i kondycję. Dzięki pływaniu wiem, że pasja to 
coś wspaniałego, a ja istnieję i należę do paczki fajnych 
ludzi. Mam cel, który staram się małymi kroczkami 
osiągać. Nie muszą to być od razu miejsca na podium 
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ani medale, chociaż jak każdy sportowiec marzę o tym, 
by wystąpić na olimpiadzie. Póki co moim celem jest 
odzyskanie formy, aby poprawiać swoje czasówki. Kie-
dyś kontuzje stawu skokowego, a dokładniej złamania 
(i to trzykrotne), spowodowały, że przestałam uczęsz-
czać na zajęcia hip-hopu, mimo że tańczyłam cztery 
lata. Pchnęło mnie to do spróbowania sił w innej dys-
cyplinie. Wybrałam basen i pływanie. Nie żałuję tego.

Pomimo przerwy potrafiłam wrócić do pływania. 
Sport jest dla mnie czymś ważnym, „sport to przygo-
da życia…” i ja nie zrezygnuję z tej przygody. Zwycię-
żę. Dla siebie.
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Pogromca deski – Adela

27 STYCZNIA 2016 
Ten rok zapowiada się pełen wrażeń! Zostało tyl-

ko kilka dni do szkoły i zaczną się ferie oraz mój wy-
marzony, długo oczekiwany obóz zimowy. Oczywiście 
najbardziej nie mogę doczekać się olimpiady!

1 LUTEGO 2016 
Jutro wylatuję do Austrii! Będę tęsknić za rodziną 

i przyjaciółmi, ale nic nie może zepsuć moich cudow-
nych ferii. Olimpiado, zbliżam się do ciebie wielkimi 
krokami!

2 LUTEGO 2016 
Jestem już na miejscu. Podróż była dość przyjemna, 

pomijając fakt, że boję się latających środków transpor-
tu. Poznałam kilka osób i myślę, że znajdziemy wspól-
ny język. Spotkałam także ludzi o trudnym charakte-
rze, z którymi wolałabym nie zadzierać… 
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Za trzy dni zaczyna się olimpiada. Startuję w kon-
kurencji snowboardowej. Przed zawodami intensywnie 
trenuję na stokach i poznaję ciekawych ludzi…

– Cześć, jestem Remek – odezwał się wysoki bru-
net z bujnymi lokami, zielonymi oczami oraz cudow-
nym uśmiechem.

– Hej! A ja Adela – odpowiedziałam i wymienili-
śmy uścisk dłoni.

– Zauważyłem, że ostro przygotowujesz się do zjaz-
du – powiedział, uśmiechając się przy tym. 

– Jasne, to moje życie. Nie wyobrażam sobie innej 
drogi – odparłam stanowczo.

– Ja też. Myślę, że miło będzie nam kontynuować tę 
rozmowę przy gorącej czekoladzie. Co ty na to? – za-
pytał odważnie.

– Z wielką chęcią – odpowiedziałam, ciesząc się 
z poznania tak sympatycznego chłopaka. 

Resztę dnia spędziliśmy razem – trenując i pozna-
jąc się. Wieczorem Remek odprowadził mnie do apar-
tamentu, w którym się zatrzymałam.

– Od dawna nie bawiłem się tak dobrze. Masz ja-
kieś plany na jutrzejszy dzień? – zagadnął.

– Nic mi o tym nie wiadomo – odpowiedziałam.
– W takim razie chciałbym zaproponować ci zwie-

dzanie okolicy – powiedział mój nowy kolega.
– Chętnie ci potowarzyszę, Re… – nie dokoń-

czyłam zdania, bo biegnąca w moją stronę szatynka 
szturchnęła mnie mocno łokciem. Wpadłam w zaspę 
śniegu.

– Nic ci nie jest?! – wykrzyknął Remek, pomaga-
jąc mi wstać. Wybuchłam śmiechem, a po chwili jemu 
także udzieliło się moje rozbawienie. 

– To była Courtney, prawdopodobnie będzie two-
ją przeciwniczką na zawodach. Co roku przyjeżdża tu 
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z rodzicami. Nie da za wygraną…W tym roku może 
się nieco rozczarować, gdyż ma godną siebie konku-
rentkę – stwierdził, patrząc mi głęboko w oczy.

Następne dni przed zawodami mijały niesamowi-
cie szybko. Oboje ćwiczyliśmy i świetnie się bawiliśmy. 
Próbowaliśmy wykonywać nowe figury, które mogłyby 
zwiększyć nasze szanse na zwycięstwo. 

4 LUTEGO 2016 
Jutro będzie ta decydująca chwila. Moment, w któ-

rym poznam werdykt i sprawdzę, czy moja ciężka pra-
ca przyniesie zwycięstwo. Wygrana otworzyłaby mi 
drzwi do świata i przyszłości, o której marzę. Wszyst-
ko zależy ode mnie. Cieszę się, że poznałam tak wspa-
niałe osoby, które potrafią mnie pocieszyć i w każdy 
możliwy sposób starają się dopingować przed turnie-
jem. Wsparcie wiele dla mnie znaczy. Nigdy nie ze-
rwę z nimi kontaktu, za bardzo się do nich przywiąza-
łam. A teraz, drogi pamiętniku, pozwól, że położę się 
spać i odłożę cię na kilka godzin… Muszę się wyspać. 
W końcu ten czas nadchodzi! Do zobaczenia jutro!

5 LUTEGO 2016 
Wyczekiwana data nadeszła! Jestem bardzo pod-

ekscytowana! Latami przygotowywałam się do tego 
momentu. Dam z siebie wszystko!

– Za pięć godzin zacznie się rywalizacja. Jako 
pierwsze zaprezentują się dziewczęta w wieku 16–18 
lat. Uczestników wraz z ich opiekunami prosimy 
o zgłoszenie swojej obecności oraz odebranie nume-
rów. Więcej informacji otrzymacie w strefie info – za-
brzmiał głos w głośnikach. 
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Wraz ze swoim opiekunem dopełniłam wszelkich 
formalności, a później zajęłam się ostatnimi popraw-
kami przed startem.

– Życzę ci powodzenia i połamania nóg! – rzekła 
Courtney niemalże przez zaciśnięte usta. Od samego 
początku wiem, że nie darzy mnie sympatią. 

– Wzajemnie, Courtney – odpowiedziałam łagod-
nym tonem. 

