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Sport prowadzi od człowieka 
do człowieka

I

Kiedy czyta się opowiadania dzieci i młodzieży 
na temat sportu i olimpizmu, to pojawia się naj-
pierw pytanie: Kto decyduje o wyjątkowej roli 

sportu, kto wybiera wartości i sieje uczucia? Czy za 
tym stoi jakieś bliżej nieokreślone My, albo ile zależy 
od naszego Ja, uformowanego na podwórku lub na bo-
isku w szkole. Osobowe Ja kształtuje się najlepiej pod-
czas dobrze odrobionych lekcji na treningu. Nie ma pi-
sania i tworzenia czegokolwiek bez emocji. Treść opo-
wiadania można formować na różne sposoby. Emocje 
są w języku oparte na wewnętrznym systemie wartości. 
Informacje należy zebrać, przesiać, wyselekcjonować, 
podzielić na ważne i mniej ważne, a dopiero potem 
budować treść, która sama przez się staje się faktem, 
a fakt to już jakaś konstrukcja wzniesiona przeważnie 
na obserwacji i osobistym doświadczeniu. Opowiada-
nia olimpijskie pisane przez dzieci i młodzież w stu-
lecie Polskiego Komitetu Olimpijskiego (1919–2019) 
wyróżnia świadomość historyczna i autentyzm wła-
snego spotkania ze sportem. Autorzy traktują sport 
jako okazję do „wybicia się” i rozgłosu w środowisku, 

Krzysztof Zuchora 
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bądź też kibicują najlepszym w ich drodze do mistrzo-
stwa olimpijskiego. W najnowszym wydaniu naszego 
konkursu dominują prace pisane w pierwszej osobie 
w formie reportażu, pamiętnika, sprawozdania z zawo-
dów. Ważna jest wtedy ogólna wiedza z historii sportu, 
tajniki treningu i język charakterystyczny dla wybra-
nej dyscypliny. Otwiera się także rozległa przestrzeń 
psychologiczna rozpięta na skali od sukcesu do poraż-
ki. Zwłaszcza porażka zaprząta uwagę młodych adep-
tów literatury, ponieważ daje pole dla refleksji huma-
nistycznej, w dawnym romantycznym stylu, opartym 
na coubertinowskim przeświadczeniu, że „sensem naj-
głębszym sportu jest dążenie do tego, aby siły ducha 
mogły przezwyciężyć ograniczone z natury możliwo-
ści ciała”.

II

Dobra literatura nie mówi wprost, lecz wciąga 
czytelnika do gry, ażeby uczył się reagować na 
rzeczy i wartości duchowe, które zdobywa się 

wysiłkiem serca i umysłu. Nawet porażkę można prze-
kuć w sukces. Trener staje się autorytetem nie przez to, 
jak i czego uczy, lecz przez to, że wskazuje, iż sport nie 
jest obietnicą, lecz szansą. Dzieci i młodzież szukają 
w sporcie radości, unikają smutku. Traktują sport jako 
okazję do dobrej zabawy. Uczą się sportu w bezpośred-
nim działaniu. Przystępują do gry z nadzieją, że znaj-
dą na boisku coś dobrego dla siebie, co jednocześnie 
będzie dobrze odebrane przez innych. Własna rodzi-
na jest takim miejscem, gdzie miłość do sportu budzi 
się w naturalny sposób. Tutaj najpierw zakorzenia się 
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i uczuciowo wzrasta, zanim stanie się faktem społecz-
nym komentowanym w środowisku rówieśników, a na-
stępnie przez opinię społeczną. Jan Parandowski, pa-
trząc na sport z pozycji kibica, tak pisał: „W naszej do-
bie wielkie wydarzenia sportowe wzbudzają ogromne 
zainteresowanie rzesz, jednak sport w epoce klasycz-
nej był bardziej powszechny. Nie tylko wielkie świę-
ta sportowe zaprzątały umysły ludzi tamtych czasów. 
Stałe uprawianie sportu było zajęciem absorbującym 
każdego człowieka w antycznej Grecji. Wszystko było 
oczywistsze niż obecnie, nieprzybrudzone podteksta-
mi ubocznymi, które stają się teraz jawnymi tekstami 
wręcz obarczającymi dzisiejszy sport”. Ważnym tema-
tem opowiadań olimpijskich w tegorocznym konkursie 
jest problematyka „odrzucenia społecznego” w sporcie 
na tle rasowym, religijnym i społecznym. Bieda, nie-
pełnosprawność fizyczna czy umysłowa pojawiają się 
na boisku jako bariery trudne do pokonania. Pozor-
na radość i brak nadziei na lepsze jutro zmieniają ży-
cie w teatr, gdzie udawanie zasługuje na oklaski. Jako 
odrębny motyw pojawia się na boisku samotność, któ-
ra ma różne podłoże. Kłopoty związane z samotno-
ścią w sporcie są przeważnie natury duchowej, powią-
zane z negatywnym nastawieniem samego zawodnika 
do ludzi i świata. Na szczęście nie ma takiej samot-
ności, której nie da się obsadzić w jakiejś roli w grze 
sportowej. Mówiąc metaforycznie, na boisku jest miej-
sce dla wirtuozów i początkujących, dla wnuka i dziad-
ka. Zwłaszcza ta ostatnia uwaga jest ważna. Następuje 
obecnie renesans wychowania w rodzinie wielopokole-
niowej, z zastrzeżeniem że nie chodzi o życie pod jed-
nym dachem, ale o przekazywanie zwyczajów i war-
tości w sztafecie pokoleń. Sport daje radość i piękno 
w zabawie, lecz w zamian oczekuje wysiłku i miłości. 
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Wzmacnia słabych, a mocnych uczy pokory. Ceni sobie 
zwycięstwo, ale osiągnięte w uczciwy sposób. Dzielnie 
znosi porażki. Okaleczony przez los, mocniej trzyma 
ster. Nie zbacza z kursu. Atrybutem sportu jest czas, 
który biegnie tak, jakby chciał wyprzedzić życie. Im je-
stem starszy, mówi dziadek do wnuczka, tym to nie-
realne dążenie towarzyszy mi coraz częściej. Może to 
jest duchowe szaleństwo, ale ono przyjęło się we mnie. 
Nie goń za szczęściem, lecz szukaj go w sobie. Trwaj 
w prawdzie. 

III

Bohaterką wielu opowiadań jest Irena Szewiń-
ska – jako siedmiokrotna medalistka olimpij-
ska, a nade wszystko jako niezrównana mistrzy-

ni w sporcie i w życiu rodzinnym. Kto decyduje o wy-
jątkowej roli sportu w życiu dzieci i młodzieży? Czy 
przesądza o tym jakieś bliżej nieokreślone My, czy 
też za tym stoi doświadczenie własne i uformowane 
pod wpływem treningu Ja osobowe? Dwa światy – Ja 
i My, kiedy spotkają się na boisku, grają przeważnie 
na dwie bramki, ale w jednym celu, sens gry i etyczne 
piękno ukryte jest w samym działaniu i służy pozna-
waniu samego siebie jako najważniejszej lekcji. Uciecz-
ka od sportu nie zdarza się często i ma ważne powody. 
Załamanie spowodowane brakiem sukcesów, konflikty 
w rodzinie o to, co wybrać: pływanie, tenis czy naukę 
języków obcych lub grę na skrzypcach? Na boisku też 
rodzą się problemy, spowodowane odrzuceniem przez 
środowisko rówieśnicze lub przez brak tolerancji ra-
sowej, religijnej lub kulturowej. Uznanie przez innych 
rodzi emocje, tworzy uczuciową więź, której nie da się 
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osiągnąć inaczej niż na przykład przez mecz piłki noż-
nej. W świecie dziewcząt i chłopców grających w piłkę 
nożną ujawniają się w drużynie trudne do pogodzenia 
ambicje i zawiści o to, kto okazał się lepszym graczem, 
a kto nierozważnym i przemądrzałym i przyczynił się 
do klęski. Dzieci rozwiązują ten dylemat w sposób 
praktyczny – to, co się stało, jest nauczką na przyszłość, 
aby w następnym meczu nie robić takich samych błę-
dów, trzeba się doskonalić nie tylko w taktyce i tech-
nice gry, lecz także w strategii, która zwiększa szanse 
na zwycięstwo, zwłaszcza w grach sportowych, w któ-
rych wspólne myślenie i oparte na nim działanie nie 
jest prostą sumą wysiłku włożonego przez poszczegól-
nych graczy, ale pewną nadwyżką wynikającą z tego, że 
robi się coś „samemu” dla wspólnego celu. Doświad-
czenie takiej prawdy we wczesnym wieku, podczas gier 
sportowych, odbija się w przyszłości na podejściu do 
obowiązków społecznych i patriotycznych w doro-
słym życiu. Określa nasz stosunek do sportu lokalnego 
i światowego, umacnia naszą więź z rodziną olimpijską, 
która idzie tam, dokąd My idziemy.

Krzysztof Zuchora 
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JOANNA  
BOCHENIAK

Nazywam się Joanna Bo-
cheniak, mam 13 lat i je-
stem uczennicą szóstej kla-
sy Szkoły Podstawowej im. 
Marii Konopnickiej w Go-
rzowie – małej miejscowości 
w powiecie oświęcimskim. 
Interesuję się muzyką, spor-
tem i rysunkiem, bardzo lubię też podróżować. Gram 
na gitarze i pianinie.

Chodzę na zajęcia z akrobatyki, trenuję piłkę ręcz-
ną i, jak bohaterka mojego opowiadania, jeżdżę na ły-
żwach. Uwielbiam śpiewać i fotografować przyrodę. 
Pisanie opowiadań i czytanie książek, a także nauka ję-
zyków: hiszpańskiego i angielskiego – to moje wielkie 
pasje. Lubię zwierzęta, szczególnie mojego ukochane-
go pieska mopsika. W przyszłości chciałabym zostać 
architektem.

JULIA KOCOT

Na świat przyszłam 6 grudnia 2006 r. w Często-
chowie. Mieszkam z rodzicami i młodszym bratem 
Dawidkiem w malowniczej miejscowości Lindów. Tu 
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chodzę do Szkoły Podstawo-
wej im. Jana Pawła II. Jestem 
uczennicą klasy VI.

Uwielbiam czytać książ-
ki obyczajowe i przygodowe. 
Interesują mnie inni ludzie, 
nowe miejsca, niezwykłe 
przygody i przeżycia. Jestem 
po prostu ciekawa wielkie-
go świata, który powoli się 
przede mną odkrywa. Lubię 
spotkania z przyjaciółmi i rodziną, zwykłe codzienne 
dni w domu i w szkole. Marzę, by zagrać w filmie, choć 
taką malutką rolę. Chciałabym poczuć, jak to jest być 
na planie, wcielić się w inną postać. Dbam o piękno 
swojego otoczenie, piszę kaligraficzne prace na kon-
kursy i wiersze. Uważam, że staranność, naturalność, 
elegancja i takt to bardzo ważne zalety, choć z przykro-
ścią stwierdzam, że coraz więcej osób nie przywiązuje 
do tego wagi. W tym roku pierwszy raz jeździłam na 
łyżwach. Było super!

Mam cudowną rodzinę i przyjaciół. Jestem szczę-
śliwa i tego życzę każdemu.

ALEKSANDRA LEWIŃSKA

Urodziłam się Roku Pańskiego 2006. Od początku 
życia mieszkam we Wrocławiu i raczej szybko się to 
nie zmieni. Obecnie jestem uczennicą klasy VI Szkoły 
Podstawowej nr 10 im. Bolesława Krzywoustego.

Od zawsze uwielbiam czekoladę (koniecznie gorz-
ką z minimum 70-procentową zawartością kakao), 
lody, koty i pływanie. W wolnych chwilach sięgam po 
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mój szczęśliwy ołówek i szki-
cuję. Jestem typem marzy-
cielki i czasem (szczególnie 
na nudnych spotkaniach ro-
dzinnych) zdarza mi się „od-
płynąć” i zapomnieć o bożym 
świecie. Wtedy przychodzą 
mi do głowy różne śmieszne 
historyjki.

Interesuję się kulturą Ja-
ponii i współczesną literaturą 
fantastyczną. Lubię też czytać magazyny popularno-
naukowe. Poza tym kolekcjonuję unikatowe figurki 
(mosiężny Nazgul, kupiony na targu staroci, jest moim 
ulubionym okazem). 

Chętnie biorę udział w konkursach, których tematy 
wydają mi się interesujące. 

W przyszłości chciałabym zostać... dentystką. Lecze-
nie kanałowe, stany zapalne przyzębia, ekstrakcja i boro-
wanie to coś, co naprawdę mnie kręci! Swoim pacjentom 
będę poprawiała nastrój, puszczając kojące audiobooki.

Moim największym marzeniem jest wyjazd do 
Kraju Kwitnącej Wiśni i zaopatrzenie się w dużą ilość 
oryginalnej, dobrej zielonej herbaty. 

ZUZANNA PIERZAK

Jestem Zuzia. Mam 11 lat. Urodziłam się i miesz-
kam w jednej z najstarszych miejscowości w Polsce, 
w Sieradzu. Sieradz to nieduże, choć urocze miasto. 
Miasto królewskie, o bogatej historii. 

Jestem uczennicą V klasy Szkoły Podstawo-
wej Gminy Sieradz im. Jana Pawła II i  jednocześnie 
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uczennicą V klasy Szkoły 
Muzycznej I stopnia w Sie-
radzu, gdzie uczę się gry na 
skrzypcach i na fortepianie. 
Muzyka jest moją wielką mi-
łością. Bardzo lubię śpiewać. 
Robię to w każdej wolnej 
chwili. Dużo radości spra-
wiają mi zajęcia wokalne, na 
które uczęszczam każdego 
tygodnia. 

Oprócz muzyki, wiele miejsca w moim sercu zaj-
mują zwierzęta. Kocham wszystkie – te małe i te 
duże, „kudłate i łaciate, pręgowane i skrzydlate”. Je-
stem szczęśliwą właścicielką świnki morskiej. Świn-
ki, która początkowo była Fredkiem (na cześć moje-
go ulubionego wokalisty Freddiego Mercury z zespołu 
 „Queen”), ale po jakimś czasie okazała się być „dziew-
czynką” i dzisiaj jest już Fredzią. 

Nieustannie marzę jednak o posiadaniu psa. 
Wszystko jedno jakiego. Najlepiej ze schroniska. 

Kiedy tylko czas mi na to pozwala, jeżdżę konno 
w zaprzyjaźnionej „Stajni”, chodzę na osiedlowy ba-
sen popływać, gram w siatkówkę na dodatkowych za-
jęciach w szkole i przemierzam kilometry na rowerze 
albo hulajnodze w poszukiwaniu nowych przygód.

Uwielbiam podróżować. Widziałam już wiele prze-
pięknych miejsc, ale ciągle mam ochotę na więcej.

Mam dwie młodsze siostry – Lenę i Ninę. Obie są 
bardzo przebojowe i błyskotliwe. Mają mnóstwo fan-
tastycznych, szalonych pomysłów. Bardzo je kocham. 
Bez nich nie byłabym tą samą Zuzią, którą jestem.
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KAROLINA SORNEK

Mam 12 lat i uczęszczam 
do szóstej klasy Szkoły Pod-
stawowej nr 10 z Oddziała-
mi Dwujęzycznymi im. Ka-
rola Miarki w Mysłowicach. 
Moim ulubionym przedmio-
tem jest język polski. Szcze-
gólnie lubię te lekcje, podczas 
których czytamy i omawia-
my lektury. Miłość do książek zaczęła się już w dzie-
ciństwie. Kiedy byłam małą dziewczynką, rodzice 
i dziadkowie często czytali mi bajki. Dzięki nim po-
znałam fantastyczny świat, zamieszkany przez piękne 
księżniczki, dzielnych rycerzy, ziejące ogniem smoki 
i złe czarownice. W wieku ośmiu lat napisałam swo-
je pierwsze opowiadanie – Latający telefon, które bar-
dzo spodobało się mojej rodzinie. Zachęciło mnie to 
do dalszego pisania. Początkowo opowiadania trafia-
ły do szuflady. Za namową rodziców wysłałam jedno 
z nich na konkurs. Byłam bardzo mile zaskoczona, kie-
dy okazało się, że Przygody Ekusia i Ekolinki zdobyły 
wyróżnienie. Od tamtej pory regularnie biorę udział 
w konkursach literackich. Na swoim koncie mam kil-
ka zwycięstw. 

