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Wracamy do gry – 
z podwórka na olimpiadę

Olimpizm to siła burząca przeszkody. 
Żąda powietrza i słońca dla wszystkich

Pierre de Coubertin

I

Autorzy opowiadań nawiązują do własnych prze-
żyć, rodzinnej historii i jej ciągłości sportowej. 
Jeśli osobiste i środowiskowe doświadczenia nie 

dają podstaw do dłuższego opowiadania, wtedy  autorzy 
sięgają do literatury, prasy sportowej, radia i tele wizji. 
Często odwołują się do Małego Księcia, jakby szukali 
okazji do narracji opartej na uczuciach. Wierność sa-
memu sobie jest pierwszą lekcją, jaką dzieci i młodzież 
poprzez zabawę sportową odrabiają na boisku. Godne 
uwagi są takie nawiązania do roli sportu, które prze-
łamują wymuszoną przez życie samotność i wychodzą 
na otwartą przestrzeń rodziny, rówieśników i szkoły, 
małej i dużej ojczyzny oraz światowej rodziny olim-
pijskiej. Dzieci i młodzież patrzą inaczej niż  do rośli 

Krzysztof Zuchora 

mailto:pkol@pkol.pl
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Krzysztof Zuchora Wracamy do gry – z podwórka na olimpiadę

na sport i olimpizm. Nie liczą się dla nich medale. 
 Obchodzą ich natomiast symbole, znaki i ogólne prze-
słanie, że udział jest ważniejszy niż zwycięstwo.

Jan Parandowski apelował do pisarzy, aby sięgali 
w swojej twórczości po temat sportowy. Nie muszą się 
obawiać plagiatu, ponieważ sport jest na tyle bogaty 
i atrakcyjny, że każdy znajdzie tu własne miejsce. Wy-
starczy wiara i zaufanie do sportu jako sztuki pociąga-
jącej do twórczego wysiłku. 

Każdego roku przedłużamy ten apel autora Dysku 
olimpijskiego w nadziei, że sport i olimpizm pobudzają 
dzieci i młodzież do myślenia o przyszłości, natomiast 
dorosłym podsuwa on obrazy z przeszłości. 

II

Artysta posługujący się słowem pisanym, nieza-
leżnie czy jest dzieckiem czy dorosłym, musi 
nazywać po imieniu i rzeczy, i wzruszenia. Mó-

wić w sposób obrazowy i myśleć metaforycznie, czego 
można się nauczyć w każdym wieku. Wystarczy szu-
kać mocnych i świeżych słów, odważnie stawiać pyta-
nia i znajdować odpowiedzi stosownie do wieku.

Pisanie o sporcie przychodzi dzieciom łatwo, same 
przecież tworzą jego obraz dobrze rozpoznany w za-
bawie. Wtedy wydarzenia i fantazja dostarczają takie-
go materiału literackiego, że wystarczy poddać się na-
tchnieniu i pisać!

Samotność pojawia się w tym tomie jako motyw 
dominujący. Autorzy opowiadań kreślą drogę, która 
prowadzi od samotności do ludzi na stadionie. Sport 
jak każda sztuka biegnie od człowieka do człowieka. 
Nie ma takiej samotności, której nie da się w sporcie 

obsadzić w jakiejś roli. Rodzinną sagę oprócz baśnio-
wego charakteru wspomagają pamiątki przekazywane 
w sztafecie pokoleń. W najbliższej rodzinie obowiązuje 
przeważnie trzymanie się zasady „czystej gry” gwaran-
tującej uznanie i szacunek w środowisku rówieśniczym, 
w szkole i w życiu społecznym. 

Sport daje dzieciom i młodzieży piękno i radość od-
czuwane bezpośrednio w zabawie, lecz w zamian ocze-
kuje wysiłku i miłości. Sport wzmacnia słabych, a sil-
nych uczy pokory. Ceni zwycięstwo zdobyte w uczciwy 
sposób. Atrybutem sportu jest czas, który biegnie tak, 
jakby chciał wyprzedzić życie. 

Im jestem starszy – mówi dziadek do wnuczka w jed-
nym z opowiadań – tym bardziej podoba mi się to, co ro
bię dla samego piękna. Może jest to „pięknoduchostwo”, ale 
co mam z tym zrobić, kiedy przyjęło się we mnie. Nie goń 
za szczęściem, szukaj go w sobie. Trwaj w prawdzie.

Bywa też inaczej, a wtedy autorzy opowiadań prze-
skakują z tematu na temat, jakby przerzucali kanały 
w telewizji. Zniecierpliwienie tkwi w naturze dziecka 
i ujawnia się też w opisywaniu sportu. Oliwia Jaku-
bowska w 2018 roku napisała: Popatrz, miałam ci opo
wiedzieć o sporcie, a mówiłam o swoim życiu.

Sport według tego, co zawiera nasza książka, ma 
przełamać poczucie obcości i wrogości między ludźmi, 
gdyż to, z czym spotykamy się na boisku, jest przeważ-
nie inne, ale nie wrogie. Nasze opowiadania nawiązu-
ją do myślenia Olgi Tokarczuk, która w swoim oficjal-
nym przemówieniu noblowskim powiedziała, że tym, 
co powinno podnosić nas stale na duchu, jest „czu-
łość”, czyli taki rodzaj bliskości między ludźmi, który 
wpływa na jakość kultury. Jest to odczucie powszechne 
i przez to obecne też na boisku sportowym, na którym 
rozgrywa się ważny fragment naszego życia. 



Krzysztof Zuchora 

III

Wracamy do gry, odpowiadając na zawoła-
nie tegorocznego laureata Piotra Gądka ze 
Szkoły Podstawowej nr 2 w Sułoszowej. Sta-

dion olimpijski ma być w tym roku miejscem spotka-
nia ludzi z różnych stron świata, aby zaznaczyć, że ist-
nieje ojczyzna szersza niż własny kraj. I mimo różnych 
języków, wyznań i świato poglądów możliwa jest jed-
na choćby wspólna rzecz, jaką jest uczucie bliskości 
między ludźmi zgromadzonymi na stadionie olimpij-
skim jako miejscu wyjątkowym, przełamującym obawy 
związane z pandemią. Wysiłek społeczeństwa japoń-
skiego dzieło olimpijskie doprowadzi do sukcesu. 

Takie bezpośrednie nawiązanie między literaturą 
a sportem odnalazłem w opowiadaniu Kingi Pieterwas 
z 2020 roku. Przytoczę fragment tego tekstu: 

Czuję, że stadion olimpijski w roku pandemii nie 
znajduje się w Tokio. Teraz stadionem jest cały świat 
i każdy jest uczestnikiem tej walki. Mimo że nie spor
towej, to olimpijskiej. Budzi się w nas wielki duch so
lidarności, odpowiedzialności za innych. Nawet nie
wielkie gesty są teraz na wagę złota. 

Warszawa, 12 maja 2021

Krzysztof Zuchora

Kintsugi

Tytuł książki jak zawsze daje wiele możliwości 
inter pretacji… Może to być powrót do gry, czyli 
do sportu,  powrót w innej formie, z nową i świeżą 

siłą, po rekon walescencji, czy powrót świata po pandemii…
Ponieważ w tym roku igrzyska olimpijskie będą odby

wać się w Tokio, jest to świetna okazja, aby nawiązać wi
zualnie do azjatyckich symboli, kolorystyki, klimatu i flagi. 

Grafika na okładce nawiązuje do przesłania, jakie 
niesie ze sobą KINTSUGI, czyli naprawianie potłuczo
nych naczyń za pomocą złotej lub srebrnej laki. Dzię
ki temu zabiegowi przedmiot nabiera nowego znaczenia 
i nowego, szlachetnego wyglądu. Każda złota żyłka pod
kreśla miejsce, które zostało wzmocnione i uszlachetnio
ne. Ponadto tradycyjnie przypisuje się tak naprawionemu 
przedmiotowi większą wartość artystyczną, niż posiadał 
przed zniszczeniem.

Ta alegoria ma zastosowanie zarówno do świata po 
pandemii, jak i piłki, która znowu jest w grze, o którą 
teraz trzeba zadbać i dzięki złotej lace wzmocnić i na
prawić.

Świat i nasze życie są w naszych rękach. Wracamy 
do gry… silniejsi, z nową świadomością, z posklejanymi 
fragmentami starego świata, dawnych idei i motywacji, 
które stanowią teraz naszą nową rzeczywistość. 

Dodatkowo we fladze Japonii czerwone koło na bia
łym tle symbolizuje wschodzące słońce. Ma ono istotne 
znaczenie religijne i mitologiczne. Według shintō – ro
dzimej religii Japonii  bogini słońca Amaterasu Ōmika
mi jest bezpośrednim przodkiem cesarzy. Ponadto uważa
na jest m.in. za nauczycielkę rolnictwa, tkactwa i norm 
etycznych.

Aga Pietrzykowska



WYBORU LAUREATÓW  
KONKURSU W ROKU 2021  

DOKONAŁO JURY W SKŁADZIE: 

•	 dr	Krzysztof	Zuchora	–	przewodniczący	jury	–	wy-
kładowca na Akademii Wychowania Fizyczne-
go w Warszawie, poeta, członek Komisji Kultury 
i Edukacji Olimpijskiej PKOl

•	 Jadwiga	Pawlak	–	polonistka	
•	 dr	 Zofia	 Czernicka	 –	 dziennikarka	 i	 prezenterka	

telewizyjna, członkini Komisji Kultury i Edukacji 
Olimpijskiej PKOl

•	 Magdalena	 Janicka	–	dziennikarka,	członkini	Ko-
misji Sportu Kobiet PKOl 

•	 Renata	 Susałko	 –	 dziennikarka	 sportowa	 Progra-
mu  I Polskiego Radia, członkini Klubu Fair Play 
i Komisji Sportu Kobiet PKOl

Prace
nagrodzone

w XXXI Konkursie im. Jana Parandowskiego
na opowiadania olimpijskie

zorganizowanym
przez Polski Komitet Olimpijski

pod honorowym patronatem  
Ministra Edukacji i Nauki
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ALEKSANDRA 
BARANEK

Urodziłam się 12 grud-
nia 2008 roku, mam 13 lat. 
Mieszkam w malowniczej 
miejscowości Sułoszowa, 
która leży na południu Polski 
niedaleko Krakowa i jest jed-
ną z najdłuższych wsi w na-
szym kraju. Mam to szczę-
ście, że przyszło mi spędzić najwcześniejsze lata swo-
jego życia w miejscu wyjątkowym – w najpiękniejszej 
części Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Tu znajdują 
się bowiem przepiękne, wapienne wzgórza i skały, któ-
re mają fantastyczne kształty, np. Maczuga Herkule-
sa, Skały Dolnego. Tu są znane jaskinie, zamek w Pie-
skowej Skale i Ojcowski Park Narodowy. Dlatego nie 
narzekam na brak atrakcji i nie mam czasu na nudę… 

Na co dzień jestem uczennicą klasy VI Szkoły Pod-
stawowej nr 2 im. Batalionów Chłopskich w Sułoszo-
wej. Lubię chodzić do szkoły – nie tylko po to, żeby 
się czegoś nauczyć, ale również po to, żeby spotkać się 
z przyjaciółmi. Niestety, w tym roku szkolnym – z po-
wodu pandemii i zdalnego nauczania – nie było to 
możliwe. Moim ulubionym przedmiotem jest historia, 
także matematyka i informatyka. Są ciekawe, ale też 
logiczne i konkretne, a ja chyba taka właśnie jestem. 

Uczniowie szkół podstawowych klas IV–VI
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Dlatego biorę udział w licznych konkursach. Mam też 
dużo innych pasji. Są nimi m.in. rysowanie i czytanie 
książek – nie tylko lektur. W wolnym czasie chodzę 
na spacery i jeżdżę na rowerze po najbliższej okoli-
cy. Wraz z koleżankami spędzam czas aktywnie, żeby 
odpocząć od komputera i nacieszyć się przyrodą oraz 
własnym towarzystwem…

KAMILA 
CHRAPKIEWICZ

Mam 12 lat. Jestem 
uczennicą Szkoły Podstawo-
wej nr 1 im. mjra Henryka 
Sucharskiego w Spytkowi-
cach. Od dziecka uwielbiam 
konie – kolekcjonuję figurki 
i piszę o nich opowiadania. 
Jeżdżę też konno, bo kocham 
obcować z tymi pięknymi zwierzętami. W przyszłości 
chciałabym mieć swojego konia albo nawet dwa. Bar-
dzo lubię również psy i dlatego opiekuję się Molly, któ-
ra jest uroczym szczeniaczkiem. Wielką miłością darzę 
książki, które namiętnie czytam. Moimi ulubionymi 
są serie Baśniobór i Smocza Straż autorstwa Brandona 
Mulla. Przeczytałam wszystkie te książki już chyba ze 
sto razy. Bardzo lubię wyobrażać sobie rzeczy, które są 
nieprawdopodobne – czasami urzeczywistniam te wi-
zje w Minecrafcie. Często gram na gitarze i czasem na 
pianinie. Oprócz jazdy konnej lubię jazdę na rowerze 
po bliższej i dalszej okolicy. Spotkania z przyjaciółmi 
są dla mnie wspaniale spędzonym czasem.

NATALIA DZIUBAŁA

Urodziłam się 8 czerw-
ca 2010 roku w Wielu-
niu. Uczęszczam do IV kla-
sy Szkoły Podstawowej im. 
Jana Pawła II w Lindowie. 
Razem z rodzicami, dziadka-
mi i siostrą Eweliną miesz-
kam w malowniczej wiosce 
z piękną aleją lipową. Moja 
siostra jest dużo ode mnie starsza, studiuje, ma wiele 
zajęć i nie ma dla mnie zbyt dużo czasu, ale za to mnó-
stwo cierpliwości. Pomaga mi zawsze, kiedy ją o to po-
proszę. Lubię rysować oraz pisać opowiadania, którym 
nadaję formę książki i ozdabiam własnymi ilustracja-
mi. Czytam dużo książek przygodowych i fantastycz-
nych. Kocham zwierzęta, a szczególnie swojego psa 
Szeryfa, którego uczyniłam bohaterem opowiadania. 
Uwielbiam chodzić z nim na spacery. W przyszłości 
chciałabym zostać weterynarzem.

PIOTR GĄDEK

Jestem uczniem klasy 
szóstej Szkoły Podstawowej 
nr 2 im. Batalionów Chłop-
skich w Sułoszowej. Lubię 
chodzić do szkoły i lubię się 
uczyć, chociaż nie zawsze tak 
było… Teraz w szczególno-
ści radość sprawiają mi za-
jęcia z historii, matematyki 
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i infor matyki. Oprócz tego interesuję się również spor-
tem. Rodzice stwierdzili, że mam nadmiar energii i po-
mogli mi znaleźć dyscyplinę, w której tę energię „wła-
ściwie” spożytkuję. Dzięki ich determinacji od jakie-
goś czasu trenuję karate i…, nie powiem, bardzo mi 
się to spodobało. Chociaż treningi zajmują mi sporo 
czasu, lubię na nie chodzić i ze zdumieniem stwier-
dzam, że łączę je z innymi obowiązkami, np. z nauką. 
W wolnych chwilach chętnie udaję się z kolegami na 
długie przejażdżki rowerem lub na spacery z moim 
rocznym bratem – Olusiem. Razem poznajemy atrak-
cje i piękno najbliższej okolicy – Ojcowski Park Na-
rodowy, zamki w Pieskowej Skale i Ojcowie, jaskinie 
i wapienne wzgórza, czasami idziemy na lody. Kocham 
to miejsce i lubię tu spędzać każdą chwilę swojego ży-
cia – z kolegami i z rodziną – szczególnie z Olusiem…

AMELIA LEONHARD

Mam 12 lat i jestem 
uczennicą piątej klasy Ze-
społu Szkolno-Przedszkol-
nego w Gniewoszowie. Od 
drugiego roku życia wraz 
z rodzicami mieszkałam 
w Wielkiej Brytanii w hrab-
stwie Cumbria. Tam, gdy 
miałam 3 lata, rozpoczęłam 
naukę w Appleby Primary School. Po 6 latach wrócili-
śmy na stałe do Polski. 

W wolnym czasie zajmuję się zwierzętami. Namó-
wiłam rodziców na adopcję dwóch piesków, a w tym 
roku przygarnęliśmy też kotkę z kociętami. Bardzo 

lubię sport, szczególnie lekkoatletykę i piłkę nożną. 
Wieczorami czytam książki przygodowe, a w weeken-
dy gram w moją ulubioną grę Minecraft. W telewizji 
często oglądam programy przyrodnicze i teleturnieje. 
Mam dużo zainteresowań i jeszcze nie wiem, kim zo-
stanę w przyszłości.

HANNA NICIEJEWSKA

W grudniu 2020 roku 
skończyłam 11 lat. Urodzi-
łam się w Policach, ale dzie-
ciństwo spędziłam w Szcze-
cinie. Tutaj też rozpoczę-
łam naukę. Obecnie jestem 
uczennicą szóstej klasy (pły-
wackiej) w Szkole Podstawo-
wej Centrum Mistrzostwa 
Sportowego w Szczecinie.

Moją pasją są książki. Na początku czytali mi je ro-
dzice, potem były audiobooki; Pippi Långstrump znam 
na pamięć. Od dawna nie muszę już nikogo prosić 
o pomoc, czytam zawsze i wszędzie; lektura towarzy-
szy mi każdego dnia. W tym roku szkolnym pod wpły-
wem analizowanego na lekcjach Hobbita zafascyno-
wałam się literaturą J.R.R. Tolkiena – trylogię Wład
cę pierścieni pochłaniałam z wypiekami na twarzy, po 
prostu odkryłam gatunek fantasy.

Poza czytaniem kocham pływanie. Trzy lata temu 
zdałam do klasy pływackiej i dzisiaj trenuję osiem 
razy w tygodniu (czy to nie dziwne, wszak tydzień ma 
7  dni), a są jeszcze zawody! Uwielbiam ścigać się 
z rówieśnikami. Choć, szczerze powiedziawszy, nie na-
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leżę do najlepszych w roczniku, to nikt mi nie zabroni 
marzyć o mistrzostwach Polski. Dzięki tej dyscyplinie 
rywalizacja w olimpijskim duchu fair play na zawsze 
pozostanie w moim sercu. 

Uważam się za szczęściarę, gdyż uczęszczam do 
wspaniałej szkoły, która pozwala na rozwój moich ta-
lentów i pasji. Jeszcze nie wybrałam, czy będę pisarką 
czy pływaczką, ale dziś podoba mi się i jedno, i drugie.

ANDRZEJ PŁUSA

Mam 12 lat i jestem 
uczniem szóstej klasy Szko-
ły Podstawowej nr 10 z Od-
działami Integracyjnymi im. 
Szarych Szeregów w Stara-
chowicach. Moje zaintereso-
wania to: matematyka, lite-
ratura i piłka nożna. Biorę 
również udział w turniejach 
szachowych, z których czę-
sto wracam z medalami. W wolnych chwilach jeżdżę 
na rowerze, spotykam się ze znajomymi lub czytam. 
W wakacje wraz z mamą i rodzeństwem zwiedzam 
Polskę, co pozwala mi poznawać historię naszego kra-
ju oraz spotykać ciekawych ludzi. Do tej pory udało mi 
się zostać laureatem ogólnopolskiego konkursu „Po-
pisz się talentem 2020” oraz zwycięzcą powiatowego 
konkursu „Zdolni-Zdalni-Ory ginalni”, organizowa-
nego w moim mieście.

IGA WĄGIEL

Mam 11 lat i jestem 
uczennicą piątej klasy Szkoły 
Podstawowej nr 4 we Wro-
cławiu, którą bardzo lubię. 

Jestem rodowitą wrocła-
wianką i mieszkam na osie-
dlu Złota Podkowa, obok 
toru wyścigów konnych Par-
tynice. Jednak najwięcej sen-
tymentu mam do wsi o nazwie Kwietna. Mieszkali tam 
moi pradziadkowie, których mocno kochałam. Dzięki 
nim zainteresowałam się przyrodą i zwierzętami. Ko-
nie uwielbiam od małego, natomiast regularnie jeż-
dżę od trzech lat. Mam za sobą zawody stajenne i inne 
tego typu imprezy. Moim marzeniem jest mieć swoje-
go własnego konia. Jeździectwo to moja pasja i nie wy-
obrażam sobie innego życia.
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Aleksandra Baranek 

Taka ekipa, że kapelusze 
z głów…

Obudziłam się wcześnie rano. Ciepłe promie-
nie słońca przedostawały się do mojej sypialni. 
Przywitałam nowy dzień z uśmiechem. Otwo-

rzyłam oczy i rozejrzałam się po pokoju. Nie wyglą-
dał on jak sypialnia moich marzeń, ale znajdowało się 
w nim wszystko, czego potrzebowałam. A najważniej-
szą rzeczą w tym moim małym świecie był, znajdujący 
się na ścianie, plakat ulubionej zawodniczki – łyżwiar-
ki i medalistki Elżbiety Gabryszak. Tak jak ona treno-
wałam łyżwiarstwo figurowe i było ono moją najwięk-
szą pasją.

Ucieszyłam się, gdy uświadomiłam sobie, że dziś 
odbędzie się kolejny trening. Moi rodzice nie są zbyt 
bogaci, jednak mimo to zapisali mnie na zajęcia. Mia-
łam z tego powodu wyrzuty sumienia, ale jednocześnie 
cieszyłam się i byłam im ogromnie wdzięczna. 

Moje rozmyślania przerwała mama.
– Aniu, chodź już coś zjeść – zawołała z kuchni. 
Zeszłam więc szybko i zjadłam to „coś”, czyli trady-

cyjne płatki z mlekiem, a potem (jak zwykle) wyszłam 
z domu i ruszyłam w stronę szkoły.
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Na lekcjach nic ciekawego się nie działo, a przy-
najmniej tak mi się wydawało. Nie mogłam się skupić 
i nie słuchałam nauczycieli. Cały czas myślałam tyl-
ko o tym, że niedługo znowu będę jeździć na łyżwach. 
Nie mogłam się już doczekać. Do domu wracałam ze 
swoją najlepszą przyjaciółką, Martą. Ona też uprawia-
ła sport, a dokładniej – biegała. Była chyba najszybszą 
osobą, jaką kiedykolwiek poznałam. Zamierzała po-
święcić temu całe swoje życie – tak jak ja łyżwiarstwu. 
Razem wspierałyśmy się w naszych zainteresowaniach 
i postanowieniach.

Po zjedzeniu obiadu i odrobieniu lekcji wzięłam 
swoją torbę i ruszyłam w stronę lodowiska. Znajdo-
wało się ono niedaleko, więc szybko byłam na miej-
scu. Przywitałam się z trenerem, panem Markiem, 
i poszłam w kierunku szatni, by założyć łyżwy. Może 
nie były one najpiękniejsze, ani nie wyglądały na nowe, 
ale były wygodne i bardzo je lubiłam. Fakt, że nie mu-
siałam ich wypożyczać, tylko mogłam jeździć na wła-
snych, bardzo mnie cieszył.

Po wejściu na lód przywitałam się ze wszystki-
mi, nawet podeszłam do Anety, ale ona od razu mnie 
spławiła. Nie lubiłyśmy się, zawsze śmiała się z tego, 
że moja rodzina jest biedna, w przeciwieństwie do jej 
rodziców. Ona mogła pozwolić sobie na drogie ły-
żwy, markowe buty, chodziła w najlepszych ubraniach 
i miała wszystko, czego tylko zapragnęła. 

Po krótkiej rozgrzewce zaczęłyśmy ćwiczyć nowe 
figury. Muszę przyznać, że nie były one łatwe, ale stara-
łam się i wykonywałam wszystkie zadowalająco. Byłam 
z siebie dumna. Oczywiście nie obyło się bez zbędnych 
komentarzy ze strony mojej rywalki. Nie obchodziło 
mnie jednak to, co ona myśli. Wiedziałam, że dałam 
z siebie wszystko, i to był dla mnie powód do radości.

Po skończonym treningu, gdy wszyscy mieli już wy-
chodzić, pan Marek poprosił, żebyśmy jeszcze chwilę 
zostały:

– Za pięć miesięcy odbędą się mistrzostwa Polski 
juniorów w łyżwiarstwie figurowym i chciałbym, żeby 
któraś z was na nich wystąpiła. Macie dwa tygodnie na 
pokazanie swoich umiejętności. Przyjrzę się wam do-
kładniej i wtedy zdecyduję, kto będzie nas reprezen-
tował. Jeśli wam zależy, dajcie z siebie wszystko i… 
To tyle na dziś, żegnam – oznajmił i najzwyczajniej 
w świecie sobie podszedł.

A ja? Ja byłam bardzo szczęśliwa. Wiedziałam, że 
jest to dla mnie niepowtarzalna szansa i nie mogę jej 
zmarnować. Wszyscy byli tak samo uradowani jak ja, 
oprócz Anety, która wyglądała, jakby wiedziała, że i tak 
to ona pojedzie i nawet nie dopuszczała myśli, że mo-
głoby być inaczej. 

Następnego dnia po powrocie ze szkoły nie zasta-
łam nikogo w domu, co było o tyle dziwne, że o tej 
porze mama zwykle wracała z pracy i gotowała obiad. 
Nagle zadzwonił telefon. Zerknęłam, kto dzwoni, 
i szybko odebrałam:

– Cześć, córeczko, jesteśmy w szpitalu. Nie martw 
się, babcia gorzej się poczuła… Teraz jest na badaniach. 
Zrób sobie coś do jedzenia, my wrócimy wieczorem – 
powiedział tata i się rozłączył.

Nie wiedziałam, co powiedzieć. Trochę się ze-
stresowałam, ponieważ bardzo lubię babcię. Zawsze 
opowiadała mi te swoje historie – o tym, jak poznała 
dziadka albo o jej przygodzie z pływaniem. Podziwia-
łam ją i w głębi serca chciałam odnosić takie sukcesy 
w łyżwiarstwie jak ona w pływaniu. Chciałam być taka 
jak ona kiedyś. Dlatego to babcia była pierwszą oso-
bą, której powiedziałam o moim zamiłowaniu do jazdy 
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 figurowej i to właśnie dzięki niej moi rodzice się zgo-
dzili. Zawsze powtarzała, że żałować należy tylko tego, 
czego się nie zrobiło. 

Nie mogłam się na niczym skupić, ciągle myśla-
łam o babci i o jej stanie zdrowia. Wierzyłam, że bę-
dzie dobrze…, musi być! Gdy rodzice wrócili, od razu 
zaczęłam zadawać milion pytań. Dowiedziałam się, że 
to jednak nic poważnego, ale konieczne są dodatkowe 
badania i pobyt w szpitalu, choćby przez krótki czas. 
Teraz babcia musi odpocząć. Odwiedziny są możliwe 
najwcześniej jutro.

Następne dwa tygodnie były ciężkie i pracowite – 
ćwiczyłam, by dostać się na mistrzostwa. W między-
czasie kilka razy odwiedziłam babcię. Czuła się już do-
brze i za cztery dni, jeśli jej się nie pogorszy, będzie 
mogła wrócić do domu.

Mijały dni i wreszcie miała zapaść decyzja w spra-
wie naszego udziału w zawodach. Któregoś dnia pod 
sam koniec treningu pan Marek poinformował nas 
niezbyt uroczyście, ale krótko i konkretnie:

– Wszystkie bardzo się starałyście. Doceniam wasz 
trud i jestem z was bardzo zadowolony. Zdecydowałem 
też, że pojedzie więcej niż jedna osoba – kontynuował. 
– Tym razem będą to Ania i Aneta, gratulacje. Macie 
kilka miesięcy na przygotowania. To niewiele, ale wy-
starczy.

I poszedł… A ja….??? Nie mogłam w to uwierzyć. 
Poczułam ogromny przypływ radości. Byłam z sie-
bie taka dumna, ale wiedziałam, że teraz będę musiała 
jeszcze więcej trenować. Za to Aneta nie wyglądała na 
zaskoczoną. Zdziwiło ją raczej to, że ja też jadę. Wie-
działam, że nie da mi łatwo wygrać.

Po powrocie do domu było dużo gratulacji i uści-
sków. Zadzwoniła też Marta. Wszyscy życzyli mi zwy-

cięstwa i obiecali, że będą trzymać kciuki. Ale tata 
stwierdził rzeczowo:

– Na gratulacje przyjdzie jeszcze czas…
Miał rację. Postanowiłam więc częściej chodzić na 

treningi i jeszcze więcej pracować. I tak mijały kolejne 
dni i tygodnie. Babcia wróciła ze szpitala, ale i tak nie 
miałam dla niej zbyt wiele czasu. Mimo godzin spę-
dzonych na lodowisku nie zaniedbywałam nauki i na 
koniec pierwszego półrocza dostałam stypendium za 
dobre wyniki. Wszyscy cieszyli się feriami, a ja zda-
wałam sobie sprawę, że to ostatnie tygodnie ćwiczeń 
i muszę je dobrze wykorzystać. Jeśli chodzi o babcię, 
niestety, znowu musiała pójść do szpitala… Nie czuła 
się najlepiej, ale ja uparcie wierzyłam, że będzie dobrze.

W końcu nadszedł dzień zawodów. Pojechaliśmy 
do Zakopanego. Byłam jednocześnie szczęśliwa i ze-
stresowana. Wiedziałam, że nie mogę zawieść moich 
najbliższych. Wychyliłam głowę przez okno. Krajobraz 
był przepiękny. Pierwszy raz tu byłam. Wysokie góry 
i drewniane domki nadawały temu miejscu wyjątko-
wego uroku.

Po przybyciu do hotelu szybko się rozpakowaliśmy 
i poszliśmy zwiedzać okolicę. Mieliśmy jeszcze dużo 
czasu, więc nie musieliśmy się spieszyć. Aneta robi-
ła mnóstwo zdjęć, by pochwalić się innym, jak tu jest 
pięknie. Ode mnie trzymała się z daleka i nie chcia-
ła, żeby ludzie pomyśleli, że zadaje się z kimś takim 
jak ja. Było mi przykro, ale jednocześnie niezbyt mi to 
przeszkadzało. Przynajmniej nie musiałam słuchać jej 
narzekań. Nie po to tu przyjechałam… Najważniejsze 
były zawody i dobry wynik. A reszta… 

Wieczorem odbyła się poważna rozmowa z trene-
rem i ostatnie przygotowania. Rano wyruszyliśmy do 
hali sportowej i wkrótce byliśmy na miejscu.  Trener 
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poszedł dopytać o szczegóły zawodów, a my w tym 
czasie udałyśmy się do szatni. Chwilę potem podszedł 
do nas trener i powiedział, że ja będę występować jako 
siódma, a zaraz po mnie Aneta.

I… wreszcie się zaczęło. Pierwsze zawodniczki po-
kazywały swoje układy. Byłam pod wrażeniem. Repre-
zentowały naprawdę wysoki poziom i muszę przyznać, 
że początkowo trochę w siebie zwątpiłam. Starałam się 
jednak za wszelką cenę odrzucić złe myśli. Za to Aneta 
nie przebierała w słowach i ciągle krytykowała rywal-
ki. Nie miała wątpliwości, że jest najlepsza. W końcu 
wywołano moje nazwisko. Weszłam na środek lodo-
wiska. Okropnie się bałam. Z głośników zaczęła lecieć 
muzyka, dając mi znak, żeby zacząć. Z każdym kolej-
nym taktem stres gdzieś ulatywał. Aż nadszedł czas 
na ostatnią i jednocześnie najtrudniejszą część moje-
go układu. Skupiłam się, jak tylko potrafiłam i… Uda-
ło się! Nie mogłam uwierzyć. Wtedy opuścił mnie cały 
stres. Ze strony widowni słychać było gromkie brawa. 
Kiedy schodziłam z lodowiska, podszedł do mnie tre-
ner i skwitował krótko:

– Wiedziałem…! Było super!
Później był występ Anety. Byłam bardzo cieka-

wa, jak jej pójdzie. Muzyka inna od mojej, choć bar-
dzo podobna. Szło jej świetnie, zresztą jak zwykle. Na 
końcu, podobnie jak ja, miała zrobić najbardziej wy-
magającą figurę. Byłam pewna, że wykona ją bezbłęd-
nie. Nigdy nie zawiodła… Niestety, tym razem się nie 
udało. I kiedy upadła na taflę, wszystko nagle ucichło, 
widownia zamarła. Od razu chciałam pobiec, by po-
móc jej wstać, ale trener stanowczo mnie zatrzymał. 
Powiedział, że powinni zająć się tym lekarze. Zdoła-
łam zobaczyć tylko, że w końcu się poruszyła i wpadła 
w histeryczny płacz. Zapowiedziano krótką przerwę. 

Po przybyciu ratowników zaczęłam wypytywać trene-
ra, co się stało, ale nie chciał mi nic powiedzieć. Mimo 
wszystko martwiłam się i błagałam Opatrzność, żeby 
nic poważnego jej nie było. Teraz wszystko wydało mi 
się mało ważne. Popadłam w stan jakiegoś odrętwie-
nia, nie interesowały mnie już mistrzostwa. Trener po-
szedł zadzwonić do rodziców Anety. Żadne z nas nie 
mogło pojechać z nią karetką. Dowiedziałam się tylko, 
że szpital, do którego zawieźli Anetę, jest obok mojego 
osiedla. Postanowiłam, że odwiedzę ją jak najszybciej.

Gdy pan Marek wrócił, właśnie były ogłaszane wy-
niki i przemówił przewodniczący jury:

– Wszystkie występy bardzo nam się podobały 
i chcielibyśmy wszystkim serdecznie pogratulować, ale 
musieliśmy wybrać trójkę najlepszych – tu zaczął wy-
mieniać imiona i nazwiska ludzi, których nawet nie ko-
jarzyłam – a pierwsze miejsce zajmuje… Anna Nowak!

Byłam w szoku, nie spodziewałam się, że to akurat 
ja wygram. Po tym wszystkim nie potrafiłam się cie-
szyć. Jak we śnie weszłam na podium. Odebrałam na-
grody i wróciłam na miejsce. 

Trzy dni później byłam już w domu. Rodzice zgo-
dzili się zawieźć mnie do szpitala. Miałam tam coś 
ważnego do załatwienia… Gdy udało mi się wreszcie 
zdobyć informację, gdzie jest Aneta, od razu ruszyłam 
we wskazanym kierunku. Po wejściu do sali zobaczy-
łam ją na łóżku przy oknie. Przeglądała coś w telefonie, 
ale pierwszą rzeczą, na którą zwróciłam uwagę, była jej 
noga – cała w gipsie. Od razu domyśliłam się, że jest 
poważnie złamana. Podeszłam do Anety. Wyglądała, 
jakby mnie nie zauważyła. Zaczęłam więc nieśmiało:

– Hej! 
– Cześć – odpowiedziała bez żadnych emocji, nie 

odrywając wzroku od smartfona.
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– Jak się czujesz? – spytałam niepewnie.
– Dobrze. Po co przyszłaś? Jesteś najlepsza, wie-

działam… – odpowiedziała równie obojętnie jak wcze-
śniej.

– Nie po to przyszłam, żeby… W szpitalu jest moja 
babcia. Nie miałam czasu jej odwiedzić, ale teraz… po 
wszystkim… Postanowiłam, że wreszcie do niej wpad-
nę. Najpierw jednak chciałam… Nie wiem też, na któ-
rej sali leży babcia. Muszę zapytać pielęgniarki, ale to 
zaraz. A gdzie są twoi rodzice? – zapytałam z ciekawo-
ści, bo nikogo nie zauważyłam.

– A co? Są w pracy… Przyszli na początku, żeby 
podpisać zgodę na leczenie. Teraz to zbędne, nie mają 
czasu – oznajmiła hardo, ale głos jej dziwnie zadrżał.

– Jesteś tutaj sama przez cały czas? – spytałam zdzi-
wiona.

– Sama? Nie! Niezupełnie. Przez te kilka dni zdą-
żyłam zaprzyjaźnić się z pielęgniarką i pewną sympa-
tyczną starszą panią, która leży obok. Teraz jest na ba-
daniach – mówiąc to odłożyła telefon. – Jak chcesz, 
to usiądź – zaproponowała już znacznie przychylniej-
szym tonem.

Posłusznie wykonałam jej polecenie. Byłam miło 
zaskoczona, że chce ze mną porozmawiać. Myślałam, 
że jak tylko przyjdę, powie, żebym wyszła.