Zaskoczyła ją nieco moja reakcja. Wydaje mi się, że 
trochę się speszyła.

Zaczęto odliczanie – czekamy. Wszystko się wyja-
śni – wygram ja albo Courtney. Puls mi przyspieszył, 
a serce o mało nie wyskoczyło. „Dasz radę!” – powta-
rzałam sobie. 

– DAM! – krzyknęłam i ruszyłam. 
Popisową, kończącą figurą był mój cloud 9, który 

jeszcze do tej pory nikomu się nie udał. Byłam prze-
szczęśliwa. Tak! Udało mi się!

– Cóż za cudowny przejazd! Po raz pierwszy w hi-
storii perfekcyjnie wykonany cloud 9 – wykrzyczał je-
den z komentatorów. – Mamy tegoroczną zwyciężczy-
nię! A ocena jury tylko to potwierdziła! 

– Brawo! – rozległ się głos kibiców. Podbiegli ro-
dzice, Remek, znajomi – wszyscy zaczęli mnie podrzu-
cać i wiwatować, wykrzykując moje imię.

Po uroczystym wręczeniu nagród, podekscytowa-
ni udaliśmy się do swoich domów. W drodze powrot-
nej napotkałam Courtney wraz z jej ojcem. Krzyczał 
i wmawiał jej, że jest najgorsza, tylko dlatego że nie za-
jęła najwyższego miejsca na podium. Moja konkurent-
ka zauważyła mnie i od razu podbiegła.

– Gratuluję ci – rzekła niepewnie. 
Zdziwiłam się tą reakcją. Myślałam, że po mojej 

wygranej Courtney znienawidziła mnie na dobre. 
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– Dzięki – odparłam i omal nie uścisnęłam jej.
Gdy popatrzyłam w smutne oczy rywalki, zrozu-

miałam, że żyła pod ciągłą presją. Teraz już nie była 
taka arogancka. Wyraźnie chciała porozmawiać…

– Przepraszam cię za moje zachowanie… Sama nie 
wiedziałam, co tak naprawdę robię. Mój ojciec wmówił 
mi, że liczy się jedynie wygrana. Tylko tym się kiero-
wałam i nie zwracałam uwagi na innych uczestników. 
Chciałam im przeszkodzić i… być najlepsza – zwie-
rzyła mi się Courtney. Bardzo zaskoczyło mnie jej wy-
znanie. Od początku mnie nie znosiła, a teraz przepra-
sza za swoje czyny z własnej woli.

– Okej. Mam nadzieję, że innych uczestników tak-
że przeprosiłaś. To było niemiłe z twojej strony. Na-
wet nie wiesz jak bardzo. Zresztą, jeśli chciałaś wygrać, 
miałaś szansę. To los cię skarcił.

– Teraz rozumiem swój błąd. Jeszcze raz przepra-
szam – wydukała ze łzami w oczach Courtney. 

– Dobranoc. Życzę ci jak najlepiej i zapewne do zo-
baczenia za rok – uśmiechnęłam się. 

– Dobranoc – Courtney przytuliła mnie, a na po-
liczku poczułam jej łzy. 

Szkoda dziewczyny, na pewno napiszę do niej 
i może się zaprzyjaźnimy. Pierwsze lody już stopniały, 
więc warto spróbować.

5 LUTEGO 2016 
Ten czas był pełen wrażeń. Pewnie nigdy go nie za-

pomnę. Spełniłam swoje marzenia! Poznałam świet-
nego chłopaka, zyskałam nowych przyjaciół i uświa-
domiłam sobie, że ciężki trening oraz wiara w zwycię-
stwo to podstawowe wartości dla sportowca. Wracam 
do domu mądrzejsza o kolejną lekcję…
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Michał spóźnił się na najważniejsze w swoim życiu 
zawody pływackie… Wiedział, że tak może się stać, ale 
nie mógł postąpić inaczej. Gdy wszedł do szatni, jego 
koledzy patrzyli na niego ze zdziwieniem… po czym 
zaczęli po kolei rzucać swoje komentarze:

– Co się stało? Mogłeś dzisiaj dostać się do kadry 
narodowej, z twoimi wynikami byłbyś pierwszy, a ty… 
masz to w nosie?

– Miałeś takie plany i zmarnowałeś je w jednej 
chwili.

– Zgadnij, kto zajął twoje miejsce – oczywiście Sa-
lekh.

Nagle wszyscy umilkli. Do szatni wszedł trener. Po-
patrzył z wyrzutem na Michała, ale się nie odezwał.

– Panie trenerze, przepraszam, ale nie mogłem ina-
czej postąpić – powiedział pewnym głosem Michał.

– Twoja sprawa, twój wybór – odparł szkoleniowiec. 
– Porozmawiamy jutro, kiedy opadną emocje.

Gdy następnego dnia Michał wchodził do klu-
bu, jego koledzy powitali go gromkimi brawami, 
a uśmiechnięty trener od razu zaprosił go do swego 
biura.
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– Dlaczego nic nie powiedziałeś? – zapytał. – By-
łem wkurzony, że dowiedziałem się o twym czynie od 
dziennikarzy, a nie od ciebie.

– E tam… nie było o czym mówić. Nie jestem żad-
nym bohaterem, jak mnie dziś nazywają. Ja… muszę 
panu opowiedzieć całą prawdę o sobie.

Od dziecka kochałem wodę. Pamiętam, jaki by-
łem dumny, gdy pierwszy raz przepłynąłem całą dłu-
gość basenu. Ojciec zapisał mnie do klubu sportowe-
go, w którym stwierdzono, że mam talent i mogę zo-
stać kimś. Wytrwale ćwiczyłem, doskonaliłem technikę 
i powoli, lecz systematycznie stawałem się przodującym 
zawodnikiem. Mnie to jednak nie wystarczało. Chcia-
łem być gwiazdą, sławnym sportowcem. Nie miałem 
cierpliwości. Mój zapał jakby zaczął wygasać. W wie-
ku 16 lat przeżywałem lekki kryzys… i wtedy do na-
szej sekcji dołączył Salekh. Nie wiem dlaczego, ale na 
jego widok poczułem zagrożenie. Nasz trener prosił, 
abyśmy się nim zaopiekowali. Salekh pochodził z Cze-
czenii. Razem z matką i młodszym bratem mieszkał 
w ośrodku dla uchodźców. Wydawało mi się, że go nie 
lubię, więc zacząłem mu dokuczać. Widzi pan, jaki był 
ze mnie bohater… Przysparzałem mu wielu zmartwień, 
kpiłem z niego, robiłem głupie kawały. Wyśmiewałem 
jego akcent, nieporadność językową, kaleczenie nasze-
go języka. Któregoś dnia wszedłem do szatni, by włożyć 
dowcipny rysunek do kurtki Salekha. Z jej kieszeni wy-
padła jakaś zapisana kartka. Do dziś pamiętam jej treść:

Panie Prezydencie
Rzeczypospolitej Polskiej!