Pisanie nie jest jednak całym moim życiem. Lubię 
aktywnie spędzać czas na świeżym powietrzu. Latem 
jeżdżę na rowerze, a zimą na nartach. Moją pasją, któ-
rą realizuję jako członek Szkolnego Koła Krajoznaw-
czo-Turystycznego, są wędrówki górskie. Góry to mój 
świat, to magiczne miejsce. Stąd czerpię pomysły na 
opowiadania. Bohaterami moich opowieści są często 
zwierzęta, które bardzo lubię. Hoduję rybki. Chętnie 
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opiekuję się psami i kotami mojej babci. W przyszło-
ści chciałabym zostać weterynarzem albo pisarką. Na 
ostateczny wybór mam jeszcze czas.

DOMINIKA SROKA

Mam 11 lat i jestem 
uczennicą klasy V Szko-
ły Podstawowej w Radko-
wie – niewielkiej miejscowo-
ści położonej u podnóża Gór 
Stołowych na Dolnym Ślą-
sku. Moją pasją są wyciecz-
ki górskie i zdobywanie ko-
lejnych szczytów. Uwielbiam 
ten spokój i wyciszenie, które dają góry. Uczą nas wy-
trwałości i pokory. 

Kocham zwierzęta. Sama mam dwa ukochane psy, 
które towarzyszą mi w życiu codziennym i na waka-
cjach. Dodają radości w życiu. Lubię czytać książki. 
Moją ulubioną autorką jest J.K. Rowling, która napi-
sała serię siedmiu powieści fantastycznych Harry Pot-
ter. Lubię również pisać, a kiedy jestem smutna lub 
zła, przelewanie emocji na papier przynosi mi ulgę. 
W wolnych chwilach również rysuję. Brałam udział 
w kilku konkursach plastycznych i kilka razy odnio-
słam sukces. Moim ulubionym tematem, który kred-
kami przenoszę na papier, jest podróż Titanica przez 
Ocean Atlantycki i jego katastrofa. Lubię język polski, 
historię, język angielski i biologię. Moim marzeniem 
jest zostać w przyszłości weterynarzem, żeby pomagać 
chorym, bezbronnym i cierpiącym zwierzętom, które 
kochają nas bezgranicznie. 
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Chciałabym również przeżyć życie najpiękniej, jak 
się tylko da, i być szczęśliwą.

MARIA TERLECKA

Urodziłam się w lipcu 
2006 r. Chodzę do VI kla-
sy Szkoły Podstawowej nr 6 
im. Szymona Szymonowica 
w Zamościu. Mieszkam z ro-
dzicami i młodszym bratem 
w jednej z podzamojskich 
miejscowości. Moją najwięk-
szą pasją jest piłka nożna, któ-
rą trenuję nieprzerwanie od 4 lat. Zazwyczaj gram na 
obronie, czasami także na bramce lub pomocy. Najbar-
dziej podziwiam piłkarkę ze Stanów Zjednoczonych – 
Alex Morgan, która stała się moim wzorem, gdy zaczę-
łam interesować się piłką nożną i rozpoczęłam treningi 
w SuchowiczTeam – klubie piłki nożnej dziewcząt. 

Nałogowo czytam książki: od zielarskich, którymi 
zaczęłam interesować się dość niedawno dzięki pew-
nej książce młodzieżowej, po horrory, które zawsze 
chciałam przeczytać i mam już kilka ulubionych. Pi-
sanie nie jest moją największą pasją. Zamiast siedzieć 
w domu z ołówkiem w ręce, wolę wyjść na dwór i wspi-
nać się na drzewo lub wyszaleć się z moimi zwierzaka-
mi: psem Majką i kotem Szarką. Nasz kot jest z nami 
najdłużej – 7 lat. Majkę przygarnęliśmy z ulicy kilka 
dni przed moją I komunią, więc jesteśmy razem 3 lata. 
Ale gdy przyjdzie mi coś ciekawego do głowy, zapomi-
nam o całym świecie, siadam nad białą kartką i przele-
wam swoje pomysły na papier.



LAUREACI

Wcześniej próbowałam sił w tańcu. Zrezygnowa-
łam, ponieważ terminy treningów obu dyscyplin po-
krywały się ze sobą, a ja za żadne skarby nie mogłam 
zrezygnować z piłki nożnej. Odnosimy z drużyną licz-
ne sukcesy, na przykład takie, jak Wam opisałam w tym 
opowiadaniu. 

Z przedmiotów szkolnych najbardziej lubię gry 
zespołowe lub rzut piłką palantową na wf-ie. Poza 
tym lubię także język polski, historię i matematykę. 
W przyszłości chciałabym zostać prawnikiem (obroń-
cą), bo to „prawie” to samo, co być obrońcą na boisku: 
mieć cel, wiarę w siebie i drużynę, i dać z siebie wszyst-
ko, co najlepsze. 

Taka jestem, teraz…
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Moje marzenie... spełnione?

Dzień dobry, jestem Halina. Halina Wittig. Kie-
dy zastanawiam się, ile w moim życiu było zwy-
cięstw, a ile porażek, wracam pamięcią do dzie-

ciństwa, kiedy miałam 9 lat i startowałam w pierw-
szych zawodach w łyżwiarstwie figurowym.

Od dziecka marzyłam o tym, aby jeździć na ły-
żwach. Ilekroć widziałam, jak ktoś jeździ, jaką spra-
wia mu to przyjemność, też tak chciałam. Chodziłam 
do szkoły w Poznaniu, dzięki której rozpoczęła i przez 
którą zakończyła się moja łyżwiarska kariera. Ale 
o tym za chwilę. Wbrew woli mojej matki, która uwa-
żała, że przez swoją pasję przestanę się uczyć, starałam 
się trenować dzień w dzień. Jedynym wsparciem dla 
mnie był mój tata – on rozumiał, że kiedy człowiek coś 
pokocha, to wszystko zrobi, aby osiągnąć swój cel. Łyż-
wiarstwo stało się moją codziennością. W zimie jeź-
dziłam po zamarzniętym jeziorze, a w lecie czekałam 
z utęsknieniem na ten pierwszy mróz, żeby znów móc 
poczuć się wolną. 

Pewnego dnia, kiedy trenowałam, zauważyłam, że 
ktoś mnie obserwuje. Był to mężczyzna dość wysoki, 
otyły i w podeszłym wieku. Myślałam, iż jest to po pro-
stu starszy pan, który przyszedł pooglądać, jak  ludzie 
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jeżdżą na łyżwach. Ale nie patrzył się na innych, tyl-
ko skupiał wzrok na mnie. Czułam się osaczona, jakby 
cały świat chłonął mnie oczami, było mi źle, ponieważ 
nie lubię, kiedy ludzie ścigają mnie wzrokiem. Gdy ze-
szłam z tafli lodu, nieznajomy podszedł i powiedział:

– Nie poddawaj się, wiem, że będą ciężkie chwile, 
które mogą dać ci dużo do myślenia, ale nie dawaj za 
wygraną i walcz dalej. Wiem coś o tym, bo sam mia-
łem pasje, z których zrezygnowałem, a teraz tego ża-
łuję. Trudno ci będzie osiągnąć cel, ale warto do niego 
dążyć.

Dwa dni po tym wydarzeniu tata przyniósł mi ga-
zetę. W niej ujrzałam znajomą mi postać. Postać nie-
znajomego, który okazał się być członkiem komisji wy-
bierającej wybitnych łyżwiarzy z całego świata i poma-
gającej im stać się najlepszymi w tym, co robią. Byłam 
zaskoczona i zaintrygowana tym faktem, że sam czło-
nek komisji chwali moją pracę. To jeszcze bardziej na-
kręcało mnie do działania. Stosowałam coraz dłuż-
sze treningi i nieustannie podnosiłam coraz wyżej po-
przeczkę. Był rok 1936. Pamiętam to jak dziś, kiedy 
tata wszedł do mojego pokoju i powiedział:

– Wiem, jak ważne są dla ciebie te zawody. Nie 
martw się, obiecuję ci, że na pewno ujrzysz mnie na 
trybunach.

I wyszedł. Cieszyłam się, że chce mnie wspierać. 
Wreszcie nadszedł ten dzień, dzień, do którego 

przygotowywałam się tyle czasu – zawody łyżwiarskie 
– mistrzostwa Polski. Coś, w czym zawsze chciałam 
wystartować. Nareszcie mogłam spełnić swoje naj-
większe marzenie. Jedyne, czego się bałam, to tłum lu-
dzi, mnóstwo oczu patrzących w moją stronę, śledzą-
cych i kalkulujących każdy mój następny ruch. Cza-
sami czułam, że obojętnie jak mały byłby błąd, może 



23

Moje marzenie... spełnione?

zostać wyolbrzymiony i wskazany jako skandal. Bałam 
się, że to zniszczy moją ocenę w oczach komisji. Ale 
musiałam oczyścić umysł i myśleć tylko o tym, aby do-
brze wypaść. Kiedy patrzyłam na występy innych za-
wodników i widziałam wysoki poziom, jaki prezentu-
ją, czułam, że opuszcza mnie nadzieja na zajęcie miej-
sca na podium. Wreszcie nadeszła moja kolej, powoli 
weszłam na środek gładziutkiej lodowej płyty. Wtedy 
przypomniałam sobie obietnicę mojego taty. Zerknę-
łam szybko na widownię. Ujrzałam tylko ludzi kibicu-
jących swoim faworytom, lecz nie widziałam mojego 
kochanego tatusia. Nagle z zamyślenia wyrwał mnie 
dźwięk muzyki, do której przygotowałam taniec na lo-
dzie. Musiałam poradzić sobie bez wsparcia bliskich. 
O matce wiedziałam, że nie przyjdzie, bo ona uważała, 
że zamiast marnować czas na takie głupoty, powinnam 
się uczyć. Ale myślałam, że będzie choć on, kochany 
tatuś, który zawsze mnie wspierał. Dziś, kiedy podczas 
najważniejszego momentu w moim życiu nie było go, 
poczułam, że łzy same wypływają mi z oczu. Obieca-
łam sobie, iż tym występem udowodnię, na ile mnie 
stać. Kącikiem oka znów spojrzałam na widownię. Uj-
rzałam go, był! Wiedziałam, że mnie nie zawiedzie. 

Zaczęłam występ. Przedstawiałam nim historię 
malutkiej dziewczynki podążającej za marzeniami. 
Starałam się pokazać emocje, jakie mi towarzyszyły, 
czułam też emocje widowni. Dostrzegłam panią ocie-
rającą łzy, a obok niej jeszcze jedną, która pożyczała 
od niej chusteczkę. Nie tyko panie wzruszyły się moim 
występem, ale mój tatuś też, choć po męsku starał się 
to ukryć. Zbliżałam się do końca swojego występu, zo-
stała mi jeszcze ostatnia akrobacja, kiedy przypomnia-
łam sobie słowa nieznajomego: „Masz talent, wykorzy-
staj go’’. Posłuchałam jego rady i tak zrobiłam. Kiedyś 
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widziałam na lodowisku, jak zawodowa łyżwiarka wy-
konywała skomplikowany skok. Ja sama go ćwiczyłam, 
lecz nigdy mi nie wyszedł. Postanowiłam go wykorzy-
stać, zebrałam siły i wyskoczyłam do góry. W tym mo-
mencie wszyscy zastygli w bezruchu i nie odrywali ode 
mnie wzroku. Zakończyłam skok, usłyszałam owację 
i zobaczyłam ludzi, którzy mnie podziwiali. Widzia-
łam tatusia, który nigdy nie zwątpił we mnie. 

Nadszedł czas wyników – zajęłam trzecie miej-
sce. Brązowy medal! Był to dla mnie najszczęśliwszy 
moment życia. Kilka dni po zawodach, gdy wróciłam 
do szkoły, wszyscy nauczyciele zarządzili kartkówki 
w naszej klasie. Oczywiście rewelacyjnie mi nie poszło. 
Wieczorem w przedpokoju usłyszałam, że mama roz-
mawia z kimś przez telefon. Z tego wszystkiego zapa-
miętałam tylko kilka słów, takich jak: przekonam ją, 
zabronię jej, ja już jej dam tę rozrywkę. Zrozumiałam, 
o co chodzi, i poszłam płakać do pokoju. Szkoła, która 
odkryła moją pasję, postanowiła ją zniszczyć. Już na-
zajutrz mama zabroniła mi jeździć na łyżwach. Wie-
le razy próbowałam jej tłumaczyć, iż łyżwy to jest coś, 
co kocham. Nocami wymykałam się z domu, by móc 
jeździć, lecz z czasem i o tym matka się dowiedziała. 
Odebrała mi łyżwy i powiedziała, że to wszystko dla 
mojego dobra.

Byłam bezradna, nawet ojciec poddał się i powie-
dział, że matki nic w życiu nie przekona. Mój zapał do 
jazdy znikał z każdym nowym dniem. Następnie pla-
ny pokrzyżowała mi wojna, lecz o łyżwach nigdy nie 
zapomniałam. Do swoich ostatnich dni pamiętam to 
uczucie wolności i swobody, jakie dawała mi jazda na 
łyżwach. To uczucie było dla mnie na tyle mocne, że 
go nie zapomniałam. Kiedy przyszła wojna, wszystko 
się zmieniło – zaangażowałam się w działalność kon-



Moje marzenie... spełnione?

spiracyjną, byłam łączniczką Armii Krajowej. Chwi-
le tragiczne, smutne przeplatały się z radosnymi. Dziś 
mogłabym mówić o bohaterstwie rodziców, którzy 
ukrywali troje Żydów, uciekinierów z warszawskiego 
getta, mogłabym mówić o swoim weselu, podczas któ-
rego zostałam aresztowana, mogłabym mówić o wię-
ziennych torturach, o cierpieniach, strachu, ale też mi-
łości i szczęściu. Z całego życia wybrałam jednak to 
jedno wspomnienie – tej wielkiej radości, jaką dawa-
ła mi jazda na łyżwach i tej ogromnej dumy z medalu 
mistrzostw Polski. Wtedy też zdobyłam życiową mą-
drość, którą pragnę dziś przekazać: prawdziwym zwy-
cięstwem jest mieć koło siebie kogoś, kto wierzy w cie-
bie i dodaje sił, bez względu na okoliczności. 

Uznaję siebie za wygraną, choć wielkiej sławy nie 
osiągnęłam. Dziękuję za każdą chwilę na lodowisku, 
bo była to dla mnie niesamowita przygoda. Moje ma-
rzenie uważam za spełnione.
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Kiedy topnieją lodowce...

Uwaga, uwaga! Pociąg relacji Gdynia–Zakopane 
wjedzie na tor 2 przy peronie 4 – rozległ się do-
nośny, ostro brzmiący głos komunikatu. Wśród 

oczekujących nastąpiło poruszenie, podróżni chwy-
tali swoje bagaże i wpatrywali się w stronę, skąd miał 
nadjechać pociąg. Tylko ja tkwiłam na pustej już ław-
ce. Czekałam na swojego ojca, który po śmierci mamy 
przyjeżdżał do mnie częściej.

Rodzice rozwiedli się, kiedy miałam jakieś dwa 
latka. Wychowywała mnie mama i jej siostra Zuzia, 
która była, co tu mówić, starą panną. „Świat kobiet” 
był tłem mojego dzieciństwa, radosnego dzieciństwa. 
Niczego mi nie brakowała. Ciocia Zuzia dobrze za-
rabiała, więc utrzymywała apartament w centrum 
miasta. Mieszkałyśmy razem. Pensja mojej mamy – 
pielęgniarki plus alimenty, które tata płacił regular-
nie, dość systematyczne zastrzyki finansowe od bab-
ci Ireny. Wszystko to pozwalało żyć naszej rodzi-
nie na dość wysokim poziomie. Ja oczywiście byłam 
oczkiem w głowie mamy, cioci i babci. Dla mnie naj-
lepsze prywatne przedszkole, dodatkowe zajęcia mu-
zyczne, bo podobno miałam talent wokalny, zajęcia 
rytmiki, tańca, bo podobno miałam talent... W tym 
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zniewieściałym światku mamy, cioci i babci żyło mi 
się chyba dobrze.