– Kiedy wracasz do domu? 
– Za tydzień, ale na treningi będę dopiero mogła 

przyjść za kilka miesięcy. Nie wiem, jak to zniosę…
I wtedy weszła… babcia. Moja najukochańsza bab-

cia i Aneta??? Niesamowita historia. A jednak! We 
trójkę przegadałyśmy całe popołudnie. Były opowia-
dania i dużo śmiechu. Babcia rzeczywiście była bardzo 
miła dla Anety, a Aneta dla niej – coś niewiarygodne-
go. Ze zdumieniem stwierdziłam, że tego dnia dopie-

ro naprawdę ją poznałam i zrozumiałam jej wcześniej-
sze zachowanie. Była samotna! Bardzo samotna!!! Ro-
dzice nie mieli dla niej czasu, ciągle tylko pracowali. 
A w szkole, wbrew pozorom, nie miała prawdziwych 
przyjaciół. Przeżyłyśmy też obie coś niezwykłego, bo 
babcia stwierdziła, że skoro Aneta nie ma swojej praw-
dziwej babci, to ona może ją zastąpić i na początek, po 
powrocie do zdrowia, umówiły się na herbatkę. Nie-
śmiało chrząknęłam…

– Oczywiście, ty też jesteś zaproszona – zaśmiały 
się jednocześnie.

– A…, dziękuję… Jak znajdę chwilę… Nie chcę 
przeszkadzać…

I wtedy już wszystkie wybuchnęłyśmy śmiechem.
Od tego czasu minęły prawie 3 lata. Dziś jestem 

mistrzynią Polski juniorów w łyżwiarstwie figuro-
wym, a Aneta jest moją najlepszą przyjaciółką! Dużo 
nas dzieli, ale mamy wspólną babcię – taką prawdziwą, 
a z drugiej strony trochę „przyszywaną”. Czasami się 
zastanawiam, czy babcia czasem za bardzo nie wczuła 
się w swoją nową rolę. Nikomu to jednak nie przeszka-
dza i z tego powodu wszystkie jesteśmy raczej zadowo-
lone. A Aneta…? Mimo że tak wiele nas różni, bardzo 
dobrze się dogadujemy, zwłaszcza kiedy obok jest bab-
cia, która często dołącza do naszych spotkań. Kiedy je-
steśmy razem, zawsze powtarza, że z nas jest: 

– Taka ekipa, że kapelusze z głów….
I pomyśleć – zaczęło się od sportu, niezdrowej ry-

walizacji i szpitala… Każde trudne doświadczenie na-
leży przekuć w sukces… Nam się udało… i jest super!
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Wyłożyłam zakupy na ladę i uśmiechnęłam się do 
sprzedawczyni, która najwyraźniej tak samo jak ja mia-
ła dość upału. Mimo że była wiosna, duchota unosiła 
się w powietrzu. Usłyszałam ciche „pi” przy kasowaniu 
produktów. 

– Zdrapkę? – zapytała sprzedawczyni. 
Pokiwałam jedynie głową, ponieważ chciałam jak 

najszybciej znaleźć się w domu. Zapakowałam zakupy 
do siatki i udałam się w drogę powrotną.

– Już jesteś? – spytała mnie mama, gdy wróciłam.
– Tak – wysapałam. 
– Wypakuj zakupy, proszę.
Zaczęłam wkładać produkty do szafek, szuflad 

i lodówki. Gdy skończyłam, na stole została jedynie 
zdrapka. Pomyślałam, że niepotrzebnie ją kupiłam.

Na zdrapce był duży napis: „WYGRAJ MILION!” 
i pole do zdrapania. Odwróciłam ją na drugą stro-
nę, gdzie były wypisane nagrody. Oczywiście główna 
to był milion złotych, ale był tam też laptop oraz bi-
let dla dwóch osób na zawody konne. Zdziwiłam się 
trochę, gdyż nie sądziłam nigdy, że w zdrapkach moż-
na coś takiego wygrać. Wzięłam jednogroszówkę i za-
częłam zdrapywać. Moim oczom ukazało się żółte pole 

z napisem „WYGRYWASZ NAGRODĘ NUMER 3. 
GRATULUJEMY!”. Trzęsącymi rękoma obróciłam 
zdrapkę. Nagrodą numer 3 był bilet na zawody konne.

„Wygrałam” – pomyślałam zszokowana i usiadłam 
na krześle. Kilka chwil wpatrywałam się w zdrapkę i po 
chwili krzyknęłam.

– Wygrałam! Wygrałam! 
– Haniu, ciszej – mama weszła do kuchni. – Wypa-

kowałaś już zakupy?
– Mamo, nie uwierzysz! – wysapałam. – Wygrałam!
Mama oparła się o kuchenny stół.
– Co wygrałaś?
– Mamo wygrałam w zdrapce! – krzyknęłam jesz-

cze raz i podałam ją mamie. – Widzisz?
– Córeczko, pewnie to przeterminowane. Poza tym 

co wygrałaś?
Przewróciłam oczami. Mama nie wierzyła w żad-

ne takie wygrane. Obróciłam zdrapkę na drugą stronę 
i pokazałam nagrodę.

– Widzisz? Bilet na zawody konne!
Nigdy nie interesowałam się końmi, ale zawsze to 

była jakaś rozrywka. 
– Przecież ty nie lubisz koni – westchnęła mama.
– Kto tak powiedział? Pojedziesz ze mną?
– Spytaj tatę.
Wybiegłam w podskokach do taty, trzymając w ręku 

zdrapkę. 
Wtedy jeszcze nie wiedziałam, że ten dzień odmie-

ni całe moje życie.
– Zobacz, tato! Wygrałam w zdrapce!
Pokazałam zdrapkę tacie. On wyjął swoje duże 

okulary i zaczął wszystko czytać. Po chwili odparł.
– Jutro będą te zawody. Mogę pojechać z tobą, a te-

raz idź do sklepu i wymień zdrapkę na bilety.
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Pokiwałam głową i wybiegłam z domu.
Następnego dnia razem z tatą pojechaliśmy na za-

wody. Patrzyłam przez okno. A może lepiej by było, 
gdybym wygrała jakieś pieniądze? Ale co dwunastolat-
ka zrobiłaby z pieniędzmi? Nie miałam pomysłu. Tak 
to przynajmniej będę miała trochę rozrywki. Nigdy nie 
oglądałam takich zawodów. Może będzie to ciekawe 
doświadczenie?

Godzinę później byliśmy na miejscu. Wysiadłam 
z samochodu. Przed nami była ogromna hala, a obok 
niej placyk, na którym zauważyłam kilku jeźdźców. 
Wszędzie były konie, a w oddali zobaczyłam stajnię. 
Podeszliśmy do hali. Tam mężczyzna ubrany w nie-
bieską koszulkę z logo stajni skasował nam bilety. We-
szliśmy na halę, na której były ustawione przeszkody. 
Usiadłam z tatą na krzesłach rozłożonych po obu stro-
nach hali. Zauważyłam też stolik sędziowski.

– Widzisz, na hali musi być specjalne podłoże do 
skoków – powiedział tata.

– Dlaczego? – zdziwiłam się.
– Do skoków musi być równa, specjalna powierzch-

nia.
Pokiwałam głową. 
– Zaraz wracam.
Wyszłam z hali i spojrzałam na jeźdźców. Jeden 

z nich skakał przez niską przeszkodę. Konie były róż-
nych kolorów, ale nie wiedziałam, jak fachowo nazywa-
ją się umaszczenia. Nagle usłyszałam krzyki. Zobaczy-
łam chłopaka biegnącego za koniem z luźnym uwią-
zem. Nie pomyślałam ani chwili i chwyciłam konia.

– Ćśś… – szepnęłam do niego i pogłaskałam go po 
łbie. 

Po chwili przyszedł chłopak i odebrał konia.
– Dziękuję – powiedział i zawrócił nim. 

Ja natomiast ruszyłam z powrotem do hali. Usia-
dłam na swoim miejscu i wtedy na swój start wjechał 
pierwszy jeździec. Z głośników odezwał się głos:

– Szesnastoletni jeździec Jan Kowalczyk na Roze-
tce, klaczy rasy islandzkiej, zacznie konkurs skoków 
stadniny „Gwiezdny Koń”. 

Koń jechał najpierw kłusem, a później przyśpieszył 
do szybkiego galopu i po kolei skakał przeszkody na 
ujeżdżalni. Było naprawdę super, nie zorientowałam 
się nawet, kiedy minęły trzy godziny i trzeba było wra-
cać do domu. W aucie tata zapytał, czy mi się podoba-
ło. Odpowiedziałam, że oczywiście tak.

– Może zapiszemy cię z mamą na jazdę konną? Co 
o tym myślisz? – spytał mnie tata.

– Byłoby świetnie – odparłam i już wyobraziłam 
sobie siebie startującą w zawodach.

Kilka dni później pojechałam z tatą do stadniny 
„Złota Podkowa” znajdującej się parę kilometrów od 
naszego domu. Stadnina była ogromna (przynajmniej 
dla mnie), miała halę, ujeżdżalnię na świeżym powie-
trzu, większą ujeżdżalnię, stajnię, budynek za stajnią 
i padoki. Trochę poczytałam na temat koni, żeby lepiej 
jeździć. Wysiadłam z samochodu i udałam się do tre-
nerki. Oporządzała właśnie konia. Z tego co wiedzia-
łam, brązowe konie z czarnymi nogami, grzywą i ogo-
nem nazywa się gniadymi. 

– Dzień dobry – przywitałam się.
– Dzień dobry – trenerka spojrzała na mnie. – O, to 

ty, Haniu?
Pokiwałam głową. Byłam trochę zestresowana, ale 

też się cieszyłam. Tata kupił mi specjalny kask, spodnie 
do jazdy konnej, czyli bryczesy, i buty, czyli sztyblety.

– Ty na pierwszą jazdę, prawda? Podasz mi siodło? 
– spytała trenerka.
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Podałam siodło. Koń był już gotowy.
– Jeszcze przypnę lonżę. To taka linka, najpierw bę-

dziesz jeździć na lonży, a dopiero później możesz jeź-
dzić sama. Klacz, na której będziesz jeździć, nazywa się 
Kanada. Jest spokojna, myślę, że w sam raz dla osoby 
początkującej. 

Musiałam wspiąć się na taki schodek i wsiąść na 
konia, co nie było łatwe, ale udało mi się. Jazda prze-
biegła spokojnie i super się pracowało z Kanadą.

Później pojechałam na kolejny i kolejny trening, za-
wsze na Kanadzie. Zaczęłam sama jeździć, następnie 
galopować i skakać. Było ciężko. Wiele razy spadłam 
w galopie, kiedy jeszcze nie umiałam się utrzymać, 
wiele razy Kanada się spłoszyła, miałam otarcia na ko-
lanach, ale jeździłam. Miałam trzy jazdy w tygodniu 
po dwie godziny. Ćwiczyłam i doskonaliłam jazdę, aż 
w końcu trenerka uznała, że powinnam się zapisać na 
pierwsze zawody.

– Ja… nie wiem – powiedziałam w końcu.
– Zazwyczaj, jeżeli proponuję jakieś zawody, robię 

to tylko dlatego, by jeździec miał szansę zobaczyć, jak 
one wyglądają, ale jeżeli chodzi o twój przypadek, to 
masz szansę naprawdę coś wygrać. Pojedziesz na Ka-
nadzie, ona jest spokojna, na pewno dasz radę – zachę-
cała trenerka.

– Dobrze – zgodziłam się po chwili. 
Gdybym miała jechać na Kanadzie, to faktycznie 

możliwe, że dam radę.
Pracowałam więc przed swoimi pierwszymi zawo-

dami bardzo ciężko. Trenowałam najczęściej na par-
kurach, czyli przeszkodach, które trzeba przejechać 
w odpowiedniej kolejności. Wiele razy zdarzało mi się 
spaść z Kanady podczas skoku, ale w końcu nabrałam 
wprawy. 

Dzień przed zawodami przyszłam na ostatni tre-
ning. Przywitałam się z Kanadą, poczęstowałam ją 
jabłkiem i zaczęłam czyścić. Na początku szczotką 
i zgrzebłem, a następnie wzięłam kopystkę i zaczęłam 
wygrzebywać brud z kopyt. Gdy podeszłam do ostat-
niego tylnego prawego kopyta, Kanada prychnęła i nie 
chciała mi go podać.

– Kanada, co z tobą jest? – zapytałam zniecierpli-
wiona po trzeciej nieudanej próbie. 

Kanada zawsze była łatwa w czyszczeniu i siodła-
niu. Zawsze stała grzecznie i nigdy nie miała proble-
mów z podawaniem nogi. Po długiej chwili wreszcie 
udało mi się wyczyścić kopyto. Osiodłałam Kanadę 
i ruszyłam z nią do ujeżdżalni, gdzie była już trenerka.

Kanada trochę dziwnie chodziła, ale pomyślałam 
sobie, że pewnie po prostu się stresuję i tak mi się wy-
daje. Po jeździe rozsiodłałam ją, zaprowadziłam do 
boksu i udałam się do domu, gdzie już czekali na mnie 
rodzice.

– Cześć – przywitałam się.
– Cześć, jak tam trening? – spytał tata.
– Dobrze, ale strasznie się stresuję jutrem, bo to 

moje pierwsze zawody – przełknęłam ślinę i usiadłam 
na krześle.

– Na pewno dasz radę – tata się uśmiechnął. – Nie 
musisz koniecznie wygrać, poza tym pojedziesz z Ka-
nadą.

Pokiwałam głową. Nie wiedziałam, jakbym sobie 
poradziła z innym koniem. Chociaż wkrótce miałam 
się dowiedzieć…

Następnego dnia zjadłam porządne śniadanie, 
przebrałam się w strój na zawody, który parę dni temu 
kupili mi moi rodzice: koszulę, białe bryczesy, nowy 
kask i czapsy, które nałożyłam na swoje sztyblety. Tata 



38 39

Kamila Chrapkiewicz Los, który odmienił wszystko

 zawiózł mnie do stajni (choć zazwyczaj chodziłam tam 
pieszo), gdzie miało się odbyć zebranie jeźdźców star-
tujących w zawodach. Wyszłam z samochodu i pode-
szłam do trenerki. 

– Dzień dobry – powiedziałam.
– Dzień dobry – odrzekła trenerka. – Możesz już 

przygotować Kanadę.
Pokiwałam głową i poszłam do boksu Kanady. 

Klacz unosiła w górę tylne prawe kopyto.
– Coś ci się stało? – zapytałam przerażona. Klacz 

nie mogła postawić go na ziemi. 
Szybko pobiegłam do trenerki, gdzie wytłumaczy-

łam całą sytuację. 
– Jest z nami weterynarz. Może obejrzeć Kanadę. 

Jeżeli faktycznie jest źle, klaczka nie wystąpi w zawo-
dach – powiedziała.

Przełknęłam ślinę. Weterynarz przyszedł po chwili 
i zaczął oglądać kopyto Kanady. Stałam zdenerwowa-
na obok trenerki. Co, jeżeli Kanadzie naprawdę coś się 
stało? A co, jeżeli to coś bardzo poważnego?

– Kanada ma kontuzję pęciny. Leczenie będzie 
trwało około dwóch tygodni. Będę przyjeżdżał co dru-
gi dzień i podawał antybiotyk. Kanada nie wystąpi 
w zawodach – orzekł weterynarz.

– No to mogę sobie odpuścić – westchnęłam.
– Nieprawda, Haniu, jesteś cudownym jeźdźcem, 

a to doskonała szansa na rozwój umiejętności – powie-
działa trenerka. – Możesz pojechać na innym koniu, 
który również umie świetnie skakać. Na przykład na 
Promyku. To świetny skoczek, startował w zawodach 
wiele razy. Co o tym myślisz?

– No… mogę spróbować.
Bardzo się stresowałam. To w końcu nowy koń, 

z którym jeszcze nie pracowałam, a mam wystartować 

z nim w swoich pierwszych zawodach! Wiedziałam 
jednak, że dam z siebie wszystko. 

Trenerka zaprowadziła mnie do Promyka, który 
okazał się karym ogierkiem z gwiazdką na czole (to 
taka mała plamka). Pogłaskałam go po łbie. Trenerka 
powiedziała, że za piętnaście minut ma być już goto-
wy, więc wzięłam szybko szczotki i zaczęłam go czy-
ścić. Ogier nie był taki spokojny i grzeczny jak Kanada, 
i pomyślałam, że może mnie zrzucić już na pierwszej 
przeszkodzie… „Przestań – upomniałam się w my-
ślach. – Trenerka powiedziała, że dasz radę, to dasz!”

Jednak wcale nie byłam tego taka pewna.
Szybko wyczyściłam ogiera, założyłam mu kan-

tar i zapięłam uwiąz. Następnie wprowadziłam go do 
przyczepy, co nie było łatwym zadaniem, bo stawiał 
opór, próbując wyrwać mi uwiąz z ręki. Starałam się 
być jednak spokojna i myśleć pozytywnie, ale okazało 
się, że w stresie to wcale nie było takie proste. 

Po około godzinie byliśmy na miejscu. Pół godziny 
przed swoim startem osiodłałam Promyka i ruszyłam 
na rozprężalnię zrobić rozgrzewkę.

Ogier jeździł zupełnie inaczej niż Kanada. Jego ru-
chy były bardziej temperamentne i często się wyry-
wał. Ale półtora roku treningów dużo mnie nauczyło. 
Umiałam w miarę nad nim panować.

– Damy radę – szepnęłam. 
Spiker wywołał mnie na halę. Wjechałam do środka 

i gdzieś na trybunach zobaczyłam tatę. Uśmiechnęłam 
się i ruszyłam koniem na parkur, który wcześniej oglą-
dałam razem z trenerką. Promyk zaczął bardzo szyb-
ko, więc złapałam mocniej wodze. Kierowałam nim na 
przeszkody, a on skakał sam. Sam znajdywał miejsce 
wybicia i miejsce lądowania. Nie musiałam praktycznie 
nic robić, oprócz utrzymywania się w siodle i kierowa-
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nia. Po przejeździe okazało się, że mamy jak na razie 
najlepszy wynik. Poklepałam Promyka po szyi. Dali-
śmy radę!

Po zakończeniu wszystkich przejazdów wszyscy 
oczekiwali na ogłoszenie wyników i okazało się, że za-
jęłam pierwsze miejsce. Wygrałam w moich pierw-
szych zawodach i to na innym koniu, niż się przygo-
towywałam!

W nagrodę dostałam statuetkę galopującego konia 
bardzo podobnego do Promyka. Później podszedł do 
mnie tata.

– Super, jestem bardzo dumny z ciebie!
– Oj tato – zaśmiałam się.
– Mówiłem ci, że na pewno dasz sobie radę – po-

wiedział tata. – Ale, że wygrasz i to na koniu, na któ-
rym nigdy nie jeździłaś! To jest wyczyn!

Uśmiechnęłam się. Po chwili podeszła do mnie tre-
nerka.

– Serdeczne gratulacje! Weterynarz dzwonił i po-
wiedział, że Kanadzie się poprawiło.

– Bardzo się cieszę – powiedziałam z ulgą.
Trenerka pokiwała głową.
– Teraz będziesz jeździć też na Promyku. Razem 

super sobie poradziliście.
Uśmiechnęłam się po raz już setny tego dnia. Przy-

pomniałam sobie, jak to wszystko się zaczęło… Od 
przypadkowego kupna zdrapki w sklepie.

Taki to był los.
Los, który odmienił wszystko.

Natalia Dziubała

Ach, jak przyjemnie…

23 KWIETNIA

Mam psa! Nazwałam go Szeryf. Siedzi na dwóch 
łapach przed wejściem do domu i uważnie obserwu-
je. Wygląda tak dostojnie… i jeszcze ta jasnobrązo-
wa łatka na piersi jak gwiazda szeryfa. Początkowo nie 
ufał nikomu. Zbliżenie się kogokolwiek wywoływało 
w nim lęk. Uciekał trwożliwie i patrzył z obawą, czy 
ktoś nie idzie w jego stronę. Jedzenie stawiałam deli-
katnie, aby jakiś nagły ruch go nie przestraszył. Chy-
ba ktoś go kiedyś bardzo skrzywdził. Cierpliwie każ-
dego dnia podchodziłam coraz bliżej. Już nie uciekał. 
Aż w końcu sam podszedł do miski, którą postawiłam 
metr od siebie. Sukces. Jaka radość! Udało się!

5 MAJA 
Dziś Szeryf dał mi się w końcu pogłaskać, chyba 

nawet mu się to spodobało, bo położył pysk na mojej 
nodze. Wreszcie poczułam, jak to jest mieć przyjaciela. 
Nigdy nie udało mi się z kimś tak zaprzyjaźnić.
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13 MAJA
Au! Znowu potknęłam się o kamień. Dlaczego on 

tutaj tkwi? Dlaczego leży na mojej drodze? Czułam, że 
dzisiaj pech znowu mnie nie opuści. I jak pomyślałam, 
tak się stało. Najpierw dwója z przyrody, potem okaza-
ło się, że mama zapakowała mi kanapkę z salcesonem, 
którą miała dać tacie. Aromat z plecaka przywabił 
moje wstrętne koleżanki! Po prostu pękały ze śmiechu! 
Co, mamunia dała salcesonik? A piesek głodny! Szko-
da powtarzać, co mówiły. Ich słowa raniły bardziej niż 
gwóźdź. Było mi tak wstyd. Zabrałam plecak i ucie-
kłam ze szkoły. W domu awantura! Tylko mój Szeryf 
patrzy i nic nie rozumie. Kochane psisko. Przytuliłam 
się do niego i utopiłam łzy w jego cieplutkiej sierści. To 
mój jedyny przyjaciel. Powtarzam je-dy-ny.

14 MAJA

W mojej klasie jest sześciu chłopaków. Oni mają 
swoje sprawy. Są zgrani. Jeśli chodzi o dziewczyny, to 
jestem ja i jeszcze trzy, ale te trzymają razem. Na po-
czątku traktowały mnie jak powietrze, ale od pewnego 
czasu wzięły mnie na cel. Dokuczają na różne sposo-
by. Ale ja nikomu nie mówię, bo kto mnie zrozumie. 
Może być jeszcze gorzej.

16 MAJA

Najlepiej, jak jestem w domu. Wsuwam się pod koc 
i… w tej sekundzie wskakuje Szeryf. 

– Szeryf ! – stękam. – Jesteś za ciężki. 
Leżę z kocem pod brodą i patrzę w sufit, jakby tam 

coś było. 
I tak mi najlepiej. Nie chce mi się wstawać. Mogę 

tak cały dzień leżeć i milczeć. Nawet książka mnie nie 
kusi. Nic nie myśleć, nic nie robić. Do szkoły wsta-

ję z trudem. Idę nogą za nogą, byleby jak najdłużej. 
Lekcje da się znieść. Niektóre są ciekawe, inne nudne. 
Najgorzej jest na przerwach. Stoję wsunięta za szafkę 
ubraniową. Żeby mnie tylko nie zauważyły. Chciała-
bym czasem mieć taką czapkę niewidkę. Zniknąć.

3 CZERWCA

Po lekcjach wracałam ze szkoły. Jak zwykle sama. 
Szłam szybko, żeby jak najszybciej znaleźć się w domu. 
W oddali zauważyłam sylwetkę Szeryfa. O Boże, chy-
ba uciekł! A jak mu się coś stanie? W tym momencie 
wyskoczyły dziewczyny z klasy i chlup…! Wylały na 
niego jakieś paskudztwo. Szeryf gwałtownie odskoczył 
na ulicę. Na szczęście nic nie jechało. Pędził przed sie-
bie na oślep. Pędziłam i ja, wołałam. Chyba usłyszał, bo 
nieco zwolnił. Dobiegłam i wciągnęłam go na chod-
nik. Jego lśniąca sierść ociekała zielono-czerwoną far-
bą. Usłyszałam, jak one śmieją się ze swojego udane-
go żartu. Wycierałam go chusteczkami higienicznymi, 
ale na nic.

Rodzicom powiedziałam, że nie wiem, kto to zro-
bił. Znowu skłamałam.

5 CZERWCA

Wczoraj na lekcji poznałam wspaniałego człowieka. 
Oglądaliśmy film o panu Aleksandrze Dobie. Czytali-
śmy artykuł o nim. Mimo wieku i różnych przeciwno-
ści podczas organizacji wypraw, a także w trakcie swo-
ich samotnych morskich wędrówek, kipiał radością. To 
niebywałe. Czy można się nie bać? Tyle nocy na wiel-
kim, bezkresnym oceanie. Pod nim głębia. Wieloryby, 
ogromne żółwie wodne, niebezpieczne prądy, zmiany 
pogody… Samemu na bezkresnym oceanie z uśmie-
chem w oczach i piosenką na ustach Ach, jak przyjem-
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nie kołysać się wśród fal… Ile trzeba mieć sprawności, 
aby tak ochoczo wiosłować. Ile odwagi?! Jak to jest po-
ruszać wiosłem? Oprócz zachwytu dla niego jako czło-
wieka nieustannie kusiła mnie chęć wyprawy kajako-
wej. Widziałam kajakarzy, ale nie pomyślałam nigdy, 
jak to jest. A teraz chciałam zobaczyć.

10 CZERWCA

Dzisiaj po raz pierwszy dotknęłam wioseł. Byli-
śmy z rodzicami na krótkiej przejażdżce kajakiem po 
Liswarcie. To taka niewielka rzeka w naszej okolicy. 
Tata radził sobie nieźle, ale ja nie potrafiłam samo-
dzielnie wiosłować. Mam za mało siły. To pewnie od 
tego leżenia na kanapie – pomyślałam. – Rodzice cie-
szą się, że w ogóle coś mi się chce, więc chętnie pod jęli 
temat wspólnej wyprawy. Przy okazji była rozmowa. Po 
raz pierwszy od dawna mówiłam, opowiadałam z za-
chwytem o panu Aleksandrze Dobie. Jak samotnie po-
dróżuje w różnych odległych krańcach świata, wyzna-
cza sobie cele, jak sobie radzi i jaki jest wesoły.

11 CZERWCA

To nie takie łatwe przebić opór wody. Teraz myślę, 
żeby nauczyć się odwagi, żeby nie chować się za szafkę, 
żeby nie unikać bandy, lecz stawić czoło złu jak ogrom-
nej fali.

12 CZERWCA

W końcu powiedziałam rodzicom o tym, co dzia-
ło się w szkole. O dokuczaniu koleżanek, o tym, jak 
skrzywdziły Szeryfa. Rodzice następnego dnia byli 
u dyrektora. Potem były rozmowy dziewczyn na dy-
waniku w gabinecie. Przyszły mnie przeprosić. Powie-
działy, że chcą się ze mną kolegować. Nie ufam im, ale 

ok, podałam rękę na zgodę. Poczułam ulgę i radość. 
Wreszcie od tylu miesięcy poczułam się wolna od lęku.

14 CZERWCA

Dziś Szeryf dziwnie smutny leżał przy moim łóżku. 
Zawołałam tatę. Potem pojechaliśmy do weterynarza. 
Okazało się, że jest konieczna operacja, bo inaczej pies 
nie ma szans na przeżycie. Nie mogłam w to uwierzyć. 
Czułam się strasznie. Wiedziałam, że bez mojego je-
dynego przyjaciela nie dam rady.

16 CZERWCA

Uff… już po operacji. Te chwile oczekiwania na te-
lefon od taty, który zawiózł Szeryfa do kliniki. Wrócili 
razem. Teraz Szeryf musi dużo wypoczywać, aby dojść 
do sił. Od kilku dni codziennie wychodzimy na spacer. 
Powolutku, powolutku dochodzimy na zielony plac. Tu 
Szeryf siada, a ja ćwiczę na ścieżce zdrowia. Chcę być 
silna i sprawna, by móc ponownie wziąć się za wiosła. 
Chciałabym przepłynąć samodzielnie chociaż krótki 
odcinek, zobaczyć jak to jest…

18 CZERWCA

Dzisiaj po raz pierwszy w życiu wzięłam udział 
w międzyszkolnych zawodach w biegu na czas. Nie by-
łam najlepsza, ale i nie najgorsza. Ważne, że się dobrze 
bawiłam, w nagrodę dostałam medal od rodziców. Taki 
na niby. Czekoladowy krążek w złotym papierku. Zja-
dłam ze smakiem.

24 CZERWCA

Codziennie ćwiczę, podnoszę sobie poprzecz-
kę i nie powiem, że jest lekko. Jestem okropnie zmę-
czona. Drugiego dnia mam zakwasy i nie chce mi się, 
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 zwyczajnie. Na siłach trzyma mnie Szeryf, który szcze-
ka, jak siadam obok niego na trawie. Czasem nie chce 
mi się wstać, ale właśnie wtedy wkracza do akcji mój 
ukochany piesek.

25 CZERWCA

Dziewczyny z klasy, nie powiem „z bandy”, przyje-
chały do parku i ćwiczą ze mną. Szeryf jest trochę nie-
spokojny, chyba wyczuwa wroga. Pies pamięta krzywdę 
i nie zrozumie, że ten ktoś się zmienił. 

30 CZERWCA

Byliśmy znowu na kajakach. Na krótkim spokoj-
nym odcinku wiosłowałam razem z tatą. Nuciliśmy 
wesoło Ach, jak przyjemnie kołysać się wśród fal, gdy szu
mi, szumi woda i płynie sobie w dal. Wróciłam bardzo 
zmęczona słońcem, wysiłkiem i wrażeniami. Widać, że 
rodzice polubili te wspólne wypady. Tak wyszło, że tro-
chę dla mnie dali się wciągnąć w niezłą przygodę. Po 
powrocie planujemy z tatą kolejną dłuższą i trudniejszą 
trasę. Szkoda tylko, że Szeryf musi zostawać w domu. 
Przynajmniej wiemy, że ma czujne oko na nasz dom – 
jak to prawdziwy szeryf.

Piotr Gądek

Wracam do gry…!

Słońce zapukało w okno, przerywając mój sen. 
Z kuchni dobiegały głosy rodziców, ale byłem tak 
rozespany, że nie przysłuchiwałem się rozmowie. 

Rozmarzyłem się, bo przecież dziś jest pierwszy dzień 
wakacji. Oj tak! Będę się tylko wylegiwał i grał. Mam 
przecież tyle zaległości, że muszę to nadrobić – po-
myślałem. I ta myśl skłoniła mnie, aby jednak jak naj-
szybciej zerwać się z łóżka. Już na korytarzu słyszałem 
krzątaninę mamy, a tata szybko wybiegł do garażu.

– Hejka! – zawołałem, wchodząc do kuchni.
– No, wstałeś już! Usiądź i zjedz śniadanie, bo bę-

dziemy się zaraz pakować! – oznajmiła mama, a brat na 
przywitanie radośnie zaśpiewał swoje „gugu” i „gaga”. 

W mig się ostatecznie rozbudziłem:
– Jak to pakować? Gdzieś jedziemy? – zapytałem 

zdziwiony.
– Tak, synku – roześmiała się mama i zaczęła opo-

wiadać pełna jakiejś dziwnej energii.
– Znaleźliśmy z tatą gospodarstwo agroturystyczne 

na Mazurach… Cisza, spokój, las, jeziora i… my. My-
ślę, że naprawdę będzie super, zobaczysz! – dodała.

– A będzie dostęp do Internetu? – zapytałem ra-
czej dla formalności niż zaciekawiony – przecież teraz 



48 49

Piotr Gądek Wracam do gry…!

wszędzie jest Internet. Dlatego, słysząc zadane przez 
siebie pytanie, nie czekałem na odpowiedź. 

– Tak, co za głupie pytanie, przecież Internet jest 
wszędzie – zaśmiałem się jeszcze raz w duchu.

– Raczej nie będzie – wyprowadziła mnie z błędu 
mama – jedziemy tam odpocząć.

– Yhy – burknąłem zdesperowany.
– Niestety, cały rok siedzisz nad komputerem. To 

zdalne nauczanie… Dobrze, że wreszcie się to skoń-
czyło, że możemy wyjechać. Pora wrócić do normalno-
ści i odsapnąć od tego wszystkiego: monitorów, słucha-
wek…. – dodała.

– To ja nigdzie nie jadę! – krzyknąłem oburzony. – 
Co ja tam będę robił!? Dwa tygodnie bez wi-fi i kon-
taktu ze znajomymi? To ja dziękuję, wolę już jechać do 
babci, a wy jedźcie sobie sami – odpowiedziałem dum-
nie, ale bez przekonania.

W tym samym momencie wszedł do kuchni tata:
– Samochód wysprzątany! Wymiotłem chyba 

z tonę paluszków i chipsów. Możemy się pakować! – 
krzyknął radośnie.

Wiedziałem, że z ojcem nie ma co dyskutować, po-
nieważ jego argumenty zawsze były celne i na ogół nie 
do podważenia. On jest z tych, co zawsze mają rację. 
Zaniechałem więc podejmowania jakichkolwiek nego-
cjacji. Popatrzyłem zrezygnowany na mamę i udałem 
się na górę. Pierwsza moja myśl: zainstalować gry!

Że też wcześniej o tym nie pomyślałem. W końcu, 
co ja będę robił w tej dziurze? Zadowolony z genial-
nego pomysłu, pobiegłem do pokoju zrealizować swo-
je plany, ale jak zwykle… Brat uwiesił mi się na nodze. 

– Oluś! – wrzasnąłem… Że też teraz zachciewa mu 
się zabawy – pomyślałem, ale nie było wyjścia. Było 
„gugu”, „gaga” i samochody. I jeszcze mama ze ster-

tą uprasowanych ubrań, i te torby… Wszystko…, tyle 
pracy, że zabrakło czasu na zabawy z telefonem. 

Wreszcie koło południa wyjechaliśmy. Przez po-
łowę drogi byłem tak oburzony, że nawet nie chcia-
łem uczestniczyć w rodzinnych rozmowach i zaba-
wach z bratem. Ani zachęta do zwiedzania po drodze 
mijanych miast nie zdołała poprawić mi nastroju. Aż 
w końcu wieczorem dotarliśmy na miejsce. Rzeczywi-
ście, na horyzoncie rozciągały się same lasy i jeziora. 
Dzikie kaczki unosiły się w powietrzu, a w oddali falo-
wały łany zbóż. Wiedziałem, że to odludzie, ale że ta-
kie? Tylko same krowy na pastwiskach, a gdzieś dalej 
starsze panie zbierające truskawki. 

– Towarzystwo, że hej… – skwitowałem załama-
ny. Naprawdę zostanie mi tylko… Oluś i rozmowy 
o „gaga” i „gugu”… „Tragedia w czterech aktach” – jak-
by powiedziała pani od historii.

Zjechaliśmy z drogi asfaltowej na żwirową, któ-
ra rozciągała się wzdłuż jezior hodowlanych z rybami. 
Po kilku kwadransach wjechaliśmy na duże podwórze. 
Dom na styl francuski pokryty był starą, czerwoną da-
chówką. Przed nim stała zabudowana weranda z bia-
łych desek, z boku stodoła oraz stajnia. Wszędzie cho-
dziły kury i kaczki. Z domu wybiegła gospodyni, która 
bardzo serdecznie nas przyjęła. Poinformowała, gdzie 
możemy się udać, aby się rozgościć. Rodzice szyb-
kim krokiem poszli się rozpakować, bo przecież: „taka 
przyroda, tyle do zwiedzania”. 

Tylko ja leniwym krokiem zmierzałem do swo-
jego pokoju, ciągnąc za sobą ciężki plecak. Nie było 
mi do śmiechu – toż to rzeczywiście prawdziwe odlu-
dzie…, a raczej ludzie są, tylko brak cywilizacji… Po 
prostu koniec świata! Jakieś „Maciupice Wielkie” lub 
coś w tym stylu.
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Wieczorem wszyscy zebrali się na integracyjnym 
ognisku. Był kociołek z pieczonymi ziemniakami oraz 
grill z różnymi kiełbaskami. Wszystko było takie…, 
takie dobre, takie pyszne, ale ja ani myślałem pokazać 
po sobie, jak jest. Pani domu krzątała się wokół gości, 
aby nikomu niczego nie zabrakło. Mnie też propono-
wała dokładki. A ja, nadal nadąsany, patrzyłem tylko 
na telefon, kiedy wreszcie pojawią się choć dwie kre-
ski zasięgu. Udawałem, że mi nie smakuje i z „wielką 
łaską” godziłem się na kolejny talerz pieczonych ziem-
niaków. 

– Nie kupią mnie byle jedzeniem… nawet najlep-
szym, choćby chipsami czy pieczonymi ziemniakami, 
lub ogniskiem! – mówiłem w duchu do siebie, ale z co-
raz mniejszym przekonaniem. Nawet nie zauważyłem, 
kiedy obok mnie usiadł chłopak. Był bardzo wysoki, 
miał bujne, czarne włosy i roześmiane oczy. 

– Hejka, Dominik jestem – przedstawił się bez 
zbędnych wstępów, wyciągając do mnie rękę. 

– Hej, Piotrek – odrzekłem, odwzajemniając leni-
wie uścisk.