Zwracam się do Pana z wielką prośbą. Mam na imię 
Salekh. Pochodzę z Czeczenii, ale już od trzech lat miesz-
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kam z mamą i młodszym bratem w Polsce w ośrodku dla 
uchodźców.

Jest tu nam dobrze. Mamy co jeść i czujemy się bez-
piecznie. Zawsze, kiedy kładę się spać, planuję sobie, co 
będę jutro robił, z kim porozmawiam. W moim kraju cią-
gle się bałem. Zawsze ogarniała mnie niepewność, czy 
rano obudzę się w swoim pokoju. Mama często płakała, 
każdy szmer, tak samo jak mnie, przerażał ją. Czy wie 
Pan, jak wygląda strach? Ja wiem, jak to jest. Serce bije 
tak, że zatyka oddech, mięśnie stają się nieruchome, krtań 
się zaciska… To bardzo boli. Mój tata zaginął, a my nie 
wiemy, gdzie go szukać.

Kiedy udało nam się uciec i dostać do Polski, byliśmy 
tacy szczęśliwi. Mama powiedziała, że tu jest nasze miej-
sce. Zacząłem się uczyć w polskiej szkole. Chodzę również 
na treningi sportowe. Mój trener mówi, że mogę się stać 
dobrym pływakiem. Mogę, ale chyba już nie zostanę. Nie 
możemy, choć tak bardzo tego pragniemy, dostać zgody na 
stały pobyt w Polsce. W urzędach mówią mamie, że w na-
szej rodzinnej Czeczenii nie ma wojny, więc nic nam nie 
grozi. Nie ma bezpośredniego zagrożenia.

Boję się. W nocy śnią mi się koszmary, znów widzę 
ogień i zniszczenie. Czuję, że z RAJU trafimy znowu do 
PIEKŁA.

Modlę się do Boga wszystkich ludzi, aby zesłał Anio-
ła Stróża, który nam pomoże. Możemy mieszkać nawet 
w jakimś przytułku, byle było tam bezpiecznie.

Panie Prezydencie, ja już mam 16 lat. Za wszystko 
mogę odpracować. Marzę, by reprezentować Polskę w pły-
waniu i zdobywać dla niej medale. Codziennie budzę się 
z nadzieją i codziennie ta nadzieja jest mi odbierana.

Proszę, niech Pan nam pomoże.
Salekh



166

Weronika Więckowska

Po przeczytaniu tego listu czułem się, jakbym do-
stał obuchem w głowę. Po raz pierwszy w swym życiu 
wstydziłem się. 

Jakie to niesprawiedliwe – myślałem – Polacy ucie-
kają z kraju, a tu… Salekh chce zostać Polakiem i nikt 
nie chce mu pomóc. Boże! Byłem taki okrutny wobec 
niego, bezmyślny i zwyczajnie pusty. Ja i moja urażo-
na duma… Ja, mnie, mi… Jakiż ze mnie sportowiec? 
Gdzie moje dawne ideały – czysta walka, poświęcenie, 
tolerancja? Salekh tak pięknie pisał o Polsce, mimo że 
wielu z nas mu dokucza. To, co wydaje się mi zwykłe, 
normalne, należne nam na zawsze, jemu jawi się jako 
raj na ziemi. Ja mogłem trenować spokojnie, do woli, 
ale często mi się po prostu nie chciało. Salekh zaczął 
niedawno, a już jest lepszy ode mnie. Taki talent po-
winienem podziwiać, wspierać, a nie wyśmiewać bez-
myślnie.

Myślałem, że spalę się ze wstydu. Gdy zrozumia-
łem swój błąd, zacząłem działać. Salekh wysłał swój 
list do adresata, ja i moi koledzy nagłośniliśmy sprawę, 
którą zainteresowały się media. Nasze akcje przyniosły 
efekty. Salekh został w Polsce. Nie mogę powiedzieć, 
że zostaliśmy przyjaciółmi, ale wzajemnie darzyliśmy 
się szacunkiem. Razem trenowaliśmy. Salekh poma-
gał mnie, a ja jemu. Dzięki niemu odzyskałem dawny 
zapał, ale… moje intencje nie były czyste. Nie praco-
wałem tak intensywnie dla siebie, lecz by nie przegrać 
z Salekhiem. Sam pan wie, że ostatnio wygrywaliśmy 
wszelkie zawody w kratkę – raz ja, raz on. 

Na wczorajsze mistrzostwa byłem dobrze przy-
gotowany. Wiedziałem, że wreszcie mogę znaleźć 
się w kadrze narodowej. Cieszyłem się, że te zawo-
dy są w moim mieście. Z domu wyszedłem wcześniej 
i spacerkiem podążałem ku swemu przeznaczeniu. Na 
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mostku nad Brdą zauważyłem grupkę dryblasów ata-
kujących drobnego ciemnowłosego chłopca. Obok lu-
dzie przechodzili obojętnie, wręcz przyspieszali kroku, 
by nie widzieć tego zajścia. Ja… wstyd się przyznać… 
też chciałem szybko minąć ten niewygodny widok, 
usprawiedliwiając się, że przecież muszę zdążyć na za-
wody. Coś jednak kazało mi patrzeć na rozwój wyda-
rzeń. Nagle zamarłem. Poznałem ofiarę miejscowych 
chuliganów – był nią brat Salekha, który zapewne też 
zdążał na zawody. Znajdowałem się już na tyle bli-
sko, że usłyszałem, jak jeden z napastników krzyczał: 
– Uciekaj brudasie tam, skąd przyszedłeś. Tacy jak ty, 
nie są nam tu potrzebni – po czym podniósł drobnego 
chłopca nad barierkę mostku. Chciałem coś zrobić, ale 
moje emocje zaczęły walczyć z rozsądkiem. W głowie 
wirowały mi sprzeczne myśli:

Pomóż mu! Możesz tak obojętnie patrzeć?
Nie, nie warto. Masz zawody, tyle lat, tyle wyrze-

czeń, porannych treningów, nocnej nauki.
Jaki z ciebie sportowiec? Gdzie twoje idee, promu-

jesz przecież ruch olimpijski…
Nie… nikt się przecież nie dowie, szybko, biegnij, 

wkrótce możesz stać się zwycięzcą, przed tobą kolej-
ny etap.