 Nie miałam zielonego pojęcia, że w domu może 
być mężczyzna. Potem już w szkole zaczynałam rozu-
mieć, że inni mają ojców, braci. Są mężczyźni. Tego 
świata nie rozumiałam. A teraz mam kolejny raz spo-
tkać się ze swoim ojcem. On chce mnie zabrać do sie-
bie, na wieś. Nieee! To jakiś koszmar. Najpierw hio-
bowa wieść o chorobie mamy. Potem ustawiczny lęk 
przed jej śmiercią. Świeże obrazy codziennych zmagań 
mamy z postępującą błyskawicznie chorobą nowotwo-
rową, bezsilne patrzenie na cierpienie.

Jestem zupełnie ogołocona z uczuć. Patrzę tępo 
w przyszłość i nic. Nic mi się nie chce. Nie będę śpie-
wać ani tańczyć. Nic nie będę robić! Tak mi najlepiej.

Otrzeźwił mnie szum zatrzymującego się pociągu, 
gwar, ruch. W drzwiach dostrzegam ojca, który uśmie-
cha się do mnie. Razem idziemy do domu. Jest całkiem 
sympatyczny. Nie męczy mnie pytaniami i opowieścia-
mi, nie próbuje zabawiać. Milczy jak ja. Jakoś minęły te 
dwa dni jego wizyty. Wyjechał na drugi koniec Polski. 
Nareszcie. Nie lubię facetów!

Zaczęła się szkoła. Cały ten szał nowych wymagań, 
plan zajęć dodatkowych, koła zainteresowań... Wciąg-
nęłam się wir szkolnego życia. Potrzebowałam takie-
go szybkiego rytmu, nowych wyzwań. Jednym z nich 
był szkolny wolontariat. Członkowie klubu nawiązali 
współpracę z domem seniora w mojej okolicy. Mieli-
śmy na początek raz w miesiącu organizować dla pen-
sjonariuszy występy artystyczne.

Ten pierwszy raz. Tego nie zapomni się nigdy. Pu-
bliczność siedzi w półkolu, wózki inwalidzkie jeden 
przy drugim, chodziki, laski i twarze. Twarze jedna 
w drugą smutne, nieobecne. Oczy zamglone, schowa-
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ne, bez blasku. Wszyscy jakże podobni, jedna wielka 
rodzina starości. Poczułam się nieswojo.

– Hej, Julka! Teraz twoja kolej. Wychodź – usłysza-
łam ponaglający głos Maćka.

– Zaśpiewam dla państwa piosenkę mojej ulubio-
nej wokalistki Maryli Rodowicz Jadą wozy, koloro-
we – zapowiedziałam łagodniej, niż robię to zwykle.

Zabrzmiał akompaniament, więc ruszyłam ze 
swym rytmicznym, stylizowanym na Marylkę wokal-
kiem. I nagle twarze jak gwiazdy, niepozornie... Jed-
na, druga, trzecia, zaczęły drgać uśmiechem, oczy też 
zaczęły się uśmiechać, ktoś klaskał, inny kiwał głową.

Miałam wrażenie, że topnieje lodowiec ich i moich 
uczuć.

Potem prezentowali się moi koledzy, a ja miałam 
czas przyjrzeć się pensjonariuszom.

Wśród postaci moją uwagę przykuł widok pewne-
go mężczyzny. Wysoki, dobrze zbudowany, wyprosto-
wany, ale na wózku. Miał pewnie ponad osiemdziesiąt 
lat. Wiek wyraźnie rysowała twarz; bladziutka, perga-
minowa, pokryta starczymi plamami. Oczy schowane 
pod gęstymi, siwymi brwiami, rzadkie włosy zaczesane 
w tył głowy. Wyróżniał się w tej starczej drużynie nie 
tylko sylwetką, ale ubiorem. Miał na sobie elegancki, 
firmowy dres. Spod rozpiętej bluzy wyglądała śnieżno-
biała koszula, na niej spoczywał okrągły, lśniący me-
dal z jakimś grawerunkiem, zawieszony na solidnej ta-
siemce. 

Nie miałam wątpliwość, że to prawdziwy sportowy 
medal. Ten chaotyczny, ale elegancki styl ubioru i ten 
medal niepasujący do całej sytuacji i miejsca. Dziwak! 
Wszystko w tym domu było dziwne, jakby pozbiera-
ne z różnych bajek, gmatwanina ludzkich historii. Kim 
był ten człowiek w młodości? Dlaczego jest tutaj? Co 
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z jego rodziną, a może jest samotny z wyboru jak ciot-
ka Zuzia? No i ten medal...

Zobaczyłam, jak opiekunka z domu seniora popra-
wia mu nogi na wózku i przykrywa kocem. Chciałam 
szybko przejść obok niego, niepostrzeżenie i przy oka-
zji zerknąć na medal z bliska. Wtedy usłyszałam głos:

– A dzień dobry gdzie!? Czy nie należy się powie-
dzieć dzień dobry? Nikt nie nauczył cię kultury? Co? 
Jesteśmy dla ciebie przedmiotami. To po co tu przy-
szłaś? – wybrzmiał potok ostrych słów i oskarżeń.

Stanęłam jak zamurowana. Twarz oblała mi się pą-
sem, zagrały emocje wzburzenia, wstydu, złości. Przede 
wszystkim wstydu.

– Dzień dobry. Bardzo pana przepraszam. Jestem 
grzeczna, zawsze mówię starszym dzień dobry. Nie 
wiem, co dziś mi się stało, chyba się śpieszę. Jeszcze 
raz przepraszam. Proszę się nie denerwować. To nie-
takt z mojej strony. Wiem. Tak mi głupio. Przepraszam 
– tłumaczyłam nieporadnie, ale szczerze.

– Panie Karolu, widzi pan, że nie chciała. Dziew-
czyna się śpieszyła pewnie do szkoły, jest taka mło-
dziutka, więc wiadomo, co młodym w głowie, ale przy-
szła tu dla pana, dla innych. Pięknie zaśpiewała. Na 
pewno ma dobre serce – usprawiedliwiała łagodna jak 
anioł opiekunka.

– Przepraszam. Nie chciałem być grubiański, ale wi-
dzisz... My czujemy się samotni, niechciani, zapomnia-
ni. Ty nie rozumiesz starości! Nawet nie jesteś w stanie 
pojąć! Kiedyś też byłem młody, szybki, efektowny, po-
dziwiany, pewny siebie. Teraz zostały mi wspomnienia. 
One są piękne, ale bolą, bolą, bo rzeczywistość jest...
Ech, sama widzisz. Ci wokół to ludzie sukcesu przed 
laty, jak ty teraz. Patrz. Ta pani przy stoliku. Jest niewi-
doma. Straciła całkowicie wzrok. Kiedyś była księgo-
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wą. Ciągle opowiada o swojej pracy. Ta druga, drobna 
pani to dyrektorka dużej szkoły. Zawsze nosi sukienki 
i zakłada korale, ciągle próbuje zachować resztki ele-
gancji. Ta pani leżąca na kanapie straciła pamięć. Nie 
pamięta nikogo z rodziny. Nie zapamiętuje imion. Wy-
chowała pięcioro dzieci. Pisała wiersze, artykuły do ga-
zet. Udzielała się społecznie. A teraz...

– Panie Karolu – opiekunka łagodnie, ale zdecy-
dowanie przerwała potok refleksji.  – Dziewczyna się 
spieszy. Następnym razem pan powie.

– Ja przyjdę jutro po szkole. Następny występ mamy 
zaplanowany za miesiąc, ale ja jutro pana odwiedzę – 
powiedziałam bez cienia wątpliwości. Uśmiechnął się.

– Nie musisz jutro.
– Ale będę. Chcę.
– To do jutra – odwrócił głowę w stronę opiekunki. 

– Proszę zawieźć mnie do pokoju.
Wracałam do domu zmęczona wrażeniami, z mnó-

stwem myśli.
Następnego dnia, zaraz po szkole, udałam się domu 

seniora, który mieścił się w spokojnej, oddalonej od 
centrum części miasta. Zadzwoniłam. Po chwili pode-
szła jakaś inna pani, otworzyła. Pamiętała mnie z wy-
stępu.

– A do kogo dzisiaj?
– Do pana Karola. Obiecałam mu wizytę.
– Choć, kończymy obiad. Zaczekaj w holu.
Patrzyłam na długi stół pełen ludzi. Niektórych po-

znawałam. Wyglądałam pana Karola.
Nadjechał. Uśmiech i bezwarunkowe dzień dobry.
– Dzień dobry. Jesteś. Nie wierzyłem, że przyj-

dziesz. Chodź, zapraszam do swojego pokoju.
Znowu moją uwagę przykuł medal zawieszony na 

szyi.
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– Czy mogę sama zawieźć pana? – spytałam opie-
kunki.

– Oczywiście.
W przyjemnym pokoiku też pachniało starością. 

Siadłam na fotelu i spytałam:
– Panie Karolu, przepraszam za ciekawość, ale... 

skąd u pana ten medal? Czemu pan go nosi?
– Czekałem na to pytanie. Ten medal to moje naj-

większe szczęście, no, oprócz żony, syna. Zdobyłem go 
w moich najważniejszych zawodach sportowych. To 
mój największy sukces w łyżwiarstwie szybkim. To było 
bardzo dawno – przerwał. – A ty uprawiasz jakiś sport?

– Nie. Nie mam czasu. Wystarczą mi zajęcia wy-
chowania fizycznego w szkole. Pan nie wie. Ja tańczę. 
Należę do sekcji tanecznej w naszym tomaszowskim 
MOK-u. Zobaczy pan mój występ za miesiąc. Przygo-
towuję z zespołem coś specjalnego.

– To dobrze, że się ruszasz, masz zainteresowania, 
ale sport to coś więcej. To żywioł fizyczności i ducho-
wości. Nie tylko sprawność się liczy. Ważne są przeży-
cia. To częste podnoszenie się z kolan, to niejednokrot-
nie zawiedzione marzenia, ten wyścig z czasem, trak-
towanie rywala jak kogoś bardzo ważnego. Dziwne, 
co? Bo gdyby nie rywal, to z kim się mierzyć? Wszyst-
ko to sprawia, że człowiek szlachetnieje wewnętrznie. 
Piękniej postrzega rzeczywistość, żyje wartościami. 
Na przykład uczciwość. Sportowiec musi być najpierw 
uczciwy względem siebie. Uczciwie przestrzegać diety, 
nie próbować używek, przychodzić na treningi, nawet 
jak jest bardzo zimno. Kiedyś nie było tu krytego lodo-
wiska. Zawsze trenowaliśmy na zewnątrz.

Tu przerwał, pociągnął nosem. Może to schowane 
łzy spłynęły do gardła. Pokiwał głową i z uśmiechem 
zwrócił się mnie.
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– Zadałaś pytanie, a ja od razu zanudzam cię senty-
mentalnymi opowieściami. Kogo to dziś interesuje? – 
powiedział z nutą nostalgii i żalu.

– O nie! Proszę mówić. To szalenie ciekawe – za-
przeczyłam zdecydowanie.

– To dobrze, ale na dziś wystarczy, jestem trochę 
zmęczony, chciałbym się położyć. Nie gniewaj się, sta-
rość... Przyjdź, kiedy będziesz mieć ochotę.

– Rozumiem, przepraszam, zasiedziałam się – za-
wołam opiekunkę. – Do widzenia panie Karolu.

– Do zobaczenia.
Następnego dnia po szkole miałam zajęcia i sporo 

nauki. Do domu seniora wybrałam się w czwartek. Cze-
kałam dłużej, bo pan Karol drzemał, potem nastąpiły 
konieczne czynności pielęgnacyjne. Wreszcie wchodzę.

– Dzień dobry – uśmiech trochę zmieszany. – Jak 
dziś pan się czuje, czy nie przeszkadzam?

– Wejdź proszę. Czekałem na ciebie. Wiesz, nikt 
do tej pory mnie nie odwiedzał. Nie mam w mieście 
nikogo bliskiego. Dawni znajomi albo nie żyją, albo 
też niedomagają, albo zapomnieli. Wiadomo, starość 
nie radość. Mam jednego syna. Mieszka w Kanadzie. 
Przylatuje do Polski każdego roku na tydzień. Wtedy 
jest tu codziennie. Ale wyjeżdża i znów cały rok czeka-
nia. Dzwoni co jakiś czas. Mój syn też jest sportowcem. 
Uprawia hokej. Wyjechał na zgrupowanie i został. Za-
kochał się, to po pierwsze, a po drugie miał tam znacz-
nie lepsze warunki do rozwoju. Ja najpierw mieszka-
łem długo sam. Radziłem sobie jakoś. Kiedy przyszedł 
kryzys, sam zdecydowałem, by zamieszkać tutaj. To 
była moja decyzja. Nie chciałem mieszkać w Kanadzie.

– Podobno, tak mówi moja babcia Irena, nie prze-
sadza się starych drzew – powiedziałam niezbyt pewna 
reakcji pana Karola
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– Święta prawda.
– Panie Karolu, jak to się zaczęło z tym sportem 

u pana?
– No tak. To były trudne czasy... Rodzice zajęci pra-

cą, czworo rodzeństwa. I przysłowiowe wiązanie końca 
z końcem. W szkole, do której lubiłem chodzić; dziw-
ne, co? – wtrącił.  – Szkoła miała na wyposażeniu ły-
żwy, sanki... Zimy były srogie wtedy, więc po prostu 
woźny wylewał na plac wodę, ta zamarzała. Wtedy hej 
na lód! Przy –10 stopniach na zajęcia sportowe. Dziś to 
różne wymogi, bo ktoś po przeziębieniu, inny boi się, 
że się przeziębi, innego rodzice bez kasku nie puszczą. 
Wtedy było inaczej, tak spontanicznie. I założyłem te 
łyżwy po raz pierwszy. A że byłem odważny, to ruszy-
łem po tafli. Od razu jechałem. Nikt mnie nie treno-
wał. Oczywiście były liczne upadki. Technika, a właści-
wie jej brak, tę kreowała wyobraźnia. Kiedy nauczyciel 
spostrzegł mój łyżwiarski potencjał, zaproponował, 
abym przychodził po południu na zajęcia dodatkowe 
pod kierunkiem trenera. Powiedziałem rodzicom, któ-
rzy bez wahania zgodzili się na te popołudniowe tre-
ningi. Oczywiście musiałem wykonać dotychczasowe 
domowe obowiązki, a po przyjściu z treningu odrobić 
lekcje.

Trener był wymagający. Przyniósł któregoś razu 
nieco inne łyżwy, bo do tej pory jeździłem na figurów-
kach. Powiedział:

– To są panczeny. Specjalne do łyżwiarstwa szyb-
kiego. Wyglądają inaczej niż figurówki, mają inną 
 budowę. Specjalna konstrukcja butów i płóz umożli-
wia szybkie przejechanie po torze lodowym wyznaczo-
nej trasy. To dopiero początek, na kolejnych zajęciach 
zapoznam cię z techniką jazdy i różnymi trikami pan-
czenistów.
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Nie mogłem się doczekać kolejnych zajęć. Trener 
odkrył przede mną nowy świat. To charakterystyczne 
ułożenie ciała; nogi, ręce, głowa, wzrok do przodu. Naj-
bardziej zadziwiło mnie, że podczas jazdy poruszamy 
się ruchem odwrotnym do wskazówek zegara, zawsze 
skręcamy w lewo. Widziałaś kiedyś takie wyścigi? Nie 
zwróciłaś na to uwagi – wtrącił.  – Patrzymy na zawody 
sportowe w telewizji jak na obrazki, nie wysilamy na-
wet wyobraźni. Pomyśl, co czuć musi taki początkujący 
sportowiec? Zgrać ruchy nóg, ułożenie ręki lewej, pra-
wej, pochylenie całej sylwetki. Każdy sport, ten również, 
wymaga wielkiej koncentracji, umiejętności. Do tego 
jeszcze dodać pracowitość, konsekwencję, upór i z małe-
go zarodka wykluwa się nieporadny jeszcze kiełek spor-
towy. Długa droga przed nim, zanim pojedzie na pierw-
sze zawody, a potem wspinaczka jak po lodowej górze.