– Na długo przyjechaliście? – zapytał. Miałem po-
wiedzieć, że na całe wieki, ale: – Na dwa tygodnie, jak 
trwa turnus – odpowiedziałem – a ty? – dodałem i sam 
nie wierzyłem, że to mówię.

– A ja tu mieszkam. To gospodarstwo moich rodzi-
ców. Chodź, oprowadzę cię – zaproponował.

I nagle…, kiedy wstawał ze schodów, zauważyłem 
dziwny, metalowy pręt, który wystawał spod prawej 
nogawki. Szybko zorientowałem się, że chłopak ma 
protezę. Chciałem zapytać, lecz nie wypadało. Udając, 
że niczego nie widziałem, poszedłem za nim. Gospo-
darstwo było ogromne – dużo budynków i tyle samo 
zwierząt. Lecz najbardziej podobało mi się w stajni. 

Nie ukrywam, że strach mnie obleciał przed końmi. 
Jak wszedłem, to tylko przyglądały mi się tymi swoimi, 
wielkimi ślepiami. Tak przynajmniej mi się wydawało.

– Chodź! Dotknij go! Nie bój się! – zawołał.
– Ja…, ja…, ja wcale się nie boję. Konia mam się 

bać? Przecież mnie nie ugryzie – zrobiłem pewną sie-
bie minę, ale podszedłem nieśmiało i ostrożnie.

Za okazany szacunek zwierzę odwzajemniło się 
tym samym i jeszcze do tego ufnością. Nigdy nie za-
pomnę tej chwili… Jakby czas stanął w miejscu. Koń 
przytulił do mnie swój wielki łeb, zachęcając do za-
bawy.

– To jest Antoś! – krzyknął Dominik, przerywając 
nasze igraszki. – Widzę, że już się polubiliście, choć on 
jest bardzo nieufny. Dobry z ciebie człowiek, konie to 
czują. Chodź, pokażę ci resztę! 

Bardzo szybko się zaprzyjaźniliśmy. Czas nadzwy-
czaj prędko nam uciekał. Nauczyłem się nie tylko pie-
lęgnacji koni, ale również stawiałem pierwsze kroki 
w jeździe. Podobało mi się, choć do tej pory nie lubi-
łem niczego, co brudne i co „dziwnie pachnie”. Znik-
nęły gdzieś dotychczasowe obawy i fobie. Zadowolony 
z kolejnego dnia wracałem do pokoju.

– Przyjdziesz wieczorem na ognisko? – zapytał 
przyjaciel. – Kilka rodzin wyjeżdża i robimy pożegnal-
ne spotkanie – dodał. 

– Jasne, że przyjdę – odparłem z prawdziwym en-
tuzjazmem.

Nagle zauważyłem, że Dominik zaczął utykać. 
– Co się stało? – podbiegłem złapać go pod ramię.
Usiadłszy na ławeczce, wskazał na protezę:
– Wiesz, jak czasem jest gorąco i mam bardzo in-

tensywny dzień, to miewam otarcia. Niezbyt przyjem-
ne uczucie.
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Zmartwiony i jednocześnie bardzo ciekawy zapy-
tałem:

– Co się stało?
Dominik westchnął, a jego spojrzenie utknęło 

gdzieś w oddali. Po niezręcznej ciszy zaczął opowiadać: 
– Zawsze lubiłem sport. Zresztą,… tata mnie na-

mawiał, aby się ruszać. Albo rower, albo basen – zawsze 
coś ciekawego wymyślił. Ale ja lubiłem biegać. Nawet 
dobrze mi szło…. Pani od WF-u zachęcała mnie do 
innych dziedzin sportu. Więc zacząłem stawiać pierw-
sze kroki w sztafecie, lekkoatletyce i skoku w dal. Pró-
bowałem wszystkiego. Później zapisałem się do klubu 
sportowego dla młodzieży. Tam już trenowałem profe-
sjonalnie, pod okiem trenera. Było ciężko. Słońce czy 
deszcz, ja biegałem. Ale wiesz… warunki miałem do-
bre. Byłem szybki, a tereny wokół domu pozwalały mi 
na codzienny wycisk. Czasami miałem dosyć. Dziecia-
ki bawiły się w ogrodzie, grały, a ja zawsze w biegu. 
Ale coś za coś. Miałem osiągnięcia, nawet kilka me-
dali udało mi się zdobyć. Chciałem iść dalej. W sumie 
nic innego nie umiałem. To sprawiało mi frajdę i czu-
łem się wolny. Walczyłem sam ze sobą i zawsze wy-
grywałem. Tak wtedy myślałem i nie przypuszczałem, 
że najgorsze dopiero przede mną. Półtora roku temu 
miałem wypadek. Czekałem na autobus, kiedy rozpę-
dzony samochód wjechał w przystanek. Mało co pa-
miętam. Tylko światła i huk. Obudziłem się w szpitalu 
z wielkim bólem. Niestety, stopy nie udało się urato-
wać. Ciężko nawet opisać, co wtedy czułem. Żal, złość 
i wielkie rozczarowanie. Trenować już nie mogłem. 
Prawdziwa walka z samym sobą dopiero się zaczęła, 
a była nią rehabilitacja, potem pierwsze treningi. Co-
dzienne ćwiczenia, ból i nadzieja w oczach rodziców, 
że będzie lepiej. Nie wiedziałem, co było gorsze… Oj, 

często popłakałem sobie w poduchę. Ale nie poddałem 
się. Ta praca się opłaciła i zacząłem nowy etap. W po-
wrocie do zdrowia pomogły mi konie… I wiesz, co ci, 
Piotrek, powiem? W sumie to teraz wszystko mogę 
trenować. Stałem się silniejszy i tak łatwo się nie pod-
dam. Wracam do gry! Mimo wszystko… – mówiąc to, 
poklepał mnie po ramieniu.

Zamilkłem. Łzy zakręciły mi się w oczach, chociaż 
chłopakowi nie wypada… Było mi głupio. Nie ćwiczy-
łem z lenistwa. Szukałem pretekstu. Nie wiedziałem, 
co mam powiedzieć i jak się zachować. Zobaczyłem 
bohatera, takiego prawdziwego, który walczył o marze-
nia, a przy tym wszystkim zarażał innych swoim opty-
mizmem. Mnie zaraził… On przeciwstawiał się słabo-
ściom, a moim jedynym dotychczasowym zmartwie-
niem był brak wi-fi i Oluś…? Poczułem wielki wstyd.

– A ty coś ćwiczysz? – zapytał Dominik, przerywa-
jąc moje rozmyślania.

– A… ja? – zająknąłem się –… ja ćwiczyłem karate 
– odrzekłem, niewiele myśląc.

– O, karate! Super, pokażesz coś? – krzyknął.
– E tam…, już nie ćwiczę – odparłem spuściwszy 

wzrok.
– Ale dlaczego? – zapytał.
– Jakiś czas temu tata zapisał mnie na treningi. 

Z początku byłem oporny. Nie lubiłem WF-u ani ni-
czego, co powoduje, że się pocę. Padło na karate. Tata 
też trenował kilka lat, więc poszedłem. Z czasem nawet 
zaczęło mi to sprawiać radość. Szybko łapałem układy, 
a do tego sam trener mnie chwalił. Zdobyłem kilka be-
lek. Podobało mi się, że to walka oparta na wzajemnym 
szacunku. Jasno określone zasady, których nikt nie ła-
mał… Ale lubiłem też gry komputerowe i szybko dla 
nich zrezygnowałem. Nie było czasu…
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– Słuchaj – klepnął mnie po ramieniu Dominik – 
wiesz, nie zmarnujmy włożonej pracy. Za rok się spo-
tkamy i opowiemy o naszych osiągnięciach. Co ty na 
to? Umowa stoi? Razem wracamy do gry??? – zapytał, 
wystawiając dłoń do przybicia piątki. Nawet się nie za-
stanawiałem:

– Dobra, wracamy go gry! – przybiłem radośnie, nie 
wiedząc jeszcze, jak to zrobię.

Czas szybko mijał. Nauczyłem się jeździć konno, 
kilka razy zabraliśmy ze sobą Olusia, który do swoje-
go ubogiego słownictwa dodał „ko, ko”. I nie chodziło 
chyba o kury, bo pokazywał wtedy na konia i śmiał się 
jak szalony. I… nawet wtedy było super. 

W końcu jednak nadeszła pora powrotu. Było 
mi żal, że już musimy wyjeżdżać. Pożegnałem się ze 
wszystkimi, zwłaszcza z Dominikiem. Całą drogę roz-
myślałem nad przeżyciami kolegi i obietnicą, jaką mu 
złożyłem. Do dzieła! Po wakacjach wracam do roboty 
i… wracam do gry! Razem wracamy, z Dominikiem!!! 
– pomyślałem i zrobiło mi się lżej na sercu.

W domu poprosiłem rodziców, aby, jak tylko to 
będzie możliwe, ponownie zapisali mnie na treningi. 
Zdziwili się nieco, ale i ucieszyli. A ja postanowiłem, że 
z cierpliwością i sumiennością będę ćwiczył ze wszyst-
kich sił. Oczekując kolejnych wyników, a może i suk-
cesów. Dam z siebie wszystko! Jak Dominik…

Amelia Leonhard

Bez granic i barier

Na gwiazdkę dostałam pamiętnik. Zawsze 
chciałam mieć właśnie taki, mocno różowy 
z puchatymi, mięciutkimi okładkami i kłó-

deczką. Przytuliłam go do policzka, był taki milutki. 
Dopiero kiedy emocje związane z innymi prezentami 
już opadły, zaczęłam się zastanawiać, jak zapełnić pu-
ste kartki. Usadowiłam się wygodnie w łóżku, wzięłam 
do ręki nowiutki długopis z pomponikiem i niestety 
poczułam pustkę w głowie. Co też mogłabym napisać? 
Od czego zacząć? W pamiętnikach pisze się o przeży-
ciach, uczuciach i o tym, czego nie można tak wprost 
powiedzieć nawet najbliższym nam osobom. 

Mam niecałe 11 lat i wiem, że pamiętniki piszą 
chyba starsze dziewczyny. One mają więcej wspo-
mnień i przeżyć. Co ja mogę napisać na kartkach mo-
jego pierwszego pamiętnika? Zastanowiłam się chwi-
lę i doszłam do wniosku, że mam bardzo dużo wspo-
mnień związanych z życiem w Anglii. Mieszkałam 
tam z rodzicami kilka lat i chodziłam do szkoły. Te-
raz mogę powiedzieć, że jestem szczęściarą, bo wycho-
wywałam się w cudownym miejscu. Hrabstwo Cum-
bria jest niesamowite. Tamtejszy krajobraz wygląda 
tak, jakby połączyć nasze polskie Bieszczady i Mazury 
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w jedno. Co tydzień jeździłam z rodzicami na wyciecz-
ki w takie miejsca, gdzie było dużo atrakcji dla dzieci, 
np. kolejki w kopalni i parki linowe. Tata zawsze mó-
wił, że skoro turyści przyjeżdżają tu z Australii, Japonii 
i Chin, to my też powinniśmy zobaczyć najpiękniejsze 
wodospady, jeziora i góry naszych okolic. 

Teraz oddałabym wiele, aby być tam choć przez 
chwilę. Często na  Google Maps oglądam miejsca, 
gdzie byłam i mieszkałam. Czasem włączam kamerki 
live w Appleby, żeby zobaczyć pogodę i sprawdzić, czy 
moja pizzeria jest otwarta. Pokonuję wirtualnie drogę 
z domu do szkoły. Mijam bardzo stary rynek St. Law-
rence Church i zbliżam się do mostu, który ma 130 lat. 
Potem idę cały czas pod górę. To śmieszne, ale pamię-
tam nawet zadyszkę i bolące nogi od długiego marszu. 
Szkoła mieściła się w starym budynku, zbudowanym 
z kamienia na froncie i białych cegieł od strony bo-
iska, z wieloma dachami i charakterystycznymi różo-
wymi i niebieskimi pasami przy oknach. Często za nią 
tęsknię, ale najbardziej za czasem spędzonym z moimi 
przyjaciółmi w Appleby. Kiedy jest mi źle, to dzwo-
nię do kolegów w Anglii. Wspominamy dawne cza-
sy i śmiejemy się z psikusów, jakie robiliśmy. Mama 
mówi, że jeśli będę wspominać i rozmawiać o dobrych 
zdarzeniach, to zostaną mi w pamięci na dłużej. Czę-
sto myślę o Jasonie, Oskarze, Samuelu, Jacku i przede 
wszystkim o małym Thomasie.

Najdalej potrafię sięgnąć pamięcią do czasów 
przedszkola. Nigdy nie zapomnę, jak bardzo bałam 
się opiekunek. Moja pierwsza wychowawczyni wzięła 
mnie za rękę, a ja musiałam pożegnać się z mamą. Bar-
dzo płakałam. Pamiętam, że się uśmiechała, przytulała 
mnie i dawała różne zabawki. Ogarniało mnie uczucie 
bezsilności, kiedy nic nie rozumiałam. Bardzo chcia-

łam bawić się z innymi dziećmi, ale nie rozumiałam 
zasad zabaw. Czułam się bardzo samotna i chciałam 
być niewidzialna, żeby nikt nic do mnie nie mówił i o 
nic nie pytał. Zupełnie tak samo jak Thomas. 

On też zawsze siedział z dala, nic nie mówił i czę-
sto zakrywał oczy, gdy się czegoś bał. Cały czas ukła-
dał klocki w równym rzędzie i równych odległościach. 
Szybko staliśmy się sobie bardzo bliscy. Nie wiem, dla-
czego pomyślałam, że jesteśmy do siebie podobni, że 
coś nas łączy. W klasie uciekaliśmy w kąt, chowaliśmy 
się w domku dla lalek, a ja mówiłam do niego po pol-
sku. Byłam pewna, że mnie rozumie. On nigdy nic nie 
mówił. Najbardziej lubiliśmy wychodzić na dwór, bo 
wtedy bawiliśmy się z innymi dziećmi, choć one do nas 
nic nie mówiły, tylko biegaliśmy jak szaleni po boisku. 
W zabawie w berka nie potrzeba nic mówić.

Aż tu pewnego dnia usłyszałam:
– Chodź – powiedział Thomas, zniekształcając pol-

skie słowo.
Pomyślałam, że jednak mnie rozumie. Zrobiło mi 

się ciepło na sercu. Pobiegliśmy na koniec boiska i Tho-
mas pokazał mi rosnące za ogrodzeniem jeżyny. Zje-
dliśmy wszystkie w zasięgu ręki. Były okropnie kwa-
śne, ale zabawa była super i Thomas bardzo się śmiał. 
Uwielbiałam jego śmiech i uwielbiałam nasze zabawy 
na boisku. Byliśmy nierozłączni. W kolejnych latach 
było coraz lepiej. Do zabawy włączyliśmy Jacka, Oska-
ra, Jensona i Sama. Pamiętam, że to zawsze ja wymy-
ślałam nowe zabawy. Biegałam najszybciej i najlepiej 
grałam z chłopakami w nogę. W sporcie nie musieli-
śmy dużo rozmawiać. Czułam się wspaniale, że zawsze 
wszyscy chcieli mieć mnie w swojej drużynie. Proble-
my pojawiały się wtedy, gdy ktoś chciał rozdzielić mnie 
z Thomasem. Inne dzieci nie zawsze chciały mieć go 
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w grupie. Był niższy od innych, biegał wolno i trochę 
niezdarnie. Potrzebował też więcej czasu, żeby zrozu-
mieć, co ma robić. W czasie zabawy rozumieliśmy się 
bez słów i nikt nie śmiał się ze mnie, kiedy coś źle po-
wiedziałam po angielsku. Nie było czasu na rozmo-
wy. Z każdej przerwy wracaliśmy spoceni i szczęśliwi. 
Mama zawsze wspomina, że nawet po lekcjach trudno 
nas było „pozbierać” do domu. Po obiedzie i wieczora-
mi bawiłam się z chłopakami na placu zabaw. 

Z czasem pokonałam bariery językowe. Nauka nie 
sprawiała mi już żadnych problemów. Na koniec dru-
giej klasy dostałam nagrodę i dyplom – jako jedna 
z najlepszych w klasie i to nie tylko w sporcie. Ale to 
właśnie sukcesy w sporcie były dla mnie najważniej-
sze i dawały mi dużo satysfakcji. Czerpałam z nich siłę 
i chciałam więcej. Nauczycielka wychowania fizyczne-
go wiele razy jeździła ze mną na zawody w gimnastyce 
i bieganiu. Zawsze zajmowałam pierwsze lub drugie 
miejsca. Koleżanki bardzo mi zazdrościły i nie zawsze 
były miłe. Za to zawsze kibicowali mi koledzy, a wśród 
nich oczywiście Thomas. To dzięki nim chciało mi się 
chodzić do szkoły.

W Anglii przed końcem roku szkolnego zawsze jest 
Sports Day. Nie tylko dla mnie był to najważniejszy 
i wyczekiwany dzień w szkole. Pamiętam to doskonale. 
Słońce świeciło od rana, a to się raczej rzadko zdarzało 
w Appleby. Do szkoły przyszliśmy już ubrani wygod-
nie, na sportowo. Mundurki zostały w domu. To już 
było jak święto, bo codziennie musieliśmy nosić czarne 
spodnie lub spódniczki i niebieskie bluzy z naszywką 
szkoły. Tego dnia nie było nauki, tylko cały dzień za-
bawy na dworze. Pamiętam, jak równiutko wyszliśmy 
z klasy i podeszliśmy do linii startu, aby się zaprezento-
wać i pomachać do rodziców. Bałam się, że nie ma mo-

jej mamy, ale w końcu ją znalazłam wzrokiem, a wła-
ściwie to Thomas mi wskazał, bo nasze mamy siedziały 
obok siebie.

Pierwszą konkurencją był bieg dziewczynek. Pa-
miętam, że bardzo się bałam i byłam zestresowana. Te 
zawody wyglądały jakoś tak poważnie, inaczej niż te 
nasze codzienne wyścigi w szkole. Bałam się, że mogę 
się przewrócić albo stanie się coś, że nie wygram. Te-
raz wiem, że to się nazywa presja, to nie jest miłe uczu-
cie. Szybko przypomniały mi się słowa mamy, że wca-
le nie zawsze muszę być najlepsza, ale nigdy nie moż-
na się poddawać i załamywać. W końcu pani Johnson 
krzyknęła:

– Ready, steady, go! – i wystartowałyśmy.
Najbardziej bałam się Carly i Tamzin, one też były 

bardzo dobre w bieganiu. W głowie miałam tylko jed-
ną myśl: „Nie wolno mi zwalniać”, choć miałam świa-
domość, że dziewczyny są zaraz za mną. Biegłam bar-
dzo szybko, serce waliło mi mocno i czułam, że brak 
mi już powietrza, ale kiedy byłam już blisko szarfy, 
wiedziałam, że wygram. Wpadłam z impetem na zie-
loną wstęgę.

– Well done, Amelia! – powiedziała pani Kippling.
Byłam szczęśliwa, ale znów wrócił stres. Za chwilę 

rozpoczynali bieg chłopcy i bałam się, jak pójdzie Tho-
masowi. Kiedy wystartowali, mocno trzymałam kciuki 
i krzyczałam:

– Come on, Thomas!
Biegł wolniej niż inni, ale i tak świetnie się spisał. 

Uściskaliśmy się mocno, gdy wrócili znów na  linię star-
tu. Ważniejsze od miejsca było ukończenie konkuren-
cji. Pozostała nam jeszcze sztafeta. Chwyciłam rękę 
Thomasa, żeby nikomu nie przyszło do głowy nas roz-
dzielić. W naszej drużynie byli jeszcze Jenson i Jasper. 
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Mieliśmy do pokonania tor przeszkód, a konkuren-
cję kończył bieg. Chłopakom poszło super i nadrobili 
dużo czasu. Nasza drużyna była wtedy najlepsza, a ja 
nie mogłam się doczekać, kiedy Jasper klapnie moją 
dłoń, dając sygnał do startu. Najpierw był bieg między 
pachołkami, potem skoki na skakance, przejście po ła-
weczce, czołganie przez rękaw z materiału i na koń-
cu bieg. Wreszcie dotknęłam dłoń Thomasa i krzyk-
nęłam: – Go! 

Wystartował. Szło mu bardzo dobrze jak na jego 
możliwości. Wszystko robił dokładnie, był taki poważ-
ny i skupiony, bardzo się starał. Już myśleliśmy, że wy-
gramy, gdy nagle Thomas, przechodząc przez rękaw, 
zaplątał nogę w plastykowym okręgu i upadł. Bardzo 
się przestraszyłam, że coś mu się stało, bo się nie pod-
nosił. Trochę byłam też zła, bo widziałam, że inni już 
kończą sztafetę. Tak bardzo chciałam podbiec do nie-
go i mu pomóc, ale nie wiedziałam, czy mogę. Pani 
Johnson, która akurat prowadziła tę konkurencję, po-
mogła mu i poprosiła, żeby wstał i dokończył zadanie. 
Thomas jednak zwinął się na trawie i zakrył oczy ręko-
ma, jak kiedyś w przedszkolu. Chciało mi się tak bar-
dzo płakać, bo myślałam, że wszyscy się z niego śmieją. 
Było głośno, a ja czułam się okropnie! Nie wiedziałam, 
co zrobić. W końcu nie wytrzymałam i pobiegłam do 
Thomasa.

– Nic ci się nie stało? – starałam się przekrzyczeć 
dopingujących.

– Nic – odpowiedział. Po chwili padło pytanie, któ-
re wprawiło mnie w zdumienie.

– Pewnie wszyscy się ze mnie śmieją? – wiedziałam 
już, że potrzebuje pomocy.

– Nikt nie zauważył, tak się w sporcie zdarza. 
Chodź, zaprowadzę cię do mety – powiedziałam, trzy-

mając go za rękę. Spojrzałam ukradkiem na Thomasa, 
miał taką zatroskaną minę.

– Wygramy, zobaczysz – nie wiem, czemu skłama-
łam, wiedziałam przecież, że wszyscy już skoń czyli. 
Stanęłam za Thomasem, ręce położyłam na jego ra-
mionach i delikatnie sterowałam kierunkiem jego mar-
szu. To trwało wieczność. Wreszcie dotarliśmy, a wszy-
scy bili brawo i krzyczeli. Na mecie były nasze mamy, 
obejmowały się i płakały. Thomas schował się za swoją 
mamę, a moja uściskała mnie tak mocno, że aż bolało 
i nie mogłam oddychać. Tamtego popołudnia nie zale-
żało mi już ani na dyplomie, ani na nagrodzie i cukier-
kach. To dziwne, że wtedy nie chciałam być najlepsza. 
Było mi nawet trochę wstyd, kiedy odbierałam medal, 
a Thomas machał mi z daleka.

Nadeszły wakacje, spędzaliśmy dużo czasu na bo-
isku i placu zabaw. Często też odwiedzałam mojego 
przyjaciela. Szczególnie, że rodzice kupili mu ogrom-
ną trampolinę. Pod koniec wakacji powiedział mi, że 
zmienia szkołę i będzie teraz mieszkał w Warkop. To 
była niestety prawda, bo kiedy wróciłam we wrześniu, 
Thomasa już nie było w naszej klasie. Pierwsze dni bez 
niego były okropne. Czułam się taka samotna. Thomas 
podobnie, bo prawie codziennie po południu był pod 
moim domem. Pewnego razu poszliśmy na spacer nad 
rzekę. Miałam mu do powiedzenia coś ważnego.

– Jaka jest ta twoja nowa szkoła w Warkop? – za-
pytałam

– Może być. Nauczyciele dają mi więcej czasu na 
zadania. Mam kilku kolegów, ale brakuje mi ciebie – 
odpowiedział bez zastanowienia. Przyglądał mi się 
uważnie i po chwili dodał:

– Poproś mamę, żeby cię przeniosła do mojej kla-
sy. Byłoby fantastycznie – mówił cicho, wpatrując się 
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we mnie smutnym wzrokiem. Znałam Thomasa wy-
starczająco dobrze, by wyczuć tęsknotę za naszymi za-
bawami.

– Przykro mi, ale my już niedługo wracamy do 
Polski, już na zawsze – powiedziałam mu z ciężkim 
 sercem.

– O nie, nie możesz mnie zostawić! – wykrzyknął.
Thomas odwrócił się i uciekł w stronę plaży. Pobie-

głam za nim. Stał na brzegu i rzucał kamienie do wody. 
Wtedy zobaczyłam, że już nie zakrywa oczu i nie pła-
cze. Trochę nawet bałam się podejść, bo był zdenerwo-
wany. Zbliżyłam się jednak i zapytałam:

– Mogę z tobą porzucać?
– Oczywiście. Jesteś moją najlepszą przyjaciółką. 

Nie chcę, żebyś wyjeżdżała.
– Thomas, ale ja mam tam swój własny dom, ro-

dzinę i tęsknię za nimi. Jestem Polką i chyba nie będę 
szczęśliwa w Anglii. Ty nie wiesz, jak to jest widzieć 
kuzynów dwa razy w roku, płakać, kiedy żegnam się 
z babciami i dziadkiem po wakacjach.

– Masz rację, przecież nawet masz tam Fortunę – 
opowiadałam mu kiedyś o moim labradorze.

– Właśnie, ale pamiętaj, że nigdy cię nie zapomnę. 
Będziemy do siebie pisać i dzwonić – próbowałam 
opanować sytuację. 

To było nasze ostatnie spotkanie.
Wróciłam z rodzicami do Polski na stałe. Mam 

teraz nowych kolegów i koleżanki, ale ciągle myślę 
o Thomasie. Minęły już trzy lata, a my nadal od cza-
su do czasu rozmawiamy ze sobą, wspominamy daw-
ne czasy. Idziemy swoimi drogami, daleko od siebie, 
ale nasze wspólne przeżycia i doświadczenia dają nam 
siłę do przezwyciężania trudności. Jestem starsza i już 
wiem, dlaczego Thomas miał problemy. Dużo mówi 

się o problemach autystycznych dzieci i ich rodziców. 
Myślę, że ja i Thomas mieliśmy szczęście, że się spo-
tkaliśmy. On bardziej zaufał ludziom, a ja nauczyłam 
się akceptować odmienne zachowania rówieśników. 
Mama obiecała, że jak skończy się pandemia, to po-
jedziemy do Anglii na wakacje. Nie mogę się już do-
czekać.

Nie wiedziałam, że mam tyle wspomnień do za-
pisania w pamiętniku. Na przestrzeni kilku lat wiele 
się zmieniło w moim życiu. Kiedy wróciliśmy do Pol-
ski, było mi bardzo trudno. Prawie tak samo, jak kie-
dyś w Anglii. Miałam problemy tym razem z językiem 
polskim i innymi przedmiotami, bo nie rozumiałam do 
końca poleceń. Jak to dobrze, że mama uczyła mnie 
czytać po polsku i że zawsze mnie poprawiała w domu, 
kiedy używałam angielskich słów. Początki w nowej 
szkole były trudne. Czułam się obco i samotnie. Szu-
kałam akceptacji wśród rówieśników. Na szczęście to 
się zmieniło. Teraz w piątej klasie jest już dużo lepiej. 
Bardzo lubię się uczyć i mam bardzo dobre oceny. Do-
stałam nawet stypendium i wyróżnienie. 

Tak bardzo się cieszę, że mam teraz blisko babcię 
i dziadka. Mogę spotykać moich kuzynów, kiedy chcę. 
Mam teraz dwa adoptowane psy i kota. Jestem szczę-
śliwa, że wróciłam do Polski i dumna, bo mogę swo-
bodnie mówić w dwóch językach. 

Z dawnych czasów zostało mi tylko to, że lubię 
rywalizację i chcę być najlepsza. Nie chcę tylko, żeby 
innym było przykro z tego powodu albo żeby mi za-
zdrościli. Powinniśmy zawsze starać się być coraz lep-
si i nie obrażać się, kiedy komuś poszło lepiej. Myślę, 
że w szkole jest trochę jak w sporcie. Jeżeli ktoś cięż-
ko trenuje, bardzo się stara, jest uparty i pracowity, 
to zasługuje na medal. Bardzo ważne jest, żeby sobie 
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 pomagać we wszystkim. Są wśród nas osoby, którym 
jest trudniej, np. uczyć się czy poruszać. Nie wszyscy 
mogą szybko biegać i nie każdy musi mieć piątki z ma-
tematyki, ale każdy z nas jest w czymś dobry i każdy 
ma zalety. Jedno wiem na pewno, nigdy nie pozwolę 
krzywdzić i wyśmiewać innych, bo brak akceptacji to 
przykre doznanie. Wzajemna życzliwość, wspólne pa-
sje i wsparcie dodają skrzydeł i budują przyjaźń na lata, 
bez granic i barier. Tak jak moją z Thomasem.

Hanna Niciejewska 

Kobieta to też sztangistka

WSTĘP

Historia, którą przeczytacie, wcale nie musiała 
się wydarzyć. Ale mogła. I wszystko w niej jest 
zmyślone, oprócz głównej bohaterki Amny Al 

Haddad. 

Była sobie dziewczyna. Mieszkała w Zjednoczo-
nych Emiratach Arabskich. I ten fakt mógł przekreślić 
jej życie. W krajach muzułmańskich kobieta ma mniej-
sze prawa niż mężczyzna. Kobieta nie może po prostu 
zostać sportowcem. A Amna zakochała się w sztandze. 
I co teraz?

Wiem, co czuła Amna, ponieważ sama uprawiam 
sport. Jestem w klasie pływackiej. Kocham pływanie. 
Amna kochała podnoszenie ciężarów. W Emiratach 
nie jest to dobrze widziane. Amna dopięła swego i sta-
ła się nadzieją dla nastolatek, które nie mają dość od-
wagi, by zaprotestować przeciw nierozumnej trady-
cji patriarchatu. A przecież są wśród nich potencjalne 
triathlonistki, piłkarki, florecistki. Każdy sport jest naj-
cudowniejszy na świecie. Ja kocham pływanie, Amna 
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kocha sztangę. Dziś Amna ma 31 lat, nikt już jej nie 
zabroni uprawiać sportu. Ale gdy zaczynała w wieku 
18 lat, na pewno musiała przejść przez ścieżkę wścib-
skich spojrzeń i plotek. Podoba mi się Amna, a jej imię 
jest podobne do mojego. Ja jestem Hanna .

ROZDZIAŁ I

Młodziutka Amna Al Haddad była dziennikar-
ką. Wiecznie owinięta w zwoje spódnic nie 
zwracała uwagi na swoje ciało, zwłaszcza że 

większość arabskich nastolatek ma problemy z nad-
wagą. I dopiero wywiad z szejkiem mającym na kon-
cie olimpijski medal uświadomił jej, że jest inne życie. 
Szejk mówił o cudownym samopoczuciu, o zdrowiu, 
higienicznym trybie życia. Amna spojrzała na siebie 
i stwierdziła, że też tak chce.

Była zaledwie kilkunastoletnią dziewczyną, dosko-
nale znała surowy obyczaj muzułmański, ale była rów-
nież wykształcona i zdeterminowana. Zdawała sobie 
sprawę, że dziewczyny w jej wieku w innych państwach 
mogą swobodnie uprawiać poranny jogging. Tego sa-
mego dnia pobiegła do parku. Ludzie się za nią oglą-
dali. Zwolniła, żeby nie wzbudzać sensacji, ale też dla-
tego, że nie miała kondycji. 

Każdy jej dzień rozpoczynał trucht, potem bieg, 
sprint, aż wreszcie długie dystanse stały się jej dome-
ną. Ludzie wciąż patrzyli na nią krzywo. Amna bie-
gła w chuście na głowie, z zakrytą każdą częścią ciała. 
Było jej gorąco. Przypomniała sobie zdanie, które nie-
gdyś czytała: „Trudne warunki kształtują charakter”. 
Uśmiechnęła się, bo miała nie lada charakterek. Poko-
chała treningi. Pokochała wolność.

Zmęczona usiadła na trawie, by odpocząć. Rozej-
rzała się dyskretnie i uwolniła głowę z parzącego ją hi-
dżabu. Rozpuściła włosy i położyła się, patrząc w nie-
bo. Nagle widok zakrył jej cień człowieka. Zerwała się 
przestraszona, przykryła twarz chustką. Spojrzała. To 
był mężczyzna. Była wściekła, że musi obawiać się każ-
dego człowieka, że mężczyźni ją mogą śledzić i zdra-
dzić. 

Obcy uśmiechnął się i rozpoczął rozmowę po an-
gielsku. Okazało się, że to Europejczyk, który również 
uprawia poranny jogging. Był zdumiony, widząc Arab-
kę o 5.00 rano w sportowym stroju biegającą po par-
ku. W taki sposób Amna poznała właściciela siłowni. 
Stała się ona dla niej drugim domem, a jej najlepsza 
przyjaciółka zajmowała miejsce w lewej części ogrom-
nej sali fitness. 

– Moja malutka – Amna przytulała policzek do 
sztangi, której siła i jakaś wewnętrzna moc dawały jej 
wiarę w zwycięstwo. Amna chciała podnosić ciężary. 
Nie wiedziała o tym aż do tej pory. Była ciężarowcem, 
a raczej… ciężarówką .

ROZDZIAŁ II

Pewnego razu sen się ziścił, albowiem Między-
narodowa Federacja Podnoszenia Ciężarów po-
zwoliła na udział w zawodach dziewczynom 

z krajów arabskich. Tych dziewczyn z krajów arab-
skich było słownie: jedna. To dla niej Międzynarodo-
wa Federacja zrobiła wyjątek. To ona miała dać nadzie-
ję swoim rówieśniczkom, że mają prawo do sportu. 

Przygotowania do igrzysk olimpijskich poszły 
pełną parą. Amna dawała z siebie wszystko, była 
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 zdyscyplinowana, poukładana, obowiązkowa i punktu-
alna. Sama się dziwiła, co z niej robi ten sport. Niegdyś 
spóźniała się na wywiad, a teraz spóźnienie na trening 
uznałaby za świętokradztwo. 

Jej dzień: pobudka o czwartej rano, bo o 6:30 był 
pierwszy trening; śniadanie – najlepiej mleko z płatka-
mi, bo jest to jedno z najlepszych śniadań dla sportow-
ca; trening oczywiście na siłowni, bo gdzieżby indziej 
– ćwiczenia coraz intensywniejsze, a trener kadry olim-
pijskiej mawiał: „Im wcześniej zaczniemy, tym później 
skończymy”. Amna kochała go za to. Potem przerwa 
i w samo południe kolejny trening, a po nim… przerwa 
i kolejny trening. Każdy trening, jak w pływaniu, miał 
jakiś cel: wzmocnienie konkretnej grupy mięśni. Po-
ranny był lżejszy i nastawiony na mięśnie nóg. Trenin-
gi o 12:00 i 16:00 skupiały się na mięśniach rąk,  czyli 
w ruch szły sztanga, deski i tym podobne ćwiczenia. 
Ostatni trening, wieczorny, był mocniejszy niż ranny, 
ale lżejszy niż dwa poprzednie. Trener skupiał się na 
mięśniach brzucha.

W przerwach między morderczymi treningami 
Amna musiała coś jeść, ale tym razem nie było to je-
dzenie tylko dla przyjemności. Amna już przywykła do 
traktowania posiłków jak najważniejszych elementów 
swojego życia. Posiłki były tak ważne jak treningi. Nie 
mogła jeść byle czego, musiała dostarczać odpowied-
niej ilości białka, witamin, mikroelementów i tłuszczu. 
Nigdy już nie najadała się do syta, czuła się wtedy cięż-
ko i nieprzyjemnie. 

Ale jednego wieczoru pozwoliła sobie na więcej. 
I wtedy przyśnił jej się ten sen. Dostała się do kadry, 
zakwalifikowano ją do igrzysk. Rozgrzewka przed ofi-
cjalnym startem. Konkurentki Amny wyglądały na 
miłe z wyjątkiem jednej, która patrzyła na nią ze zło-

wrogim uśmiechem. Amna postanowiła nie spuszczać 
jej z oczu. Jednak to się nie udało, bo jej przeciwnicz-
ka rozlała olej pod toaletą, z której Amna wychodziła. 
Wiadomo, co było dalej. Z trenerem na sygnale poje-
chała do szpitala i spędziła w nim najstraszniejszą go-
dzinę życia, czekając na wynik prześwietlenia. Chcia-
ła za wszelką cenę startować, nie czuła wielkiego bólu 
w kostce, ale trener musiał mieć pewność. 

Nigdy się nie dowiedziała, jak się ten sen skończył.