Zrób coś, przecież tak się zachwycałeś niezłomny-
mi olimpijczykami…

Przestań, to tylko… przyszywany Polak, jego brat 
może cię dzisiaj pokonać…

Tak, ale w czystej walce…
Nagle moje myśli zostały gwałtownie przerwane 

przez jakiś okrzyk w oddali: – Uciekajcie! – Wystra-
szony chuligan, nie zastanawiając się, puścił swą ofia-
rę, która wpadła z pluskiem do rzeki. Napastnicy szyb-
ko się rozpierzchli… Zapadła złowroga cisza. Pod-
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biegłem do barierki i spojrzałem w dół. Obok mnie 
jakieś dwie kobiety dzwoniły po pomoc, ale ja wiedzia-
łem, że może być już na nią za późno. Barik – jak nazy-
wałem brata Salekha – nerwowo trzepotał rękoma, ale 
nie miał szans. Wiedziałem, że panicznie boi się wody.

Jeszcze chwila i pójdzie na dno – pomyślałem 
i w ułamku sekundy zdecydowałem, co muszę zrobić. 
Moje plany i ambicje przestały się liczyć w obliczu za-
grożenia życia drugiego człowieka. Szybko zrzuciłem 
bluzę, buty i… skoczyłem do wody. Udało się! Zdąży-
łem w ostatniej chwili. 

Gdy dopłynąłem z Barikiem do brzegu, zebrał się 
już tłumek ciekawskich. Nie zwracałem na niego uwa-
gi. Udzieliłem chłopcu pierwszej pomocy i zaczeka-
łem, aż sanitariusze przeniosą go do karetki. Później 
zawiadomiłem jego matkę.

Widzi pan, to cała historia… nie ma się czym chwa-
lić… Taki ze mnie sportowiec, taki bohater…

Do Salekha jednak nie zadzwoniłeś. Dlaczego?
Nie chciałem go denerwować. Miał szansę wygrać 

i wykorzystał ją. Naprawdę się cieszę. Ja jeszcze zdążę. 
Niczego nie żałuję… Kiedyś marzyłem o sławie, lecz 
gdy wczoraj ktoś sfilmował mój skok do rzeki i umie-
ścił swoje nagranie w Internecie, zdenerwowałem się. 
Zrozumiałem, że są w naszym życiu wartości nie na 
sprzedaż… Jeśli pomagamy komuś, to musimy mieć 
czyste intencje, wypływające z potrzeby serca.

– Wczoraj zwyciężyłeś w „najważniejszym wyścigu” 
– zauważył trener – a to udaje się tylko najlepszym. 
Dojrzałeś do tego, by reprezentować nasz kraj na are-
nie międzynarodowej. Wierzę, że wkrótce dołączysz 
do kadry narodowej. Pamiętaj, że każdy z nas ma różne 
słabości, ale nie każdy umie się do nich przyznać. Ty 
już to potrafisz.



Z najszlachetniejszych pobudek

Kilka miesięcy później Michał Bielik, odbierając 
nagrodę fair play, dedykował ją tym wszystkim bliskim 
i znajomym, dzięki którym mógł zwyciężyć w „najważ-
niejszym wyścigu”. Dzięki nim bowiem zrozumiał sło-
wa złotej medalistki olimpijskiej, Haliny Konopackiej: 
„Narodził się we mnie sport z najszlachetniejszych po-
budek, to znaczy z radości życia, błękitu nieba, zielo-
ności trawy. Nie ma sportu bez piękna i dobra”.



Jadwiga Zdziarska

Gloria victis.  
Chwała zwyciężonym

Historia Tadeusza Zdziarskiego, mojego dziadka

Trening szablistów: Jerzego Pawłowskiego i Wojciecha Zabłoc-
kiego, Zakopane, 1954 r. Fot. PAP/CAF/Werner

Gorące, lipcowe dni ostatniego lata spędziłam na 
plenerze rysunkowym w Łodzi. Każdego dnia wsta-
wałam razem ze słońcem i rysowałam do późnego po-
południa. Po kilku dniach zaczęłam wpadać w rutynę 
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i poczułam zmęczenie, dlatego odłożyłam ołówek i po-
stanowiłam wyruszyć na spacer po nieznanej mi czę-
ści Łodzi. Po kilku godzinach zwiedzania, w okolicy 
osiedla o wdzięcznej nazwie Stoki, wsiadłam do tram-
waju. Już na przystanku zauważyłam wysokiego, star-
szego pana w znoszonym, płóciennym płaszczu. Miły 
staruszek przypatrywał mi się i wyraźnie miał ocho-
tę rozpocząć rozmowę. W końcu, kiedy już wsiedli-
śmy do tramwaju, podszedł do mnie i uśmiechnął się. 
Wydawał mi się bardzo samotny, a przy tym wzbudzał 
sympatię, dlatego odłożyłam książkę i zaczęłam z nim 
rozmawiać. Przedstawiliśmy się sobie i kiedy usłyszał 
moje nazwisko z wahaniem w głosie zapytał, czy nie 
jestem spokrewniona z Tadeuszem Zdziarskim. Przy-
taknęłam, zdziwiona spotkaniem znajomego mojego 
dziadka w tramwaju poza naszym rodzinnym miastem. 
Następne pół godziny podróży spędziłam na słuchaniu 
niezwykle ciekawych opowieści pana Jacka Kiersnow-
skiego o karierze sportowej mojego dziadka-szermie-
rza, z którym we wczesnej młodości trenował w jed-
nym klubie. Darzył go szczerą przyjaźnią i podziwem. 
Poczułam się zawstydzona, że ten obcy człowiek wie 
więcej o sukcesach sportowych dziadka Tadzia niż ja 
– jego własna wnuczka. Postanowiłam po powrocie do 
Warszawy zmienić tę sytuację. To przypadkowe spo-
tkanie zachęciło mnie do poznania ważnej części ży-
cia mojej rodziny sprzed wielu lat, kiedy nie było mnie 
jeszcze na świecie.