W tym momencie do pokoju weszła opiekunka, 
która delikatnie przerwała:

– Przepraszam, panie Karolu, musimy wziąć leki, 
a potem odpocząć. Julka jeszcze przyjdzie, prawda? –
zwróciła się do mnie.

– Jasne. Znowu się zasiedziałam. Czas na mnie.
Kiedy opiekunka wyszła po leki, podsunęłam się 

bliżej pana Karola, położyłam swoje dłonie na jego rę-
kach i cichutko spytałam:

– Jeśli mogę... Czy ma pan jakieś marzenie? Co 
mogłoby panu sprawić radość?

– Mam marzenie. Chciałbym pojechać na lodowi-
sko, na tor...

– Piękne marzenie! – poderwałam się podekscyto-
wana.  – Może spotkam jakąś dobrą wróżkę, która mi 
pomoże spełnić pana marzenie – zażartowałam. – To 
niech pan trzyma za mnie kciuki. Proszę dbać o siebie, 
podróż marzeń przed nami.
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Od razu poszłam do kierownika domu seniora, aby 
porozmawiać o sprawie.

– My wiemy, o czym marzy pan Karol, od dawna. 
Widzisz, to nie takie proste. Trzeba specjalny samo-
chód, osoby dorosłe do opieki, bo nasz personel musi 
być na miejscu. Ponadto obawiamy się, by nie zaszko-
dziły mu zbyt silne emocje – wyjaśniał dyrektor.

Naszą rozmowę usłyszał lekarz, który opiekował się 
seniorami. Siedział obok w gabinecie.

– Ja mogę po dyżurze pojechać z wami w asyście – 
wtrącił. – Obsługę medyczną masz już z głowy. Teraz 
została logistyka przedsięwzięcia.

– Dziękuję. Widzę, że to czarodziejskie moce dzia-
łają – pomyślałam. – Lecę do domu. Do zobaczenia.

Po upływie tygodnia przyjechał tata na kilka dni 
urlopu. Opowiedziałam mu, co mnie nurtuje, i popro-
siłam o pomoc. Ojciec ucieszył się i mocno zdziwił 
usłyszaną historią. 

– Wszystko zorganizuję. Nie martw się. Pojedzie-
my spełniać marzenie.

Tak się stało. Pan Karol z medalem na szyi, staran-
nie opatulony na wózku, ja, tata i lekarz jechaliśmy na 
świeżo otwarte kryte lodowisko.

Pan Karol patrzył na nowoczesny obiekt z zachwy-
tem i niedowierzaniem. Kiedy zobaczył wnętrze, jego 
zachwyt nie miał granic.

– Nie wierzę swoim oczom. To teraz tak wygląda?
Siedzimy na trybunach. Właściwie tylko my. Kilka 

metrów przed nami lśniąca tafla toru lodowego. Mło-
dzież z klubu łyżwiarskiego przygotowuje się do tre-
ningu.

Pan Karol milczy, my też. Po chwili odzywa się:
– No Julka, teraz kolej na ciebie. Spróbuj.
 Spojrzałam na tatę, kiwnął potwierdzająco.
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– No dobrze, ale dziś tylko założę łyżwy i stanę 
przy bandzie!

– Dobrze – powiedział pan Karol i uśmiechnął się 
szelmowsko.

Tak zaczęła się moja przygoda ze sportem. Stanę-
łam na łyżwach przy bandzie toru lodowego i zostałam 
na nim na długo.

EPILOG
Dzięki całemu temu splotowi zdarzeń poprawiłam 

swoje relacje z ojcem, który już nie wywierał na mnie 
presji wyjazdu na wieś. Odtąd rozmawialiśmy swobod-
nie. Miejsce skrywanej dotąd nienawiści zastąpił spo-
kój. Poczułam się lepiej. Czekałam na jego przyjazdy, 
a nawet tęskniłam. Utrzymywałam przyjaźń z panem 
Karolem. To mój sportowy autorytet i taki kochany, 
„przyszywany” dziadek.
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Opowiadanie motywujące nr 1

Ta historia rozpoczyna się w pewnej małej wiosce. 
Tak małej, że jej nazwa pewnie nie będzie wam 
znajoma, więc jej po prostu nie podam. Grunt, że 

wieś ta była na dalekich peryferiach Wrocławia. Wia-
domo, że w takich małych wioskach zazwyczaj miesz-
ka bardzo mało ludzi. Ta osada nie była wyjątkiem. Za-
mieszkiwało ją pięćdziesiąt osób i – jak to w takich ma-
łych społecznościach bywa – wszyscy się znali. Znajoma 
wszystkim była także nasza główna bohaterka, skryta 
dziewczyna o dosyć nieoryginalnym, jak sama sądziła, 
imieniu Roksana. Mieszkała w małym, zielonym dom-
ku między innymi małymi domkami. Wśród mieszkań-
ców tej quasi-willi można by wymienić: mamę, pracującą 
jako księgowa w dużej, wrocławskiej firmie, tatę, zajmu-
jącego się profesjonalnym montażem filmów, prababcię 
Rozalię (nikt nie wiedział, ile może mieć lat; Roksana 
„strzelała”, że babcia ma sto dwadzieścia jeden), psa Fa-
fika, kota Filemona (a jak się później okazało kocicę Fi-
lemonkę), chomika Fredzia i oczywiście trzynastoletnią 
obywatelkę państwa polskiego o imieniu Roksana. Od 
razu informuję, że ta historia nie będzie nierealna. 

Wracając do naszej zwykłej bohaterki... Siedziała na 
balkonie w  zwyczajne, nudne, bezbarwne, sobotnie po-
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południe, rozmyślając o sensie życia. Takie sytuacje zda-
rzały się jej często – Roksana nie miała żadnego hobby 
i była dosyć melancholijna. Nagle coś uderzyło ją w gło-
wę. Otrząsnęła się i zobaczyła, że obok niej leży brązo-
wy żołądź. Była jesień, a obok domu rósł dąb, nazywany 
przez jej młodszą sąsiadkę żołędziowcem. Roksana nie 
była więc zaniepokojona i wróciła do swego medyto-
wania nad sensem całego wszechświata. Po chwili coś 
znów uderzyło ją w czoło. Wyraźnie zdenerwowana ze-
rwała się na nogi i znowu zobaczyła leżącego na pod-
łodze żołędzia. W tej chwili pomyślała, że rzadko się 
zdarza, aby żołędzie bez wiatru spadały dokładnie tak, 
aby uderzać w czoło lub czubek głowy medytującego 
człowieka. Domyślając się sprawcy tego jakże niecnego 
występku, wyjrzała przez barierkę, a na podwórku zo-
baczyła to, czego się spodziewała. Trzeba tu zaznaczyć, 
że to właśnie ona była najstarszym dzieckiem w calut-
kiej wsi. Pod jej balkonem, w pełnej okazałości, stała 
umorusana dzieciarnia, między innymi: siedmioletni 
Bruno, jego pięcioletnia siostra Jadzia, dziesięcioletni 
Andrzej i jeszcze parę niezajmujących w tej opowie-
ści ważnych roli sześcio- lub ośmiolatków. Dwa żołę-
dzie znowu wylądowały na głowie Roksany, a wszyst-
kie dzieci zaśmiały się dziko. Wiedziały, że wyłącznie 
Roksana nie pobije ich za takie występki, bo przecież 
„dziewczyny się nie biją”. Kilka żołędzi znów polecia-
ło w stronę trzynastolatki, ale ona zręcznie się uchyliła. 

– Ogarnijcie się! Idźcie sobie i... Hmm.. No nie 
wiem, pobawcie się w gonienie wiewiórek, czy coś! – 
zagrzmiała urażona. 

Dzieciarnia, a raczej natręty, jak to Roksana ich 
czasem nazywała, osłupiała. Wtedy głos zabrał Bruno: 

– My się ciebie nie boimy! Mogę robić, co chcę! Do-
prowadzić do abrodażu! Arrr! – wykrzyknął po piracku. 
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Roksana zupełnie zapomniała, jak natarczywe 
mogą być dzieci z jej wsi. Zapomniała także, że więk-
szość z nich przechodzi teraz fazę piratów. Ze złością 
wykrzyknęła: 

– Dziecko, naucz się mówić! Piraci przeprowadzają 
abordaż. Przeliteruję: A-B-O-R-D-A-Ż. Proszę was... 
– Usłyszała, że jest dziwnie cicho i odważyła się dobit-
nie dokończyć: – Wyjazd z mojego podwórza! 

I w tej chwili na Roksanę spadł grad pocisków. 
Uznała, że nie będzie się zniżać do poziomu walk na 
żołędzie i spokojnie zaczęła zbierać swoje rzeczy z bal-
konu. Kiedy już otwierała drzwi do pokoju, żołądź, 
rzucony najprawdopodobniej przez małego Andrzeja, 
trafił ją w ucho. Zezłościła się wtedy nie na żarty i wy-
krzyknęła jeszcze raz: 

– Wyjazd z podwórza! Macie wyjść za trzy..., dwa..., 
jeden..., i już was nie ma!

Jak się spodziewała, trik z liczeniem podziałał 
i dzieci sobie poszły. Ona też postanowiła ewakuować 
się z balkonu, bo już się chmurzyło i zaraz miał spaść 
deszcz. Roksi poszwendała się po domu i w końcu 
z nudy włączyła telewizor. Rodzice mieli wrócić z za-
kupów dopiero za cztery godziny, więc postanowiła 
obejrzeć jakiś film. Na początku jednak trafiła na kanał 
sportowy. Leciała na nim powtórka jakichś zawodów. 
Roksana przyjrzała się z zainteresowaniem i zobaczyła, 
że jacyś zawodnicy w białych kostiumach się rozgrze-
wają. Później każdy z nich wziął dziwny, chudy miecz 
i zaczęli walczyć. Roksana czekała, czy się pozabijają, 
ale zaraz zauważyła, że „miecze” mają nakładki i chyba 
nie są zaostrzone. Dziewczyna stwierdziła, że fajnie by 
było, gdyby sama mogła tak ćwiczyć. Wtedy usłyszała 
głos komentatora sportowego: 

– Ten pojedynek na szable... 
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 Roksana przypomniała sobie, że takie chude mie-
cze nazywamy szablami! Posiadali je przecież musz-
kieterowie z filmów romantycznych. 

– ... kończy już nasze ogólnopolskie zawody szer-
mierki – kontynuował spiker. – Dziękujemy za wspól-
nie spędzony czas! 

Po czym na ekranie telewizora pojawiła się rekla-
ma specjalistycznej pasty do butów. Roksana pomyśla-
ła: „Ffajnie byłoby tak wywijać szablą”. Zaraz wzięła 
wykałaczkę do szaszłyków i zaczęła nią wymachiwać. 
Potem usiadła na kanapie, żeby sprawdzić na komórce 
szkoły szermierki w jej okolicy. Okazało się, że ich nie 
ma. Najbliższy ośrodek był na drugim końcu Wrocła-
wia, ale Roksana nie przejęła się tym zbytnio. Uznała, 
że zacznie trenować szermierkę od teraz. W mig włą-
czyła internetowe poradniki dla początkujących. Do-
wiedziała się z nich niewiele, bo trenerzy używali fa-
chowego słownictwa, ale nie zraziło jej to. Zanim się 
spostrzegła, do domu wrócili rodzice. Roksana szyb-
ko zeszła do nich z góry i przywitała się, a następnie 
oznajmiła, jakie ma plany. Rodzice popatrzyli na swoją 
córkę jak na jakiś dziwny okaz zwierzęcia w zoo. Prze-
cież Roksana nigdy nie paliła się do sportu! Była me-
lancholijną nastolatką uwielbiającą filmy romantyczne! 
Zamiast biegać po podwórku, wolała czytać książki, 
oglądać filmy i patrzeć w sufit. Wreszcie tata mruknął: 

– Jak chcesz, to oczywiście, że możesz... Zapiszemy 
cię na jakieś kółko zainteresowań, czy coś... 

– Ale czy naprawdę tego chcesz? – zapytała mama. 
– Nie zrozum mnie źle, ale nigdy nie lubiłaś biegać, 
rzucać piłką, o pływaniu nawet nie wspomnę... 

Dla wiadomości: dawno temu siedmioletnia Rok-
sanka miała wejść do pięćdziesięciocentymetrowego 
brodzika dla maluchów. Mając wtedy metr i trzydzieści 
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dwa centymetry wzrostu, prawie się tam utopiła. Pew-
nie domyślacie się, że nasza główna bohaterka nie lubi 
się tym przeżyciem chwalić... 

– Bardzo chcę ćwiczyć, proszę was, zapiszcie mnie! 
Znalazłam nawet klub we Wrocławiu – kontynuowała 
Roksana. – Jest trochę daleko, ale da się tam dojechać 
w godzinę! Sprawdziłam! 

– Jasne, zapiszemy cię, tylko wyszukaj nam w In-
ternecie numer telefonu do tego ośrodka – zgodziła się 
mama. 

– Wielkie dzięki! Kocham was! – krzyknęła Roksa-
na, wbiegając na drugie piętro po swój telefon. Po kilku 
sekundach wróciła i pokazała rodzicom wybrany klub. 
Zaraz potem mama zadzwoniła i ustaliła termin pierw-
szego treningu. Po skończonej rozmowie powiedziała: 

– Nie uwierzysz, Roksanko, możesz zacząć od ju-
tra! Zajęcia trwają godzinę: od piętnastej do szesnastej. 
Oczywiście są to zajęcia próbne, więc jakby co, możesz 
się wycofać. 

– Dzięki wielkie, mamo! Na pewno się nie wyco-
fam. Chcę ćwiczyć i stać się najlepsza! – z entuzja-
zmem powiedziała Roksana. 

Następnego dnia przed czternastą Roksana razem 
z mamą wyjechała z domu. Miała całe sześćdziesiąt 
minut na rozmyślania w czasie podróży, jednak nie 
mogła się skupić. W jej głowie myśli wirowały tylko 
wokół tematu pierwszego treningu. I jeszcze te kor-
ki! Na miejscu była za pięć trzecia, więc musiała się 
pospieszyć. Szybko wysiadła z auta, poczekała, aż to 
samo zrobi jej mama i pobiegła razem z nią do bramy 
ośrodka szermierczego. Kiedy weszły, Roksana ujrzała 
duża salę z jakimiś czerwonymi prostokątami. Niedłu-
go mogła się im przyglądać, bo przed nią i jej mamą 
stanął starszy człowiek. Przedstawił się: 
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– Jestem trenerem, mam na imię Łukasz. To ty 
chcesz ćwiczyć w naszym klubie? – wskazał na Rok-
sanę. – Zgaduję, że jeszcze nigdy nie miałaś szabli 
w ręku, więc pójdziesz do grupy początkującej, tylko 
ostrzegam, że nie będzie łatwo! Ale nie poddawaj się, 
jeżeli będziesz długo ćwiczyła, na pewno opanujesz 
podstawy tego pięknego sportu. Chodź za mną. 

Roksana posłusznie oddaliła się od mamy i poszła 
za trenerem. Ten od razu powiedział jej: 

– Pole, na którym pojedynkują się szermierze, na-
zywamy planszą. Będziesz używała różnych rodza-
jów broni białej. Na początku, zamiast szablą, będziesz 
walczyła szpadą, bo jest lżejsza – tłumaczył trener. – 
W szermierce używa się specjalnych komend po fran-
cusku, tego jednak dowiesz się na kolejnych zajęciach. 
Idź teraz do szatni i przebierz się w kostium. Pani Ba-
sia z recepcji pomoże ci wybrać właściwy rozmiar. 

Roksana poszła do przebieralni, wzięła pospiesznie 
odpowiedni strój do fechtunku, maskę szermierczą i je 
włożyła. Wybiegła na salę i dołączyła do grupy, przed 
którą stał pan Łukasz. Następnie rozpoczęły się zajęcia.

Jak się okazało, Roksanie nie szło za dobrze, szpada 
wypadała jej z ręki, a palce cierpły od trzymania ręko-
jeści, ale nie poddawała się. Ćwiczyła wszystkie ruchy 
starannie i z wielką uwagą, więc lekcja zleciała jej szyb-
ko. Roksana była zmęczona, ale również szczęśliwa jak 
nigdy w życiu. Po treningu, zgrzana i czerwona z wy-
siłku, przebrała się, szybko nawodniła swój organizm 
bieżącą wodą z kranu i wyszła z budynku swojego klu-
bu. Przed ich niebieskim samochodem czekała mama. 