ROZDZIAŁ III

A tymczasem nadszedł rok 2016 i zbliżały się 
igrzyska olimpijskie w Rio de Janeiro. Amna 
miała wielkie szanse, by dostać się do repre-

zentacji swojego kraju. Trenowała ze zdwojoną siłą. 
Rozkład treningów ani trochę się nie zmienił, a die-
ta była jeszcze bardziej restrykcyjna. Każdy następny 
trening był trudniejszy od poprzedniego, ale przecież 
Amna wytrzymała już tak dwa lata. Mijały dni i tygo-
dnie, a informacja o kadrze narodowej wciąż nie przy-
chodziła.

I wtedy przydarzyła się ta historia z listem. Na po-
rannym treningu dziewczyny dziwnie na nią patrzyły. 
Amna nie zwracała uwagi, nie była już tą samą Amną 
sprzed kilku lat, która przejmowała się plotkami. Po 
powrocie do domu zajrzała do skrzynki na listy. Wy-
jęła plik różnych ulotek i nie zauważyła, że jeden list 
upadł jej pod nogi. Wychodząc na południowy trening, 
podniosła go i schowała do torby. Na siłowni koleżan-
ki wciąż dziwnie się zachowywały. Amna była trochę 
rozdrażniona. Wracając do domu, zapomniała torby 
treningowej. O liście przypomniała sobie w kuchni, 
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gdy gotowała brokuły. Popołudniowy trening z szep-
czącymi dziewczynami się skończył i Amna wracała 
zmęczona do domu. I znowu nieszczęsny list nie zo-
stał przeczytany. 

Ciąg dalszy historii listu i tajemniczego zachowa-
nia się koleżanek trwał już drugi dzień. Amna, zmie-
niając strój, zauważyła nieszczęsny list, ale siadła do 
niego dopiero po południu. I gdy już miała rozerwać 
kopertę, rozdzwonił się telefon. Mnóstwo osób chciało 
z nią rozmawiać. Pomyślała, że wszechświat aż tak bar-
dzo nie chce, żeby przeczytała ten list. 

Spokojnie zrobiła sobie pyszną sałatkę z tuń-
czykiem i zabrała się za list. Gdy na niego spojrza-
ła, wiedziała już, co będzie zawierał. Widelec wypadł 
jej z ręki. Litery skakały przed oczyma. Na początku 
były gratulacje, jakieś podziękowania, przypomnienie 
wcześniej zdobytych medali. Kolejny akapit był celem 
całego listu: Dziękujemy Pani za zasługi dla kraju, za 
promowanie zdrowego stylu życia. Podjęcie decyzji było 
trudne i przepraszamy, że czekała Pani tak długo. Nasza 
decyzja jest taka…

Podniecenie Amny ustąpiło miejsca złości i zdzi-
wieniu. Mówiła sobie: „No, jaka jest ta decyzja? Jak 
mogli nie dopisać rzeczy, która była powodem tego 
całego listu?!” Nerwowo odwróciła kartkę i aż pod-
skoczyła, gdy zobaczyła zdanie: „To był żart”. Potem 
dojrzała jeszcze imiona wszystkich swoich koleżanek 
z treningów. A potem zaczęła się śmiać z tego, że całe 
dwa dni dziewczyny czekały na jej reakcję.

Nadszedł koniec kwietnia. Amna jak zwykle spraw-
dziła skrzynkę na listy i, o dziwo, znalazła w niej ten 
upragniony, na który czekała kilka lat. Otwierała go 
z olimpijskim spokojem. Były w nim podziękowania, 
zaszczyty, gratulacje. Amna szukała wzrokiem tej jed-

nej, jedynej informacji. Czy jest powołana do kadry na-
rodowej? Czy pojedzie na letnie igrzyska do Rio? 

Pismo na końcu stwierdzało, że kadra narodo-
wa Zjednoczonych Emiratów Arabskich nie została 
utworzona. 

EPILOG

Mens sana in corpore sano – tak pomyślała Amna i… 
poszła na trening
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Trzy razy w tygodniu przyjeżdżam na treningi 
tym samym autobusem. Jeszcze nigdy nie przy-
jechał na czas, ale dziś to już naprawdę przesada. 

Dwadzieścia minut opóźnienia!
Zdenerwowany wbiegłem do szatni. Koledzy byli 

już przebrani. W pośpiechu zacząłem wyciągać z torby 
strój, gdy usłyszałem głos trenera:

– Skoro już jesteśmy wszyscy, chciałbym wam coś 
ogłosić – powiedział donośnym tonem.

– Nasza drużyna zakwalifikowała się do międzyna-
rodowych zawodów sztafetowych, które odbędą się za 
dwa miesiące.

Z wrażenia aż upuściłem buty, które miałem wła-
śnie schować do szafki. Odgłos ich upadania przerwał 
wypowiedź trenera, który spojrzał na mnie karcąco, 
a potem dodał:

– To dla nas ogromna szansa, dlatego musimy 
zwiększyć ilość treningów. Od przyszłego tygodnia 
spotykać będziemy się nie trzy, a cztery razy w tygo-
dniu. Jest też zła wiadomość. W zawodach może wziąć 
udział tylko czterech zawodników, więc nie każdy 
z was będzie mógł się wykazać. Na tydzień przed wy-
jazdem wybiorę reprezentacyjną czwórkę.

Pan Paweł miał rację, ta druga wiadomość nie była 
już tak fantastyczna. Cztery miejsca, a nas jest ośmiu. 
Szybko uświadomiłem sobie, że czeka mnie jeszcze 
więcej pracy niż dotąd. Muszę się postarać i przede 
wszystkim zmienić środek transportu, bo moje ciągłe 
spóźnienia na pewno nie wyglądają dobrze w oczach 
trenera.

Na treningu dałem z siebie wszystko. Biegłem naj-
szybciej, jak tylko mogłem, starając się równo łapać 
oddech. W czasie każdego okrążenia powtarzałem so-
bie: „Musisz być w czwórce, musisz być w czwórce…”. 
Gdy trener ogłosił koniec, postanowiłem zostać jesz-
cze chwilę i poćwiczyć startowanie. Wprowadzanie 
ciała z wpół zgiętej pozycji do szybkiego biegu nie jest 
tak proste, jak mogłoby się wydawać kibicom. Zrobi-
łem kilka dystansów i postanowiłem wracać do domu. 
Zdyszany wszedłem do szatni.

– Jeśli to się uda, do zawodów wejdziemy: ty, ja, 
Bartek i Michał. Tylko musimy się trzymać planu i ni-
komu ani słowa – mówił szeptem Kacper. Był on wy-
sokim, szczupłym blondynem. Miał czternaście lat, ale 
wyglądał na szesnaście. Pochodził z bogatej rodziny 
i był bardzo pewny siebie.

Schowałem się za szafkami i słuchałem dalej. Kac-
per przekonywał Jarka, że same starania o dobrą for-
mę nie wystarczą. Muszą się sposobem pozbyć reszty 
kandydatów. Miał plan na każdego z nas. Antka chciał 
przekupić, by sam zrezygnował. Sebastian, według 
niego, ogólnie jest za słaby i nie ma żadnych szans, 
a Piotrkiem zajmie się na następnym treningu. Zajmie 
się? Czyli co? I jeszcze ja. Co ze mną? Jarek chyba czy-
tał mi w myślach:

– A co z Adamem? Jest dobry, nawet bardzo. I szyb-
ki, i trener go lubi– zauważył Jarek.



74 75

Andrzej Płusa Bieg

– I tu będzie zadanie dla ciebie! Sprawimy, że prze-
stanie być ulubieńcem trenera. Sam nam to ułatwia 
ciągłymi spóźnieniami – powiedział Kacper szyder-
czo. – Dobra, chodź zjemy coś i dogadamy szczegó-
ły –  dodał.

Wychodząc, nawet mnie nie zauważyli. Podsze-
dłem do swojej szafki i zacząłem się przebierać. W mo-
jej głowie kołatało się tysiąc myśli. Co zrobić? Czy ko-
muś powiedzieć? Trenerowi? Rodzicom? Chłopakom 
z drużyny? Nie mam przecież dowodów. Kacper się 
wszystkiego wyprze, a ja wyjdę na kłamczucha. Posta-
nowiłem wrócić do domu i na spokojnie to wszystko 
przemyśleć. Po drodze zastanawiałem się też, co zrobić, 
żeby przestać się spóźniać. I wymyśliłem! Koniec z au-
tobusami. Wykorzystam drogę na dodatkowy trening. 
Zamiast jeździć, będę biegać na treningi. Wyrobię so-
bie jeszcze lepszą kondycję i zawsze będę na czas. Wy-
biję Kacprowi argumenty. Tak, to jest plan!

Po dwóch dniach był kolejny trening. Tak jak po-
stanowiłem, nie przyjechałem na niego, a przybie-
głem. Byłem na czas, a nawet przed czasem, ale by-
łem też zmęczony. Z trudem łapałem oddech. Miałem 
nadzieję, że starczy mi sił, by dobrze wypaść na tre-
ningu. Przed wejściem do szatni zobaczyłem Kacpra, 
który z szerokim uśmiechem rozmawiał z Antkiem. 
Przybili sobie piątki i weszli do środka. Po chwili przy 
wejściu zobaczyłem machającego do mnie Piotrka. Był 
on moim najlepszym kumplem. Podszedłem do niego 
i przywitałem się. Piotrek był strasznym gadułą, więc 
nie zdziwiło mnie, że od razu zasypał mnie potokiem 
słów:

– Ale fajnie wyszło z tymi zawodami! Ciekawe kto 
z drużyny się dostanie? Mam nadzieję, że nam się uda! 
Musimy być w tej czwórce, Adam. Koniecznie! Ja bym 

bardzo chciał, a ty?! – Piotrek nie przestawał mówić, 
nawet gdy już byliśmy przebrani.

I rozpoczął się trening. Po rozgrzewce pan Paweł 
podzielił nas na dwie drużyny. W mojej byli: Kacper, 
Piotrek i Antek. Zajęliśmy wyznaczone pozycje. Kac-
per zaczyna, potem podaje pałeczkę Piotrkowi, ten 
Antkowi, a Antek mnie. Po kilku biegach był remis 
między nami a pozostałymi chłopakami. Za każdym 
razem, gdy dostawałem do ręki pałeczkę, biegłem naj-
szybciej, jak tylko potrafiłem, choć nogi bolały mnie, 
a organizm nadal odczuwał zmęczenie po biegu zastę-
pującym jazdę autobusem. Zebrałem się w sobie i po-
stanowiłem dać z siebie wszystko, by wygrać ostatni, 
rozstrzygający bieg. 

Trener ogłosił start gwizdkiem. W skupieniu przy-
glądałem się chłopakom, czekając na swoją kolej. Kac-
per szybko wystartował, był w tym naprawdę dobry. 
W kilka sekund podbiegł do Piotrka. Podał mu pałecz-
kę, ale jednocześnie podłożył swoją nogę pod ustawio-
ną do tyłu nogę mojego kolegi. Piotrek upadł jak długi. 
Leżał tak przez chwilę, później lekko się uniósł i spró-
bował usiąść. Szybko do niego podbiegłem. Z nosa lała 
mu się krew, ale nie to było najgorsze. Jego prawa noga 
była cała sina. Był przy nim już trener, który wezwał 
pogotowie i dzwonił do mamy Piotrka. Spojrzałem 
na swojego przyjaciela, potem na Kacpra i nie wytrzy-
małem.

– Zrobiłeś to specjalnie! To taki był twój plan?! – 
krzyczałem rzucając się na Kacpra.

– Adam, uspokój się! Takie wypadki się zdarzają… 
– trener próbował mnie uspokoić, odciągając od tego 
drania.

Odepchnąłem ręce trenera i pobiegłem do szat-
ni. Po drodze minąłem się z panami z pogotowia. Nie 
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 mogłem zrozumieć, jak można być tak podłym. Ude-
rzyłem kilka razy w szafkę. Nie mogłem opanować 
emocji. Przebrałem się i biegnąc, wróciłem do domu. 
Tym razem nie czułem jednak zmęczenia. Bieg do 
domu pozwolił mi się uspokoić.

Następnego dnia miał się odbyć kolejny trening. 
Długo wahałem się, czy wziąć w nim udział. Postano-
wiłem najpierw odwiedzić Piotrka. Gdy wchodziłem 
do jego pokoju, nie wiedziałem, jak się zachować. Le-
żał na łóżku z nogą w gipsie i oglądał na tablecie na-
grania z biegów najlepszych drużyn sztafetowych.

– Cześć, stary! Ale się porobiło, co? Chyba będziesz 
musiał sam zawalczyć o puchar dla drużyny. Ja się ra-
czej nie nadaję. Szkoda, że ten wypadek wydarzył się 
akurat teraz. Kto by się spodziewał? – Piotrek, jak zwy-
kle, gadał jak najęty.

Stwierdziłem, że muszę mu opowiedzieć o pod-
słuchanej rozmowie. O planach Kacpra i o tym, że 
moim zdaniem to nie był wypadek. Piotrek pierwszy 
raz w życiu zaniemówił. Siedzieliśmy chwilę w mil-
czeniu. Potem mój przyjaciel się uśmiechnął. Powie-
dział, że nie ma pretensji, że go nie uprzedziłem. Po-
prosił, żebym teraz się nie poddawał i walczył za nas 
obu. Miałem też uważać na Kacpra i Jarka i nie dać się 
w nic wplątać. 

Złożyłem przyjacielowi obietnicę, pożegnałem 
się i ruszyłem na trening. Piotrek mieszkał bliżej hali 
sportowej niż ja, ale bieg i tak mnie zmęczył. Czułem 
jakby moje nogi zaatakowały miliony gryzących mró-
wek. Przynajmniej się nie spóźniłem. Gdy wszedłem 
do szatni, zobaczyłem chłopaków zgromadzonych 
w jednym miejscu. W środku utworzonego przez nich 
kółka stał Jarek, który z dumą prezentował złoty łań-
cuszek.

– Adam, zobacz, co dostałem od rodziców na uro-
dziny – powiedział z uśmiechem.

– Ładny – odpowiedziałem bez emocji.
– Złoty medal będzie do niego pasował – dodał 

 Jarek.
„Jak ci rodzice kupią”– pomyślałem.
Zaczęliśmy się przebierać, gdy przyszedł trener 

i oznajmił:
– Piotrek ma złamaną nogę, więc nie będzie mógł 

wziąć udziału w zawodach. To duże osłabienie dla na-
szej drużyny, dlatego, panowie, musimy się postarać.

– Ja też chciałbym coś powiedzieć – odezwał się 
Antek. – Mam kiepskie oceny w szkole. Muszę je po-
prawić, więc też nie będę mógł pojechać na zawody. 
Jednak będę wam kibicować – wyjaśnił.

Czyli się zaczęło. Plan Kacpra działa. Antek prze-
kupiony, Piotrek ze złamaną nogą. Zostałem tylko ja. 
Ciekawe, co dla mnie zaplanował? Postanowiłem uwa-
żać na każdym kroku.

Trening minął bez problemów. Pan Paweł dał nam 
niezły wycisk. W każdy bieg wkładałem wszystkie 
swoje siły. Byłem wykończony, ale szczęśliwy. 

Biegi sprawiają mi dużą radość. Jest to dla mnie nie 
tylko sposób spędzania wolnego czasu. To moja pasja. 
Coś, bez czego nie wyobrażam sobie życia. Czekała 
mnie jeszcze droga do domu. Kolejny bieg poprawiają-
cy moją sprawność.

Ku mojemu zdziwieniu następne treningi rów-
nież nie przyniosły żadnych dramatów czy wypadków. 
Czyżby Kacper zrezygnował ze swojego planu? Może 
zorientował się po moim ataku po upadku Piotrka, 
że wiem o wszystkim? Nieważne! Ważne, że wszyst-
ko jest w porządku. Moja forma jest na wysokim po-
ziomie. Nie spóźniam się, a codzienne przybieganie na 
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treningi nie sprawia mi już najmniejszego problemu. 
Poprawiłem dzięki temu kondycję i wzmocniłem nogi. 
Byłem bardzo dumny z siebie i pracy, jaką wykonałem. 
Miałem nadzieję, że pomoże mi to dostać się do repre-
zentacyjnej czwórki.

Gdy zbliżałem się do hali przed kolejnym trenin-
giem, zobaczyłem Kacpra rozmawiającego z Piotrkiem. 
Mój kolega jedną rękę opartą miał na kuli, drugą zaś 
trzymał na plecach Kacpra. Poklepywał go. Obaj byli 
uśmiechnięci. Czyżby Piotrek wybaczył mu to, co mu 
zrobił? Odwiedzałem go każdego dnia, gdy nie było 
treningów, i nic mi nie powiedział! O co chodzi?

Podszedłem bliżej. Piotrek przywitał mnie jakby 
nigdy nic:

– Hej, stary! Przyszedłem wam trochę pokibicować.
– Super! Widzę, że masz nowego kolegę – nie mo-

głem się powstrzymać od komentarza.
– Oj, daj spokój. Wszystko będzie dobrze, zoba-

czysz – uspokajał mnie Piotrek.
Trening przebiegł bez komplikacji. Co jakiś czas 

spoglądałem na siedzącego na trybunach Piotrka i za-
stanawiałem się, co wpłynęło na polepszenie jego sto-
sunków z Kacprem. Jednak myśli o tym nie zmniejszy-
ły mojej koncentracji. Wciąż byłem skupiony na rów-
nym oddechu i rytmicznym ruchu nóg i rąk. W ogóle 
nie czułem zmęczenia. Mógłbym tak biegać w nie-
skończoność.

Po treningu pan Paweł poprosił mnie o zostanie 
chwilę. Chciał ze mną porozmawiać:

– Widzę, że jesteś w szczytowej formie. Świetnie 
sobie radzisz na starcie, masz dobrą kondycję i popra-
wiłeś czas na sto metrów. Oby tak dalej, a miejsce w za-
wodach masz zapewnione – mówił, a ja czułem jakbym 
urósł o trzy metry.

Już miałem mu podziękować i zapewnić, że się na 
mnie nie zawiedzie, ale przeszkodził mi krzyk Jarka:

– Przyznawać się! Który to zrobił? – wrzeszczał, 
gdy razem z trenerem wpadliśmy do szatni.

– Co się stało? – zapytał pan Paweł.
– Mój łańcuszek! Mój złoty łańcuszek! Ktoś mi go 

ukradł! – krzyczał dalej Jarek.
– Poszukaj dobrze. Może ci gdzieś wypadł? – trener 

zachowywał spokój.
– Szukałem. Nigdzie go nie ma.
– Widziałem, jak Adam przed treningiem kręcił się 

koło jego szafki – wtrącił się Kacper.
– Chyba żartujesz! – wykrzyknąłem. – Po co miał-

bym kraść jakiś głupi łańcuszek?!
Trener spojrzał na mnie. Z jego wzroku nie mo-

głem nic wyczytać. Poprosił mnie, bym otworzył swo-
ją szafkę. Zgodziłem się. Wiedziałem przecież, że nie 
ukradłem żadnego łańcuszka. Otworzyłem drzwiczki 
i sam nie mogłem zrozumieć, co się działo. Na moim 
plecaku leżał łańcuszek Jarka!

– To nie ja! Oni mi to podrzucili! Chcieli się mnie 
pozbyć z zawodów! Musi mi pan uwierzyć! – próbowa-
łem się tłumaczyć.

Trener spojrzał na mnie znowu. Tym razem wie-
działem, co to znaczy. Był zawiedziony. Nie uwie-
rzył mi.

– Oddaj Jarkowi jego własność i zabierz swoje rze-
czy. Jesteś zawieszony w treningach i wykluczony z za-
wodów – powiedział surowym tonem.

Rzuciłem w Jarka łańcuszkiem, złapałem swój ple-
cak i ruszyłem do domu. Biegłem, choć już nie mu-
siałem martwić się o utrzymanie formy. Biegłem, a po 
moich policzkach spływały łzy. Ich plan się powiódł. 
Wykluczyli mnie. Nigdy nie czułem się tak źle jak 
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w tym w momencie. To był najgorszy dzień mojego 
życia. Nawet nie wiem, kiedy dotarłem do domu. Nie 
czułem zmęczenia. Nie czułem nic. Rzuciłem się na 
łóżko i zacząłem krzyczeć, i okładać poduszkę pięś-
ciami.

Nie wychodziłem z domu przez kilka dni. Wyłą-
czyłem też telefon. Nie chciałem nikogo widzieć ani 
z nikim rozmawiać. Na szczęście mama mnie rozumia-
ła i usprawiedliwiła mi nieobecności w szkole. W koń-
cu jednak musiałem wrócić na lekcje. Podniosłem się 
z łóżka i włączyłem telefon. Dwadzieścia nieodebra-
nych połączeń od Piotrka i pięć od trenera. Oddzwoni-
łem w pierwszej kolejności do przyjaciela. O ile jeszcze 
nim był? Do trenera wciąż miałem żal.

– No wreszcie! Już myślałem, że będę musiał 
przykuśtykać do ciebie! – usłyszałem w słuchawce. – 
Przyjdź dzisiaj na trening – dodał i się rozłączył.

Po południu nie wiedziałem, co zrobić. Postano-
wiłem jednak pójść. Co ma się dziać, niech się dzie-
je. Wszedłem do szatni i usłyszałem wołanie trenera:

– Chodź do mojego gabinetu! Czekaliśmy na cie-
bie! – jego głos brzmiał jakoś łagodnie.

W środku siedział też Piotrek i jego tata.
– Adam, chciałbym cię bardzo przeprosić, że ci nie 

uwierzyłem. Piotrek mi wszystko wyjaśnił. Kacper 
z Jarkiem wylecieli na dobre. Jeśli się zgodzisz, chciał-
bym, żebyś dołączył do reprezentacji i powalczył dla 
nas o medal – mówił szczerze i spokojnie.

– Ale jak to? Jak wyjaśnił? Jemu pan uwierzył na 
słowo? – pytałem.

– Pamiętasz moje spotkanie z Kacprem przed ostat-
nim treningiem? – odezwał się Piotrek. – Ja też mu coś 
podrzuciłem – dodał z uśmiechem, pokazując mi jakiś 
mały, plastikowy przedmiot.

– Podsłuch, który nagrał Kacpra i Jarka, jak gratu-
lują sobie udanego planu i do wszystkiego się przyzna-
ją – mówił dalej. – Co? Czyżbyś zapomniał, że mój tata 
jest detektywem? Pożyczył mi – dodał z dumą.

– Jesteś niesamowity! – wykrzyczałem.
– A co do zawodów, panie trenerze, to o niczym in-

nym nie marzę! – dodałem niesamowicie szczęśliwy.
Po dwóch tygodniach stałem już z chłopakami na 

trzecim stopniu podium. Brązowy medal. Choć nie on 
był najważniejszy. Najważniejsze zwycięstwo, jakie wy-
darzyło się tego dnia, to zwycięstwo prawdy nad fał-
szem.

Spojrzałem jeszcze na Piotrka siedzącego na ławce 
rezerwowych.

– To dla ciebie, przyjacielu! – zawołałem.
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Moje serce bije w rytm galopu

Mam na imię Iga, jestem dziesięcioletnią piąto-
klasistką, siedzącą w domu na lekcjach on line. 
Zdaję sobie sprawę, że ten dziwny czas jest dla 

nas dzieci bardzo trudny. Obecna rzeczywistość jest 
inna od tej, którą znamy, i ciężko się w niej odnaleźć. 
Na pewno rodzice starają się nas wspierać, ale nie za-
wsze rozumieją, jak my się czujemy. Jestem jedynacz-
ką, więc bardzo ważne dla mnie były moje kontakty ze 
znajomymi. Nie zdawałam sobie z tego sprawy, dopóki 
nie nastała pandemia. Wytrwać w tej izolacji pomaga 
mi moja miłość do koni. 

Gdy jest mi źle, zawsze myślę o koniach i czuję jak 
moje serce bije w rytmie galopu. Wyobrażam sobie, że 
jadę wtedy na czarnym koniu po plaży i czuję się nie-
samowicie. Innym razem patrzę przez okno i każda 
chmura zmienia się w konia. Gdy mi się nudzi, my-
ślę, na którym koniku będę jeździć na następnych za-
jęciach i jak będzie wyglądała jazda. Galop w pełnym 
siadzie czy w półsiadzie? Gdy się wsłucham w siebie, 
słyszę rżenie koni, prychnięcia i stukot kopyt. Myślicie, 
że zwariowałam – nie, tak się dzieje, kiedy jakaś pasja 
zawładnie waszym życiem. Czasami też wspominam 
moje jeździeckie przygody na obozach. Na przykład 

gdy Bawar, koń huculski, uciekł mi do lasu i musia-
łam go szukać oraz wchodzić po niego w wysokie po 
pas pokrzywy. Albo gdy Jantar, olbrzymi ślązak, poga-
lopował ze mną na padok, stanął dęba, a ja jakimś cu-
dem się na nim utrzymałam. Jednak najważniejsze dla 
mnie przeżycie to był mój pierwszy galop, to było jak 
ze snu. Czułam się taka szczęśliwa, wolna, że w drodze 
powrotnej do domu przez okno z samochodu krzycza-
łam: – Ludzie, galopowałam!…

Dodatkowo, choć w dużych ograniczeniach sani-
tarnych, wciąż jeżdżę konno. Przecież konie to moja 
wielka miłość, hobby i pasja. W Polsce wprowadzono 
wiele różnych zakazów i nakazów, którym należy się 
podporządkować, aby ograniczyć ryzyko zarażenia się 
wirusem. Mimo tych wielu obostrzeń z ulgą przyję-
łam wiadomość, że jazda konna nie jest jeszcze zaka-
zana. Na szczęście jestem sportowcem, a ci nigdy się 
nie poddają i przestrzegając zasad, robią wszystko, aby 
trenować dbając o zdrowie. Doskonale znam powie-
dzenie: „W zdrowym ciele zdrowy duch”, dlatego tak 
ważne jest, aby oprócz ciężkich treningów, dobrego od-
żywiania ciągle myśleć pozytywnie. Gdy jest źle, należy 
też wspominać same dobre chwile. Dlatego tak często 
intensywnie myślę o jeździe konnej, przypominam so-
bie swoją historię, którą chętnie się teraz podzielę. 

Od małego chodziłam z rodzicami do stajni i spo-
tykałam się z końmi. Mieszkam koło osiedla Party-
nice we Wrocławiu, dlatego spacerki po torze wyści-
gów konnych były częste. W rodzinnym albumie widać 
mnie jeszcze na zdjęciach w głębokim wózku. Póź-
niej stawiałam pierwsze kroki w alejkach koło pado-
ków dla koni. To znowu ja w spacerówce z marchew-
kami w rączkach jadę do koników. Potem w objęciach 
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 babci głaszczę kuca. Kolejne zdjęcia są na rowerach, 
najpierw cztery kółka, i jak zwykle wizyta w stajni. Na-
stępne fotki to wycieczki hulajnogą, rowerem dooko-
ła toru wyścigów konnych. Mam też dużo fotografii 
z poszczególnymi konikami. Podsumowując, nie było 
tygodnia, żebym nie odwiedziła stadniny. Tak sobie 
myślę, że wielu sportowców zawodowych tak właśnie 
zaczynało, ich pasja do ruchu jest tradycją rodzinną lub 
powstała w nich z uwagi na miejsce, gdzie się uro dzili 
lub żyli. 

Tak naprawdę pierwszy raz wsiadłam na konia, kie-
dy miałam trzy lata. Nie pamiętam zbyt dobrze tych 
jazd, ale myślę, że nie były najlepsze. Uważam, że były 
to zwykłe oprowadzania przez panią, ale wiem, że na 
każde zajęcia bardzo czekałam. W mojej rodzinie nikt 
nie jeździ konno, jestem więc rodzynkiem w tym spor-
cie. Mama wręcz boi się koni, dlatego mówiła mi, że 
zawsze drżała ze strachu, gdy mnie prowadziła na halę. 
Myślę, że to musiało dziwnie wyglądać, jak taka mała 
dziewczynka siedziała na ogromnym koniu. Rodzice 
twierdzili, że moją ulubioną częścią jazdy było przytu-
lanie się do wierzchowca, co śmieszne – do dziś to za-
wsze robię. Mówili mi, że wyglądałam jak mrówka na 
słoniu, a gdy się przytulałam, mama żartowała, że „na-
sza mróweczka znów dusiła słonia”. 

Zamykam oczy i widzę kolejny obraz ze swojego 
życia. W roku 2017 zachorowałam i miałam napraw-
dę sporą przerwę w jazdach. Nawet w chorobie myśla-
łam cały czas o koniach, które kocham. Niekoniecznie 
patrzyłam na to od strony sportu i zawodów w przy-
szłości. Nie zdawałam sobie sprawy, jak ważne są dla 
mnie te piękne zwierzęta. Dopiero kiedy nie mogłam 
ich odwiedzać i na nich jeździć, poczułam, jak dużo 
dla mnie znaczą. Długa droga do zdrowia spowodowa-

ła, że oglądałam wszystko, co jest związane z jeździec-
twem. Czytałam książki i bawiłam się modelami koni, 
wyobrażając sobie wspaniałe przygody w siodle.

Wszystko zmieniło się w lecie 2019 roku, gdy już 
w pełnym zdrowiu pojechałam na swój pierwszy obóz 
konny. Zdobyłam tam bardzo dużo wiedzy teoretycz-
nej i poznałam konika mojego życia o imieniu Awatar, 
na którym pierwszy raz samodzielnie kłusowałam. Nie 
było to idealne, ale bardzo satysfakcjonujące i magicz-
ne. Awatar był maści izabelowatej, a wyznaczono go do 
jazdy rekreacyjnej. Podczas treningów coś nas połączy-
ło – jakbyśmy stanowili jedność. Gdy tylko coś dobrze 
zrobił, od razu go chwaliłam, a on starał się jeszcze bar-
dziej. Kiedy ja zrobiłam coś źle, przepraszałam go, a on 
sprawiał wrażenie zadowolonego i jakby mnie pocie-
szał. Wszyscy mówili, że byliśmy zgraną parą. Spędza-
łam z nim każdą wolną chwilę i gdybym tylko mogła, 
spałabym z nim w boksie. Czyściłam go godzinami, 
a on po wyjściu na padok od razu się brudził, żebym 
znów go czesała. Dzięki niemu zrozumiałam, że jeź-
dziectwo będzie moim sposobem na życie. Wyjeżdża-
jąc z obozu, myślałam, że oszaleję, czułam się okrop-
nie i dużo płakałam za przyjacielem. Miałam nadzieję 
na kolejne jak najszybsze spotkanie. Niestety wkrótce 
dotarła do mnie przykra wiadomość, że Awatar został 
sprzedany. Niestety do dziś nie wiem, gdzie się podzie-
wa. Było mi bardzo przykro, że już go nigdy nie zo-
baczę. Jednak z każdą nową stajnią, w której jeżdżę, 
i z każdym obozem, na który się wybieram, mam na-
dzieję, że go zobaczę i przytulę. Pewnie teraz gdzieś 
tam jest na pastwisku szczęśliwy, wśród ludzi, którzy 
go kochają, bo ten koń miał wielkie serce. 

Obecnie jeżdżę w czteroosobowym zastępie i mam 
dodatkowe jazdy indywidualne. Wiele razy moja 
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 instruktorka udziela mi pomocnych rad, abym była co-
raz lepsza. Od całego zastępu dużo wymaga i uczy nas 
dyscypliny. Obecnie z uwagi na pandemię nie pracuje-
my przy koniach, bo byłoby to niebezpieczne, ale nor-
malnie musimy je oporządzać, karmić i czyścić bok-
sy, wyprowadzać na padoki. Instruktorka czasem po-
trafi być bardzo rygorystyczna i zamęczać nas ciągłymi 
uwagami. Zdarza się, że przez kilka zajęć z rzędu stale 
trenujemy jeden element, co wydaje się nie mieć sensu. 
Wracam wtedy do domu zła i bardzo zmęczona. Jed-
nak za jakiś czas się okazuje, że są efekty naszej pracy. 
Jako zastęp też staramy się tworzyć drużynę. Dziew-
czyny są świetne i bardzo się wzajemnie wspieramy. 
Choć jest rywalizacja, bo każda z nas chce być najlep-
sza, to jednak staramy się wspierać, bo łączą nas konie. 

Niezapomnianym dla mnie wydarzeniem były moje 
pierwsze zawody jeździeckie. Pewnego dnia na trenin-
gu pani powiedziała, że w naszej stajni będą odbywa-
ły się zawody w naszej grupie wiekowej. Zapytała nas, 
czy każda dziewczynka chciałyby indywidualnie wy-
startować. Wszystkie bardzo się ucieszyłyśmy i odpo-
wiedziałyśmy, że oczywiście. Później przyszedł strach 
i nerwy. Postanowiłyśmy trenować pięć razy w tygo-
dniu, aby być doskonale przygotowanymi. Choć były 
to zawody małe, kameralne i miały być tylko dobrą za-
bawą, bardzo się stresowałam. Startowałam na koni-
ku o imieniu Nutka, która potrafiła płatać figle i mieć 
„humorki”. Noc przed startem prawie nie zmrużyłam 
oka. W stadninie byłam jako jedna z pierwszych i dłu-
go mówiłam do swojego konia. Wiedziałam, że jestem 
dobrze przygotowana, ale pierwszy raz mieli mnie 
oglądać ludzie i oceniać sędziowie. Podczas przejaz-
dów innych uczestników wszystkie mocno trzymały-
śmy kciuki za zawodniczki z naszej stajni. Okazało się, 

że gdy wsiadłam na Nutkę, już się niczym nie streso-
wałam. Parkur był prosty, na początek szereg z dwóch 
przeszkód na jedną fulę. Potem trzy stacjonaty na skok 
– wyskok. Ostatnią przeszkodą i tą, której najbardziej 
się bałam, był okser. Trzeba było przejechać całą halę 
galopem i najechać od boku na przeszkodę. Miałyśmy 
słaby czas, co na pewno nie dało nam pierwszego miej-
sca. Ale ja uważam, że dałyśmy z siebie 150 procent. 
Nie wyszło idealnie, ale wiedziałam, że Nutka też bar-
dzo się starała i byłam z niej dumna. Radość z jazdy 
miałam tak wielką, że nie było już nawet dla mnie waż-
ne, jak mi poszło. 

Ostatnia startowała moja koleżanka z zastępu Ha-
nia na koniu Kasztanie. Niestety już na pierwszej prze-
szkodzie Kasztan się potknął i Hania przeleciała do 
przodu. Wszyscy wstrzymali oddech, widząc leżącą 
przed koniem dziewczynkę. Opieka lekarska do niej 
podbiegła i po chwili okazało się, że Hania, choć tro-
chę poobijana, jest cała. Później całym zastępem sie-
działyśmy przytulone na sianie i pocieszałyśmy płaczą-
cą koleżankę. Starłyśmy się z całych sił ją rozśmieszyć 
i namówić, aby się nie poddała. Musiała znów wsiąść 
na konia. Nagle nie było już ważne, której z nas najle-
piej poszedł przejazd. Nasza instruktorka powiedziała, 
że jest z nas dumna, bo taka postawa świadczy, że sta-
jemy się prawdziwymi sportowcami. Powiedziała, że 
szacunek do przeciwnika jest ważniejszy od samej wy-
granej, a po takich zawodach każda z nas dla niej zdo-
była złoty medal. 

Zapamiętam te zawody do końca życia. Na werdykt 
poszłyśmy, trzymając się we cztery za ręce i ciesząc się 
z naszych pierwszych występów. Pamiętam, że podium 
było zrobione z belek siana, co nas dodatkowo rozwe-
seliło. Ja zajęłam drugie miejsce – jako jedyna z naszej 
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stajni. Szczęście moje udzieliło się wszystkim i po ofi-
cjalnej części dekoracji cały zastęp robił sobie zdjęcia 
na podium. Naszą Hanię postawiłyśmy na pierwszym 
miejscu, aby zrobić jej przyjemność, za co nam bardzo 
dziękowała i twierdziła, że choć przegrała, to był jeden 
z najlepszych dni w jej życiu. 

Choć wiem, że to początek mojej drogi i nad wie-
loma aspektami trzeba będzie mocno popracować, je-
stem gotowa na każde poświęcenie. Konie nauczy-
ły mnie bardzo wiele. Przede wszystkim cierpliwości, 
gdyż wszystkie nasze emocje zwierzę od razu wy-
czuwa. Dodatkowo one też mają swoje nastroje, róż-
ne dni oraz własny charakterek. Oczywiście mam też 
w swoich treningach momenty kryzysowe, ale powta-
rzam sobie, że nie jestem sama i na następną jazdę sta-
ram się już być pozytywnie nastawiona i ćwiczę dalej. 
Nie mogę też zawieść moich rodziców, którzy wspie-
rają mnie jak mogą, wożą na zajęcia i godziny spędza-
ją w stajni, niekoniecznie kochając ten sport. Trzeba 
przyznać, że aby być w czymś dobrym, poświęca się 
cała rodzina. 