Dziadek zawsze imponował mi siłą woli, samo-
dyscypliną oraz niezwykłym hartem ducha. Te cechy 
charakteryzują go niezmiennie, pomimo przewlekłej 
choroby, która dotknęła go wiele lat temu. Godną po-
dziwu postawę można jedynie zrozumieć, patrząc na 
niego jako na byłego wyczynowego sportowca. Dzia-
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dek zrobił na mnie ogromne wrażenie. Postanowiłam 
bardziej zagłębić się w historię jego sportowej karie-
ry. Chciałam w ten sposób zbliżyć się do niego, lepiej 
go zrozumieć. Moją ciekawość podsycały fragmenty 
wspomnień, które czasami słyszałam od bliskich. Były 
to rozmowy o zajęciach z baletu, wspomnienia pięk-
nych salt, skoków z trampoliny do wody i o przepły-
niętych wpław jeziorach. Czasami słyszałam rozmo-
wę o florecie albo o stroju do walki czy masce, które 
babcia gdzieś pieczołowicie przechowuje. Zazdrości-
łam moim rodzicom wspomnień z zawodów szermie-
rzy na Pucharze Świata „O Szablę Wołodyjowskiego”, 
na które chodzili z dziadkiem, kiedy miał jeszcze siły 
w nich uczestniczyć, chociaż już tylko jako widz.

Postanowiłam poznać też historię ludzi, którzy tak 
wiele dla niego znaczą, a niektórzy do dzisiaj o nim pa-
miętają. O tym, jak ważny jest dla wielu z nich, miałam 
okazję przekonać się w łódzkim tramwaju. Kiedy zo-
baczyłam uśmiech dziadka, który usłyszał moją opo-
wieść o spotkaniu z jego kolegą, zrozumiałam, że mię-
dzy innymi to oni są źródłem jego siły.

Dziadek trenował w RKS Marymont Warszawa, 
jednym z najstarszych klubów sportowych działają-
cych na terenie Warszawy. Jego trenerami byli wspa-
niali fachowcy, szanowani przez wszystkich oficerowie 
przedwojennego Wojska Polskiego: major Władysław 
Dobrowolski i rotmistrz Władysław Kurpiewski. Ma-
jor Dobrowolski sam był wcześniej zawodnikiem i re-
prezentował Polskę na olimpiadzie w 1932 roku, gdzie 
zdobył wraz z drużyną brązowy medal. Rotmistrz 
Kurpiewski, który uczył dziadka fechtunku, miał ty-
tuł dyplomowanego fechmistrza trzech białych broni: 
floretu, szabli i szpady. W klubie Marymont trenerem 
był też wysoki i elegancki major z Węgier, Janos Kevey, 
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tytułowany Józefem Bemem polskiej szermierki. Jego 
podopieczni nazywali go zdrobniale „Janczi Banczi”, 
co znaczy „wujek Banczi”. Trenerzy pracujący w war-
szawskim klubie Marymont mieli ogromny wpływ na 
sukcesy szermierzy, którzy pod ich opieką sięgali po 
najważniejsze światowe trofea. Dobrowolski, Kurpiew-
ski i Kevey trenowali wybitnych polskich florecistów, 
m.in.: Woydę, Parulskiego, Koziejowskiego i Franke-
go, oraz szablistów: Pawłowskiego i Zabłockiego. Pod 
okiem tego zespołu uczył się też, a z czasem walczył na 
planszy ze starszymi i bardziej utytułowanymi kolega-
mi Tadeusz Zdziarski. Mój dziadek wielokrotnie zdo-
bywał złote medale mistrzostw Polski w drużynie swo-
jego klubu, występując wspólnie ze wspaniałymi szer-
mierzami, którzy zapisali się w historii tego sportu: 
Witoldem Wojdą, Ryszardem Parulskim, Lechem Ko-
ziejowskim, Egonem Frankem i Arkadiuszem Godlem. 

Drużyna florecistów RKS Marymont Warszawa. Archiwum do-
mowe Tadeusza Zdziarskiego. Mój dziadek siedzi pierwszy od le-
wej obok Ryszarda Parulskiego, Janosa Keveya i Lecha Koziejow-
skiego
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Tadeusz Zdziarski trenował i występował z naj-
lepszymi, wybitnymi sportowcami. Wśród nich był 
niezwykle utalentowany Ryszard Parulski, szermierz 
i przyjaciel dziadka. Sięgnął on po najwyższe trofea 
sportowe, mimo że treningi rozpoczął dopiero jako 
dorosły mężczyzna mając 19 lat. Parulski został wielo-
krotnym mistrzem świata we florecie. Uważany jest za 
najwszechstronniejszego szermierza w Polsce. Był mi-
strzem świata w trzech białych broniach i trzykrotnym 
olimpijczykiem. Stoczył wiele pojedynków, które prze-
szły do historii tego sportu. Został odznaczony Me-
dalem za Wybitne Osiągnięcia Sportowe oraz Złotym 
Krzyżem Zasługi i Krzyżem Oficerskim Orderu Od-
rodzenia Polski. Pan Ryszard Parulski jest też długo-
letnim działaczem Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

Po zakończeniu kariery sportowej Ryszard Parul-
ski założył fundację na rzecz byłych sportowców „Glo-
ria Victis”. Słowa wiatru z noweli Elizy Orzeszkowej: 
„Chwała zwyciężonym!” stały się mottem tej organi-
zacji. Ideą sportu jest rywalizacja i dążenie w walce do 
mistrzostwa, ale motto fundacji wskazuje, że sportow-
cy dbają też o przegranych i nie zapominają o tych, 
którzy znajdą się w trudnej sytuacji losowej.

Innym kolegą z drużyny Tadeusza był wybitny 
szermierz – Lech Koziejowski, złoty medalista olim-
pijski we florecie. Dziadek przyjaźnił się z nim, tre-
nował i toczył trudne walki. Lech Koziejowski był dla 
niego florecistą niemalże doskonałym. Kiedy zdobył 
złoty medal olimpijski, miał tylko 23 lata. Odznaczo-
ny został Medalem za Wybitne Osiągnięcia Sporto-
we, Złotym Krzyżem Zasługi i Krzyżem Kawalerskim 
Orderu Odrodzenia Polski.