– Cześć, mamo! Było super! Nic nie umiem, ale na 
pewno się nauczę! – powiedziała z przejęciem. 

– To dobrze, Roksi – odparła mama. – Cieszę się, 
że wreszcie znalazłaś coś dla siebie. Wchodź do samo-
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chodu, bo za chwilę będą korki i nie dostaniemy się do 
domu przed dwudziestą pierwszą. 

Kiedy wróciły, Roksana od razu położyła się spać. 
Nie zdążyła nawet zjeść kolacji.

Kolejny dzień minął jej bardzo szybko. Gdy już 
wróciła ze szkoły do domu, na stole w kuchni zoba-
czyła kartkę zapisaną pismem mamy: „Twój plan za-
jęć z szermierki wygląda tak: w soboty i niedziele 
masz treningi od piętnastej do szesnastej. We wtorki 
i środy od siedemnastej do osiemnastej, a w piątki od 
osiemnastej do dziewiętnastej. Całuję Cię, Roksanusiu. 
Twoja Mamusia”. Roksana nie mogła uwierzyć, że jej 
mama tak na serio potraktowała jej wymarzone zaję-
cia. Była przeszczęśliwa! Pomyślała, że skoro wraca ju-
tro późno z fechtunku, to może teraz odrobić wszyst-
kie zadania na cały tydzień. Na całe szczęście nie mia-
ła ich dużo, więc po skończonej pracy zaczęła ćwiczyć 
różne szermiercze pozycje, odskoki, doskoki i wypady. 
Na początku wcale jej nie wychodziły, ale po zrobieniu 
setny raz tej samej pozycji, uznała, że je umie.

Dni mijały, a Roksana stawała się coraz lepsza. Po 
trzech miesiącach treningu przeszła do grupy średnio 
zaawansowanej. Tam nie było już tak łatwo, Roksana 
czuła, jakby zaczynała wszystko od początku. Okazało 
się, że jest jedyną dziewczyną – jej koleżanka wypisała 
się z zajęć, ponieważ nie radziła sobie z ciągłą krytyką 
trenera. Ale ona nie miała zamiaru poddawać się tak 
szybko. Ciągle ćwiczyła, próbowała nowych technik 
ataku i defensywy. Nadszedł wreszcie czas, aby prze-
szła na jeszcze wyższy poziom. Pewnego razu trener 
oznajmił jej: 

– Roksano, bardzo dobrze sobie radzisz ze wszyst-
kimi pozycjami, widać, że jest to dla ciebie naturalne 
i dobrze się z tym czujesz. Masz wielki talent! Od jutra 
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będziesz chodziła do najlepszej grupy i, kto wie, może 
pojedziesz kiedyś na zawody... 

Roksana bardzo się ucieszyła. Nareszcie będzie 
w wymarzonej grupie! Powiedziała o tym rodzicom, 
a oni bardzo byli z niej dumni. Następnego dnia dziew-
czyna przyszła na trening jeszcze bardziej zdetermino-
wana niż zawsze. Chciała pokazać, na co ją stać. Kiedy 
weszła na salę i skierowała się w stronę grupy zaawan-
sowanej, usłyszała szepty: „Dziewczyna?! Ona nigdy 
z nami nie wygra, niech lepiej wraca do robótek i go-
towania obiadu!”. Śmiech chłopców starszych od niej 
co najmniej o dwa lata trochę zbił ją z tropu. Ze zgrozą 
zauważyła, że to właśnie uczniowie z najlepszej grupy, 
do której ma chodzić. Wtedy zezłościła się nie na żarty. 
Udała, że nie słyszy i jeszcze bardziej starała się udo-
wodnić, że wcale nie jest od nich gorsza. Czuła, że to 
jej obowiązek. Kiedy trener zarządził pojedynki, Rok-
sana miała iść na pierwszy ogień. Jak to przepisy na-
kazują, wykonała specjalny gest pozdrowienia szpadą 
i ukłoniła się swojemu rywalowi. Jednak ten – blondyn 
z krzywym, paskudnym uśmieszkiem – nie wykonywał 
tego gestu. Wszyscy czekali z napięciem. Przecież za-
wsze trzeba ukłonić się swojemu rywalowi lub rywalce! 
Tak nakazują przepisy i gdyby ktoś nie ukłonił się na 
zawodach, zostałby automatycznie zdyskwalifikowany 
za brak szacunku! Zapadła niezręczna cisza, a w Rok-
sanie narastał zimny gniew. Wreszcie ktoś krzyknął: 

– Ukłoń się, Stachu! 
Blondyn z grymasem na twarzy zgiął się wpół i wy-

konał gest powitalny z szablą. Po tym założył na gło-
wę maskę szermierczą. To samo zrobiła Roksana. Tre-
ner krzyknął: 

– En garde! Prêts... Alle! – znaczyło to, że przeciwni-
cy mają zacząć pojedynek. Stach zaczął ofensywę, Rok-
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sana uskoczyła i zaczęła parować jego ciosy. W jej głowie 
zrodził się świetny pomysł na taktykę... Nagle zaczęła 
się wycofywać. Chłopak myślał, że ma łatwą wygraną 
w garści, jednak niespodziewanie jego przeciwniczka 
zaczęła atakować. Nie był na to przygotowany. Roksana 
cały swój gniew przeobraziła w siłę. Jak szalona wymie-
rzała ciosy swoją szpadą do czasu, kiedy niespodziewanie 
poczuła ból w stopie. Okazało się, że Staszek niezgodnie 
z zasadami z całym impetem stanął na koniuszkach jej 
palców. Wszystko się posypało, chłopak ugodził ją sza-
blą w brzuch i przytrzymał. Roksana wiedziała, że zro-
bił to specjalnie. Pojedynek się zakończył. Dziewczyna 
obolała i zmęczona usiadła na ławce, chciało jej się pła-
kać, jednak powstrzymała łzy. Obiecała sobie, że jeszcze 
kiedyś pokona tego chłopaka. Od tej pory ćwiczyła jesz-
cze intensywniej. Nie miała już czasu na swoje seriale, bo 
trenowała nie tylko w klubie, ale także w domu, w szko-
le, na podwórku. Zobaczyła, że dzieciarnia z wioski pa-
trzy na nią jak na bohaterkę, pewnie dlatego, że ćwiczy-
ła ze swoją szablą w ogródku. Zauważyła też, że dzieci 
już nie rzucają w nią żołędziami. Po wielu treningach 
w grupie najlepszych trener ogłosił: 

– Niedługo zacznie się sezon zawodów. Jesteście 
najlepszymi z najlepszych, jednak do reprezentacji 
mogę powołać tylko jedną osobę. Dzisiaj przećwiczy-
my wszystkie ruchy i na koniec zrobimy eliminacje. 

Roksana postanowiła naprawdę się popisać. Udo-
wodnić wszystkim, że dziewczyny nadają się nie tylko 
do gotowania, cerowania i sprzątania, ale także znają 
się na fechtunku!

Moment pojedynków nadszedł szybko. Roksi po-
konała wszystkich zawodników, jednak decydują-
ce starcie miało się odbyć ze Staszkiem. Tym razem 
chłopak znów z niechęcią ukłonił się dziewczynie i... 
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rozpoczęła się prawdziwa walka. Roksana ze spoko-
jem wykorzystywała wszystkie swoje nabyte wcześniej 
umiejętności, wyciągała je niczym asy z rękawa. Chło-
pak walczył równie zaciekle, jednak, chociaż był sil-
niejszy, nie przykładał się do ciosów tak jak dziewczy-
na. Kiedy było już pewne, kto wygra, Stach wykonał 
desperacki ruch. Niesportowo uderzył Roksanę w ko-
lano, jednak ona, chociaż z kontuzją, z gracją dotknęła 
lekko szpadą pancerza swego przeciwnika. Pojedynek 
się zakończył. Gdy Roksana, zgodnie z regułami, pró-
bowała podać dłoń blondynowi, on odwrócił się i po-
szedł w stronę szatni. Zaraz dogonił go trener. Słychać 
było, jak na niego krzyczy: 

– Co to za niesportowe zachowanie! Nie dość, że 
nie chciałeś się ukłonić przeciwniczce, to bezczelnie 
kantowałeś! Mówiłem ci poprzednim razem, że je żeli 
jeszcze raz nie będziesz grał fair, to wylatujesz z nasze-
go klubu! I tak się stanie, nie mam zamiaru szkolić nie-
uczciwego sportowca! 

– Trenerze... – zaczął chłopak. – To przecież dziew-
czyna. I tak jest gorsza i nie wygra zawodów... Ja za-
wsze pokonuję wszystkich. To moja taktyka: jak się 
kogoś lekko uderzy butem, to nie widać. Teraz mnie 
poniosło, bo dziewczyny nie mogą wygrywać! – zakoń-
czył pewny swojej racji. 

Wtedy pan Łukasz wybuchnął: 
– Więc przez cały czas oszukiwałeś!? Ale się wko-

pałeś! Jesteś oficjalnie wyrzucony z klubu! 
– Ale... 
– Żadnych ale! – przerwał trener. – Przebieraj się, 

a ja dzwonię po twoich rodziców. Możesz sobie upra-
wiać szermierkę, ale na pewno nie u mnie! 

Roksana była tak dumna z siebie. Wygrała z chło-
pakiem, który dotąd był niepokonany!
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Na treningi jeździła wieczorami codziennie oprócz 
niedziel. Przygotowywała się do mistrzostw. Wresz-
cie naszedł ten dzień – zawody wojewódzkie. Bała się 
jak nigdy, nie chciała przegrać. Startowała w katego-
rii młodziczek. Okazało się, że jest najmłodszą uczest-
niczką. Chociaż walczyła zaciekle, nie zdobyła miejsca 
na podium. Była na siódmej pozycji. Nie tak wyobra-
żała sobie swoje pierwsze zawody. Kiedy wróciła do 
klubu, wszyscy jej gratulowali, a pan Łukasz powtarzał, 
że jest z niej dumny.

Czas mijał, a Roksana nie rezygnowała ze swo-
jej pasji. Ciągle doskonaliła się i wciąż była dla siebie 
bardzo wymagająca. Obiecała sobie, że kiedy nadarzy 
się okazja, wygra. Gdy znów stanęła w szranki z inny-
mi zawodniczkami, była bardziej pewna siebie niż za 
pierwszym razem. Parowała i atakowała z chirurgiczną 
dokładnością, skupiła się tylko na walce. Istniała tylko 
ona, szpada i przeciwniczka, którą trzeba było poko-
nać. Po długim oczekiwaniu na wyniki Roksana usły-
szała donośny głos komentatora: 

– Drugie miejsce w kategorii młodziczek zajmuje... 
Roksana Koks z wrocławskiego klubu szermierczego 
Kolejarz! 

Dziewczyna nie mogła w to uwierzyć. Ona jest na 
podium? Nie, to chyba jakaś pomyłka. Jednak, gdy jej 
trener powiedział, żeby poszła po nagrodę, stwierdziła, 
że to jednak prawda. Zajęła drugie miejsce na zawo-
dach wojewódzkich! Czuła się najszczęśliwszą osobą 
we wszechświecie!

Po tym sukcesie Roksana nie przestała się rozwijać 
sportowo. Kto wie? Może w przyszłości będzie miała 
pierwsze miejsce w województwie? Może będzie najlep-
sza w Polsce? A może weźmie udział w zawodach mię-
dzynarodowych? To wszystko zależy tylko od Roksany.
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Kilka dni z życia Zuzi 
(z „Dziennika” Zuzi P.)
 

NIEDZIELA
„Zuziu, proszę nie rozmawiajmy już na ten temat. 

Wiesz, że na razie nie możemy mieć psa”. Ciągle mam 
w głowie te dwa zdania. Nie mogę przestać myśleć 
o tym, co powiedzieli rodzice. Dlaczego? Dlaczego nie 
możemy? Wszystkie moje koleżanki mają psa. Nawet 
Nadia, która ma maleńkiego brata, nawet Gosia, której 
rodzice dali się w końcu przekonać, nawet…

A ja mam „dwie młodsze siostry i za małe miesz-
kanie”.

Nie lubię moich sióstr i nie będę się z nimi bawić. 
Chyba nawet rodziców nie lubię. W każdym razie na 
pewno ich nie rozumiem .

WTOREK
Właśnie wróciłam ze szkoły muzycznej. Na umu-

zykalnieniu czytaliśmy nuty z solfeża. Nawet nieźle mi 
poszło. Dostałam piątkę. 
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Na rytmice Dominik jak zwykle dał popis. Wyko-
nując zbyt zamaszyste ruchy podczas próby tańca, po-
pchnął Julkę. Ta potknęła się i wpadła wprost na do-
niczkę z paprotką. Doniczka spadła ze ściany i ude-
rzyła Marysię, która się popłakała. Pani wyrzuciła 
Dominika z klasy. 

CZWARTEK
Ale nudy. Co tu robić w taką pogodę? Gdybym 

miała psa, pobawiłabym się z nim. Albo pogłaskała-
bym go za uchem. Albo nie, nie. Zaśpiewałabym mu 
piosenkę Dancing Queen Abby, tę samą, którą śpiewa-
łam na konkursie w szkole.

Gdybym miała psa…
Dobrze, że chociaż jutro nie będzie nudno. Natal-

ka zaprosiła mnie na swoje urodziny. Tylko to miejsce 
spotkania dziwne – jakaś „Stajnia” czy coś takiego.

PIĄTEK
Już po urodzinach. Było cudownie! „Stajnia” okaza-

ła się klubem jeździeckim i domem wielu wspaniałych 
koni. Pierwszy raz widziałam te piękne zwierzęta z bli-
ska. Okazało się, że Natalka już od trzech lat jeździ kon-
no. Ślicznie prezentowała się na swoim wierzchowcu. 

ŚRODA
Nie mogłam przestać myśleć o urodzinach Natalii. 

Odważyłam się dzisiaj spytać rodziców, czy i ja mogę 
od czasu do czasu odwiedzić „Stajnię”. Zgodzili się! 
Powiedzieli, że mogę tam jeździć w soboty! Nie mogę 
się doczekać weekendu!
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SOBOTA
To już postanowione – będę jeździć konno! Sza-

leję z radości! Właśnie wróciłam z klubu jeździeckie-
go. Po raz pierwszy siedziałam na koniu. Przydzielo-
no mi niedużą klacz – brązową kasztankę. To Andro-
meda. Swoje imię zawdzięcza ulubionej konstelacji 
pana Wojtka, mojego instruktora. Pan Wojtek mówi, 
że w konstelacji tej widać czasem gołym okiem inną 
galaktykę – też Andromedę, najbliższą sąsiadkę naszej 
rodzimej Drogi Mlecznej.

WTOREK
Pani nauczycielka gry na skrzypcach powiedziała 

mi dzisiaj, że byłam na lekcji trochę rozkojarzona. Nic 
dziwnego. Cały czas myślałam o kolejnej sobocie. 

SOBOTA
Uczę się jeździć na lonży. Lonża to kilkumetrowa 

lina, na której instruktor prowadzi Andromedę. Czuję 
się bezpiecznie, kiedy pan Wojtek nas asekuruje. 

Aż trudno uwierzyć, kogo poznałam w „Stajni” 
podczas dzisiejszej lekcji. To bracia – Syriusz i Procjon 
– dwa prześliczne kundelki. Okazało się, że mieszkają 
z „moją” Andromedą na jednym podwórku. Nie posia-
dam się ze szczęścia. Psiaki są cudowne. 

PS
Pan Wojtek interesuje się kosmosem. Zna nazwy 

prawie wszystkich gwiazd na niebie. Wytłumaczył mi, 
że imiona: Syriusz i Procjon pochodzą od gwiazdo-
zbiorów Wielkiego i Małego Psa.
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SOBOTA
Cały czas jeżdżę jeszcze na lonży. Wcale się tym 

jednak nie martwię. Instruktor oprócz stępu wprowa-
dził także kłus. Teraz jeżdżę już trochę szybciej. 