Spadłam już wiele razy z konia i nieraz się bałam, 
płakałam, że nie dam rady więcej, ale każdy postęp po-
woduje, że zapominam o porażkach oraz zaczynam się 
z nich śmiać. Wiem, że czasem nie jest kolorowo, są ta-
kie dni, w których mamy wszystkiego dość, ale to prze-
chodzi i nie można się poddać złym myślom. Sport 
uczy wytrwałości, systematyczności i ciężkiej pracy.

Moim największym marzeniem, jak każdego spor-
towca, jest wystartowanie w zawodach olimpijskich. 
Dlatego próbuję sobie wyobrazić, co musieli czuć za-
wodnicy przygotowujący się do igrzysk olimpijskich 
w 2020 roku. Kiedy zawody zostały odwołane, ich pla-
ny oraz oczekiwania zostały przekreślone i nic nie mo-

gli na to poradzić. Oglądałam w telewizji, jak sportow-
cy wzajemnie się wspierali, trenowali zamknięci w izo-
lacji, ale nie poddawali się, ciągle mieli nadzieję. Tego 
trzeba się od nich nauczyć. Wola walki, radość z ruchu 
i pozytywne nastawienie na pewno pozwoliły im po-
godzić się z losem. Obecnie wiem, że Igrzyska XXXII 
Olimpiady zostały przełożone na lato 2021 r. i z za-
partym tchem zamierzam śledzić wszystkie dyscypliny, 
a przede wszystkim te jeździeckie. Kto wie – może za 
kilkanaście lat osiągnę swój cel i to ja wystartuję w tych 
najważniejszych, najbardziej prestiżowych zawodach, 
aby dumnie reprezentować nasz kraj.
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MALWINA GARBALA

Nazywam się Malwina 
Garbala. Jestem uczennicą 
siódmej klasy Szkoły Podsta-
wowej im. Wojciecha Jancza-
ka w Charłupi Małej. Całe 
życie mieszkam we wsi Dzi-
gorzew pod Sieradzem. Jest 
to malownicza miejscowość 
położona nad rzeką Wartą. 
Wzięłam udział w konkursie na opowiadanie olim-
pijskie, ponieważ bardzo interesuję się literaturą. Lu-
bię czytać, mam w swoich zbiorach mnóstwo książek. 
Do moich ulubionych twórców należy Nancy Sprin-
ger, która oczarowuje mnie niebanalną fabułą swoich 
książek. Dzięki książkom mogę podróżować w cza-
sie i przestrzeni, nie ruszając się z wygodnego fotela. 
Za lśniącą okładką można wkroczyć w inne światy, hi-
storie wielu ludzi. Wystarczy tylko zajrzeć. Swoich sił 
próbuję także w pisaniu opowiadań, przelewając na pa-
pier swoje historie. Bardzo lubię uczyć się biologii i ję-
zyka niemieckiego. W ramach relaksu wyszywam, szy-
dełkuję i rysuję. W wolnym czasie lubię jeździć na rol-
kach, rowerze i oglądać filmy, które niekiedy inspirują 
mnie do pisania opowiadań. Moja przyszłość to jedna 
wielka niewiadoma, bo jestem otwarta na to, co przy-
niesie mi życie. 
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ANNA KAROLAK

Mam prawie 14 lat i je-
stem uczennicą klasy siódmej 
Szkoły Podstawowej nr 10 
im. Marii Konopnickiej 
w Pruszkowie.

Odkąd pamiętam, malo-
wałam płótna, kawałki karto-
nu, a także przerabiałam róż-
ne dekoracje do pokoju. Moi 
ulubieni artyści to Vincent van Gogh, Berthe Morisot 
oraz Claude Monet. Od roku uczę się języka chińskie-
go. Co sobotę chodzę na zajęcia i zamierzam w przy-
szłości wyjechać do Chin. Przez rok, dwa lata chcia-
łabym tam pracować np. jako nauczycielka malarstwa 
i na miejscu poznawać kulturę oraz obyczaje tego kraju. 

Bardzo lubię pływać. Od trzeciej klasy regularnie 
chodzę na treningi do szkółki pływackiej działającej 
przy Miejskiej Pływalni „Kapry”. Swoje emocje wyra-
żam za pomocą pływania, które daje mi nie tylko ra-
dość i satysfakcję, ale także pomaga odreagować, od-
stresować się. Gdy jestem zła, idę popływać – i rzeczy-
wiście pomaga!

Poza tym wręcz kocham zapach kwiatów, szczegól-
nie bzu. Uwielbiam także pisać, najlepiej dla samej sie-
bie. Pies na zdjęciu jest mojej cioci. Chciałabym mieć 
psa, ale cieszę się ze świnki morskiej o imieniu Meggy.

Wieczorem lubię poczytać książkę, najlepiej przy-
godową lub o tematyce romantycznej, a czasem w nocy 
– pomalować (obrazy oczywiście).

Niestety jeszcze nie wiem, kim chciałabym zostać 
w przyszłości, ale na pewno nigdy nie zrezygnuję z ma-
lowania i frajdy, jaką mi to przynosi.

MATEUSZ KOT

W sierpniu skończę 14 
lat. Chodzę do siódmej kla-
sy Szkoły Podstawowej nr 37 
im. kard. Stefana Wyszyń-
skiego we Wrocławiu.

Jestem niezły w naukach 
przyrodniczych. Problemów 
nie sprawia mi angielski. Lu-
bię historię i polski. Dobrze 
radzę sobie na informatyce. Ciekawe, czy da się to 
wszystko połączyć w przyszłości w jakimś nowym za-
wodzie.

Jak na normalnego nastolatka przystało, lubię spać 
i grać na komputerze. Ostatnio odkryłem kilka cieka-
wych seriali, które oglądam ze znajomymi.

Praca konkursowa powstała pod wpływem impulsu. 
Sytuacja, w której jesteśmy, przerosła wszystkich. Trze-
ba było przedstawić ją z perspektywy ucznia.

Opowiadanie dedykuję bliskim mi osobom. Będą 
wiedzieć, o kim mówię.

JULIA LIGĘZA

Jestem uczennicą klasy ósmej Szkoły Podstawo-
wej im. Batalionów Chłopskich w Wilczyskach. Mam 
wiele pasji, które sprawiają mi dużo radości. Uprawiam 
kilka dyscyplin sportowych, między innymi tenis sto-
łowy i piłkę ręczną. Ponadto fascynują mnie tajemni-
ce ludzkiego ciała i umysłu. Uwielbiam także zatracać 
się w muzyce podczas tańca. Interesuje mnie również 
wszelkiego rodzaju literatura. Zamiłowanie do książek 
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przejawiałam już od dziec-
ka i trwa do dzisiaj. Kocham 
to uczucie, kiedy przenoszę 
się do fantastycznego świata 
i biorę udział w niesamowi-
tych przygodach bohaterów. 
Tworzenie własnych historii 
i przelewanie ich na papier 
to niezwykłe doświadczenie! 
Mimo że jestem bardzo pra-
cowitą, a co za tym idzie za-
jętą nastolatką, staram się nie zapominać o tym, co czy-
ni mnie w stu procentach sobą. Spełniam swoje marze-
nia, realizuję się i patrzę na świat pozytywnie. Nawet 
jeśli życie kładzie mi kłody pod nogi, codziennie znaj-
duję powód do uśmiechu.

LENA PACZÓSKA

Jestem uczennicą Szko-
ły Podstawowej nr 3 im. 
Jana Pawła II w Obornikach 
Śląskich. Urodziłam się 26 
września 2006 roku we Wro-
cławiu, gdzie przez krótki 
czas mieszkałam. Mam trzy 
psy, z którymi codziennie 
biegam po lesie i chodzę na 
długie spacery. W wieku 5 lat zaczęłam grać na forte-
pianie. Muzyka od zawsze mnie relaksowała. Mimo że 
nie planuję wiązać przyszłości z muzyką, jest ona moją 
pasją. Moimi ulubionymi przedmiotami są matema-
tyka i fizyka, nauki ścisłe. Po ukończeniu szkoły pod-

stawowej mam zamiar pójść do liceum o takim profi-
lu. Uwielbiam czytać książki, najbardziej przygodowe. 
Fascynują mnie historie ludzi takich jak Jerzy Górski, 
o którym napisałam opowiadanie. Ten człowiek udo-
wodnił, że jakkolwiek niemożliwy wydaje się cel, to 
dzięki ciężkiej pracy i wytrwałości można go osiągnąć. 

Nie musisz być wielkim, by zacząć, ale musisz zacząć, 
aby być wielkim – Les Brown

ANNA SIECIŃSKA

Mam 13 lat i jestem 
uczennicą siódmej kla-
sy Szkoły Podstawowej 
z Od działami Integracyjny-
mi nr  82 im. Jana Pawła  II 
w Warszawie. Mieszkam 
z rodzicami i siostrą. W wol-
nym czasie czytam książ-
ki i bawię się z moim kotem 
– Luną, ulubienicą całej rodziny. Książki, szczególnie 
powieści fantastyczne, są dla mnie odskocznią od co-
dzienności i pozwalają przeżyć kilka przygód bez wy-
chodzenia z domu. Bardzo interesuję się też minerała-
mi i skamieniałościami. Mam już sporą kolekcję i cały 
czas ją powiększam. Przywożę po kilka egzotycznych 
kamieni z każdej wyprawy.

Dużo podróżuję z rodzicami. Za cel stawiamy sobie 
miejsca, gdzie można uprawiać snorkeling. Życie pod-
wodne jest pełne barw, cudownych blasków odbijającej 
się tafli wody i niesamowitych stworzeń. Tutaj słowo 
„rzeczywistość” nabiera innego bajkowego znaczenia.
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Mimo wielu hobby nie wiem jeszcze, co będę robiła 
w przyszłości. Chciałabym, aby mój zawód był zbieżny 
z moimi zainteresowaniami, ale zdaję sobie sprawę, że 
może być inaczej.

RÓŻA WALENCIAK

Uczęszczam do ósmej 
klasy Szkoły Podstawowej 
nr  1 im. Bohaterów Łużyc-
kiej Brygady WOP w Gry-
fowie Śląskim.

Jestem zwykłą – albo nie-
zwykłą – dziewczyną, ale na 
pewno zwariowaną nastolat-
ką. Mam duszę artysty. Lubię 
wyzwania, a każdy najmniejszy sukces motywuje mnie 
do działania. Nazywają mnie kujonką – z powodu bar-
dzo dobrych wyników w nauce, która przychodzi mi 
łatwo (bez wkuwania). Bardzo chętnie i z powodze-
niem biorę udział w licznych konkursach.

Świat moich pasji jest duży, różnorodne zaintereso-
wania są odskocznią od codzienności, czasami smutnej 
rzeczywistości. Uwielbiam rysować, malować. Dużo 
czytam na każdy temat. Gram na keyboardzie, w szachy, 
uczę się gry na gitarze, tańczę i piszę. Podczas tworze-
nia słucham muzyki alternatywnej. Moją nowo odkrytą 
pasją jest podróżowanie. Kocham zwierzęta, mam kota 
Biszkopta, który jest powiernikiem moich najskryt-
szych tajemnic. Liczę, że nikomu nic nie wygada :). 
Umiem cieszyć się z małych rzeczy i często sama siebie 
zaskakuję. Po każdej porażce podnoszę się i idę dalej. 
Jestem bardzo wrażliwym człowiekiem, nie wstydzę się 

okazywać emocji. Życiowe przygody opisuję w krót-
kich opowiadaniach w swoim „kochanym pamiętni-
ku”. Jak każdy – nie lubię, gdy coś jest mi narzucane.

Mam niewiele wspólnego ze sportem wyczyno-
wym, który jest mi całkiem obcy nie tylko ze wzglę-
dów zdrowotnych. Lubię aktywność fizyczną, ale nie 
ponad wszystko. Taniec towarzyski i gra w szachy – 
to inny rodzaj kategorii sportowych. W tych dyscypli-
nach odnoszę większe i mniejsze sukcesy. Napisanie 
opowiadania o sporcie było dużym wyzwaniem, cho-
ciaż zasada fair play i szacunek dla innych są dla mnie 
bardzo ważne.

MARCELINA ZIELIŃSKA

Znajomi mówią na mnie 
Celina. W kwietniu skoń-
czyłam 14 lat. Mieszkam 
w Chodzieży (choć nie lubię 
chodzić, tylko pływać :)). Je-
stem uczennicą siódmej kla-
sy Społecznej Szkoły Podsta-
wowej „Dobra Szkoła”.

W przeszłości uczęsz-
czałam na zajęcia pływackie, co było moją inspiracją 
do napisania opowiadania. Byłam w tym niezła, lecz 
z powodu kontuzji musiałam zrezygnować – mogło-
by to pogorszyć sytuację. Pływanie sprawiało mi przy-
jemność, na pewno kiedyś powrócę do tego sportu. Na 
co dzień interesuję się rysowaniem i różnymi pracami 
plastycznymi, głównie lubię rysować portrety ludzi.

Moja nauczycielka dopisała: Marcelina jest niezwy
kła! W każdym calu.
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Malwina Garbala

Przyjaźń od stajni

W szkole nigdy nie należy zdradzać przejawów 
wzruszenia. Dla wielu to po prostu ozna-
ka słabości. Jednak tego dnia z trudem po-

wstrzymywałam łzy, siedząc na korytarzu i wtulając 
się w moją najlepszą przyjaciółkę. Nienawidziłam mil-
czenia. Kochałam, gdy coś się działo. Nie lubiłam ci-
szy, bo dawała ona czas do myślenia, a myślenie po-
trafi być nieraz niebezpieczne. Potrafi zrodzić pomysły, 
które mogą doprowadzić do katastrofy. W końcu za-
częłam uderzać butem o posadzkę, bo potrzebowałam 
hałasu, jakiegokolwiek hałasu. Z melancholii wyrwał 
mnie dzwonek, a zaraz po nim tłum nastolatków wy-
chodzących z klas, rozmawiających o wszystkim i o ni-
czym. W zbiorowisku tych dzikich osobników, jakimi 
są uczniowie mojej szkoły, dostrzegłam znajomą twarz.

– Daniel! – krzyknęłam, machając ręką, by mnie za-
uważył.

Gdy podszedł, od razu zamykając mnie w mocnym 
uścisku, uśmiechnęłam się pod nosem. Daniel to mój 
przyjaciel od dzieciaka. Już w pierwszej klasie podsta-
wówki razem z nim i Dianą chowaliśmy się w dom-
ku na drzewie moich sąsiadów i spędzaliśmy tam całe 
dnie. To wtedy pokochałam konie, brałam pierwsze 
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lekcje jazdy. Szybko stało się to moją pasją, w której 
trwam do dziś.

– Jak się trzymasz? – zapytał, wypuszczając mnie 
z uścisku.

Szybko przetarłam rękawem twarz, upewniwszy 
się, że po łzach nie zostało żadnego śladu. Próbowałam 
posłać mu skromny uśmiech, lecz sądząc po jego mi-
nie, wyszedł z tego marny grymas. Daniel i Diana byli 
pierwszymi bliskimi, którym powiedziałam o śmierci 
konia, na którym jeździłam od dziecka i miałam za-
miar wystartować z nim w tegorocznych zawodach. Co 
prawda nie byłyby to pierwsze zawody z Rubinem, ale 
pierwsze, które odbędą się tak daleko od domu. Po lek-
cjach wylądowaliśmy w małej knajpce na rogu, zajada-
jąc się lodami i popijając napoje wiśniowe. W duchu 
cieszyłam się, że mam takich przyjaciół. Przy nich nie 
potrafiłam być smutna. 

Przy stoliku obok usiadła nasza dawna przyjaciół-
ka. Była kiedyś częścią naszej paczki, dopóki nie po-
znała damskiej drużyny siatkarskiej, z którą bardzo się 
związała, porzucając nasze towarzystwo. Zawzięcie pi-
sała coś w swoim telefonie, mając w oczach łobuzerski 
błysk i uśmiechając się pod nosem. Gdyby nie fakt, że 
także jeździła konno i brała udział w zawodach tyl-
ko po to, żeby udowodnić, że jest lepsza ode mnie, nie 
żywiłabym do niej takiej nienawiści. Bo jak to mówi 
moja mama: Nie patrz w przeszłość, bo potkniesz się o te
raźniejszość i zniszczysz przyszłość. Mia, bo właśnie pod 
tym imieniem ukrywa się mój aktualny wróg, zapisa-
ła się na jazdę konną w tym samym czasie co ja. Na 
początku bardzo się cieszyłam, że mam wspólną pasję 
z przyjaciółką, brzmiało to przecież idealnie, zbyt ide-
alnie, jak się okazało, bo gdy tylko się od siebie odsu-
nęłyśmy, nasz kontakt ograniczył się do krótkich spoj-

rzeń i rywalizacji w zawodach. Całą trójką wymienili-
śmy między sobą spojrzenia i skinęliśmy głowami, aby 
upewnić się, że wiemy, co mamy robić. Rozumieliśmy 
się bez słów, więc wstaliśmy od stołu, szybko zapłaci-
liśmy za zamówienie i wyszliśmy, chichocząc i sztur-
chając się ramionami. Zawsze, gdy Mia pojawiała się 
w pobliżu i znajdowała się zbyt blisko naszej trójki, 
ewakuowaliśmy się jak najszybciej, by uniknąć niepo-
trzebnych kłótni i zgryźliwych komentarzy.

– Widzieliście jej minę? – zachichotała zdecydowa-
nie zbyt głośno Diana, przez co zaciekawione spojrze-
nia ludzi zastygły zwrócone w naszym kierunku.

– Jadę jutro w teren, więc może chcielibyście mi 
towarzyszyć? – zagaiłam, choć znałam odpowiedź. 
Uwielbiają kiedy zabieram ich na treningi.

– Jeszcze się pytasz! – odparli razem, rzucając mi 
oskarżycielskie spojrzenia.

– Po prostu uwielbiam słyszeć wasz entuzjazm… – 
parsknęłam. – Poza tym to będzie moja pierwsza jazda 
na Bajce w terenie i byłoby mi raźniej.

Zamiast odpowiedzi poczułam znajomy ciężar ra-
mion na moich barkach. Kocham, gdy mnie przytulają. 
Najbardziej upalny dzień lata powoli dogasał i między 
dużymi klockowatymi domami zaległa senna cisza, 
a każdy z nas rozszedł się w swoją stronę, podążając 
ku domowi. 

Moim wierzchowcem jest Bajka. Siwy, niemal bia-
ły koń krwi arabskiej o niezwykle długiej, gęstej grzy-
wie i pięknym, śnieżnobiałym ogonie. Szczęśliwa wsia-
dłam na konia i odjechałam w kierunku zachodzące-
go słońca. Pod drzewem siedział Daniel, uśmiechając 
się od niechcenia z półprzymkniętymi powiekami, co 
swoją drogą oznaczało, że jest zrelaksowany. Obok 
niego na trawie leżała Diana całkowicie  pochłonięta 



104 105

Malwina Garbala Przyjaźń od stajni

 wyplataniem wianka, który niedługo potem dumnie 
złożyła na głowie blondyna. Piszczała jak zarzyna-
ny prosiak na widok chłopaka w wianku, tarzając się 
w trawie i robiąc pamiątkowe zdjęcia. To przedziwna 
rzecz, ale gdy czegoś się obawiasz i oddałbyś wszystko, 
by spowolnić czas, ma on przemiły zwyczaj przyspie-
szania. Tak właśnie było tego dnia. Zawody odbędą się 
za niecałe cztery miesiące, a ja oddałabym wszystko, by 
przesunąć ich termin.

– Nie ma opcji, żebyś przegrała – stwierdził Daniel.
– Odpukać w niemalowane – odparła Diana, stuka-

jąc knykciami w stół – ty też odpukaj.
Posłusznie zastukałam.
– Co to ma symbolizować? – zapytałam ze świado-

mością, że zaraz tego pożałuję. Nasze spojrzenia z Dia-
ną skrzyżowały się porozumiewawczo. Wiedziałyśmy, 
że nasz przyjaciel zacznie snuć wywody na temat za-
danego pytania. Westchnęłyśmy teatralnie, gdy zaczął.

– Uważa się, że zwyczaj ma źródło w mitologii grec-
kiej. Zgodnie z przekonaniami Greków w drzewach 
mieszkały driady, a ludzie prosili je o ochronę. Stąd pu-
kanie w drewno, dodatkowa ochrona, by nie kusić losu.

– I tu postawmy kropkę – zachichotała Diana, 
przyciskając swoją dłoń do ust chłopaka.

Mimo że żadna kobieta się do tego nie przyzna, 
damska łazienka to pole nieustannej bitwy. Bez skrzy-
dłowej jest zbyt niebezpiecznie, jest bardziej niż praw-
dopodobne, że natkniesz się tam na osobniczki sko-
re do zaczepki przedstawicielek własnej płci. Jedynym 
ratunkiem jest oddanie ciosu poprzez ustawienie się 
w szyku z koleżanką i manewr oceniająco-obgadujący. 
Jeśli jesteś tam sama, nie oczekuj ratunku. Jesteś stra-
cona, wszak już starożytni Słowianie mawiali: Gdzie 
nerek dwie pary, tam dobroć i dolary. Idę do łazienki 

i napotykam Mię. Jest sama, nakłada małym pędzel-
kiem błyszczyk na usta. Wchodzę do kabiny z nadzie-
ją, że kiedy wyjdę, już jej tam nie będzie, ale ona wciąż 
stoi. Myję pośpiesznie ręce, a wtedy ona się odzywa: 

– Wiesz, że kiedy byłyśmy małe, marzyłam o tym, 
żeby być tobą? – zamieram, a Mia zakręca błyszczyk. – 
Zazdrościłam ci że chodzisz na konie, dlatego też się 
zapisałam. Zazdrościłam ci wygranych w konkursach, 
więc też zaczęłam w nich startować. Marzyłam, żeby 
twój koń był moim koniem.

– Mnie bardzo podobała się twoja klacz – wyznaję 
z wahaniem.

– Bardzo cię lubiła – potwierdza Mia.
Zbieram w sobie całą odwagę i pytam:
– To czemu przestałaś się ze mną przyjaźnić?
Mia mruży oczy.
– Naprawdę nie wiesz?
– Nie.
– Tamtego dnia w siódmej klasie za wszelką cenę 

postarałaś się, by wygrać zawody, chociaż wiedziałaś, 
jak bardzo mi na nich zależy, jak bardzo chciałam je 
wygrać, jak długo się do nich przygotowywałam.

Wzdrygam się, a ona kontynuuje:
– Zawsze wiedziałam, że ta poza grzecznej dziew-

czynki jest fałszywa. Nie jesteś ani taka niewinna, ani 
taka pewna siebie, jak udajesz. Możliwe, że masz ostry 
język, ale tam w środku pozostajesz małą, bezbronną 
dziewczynką.

Moje ciało tężeje. Mia śmieje się, a jej satysfakcja 
mrozi krew w żyłach. Gdyby Diana ze mną była, naj-
prawdopodobniej wydłubałaby Mii oczy, ale ja odwra-
cam się i szybko podążam w stronę drzwi. Kręci mi się 
w głowie. Cóż, lepiej mieć szczerych wrogów niż fał-
szywych przyjaciół.
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– Na samym wstępie należy podkreślić, że spada-
ją nawet najlepsi. Jeździec, który ufa swojemu wierz-
chowcowi, od razu lepiej jeździ, ponieważ to koń za-
ufał wcześniej jemu. Bywają też upadki, ale należy pa-
miętać, że koń to tylko zwierzę, które trzeba oswoić. To 
jeździec pracuje nad prawidłową postawą, nad prowa-
dzeniem konia na przeszkodę. Ten, kto dosiada konia, 
powinien mu zaufać i nie bać się go wypuszczać w te-
ren. Koń zna swoje ograniczenia. Oczywiście człowiek 
musi go kontrolować, ale nie zabierać mu wolności, 
ponieważ wtedy jazda nie sprawia mu przyjemności – 
opowiada moja instruktorka. Siedzimy w stajni z kole-
żankami i słuchamy pani Leny, która kompletnie za-
traciła się w swojej przemowie. – Szczególna więź zbu-
dowana jest na wzajemnym zaufaniu, dlatego jeźdźca 
i konia nazywa się „parą’’. Ma ona na celu porozumie-
nie się osoby jeżdżącej konno ze zwierzęciem, tak aby 
człowiek nie był dla konia ciężarem, a jego partnerem 
– ciągnie instruktorka, intensywnie gestykulując ręko-
ma. – Pamiętajcie, że co ma być, to będzie, ale jak już 
będzie, to trzeba się z tym zmierzyć. Więc jedźcie na 
zawody i dajcie z siebie wszystko!!! – krzyknęła trochę 
zbyt głośno pani Lena, a jej ręce mimowolnie wystrze-
liły w górę. Przygryzłam nerwowo wargę, wiedząc, że 
jutro czekają mnie zawody.

Wstałam dziś wcześnie rano i przyjechałam do 
stajni. Upewniłam się, że Bajka dostała śniadanie i za-
poznałam się z listą startową. Odetchnęłam z ulgą, wi-
dząc, że jestem niemal na końcu. Gdy dojechaliśmy na 
miejsce, zapoznałam się z parkurem. Obejrzałam kil-
ka przejazdów i sprawdziłam, jakie przeszkody spra-
wiają największą trudność zawodnikom. Wróciłam do 
mojej klaczy, którą wraz z Dianą czyścimy i siodłamy. 

Niedługo potem ja i Bajka zostałyśmy wywołane przez 
komisarza na plac konkursowy. Wsiadłam na grzbiet 
ukochanej klaczy po trzydziestu minutach rozgrzewki 
w rozprężalni i wyszłyśmy na parkur, czekając, aż ko-
lejny zawodnik skończy rywalizację. 

Stres mnie sparaliżował, a Mia mi w tym nie po-
magała. Stała i czekała, aż zacznę, by obserwować moją 
jazdę. Miała na sobie krótki frak, koszulkę z białym 
kołnierzykiem, białe bryczesy, skórzane sztyblety, kask, 
rękawiczki pod kolor fraka i biały plastron. Wygląda-
ła jak reszta innych zawodników, lecz i tak wyróżniał 
ją ten łobuzerski błysk w oku. Po usłyszeniu sygna-
łu nakierowałam Bajkę na pierwszą przeszkodę. Kie-
dy poczułam, że kilkusetkilogramowe stworzenie wy-
konuje moje polecenia, czułam już tylko euforię, jakby 
świat należał do mnie. Po pokonaniu całego toru ustą-
piłam miejsca następnej parze. Niedługo potem zosta-
łam wywołana do dekoracji, w czasie której koniom 
przypięto rozetki. Lada chwila miało nadejść ogłosze-
nie zwycięzców. Nagle rozbrzmiał donośny głos: 

– Trzecie miejsce zajmuje Mateusz Piaseczny.
Z tłumu wyłonił się chudy chłopiec powitany okla-

skami.
– Drugie miejsce zostaje przydzielone Mii Nowa-

kowskiej.
Moim oczom ukazała się znajoma dziewczyna, lecz 

w jej oczach i postawie górowało poczucie wyższości, 
kiedy weszła na podest i z dumą odebrała puchar. Stra-
ciłam nadzieję na wygraną i okazję do utarcia nosa Mii, 
widząc jak stoi na podeście z numerem dwa. 

– Zwyciężczynią zostaje Oktawia Przybysz – sły-
sząc to, stanęłam jak wryta, nie mogąc się poruszyć. Da-
niel i Diana popchnęli mnie w stronę podestu, na któ-
ry byłam zmuszona wejść i odebrać puchar zwycięzcy.
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Samotna kryształowa łza szczęścia spłynęła po moim 
policzku. Wciąż nie dowierzałam własnemu szczę-
ściu… Ze wszystkich stron dochodziły gromkie brawa.

W euforii odprowadziłam konia, rozsiodłałam go 
i schłodziłam mu nogi, po czym zamknęłam go w bok-
sie i miałam czas, by doprowadzić się do porządku. 
Mina mi zrzedła, gdy zobaczyłam przed sobą Mię.

– Gratulacje – powiedziała niepewnie.
– Dziękuję i też gratuluję – odparłam zszokowana, 

czekając na zgryźliwy komentarz.
– Przepraszam – rzuciła szybko dziewczyna, a ja nie 

mogłam uwierzyć w to, co usłyszałam. – Nie powinnam 
była tak się zachowywać – dokończyła pospiesznie.

Patrzyłam na nią z niedowierzaniem. Milczałam.
– Przyjmujesz przeprosiny? – zapytała, chcąc uzy-

skać ode mnie jakąkolwiek reakcję.
Diana nigdy nie przyjęłaby tych przeprosin, ale ja 

kieruję się zasadą: Nigdy nie mów nie, kiedy tak napraw
dę chcesz powiedzieć tak. A biorąc pod uwagę fakt, że 
należę do osób mających na języku to co w sercu, od-
powiedź była oczywista.

– Tak – odpowiedziałam. Widziałam, jak kąciki jej 
ust nieznacznie drgnęły w górę. – Ale to nie znaczy, że 
będziemy się przyjaźnić – dodałam po chwili, na co Mia 
uśmiechnęła się, delikatnie odchodząc w swoją stronę.

Istnieje takie koreańskie słowo, którego nauczyła 
mnie babcia. Jang. To związek między dwojgiem lu-
dzi, który nie może ulec zerwaniu, nawet gdyby mi-
łość przerodziła się w nienawiść. Nadal zachowuje się 
dawne uczucia, nie da się z nich kompletnie otrząsnąć, 
zawsze się będzie miało trochę czułości w sercu dla tej 
osoby. To chyba musi być to, co po części czuję do Mii. 
Jang sprawia, że nie potrafię jej nienawidzić. Zwyczaj-
nie, uzupełniamy się.

Anna Karolak

Eliza – to ja, czyli sześćdziesiąt 
cztery dni

Historia ta rozpoczyna się w pewnej szkole, w jej 
białym budynku o czerwonym dachu i dużym 
boisku pokrytym zieloniutką murawą. Tu, w tej 

małej szkole o wielkim sercu, jak mawia jej pani dyrek-
tor, uczy się nastolatka o dużych ambicjach i planach 
na przyszłość. Na imię ma Eliza.

Jest wtorek, właśnie odbywa się lekcja WF, nauczy-
ciel sporządza listę chętnych do uczestniczenia w za-
wodach pomiędzy szkołami na koniec roku – wielkim 
wyścigu:

– Ktoś jeszcze chce się zgłosić? – pyta znudzony 
i spocony od ćwiczeń wuefista.

– Jjjja, proszę pana – zgłasza się zalęknionym gło-
sem nieco mocniej zbudowana dziewczyna, co sprawia, 
że chichoty zaczynają rozbrzmiewać po całej sali gim-
nastycznej.

– Ty? – pyta zdumionym i nieprzyjemnym głosem 
mężczyzna. – Ty sapiesz w trakcie regularnych ćwi-
czeń, no, formy ci trzeba, Eliza, formy. Bez tego raczej 
marne szanse.
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Inne dzieciaki zaczynają komentować i śmiać się 
coraz głośniej, a dziewczyna smutnieje. Po chwili na-
uczyciel jednak dodaje:

– No okej, twoja decyzja.

Eliza wraca do domu przygnębiona bardziej niż 
zwykle. „Co mnie podkusiło, żeby się zgłosić do tego 
wyścigu? Ale z drugiej strony, nie miał prawa komen-
tować i mnie ośmieszać. To moja decyzja”. Sama już 
nie wie, co myśleć. W domu staje na wagę. 65 kg! 
„Hm. Trochę może dużo jak na moje 155 centyme-
trów wzrostu. Muszę się wziąć za siebie – mówi do lu-
stra. – Od dziś zero wymówek! Będę trenować, poszu-
kam czegoś na youtubie albo insta, przecież te laski też 
zaczynały, bo czuły taką potrzebę i nie wyglądały mega 
fit. Mam dokładnie sześćdziesiąt cztery dni” – posta-
nawia w myślach dziewczyna. Potem odrabia lekcje, 
a następnie kładzie się spać, by następnego dnia o szó-
stej rano zacząć pierwszy trening.

Nastolatka wstaje po siódmej. Nie pamięta, do cze-
go zobowiązała się dzień wcześniej, je śniadanie. Wia-
domo – śniadanie można tak jak król, więc… nie żału-
je sobie niczego. Nagle na kartce na lodówce zauważa 
swym zaspanym wzrokiem napis „TRENING”. Eliza 
czyta go i przeciera oczy. Bardzo powoli do niej do-
ciera, co wydarzyło się wczoraj… „O nie!” – mówi do 
siebie w myślach. Energicznie wstaje z krzesła, zdzie-
ra kartkę z lodówki, zgniata ją w kulkę i z impetem ci-
ska do kosza, jakby chciała zapomnieć, że biegnie do-
kładnie za sześćdziesiąt trzy dni w wyścigu. Sama się 
przecież do tych zawodów zgłosiła! Wyrusza do szko-
ły, gdzie przy wejściu już stoi kilka osób z jej klasy. Eli-
za czuje, że miło raczej nie będzie:

– Hej, Elizka! No i jak? Coś nie widać, żebyś od 
wczoraj złapała formę! Dasz radę, ha, ha ha, dobiec do 
sklepiku z chipsami.

Eliza czuje, jak płoną jej policzki. „Co mi odbiło, 
żeby się zgłosić?! Jestem głupia. Gruba i głupia!”. Za 
plecami wciąż słyszy szydercze komentarze. Śmieją się 
z niej. Jak zawsze.

Bohaterka przypomina sobie o treningu i o wiszącej 
kartce na lodówce. Z trudem i poczuciem wstydu prze-
dziera się przez wredną grupkę i wchodzi do szkoły.

– Jutro wstaję o siódmej, żeby nie wiem co! Niena-
widzę ich wszystkich, ale pokażę im! – mówi do siebie.

Gdy następnego dnia budzik dzwoni o 5:30, wsta-
je z mocnym postanowieniem, że po prostu musi i już. 
Zakłada tenisówki oraz ulubione dresy, które rodzice 
kupili na gwiazdkę, by zasugerować jej zdrowszy tryb 
życia (co wtedy było dla niej przykre – jakby nie mogli 
powiedzieć wprost). Wychodzi z mieszkania, spostrze-
gając jeszcze porozumiewawcze spojrzenia rodziców. 
Jednak bardzo szybko do domu wraca. Zdyszana, zzia-
jana, z sercem tak mocno bijącym, że mało nie wysko-
czy z klatki piersiowej. Dziewczyna przebiegła 500 m 
i… poddała się. Więcej nie dała rady. 

– Chociaż zawsze coś – mruczy pod nosem. – Trze-
ba do tego podejść metodycznie, jak mawia tata.

Następnego dnia Eliza także nie ignoruje kart-
ki. Szykuje się do treningu. Już wie, jak samej prowa-
dzić trening, jak biegać. Tata, niby tak mimochodem, 
powiedział jej o cyklu „Biegam, bo lubię” w radiowej 
„Trójce”. Właśnie tam znalazła wiele cennych wska-
zówek, jak zacząć, jak rozłożyć treningi, nawet jak się 
ubrać zależnie od pory roku czy pogody i jak się odży-



112 113

Anna Karolak Eliza – to ja, czyli sześćdziesiąt cztery dni

wiać przed treningiem lub zawodami. Tego dnia wol-
niutko truchta i na zmianę maszeruje 600 m i robi 
przerwę. Następnie przebiega 500 m. 

– No i kilometr zrobiony” – mówi zadowolona 
z siebie.

Kolejnego dnia w bieganiu towarzyszy jej tata. 
Wiadomo, w towarzystwie zawsze raźniej i przyjem-
niej! Oboje się naszykowali, założyli tenisówki. Uda-
ło im się przebiec 2 kilometry. Szczęśliwie ani tata, ani 
mama nie komentują jej nowego pomysłu. 

W szkole Eliza czuje się coraz swobodniej, daje radę 
ćwiczyć na WF-ie, nie jest już tak zmęczona, a fakt, że 
domowa waga pokazuje spadek kilogramów, jest do-
datkowo motywujący. Nie ogląda już ani insta, ani in-
nych filmików, po prostu biega. To dla niej już jest suk-
ces, jednakże postawionym celem, pragnieniem, ma-
rzeniem było wygranie wyścigu!

Chciała pokazać sobie, że może, że umie, że potrafi 
w pełni pracować nad sobą i osiągnąć wymarzony cel. 
Miała tylko sześćdziesiąt cztery dni na przygotowanie. 
Miała sześćdziesiąt cztery dni na spełnienie marzenia, 
na udowodnienie sobie, że może, że da radę. Zostało 
pięćdziesiąt dni.

W następnych dniach nasza bohaterka biega i ćwi-
czy nadal, ale ani razu nie udaje się jej przebiec wię-
cej niż dwa kilometry. To powoduje, że jej motywacja 
spada, zaczyna czuć, że nie da rady, będzie pośmiewi-
skiem. W końcu Eliza poddaje się. „Pójdę rano do wu-
efisty i powiem, że rezygnuję” – postanawia.