Dziadek Tadzio opowiadał mi kiedyś o innym swo-
im koledze, Witoldzie Woydzie, którego uważał za 
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jednego z najciekawszych florecistów, z jakimi walczył. 
Woyda został pierwszym polskim sportowcem, któ-
ry zdobył dwa złote medale podczas jednych igrzysk 
olimpijskich. Zdobył tytuł najlepszego florecisty świa-
ta i  złoty medal w drużynie. Odznaczany był wielo-
krotnie za zasługi dla polskiego sportu.

Tadeusz Zdziarski walczył też z pierwszym Pola-
kiem, który zdobył złoty medal olimpijski w szermier-
ce – Egonem Frankem. Franke zdobył złoto w 1964 
roku na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio. Egon przez 
pewien czas był zawodnikiem drużyny Marymontu 
Warszawa. Później przeniósł się na Śląsk i reprezento-
wał barwy klubów gliwickich, a dziś część jego trofeów 
można oglądać w muzeum w Gliwicach. 

Innym wspaniałym zawodnikiem tamtych czasów 
był ich młodszy kolega Arkadiusz Godel – złoty me-
dalista olimpijski, specjalizujący się we florecie. Udało 
mu się dostać do reprezentacji Polski, mimo że w tym 
czasie reprezentowali ją zawodnicy największego świa-
towego formatu, jak Franke, Parulski czy Woyda. Ale 
Godel też walczył znakomicie, był bardzo utalentowa-
ny i osiągnął wielkie sukcesy sportowe.

Mój dziadek również reprezentował swoją ojczy-
znę w zawodach. Poświadcza to tytuł Mistrza Sportu 
nadany mu przez Główny Komitet Kultury Fizycznej 
i Turystyki za reprezentowanie barw Polski w zawo-
dach międzynarodowych na podstawie uchwały Pol-
skiego Związku Szermierczego z 1969 roku. Zarząd 
przyznał dziadkowi również Złotą Odznakę za zasługi 
dla rozwoju polskiej szermierki. W archiwum rodzin-
nym zachowała się także jego legitymacja z numerem 
100, potwierdzająca członkostwo w Międzynarodowej 
Federacji Szermierczej z 1963 roku. Przyznano mu ho-
norową odznakę za reprezentowanie RKS Marymont. 
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Babcia w pudełku przechowuje cenne trofea – 17 me-
dali z międzynarodowych zawodów sportowych i mi-
strzostw Polski. Aż 9 z nich ma złoty kolor, potwier-
dzając klasę sportową dziadka i jego drużyny z war-
szawskiego Marymontu.

Kolekcja medali z archiwum domowego Tadeusza Zdziarskiego.

W klubie trenowali też wspaniali szabliści. Jednym 
z nich był Wojciech Zabłocki, nazywany „Kajtkiem”. 
Brał on udział w czterech igrzyskach olimpijskich. 
Zabłocki to pierwszy polski mistrz świata juniorów 
w szabli, jedno z „cudownych dzieci” szermierki, nazy-
wany też często „małym tygrysem”. Zachwyciły mnie 
piękne słowa, które powiedział na zakończenie swojej 
kariery: „Zacząłem zgłębiać tajniki szabli w 1946 roku 
i odtąd wypełniała mi ona każdą wolną chwilę, moje 
ruchy i myśli były pod znakiem szermierki, moje po-
glądy kształtowały się na obozach szermierczych, dys-
kutowałem najczęściej ze sportowcami, słuchałem rad 
trenerów. Dlatego czy chcę, czy nie chcę, czy będę da-
lej trenował czy nie – pozostanę szermierzem do koń-
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ca życia”. Zabłocki jest kawalerem medalu Kalos Ka-
gathos, odznaczony został Medalem za Wybitne Osią-
gnięcia Sportowe, Krzyżem Kawalerskim, Oficerskim 
i  Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Waw-
rzynem Olimpijskim PKOl i Medalem MKOl „Sport 
and Science”. 

Dziadek jako młody chłopak podziwiał na tre-
ningach w Klubie Marymont Jerzego Pawłowskiego. 
W 1967 roku Międzynarodowa Federacja Szermiercza 
uznała go za szablistę wszechczasów. Pawłowski wal-
czył w jednej drużynie z Marianem Kuszewskim, Zyg-
muntem Pawlasem, Andrzejem Piątkowskim, Wojcie-
chem Zabłockim i Ryszardem Zubem. Jego koledzy 
mówią, że był to „Paganini szermierki” o niesamowitej 
intuicji. Kiedy czytam opisy z turniejów, próbuję sobie 
wyobrazić, jak Pawłowski taktycznie „symulował za-
grożenie i zwodząc w ten sposób rywala wykorzysty-
wał sytuację na swoją korzyść, to dawał mu złudzenie 
przewagi, co również gubiło adwersarza”. 

Założona przez Ryszarda Parulskiego fundacja 
„Gloria Victis” wspiera wielu zasłużonych sportow-
ców, wśród których znalazł się także mój chory na 
stwardnienie rozsiane dziadek. Mimo że nogi odma-
wiały mu posłuszeństwa, nie umarł w nim duch spor-
towca i pasja instruktora szermierki. Chciał dalej wy-
chodzić na planszę i przekazać część swojego doświad-
czenia młodym ludziom. Umożliwiła mu to fundacja 
„Gloria Victis”, która zakupiła specjalistyczny wózek 
inwalidzki i wspierała dziadka wysiłki jako sparing-
partnera innych zawodników szermierki na wózkach. 
Uczestniczył w ich treningach w warszawskiej Aka-
demii Wychowania Fizycznego. Postępująca choroba 
z czasem uniemożliwiła mu kontynuowanie tych za-
jęć, jednak duch sportowca nie uległ słabościom cia-
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ła. Pomimo trudności powodowanych ciężką chorobą 
dziadek zachowuje wyjątkowy optymizm i życzliwość 
dla innych. Na pytanie: „Jak się czujesz?” zawsze odpo-
wiada „Dobrze, a nawet jeszcze lepiej”. Nigdy nie sły-
szałam go narzekającego na swój los czy zdrowie. Nie-
ustannie wierzy w to, że jeszcze kiedyś będzie z nami 
biegał po parku i wytrwale ćwiczy odmawiające posłu-
szeństwa ciało. 