PS
Pan Wojtek pozwala mi po zajęciach bawić się z Sy-

riuszem i Procjonem. Nie mogę uwierzyć, ile wspa-
niałych rzeczy, ile cudowności i ile szczęścia spotkało 
mnie w „Stajni”. Nie dość, że poznałam Andromedę, 
to na dodatek spotkałam jeszcze psy, o których zawsze 
marzyłam. Nie są co prawda moje, ale kocham je jak 
własne. 

Za tydzień pan instruktor wprowadzi anglezowanie 
(jaka trudna nazwa!).

SOBOTA
Anglezowanie wcale nie jest takie skomplikowane. 

Trzeba tylko złapać rytm i wszystko się uda. 

CZWARTEK
Pani nauczycielka w szkole muzycznej pochwa-

liła mnie dzisiaj. Powiedziała, że widzi dużą popra-
wę i że nie pamięta mnie już tak bardzo skupionej. Ja 
wiem, jaki jest powód tej pozytywnej zmiany. To zaję-
cia w „Stajni” nauczyły mnie cierpliwości i dokładno-
ści. To dzięki miłości do „moich milusińskich” zrozu-
miałam, że praca się opłaca. 

SOBOTA
Pan instruktor zabrał mnie dzisiaj na przejażdż-

kę do pobliskiego lasu. Byliśmy też nad stawem, który 
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znajduje się na końcu naszego ośrodka. Towarzyszy-
li nam: Andromeda, Perseusz pana Wojtka (to prze-
piękny pięcioletni deresz) i Syriusz z Procjonem. Było 
cudownie. Pan Wojtek śmiał się, że prawie cała Droga 
Mleczna pojechała do dąbrowy.

PS 
Chyba rozumiem już trochę rodziców.
Posiadanie psa to nie taka prosta sprawa. Sama 

miłość do niego nie wystarczy. Trzeba mieć dla nie-
go czas, poświęcić trochę swojego życia. Trzeba mieć 
trochę miejsca nie tylko w sercu, ale i w mieszkaniu. 
Kiedy patrzę na Syriusza i Procjona, na ich szczęście 
i radość, gdy biegają od budynku do budynku, towa-
rzyszą koniom albo uciekają do lasu czy nad staw, to 
wiem, że zamknięte w bloku nie czułyby się tak samo 
dobrze. 

SOBOTA
Dzisiaj ćwiczyłam z innymi: Kubą, Hubertem 

i Adelą. Pan Wojtek wyróżnił mnie i ustalił, że to ja 
poprowadzę zastęp, a za mną mają jechać pozostali: 
Kuba na Cefeuszu (gniady), Hubert na Kasjopei (iza-
belowaty), a Adela na Pegazie (kary). Znam już prawie 
wszystkie gwiazdozbiory .

Skierowałam zastęp na koło i jechaliśmy stępem 
parę minut. Andromeda trochę się ociągała, ale z kłu-
sem poszło nam już o wiele lepiej. Pan zwracał mi cza-
sem uwagę na łydki, ale z Kuby był jeszcze mniej zado-
wolony. Śmiać mi się chciało .

PS
Lubię Kubę. Jest miły.
No i nie wiedziałam, że Adela jest taka fajna. Nigdy 

za nią nie przepadałam. Wydawała mi się zarozumia-
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ła, a wcale taka nie jest. Dzisiaj już wiem, że nie można 
oceniać innych, dopóki się dobrze ich nie pozna. 

SOBOTA
Teraz już cały czas spotykam się w „Stajni” z ekipą. 

Jeździmy razem. Zaczynamy od stępa, a potem kłusu-
jemy. 

Dzisiaj na krótkiej ścianie robiliśmy woltę. Podoba-
ło mi się to. Zmienialiśmy kierunek jazdy i znowu ro-
biliśmy woltę. 

Trochę mniej polubiłam jeżdżenie w kłusie ćwiczeb-
nym. Andromeda wybijała jeszcze bardziej niż w kłusie 
anglezowanym. Miałam wrażenie, że nic nie potrafię. 

PS
Kuba pocieszył mnie trochę. Pomógł po zajęciach 

rozsiodłać mojego konia i odprowadziliśmy go razem 
do boksu. 

SOBOTA
Dzisiaj na lekcji zdarzyła się rzecz straszna. Pegaz 

Adeli spłoszył się i „bryknął”, a przez to klacz Huber-
ta zaczęła „dębować”. Wyglądało to okropnie. Trochę 
się wystraszyłam. Hubert zachował się jednak profe-
sjonalnie (tak powiedział pan Wojtek). Przytulił szyję 
Kasjopei i utrzymał równowagę. Na szczęście nic się 
nie stało, ale bardzo to przeżyliśmy. 

PS
Instruktor mówi, że to, co robimy, to sport – tak 

zwane jeździectwo. Okazuje się, że jest nawet jedną 
z olimpijskich dyscyplin! Nie miałam o tym pojęcia! 

Pan powiedział także, że niedługo zacznie zabierać 
nas na zawody. 
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WTOREK
Pani Ewa, która uczy mnie gry na skrzypcach, bar-

dzo mnie dzisiaj pochwaliła. Powiedziała, że Koncert 
A-dur Komarowskiego wyszedł mi jak nigdy wcześniej. 
Stwierdziła, że dojrzałam już do poważnych utworów. 
Chyba nie tylko do tego . 

SOBOTA
Podczas dzisiejszych ćwiczeń w „Stajni” pan in-

struktor rozstawiał na padoku drążki, a cała nasza 
czwórka ćwiczyła półsiad. Kiedy drążki już leżały, ru-
szyliśmy. Jechałam pierwsza. Nakierowałam zastęp 
na sam środek drążków i przejechaliśmy przez każ-
dy z nich. Bardzo mi się to spodobało, bo Andromeda 
przejeżdżała przez nie płynniej niż kłusuje. Nie mogę 
się doczekać kolejnej lekcji.

PS
Po zajęciach razem z panem Wojtkiem nakarmi-

łam psiaki.

WTOREK
Przyjrzałam się dzisiaj moim siostrom. Aż trudno 

uwierzyć, ilu rzeczy nie dostrzegałam w nich wcześniej.
Nina to urodzona aktorka. Tańczy jak nikt inny. Jej 

ruchy są tak płynne jak ruchy konia podczas galopu. 
(Ale zebrało mi się na literackie porównania!).

A Lena? Lena jest niesamowita. Ma doskonałą pa-
mięć i wspaniale czyta, znacznie lepiej niż ja w jej wie-
ku. Świetnie radzi sobie z „Robloxem”. Jest w tej grze 
prawie tak samo dobra jak ja, mimo że pięć lat młod-
sza ode mnie. 

Podziwiam je, ale i tak nigdy im tego nie powiem. 
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Dobrze, że je mam. Bez nich brakowałoby kilku 
elementów w mojej życiowej układance.

SOBOTA
Zaczęliśmy galop! Najlepiej wychodzi Hubertowi, 

ale Adela, ja i Kuba też robimy postępy. Dzisiaj wszyst-
ko mi się udawało. Kiedy siedziałam już na Androme-
dzie, zgarnęłam mocniej wodze i ruszyłam kłusem na 
koło. Pan Wojtek krzyknął, żebym zagalopowała na 
najbliższym zakręcie. Gdy już przy nim byłam, do-
cisnęłam łydki i wypchnęłam Andromedę biodrami. 
Udało się! Byłam taka szczęśliwa, taka z siebie dumna! 

PS
Kubie też się chyba spodobało to, co dzisiaj zrobi-

łam. Zaprosił mnie na jutro na pizzę . 

NIEDZIELA
Nie wyobrażam sobie już życia bez „Stajni”. Mam 

tam wszystko, co zawsze chciałam mieć. Mam nawet 
więcej: ekipę i zwierzaki, drążki i czapraki, strzemio-
na i uzdy, sport i przyjemność, przyjaźń i miłość. Mam 
mój własny kawałek wszechświata na wyciągnięcie 
ręki. 



56

Karolina Sornek

Być lepszym

Nazywam się Karolina. Mam jedenaście lat 
i chodzę do szóstej klasy szkoły podstawowej. 
Mieszkam w Mysłowicach. Uwielbiam jeź-

dzić na rowerze. Mam kilka rodzajów rowerów: górski, 
trekkingowy, miejski i BMX. 

Rower trekkingowy najlepiej sprawdza się na dłu-
gich trasach. BMX służy mi do wykonywania niesa-
mowitych trików. Na rowerze miejskim najszybciej 
mogę dostać się do wybranego miejsca w mieście. 

Najbardziej lubię jednak jeździć po górach. Wiem, 
że jest to trochę niebezpieczne, ale zawsze pamiętam, 
żeby założyć kask i ochraniacze. Kilkakrotnie przeko-
nałam się na własnej skórze, jak ważne jest właściwe 
zabezpieczenie przed upadkiem.

Kolarstwo górskie trenuję od trzech lat. Regularnie 
biorę udział w zawodach. Mam na swoim koncie kil-
ka zwycięstw.

Pewnego dnia dowiedziałam się, że w Wiśle od-
będą się międzyszkolne zawody rowerowe dla dzieci 
i młodzieży w kolarstwie górskim. Od razu postano-
wiłam się zapisać. Konkurs miał odbyć się osiemna-
stego czerwca, tuż przed zakończeniem roku szkol-
nego.
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Ciężko trenowałam, przygotowując się do zawo-
dów. Codziennie pokonywałam dystans około dwu-
dziestu kilometrów. Jeździłam razem z przyjaciółmi ze 
szkoły, którzy również postanowili wziąć udział w za-
wodach. 

Wreszcie nadszedł długo oczekiwany dzień zawo-
dów. O dziewiątej wyruszyliśmy autokarem spod szko-
ły. Za nami jechali samochodami rodzice, którzy  wieźli 
rowery. O jedenastej dojechaliśmy na miejsce. Wisła 
przywitała nas pięknym słońcem. Pogoda była ideal-
na do jazdy na rowerze – słonecznie, ale nie za gorąco. 
Gdy dotarliśmy na start, znajdowało się tam już około 
50 uczestników. Organizatorzy rozdali wszystkim ko-
szulki z numerami. Ja otrzymałam koszulkę z moim 
szczęśliwym numerem „17”. Przed startem podeszli 
do mnie rodzice. Życzyli mi powodzenia. Wierzyli, że 
wygram ten wyścig. 

Organizatorzy objaśnili nam regulamin zawodów 
i przedstawili plan wyścigu. Trasa była trudna. Prowa-
dziła wąską ścieżką w lesie na szczyt góry, a następnie 
stromo w dół. Meta znajdowała się na dużej polanie 
u podnóża góry. 

Wreszcie nadeszła moja kolej. Ustawiłam się na 
linii startu. Rozległ się głośny strzał z pistoletu star-
towego. Ruszyłam jak torpeda. W ciągu kilku minut 
zdołałam wyprzedzić trzech zawodników. 

– Jestem na najlepszej drodze do zwycięstwa – po-
myślałam i zaczęłam jeszcze szybciej pedałować.

Po dwudziestu minutach ciągłej jazdy pod górę 
nogi zaczęły odmawiać mi posłuszeństwa. Jechałam 
coraz wolniej. W końcu zatrzymałam się tuż przed naj-
bardziej stromym podjazdem. Przystanęłam. Otarłam 
spocone czoło. Nagle usłyszałam dochodzące z oddali 
głosy zawodników. Sięgnęłam po bidon z wodą i wy-



58

Karolina Sornek

piłam kilka łyków. Woda od razu dodała mi energii do 
dalszej jazdy. Wsiadłam na rower i z nową mocą zaczę-
łam wjeżdżać na stromą górę. 

– Nikt nie może mnie wyprzedzić! Muszę wygrać! 
Tak wiele osób liczy na moje zwycięstwo! Nie poddam 
się! Będę walczyć aż do końca! – postanowiłam. 

Podjazd był bardzo stromy. Dodatkowo prowadził 
przez gęsty, ciemny las. Raz po raz wjeżdżałam do ka-
łuży. Byłam cała brudna. Nagle zobaczyłam w oddali 
wśród gałęzi drzew przebłyskujące promienie słońca. 
Od razu poczułam nowy przypływ energii. W końcu 
znalazłam się na szczycie góry. Stąd rozpościerał się 
piękny widok na okolicę. Nie miałam jednak czasu, 
żeby go podziwiać. Okazało się, że czeka mnie jeszcze 
bardziej stromy zjazd z góry. 

Zjeżdżałam szybko, ale uważnie. Wiedziałam, że 
łatwo można zahaczyć o kamień czy wystającą gałąź 
drzewa i się przewrócić. O upadek nie jest trudno przy 
dużej prędkości. Co jakiś czas naciskałam hamulec, 
żeby nie rozpędzić się zbyt mocno. Nagle usłyszałam 
dobiegający z oddali krzyk: – Z drogi! 

Spojrzałam za siebie i natychmiast skręciłam w pra-
wo. Tuż za mną pędziła z góry zawodniczka w niebie-
skim kasku. Minęła mnie jadąc z ogromną prędkością.

– Uważaj! Nie jedź tak szybko! Przewrócisz się! – 
wołałam. – To jest niebezpieczne! Zwolnij! – próbo-
wałam ją ostrzec, ale wkrótce straciłam ją z pola wi-
dzenia. Wokół unosiły się tumany kurzu. Nagle usły-
szałam huk.

– Chyba się przewróciła. Ostrzegałam ją, żeby nie 
jechała tak szybko, ale ona mnie nie posłuchała – po-
myślałam.

Ścieżka skręcała ostro w lewo. Za zakrętem zoba-
czyłam dziewczynę w niebieskim kasku. Siedziała na 
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ziemi. Obok leżał powykręcany rower. Zawodniczka 
miała rany na kolanach i łokciach. Wołała o pomoc. 

– Dobrze jej tak! Po co tak szybko jechała. Ma na-
uczkę! – pomyślałam w pierwszej chwili i ruszyłam da-
lej. Jednak trochę później doszłam do wniosku, że tak 
nie można i trzeba jej pomóc. Miałam wyrzuty sumie-
nia. Zaczęłam się wahać, czy zawrócić i udzielić jej po-
mocy, czy jechać dalej. Wiedziałam, że jeśli zawrócę, to 
nie mam szans na zwycięstwo w zawodach, a jednak…
zawróciłam. 

– Jestem Karolina – przedstawiłam się, podchodząc 
do rannej dziewczyny.

– Ja mam na imię Zosia. Proszę pomóż mi wstać. 
Bardzo boli mnie noga. 

– Dlaczego tak szybko jechałaś z góry? – zapyta-
łam.

– Tak bardzo chciałam wygrać ten wyścig.
– Ja też, ale trzeba zawsze zachować ostrożność.
– Teraz to wiem – przyznała, spuszczając głowę.
Pomogłam Zosi wstać. Dziewczynka wsparła się 

na moim ramieniu i razem powoli zaczęłyśmy scho-
dzić w dół, w stronę polany. Z bólem serca spogląda-
łam na mijających nas zawodników. Żaden z nich się 
nie zatrzymał. Nikt nawet nie zapytał, co się stało i czy 
nie potrzebujemy wsparcia. Wszyscy udawali, że nas 
w ogóle nie widzą. 

Po półgodzinnej wędrówce dotarłyśmy wreszcie do 
mety. Tam lekarz opatrzył Zosi rany. Okazało się, że 
noga nie jest złamana, tylko zwichnięta. 

Usiadłam na trawie. Byłam potwornie zmęczona. 
Ze łzami w oczach patrzyłam na roześmiane twarze 
zawodników, którzy ukończyli wyścig. W oddali do-
strzegłam Zosię, która rozmawiała z organizatorami 
zawodów.
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– Cały trud na marne – pomyślałam. – Tyle czasu 
poświęciłam, żeby przygotować się do tych zawodów. 
Wszyscy tak bardzo wierzyli, że wygram! Zawiodłam 
ich. Już nigdy nie wezmę udziału w żadnym wyścigu! 
To nie ma sensu! 

Zrezygnowana podążyłam w stronę parkingu, gdzie 
stał autokar. Nagle usłyszałam, że ktoś mnie woła. To 
była Zosia.

– Zaczekaj, Karolino! – powiedziała dziewczynka. – 
Czy nie zostajesz na ogłoszeniu wyników?

– Nie. Dlaczego mam czekać? Przecież nie ukoń-
czyłam wyścigu. 