Gdy rano zjawia się z kartką rezygnacyjną, dzieci 
w progu nie chcą jej przepuścić. Wyrwały jej kartkę 
i przeczytawszy ją, komentowały ze śmiechem: 

– Słabeusz. To było jasne, że nie dasz rady.
Eliza odwróciła się i ze łzami w oczach pobiegła 

przed siebie. Nie miała siły wejść do szkoły, nie miała 
znów siły spojrzeć na nikogo ani słuchać żadnych ko-
mentarzy. Biegła przed siebie do parku, w którym była 
jej ulubiona lodziarnia z lodami waniliowymi. Zatrzy-
mała się przed nią. Zdała sobie sprawę, że od szkoły do 
parku, gdzie jest lodziarnia, są… trzy kilometry!

– Kurczę, pokonałam trzy kilometry! – krzyknęła. – 
Trzy kilometry! – ponownie sprawdziła licznik w tele-
fonie. – Ale numer! – powtórzyła ze śmiechem. 

Weszła zgrzana do lodziarni. Kasjerka spojrzała się 
na nią dziwnie, ale to nie było ważne. Pokonała trzy 
kilometry. Nie dwa, a trzy. I tak jak weszła do lodziar-
ni, tak zaraz z niej wyszła. Wróciła do domu. Nawet się 
nie przejęła tym, że dostała karę za to, że uciekła z lek-
cji – zakaz wychodzenia z domu na kolejne dziesięć 
dni. Mama miała podwozić ją pod samiutką szkołę, na-
stępnie odbierać, a córka miała po szkole spędzać czas 
w domu z rodziną i odrabiać lekcje w pokoju. Błagania 
i tłumaczenia, że musi trenować, nie pomogły. Zostało 
trzydzieści jeden dni treningów bez szla banu…

Szlaban się skończył, wróciła do biegania. Uff, uda-
ło się przebiec 4 km, ale z przystankami. 

Schudła 5 kg, ograniczyła słodycze.
Nauczyciel WF przestał komentować jej pracę na 

lekcjach. 
Zwróciła uwagę, że kątem oka z uwagą się jej przy-

gląda. „Oby nic nie mówił” – mówiła do siebie w my-
ślach.
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Pozostałe dni trenowała, tak po prostu, sprawdzając 
liczbę kilometrów, pilnując zdrowszych posiłków bo-
gatych w owoce i warzywa i pijąc dużo wody. Szczęśli-
wie rodzice też nic nie mówili. Tak było dobrze. Czu-
ła, że to bieganie daje jej przyjemność, że stało się co-
dzienną rutyną.

Gdy nadszedł dzień wyścigu, tak naprawdę nie 
miało to już dla Elizy znaczenia, czy w nim wystartuje 
i które zajmie miejsce. Postanowiła, że weźmie w nim 
udział, bo się zobowiązała, ale zmienił jej się cel. Po-
myślała, że nie jest dla niej ważne pierwsze miejsce, 
ale żeby po prostu ukończyć bieg, a następnego dnia 
znowu wstać i zrobić trening dla siebie. Tylko dla sa-
mej siebie!

Wystartowała wśród czterdziestu innych uczestni-
ków, ale bez stresu, bo nie biegła po medal, biegła, żeby 
dobiec do mety.

Biegła nieśpiesznie, kontrolując oddech i myśląc 
o tym, ile się zmieniło, odkąd zaczęła biegać. Ile miała 
satysfakcji z tego, że daje radę.

Dobiegła do mety, rozejrzała się. 
– Kurczę, gdzie są wszyscy? Czyżby pomyliła trasę? 

No nie, przecież tu jest szarfa: Meta.
– Ej, jestem pierwsza. Nie mogę, ale numer!

Tak, medal był Elizy. Ucieszył ją, innych zdziwił, że 
pulchna dziewczyna zdobyła pierwsze miejsce.

Tak naprawdę Eliza zdała sobie sprawę, że na po-
czątku chciała medalu, ale teraz jak trzymała go w gar-
ści, w sumie był bez znaczenia. Uświadomiła sobie, że 
czasem zmiana jest celem, pierwszy krok, gdy coś robi-
my, a nie to, gdzie chcemy dotrzeć.

Po powrocie do domu powiesiła medal na lampce 
nocnej i zasnęła z myślą, że rano sobie pobiega i że to 
ma sens. TO ma sens!

* * *

Eliza to ja.
Nie. Nie mam 155 cm wzrostu. Mam ich dużo wię-

cej.
Nie ważę 65 kg. Ważę dużo mniej.
Nie jestem wyśmiewana. Mam kilku przyjaciół.
Nie trenuję biegów. Lubię pływać. Natomiast naj-

pełniej wyrażam samą siebie poprzez malarstwo i pi-
sanie.

A jednak… to opowiadanie jest o mnie. 
To moja historia, która jeszcze trwa…
Wyścig oznacza nie tylko bieganie, ściganie się, 

współzawodnictwo. Dla mnie wyścig ma znaczenie 
symboliczne, to ściganie się, ale… bardzo często z samą 
sobą, z moimi dramatycznymi myślami. To mozolna 
i naprawdę trudna walka ze swoimi słabościami, nie-
doskonałościami, lękami, wadami; to stawianie sobie 
coraz to wyżej poprzeczki, by się rozwijać, stawać się 
lepszą, mądrzejszą, odważniejszą.

Dla bohaterki mojego opowiadania bieganie stało 
się sensem życia. Lubię obserwować ludzi, którzy mają 
jakiś wyznaczony cel w życiu, lubię o takich ludziach 
pisać, bo to jest COŚ, dzięki czemu żyjemy. 

Ja jestem na etapie poszukiwania sensu życia i wła-
śnie dlatego, i mimo wszystko…

Eliza – to ja.
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Na równoważni życia

20 LISTOPADA 2020

Nie jest dobrze. Właściwie… jest bardzo źle. Nie 
wiem, co czuję. Nie wiem, co wiem, a o czym nie mam 
pojęcia. Nie wiem, co umiem, a co mi tylko słabiej po-
szło. Nie wiem, o czym myśleć, a o czym lepiej nie. Nie 
wiem, czy moje ciało jest jeszcze moje.

Jestem zmęczony. Zmęczony, kiedy idę spać. I zmę-
czony, kiedy wstaję. We śnie chyba też jestem zmęczo-
ny. Odczuwam ból fizyczny. Głowa, oczy, plecy, nogi 
bolą. Ale boli mnie też moje wewnętrzne ja. To umysł? 
A może dusza?

Mam 14 lat. Od kilku miesięcy tkwię w rzeczywi-
stości, której nie powinienem był poznać. Szukam… 
Kogoś. Czegoś. Siebie.

10 GRUDNIA 2020

Kolejny dzień wygląda tak samo. Muszę się obudzić 
i wstać. Muszę, bo to nie ja decyduję. Bo ja nie chcę 
wstać. Po co? Żeby usiąść przed komputerem? Patrzeć 
w ekran? Słyszeć głosy zniekształcone przez mikro-

fony? Najpierw potęgi. Kartkówka. Zrobić. Odesłać. 
Potem moc. Przeliczyć. Jaka moc? Ja nie mam siły. Dla 
odmiany rodzajniki określone. A potem odzyskiwa-
nie niepodległości. I mały obieg krwi. I duży. Zadanie. 
Pamię tać. No i typy reakcji. Już chyba na nic nie re-
aguję. Zapomniałem o aktywności. Odezwij się. Wci-
śnij ten mikrofon! Zrób to! Nie dałem rady. Nie wiem 
czemu…

Ach, dostałem oceny. Sprawdzian – piątka. Szóst-
ka za zadanie. Kolejna piątka – nie pamiętam za co. 
To chyba dobrze. Chyba muszę, powinienem, mogę 
się cieszyć. Chyba jednak się nie cieszę. Nie wiem cze-
mu…

Muszę coś zrobić. Cokolwiek. Szukam.

19 STYCZNIA 2021

Nie! Naprawdę się nie spodziewałem. To był wzmo-
żony atak z trzech stron. Uwzględniając, że nie wierzę 
w spiskową teorię dziejów, muszę uwierzyć w przypadek.

Najpierw były lekcje wychowania fizycznego on line. 
Nie umiałem ich sobie wyobrazić. Pokój nieduży, me-
bli tyle ile trzeba, powierzchni do ćwiczenia brak. Ma-
gicznie powierzchnia się znalazła (mama zadziałała). 
Filmik. Miałem powtarzać to, co robił prowadzący. 
Trochę udawałem. Kto mnie sprawdzi? Okazało się, że 
był taki ktoś. Mój organizm. Mogę spokojnie powie-
dzieć, że na mnie nakrzyczał, że mnie pobolał i się na 
mnie obraził. Potem mama zajrzała i podrzuciła gaze-
ty, książki. Miała to przemyślane. Specjalnie wypowie-
działa słowa: olimpijczycy, sport, dyscypliny, żeby na 
koniec w moje życie wtrąciły się algorytmy, które pod-
sunęły kilka filmów, reklam, stron.
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Nadal szukam, ale już nie po omacku.

11 LUTEGO 2021

Depresja? Niemożliwe. Przecież wiem, czym jest 
depresja. To ten stan, kiedy nie chce się nic, kiedy 
nic się nie wie, nic się nie robi. To ten moment, kie-
dy w duszy zapada noc, a na twarzy nie ma uśmiechu. 
W jednym z wywiadów powiedziała:  – Niedawno były 
igrzyska olimpijskie i złoty medal. Niedawno były dzie
siątki innych wygranych biegów. Niedawno odbierałam 
gratulacje i uśmiechałam się.

A miała depresję. Justyna Kowalczyk. Ta, która za-
wsze wyglądała jak uosobienie energii, szczęścia, moty-
wacji. Dlaczego nikt nie wiedział? Nikt nic nie zauwa-
żył? Tak, wiem. Prawie nikomu nie powiedziała. A ci, 
którzy to od niej usłyszeli, niemal nie uwie rzyli. Na 
zawodach walczyła. Nie chciała zawieść kibiców. Do 
kamer i aparatów się uśmiechała. Rozmawiała z dzien-
nikarzami. Była inspiracją dla innych. Budziła emocje. 
Te okrzyki przed telewizorami, na trasie. Te trzymane 
kciuki. I jej samotność. Ta w tłumie. I ta po zawodach. 
Ucieczka od ludzi i od siebie…

Nie rozumiem, jak sobie poradziła. Leki nie dzia-
łały. Spotkania z psychologiem trochę. A może odpo-
wiedzią są jej słowa? 

– Mocna jestem mimo wszystko. 
Mimo wszystko. Bo żadne „będzie dobrze”, „weź 

się w garść”, „nie rozczulaj się nad sobą” czy „praca ci 
pomoże” nie zadziałają.

A zatem introspekcja. Siłę trzeba odnaleźć w sobie. 
Mimo wszystko.

13 LUTEGO 2021
Nie wiedziałem, że porażkę da się przekuć w suk-

ces. Słyszałem o tym, ale uznałem, że to tylko słowa. 
Nie wiedziałem, że da się wybaczyć tym, którzy rzu-
cają nam kłody pod nogi. Wybaczyć i być im wdzięcz-
nym. Ale Robert Korzeniowski uznał, że to możliwe. 
I pokazał, że to możliwe: (…) na igrzyskach w Barcelo
nie byłem niedojrzałym chłopakiem, którego sukces mógłby 
zablokować. (…) Później, kiedy już wygrywałem, dosze
dłem do wniosku, że nic lepszego nie mogło mi się przy
trafić. Dyskwalifikacje, złość, frustracja. Łatwo stracić 
wiarę w siebie, upaść, zrezygnować. Ale można też zo-
stać czterokrotnym mistrzem olimpijskim. Do per-
fekcji dochodzi się (nomen omen) ciężką pracą. Pra-
cą nad ciałem. Pracą nad psychiką. Wytrzymałości mu 
nie brakowało, działał, jak sam mówił, metodą małych 
woreczków – kolejny krok, dłuższy dystans, nowy cel. 
To umysł musiał zmienić sposób funkcjonowania – 
(…) zacząłem sobie budować scenariusz pozytywny. (…) 
zadziwię świat czymś, co zbuduję na zdrowych podsta
wach.

Spacer, trucht, bieg. Kilka minut, pół godziny. Co 
drugi dzień, codziennie. Metoda małych woreczków. 
I ta myśl zapisana na kortach Wimbledonu: Odważ
nie staw czoło triumfowi i porażce. I obie te ułudy potrak
tuj jednakowo.

17 LUTEGO 2021

Utalentowany, skupiony, pracowity. Ale nie zawsze 
wygrywał. Powoli przebijał się do świadomości kibi-
ców, którzy ostatecznie go docenili i pokochali. Mi-
strzostwa Polski, Europy i świata, igrzyska olimpijskie, 
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zawody Pucharu Świata. Zawsze skromnie mówił, że 
robi  swoje i chce oddać dwa dobre, równe skoki. Sztu-
ką jest nie zawiesić poprzeczki zbyt nisko, ale też zbyt 
wysoko. Adam Małysz powiedział kiedyś przed zawo-
dami: Mój plan jest prosty – stanąć na podium. Ale nie po
wiem, na którym stopniu.

W szkole łatwo trafić do szufladki. Bardzo ambitny. 
Zdolny, ale leń. Nieaktywny. Słaby. Szkoda, że o war-
tości ucznia decyduje średnia i świadectwo z wyróżnie-
niem. Praca też będzie segregować. Poważany zawód. 
Albo stać cię na więcej.

Mój plan jest… Chyba jeszcze nie mam planu. Już 
wiem, co mnie interesuje. Może nawet widzę swój 
przyszły fach. Czasem po głowie chodzą myśli o dal-
szym życiu. To nie będzie pasmo sukcesów. Ale też nie 
spodziewam się samych porażek. Chcę czuć satysfakcję 
z tego, co robię. A robić to najlepiej, jak potrafię.

Właściwie, mój plan jest prosty – własne podium.

22 MARCA 2021

Jest nieźle. Właściwie… całkiem dobrze. Już sporo 
wiem. Zwłaszcza o sobie. Nie jestem głupi. Potknięcia 
szkolne się zdarzają. Trzeba wyciągnąć wnioski i pójść 
dalej. I walczyć. Muszę myśleć o przyszłości, o sobie, 
o tych, którzy mnie wspierają. Nie mogę zastanawiać 
się nad tymi, którzy złym słowem, złośliwym komen-
tarzem czy brakiem zrozumienia ściągają mnie w dół. 
Moja wartość jest we mnie, a nie w oczach tych, którzy 
nie są mną i nie są ze mną. Moje ciało już współpra-
cuje. Nie jestem sportowcem zawodowym, wyczyno-
wym, ekstremalnym. Ale wiem, co zrobić, żeby dobrze 
się czuć. Każda dawka ruchu jest tlenem dla organi-
zmu i dla duszy.

Czasem jestem zmęczony. To jednak ten rodzaj 
zmęczenia, który daje satysfakcję. Zrobiłem coś dla 
siebie. Dla ciała i umysłu.

Mam 14 lat. Od kilku miesięcy tkwię w rzeczywi-
stości, której nie powinienem był poznać. Szukałem. 
Kogoś. Czegoś. Siebie. I znalazłem. Mistrzów z krwi 
i kości. Motywację do zmiany, do pracy, do ruchu. We-
wnętrznego przeciwnika, z którym podjąłem równą 
walkę.

Mam 14 lat. Ćwiczę na równoważni życia. Nie 
spadnę.
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(Nie) potrzebuję sukcesów 
i pochwał

Stanęłam na podium. Z fałszywym uśmiechem 
odebrałam brązowy medal i przyjęłam gratula-
cje. Po zrobieniu pamiątkowych zdjęć szybko się 

przebrałam i wyruszyłam w drogę do domu. Zarzuci-
łam szary kaptur na głowę i włożyłam słuchawki do 
uszu. Starałam się jak najbardziej odizolować od świa-
ta, ukrywając swoje wewnętrzne uczucie porażki. 

Szłam powolnym krokiem przez jedną z najbardziej 
ruchliwych ulic. Zewsząd mijały mnie pędzące samo-
chody i nie wiadomo gdzie śpieszący ludzie. Słuchając 
ulubionej playlisty, która zawsze potrafiła dotrzeć do 
głębi mojej duszy i odkryć chowane emocje, poczułam, 
że po policzkach zaczęły płynąć mi łzy porażki i bez-
silności. Awans na kolejny etap zawodów był tylko dla 
srebrnego i złotego medalisty. Byłam o krok od sukce-
su, a jednak czułam się, jakby wszystko właśnie się dla 
mnie skończyło. Poniekąd była to prawda. 

Na dzisiejszych zawodach w tenisie stołowym było 
mi bardzo ciężko, a z niektórymi zawodniczkami wy-
grałam czystym trafem. Kiedy rozgrywałam finałowy 
mecz, zauważyłam, jaka przepaść w umiejętnościach, 

technice i doświadczeniu dzieli mnie i moją prze-
ciwniczkę. Nie miałam z nią żadnych szans. Było mi 
wstyd. W tym sezonie bardzo mało trenowałam, by-
łam zajęta innymi sprawami, a jednak miałam cichą 
nadzieję, że uda mi się zakwalifikować dalej pomimo 
braku postępów w mojej grze. Niestety nie udało się. 
Kolejna, a zarazem ostatnia szansa dla mnie będzie 
w przyszłym roku. Z jednej strony chciałam udowod-
nić sobie i innym, że mi się uda. Chwilowo miałam 
mnóstwo motywacji, by zacząć solidnie i systematycz-
ne trenować, jednak później dopadały mnie myśli, że 
prawdopodobnie znów mi się nie uda, a ja będę czuła 
się tak beznadziejnie jak teraz.

Kiedy tak rozmyślałam, nawet nie zauważyłam, że 
stałam już przed drzwiami do domu. Powoli je otwo-
rzyłam i wślizgnęłam się do pomieszczenia. Starając 
się jak najciszej, przedostałam się do swojego poko-
ju. Rzuciłam torbę w kąt, włożyłam wygodne ubrania 
i usiadłam na tapczanie przy oknie. 

Ramiona okryłam beżowym kocem i próbowałam 
zapomnieć o otaczającym mnie świecie. Zastanawia-
łam się, kiedy wreszcie nie będę się niczym martwić? 
Nieustannie znajduje się coś, co zaprząta mi głowę. 
Zawody, niespełnione ambicje rodziców, nadmiar na-
uki, kłótnie z przyjaciółmi, poczucie bezsilności czy 
wyobcowania. 

Byłam jeszcze dzieckiem, a to, co jest wokół mnie, 
przeraża mnie. Jednak to, co sprawia, że zapominam 
o wszystkim, to uprawianie sportu i muzyka. Wtedy 
odcinam się od wszystkiego. Jestem tylko ja i moja pa-
sja. Moją głowę wypełniają błogie myśli. Jest to stan, 
który chciałabym, by utrzymywał się nieustannie. Nie-
stety, trzeba mocno stąpać po ziemi. Przekonałam się 
o tym następnego dnia w szkole…
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Na lekcji wychowania fizycznego nauczycielka po-
wiedziała, że się na mnie zawiodła, bo powinnam się 
była lepiej przykładać do treningów. Oznajmiła mi 
także, że ją ośmieszyłam, więc nie zamierza dłużej 
mnie trenować. Czułam się upokorzona i przez resztę 
dnia musiałam znosić współczujące spojrzenia rówie-
śników. Nie cierpiałam tego uczucia. Jednak ta sytuacja 
o wiele bardziej nastroiła mnie do mocniejszej pracy 
niż niejeden motywujący film czy cytat. Nie sądziłam, 
że opuszczenie przez trenerkę, wyśmiewanie i  litość ze 
strony innych stanie się tak zwanym „kopniakiem” do 
działania.

Po tym incydencie byłam niesamowicie zdespero-
wana, by zacząć być we wszystkim, co robię, lepsza. 
Przyłożyłam się więc do nauki, znalazłam przez In-
ternet klub sportowy tenisa stołowego w mojej okolicy 
i postanowiłam tam dołączyć. Okazało się, że członka-
mi byli tylko trzej staruszkowie i dwie panie, którzy od 
czasu do czasu pogrywali w tenisa stołowego, a celem 
ich spotkania były tak naprawdę pogaduszki i wymie-
nianie się ploteczkami. Jednak dla mnie była to do-
bra sytuacja. Oni mi w żadnym stopniu nie przeszka-
dzali, a ja mogłam w spokoju i tajemnicy trenować. Nie 
chciałam, by wszyscy wiedzieli, że nadal trenuję i sta-
ram się dosięgnąć marzeń. Miała to być niespodzianka 
i ogromne zaskoczenie dla innych.

Zaczęłam więc bardzo się przykładać, by móc zre-
alizować cel. Wstawałam równo o wschodzie słońca 
i wychodziłam, by pobiegać. Dotleniało to mój orga-
nizm i dostarczało endorfin, które rozpływały się po 
moim ciele. A co najważniejsze – taka poranna ak-
tywność dodawała mi sił na cały pracowity dzień. Po 
skończonych zajęciach w szkole gnałam do domu, by 
móc odrobić zadania. Następnie wsiadałam do żółtego 

auto busu i wysiadałam na czwartym przystanku przed 
salą gimnastyczną. Witałam się z emerytami i udawa-
łam się do osobnej mniejszej salki, która mieściła tyl-
ko jeden stół tenisowy, jednak mnie to w zupełności 
wystarczało. Po jednej stronie grałam ja, a po drugiej 
maszyna, która wyrzucała mi piłeczki. Moje trenin-
gi trwały kilka godzin, a każda minuta spędzona na 
nim była męczarnią. Nie chciałam już więcej treno-
wać, miałam tej dyscypliny po dziurki w nosie, a jed-
nak chciałam udowodnić trenerce, że się co do mnie 
myliła. Kiedy wreszcie upływały dwie lub trzy godzi-
ny, z utęsknieniem wracałam do domu. Cała spocona 
i zmęczona zmierzałam do domu, gdzie jadłam kolację 
i zasiadałam nad książkami. Często zarywałam nockę, 
by następnego dnia móc uzyskać zadowalające stopnie 
i ucieszyć tym rodziców.

Taki tryb życia znacznie zmienił mnie, moje prio-
rytety i moje otoczenie. Odcięłam się od znajomych, 
nie znajdywałam czasu, by spotykać się z nimi po lek-
cjach czy w weekendy, jak to kiedyś bywało. Nie cho-
dziliśmy już na pizzę do naszego ulubionego baru. Nie 
kupowaliśmy truskawkowych koktajli w kawiarence na 
rogu. Nie chodziliśmy nad jezioro, by móc sobie zro-
bić piknik i odpocząć. Nie udawaliśmy się do bibliote-
ki, nie zajmowaliśmy tam naszego ulubionego stolika 
i nie wymienialiśmy się książkami. Chwilami mi tego 
brakowało. Od czasu do czasu myślałam, że żałuję od-
dalenia się od przyjaciół. Teraz nasza jedyna rozmowa 
to tylko powitanie i pożegnanie w szkole. Czułam się 
wtedy samotna. Chciałam znów być zwyczajną nasto-
latką, a nie maszyną, która musi nieustannie pracować, 
by kogoś zadowolić. Miałam wielką ochotę wyżalić się 
koleżance o tym, że już nie mam siły, by dalej tak żyć. 
Ten tryb zabieganego, ale jednak produktywnego  życia 
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często mnie wykańczał. W takich chwilach słabości 
potrzebowałabym tylko poklepania po plecach i słów: 
„Dasz radę…”

Oprócz tego nie miałam już takiego dobrego kon-
taktu z rodziną jak kiedyś. Nie miałam czasu, by od-
wiedzać babcię i gotować razem z nią nasze ulubione 
pierogi. Nie grywałam już z dziadkiem w szachy. Nie 
urządzałam pokazów mody dla lalek z młodszą siostrą. 
Nie wychodziłam już na spotkania ze starszym bra-
tem i jego znajomymi. A z rodzicami nawet nie mia-
łam chwili, by zjeść wspólnie posiłek. Jednak perspek-
tywa, że za kilka miesięcy po zawodach wszystko wróci 
do normy, sprawiała, że miałam siłę, by dalej walczyć. 
W takim tempie moje życie poruszało się do przodu aż 
do zawodów. Trenowałam jak oszalała, by móc uzyskać 
wymarzony wynik. 

Nadszedł wyczekiwany dzień. Cała rodzina i przy-
jaciele zasiedli na trybunach, by móc oglądać najważ-
niejsze mecze w moim życiu. Wzruszyłam się, że po-
mimo mojego oddalenia się od nich oni nadal pozo-
stali lojalni wobec mnie. Przyszli mnie tutaj dzisiaj 
wspierać. 

Zawody zostały oficjalnie otwarte. Usiadłam na ła-
weczce i nerwowo ściskałam pokrowiec na rakietkę. 
Czekałam, aż zostanę wywołana wraz z niewiadomą mi 
jeszcze przeciwniczką. Żołądek podszedł mi do gardła, 
gdy usłyszałam swoje nazwisko. Chwiejnym krokiem 
podeszłam do wskazanego numeru stołu tenisowego 
i powitałam przeciwniczkę, a następnie sędziego uści-
skiem dłoni. Kilka odbić dla rozgrzewki i mecz się roz-
począł. Od pierwszego uderzenia do ostatniego dawa-
łam z siebie 100%. Po jakimś czasie było po wszystkim, 
a ja usatysfakcjonowana zmierzałam w kierunku bli-

skich, by móc się pochwalić pierwszym wygranym me-
czem. Po wielu motywujących mnie uśmiechach i gra-
tulacjach miałam wiele determinacji, by pokazać, na 
co mnie stać w kolejnych rozgrywkach. Jednak byłam 
świadoma, że konkurencja jest ogromna. Wszystkie 
zawodniczki prezentowały wielkie umiejętności i wy-
ćwiczoną technikę. Ta świadomość chwilowo mnie do-
łowała, ale musiałam pozostać do końca dobrej myśli. 

Kolejne mecze szły jak po maśle. Udawało mi się 
z łatwością pokonywać przeciwniczki. Jednak teraz 
czekały mnie trzy najważniejsze mecze. Jeden z nich 
miałam rozegrać już za kilka minut. Z nerwów za-
częłam obgryzać paznokcie i przestępować z nogi na 
nogę. Po usłyszeniu swego nazwiska udałam się do sto-
łu i rozpoczął się mecz. Był on w tej chwili najważ-
niejszy. Jeślibym go wygrała, mogę wówczas rozgrywać 
kolejne i starać się o awans. Gdybym zaś przegrała, nie 
ma szans na dostanie się do kolejnego etapu między-
narodowego. Pierwsze dwa sety z łatwością wygrałam. 
Sądziłam, że bez trudu rozegram ostatni set i zakoń-
czy się on wygraną. Nie wiem, dlaczego byłam pewna 
swojego sukcesu, skoro jeszcze mecz trwał! Przez moją 
nieuwagę i chwilowe rozproszenie nawet nie zauwa-
żyłam, kiedy okazało się, że jest 2:2 w setach. Ostatni 
decydujący set. Nagle oblały mnie zimne poty, a gło-
wę ogarnęły czarne myśli. Przez to zestresowanie mój 
organizm przestał mnie słuchać. Ręka stała się sztyw-
na i wydawało mi się, że wcale jej nie kontroluję. Wi-
działam punkty, które sędzia przyznawał mojej prze-
ciwniczce, a moje oczy wypełniły łzy. Wiedziałam już 
o swojej przegranej. Ostatni punkt oddałam bez wal-
ki. Po prostu stanęłam na środku stołu i opuściłam ra-
kietkę w dół. Pozwoliłam łzom płynąć i spadać. Naj-
szybciej jak potrafiłam, wybiegłam z sali. Postanowi-
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łam biec przed siebie. Nieważne gdzie i po co. Ważne, 
by jak najdalej stąd.

Z prędkością światła znalazłam się poza miastem. 
Ujrzałam wysoki budynek, który niegdyś był wielkim 
hotelem, jednak właścicielom nie opłacało się go utrzy-
mywać, więc go zamknęli. Nie wiem, dlaczego nikt go 
nie wyburzył, tylko pozwolił mu się powoli zamie-
niać w ruinę. Nie wiem też, dlaczego przyszłam aku-
rat tutaj. Ceglany budynek otoczony był z jednej stro-
ny drzewami, z drugiej jeziorem, a z przodu rozciągał 
się widok miasta. I nie było to najpiękniejsze miejsce, 
w jakim mogłabym teraz być. Jednak w tamtej chwili 
chciałam się przed wszystkimi ukryć, a to miejsce wy-
dawało się do tego stworzone. 

Podeszłam do tylnego wejścia, które jak zawsze 
było otwarte, i weszłam do środka. Na ciemnobrązo-
wej podłodze walały się kawałki postrzępionych tur-
kusowych dywanów, a beżowa farba odrywała się od 
ścian. Brak oświetlenia i świszczący wiatr przedosta-
jący się do środka przez wybite okna dodawał poczu-
cia grozy. Aby poczuć się pewniej, zaświeciłam latar-
kę i okryłam ramiona bluzą. Powoli przesuwałam się 
w kierunku schodów, które z kolei prowadziły na dach.

Po kilku minutach wędrówki znalazłam się na da-
chu. Podeszłam do krawędzi i… rozejrzałam się woko-
ło. Przede mną rozpościerał się widok zapierający dech 
w piersiach. Z jednej strony lśniło jezioro, od którego 
odbijał się blask wyjątkowo jasno świecącego dzisiej-
szej nocy księżyca. Po drugiej zaś stronie najpiękniej-
szy widok, jaki kiedykolwiek widziałam – rozpoście-
rające się szeroko miasto w nocy. Te wysokie budynki 
oświetlone przez miliardy małych światełek z tej odle-
głości wyglądały jak świetliki. Zakochałam się w tym 
krajobrazie. 

Kiedy tak wpatrywałam się przed siebie, prawie za-
pomniałam o dzisiejszej porażce. A jednak dopadły 
mnie przygnębiające myśli. Byłam taka wściekła na 
samą siebie. To nie tak miało być. Powinnam wygrać. 
Niepotrzebnie stałam się zbyt pewna zwycięstwa, które 
przecież nie należało do mnie. Nawet nie zauważyłam, 
kiedy łzy spłynęły mi po policzkach. Potem zaczęłam 
cicho szlochać. Następnie głośniej. Aż wreszcie zaczę-
łam krzyczeć. Najgłośniej jak mogłam. Chciałam wy-
krzyczeć całą złość. To całe rozżalenie. Rozczarowanie. 
Bezradność. Przerażenie. 

Skończyłam po kilku minutach i bezsilnie opadłam 
na podłogę. Byłam wykończona. Pierwszy raz od ze-
szłorocznych zawodów mogłam odpocząć. Nagle cały 
ten stres i spięcie opadło. Moje ciało od dawna nie czu-
ło się takie swobodne. Myśli wreszcie zaczęły być racjo-
nalne. Pomyślałam: „Co ja najlepszego wyrabiam? Po 
co tak ciężko trenowałam? Nie musiałam nikomu nic 
udowadniać. Nareszcie zrozumiałam, że najważniejsze, 
by pokochać samego siebie. Muszę się zaakceptować 
i nie wymagać tyle od siebie. Uwierzyć, że bez zadowa-
lania innych i sukcesów też jestem wartościową osobą”.

Tamtej nocy zrozumiałam, że sport i dobre stop-
nie nie mają być sposobnością do udowodnienia mojej 
wartości. Sukcesy nie są wyznacznikiem szacunku do 
innych. Postanowiłam zmienić swoje życie. Wszyst-
ko, co będę robiła, będzie dobre dla mnie! Znajdę dys-
cyplinę sportu, którą pokocham. Która dostarczy mi 
endorfin i zapewni zdrowie. Nie będę tego robić, by 
inni zaczęli mnie podziwiać i szanować. Będę się do-
brze uczyć, bym mogła spełnić marzenia, dostać się na 
dobre studia i znaleźć dobrą pracę. Nie zależy mi na 
 pochwałach innych. Czas zrobić coś dla siebie. Nie po-
trzebuję dowartościowania się. 
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Obecnie trenuję biegi długodystansowe. Kocham 
to. Uwielbiam to uczucie, kiedy biegnę bez opamięta-
nia przed siebie. Za każdym razem dodaje mi to skrzy-
deł. Od czasu do czasu jeżdżę na zawody i czasem uda 
mi się coś osiągnąć. Jednak wszystko, co robię, jest dla 
zabawy i rozrywki. Jeśli chodzi o oceny w szkole, je-
stem dobrą uczennicą, ale nie najlepszą. I bardzo do-
brze! Dzięki temu mam czas, żeby spotkać się po lek-
cjach z przyjaciółmi. Mogę też bez wyrzutów sumienia 
obejrzeć wieczorem ulubiony odcinek serialu zamiast 
siedzieć przy biurku i zarywać noce. Znalazłam też 
wiele chwil, by zagrać z rodziną w planszówki i od-
wiedzić dziadków. Właśnie teraz czuję się spełniona. 
Dowiedziałam się (niestety dość późno), że nie trzeba 
odnosić sukcesów i być najlepszym, by wieść szczęśli-
we życie. Jednak jestem teraz mądrzejsza o wcześniej-
sze doświadczenia i te wspomnienia będę mogła kie-
dyś opowiadać moim dzieciom i wnukom…

Lena Paczóska

Z dna na szczyt

Sobota. Wracam chodnikiem do domu z siat-
ką zakupów w jednej dłoni i tlącym się papie-
rosem w drugiej. Ze spokojem obserwuję szary 

dym, unoszący się i rozmywający na tle zachodzące-
go słońca, i zastanawiam się, co jeszcze może popsuć 
się w moim życiu? Chyba już nic. Przed chwilą wyda-
łam ostatnie pieniądze z miesięcznej pensji, którą do-
staję od właściciela małego, osiedlowego spożywczaka, 
w którym pracuję. A mija dopiero drugi tydzień wrze-
śnia. Będę musiała znowu pożyczyć coś od mamy, choć 
jej również ledwo wystarcza na opłacenie czynszu za 
nasze mieszkanie. 

Opieram się o ścianę jednej z kamienic na Zaka-
czawiu i znów zaciągam się dymem. Leniwie sunę 
wzrokiem po napisach na murze po drugiej stronie uli-
cy. Co jakiś czas przejeżdżają auta, nie zatrzymując się 
przed znakiem stop przy skrzyżowaniu. No, bo po co? 
Przenoszę wzrok na balkon obskurnego budynku, na 
którym siedzą dwie nastolatki, machając nogami wło-
żonymi między pręty balustrady, i śmieją się, przeka-
zując sobie skręta. Z mojego papierosa została już tyl-
ko końcówka, więc odpycham się od ściany, wyrzucam 
niedopałek i wyciągam z kieszeni bomberki nowego. 
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Znów pogrążam się w rozmyślaniach i kieruję w stro-
nę kolejnej przecznicy.

– Nie szkoda ci życia? – zaskoczona lekko podska-
kuję i odwracam się w stronę dźwięku. Na schodkach 
przy budynku widzę mężczyznę około pięćdziesiątki, 
który na mnie uważnie patrzy.

– Co? – nie wiem, czy mówił do mnie, więc wolę 
się upewnić.

– Pytam, czy nie szkoda ci życia? – powtarza, wska-
zując brodą peta. Jest ubrany w sportowe ciuchy: dre-
sy i bluzę, oboje nowe. Albo nieznoszone. Nie wiem. 
W każdym razie na pewno nie jest stąd, bo w tej części 
Legnicy takich nie noszą.

Mężczyzna spogląda na moją chudą rękę trzyma-
jącą papierosa.

– Nie pal tego. Będziesz żałować.
Trochę się zmieszałam, no bo kogo normalnego 

obchodzi jakaś dziewczyna, której nie zna?
– Nie mam nic do stracenia – mówię i powoli od-

chodzę.
Nieznajomy cicho się śmieje, zatrzymując mnie. 

Odwracam się i uważniej mu się przyglądam: lek-
ka siwizna nie ukrywa tego, że kiedyś był blondynem, 
a zmarszczki wokół oczu zdradzają jego wiek. Niebie-
skie oczy, przed chwilą zmrużone w uśmiechu, teraz 
spojrzały na mnie.

– Pamiętaj, że ze wszystkiego można wyjść. Tylko 
trzeba się postarać. 

Nieznajomy patrzy na moje przetłuszczone włosy, 
fioletowe sińce pod oczami, moją niezdrowo wygląda-
jącą, bladą cerę i chude ciało.