Dziadek pozostaje dla całej naszej rodziny wzorem. 
Kiedy zdarza mi się czasem opadać z sił i mam chęć 
użalać się nad sobą, myślę właśnie o nim. Mam szczę-
ście być wnuczką prawdziwego sportowca o niezłom-
nej woli walki, który nie poddaje się przeciwnościom 
losu. Dzięki temu łatwiej mi stawać do własnych poty-
czek. A dziadek jest naprawdę wspaniałym wzorem nie 
tylko hartu ducha, ale i miłości do sportu. Choć sam 
nie może już walczyć, pozostaje wiernym kibicem pol-
skich sportowców w wielu dyscyplinach. Zamiłowanie 
do sportu przekazał kolejnym pokoleniom. 

Mój tata trenował tenis ziemny i reprezentował 
barwy Legii Warszawa, dla której zdobył z kolega-
mi tytuł młodzieżowego wicemistrza Polski w druży-
nie. Potem był instruktorem tenisa i pozostał aktywny 
w sporcie akademickim – grał w reprezentacji Uniwer-
sytetu Warszawskiego w koszykówce i tenisie ziem-
nym. Moja starsza siostra uwielbia sport i marzy, żeby 
dostać się na AWF. 

A ja? Nigdy nie opuszczam lekcji wychowania fi-
zycznego, gram z zamiłowaniem w koszykówkę i teni-
sa. I teraz mogę powiedzieć, że sukcesy dziadka sprawi-
ły, że mam ochotę więcej trenować, przełamywać wła-
sne słabości i robić postępy. Dzięki niemu poznałam 
życiorysy wielu wspaniałych ludzi, z którymi treno-
wał. Walczył na planszy z najbardziej utytułowanymi 
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kolegami, czasami odnosząc zwycięstwa. Zmobilizo-
wałam babcię do uporządkowania rodzinnego archi-
wum i dzięki temu obejrzałam zdjęcia, medale i dyplo-
my dziadka. Bliższa stała mi się także sama szermierka 
i niezwykła poetyka tej dyscypliny. 

Na zdjęciach z turniejów widzę kontynuację pięk-
nej tradycji polskiego kunsztu walki białą bronią o ho-
nor ojczyzny, pięknie opisaną literackimi postaciami 
niepokonanych rycerzy jak Michał Wołodyjowski 
czy Zawisza Czarny. Występy naszych reprezentan-
tów w biało-czerwonych barwach w czasie zawodów 
sportowych czy igrzysk olimpijskich przepełniają nas 
dumą, kiedy przed telewizorem kibicujemy im głośno, 
krzycząc z radości i wzruszenia. Zamiłowanie do spor-
tu, które zaszczepił mi mój dziadek, na pewno przeka-
żę kolejnym pokoleniom mojej rodziny.
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Ogólnopolski Konkurs  
im. Jana Parandowskiego 

jedyny nieokazjonalny konkurs na 
opowiadania o najdłuższej tradycji we 
współczesnej kulturze olimpijskiej

Po raz pierwszy konkurs przeprowadzony został 
w roku 1989 i zgłoszono wówczas 653 opowiadania 
autorstwa uczniów szkół podstawowych. Trzy pierw-
sze konkursy odbyły się w cyklach dwuletnich, kolejne 
– od 1994 roku odbywały się co rok. W roku bieżącym 
to już dwudziesta szósta edycja najstarszego w Rzeczy-
pospolitej konkursu na utwór prozatorski, cieszącego 
się zainteresowaniem przez ponad ćwierć wieku.

Od roku 2000 uczestnikami konkursu są uczniowie 
szkół podstawowych klas IV–VI i gimnazjów. Rekor-
dowymi pod względem liczby zgłaszanych do konkur-
su opowiadań były lata: 2001 – 1098 opowiadań, 2002 
– 1407 opowiadań, 2003 – 1191 opowiadań i 2004 – 
1377 opowiadań.

Organizatorem jest Polski Komitet Olimpijski. Do 
roku 2006 konkurs odbywał się przy współpracy Mi-
nisterstwa Edukacji Narodowej i Sportu, w 2007 roku 
– Ministerstwa Edukacji Narodowej, a od 2009 roku 
przy wsparciu finansowym Ministerstwa Sportu i Tu-
rystyki.
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W roku 2016 do konkursu zgłoszono 245 opowia-
dań (126 z gimnazjów z 77 miejscowości i 119 ze szkół 
podstawowych z 62 miejscowości).

Wyniki konkursu prezentują:
• „Magazyn Olimpijski”
• „Olimpionik”
• „Quo vadis?” (kwartalnik artystyczny i naukowy)
• Polskie Radio – Program I
• www.olimpijski.pl

Od jedenastej edycji konkursu w roku 2001 opo-
wiadania laureatów wydawane są w formie książkowej. 
Ukazały się już:
 1. Serce stadionu (2001)
 2. Prawda stadionu (2002)
 3. Światło stadionu (2003)
 4. Radość stadionu (2004)
 5. Stadiony nadziei (2005)
 6. Stadiony marzeń (2006)
 7. Stadiony wyobraźni (2007)
 8. Stadiony w słońcu (2008)
 9. Stadion ze słów (2009)
10. Siła marzeń (2010)
11. Na skrzydłach marzeń (2011)
12. Spełnione marzenia (2012)
13. Rezerwowa (2013)
14. Radość biegania (2014)
15. Sztafeta pokoleń (2015) 
16. Jesteśmy jedną drużyną (2016).

Od 2014 roku książki mają swoje miejsce na  
www.olimpijski.pl  

w zakładce – Wydawnictwa.
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Konkurs zapewne nie budziłby tak szerokiego zain-
teresowania młodzieży, gdyby nie grono jego wielolet-
nich przyjaciół, a to: 
• Renata Susałko – dziennikarka sportowa Polskiego 

Radia programu I, juror konkursu od 1991 roku
• Krzysztof Zuchora – nauczyciel akademicki, poeta, 

etyk, członek Komisji Kultury i Edukacji Olim-
pijskiej PKOl, juror od 1995 roku, a od 1996 roku 
przewodniczący jury konkursu, prowadzący uro-
czystość wręczania nagród laureatom 

• Magdalena Janicka – dziennikarka, juror od 1995 
roku

• Tadeusz Rożej – przedstawiciel Ministerstwa Spor-
tu i Turystyki do 2014, juror od 2003 roku

• Teresa Prusinowska – polonistka czytająca dokład-
nie wszystkie opowiadania zgłaszane do konkursu 
w latach 1996–2010

• Jadwiga Pawlak – juror dokonujący pierwszej se-
lekcji prac, polonistka czytająca wszystkie opowia-
dania 

•  Magdalena Rejf – organizator konkursu z ramienia 
PKOl – od 1995 roku. 