– Proszę chodź ze mną.
Zosia chwyciła mnie za rękę i zaprowadziła do 

miejsca, w którym odbywało się ogłoszenie wyników 
i rozdanie medali. Nagrodą dla laureatów był wyjazd 
do Austrii na międzynarodowe zawody dzieci i mło-
dzieży w kolarstwie górskim.

– Też chciałabym pojechać na ten wyścig – pomy-
ślałam ze smutkiem.

Organizator zawodów w Wiśle wręczył zwycięz-
com medale i bilety na wyjazd. 

– Chciałbym wręczyć jeszcze jedną nagrodę – po-
wiedział. – Jest to nagroda Fair Play za promowanie 
ducha sportowej rywalizacji, nieskazitelnego usposo-
bienia i stanowienie przykładu dla innych. Za pomoc 
okazaną w czasie wyścigu jednej z zawodniczek, która 
uległa na trasie wypadkowi, nagrodę tę otrzymuje Ka-
rolina Sornek! 

Byłam naprawdę zaskoczona. Nie wiedziałam, co 
powiedzieć. Uśmiechnęłam się do Zosi i podeszłam 
po odbiór nagrody. Organizator wręczył mi statuetkę 
z napisem „Fair Play” i bilet na wyjazd na zawody do 
Austrii.
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– Czy to znaczy, że ja też mogę wziąć udział w mię-
dzynarodowych zawodach? – dopytywałam z niedo-
wierzaniem.

– Tak, w pełni na to zasłużyłaś – odpowiedział or-
ganizator.

Wszyscy zgromadzeni bili mi brawo. 
W drodze do autokaru wymieniłam się z Zosią ad-

resami i numerami telefonów. 
Taki był początek przyjaźni, która trwa do dzisiaj. 

Okazało się, że dziewczynka mieszka w Katowicach. 
Spotykamy się regularnie, co najmniej raz w tygo-
dniu, na wspólne wyprawy rowerowe. Razem trenuje-
my i wzajemnie się mobilizujemy. Zosia pojechała ze 
mną na zawody do Austrii. Dopingowała mnie na ca-
łej trasie. Podczas wyścigu miałam chwilę zwątpienia. 
Chciałam zrezygnować. Wyścig był bardzo wyczerpu-
jący i myślałam, że nie zdołam go ukończyć. Zosia jed-
nak dodała mi otuchy. 

– Nie możesz się poddać. Dasz radę! – krzyczała. 
Wprawdzie nie udało mi się zwyciężyć w tych za-

wodach, ale ukończyłam wyścig, uzyskując swój naj-
lepszy czas. Zawdzięczam to Zosi. To dzięki niej na-
uczyłam się, że nie jest naj ważniej sze, by być lep szym 
od in nych. Naj ważniej sze jest,  by być lepszym od sa-
mego siebie z dnia wczorajszego.
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Moja słabość

Mam na imię Dominika. Mam 11 lat. Chodzę 
do piątej klasy szkoły podstawowej w ma-
łym miasteczku. Przeprowadziłam się tutaj 

z mamą, kiedy miałam 5 lat. Nikogo tu nie znałam, ale 
myślałam, że znajdę przyjaciół. Jednak bardzo się po-
myliłam, bo dzieci tutaj są dziwne, samolubne, niemi-
łe i bardzo lubią dokuczać słabszym. Myślę, że sprawia 
im to przyjemność.

Kiedy byłam mała, dużo chorowałam. Dalej dużo 
choruję i opuszczam lekcje w szkole. Mam wtedy dużo 
zaległości, ale odpoczywam od swojej klasy, od uszczy-
pliwych koleżanek.

Jak miałam 3 lata, stwierdzono u mnie astmę. To 
bardzo paskudna choroba, nie życzę jej nikomu. Bardzo 
kaszlę, szybko się męczę, często ciężko mi się oddycha. 
Nie mogę robić wielu rzeczy, które robią moje koleżan-
ki. Nie jeżdżę na basen, bo drażni mnie chlor i wilgotne 
powietrze na krytym basenie. Nie uprawiam wyczyno-
wo sportu, bo stan zdrowia mi na to nie pozwala, przez 
co jestem też obiektem wyśmiewania się przez koleżan-
ki, które nie mają w sobie empatii i dobrych uczuć.

Wiosną, kiedy wszyscy cieszą się słonkiem i cie-
płem, ja mam bardzo trudny czas, bo jestem uczulona 
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na pyłki roślin i drzew. Ciężko mi się wtedy oddycha. 
Jestem bardzo zmęczona.

Bardzo chciałabym być zdrowa, biegać, pływać, 
skakać, tak jak inne dzieci. Bardzo chciałabym upra-
wiać sport.

*  *  *
Był piękny, słoneczny ranek. Promienie słoneczka 

wpadły do pokoju przez jasną roletę. Bardzo dobrze 
mi się spało, bo wczoraj mama przegoniła nas niebie-
skim szlakiem do schroniska Samotnia w Kotle Małe-
go Stawu. Szłyśmy pieszo 14 km. Dla mnie to był bar-
dzo duży wysiłek, ale obiecałam mamie rok wcześniej, 
na poprzednich wakacjach, że jak następnym razem tu 
przyjedziemy, to dam radę.

Mój Orzeszek też szedł bardzo dzielnie, szczekał 
na wielkie drzewa i ludzi. Bajka jest mniejsza i de-
likatniejsza, ale też dała radę. Trochę pieszo na łap-
kach, trochę na rękach u mamy. Byłyśmy bardzo sen-
ne i zmęczone z Bajką, kiedy mama wpadła do po-
koju jak burza z Orzeszkiem na smyczy i świeżymi 
bułkami.

– Dominisia, wstawaj! Piękny dzień, słonko świeci. 
Zjemy śniadanko i w góry – zawołała.

– Mamo, jeszcze chwilę – odpowiedziałam.
Byłam zmęczona pomimo całej nocy odpoczynku. 

Przecież góry nam nie uciekną.
Przypomniałam sobie, że na dziś zaplanowany był 

wypad na Śnieżkę – Królową Karkonoszy. Zrobiło mi 
się słabo. Nie dałam rady w zeszłym roku. Byliśmy bli-
sko, ale nie dałam rady. Lęk przed ogromną wysokością 
wygrał i zeszliśmy w połowie drogi na szczyt. Ciężko 
mi się oddychało i nie wiem, czy z paniki i strachu czy 
przez moją chorobę. Mama wtedy była wyrozumiała. 
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Pochwaliła mnie, że byłam bardzo dzielna i że dałam 
z siebie wszystko.

Kiedy zeszliśmy na dół i usiedliśmy przed Domem 
Śląskim, zrobiło mi się przykro, że lęk wysokości mnie 
pokonał. Obiecałam sobie wtedy, że w przyszłe waka-
cje pokonam Królową Karkonoszy.

Dziś był ten dzień. Jednak wcale nie byłam już tego 
taka pewna. Zaczęłam wątpić w swoje możliwości, za-
częłam się bać, że góra mnie znowu pokona, że nie dam 
rady. Bałam się, że nogi odmówią mi posłuszeństwa, 
będą się trzęsły, jakby były z galarety, a każdy krok bę-
dzie ciężki, jakby mi do nogi przywiązali ciężarki. Ode-
chciało mi się wstawać, ale mama była nieugięta.

– Miśka, wstawaj, śniadanie stygnie, zwierzaki sza-
leją, chcą na spacer.

– Mamo, ja nie wiem, czy dam radę – mruknęłam.
Wtedy mama usiadła na łóżku, popatrzyła na mnie, 

przytuliła i powiedziała:
– Kto jak nie ty, Dominisiu? Jesteś dzielna i uparta. 

Nie dałaś się swoim koleżankom z klasy, nie dasz się 
Śnieżce. Wierzę w ciebie.

Wstałam z łóżka, bo moje psy skakały po nim jak 
wściekłe. Chciały się bawić. Po śniadaniu spakowały-
śmy do plecaków prowiant na drogę, płaszcze przeciw-
deszczowe, bo w górach pogoda szybko się zmienia. 
Dorzuciłyśmy wodę dla psów i wyruszyliśmy wszyscy: 
ja, mama, Bajka i Orzeszek – w drogę leśną ścieżką 
w kierunku Dzikiego Wodospadu. Stamtąd wyciągiem 
gondolowym mieliśmy dostać się na Kopę. Dla Bajki 
i Orzecha ten wyciąg to była tragedia. One też mają 
lęk wysokości i choć kochają wędrówki górskie, to bar-
dzo boją się wyciągów. Dyszą okropnie, wbijają pazury 
w nogi, kiedy siedzą na kolanach, a serduszka walą im 
jak dzwon na wieży kościelnej.
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Kiedy wjechaliśmy na Kopę, czekała na nas najprzy-
jemniejsza część drogi. Spacer pięknym szlakiem, wko-
ło dużo pięknych drzew, roślin, kosodrzewina i małe 
górskie źródełka. Przed nami na górze wznosiła się 
dumna Śnieżka z obserwatorium w tle. Z każdym kro-
kiem stawała się większa i bliższa, a ja coraz bardziej 
bałam się, że znowu mnie pokona i nie wejdę na szczyt. 
Znowu mnie zwycięży moja choroba i lęk wysokości.

Po dotarciu pod Dom Śląski mama zarządziła od-
poczynek i podziwianie widoków. Usiadłyśmy na pięk-
nych, dużych skałach, a Bajka bardzo się trzęsła. Dla 
niej ta skała była jak dla mnie Śnieżka, bo Bajka bar-
dzo boi się wysokości. Mój malutki, dzielny okruszek.

Niebo było piękne, błękitne, chmury spacerowa-
ły po nim leniwie i ja też zrobiłam się leniwa. Wtedy 
mama powiedziała:

– Skarbie, do niczego cię nie zmuszam. Spróbuj 
wejść tyle, ile dasz radę. Jestem z ciebie taka dumna.

– Wiem, mamo, ale podjęłam już decyzję. Jeśli po-
konam swój lęk, swoją chorobę i ten wielki szczyt, to 
dam sobie radę ze wszystkim.

Wstałam, zmieniłam buty i ruszyłam. Cały czas 
powtarzałam sobie: „Dasz radę” i „Nie patrz w dół”. 
Liczyłam kroki, żeby nie myśleć, jak jestem wysoko. 
Nie oglądałam się do tyłu, bo wiedziałam, że mama 
ze zwierzakami są tuż za mną. W pewnym momencie 
usłyszałam okrzyk radości mojej mamy. Zrozumiałam, 
że jestem na szczycie. Stanęłam zmęczona, spocona, 
ale bardzo szczęśliwa.

– Zwyciężyłam! Mamo, dałam radę!
Popłakałam się ze szczęścia. Moje psy skakały ra-

dośnie obok mnie, bo kiedy ja się cieszę, to i one się 
cieszą. Dlatego uważam, że zwierzęta są lepsze niż lu-
dzie, bo kochają i cieszą się szczerze.



Dominika Sroka

Od tamtego dnia zdobywamy z mamą nowe szczy-
ty i wiem, że dam radę. Wycieczki wysokogórskie sta-
ły się moim ulubionym sportem i hobby. W pokoju 
mam tablicę, na której przypinam kolejne zdjęcia mo-
ich zdobytych szczytów.

Wiem, że w sporcie każdy może znaleźć coś dla 
siebie. 
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Laur zwycięstwa

Mam na imię Marysia i jestem piłkarką nożną. 
Od 4 lat biegam po murawie razem z inny-
mi dziewczynami takimi jak ja – kochającymi 

piłkę nożną. 
2 marca 2019 roku odbyło się jedno z najważniej-

szych spotkań w mojej karierze. To właśnie o tym dniu 
zamierzam Wam opowiedzieć. 

Jako drużyna bardzo długo się do tego spotka-
nia przygotowywałyśmy i byłyśmy gotowe pojechać 
na Ogólnopolski Halowy Turniej Młodziczek o Pu-
char Burmistrza Opola Lubelskiego. To jeden z naj-
bardziej prestiżowych turniejów, na jakim dotąd mia-
łyśmy szansę się pokazać. Powiem Wam szczerze, że 
czułam wielki stres i niepewność, jak zawsze zresztą, 
gdy mamy grać na tak ważnych imprezach sportowych. 

Rano czułam się fatalnie. Zazwyczaj przed mecza-
mi dbam o swoje zdrowie i potrzeby, ale wieczorem 
bardzo zależało mi na obejrzeniu z rodzicami filmu 
o Żołnierzach Wyklętych. Chciałam zrozumieć, kim 
byli ci ludzie, co było dla nich ważne. Byłam strasz-
nie niewyspana i wszystko mnie bolało. Gdy czuję się 
źle, nic nie jem na śniadanie i popijam tylko herbatkę. 
Tak było i tym razem. Rodzice już dawno przyzwy-
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czaili się, że nie ma sensu namawiać mnie do jedze-
nia śniadania na siłę. Mama przygotowuje mi prowiant 
„na sucho” i zazwyczaj w czasie drogi mogę spokojnie 
zjeść coś dobrego. Kiedy zajechałam na miejsce zbiór-
ki, czekali na mnie trener z kierownikiem i dziewczę-
ta z drużyny. Weszliśmy wszyscy do busa i się zaczęło. 
Jadzia i Ika – jeżeli pozwolicie będę określać koleżan-
ki ksywkami – już włączyły muzykę z głośnika, z któ-
rym się nie rozstają. Tak wygląda każdy nasz wyjazd na 
turniej. Pewnie pomyślicie: „Męka…”, ale w sumie jest 
całkiem zabawnie, ponieważ śmiejemy się i stres, który 
towarzyszy nam przed pierwszym wejściem na boisko, 
stopniowo opada, a my możemy potem wypaść w me-
czu jak najlepiej. 

Jechaliśmy bardzo długo, aż w końcu zatrzymali-
śmy się na wyczekiwany przez wszystkich postój. Ja, 
Milena, Jadzia i kilka innych dziewczyn nałożyłyśmy 
tylko czapki, wyskoczyłyśmy z busa i zaczęłyśmy odbi-
jać miękką piłkę, którą Jadzia miała ze sobą. Chciały-
śmy się rozruszać po długiej jeździe, a i energia przed 
meczem nie pozwoliła nam siedzieć spokojnie. Grały-
śmy niedługo, bo trener kazał nam wsiadać do środ-
ka i nie wychodzić nieubranym, ponieważ było bar-
dzo zimno. I znów kilka godzin w busie. Gdy w końcu 
dojechaliśmy na miejsce, prezes klubu Dubler Opole 
Lubelskie – gospodarz turnieju – pokazał nam szat-
nię, w której mieliśmy zostawić swoje rzeczy. To tutaj 
odbywa się najważniejsza część przygotowań do spo-
tkania. Jak zawsze przed pierwszym meczem ustalamy 
skład i taktykę. Trener daje nam wskazówki, jak grać 
najlepiej, na które zawodniczki trzeba uważać. Następ-
nie modlimy się, by nic nam się nie stało i dumnie wy-
chodzimy na boisko. Wydajemy okrzyk dopiero kilka-
naście sekund przed meczem.
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Tym razem miałyśmy grać w hali. Z każdym ze-
społem przyjechała garstka kibiców. Od nas także było 
kilka najwierniejszych osób, aby nas dopingować. Ale 
i tak najgłośniej krzyczy nasz trener i każdy nas pyta, 
jak my z nim wytrzymujemy. My zaś wiemy, że tre-
ner robi tak, by coś do nas dotarło i żebyśmy wzięły 
się w garść. Przed pierwszym meczem ustalono zasady 
gry. Zespoły podzielono na dwie grupy: pierwsza gra-
ła jeden raz po dwanaście minut, a druga po piętnaście 
minut. Pewnie zastanawiacie się, dlaczego jedna grupa 
gra 12 minut, a druga 15. Otóż, jak dowiedziałam się 
od trenera, na początku było ustalone, że gra osiem ze-
społów – w każdej grupie po cztery, ale organizatorzy 
zaprosili jeszcze Tarnovię Tarnów. Dlatego grupa, któ-
ra ma pięć zespołów, gra 12 minut.