– Patrz. To ja.
Spoglądam na zdjęcie, które pokazuje mi w swoim 

telefonie. Fotografia przedstawia jakiegoś narkomana 

leżącego na kanapie w towarzystwie innych ludzi, igieł 
i butelek. Nie wiem, po co mam na to patrzeć. Wi-
działam wiele podobnych obrazów. To on? Człowiek 
ze zdjęcia wygląda kompletnie inaczej niż ten, który 
stoi przede mną. Jedyne, co jest podobne, to rysy twa-
rzy, choć ta na zdjęciu jest znacznie chudsza i młodsza.

– Nie wiem, czy kiedykolwiek o mnie słyszałaś, ale 
może moje nazwisko coś ci powie. 

Patrzę na niego nieco zdziwiona, ale słucham dalej.
– Nazywam się Jerzy Górski. Na tym zdjęciu to je-

stem ja trzydzieści lat temu. Po raz pierwszy po papie-
rosa sięgnąłem w V klasie podstawówki. Potem zaczą-
łem pić, palić… Dorastałem w latach 60. i 70., kiedy nie
wiele można było młodym ludziom w Polsce zaoferować*. 
Piłem, paliłem, bo to było modne. Wtedy sprawiało mi 
to przyjemność. Nie słuchałem ludzi ostrzegających 
mnie przed uzależnieniem. „Będę potrzebował narko-
tyku, to se go załatwię, co za problem” – myślałem. Dla-
tego w roku 1969, gdy miałem 15 lat, zacząłem grzać. 
Byłem młody i chciałem wszystkiego spróbować, więc 
jak nadarzyła się okazja, nie wahałem się. Pierwsze 
moje spotkanie z morfiną miało miejsce w mieszka-
niu u Chrabąszcza**. Siedzieliśmy w ciasnym pomiesz-
czeniu z zasłoniętymi oknami i kolorowym, migającym 
światłem, przekazując sobie strzykawkę. Do końca ży-
cia nie zapomnę tego uczucia. Jakbym patrzył na całą 
sytuację z innego wymiaru. Czułem się inaczej, byłem 
bardzo wyluzowany. Kolejnego dnia strasznie  bolała 

* – Dorastałem w latach 60. i 70., kiedy niewiele można było 
młodym ludziom w Polsce zaoferować – słowa Jerzego Gór-
skiego z wywiadu przeprowadzonego przez Angelinę Swo-
bodę.

** Chrabąszcz – przezwisko znajomego Jerzego
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mnie głowa, ale uczucia narkotycznej wolności nie za-
pomniałem. Dlatego zacząłem regularnie ćpać i odpły-
wać do tego drugiego świata. 

Mężczyzna spojrzał gdzieś w lewo, zapewne przy-
pominając sobie tamte chwile. A ja doskonale wiedzia-
łam, co wtedy czuł….

– Potem przyszła moda – ciągnął dalej nieznajomy 
– na robienie kompotu*. Z kolegami parzyliśmy słomę 
makową w mieszkaniach, a potem się nią odurzaliśmy. 
To był chyba najgorszy moment mojego ćpuńskiego 
życia. Lekarze mi później powiedzieli, że gdyby nie 
przerwy, które spędziłem w pudle, dawno bym już nie 
żył. Bez towaru czułem się okropnie. Ale nie zawsze 
był dostępny. Często z ekipą okradaliśmy apteki i odu-
rzaliśmy się lekami. Odginaliśmy kraty witryn, wybi-
jaliśmy szyby. I tak jak na początku było fajnie i czu-
łem się jak bohater filmu, tak potem stało się to rutyną. 
A najgorsze było, że cały czas traciłem przyjaciół. Cały 
czas ktoś odchodził i nie wracał. Bo z tej drugiej strony 
nie da się już powrócić.

Na początku lat 80. trafiłem do więzienia we Wro-
cławiu. Zaczęło mi odbijać przez brak towaru. Samo-
okaleczałem się. Połykałem metalowe pręty, bo wie-
działem, że po takiej akcji trafię do szpitala i dostanę 
dawkę leku. Pewnego dnia kumpel powiedział mi, że 
z więzienia wypuszczają, gdy ma się na płucu czarną 
plamę – uwierzyłem. Nie wiedziałem, jak mam sobie 
zrobić taką plamę, więc powiedział mi, że wystarczy 
wziąć strzykawkę, stopić czekoladę i wpuścić ją do płu-
ca. Zrobiłem to. Roztopiłem czekoladę, nabrałem pły-
nu do strzykawki, wycelowałem między żebra, uderzy-
łem. To była jedna z najgorszych decyzji w moim życiu, 

*  Kompot – narkotyk, zawiera morfinę, kokainę i heroinę

lekarze wzięli mnie do szpitala z więzienia na Klecz-
kowskiej, gdzie czekałem końca wyroku.

Podczas pobytu tam usłyszałem w radiu wywiad 
z Markiem Kotańskim. Opowiadał o  stowarzyszeniu 
MONAR*, które założył. Celem ośrodka było poma-
ganie ludziom z uzależnieniami. Podobno metody sto-
sowane tam były skuteczne. Z uzależnień leczono nie 
lekami, ale pracą.

Zainteresował mnie ten Monar, więc po wyjściu 
z więzienia udałem się do jego punktu. Przed wej-
ściem zapaliłem ostatniego papierosa i wszedłem do 
środka. Przyjęli mnie. Panowały tam bardzo surowe 
zasady, z którymi od razu mnie zapoznano. To była 
droga w jedną stronę, którą albo dzielnie idziesz pod 
górę, albo spadasz na początek i zaczynasz jeszcze raz. 
Główną ideą Kotańskiego było wyprowadzenie narko-
manów z nałogu dzięki własnej pracy nad sobą i wza-
jemnej pomocy. W Monarze każdy był przydzielo-
ny do odpowiedniej grupy. Nowicjusze nosili drelichy 
i mieli ogolone głowy. Gdy się zasłużyło, awansowało 
się na poziom domownika, potem na domownika teo-
retycznego, aż w końcu na monarowca.

Panował tam ściśle określony harmonogram. Wsta-
waliśmy wcześnie rano i szliśmy na poranne bieganie. 
Potem była praca, przerwa w pracy, znowu praca i bie-
ganie. Sami gotowaliśmy dla siebie i innych. Były też 
określone zasady, których nie wolno było łamać, bo do-
stawało się karę. Na przykład nowi nie mogli spotykać 
się ze sobą i nic sobie przekazywać bez nadzoru star-
szego. Oczywiście nie wolno było ćpać, pić czy palić.

* MONAR – ośrodek pomocy dla osób uzależnionych, zało-
żony w 1981 przez Marka Kotańskiego
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Na początku nie potrafiłem biegać. Gdy przysze-
dłem do Monaru, ważyłem niecałe 50 kg i nie mo-
głem równo przebiec 1700 metrów – do parku i z po-
wrotem. Zamiast tego zginałem się w pół i kaszlałem 
krwią. Ale nie poddawałem się. To była moja szansa 
na życie. Dzięki Monarowi moje życie nabierało sensu. 
Cieszyło mnie wszystko, co robiłem. Tam też w wie-
ku dwudziestu kilku lat zacząłem się uczyć w szkole. 
We wszystkim chciałem być najlepszy!

Ogromną inspiracją w tamtym czasie był dla mnie 
Antoni Niemczak, który w 1984 roku wygrał maraton 
wiedeński. Dowiedziałem się o nim, oglądając telewi-
zję. Gdy zobaczyłem go przebiegającego przez metę 
i wyrzucającego ręce w górę, bardzo się wzruszyłem. 
Obiecałem sobie, że też kiedyś wygram maraton. 

Biegałem rano i po południu, cały czas wydłużając 
dystans i zwiększając tempo. Niemczak trenował nie-
daleko Monaru, więc pewnego dnia poszedłem tam 
z nim porozmawiać. Czekałem na niego pod stadio-
nem, przedstawiłem się i opowiedziałem swoją histo-
rię. Wszystko szczerze. Nic nie zataiłem. Na koniec 
poprosiłem go o pomoc w treningach. Antoni słu-
chał uważnie i jakaż była moja radość, gdy się zgodził. 
Ostro z nim trenowałem, by po 12 miesiącach odwyku 
i pobytu w Monarze wystartować w Maratonie Ślężan.

Oprócz biegania zacząłem się też interesować pły-
waniem i kolarstwem. Widziałem w telewizji program 
o triathlonie na Hawajach i spodobał mi się. Tylko nie 
potrafiłem pływać. Tak więc zapisałem się na treningi 
na basenie i nauczyłem się pokonywać długie dystanse 
w krótkim czasie.

Potem wpadłem na pomysł, by zorganizować bieg 
sztafetowy z Wrocławia do Warszawy, którego celem 
było zebranie podpisów pod apelem o zakazie siania 

maku w Polsce. No i zrobiliśmy to! Wraz z Kotańskim 
i Niemczakiem zorganizowaliśmy sztafetę, przed któ-
rą jechała milicja i auta, na których porozwieszane były 
tabliczki z różnymi hasłami dotyczącymi siania maku. 
Niestety akcja się nie powiodła, bo rząd nie zaakcep-
tował ustawy, ale przynajmniej przebiegłem długi dy-
stans, osiągając swój kolejny mały sukces.

Pobyt w Monarze nauczył mnie wytrwałości. Na-
stępną próbą zebrania podpisów był rajd rowerowy do-
okoła Polski. W międzyczasie wziąłem udział w zawo-
dach triathlonowych w Płaczewie – 700 m pływania, 
20 km jazdy na rowerze, 5 km biegu. Zająłem ostatnie 
miejsce, ale nie żałowałem.

Pewnego dnia dostałem zaproszenie do klubu spor-
towego w Głogowie. Oczywiście skorzystałem! Zosta-
łem członkiem tego klubu i dumnie go reprezentowa-
łem, przy okazji biorąc udział w coraz bardziej pre-
stiżowych zawodach. W końcu osiągnąłem swój cel. 
Przebiegłem maraton w bardzo dobrym czasie i dwa 
razy zdobyłem tytuł mistrza świata w Double Iron-
manie…

Pan Jerzy skończył swoją opowieść. A ja po pro-
stu stałam i osłupiała patrzyłam na człowieka, którego 
uprzednio uważałam za zarozumiałego eleganta, który 
nie ma zielonego pojęcia o prawdziwym życiu. W zasa-
dzie nie wiem, dlaczego mi to opowiedział. Nie wiem, 
czy mówił prawdę. Ale nie obchodzi mnie to. Ważne, 
że dał mi nadzieję. Dał mi coś, czego potrzebowałam. 
Sprawił, że uwierzyłam. Uwierzyłam, że mogę zmienić 
swoje życie. Bez słowa się odwróciłam i  poszłam do 
domu, by kolejnego dnia o godzinie 4 nad ranem sta-
nąć przed ośrodkiem Monaru w Legnicy.
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Sportowa przyjaźń

W zeszłym roku doszła do naszej klasy nowa 
dziewczyna. Miała na imię Weronika. Była 
bardzo dziwna. Stroniła od wszystkich, mało 

się śmiała, unikała towarzystwa. Wydawało się, że ni-
kogo nie lubi i może dlatego też nikt nie lubił jej. Zwy-
kle siedziała pod ścianą i jadła kanapkę, ale kiedy ktoś 
ją zdenerwował, potrafiła być naprawdę niemiła: umia-
ła nakrzyczeć na taką osobę, używając przy tym róż-
nych wulgarnych słów. Dodatkowo bez żadnych ogra-
niczeń wytykała wtedy innym ich słabości i wady. Po-
trafiła zatem moją korpulentną koleżankę wyzwać od 
„grubasów”, a kolegę noszącego okulary określić mia-
nem „ślepaka”. Jednym słowem z taką osobą nie dało 
się kolegować. Nawet nie próbowałam zmienić swoje-
go podejścia do niej. Bo po co? Jeżeli ona jest nieprzy-
jemna, nie powinna przecież liczyć na to, że inni będą 
wobec niej uprzejmi. 

Na początku roku szkolnego zapisałam się z Jul-
ką i Kasią na zajęcia dodatkowe – „Biegi olimpijskie”, 
które miały przygotowywać do zawodów między-
szkolnych. Jakie było moje zdenerwowanie, gdy w sali 
gimnastycznej w tłumie trenujących dziewczyn do-
strzegłam Weronikę. Pech chciał, że miała być w mo-
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jej drużynie jako czwarta do sztafety. Żałowałam swo-
jej decyzji, zastanawiałam się nawet, czy się nie wypi-
sać z zajęć, jednak stwierdziłam, że nie pozwolę na to, 
aby taki ktoś pokrzyżował mi plany. Poza tym sztafeta 
była tym, o czym marzyłam – trasa podzielona na od-
cinki po 100 m, następny zawodnik może wystartować 
dopiero po ukończeniu odcinka przez poprzedniego 
i otrzymaniu od niego pałeczki. Takie przekazanie pa-
łeczki następuje na określonym odcinku, którego nie 
można przekroczyć. A więc biegi + zręczność + pra-
ca zespołowa. Jak dla mnie – spełnienie tego równania 
oznaczało SUKCES! A w przyszłości dawało szansę 
na zwycięstwo w międzynarodowych zawodach lekko-
atletycznych, na igrzyskach olimpijskich i… Moje ma-
rzenia sięgały naprawdę bardzo daleko.

Co najgorsze, Weronika w ogóle nie miała kondy-
cji i na pierwszych zajęciach zmęczyła się już po roz-
grzewce. Oczywiście wszyscy zaczęli się z niej śmiać. 
Kiedy trenerka kazała nam zrobić kilka okrążeń wokół 
boiska, ona oczywiście przybiegała ostatnia, trzymając 
się za brzuch, co było nieodzownym znakiem, że łapa-
ła ją kolka. Najgorzej było jednak, kiedy ćwiczyłyśmy 
bieg sztafetowy. Szło jej okropnie. Prowadząca zajęcia 
powiedziała, że jak poćwiczy, to będzie lepiej, ale było 
widać, że sama nie wierzy we własne słowa. 

Zajęcia odbywały się tylko dwa razy w tygodniu. 
Było to naszym zdaniem za mało, żeby wyrobić so-
bie kondycję na zawody. Dlatego wraz z moją druży-
ną (oprócz Weroniki, rzecz jasna) postanowiłyśmy, że 
dodatkowo będziemy w pozostałe dni ćwiczyć same na 
pobliskiej bieżni. Chciałyśmy wygrać w najbliższych 
zawodach międzyszkolnych. Do naszej tajemnicy nie 
dopuściłyśmy nikogo, żeby nikt nie brał z nas przykła-
du i nie stanowił już niedługo poważnej konkurencji. 

Wykluczyłyśmy również Weronikę, choć była w na-
szej drużynie. Po co z kimś takim się zadawać? Po ci-
chu liczy łyśmy, że uda nam się ją zniechęcić i w efekcie 
podmienić czwartą osobę w sztafecie.

Pewnego dnia, kiedy nie miałyśmy zajęć sporto-
wych, znowu spotkałyśmy się na bieżni na „naszych 
zajęciach indywidualnych”. Bardzo się zdziwiłyśmy, 
kiedy zobaczyłyśmy tam Weronikę. Od jakiegoś czasu 
musiała już ćwiczyć, bo wyglądała na bardzo zmęczo-
ną. Zobaczyła nas, przestała biegać i usiadła na pobli-
skiej ławeczce, prostując nogi. Zrobiła to jednak w taki 
sposób, że zajmowała prawie cały wąski chodnik, któ-
rym właśnie szłyśmy. Kiedy się zbliżyłyśmy, nawet się 
nie ruszyła, prawdopodobnie czekając na przeprosiny. 
Nie miała na co liczyć. Po prostu wyminęłyśmy prze-
szkodę i poszłyśmy dalej. Zostawiłyśmy nasze rzeczy 
na pobliskich ławkach i zaczęłyśmy ćwiczyć na bieżni. 

Zaczęłyśmy naturalnie od krótkiej rozgrzewki. We-
ronika stanęła kilka metrów dalej i zaczęła nas papu-
gować. Postanowiłyśmy ją ignorować i przeszłyśmy do 
wykonywania przysiadów. Dziewczyna zrobiła podob-
nie, ale na szczęście odpuściła już po trzydziestu pró-
bach. Popatrzyłyśmy na siebie triumfująco. Po zakoń-
czonej rozgrzewce zaczęłyśmy trucht, a potem bieg 
sprintem. Ćwiczyłyśmy dalej w milczeniu i kątem oka 
każda z nas obserwowała Weronikę. Nie szło jej za do-
brze. Po dziesięciu minutach była cała czerwona i spo-
cona, ale nie chciała dać po sobie poznać zmęczenia, 
więc ćwiczyła dalej. 

Wbrew moim oczekiwaniom nie odpuściła za 
szybko. Ćwiczyła jeszcze około pół godziny i dopie-
ro wtedy, zadowolona z siebie, poszła do domu. My 
jeszcze trochę zostałyśmy. Bałyśmy się, że Weronika 
będzie tu przychodziła z nami. Nie chciałyśmy, żeby 
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każdy trening wyglądał jak ten dzisiejszy, ale przecież 
nie mogłyśmy jej zabronić trenować na wspólnym te-
renie. Na koniec zapisałyśmy nasze najlepsze wyni-
ki w tabelce, zabrałyśmy swoje rzeczy i poszłyśmy do 
domu. 

Byłam bardzo zadowolona ze swoich osiągnięć. 
Męczyłam się, ale miałam satysfakcję z postępów. Ro-
zumiałam, że tylko trud i wytrwałość pozwolą mi osią-
gnąć sukces. Cieszyłam się również, że Kasia i Julka 
podzielają moje zdanie i również się przykładają do 
treningów. Jedynym naszym zmartwieniem był brak 
czwartej osoby do sztafety. Cały czas liczyłam na to, że 
Weronika nigdy nie będzie częścią naszego zespołu, że 
jeszcze ktoś ją podmieni i dopiero wtedy nasza druży-
na ukształtuje się w sposób ostateczny.

Następnego dnia na zajęciach szkolnych znowu 
ćwiczyłyśmy sztafetę. Weronika nie była chętna do 
pracy w grupie. My starałyśmy się biec jak najszyb-
ciej i uzyskać najlepszy możliwy wynik, ale ona wszyst-
ko psuła. Złośliwie startowała z opóźnieniem i wol-
no, nieprecyzyjnie podawała nam pałeczkę. Denerwo-
wałyśmy się na nią i prosiłyśmy, żeby współpracowała, 
ale ona nikogo nie słuchała. Nawet trenerka zwróciła 
jej uwagę. Poprosiła ją, żeby została chwilę po zakoń-
czeniu zajęć, bo muszą porozmawiać. Niestety, chy-
ba rozmowa nie odniosła żadnego skutku, ponieważ 
w zachowaniu Weroniki nic się nie zmieniło. Miałam 
czasem wrażenie, że dziewczyna zapisała się na na-
sze zajęcia i ćwiczyła na bieżni tylko po to, żeby robić 
wszystkim na złość. 

Przez pierwsze tygodnie takie niemiłe sytuacje czę-
sto się powtarzały, ale z upływem czasu Weronice chy-
ba się to znudziło. Było widać, że dziewczyna coraz 
bardziej się angażuje i chyba po prostu… lubi biegać. 

Zapominała o nas oraz o złośliwościach i wtedy na-
prawdę dawała z siebie wszystko. 

Kiedy biegała na czas, też radziła sobie coraz le-
piej. Na bieżni, na którą regularnie chodziła, widziałam 
u niej duże postępy. Męczyła się dużo wolniej i biegała 
szybciej. Mnie i moim koleżankom też szło coraz le-
piej. Nasze wyniki poprawiały się szybciej niż innych 
zespołów. Nasza determinacja przynosiła efekty. 

Koncentracja na ćwiczeniach, wspólna ciężka pra-
ca i wspólny cel spowodowały, że Weronika przestała 
nam dokuczać, zmęczenie i pot nie pozostawiały dużo 
czasu na złośliwości. Jeszcze dwa miesiące temu wyda-
wało się, że nigdy nas nie dogoni, a teraz? Była coraz 
szybsza i sprawniejsza, zdarzało się nawet, że potrafi-
ła prześcignąć mnie i pozostałe koleżanki w sztafecie, 
nie mówiąc już o dziewczynach z zajęć szkolnych. Sys-
tematyczna praca i wysiłek nie tylko wpływały pozy-
tywnie na sprawność fizyczną, ale również kształtowa-
ły nasze charaktery.

Ale nie tylko Weronika robiła postępy. Nie chwaląc 
się, ja również dzięki regularnym ćwiczeniom w po-
łowie roku stałam się drugą najszybszą osobą na za-
jęciach sportowych. Zaraz po mnie były koleżanki ze 
sztafety. Zawdzięczałyśmy to zarówno treningom gru-
powym, jak i naszej wytrwałej indywidualnej pracy na 
bieżni. I nawet przyzwyczaiłyśmy się do tego, że po-
dobne zasady przyjęła Weronika. Na bieżni spotykały-
śmy ją bowiem za każdym razem. Tak jak my ćwiczyła 
w dni, kiedy nie miałyśmy zajęć sportowych w szkole. 

Weronika skrywała pewną tajemnicę. Odkryłam ją 
przypadkowo, gdy pewnego razu wraz z rodziną wy-
brałam się do położonego w zupełnie innej dzielni-
cy parku. Moi rodzice umówili się tam ze znajomy-
mi, a że mieliśmy trochę czasu, postanowiliśmy przejść 
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się wśród zieleni. I wtedy zobaczyłam Weronikę bie-
gnącą obok dziecięcego wózka inwalidzkiego. Siedzia-
ła na nim dziesięcioletnia dziewczynka, która zwinnie 
kręciła kołami, a przy tym śmiała się radośnie. Widać 
było, że ruch sprawia jej wielką przyjemność. Weronika 
co pewien czas pozostawała w tyle, jakby udając, że jej 
mała towarzyszka ją prześcignęła, a czasami wybijała 
się do przodu, tym samym zachęcając dziewczynkę do 
ruchu. Obserwowałam ją przez dłuższy czas, nie wie-
dząc, czy powinnam do niej podejść czy raczej pozo-
stać niezauważoną. Na szczęście zadecydowali rodzice, 
którzy stwierdzili, że powinniśmy już wracać.

Następnego dnia podeszłam do Weroniki na przer-
wie. Na początku udawała, że mnie nie dostrzega. Po-
wiedziałam jej, że widziałam ją wczoraj w parku. We-
ronika milczała. Nie zniechęciło mnie to jednak, więc 
dodałam, że widziałam towarzyszącą jej dziewczynkę 
na wózku inwalidzkim. Przez chwilę miałam wrażenie, 
że powie coś w stylu: „Nie twoja sprawa”, ale ona spoj-
rzała na mnie smutno, bardzo smutno. W jej oczach 
pojawiły się łzy. Szybko usiadłam koło niej zakłopota-
na tą sytuacją. Nie chciałam jej sprawić przykrości. Za-
panowała cisza. Dopiero po jakiś dziesięciu minutach 
przerwała ją Weronika. 

Dziewczynka, którą widziałam na wózku inwalidz-
kim, miała na imię Monika i była młodszą siostrą mo-
jej koleżanki. Dwa lata temu miała wypadek, potrącił 
ją samochód, gdy razem przechodziły przez ulicę. We-
ronice nic się nie stało, natomiast Monika była począt-
kowo w ciężkim stanie. Powoli powracała do zdrowia, 
ale niestety czucia w nóżkach nie odzyskała. Straciła 
zapał i chęć do zabawy, nie chciała wychodzić z domu.

Weronika bardzo długo sądziła, że wypadek Mo-
niki to jej wina, że nie ochroniła młodszej siostrzycz-

ki. Dopiero rodzice zakazali jej myśleć w ten sposób. 
Poprosili natomiast, żeby pomogła dziewczynce odna-
leźć wiarę w siebie i pokazała, że niepełnosprawność 
nie musi być ograniczeniem i można realizować ma-
rzenia nawet będąc przykutym do wózka inwalidzkie-
go. Weronika bardzo wzięła sobie do serca słowa ro-
dziców, starała się dodać otuchy siostrze i zaszczepić 
w niej wiarę w to, że wszystko jest możliwe. Nie było to 
łatwe zadanie, ale Weronika bardzo się starała. Chciała 
pokazać dziewczynce, że nigdy jej nie opuści i zawsze 
będzie ją wspierać. Miłość siostrzana wygrała i Monika 
zaufała Weronice. Wspólnie obiecały sobie, że wbrew 
wszelkim przeciwnościom losu odniosą zwycięstwo, 
pokażą światu, że można, że się da, że trzeba tylko wy-
trwałości i dyscypliny. A tego im nie brakowało. Obie-
cały sobie, że będą regularnie ćwiczyć i wygrają zawody 
sportowe. Od tego czasu regularnie ćwiczyły, dodawały 
sobie wzajemnie otuchy i motywowały, kiedy nadcho-
dziły chwile kryzysu.

Była to bardzo smutna opowieść. Nie spodziewa-
łam się po Weronice takiego poświęcenia i takiej mi-
łości do siostry. Zrobiło mi się głupio, że ją do tej pory 
odtrącałyśmy i nie chciałyśmy, żeby z nami ćwiczyła. 
Nieśmiało zaproponowałam, żeby dołączyła do naszej 
trójki po szkole, bo przecież jesteśmy razem w druży-
nie, a zawody międzyszkolne tuż tuż. Powiedziałam, że 
wypadałoby się jakoś zgrać, przećwiczyć wspólne dzia-
łania i opracować taktykę. Wyglądała na bardzo zado-
woloną i od razu się zgodziła. 

Od tego czasu ćwiczyłyśmy wspólnie, ale już nie 
w odległości dziesięciu metrów. Nawet nie musia-
łam przekonywać Kasi i Julki do nowej towarzyszki 
– szybko ją zaakceptowały, a z czasem bardzo polubi-
ły. Obecność czwartej osoby w sztafecie mobilizo wała 
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każdą z nas, podświadomie ścigałyśmy się ze sobą, co 
miało bardzo dobry efekt na nasze wyniki. Treningi 
kończyłyśmy zmęczone i spocone, ale jakże szczęśliwe. 
Weronika radziła sobie coraz lepiej, inni przestali się 
już z niej wyśmiewać. 

Czas upływał nam szybko. Zawody zbliżały się 
wielkimi krokami. Bardzo chciałyśmy uczestniczyć 
w konkursie, bo miałyśmy sporą szansę na wygraną. Ja 
dodatkowo chciałam spełnić swoje marzenie dotyczą-
ce biegów olimpijskich w przyszłości, a to był przecież 
pierwszy krok na drodze ku przyszłemu sukcesowi. 

Kilka dni przed zawodami stało się nieszczęście. 
Miał to być jeden z naszych ostatnich treningów. 
Wszystkie już od dłuższego czasu byłyśmy podekscy-
towane – niedługo zawody! Ale co to? Na zajęciach nie 
było Weroniki. Następnego dnia w szkole również jej 
nie było. Co się stało? Nikt nie wiedział.

I nagle sobie zdałyśmy sprawę, że bez naszej ko-
leżanki nic nie będzie z naszych marzeń, że bez niej 
nie wystartujemy. W ostatniej chwili nie znajdziemy 
czwartej osoby do drużyny, a nawet gdyby, to i tak nie 
udałoby się nam już tak szybko wypracować nowych 
zasad współpracy. Bo każda osoba jest indywidualna, 
każda ma swoje zasady, przyzwyczajenia, każda inaczej 
ćwiczy, myśli, biega, podaje pałeczkę. Tutaj liczy się 
praca zespołowa! Bez Weroniki nie damy sobie rady!

I dopiero wtedy zdałyśmy sobie sprawę, jak bardzo 
nam zależy na Weronice, jak jesteśmy od niej uzależ-
nione, ale jednocześnie, że nie chcemy nikogo innego, 
tylko naszą… przyjaciółkę!

Jak się później okazało, Weronika źle stanęła na 
schodach i nadwerężyła sobie kostkę. Miała lekkie 
problemy z chodzeniem, więc tym razem to ona po-
trzebowała wsparcia ze strony swojej siostry. To Mo-

nika właśnie namówiła ją, aby nie forsowała zdrowia 
dodatkowymi treningami. Zachęciła ją, aby zebrała jak 
najwięcej energii i stanęła do zawodów pełna sił dla… 
naszego zespołu. Tak nam później opowiadała… 

Zawody oglądały całe nasze rodziny. Monika kibi-
cowała najgłośniej, z pierwszego rzędu. I co z tego, że 
zawodów nie wygrałyśmy? To nie miało dla nas zna-
czenia. Czułyśmy, że wygrałyśmy własną walkę, którą 
musiałyśmy stoczyć, aby stworzyć naszą drużynę. Naj-
wspanialszą drużynę pod słońcem. A wynik? No cóż, 
może uda się uzyskać lepszy w przyszłym roku? W każ-
dym razie na pewno wspólnie się o to po staramy!
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Frajerzy górą!

Taniec jest najwznioślejszą, najbardziej 
wzru szającą, najpiękniejszą ze wszystkich 
sztuk, bo nie jest tylko prostą interpretacją 
czy wyobrażeniem życia; jest samym życiem

Havelock Ellis

– Cześć! Nazywam się Róża. 
Pomyślicie sobie, co ona tu robi, przecież jest ku-

jonką, nie ma nic wspólnego ze sportem, a to jest kon-
kurs na opowiadanie olimpijskie!

– Owszem, jestem kujonką, tak mnie w szkole 
przezywają, ale oprócz tego, że moją pasją (o ile moż-
na to nazwać pasją) jest nauka i nabieranie nowych do-
świadczeń, uwielbiam robić jeszcze wiele innych rze-
czy. Mama nazywa mnie wielozadaniowcem. Umiem 
odnaleźć się we wszystkim, ale malowanie, muzyka, ta-
niec, są tym, na czym najbardziej mi zależy, no i moja 
wspaniała paczka przyjaciół – „Frajerzy”. Tak właśnie 
nas nazywają, frajerami, bo wszyscy naokoło uwielbiają 
sport i udzielają się w nim, a my z różnych powodów 
nie. Najczęściej jest to spowodowane naszym stanem 
zdrowia albo tym, że coś nas do tego zraziło. Łatwo 
jest zniechęcić kogoś do robienia czegoś, szczególnie 

kiedy nie daje mu to żadnej satysfakcji i dobrych wy-
ników.

„Frajerzy” to mała grupa osób. – Skąd się wzięła na-
zwa i dlaczego? – zaraz Wam o wszystkim opowiem.

Ze względu na moje wyniki w nauce, które są 
ponad przeciętne, odkąd pamiętam, nie byłam lubiana 
w szkole przez swoich rówieśników, a do tego doszła 
jeszcze moja nadwrażliwość emocjonalna. – Przecież 
to nie moja wina, że tak szybko się wzruszam, gdy coś 
mi się nie udaje albo jeśli komuś dzieje się krzywda. 
Taką mam naturę; chociaż im jestem starsza, tym co-
raz lepiej umiem zapanować nad uczuciami. – Wycho-
wanie fizyczne w szkole jest czymś, w czym nie tyle 
chcę, co muszę uczestniczyć, bo wolę myśleć niż ćwi-
czyć. Trudno, jak mus – to mus. I tak mój wysiłek za-
wsze idzie na marne, bo zauważane są osoby, które coś 
w klasie znaczą, przebiegłe, cwane, sprytniejsze albo 
biorące udział w SKS-ach i w zawodach sportowych. 
– To po co w ogóle się starać? No tak, co najwyżej dla 
piątki na świadectwie. Ale wróćmy do sedna sprawy.

Do mojej paczki należą ludzie, którzy akceptu-
ją mnie taką, jaka jestem i vice versa. W odróżnieniu 
od tak zwanej „elity popularnych dzieciaków” nie in-
teresują nas metki na ubraniach, nie mają dla nas zna-
czenia marki samochodów, jakimi rodzice naszych ró-
wieśników przywożą ich do szkoły, ani w jakim za-
granicznym kurorcie spędzą najbliższe wakacje. Dla 
nas liczymy się My – tak!!! Możemy na sobie polegać 
w każdej trudnej sytuacji, bez względu na okoliczności, 
porę dnia i nocy.

Franek to fajny chłopak. Od maleńkości walczy 
z nadwagą; albo z tym, że uwielbia jeść, szczególnie 
wtedy, gdy dzieje mu się krzywda. Z tego powodu czę-
sto spotykają go różne obelgi ze strony kolegów. Gdy 
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się spotykamy, możemy liczyć na jakiś baton, zawsze 
to raźniej coś wcinać razem . To mózg niektórych 
naszych operacji, ponieważ świetnie zna się na infor-
matyce.

Ewa to moja najlepsza przyjaciółka, odrzucona 
przez społeczność szkolną z powodu rodziców, któ-
rzy są nauczycielami i może im coś niechcący wygadać, 
więc z tego powodu niechętnie się z nią zadają. Chy-
ba że trzeba im coś załatwić u innych nauczycieli. Ze 
względów zdrowotnych często nie ćwiczy na WF-ie 
albo robi ćwiczenia, które nie wymagają wielkiego wy-
siłku, bo zaraz ma kręćka w głowie. Pięknie gra na 
skrzypcach, uwielbiam jej słuchać.

Malwina to dusza towarzystwa. Gada jak najęta, 
buzia się jej nie zamyka, co prawda nie zawsze na te-
mat, ale umie zagadać na śmierć, szczególnie po an-
gielsku. Czasami trzeba ją stopować, uwielbia być 
w centrum uwagi. Po urodzeniu, dla ratowania jej ży-
cia, chirurdzy wycięli jej jedną nerkę. Nie lubi ćwiczyć 
i nie musi.

„Olek”, a bardziej Ola, bo to jest dziewczyna, tyl-
ko ją tak nazywamy, chodzi ubrana „na chłopaka”. Po 
pierwsze dlatego, że tak lubi, a po drugie jej piątka 
starszego rodzeństwa to płeć brzydka, czyli chłopcy. 
Uwielbia ścigać się na swoim starym składaku, który 
pamięta jeszcze króla Ćwieczka, ale nie lubi rywalizo-
wać w szkole w żadnych zawodach, bo z góry wie naj-
lepiej, że jej nigdy nic nie wychodzi.

To by byli wszyscy „frajerzy” z mojej paczki, chętnie 
przyjmiemy nowych. W ciągu naszego krótkiego życia 
stoczyliśmy niejedną walkę, oczywiście nie olimpijską, 
która każdemu z nas przyniosła nie tyle złoty medal, co 
satysfakcję i coś, dzięki czemu jesteśmy silniejsi od in-
nych: nasz sukces – obronioną godność.

Gdy trzy lata temu Franek miał kłopoty z samo-
akceptacją po śmierci ukochanej babci, oberwał dużo 
dwój z polaka i matmy, wszyscy się z niego śmiali. Wy-
tykali mu nawet to, jak się porusza, i rzucali w niego 
papierkami od cukierków. Oczywiście żaden święty by 
tego nie wytrzymał, więc dał kuksańca jednemu z am-
bitnych kolegów prosto w nos. Polała się krew, a Fra-
nek wylądował na dywaniku u dyrki. Ale tego było 
mało. „Elita” potrzebowała pomścić swego kolegę. Po 
lekcjach grupa zbirów, bo nie umiem tego inaczej na-
zwać, wyskoczyła z krzaków i go sprała. Mimo wie-
lu siniaków nie poskarżył się nikomu. Rodzice ani na-
uczyciele o niczym nie wiedzieli. My tak!!! I robiliśmy 
wszystko, żeby nikt niczego nie zauważył i nie robił 
dochodzenia. Czuliśmy się zastraszeni, jak w jakimś 
potrzasku. Natychmiast podjęłam wyzwanie i wzię-
łam się za udzielanie korepetycji Frankowi; szło jak po 
maśle, bardzo szybko wszystko łapał, nie obyło się bez 
batoników. No cóż, najważniejszy jest efekt końcowy. 
Przy kolejnych kartkówkach z matmy i polaka zarobił 
dobre oceny. Nasi przeciwnicy byli w szoku. Niedługo 
dostał się razem ze mną do etapu powiatowego olim-
piady matematycznej. Zenek i jego kumple nie mogli 
tego przeżyć. Zaczęły się jakieś dziwne samo sądy, na 
przerwach nie mieliśmy spokoju, potrafili „niechcący” 
zepchnąć nas ze schodów albo podstawić haka. Dziw-
ne, że zawsze przytrafiało się to komuś z naszej pacz-
ki. Nie poddawaliśmy się, wiedzieliśmy, że tylko wie-
dzą możemy ich pokonać. Cała nasza piątka starała się 
osiągać jak najlepsze wyniki w nauce, wszystkie zadan-
ka domowe były odrabiane na czas, a nawet przed cza-
sem. Mieliśmy na to swój sposób, lektury dzieliliśmy 
na fragmenty, każdy czytał inny i opowiadaliśmy sobie 
ze szczegółami. Z matmą nie było najmniejszego pro-
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blemu, bo robiłam po lekcjach za nauczyciela, a Mal-
wina z angola, ale o tym cicho sza. Nikt nie był w sta-
nie nas przebić, przez co inni otrzymywali krytyczne 
uwagi od nauczycieli. Zagrozili nam, że jeśli nie odpu-
ścimy, to się z nami policzą.