Poprzez uczestnictwo w konkursie młodzież szkol-
na rozwija swoje sportowe zamiłowania, poszerza wie-
dzę nt. igrzysk olimpijskich i szeroko rozumianego 
sportu, przenosząc zachowania, emocje, postawy ze 
sportowego świata do własnego otoczenia, własnego 
życia. Opowiadania młodzieży pokazują i rozwijają jej 
potrzeby uczciwej rywalizacji, fair play, szacunku dla 
przeciwnika, niepełnosprawności, zachowania godno-
ści w przypadku przegranej, dezaprobaty rasizmu, do-
pingu i nieuczciwej rywalizacji, uznania dla wysiłku, 
siły woli, przyjaźni i wspólnoty z innymi ludźmi.

Ogólnopolski Konkurs im. Jana Parandowskiego  



Konkurs im. Jana Parandowskiego w 2009 roku 
uznany został przez Międzynarodowy Komitet Olim-
pijski za jedną z 20 najlepszych inicjatyw edukacyj-
nych realizowanych przez narodowe komitety olimpij-
skie na świecie.

Magdalena Rejf

Ogólnopolski Konkurs im. Jana Parandowskiego  
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LAUREACI 2016

Uczniowie  
szkół podstawowych

Anna Boczar – Marta waleczna… czyli opowieść o 
tym, jak bardzo nas życie zaskakuje i jak bardzo warto o 
siebie walczyć
Miejski Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi 
im. Polskich Olimpijczyków nr 14 w Krośnie, Szkoła 
Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 14
opiekunka literacka – Anna Antoniuk

Mateusz Grabowski – Dziękuję Ci, Mistrzu
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 im. Polskich Olim-
pijczyków w Krasnej 
opiekunka literacka – Alicja Salata

Anna Koszyk – Przestroga
Zespół Szkół Podstawowych w Przechodzie
opiekunka literacka – Aurelia Walczuk

Adrian Morek – Nie tylko zwycięstwo
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. T. Kościuszki 
w Przytkowicach
opiekunka literacka – Maria Balcer



186

LAUREACI 2016

Anna Niewiarowska – Łyżwiarska pasja
Zespół Szkolno-Przedszkolny, Szkoła Podstawowa 
w Zabierzowie
opiekunka literacka – Halina Bartak

Samuel Skotnicki – Olimpiada
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zespole Szkół 
w Zarzeczu
opiekunka literacka – Monika Stępień

Aleksander Woicki – Niski wzrostem, wielki duchem 
– historia „Małego”
Szkoła Podstawowa nr 10 im. Tomaszowskich Olim-
pijczyków w Tomaszowie Mazowieckim 
opiekunka literacka – Gabriela Chomentowska

Nauczycielki  
– opiekunki literackie

Anna Antoniuk – Miejski Zespół Szkół z Oddziała-
mi Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków nr 14 
w Krośnie, Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integra-
cyjnymi nr 14

Maria Balcer – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 
im. T. Kościuszki w Przytkowicach

Halina Bartak – Zespół Szkolno-Przedszkolny, Szkoła 
Podstawowa w Zabierzowie
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Uczniowie gimnazjów

Nina Błaszczyk – Dźwięki fortepianu
Gimnazjum w Przygłowie z siedzibą we Włodzimie-
rzowie
opiekunki literackie – Małgorzata Zielonka i Sylwia 
Łulaszkiewicz-Dudek

Martyna Chudalewska – Karny
Społeczne Gimnazjum Stowarzyszenia Edukacyjne-
go ul. K. Wielkiego w Gorzowie Wielkopolskim opie-
kunka literacka – Teresa Łukjan

Łukasz Depta – Co jest naprawdę ważne 
Publiczne Gimnazjum nr 2 im. Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego, w Stróży 
opiekunka literacka – Elżbieta Żaba

Julia Anna Hejza – Światło w ciemnościach
Społeczne Gimnazjum nr 1 im. Świętej Rodziny 
w Otwocku-Świdrze
opiekunka literacka – Małgorzata Zagórska

Artur Kamieniecki – Czerwony słupek
Społeczne Gimnazjum Językowe w Lęborku
opiekunka literacka – Małgorzata Koss

Natalia Krzemianowska – Spojrzeć w twarz
Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Szcze-
brzeszynie 
opiekunka literacka – Iwona Chmiel



188

LAUREACI 2016

Julia Łukasiewicz – Nietypowa lekcja
Publiczne Gimnazjum w Suskowoli
opiekunka literacka – Agnieszka Olejarz

Paulina Panasiuk – Sport nie jest koniecznie rywali-
zacją
Gimnazjum Gminne w Siemiatyczach 
opiekunka literacka – Katarzyna Terebun

Maria Rychwicka – Sport to przygoda życia…
Gimnazjum nr 2 im. dra Józefa Krzymińskiego w Ino-
wrocławiu 
opiekunka literacka – Mirosława Cieślarek

Karolina Szyduczyńska – Pogromca deski – Adela
Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Szcze-
brzeszynie 
opiekunka literacka – Aneta Bartoszczyk–Trochimiuk

Weronika Więckowska – Z najszlachetniejszych po-
budek 
Publiczne Gimnazjum im. Władysława Stanisława 
Reymonta w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bąd-
kowie
opiekunka literacka – Halina Dondalska

Jadwiga Zdziarska – Gloria victis (Chwała zwycię-
żonym)
Gimnazjum Dwujęzyczne nr 59 w Warszawie 
opiekunka literacka – Magdalena Kowalczyk



Uczniowie gimnazjów

Nauczycielki  
– opiekunki literackie

Iwona Chmiel – Gimnazjum im. Polskich Olimpij-
czyków w Szczebrzeszynie 

Halina Dondalska – Publiczne Gimnazjum im. 
Władysława Stanisława Reymonta w Zespole Szkol-
no-Przedszkolnym w Bądkowie

Małgorzata Koss – Społeczne Gimnazjum Języko-
we w Lęborku
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