Pewnego dnia na przerwie podrzucili nam przez 
malucha z pierwszej klasy liścik. Uważałam, że nie 
dorastają nam do pięt, skoro nie mieli nawet odwagi, 
aby przekazać go osobiście. Treść listu zawierała infor-
mację, że chcą z nami rywalizacji, ale tylko i wyłącz-
nie w zawodach sportowych, na ich warunkach, poza 
szkołą. Z przekazu wynikało, że są pewni wygranej. 
Bolało ich, że jesteśmy najlepsi. Wiedzieliśmy, że nie 
mamy z nimi żadnych szans, przecież to byli mistrzo-
wie sportu. Mimo to podjęliśmy wyzwanie. Zaczęło się 
od pojedynku w wyścigach rowerowych. Wystawiliśmy 
„Olka”. Niestety, jej wysłużony składak przegrał starcie 
z wypasionym góralem Romka. Było 0:1. Miny nam 
zrzedły. Nastał następny tydzień, tym razem my mo-
gliśmy wybrać dyscyplinę, była to gra w szachy. Często 
nasza paczka jeździła na turnieje szachowe, wszyscy 
mieliśmy opanowane zasady tej gry w jednym małym 
paluszku, tym razem my byliśmy pewni wygranej. Co 
prawda ten typ zawodów nie był szczególnie poważany 
w naszej szkole – bo praca umysłowa to nie to samo co 
fizyczna i każdy tak może – więc nawet wysokie noty 
w zawodach nie liczyły się specjalnie do oceny końco-
wej z WF-u, a klasa nas wyśmiewała.

Pamiętam ten dzień dokładnie, było słoneczne po-
południe, skończyliśmy szybciej lekcje i spotkaliśmy 
się w parku. Ewa przyniosła szachy i zegar wypoży-
czony ze szkoły. Powiedziała rodzicom, że chcemy po-
ćwiczyć na świeżym powietrzu przed następnymi za-
wodami. Udało się. Walka była zacięta: ani Michał, ani 

Zenek nie dali nam rady. Wygraliśmy!!! Hurra!!! 1:1. 
Po wszystkim usłyszeliśmy, że jesteśmy lizusami i inne 
tego typu rzeczy. Kiedy Michał nie wytrzymał, z ner-
wów rzucił zegarem o ziemię. Wtedy pozostali dali 
dyla. Zostaliśmy z problemem na głowie. Uszkodzo-
ny sprzęt trzeba było odnieść do szkoły i ratować skó-
rę Ewce. Franek wziął wszystko na siebie, jego rodzi-
ce odkupili zegar. Po jakimś czasie dostaliśmy wiado-
mość, że czeka nas nowa walka. Tym razem mieliśmy 
spotkać się rano w sobotę nad jeziorem. 

Poszliśmy tam o umówionej godzinie. Jakie było 
nasze zdziwienie, gdy na plaży zobaczyliśmy całą na-
szą klasę. Zarządzono głosowanie na to, ile osób lubi 
paczkę „Frajerów”. Zenek ciągle nas ośmieszał i ob-
rzucał wyzwiskami. Wygrali. Prawie wszyscy podnieśli 
ręce w głosowaniu na jego grupę. Czuliśmy się upoko-
rzeni i źli, że daliśmy się wmanewrować w idiotycz-
ną walkę. Oczywiście padały ciągle przykre słowa pod 
naszym adresem. Ewidentnie przegraliśmy. Ze spusz-
czonymi głowami i w milczeniu wracaliśmy do domu. 
Jako osoba o mocnym temperamencie powinnam coś 
powiedzieć, ale tym razem odjęło mi mowę. Znalazło 
się niewielu, którzy na nas stawiali. Wynik był powala-
jący. Od tej pory jeszcze bardziej czuliśmy się samotni, 
przesiadywaliśmy na obrzeżach szkoły, z dala od in-
nych. Nie musieli nam dokuczać, wystarczyło, że krzy-
wo na nas patrzyli i ciągle dawali do zrozumienia, że 
nas tu nie chcą. Cóż! Życie musiało toczyć się dalej… 
Byliśmy dla nich niewidzialni, prawie wszystkie im-
prezy klasowe odbywały się bez naszego udziału. Ale 
spokojnie, nie takie rzeczy się przeżyło.

Zapomniałam na początku dodać, że Franek, Ewa, 
Malwina, Ola i ja, jesteśmy zapalonymi tancerzami. 
Znamy się od przedszkola, właśnie między innymi 
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dzięki tańcowi, to on nas chyba połączył . Od kilku 
lat tańczymy w tej samej szkole tańca towarzyskiego 
w Z. Pamiętam, jak zaczęła się moja przygoda z tań-
cem. Od najmłodszych lat chciałam być baletnicą, ma-
rzyłam o występach na wielkiej scenie. Mama na moją 
prośbę kupowała mi różne kolorowe szarfy. Miałam 
ułożony swój oryginalny układ i na każdym spotkaniu 
rodzinnym robiłam pokaz. Kazałam wszystkim na sie-
bie patrzeć, a na koniec domagałam się oklasków. Nie-
stety, w najbliżej okolicy mojego miejsca zamieszka-
nia nie było szkoły baletowej, ale mama zapisała mnie 
do szkoły tańca towarzyskiego, żeby mój zapał nie po-
szedł na marne. Tam poznałam swoich przyjaciół – 
całe szczęście, że na nich trafiłam, nadajemy na tych 
samych falach. Nie wiem, co bym bez nich zrobiła…

Co prawda w obecnych czasach ciężko jest o part-
nera do tańca, bo wszyscy chłopcy chcą być drugim 
Lewandowskim, ale do niedawna dawałam radę. Co 
najmniej raz na pół roku zmieniał mi się partner, bo 
szybko im się taniec nudził. Do naszej tanecznej szko-
ły uczęszcza również Zenek i Romek, ale na nasze 
szczęście byli oni w drugiej grupie, w innym wypadku 
moglibyśmy tego nie przeżyć. 

Jakież było nasze zdziwienie, gdy półtora roku 
temu nasz trener postanowił połączyć grupy ze wzglę-
du na malejącą frekwencję uczestników, taniec przestał 
być modny, a ja znów straciłam partnera. Na polecenie 
mistrza moją osobą towarzyszącą miał zostać Zenek. 
Myślałam, że zemdleję z wrażenia. – Ja mam z nim 
tańczyć? O nie! Po moim trupie! Nastąpiła bardzo po-
ważna rozmowa z moimi rodzicami – miałam wybie-
rać: chodzę nadal i tańczę z Zenkiem albo definityw-
nie rezygnuję. Nie chcieli tracić czasu i pieniędzy na 
moje humory. Zacisnęłam mocno zęby, łzy same cisnę-

ły mi się do oczu. – Ja miałabym zrezygnować z tego, 
co tak bardzo lubię, z tego, co daje mi wolność, z tego, 
co tak bardzo kocham, co jest moim całym życiem? 
Nie ma mowy! Przecież tu odnalazłam siebie, pozby-
łam się niepotrzebnych kompleksów, to taniec doda-
wał mi skrzydeł, bo właśnie tańcząc, jestem sobą. Tań-
cząc, czuję, że żyję, że życie jest piękne, że mogę więcej 
i pokonam wszelkie przeszkody. Każde moje wzrusze-
nie mogę wyładować w rytmicznym ruchu ciała, wy-
rzucić to z siebie w inny sposób, czuję wtedy swobodę 
myślenia, bez żadnych ograniczeń. I teraz ma być z tym 
koniec? Nie takie zakończenie sobie wyobrażałam. 
Po długich rozmowach z „Frajerami”, którzy obiecali 
mnie wspierać, choćby nie wiem co, postanowiłam zo-
stać i tańczyć z Zenkiem. Zawsze mogłam jeszcze zre-
zygnować, jak będzie coś nie tak. Znajomi pocieszali 
mnie, że będzie dobrze i trzymali kciuki za powodze-
nie. Postanowiliśmy, jak zawsze, zachowywać się fair, 
żeby nikt znowu nie ucierpiał. W szatni schodziliśmy 
z drogi Zenkowi i Romkowi. Nasz wspólny czas ogra-
niczał się tylko do tańca, bez żadnych rozmów i odgry-
zania się za ich głupie docinki, chociaż nieraz chętnie 
bym coś powiedziała, aby pokazać, że nie da się mnie 
tak łatwo przestraszyć. Ileż nocy nie przespałam, bo 
śniło mi się, że Zenek śmieje się mi w twarz i upusz-
cza mnie przy zmianie układu albo celowo podstawia 
mi nogę. To był prawdziwy horror, stałam się kłębkiem 
nerwów. Tańczyłam sztywno jak manekin, nie umia-
łam się przy nim rozluźnić. Nie zdziwiłam się, gdy na 
szóstym naszym spotkaniu podczas ćwiczeń przysunął 
się bliżej do mnie i wysyczał mi do ucha, że po za-
jęciach musimy poważnie porozmawiać. Stanęłam jak 
wryta – ja mam z nim rozmawiać? Sam na sam? Co to 
ma znaczyć? – czułam znów jakiś  ohydny podstęp, ale 



156

Róża Walenciak Frajerzy górą!

zgodziłam się, ja też miałam mu wiele do powiedzenia 
– Niech już się dzieje, co chce!

Po zajęciach usiedliśmy naprzeciw siebie w szat-
ni. Franek, Ewa, Ola i Malwina czekali w pogotowiu 
przed budynkiem szkoły, ponoć Romek też kręcił się 
w okolicy.

– Posłuchaj – powiedział Zenek – nie mam zamia-
ru przez ciebie zmarnować tego, co do tej pory osią-
gnąłem. Albo tańczysz ze mną, albo zrezygnuj. Obie-
całem swojej mamie przed śmiercią, że dla niej zosta-
nę mistrzem tańca i nie pozwolę, żebyś stanęła mi na 
przeszkodzie. Dzięki tańcowi mogę być sobą, tutaj nie 
muszę nic nikomu udowadniać.

Widziałam, jak zaciska pięści, coraz bardziej się go 
bałam, ale jednocześnie z otwartymi ustami słuchałam 
tego, co mówił. Pomału zaczęłam rozumieć, dlaczego 
jest szefem swojej „bandy”. Ze spokojem odpowiedzia-
łam, że zostaję i że będę się starać, nie stawiałam żad-
nych warunków, przecież mnie też bardzo zależało na 
tańcu.

Po trzech miesiącach wspólnego treningu zaczęli-
śmy lepiej rozumieć swoje ruchy, swobodnie porozu-
miewaliśmy się gestami, trener był z nas bardzo zado-
wolony. Po pół roku wystawił nas na pierwszy wspólny 
turniej. Nie było łatwo, ale zdobyliśmy srebrny medal 
i przeszliśmy do wyższej kategorii. Zauważono nas! To 
samo było na kolejnych turniejach, noty wciąż szybo-
wały w górę, a my, ku mojemu zdziwieniu, stawaliśmy 
na kolejnym podium. Wszyscy cieszyliśmy się z tego, 
co się działo, w chwilach radości kibicujący kumple na-
szych paczek bez względu na sympatie i antypatie gra-
tulowali sobie wzajemnie. Nikt wtedy nikomu nie wy-
tykał jego słabości. Nasze relacje nabrały innych barw. 
To Zenek z Romkiem byli organizatorami wspólnego 

ogniska „Frajerów” z „Elitą”. Zabawa trwała do późnej 
nocy. Śmiechu nie było końca, nasi przeciwnicy z za-
interesowaniem słuchali żartów Franka i prosili go, 
żeby wymyślał nowe. Ewka z Malwiną o północy dały 
koncert ryczących syren. Ja się jeszcze nie odważyłam, 
żeby wystąpić przed publicznością. Milczałam i przy-
glądałam się temu, co się z nami działo. Wszyscy chy-
ba czuli, że potrzebuję troszkę więcej czasu. Nie byłam 
jeszcze gotowa na bliższy kontakt z ludźmi, którzy tak 
niedawno traktowali mnie niezbyt życzliwie. Jeszcze 
„wczoraj” byliśmy wrogami.

Powolutku, małymi kroczkami poznajemy się od 
początku. Próbujemy śmiać się z tych samych rzeczy 
i wzajemnie szanować. Nasze wspólne relacje zacie-
śniają się, jeździmy rowerami na różne wycieczki, Mal-
wina uczy nas anglika, Ewcia szkoli Michała i Romka 
w szachy. Ja, jak zwykle, jako prowodyr w nauce udzie-
lam korków z polaka i matmy, Ola i Franek próbu-
ją kopać z chłopakami piłkę. Myślę, że wszystkim ta 
znajomość wychodzi na dobre. Na pewno więcej się 
uśmiechamy… Oboje z Zenkiem mamy już dwa zło-
te medale w turniejach tańca towarzyskiego i nie od-
puszczamy, bo taniec to dla każdego z nas wielka pasja, 
miłość i wspólny cel.

Myślę, że my „Frajerzy” i Elita” stoczyliśmy wielką 
wojnę, walkę na miarę tej olimpijskiej. Nie ma wśród 
nas przegranych. Każdemu wyszło to na dobre. Dziś 
mogę powiedzieć – „Frajerzy górą!” – bo dzięki nasze-
mu zachowaniu znaleźliśmy się w tym miejscu, w któ-
rym teraz jesteśmy. Osiągnęliśmy remis. Jest 1:1! I jesz-
cze to: Za tydzień we czworo jedziemy do Warsza-
wy na ogólnopolski turniej tańca towarzyskiego. Gdy 
partner Ewy odszedł do piłkarzy, ona zaczęła tańczyć 
z Romkiem. – Co nas jeszcze czeka? To się okaże .
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Jestem Węgorz. Nazywają mnie tak, bo dobrze 
pływam. Tak naprawdę mam na imię Eric. Eric 
 Moussambani. Mam 12 lat. Często wymiotuję. 

Dlaczego? Państwo pytają dlaczego? A pływali pań-
stwo kiedyś w rzece pełnej brudu, śmieci, trupów zwie-
rząt, w niebezpiecznym morzu, które dusi zapachem 
ropy naftowej? Słucham? Dlaczego zatem pływam? 
To pytanie nie na miejscu. Uwielbiam pływać. Jestem 
szybki. Jak żaglica rozcinam moimi szablami wodę, 
szybciej i szybciej, częściej i częściej. Czuję wtedy wol-
ność, czuję, że jestem wolny. Podwodna toń wciąga 
mnie i mogę oddychać. Paradoksalnie, pod wodą. Tyl-
ko tam czuję się wolny! Jestem ja i moja walka. Chcę 
być kimś. Mówią państwo, że już jestem kimś? Empatii 
to u państwa nie widzę. Czarny chłopiec z kraju, w któ-
rym malaria zbiera swoje żniwo. MALARIA!!! U pań-
stwa już tę chorobę wyeliminowano, hę? A tutaj jest.

Gdy tylko wychodzę na brzeg, a rybak pokrzykuje, 
że mam dalej ćwiczyć, choć chwilowo opadłem z sił, 
strach ogarnia moje zniewolone powietrzem członki. 
Strach przed biedą, chorobami, głodem. Głód jest naj-
gorszy, bo odbiera siłę do ćwiczeń. Mimo to, zachęcany 
krzykami rybaka, który jest moim trenerem (zabawne, 

rybak – trenerem!), wchodzę do wody ponownie, by 
ćwiczyć.

Tak naprawdę to nie jest śmieszne. Dzień po dniu, 
miesiąc po miesiącu, rok po roku – to właśnie ryba-
cy rozwijali moje mięśnie, motywowali mnie, dopingo-
wali i sprawiali, że moje życie miało sens. Nie wiedzieli 
nic o technikach, o kombinezonach, basenach, ale czu-
łem, że zaszczepili we mnie najważniejsze – miłość do 
wody i do pracy. Ten rodzaj determinacji, który spra-
wił, że często wygrywałem z dużymi rybami, ścigali-
śmy się, a ja wyobrażałem sobie, że mam płetwy i ogon 
jak one. Dlatego chylę czoło przed moimi pierwszymi 
TRENERAMI, jestem im niewiarygodnie wdzięczny 
za rady. Swój pierwszy sukces zadedykuję właśnie im.

Dlaczego w moim opowiadaniu pojawił się czas 
przeszły? Bo nie mam już 13 lat. Skończyłem szko-
łę. Jestem dumny, ponieważ mogę ćwiczyć na base-
nie! Czy wiecie, czym dla młodego człowieka chcące-
go uprawiać sport jest basen? Ja też nie wiedziałem! 
Basen miał tylko trzynaście metrów, ale to było naj-
cudowniejsze trzynaście metrów w moim życiu. Nie 
dusiły mnie śmieci wpadające do ust, nie czułem dła-
wiących zapachów. Ten luksus, który nagle mnie oto-
czył, uznałem za cud. Nie chciałem go zmarnować, 
ponieważ moja mama nauczyła mnie, że dzięki pra-
cy własnych rąk i sile woli można wymodlić taki cud. 
Wstawałem więc bardzo wcześnie, o 4 rano, i biegłem 
na basen. Podczas drogi byłem jak ptak, leciałem na 
skrzydłach do mojego cudu, zawsze pamiętając o mo-
tywacji. Ćwiczyłem nie dla siebie, już dawno porzuci-
łem egocentryczne mrzonki o tym, że będę wielkim, 
bogatym człowiekiem, ćwiczyłem dla swojej mamy. 
Nie chciałem, by się bała, chciałem, by była szczęśliwa 
i bezpieczna.
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I wiedzą państwo, co się stało? Nastąpi teraz zwrot 
akcji w moim opowiadaniu. Dowiedziałem się, gdzie 
leży Australia. A także, że istnieje! Dzięki „dzikiej kar-
cie” mogłem uczestniczyć w igrzyskach olimpijskich. 
Te dwa słowa były dla mnie ciepłe, słodkie, bezpiecz-
ne, niewiarygodne, boskie, wymodlone. Pławiłem się 
w nich jak w moim luksusowym basenie. Myślałem 
o symbolu igrzysk, o pięciu kolorowych kółkach, któ-
re symbolizowały to, co chciałem reprezentować: szla-
chetne, uczciwe współzawodnictwo, idee równości 
wszystkich ludzi na wszystkich kontynentach. Także 
mnie. Mnie! Różnorodność i jedność.

Unosiłem się nad oceanem dosłownie i w przeno-
śni. Jednak, kiedy zobaczyłem basen, w którym mia-
łem rywalizować z innymi, wystraszyłem się. Bałem 
się tej wielkiej 50-metrowej przestrzeni, była czymś 
nowym. Poczułem szacunek do rywali, gdy zobaczy-
łem, jak ćwiczą. Zaprzyjaźniłem się z Amerykanami, 
którzy chętnie dzielili się ze mną swoim doświadcze-
niem. Dzięki nim, dzięki ich przyjaźni i zaufaniu, ja-
kimi mnie obdarzyli, chciałem dążyć do doskonałości. 
Chciałem wystartować. Chciałbym, by oni także prze-
czytali te moje wspomnienia, by wiedzieli, jak bardzo 
mi pomogli. Dostałem tor. Euforia. 100 metrów stylem 
dowolnym. Moja mama oglądała ten występ. Płynąłem 
dla niej. Zapytają mnie państwo, co czułem? Uczucia 
zmieniały się jak w kalejdoskopie:

duma
 strach
  siła
   ból
    wyczerpanie
     bezwład
       bezsilność

usłyszałem doping publiczności:

Nowa siła.
Siła woli.
Dopłynąłem.

Państwo powiedzą: „Ale w jakim czasie, dwa razy 
wolniej niż rywale”. Ja odpowiem: sukcesu i siły woli 
nie mierzy się w czasie. Mierzy się je w godzinach spę-
dzonych w rzece, morzu i basenie. Mierzy się je w sile, 
którą dali mi kibice obecni na basenie. Czułem bicie 
ich serc, a ich oklaski i okrzyki były dla mnie swoistą 
resuscytacją. Chciałem dopiąć celu. Zrozumiałem wte-
dy, że właśnie to jest najważniejsza wartość w życiu – 
spełnianie marzeń, walka z codziennymi niedogodno-
ściami, pokonywanie słabości, osiąganie celów, nawet 
małymi krokami. To był dla mnie jednak wielki krok. 
Wszystko się zmieniło. 

Jestem Węgorz. Przedstawiam się państwu jeszcze 
raz. Wiem, na czym polega życie. Czasem przegrana 
jest wygraną. Teraz pomagam żyć innym. Wróciłem do 
Gwinei Równikowej. Pochylam głowę, by państwo nie 
myśleli, że jestem nieskromny, ale dzięki mnie wybu-
dowano w tym małym kraju 50-metrowe baseny. Teraz 
ja jestem rybakiem i motywuję dzieci do uprawiania 
sportu, do spełniania marzeń, do…

Dryń. Budzik.

Budzę się, nie jestem Erikiem, jestem Marceliną. Tą 
Marceliną, która jeździ na wózku inwalidzkim. Nicze-
go nie osiągnęłam. Ale chwileczkę. Śniło mi się coś. 
Może też spróbuję być węgorzem???
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Popiersie Jana Parandowskiego –  
rzeźba Alfonsa Karnego z 1954 roku

Jan Parandowski – pisarz, 
eseista i tłumacz literatury

Teatr Polski w Warszawie (16 grudnia 1963) – uro-
czystość jubileuszowa 50-lecia pracy pisarskiej Jana 
Parandowskiego, zorganizowana przez Związek Lite-
ratów Polskich:

Po sportowcach pojawił się na scenie Teatru Polskiego 
Alfons Karny, dźwigając szczelnie owinięte, jak się oka
zało po zdjęciu opakowania, moje popiersie, będące jego 
dziełem. Stoi ono teraz w moim pokoju, jeszcze się nie 
oswoiłem z tym milczącym sobowtórem, w każde rano 
wita mnie on niespodzianką. Wiąże się z nim wiele wspo
mnień…

(z wywiadu Jana Parandowskiego  
dla „Życia Warszawy”, nr 5, 5–6.01.1964)

Popiersie Jana Parandowskiego powstawało przez 
dwa wakacyjne miesiące na werandzie otwartego na 
morze pokoju w domu Związku Literatów w Sopo-
cie. Ważący kilkadziesiąt kilogramów gliniany model 
docierając do salonki mającej szczęśliwie dowieźć go 
do Warszawy (przez nieuwagę tragarzy) wylądował na 
ziemi…! Rozpacz autora nie przysłoniła jednak celu 
i następnego lata (1951) A. Karny w Polanicy – rów-
nież na werandzie – odtworzył rzeźbę. 

Magdalena Rejf
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Polski Komitet Olimpijski, Frascati 4, Warszawa – 
19 grudnia 1963, godz.18.00 – spotkanie obchodzące-
go 50-lecie pracy literackiej pisarza z olimpijczykami. 

Prezes Klubu Olimpijczyka Maria Kwaśniewska-
-Maleszewska, zwróciła się do pisarza tymi słowami:

W roku XI Olimpiady w Berlinie 1936 roku razem 
zdobyliśmy medale. Pan został nagrodzony w olimpijskim 
konkursie sztuki. Ja, wówczas jako młoda dziewczyna, siłą 
swoich mięśni medal wywalczyłam na boisku. I cieszę się, 
że „Dysk olimpijski” nie stracił nic ze swojej wielkości, choć 
mój ówczesny sukces dziś widzi się jak przez mgłę. Tak 
powinno być. Znajduje to żywe potwierdzenie we współ
czesnym sporcie, w którym siła mięśni już nie wystarcza.

Dysk olimpijski ukazał się w roku 1933. Na Między-
narodowy Konkurs Sztuki do Berlina, organizowany 
podczas Igrzysk XI Olimpiady, posłano go w doskona-
łym przekładzie niemieckim Jana Pawła Kaczkowskie-
go, tłumacza Chłopów Reymonta. Międzynarodowe 
jury, pomimo wyraźnie hitlerowskich nastrojów, przy-
znało Janowi Parandowskiemu brązowy medal olim-
pijski. Akcję nagrodzonej powieści pisarz umieścił pod-
czas pierwszych igrzysk, jakie odbyły się po odparciu 
przez Greków drugiego najazdu perskiego, znaczone-
go obroną Termopil oraz bitwą morską pod Salaminą. 

Moja książka dała mi prawo wstępu do świata spor
towego, świata wielkiej przygody. I to jest moją najwięk
szą nagrodą – powiedział Jan Parandowski. – Mam pra
wo sądzić, że życzliwość, z jaką się w nim spotkałem jako 
człowiek pióra, nie jest tylko powierzchowną kurtuazją. 
Sportowcy, ludzie stadionów, w mojej książce, w mo
jej wizji życia sportowego, odnajdują coś własnego, coś, co 
otacza ich świat.

(„Słowo Powszechne”, nr 304, 20.12.1963)

KONKURS IM. JANA 
PARANDOWSKIEGO

jedyny nieokazjonalny konkurs dla  młodzieży 
na opowiadania, mający najdłuższą tradycję 
we współczesnej kulturze olimpijskiej

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.

Rok 1989 – inauguracja konkursu im. Jana Paran-
dowskiego

Lata rekordowe pod względem ilości zgłaszanych 
opowiadań: 

•	 2001 – 1098 opowiadań, 
•	 2002 – 1407 opowiadań, 
•	 2003 – 1191 opowiadań,
•	 2004 – 1377 opowiadań. 

Lata ograniczeń związanych COVID-19:
•	 2020 – do konkursu zgłoszono 192 opowiada-

nia, w tym: w kategorii klas IV–VI – 95 opowia-
dań i w kategorii klas VII–VIII – 97 opowiadań, 

•	 2021 – do konkursu zgłoszono 372 opowiadania, 
w tym w kategorii klas IV–VI – 181 opowiadań 
i w  kategorii klas VII–VIII – 191 opowiadań.

Do 2006 roku Konkurs odbywał się przy współpra-
cy Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu, w 2007 
roku – Ministerstwa Edukacji Narodowej, a w latach 
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2009–2016 przy wsparciu fi nansowym Ministerstwa 
Sportu i Turystyki. Od 2018 roku Konkurs odbywał się 
pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Naro-
dowej, od 2021 – Ministra Edukacji i Nauki. 

Wyniki konkursu prezentują m.in.:
„Magazyn Olimpijski”
Program I Polskiego Radia
www.olimpijski.pl

Od roku 2001 opowiadania laureatów wydawane są 
w formie książkowej. 
 1. Serce stadionu – XI Konkurs (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) 
17. Dogonić siebie (2017)
18. Sport nie zna granic (2018)
19. Mierzymy wysoko – w stulecie Polskiego Komitetu 

Olimpijskiego (2019)
20. Gramy o przyszłość (2020)
21. Wracamy do gry (2021).

Od roku 2014 książki mają swoje miejsce na 
www.olimpijski.pl w zakładce – Wydawnictwa.

Konkurs zapewne nie budziłby tak szerokiego za-
interesowania młodzieży, gdyby nie grono jego wielo-
letnich przyjaciół:
• Renata Susałko – dziennikarka sportowa Progra-

mu I Polskiego Radia – jurorka konkursu od 1991 
roku, 

• dr Krzysztof Zuchora – nauczyciel akademicki, 
poeta, etyk, członek Komisji Kultury i Edukacji 
Olimpijskiej PKOl – juror od 1995 roku, a od 1996 
roku – przewodniczący jury konkursu, prowadzący 
uroczystość wręczania nagród laureatom konkursu, 

• Magdalena Janicka – dziennikarka, jurorka od 
1995 roku, 

• Teresa Prusinowska – polonistka, jurorka – doko-
nująca I selekcji opowiadań w latach 1996–2010, 

• Tadeusz Rożej – przedstawiciel Ministerstwa 
Sportu i Turystyki do 2014 r. , juror w latach 2003–
2018, 

• Jadwiga Pawlak – polonistka, jurorka dokonująca 
I selekcji prac od 2011 roku, 

• dr Zofi a Czernicka – jurorka od roku 2018 – dzien-
nikarka i prezenterka telewizyjna, członkini Komi-
sji Kultury i Edukacji Olimpijskiej PKOl, 

• aktorzy scen polskich prezentujący wybrane opo-
wiadania podczas uroczystości wręczania nagród: 
Krzysztof Kołbasiuk w latach 2004 i 2005 oraz 
Dorota Bierkowska od 2006 roku. 

Organizacją konkursu z ramienia PKOl w latach 
1995–2020 zajmowała się Magdalena Rejf. W roku 
2021 konkurs przebiega pod organizacyjną  opieką 

http://www.olimpijski.pl
http://www.olimpijski.pl
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Magdaleny Rejf i Moniki Myszkowskiej. Poprzez 
uczestnictwo w konkursie młodzież szkolna roz wija 
swoje sportowe zamiłowania, poszerza wiedzę na te-
mat igrzysk olimpijskich i szeroko rozumianego spor-
tu, przenosząc zachowania, emocje, postawy ze spor-
towego świata do własnego otoczenia, własnego życia. 
Opowiadania młodzieży pokazują i rozwijają jej po-
trzeby uczciwej rywalizacji, fair play, szacunku dla prze-
ciwnika, niepełnosprawności, zachowania godności 
w przypadku przegranej, dezaprobaty wobec rasizmu, 
dopingu i nieuczciwej rywalizacji, uznania dla wysił-
ku, siły woli, przyjaźni i wspólnoty z innymi ludźmi.

Magdalena Rejf

Bądkowo, 17.06.2019 r.

Prezes PKOl
Pan Andrzej Kraśnicki

Szanowny Panie!
Chciałabym w imieniu własnym oraz uczniów Pu-

blicznego Gimnazjum im. W.S. Reymonta w Bąd-
kowie serdecznie podziękować Organizatorom i Jury 
Konkursu im. Jana Parandowskiego na opowiadanie 
o tematyce olimpijskiej za jego profesjonalne przygo-
towanie i przeprowadzenie.

Na uroczystościach wręczania nagród laurea tom 
stwarzają Państwo niezapomnianą atmosferę. Ucznio-
wie czują się docenieni i nabierają wiary we własne 
możliwości twórcze. W tym jednym, tak szczęśliwym 
dla nich dniu stają się bohaterami.

Szczególne wyrazy uznania przekazuję Pani Mag-
dalenie Rejf, która wykazuje się zawsze wielką cierpli-
wością i serdecznością w kontaktach z uczestnikami 
konkursu i ich opiekunami literackimi.

Dzięki jej zaangażowaniu, pracy innych organiza-
torów, a także postawie Przewodniczącego Jury stwo-
rzyliście Państwo najlepszy według nas konkurs lite-
racki w Polsce.

Jeszcze raz dziękujemy i życzymy dalszych sukce-
sów w pracy z młodzieżą.

Z wyrazami szacunku
Halina Dondalska 

dwukrotna laureatka 
i opiekunka literacka 

7 laureatów konkursu

Pozytywny odbiór konkursu przez jego uczestni-
ków, czego wyrazem są przedstawione powyżej słowa, 
jest dla nas ogromną radością i jednocześnie bardzo 
silnym bodźcem do pracy, za co w imieniu własnym 
i wszystkich osób zaangażowanych w realizację kon-
kursu serdecznie dziękuję.

Andrzej Kraśnicki

Prezes PKOl
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LAUREACI 2021

Uczniowie szkół podstawowych 
– klasy IV–VI
Aleksandra Baranek (kl. VI) – Taka ekipa, że kape
lusze z głów…
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Batalionów Chłopskich 
w Sułoszowej, ul. Olkuska 316, 32-045 Sułoszowa
Opiekun naukowy: Irena Wojtowicz-Dzień

Kamila Chrapkiewicz (kl. VI) – Los, który odmienił 
wszystko
Szkoła Podstawowa nr 1 im. mjra Henryka Suchar-
skiego w Spytkowicach, ul. Szkolna 14,  
34-116 Spytkowice
Opiekun naukowy: Katarzyna Szarek

Natalia Dziubała (kl. IV) – Ach jak przyjemnie
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lindowie, 
Lindów 42, 42-165 Lipie
Opiekun naukowy: Ewa Chyra

Piotr Gądek (kl. VI) – Wracam do gry…!
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Batalionów Chłopskich 
w Sułoszowej, ul. Olkuska 316, 32-045 Sułoszowa
Opiekun naukowy: Irena Wojtowicz-Dzień

Amelia Leonhard (kl. V), Bez granic i barier
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gniewoszowie, 
ul. Ko nopnickiej 19, 26-920 Gniewoszów
Opiekun naukowy: Maryla Markiewicz

Hanna Niciejewska (kl. VI) – Kobieta to też sztan
gistka
Sportowa Szkoła Podstawowa w Centrum Mistrzo-
stwa Sportowego w Szczecinie, ul. Mazurska 40, 
70-424 Szczecin
Opiekun naukowy: Eleonora Michorzewska

Andrzej Płusa (kl. VI) – Bieg
Szkoła Podstawowa nr 10 w Starachowicach,  
al. Armii Krajowej 1, 27-200 Starachowice
Opiekun naukowy: Wioletta Kozieł

Iga Wągiel (kl. V) – Moje serce bije w rytm galopu
Szkoła Podstawowa nr 4 we Wrocławiu,  
ul. Powstańców Śląskich 210-218, 53-140 Wrocław
Opiekun naukowy: Aleksandra Falęcka

Opiekunowie naukowi – laureaci  
(kl. IV–VI)
Wioletta Kozieł – Szkoła Podstawowa nr 10 
w Starachowicach, al. Armii Krajowej 1,  
27-200 Starachowice

Irena Wojtowicz-Dzień – Szkoła Podstawowa nr 2 
im. Batalionów Chłopskich w Sułoszowej,  
ul. Olkuska 316, 32-045 Sułoszowa

Aleksandra Falęcka – Szkoła Podstawowa nr 4 we 
Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 210–218,  
53-140 Wrocław 

LAUREACI 2021
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Uczniowie szkół podstawowych 
– klasy VII–VIII

Malwina Garbala (kl. VII) – Przyjaźń od stajni
Szkoła Podstawowa im. W. Janczaka w Charłupi 
 Małej, ul. Szkolna 15, 98-200 Sieradz
Opiekun naukowy: Maciej Rataj

Anna Karolak (kl. VII), Eliza – to ja, czyli sześćdzie
siąt cztery dni
Szkoła Podstawowa nr 10 im. Marii Konopnickiej, 
ul. Pływacka 16, 05-800 Pruszków
Opiekun naukowy: Agnieszka Wierzbowska

Mateusz Kot (kl. VII) – Na równoważni życia
Szkoła Podstawowa nr 37 im. kard. Stefana Wyszyń-
skiego, ul. Sarbinowska 10, 54-320 Wrocław
Opiekun naukowy: Joanna Kot

Julia Ligęza (kl. VIII) – (Nie) potrzebuję sukcesów 
i pochwał
Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich 
w Wilczyskach, Wilczyska 29, 38-350 Bobowa
Opiekun naukowy: Mirosława Kwarcińska

Lena Paczóska (kl. VIII) – Z dna na szczyt
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II 
w Obornikach Śląskich, ul. Trzebnicka 33,  
55-120 Oborniki Śląskie
Opiekun naukowy: Małgorzata Dworniczak

LAUREACI 2021

Anna Siecińska (kl. VII) – Sportowa przyjaźń
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi 
nr 82 im. Jana Pawła II, ul. Górczewska 201,  
01-459 Warszawa
Opiekun naukowy: Agnieszka Wenda

Róża Walenciak (kl. VIII) – Frajerzy górą!
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bohaterów Łużyckiej 
Brygady WOP w Gryfowie Śląskim,  
ul. Uczniowska 17, 59-620 Gryfów Śląski
Opiekun naukowy: Marta Kowalska

Marcelina Zielińska (kl. VII) – Sen
Społeczna Szkoła Podstawowa „Dobra Szkoła”, 
ul. Chodzieska 9, 64-800 Rataje
Opiekun naukowy: Agnieszka Działoszyńska

Opiekunowie naukowi – laureaci  
(kl. VII–VIII)
Agnieszka Działoszyńska – Społeczna Szkoła 
Podstawowa „Dobra Szkoła”, ul. Chodzieska 9,  
64-800 Rataje

Joanna Kot – Szkoła Podstawowa nr 37 im. kard. 
Stefana Wyszyńskiego, ul. Sarbinowska 10,  
54-320 Wrocław

Maciej Rataj – Szkoła Podstawowa im. W. Janczaka 
w Charłupi Małej, ul. Szkolna 15, 98-200 Sieradz

LAUREACI 2021
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