Pierwszy mecz rozegrałyśmy z Legionem Grabów. 
Trener zawsze powtarza, że pierwszy mecz trzeba wy-
grać. Takie otwarcie pozwala nie stracić wiary i zacząć 
turniej szczęśliwym, a nie smutnym, bo się przegrało, 
lub złym, że się zremisowało, bo tak niewiele brako-
wało do zwycięstwa. Dałyśmy z siebie wszystko. Jako 
drużyna spisałyśmy się doskonale. Koleżanki świetnie 
grały, czyli jak czasami mówią poważni komentato-
rzy: świetnie czytały grę przeciwniczek. Mecz rozpo-
częcia należał do nas. Zdobyłyśmy cztery bramki: po 
jednej: Martyna z akcji i Ika (bramkarka) z karnego. 
Dwie zdobyła Jadzia, też z akcji. Po meczu trener był 
z nas bardzo dumny, bo to był pierwszy krok do wyj-
ścia z grupy.

Po każdym kolejnym meczu schodziłyśmy do szat-
ni i trener omawiał szczegóły gry, czyli co było dobre, 
a co należało poprawić. Powiedział, że kolejny mecz 
trzeba wygrać, by zapewnić sobie leciutki awans. Do 
każdej z nas powiedział coś indywidualnie: pochwalił 
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za grę, podpowiedział, co trzeba poprawić. W takich 
chwilach słuchamy go uważnie, a potem staramy się na 
boisku wprowadzić słowa w czyn. 

Miałyśmy kilka meczów przerwy. Niektóre dziew-
czyny co chwila biegały po kanapki, a ja z trenerem 
i kierownikiem omawiałam taktykę przeciwniczek 
i ustalaliśmy skład. Jestem najstarszą zawodniczką 
w drużynie i moje uwagi też są ważne. Znowu weszły-
śmy na boisko. Ten mecz z drużyną Dargfil Tomaszów 
Mazowiecki zremisowałyśmy, choć miałyśmy przewa-
gę w prawie stu procentach. Trener był trochę zły, ale 
wiedział tak samo jak my, że w sporcie czasami tak jest: 
zabrakło przysłowiowego szczęścia. Dałyśmy z siebie 
wszystko, byłyśmy lepsze, ale bramka przeciwniczek 
była jak zaczarowana. 

Następną drużyną była Tarnovia Tarnów. Wygrały-
śmy 2:1 dzięki Jadzi, ale i innym zawodniczkom. Tar-
novia strzeliła bramkę, lecz nie stanowiło to znaczą-
cej różnicy w punktach. Po tym meczu z bilansem 7 
punktów awansowałyśmy do strefy medalowej. Wal-
ka o puchar i pierwsze miejsce stała się bardziej zacię-
ta i coraz mniej drużyn miało szanse na zwycięstwo. 
Pierwszy mecz w ćwierćfinale zagrałyśmy z gospoda-
rzami: Dublerem Opole Lubelskie i pokonałyśmy ich 
1:0. Nie było to łatwe psychicznie, gdyż Dublerzy to 
kolejny zaprzyjaźniony klub, lecz trener przeciwniczek 
nie miał nam tego za złe, ponieważ on też kiedyś grał 
i wiedział, co to znaczy wola walki. Po bardzo uporząd-
kowanej grze i bramce Jadzi z asystą Mileny wygrywa-
łyśmy i awansowałyśmy do półfinału. 

W półfinale trafiłyśmy na Spartę Biłgoraj – jeden 
z najlepszych klubów na Lubelszczyźnie. Bardzo się 
starałyśmy wygrać i to nam się udało. Awansowały-
śmy do FINAŁU! Bardzo się cieszyłyśmy, lecz nieste-
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ty w tym meczu Marta została sfaulowana, odniosła 
kontuzję i nie mogła dalej uczestniczyć w zawodach. 
Było nam przykro, bo Marta gra bardzo dobrze i ko-
cha grać, jak my wszystkie, lecz trener nie chciał jej po-
nownie wpuścić na boisko. Niedługo gramy w Turnie-
ju pod nazwą „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tym-
barku” i bardzo chcemy coś osiągnąć, więc ja weszłam 
na pozycję Marty, która była pomocnikiem. Czasem 
gram jako pomocnik, bo bardzo mocno wykopuję piłkę 
do napastniczek i mają okazję strzelić bramkę. Rzad-
ko kiedy siedzę na rezerwie, lecz w tym turnieju trener 
chciał, by nasza nowa zawodniczka – Karolina – wy-
kazała się umiejętnościami. W dzisiejszym spotkaniu 
grała na mojej pozycji – obronie. Nie miałam trenero-
wi za złe, że nie byłam w pierwszym składzie. W koń-
cu jestem w tej drużynie już czwarty rok i nie ruszam 
się z klubu, bo nie zamierzam. Tu mi dobrze. Po nie-
dawnej kontuzji nie grałam już tak dobrze i aktywnie 
jak kiedyś, bo nie chcę nadwerężać kolana. Trener wie, 
że kocham grać i bardzo często mi pozwala, ale nie 
na obronie, ponieważ jak coś poważnego stanie mi się 
w kolano, będę musiała pożegnać się ze sportem. Po 
faulu na Marcie okazało się, że moje grzanie ławki było 
najlepszą decyzją. Teraz mogłam zastąpić koleżankę 
jako pomocnik. Zawsze miałam tremę przed wejściem 
na boisko, a wtedy czułam to szczególnie, bo finał gra-
łyśmy z bardzo mocną drużyną.

Finał turnieju z mistrzem województwa mazo-
wieckiego to najtrudniejszy i najbardziej emocjonujący 
mecz w całym moim życiu, pewnie dlatego że brałam 
w nim udział. Zaczęło się niepozornie. Zwykły mecz, 
bardzo wyrównane szanse, lecz Czwórka Radom to 
bardzo agresywny klub i nie trzeba się dziwić, że po 
kilku minutach sędzia odgwizdał rzut wolny. Zawod-



72

Maria Terlecka

niczki z Radomia słynęły z tego, że swoją masą tara-
nowały każdego. Wierni kibice z Radomia oczywiście 
krzyczeli, że sędzia jest ślepy, że po co gwizdać faul, 
lecz my wiedziałyśmy swoje i było pewne, że na jed-
nym faulu się nie skończy. Kilka minut później obe-
rwałam ja. Chciałam zastawić ciałem piłkę, by spokoj-
nie wytoczyła się na aut, a sędzia odgwizdałby piłkę 
dla nas. Najwyższa dziewczyna z Radomia popchnęła 
mnie i poleciałam twarzą na drabinki. Nie było to miłe 
zderzenie. Gdybym nie zdołała wyhamować rękami, 
które bezpiecznie blokowały moje ciało przed drabin-
kami, miałabym co najmniej rozcięty lewy łuk brwio-
wy. Czułam złość, gdyż radomianie zaczęli protesto-
wać, twierdząc, że się potknęłam. Sędzia oczywiście 
wszystko widział i podyktował wolny. To podziałało na 
dziewczyny z Radomia jak przysłowiowa płachta na 
byka. Znów ruszyły do ataku. Po mnie oberwała Ka-
rolina. Na obronie zazwyczaj gra świetnie. Jest nie do 
przejścia i zazwyczaj nikt nie ma z nią szans, lecz i ona 
czasem spotka silniejszego przeciwnika. Karolina obe-
rwała bardzo mocno. Nie licząc tego, że rywalka wbie-
gła centralnie w nią i odrzuciła ją na kilka metrów – nie 
wyolbrzymiam – wszystko wskazywało na to, że Karo-
lina skręciła kostkę. Trener zaczął krzyczeć, my też, ki-
bice radomscy niby też, ale oni krzyczeli – cytuję: „No 
i po co ten faul!”, „Sama się przewróciła”. Chciałam im 
powiedzieć, co o nich sądzę, ale przecież piłkarz, który 
chce coś osiągnąć, nie może pozwolić, by zawładnęły 
nim emocje i stracił nad sobą kontrolę. Ja ledwo się po-
wstrzymałam, ale Klaudia i Jadzia nie miały tak silnej 
woli i kibice zaczęli krzyczeć, że to niby my jesteśmy 
niewychowane. Medycy zaczęli opatrywać Karolinę, 
my trzymaliśmy za nią kciuki, bo bez niej wygrana by-
łaby już tylko niespełnionym marzeniem. Czas się dłu-
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żył. Dziewczyny z Radomia chichotały między sobą, 
ale przestałam już zwracać na nie uwagę. Teraz liczyło 
się tylko, by Karola podniosła się z boiska o własnych 
siłach i dała z siebie wszystko. Wstała. Udało się!!! Nie 
ma skręconej kostki! Dziewczyny z Radomia miały 
ogłupiałe miny i najchętniej zaśmiałabym im się pro-
sto w twarz, lecz uznałam, że zemścimy się po piłkar-
sku, czyli tak jak umiemy najlepiej – pokażemy im, że 
nie są najlepsze. Było ciężko… Zmęczenie i pragnienie 
zwycięstwa, brak sił i wola walki. Mieszanka emocji. 
I chciałyśmy jeszcze pomścić Karolinę. Ona pomogła 
nam najlepiej jak potrafiła, a teraz my ochraniałyśmy 
ją, by do końca turnieju nie zeszła z boiska. Jesteśmy 
jak rodzina – jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. 

Cudem skończyłyśmy mecz remisem 0:0. Bez roz-
strzygnięcia. Każdy chyba zna to uczucie: być tak bli-
sko, a jednocześnie wszystko jeszcze mogło się zda-
rzyć. Zaczęły się karne. Kibice oczywiście nie dali 
o sobie zapomnieć. Radomianka pierwsza uderzy-
ła na bramkę. Kibice zachowywali totalną ciszę, jak-
by od tego zależała ich wygrana. Ika nie miała szans 
z przeciwniczką i straciła bramkę. Jest 0:1. Jako dru-
ga strzelała Jadzia, więc teraz kibice oczywiście tupa-
li w podłogę jak oszalali i niestety Jadzia nie trafiła. 
Odeszła zasmucona, a kibice zaczęli się drzeć się z ra-
dości, jakby ich ze skóry obdzierali. Nadal 0:1 dla Ra-
domia. Jako druga do piłki podeszła Karolina. Bram-
karka Radomia bez szans. 1:1. Nasza radość nie trwała 
zbyt długo – podeszła radomianka i stan – 1:2. Nasza 
szybka odpowiedź: na 2:2 strzeliła Ika i prawie roze-
rwała siatkę. Podeszła kolejna przeciwniczka, a jej ki-
bice znowu próbowali rozkojarzyć Ikę. Udało im się 
i niestety było 2:3 dla Radomia. Do strzału podeszła 
Martyna, a bramkarka przeciwniczek nawet nie zoba-
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czyła, że piłka jest w siatce, i nadal czeka! A to było 
już 3:3. Podeszła piłkarka z Radomia, a Ika – najlepsza 
bramkarka na świecie – wybiła piłkę na bok! Emocje 
nie do opisania. Teraz jedna z naszych dziewczyn musi 
strzelić bramkę i wygramy, a jeśli nie? To będzie pro-
blem. Wiedziałam, że dziewczyną od ostatniego strza-
łu będę ja. Nie bez powodu trener mnie wybrał. Na bo-
isku staram się być opanowana i nie pozwalam, by górę 
wzięła nade mną jakakolwiek presja. Gram w tym klu-
bie najdłużej z obecnych dziewczyn i trener wiedział, 
na co mnie stać, co mogę sobą zaprezentować i ufał 
mi. Nie chcę się chwalić, ale dwa lata temu zostałam 
wice mistrzynią w rzutach karnych. Na moich barkach 
spoczywał los całego zespołu SuchowiczTeam. Musia-
łam strzelić. Gdybym nie trafiła, zawiodłabym druży-
nę i siebie również. Najpierw czułam ogromną presję 
i strach. Znałam te uczucia, wiedziałam, że muszę naj-
pierw dopuścić je do głowy, a potem zamienić w coś 
pozytywnego. Szukałam w sobie wewnętrznego spo-
koju, by przypomnieć sobie krok po kroku, jak wyko-
nać udany rzut karny. Postawiłam piłkę na linii, zloka-
lizowałam punkt w siatce na wysokości kolan bram-
karza, popatrzyłam jeszcze raz na punkt, podbiegłam 
i uderzyłam. Zanim na dobre zrozumiałam, co się 
wydarzyło, dotarły do mnie krzyki moich koleżanek. 
Udało mi się, choć nic z tego nie pamiętam! Podeszłam 
do strzału, a potem wszyscy krzyczeli, choć najbardziej 
darła się Jadzia. Gratulowali mi bramki, a przecież nie 
był tylko mój sukces, ale każdej osoby, która się do tego 
przyłożyła. Wygrałyśmy! Naprawdę!

Po meczu wszyscy zrobiliśmy sobie pamiątkowe 
zdjęcie, które potem trener wkleił do naszej drużyno-
wej kroniki. Czułyśmy dumę i niewysławioną radość. 
Pokonałyśmy własne lęki, bariery strachu i przeszkody 
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utrudniające nam dotąd jeszcze lepszą grę. Największą 
satysfakcję dawały nam dziewczyny z Radomia, które 
udawały, że nic się nie stało, ale w głębi duszy były na 
pewno wściekłe. Dało się to poznać po ich twarzach. 
Stanęłyśmy do rozdania medali, które na naszych szy-
jach zawieszał burmistrz Opola Lubelskiego. Puchar 
w swoich rękach trzymał trener; Jadzia dostała wyróż-
nienie jako najlepsza zawodniczka turnieju, lecz nie 
wszyscy byli szczęśliwi…

Radomscy kibice – któż by inny – mieli pretensje 
do naszego trenera, że nie zrobił nic, gdy dziewczęta 
zaczęły wdawać się w dyskusję. Byłam strasznie zdzi-
wiona. Myślałam: „Nie dość, że mieli czelność bro-
nić dziewczyny, która zrobiła sobie worek treningowy 
z Karoliny, to jeszcze teraz domagają się przeprosin?” 
Miałam wrażenie, że chyba nie pogodzili się z porażką. 
To częste na boisku, bo mimo że było to jedno z wielu 
spotkań piłkarek młodziczek, to emocje kibiców są za-
wsze takie same: olbrzymia radość lub smutek czy żal, 
gdy ich drużyna przegrywa. Zresztą to, że nie mogli 
zrozumieć, że ktoś pokonał takie kolosy, to nie była już 
nasza sprawa. Zeszłyśmy do szatni, zostawiając kibi-
ców samych. Postanowiłyśmy, że nie damy zepsuć so-
bie przyjemności z wygranej. 

Kiedyś zauważyłam, że jeśli coś robi się tylko dla 
siebie, to bardzo często to nie wyjdzie. W drużynie 
warto grać na team, co zresztą widać w nazwie na-
szego zespołu. My grałyśmy dla nas wszystkich: dla 
trenera, by trener czuł się dumny z nas; dla siebie – 
żeby mieć i czuć własną moc. W trakcie tego turnie-
ju miałyśmy szczęście, ale do gry podeszłyśmy z ser-
cem i dobrym przygotowaniem. Nie chciałyśmy zosta-
wić niczego przypadkowi. W naszej drużynie mamy 
jeszcze jednego zawodnika, kogoś szczególnego. Jest 
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 najbardziej milczący, ale swoją siłę pokazuje w dzia-
łaniu, nie słowach. Nie zliczę, ile razy nam pomagał, 
gdy któraś miała kontuzję albo gdy czekałyśmy tylko 
na cud, a on zawsze się pojawiał. Wiem, że górnolotnie 
brzmią słowa o pomocy Bożej, ale dla nas jest to war-
tość niezbywalna. 

Moja refleksja po turnieju, dlaczego wygrały-
śmy? Walczyłyśmy. Byłyśmy bardzo zdeterminowa-
ne i gotowe na największe poświęcenie, by dać z sie-
bie wszystko. To był kolejny raz, gdy z całą mocą wy-
brzmiały w mojej pamięci słowa Leonida Teligi: „Jeśli 
się naprawdę czegoś pragnie, jeśli się do tego dąży – 
laur zwycięstwa musi do nas należeć”. 

I nie dotyczy to tylko piłki nożnej, czyż nie? 
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EMILIA BAŃDO

Urodziłam się w Krako-
wie 10 sierpnia 2003 r. Tu-
taj też w 2016 r. ukończyłam 
Szkołę Podstawową nr 43 im. 
Komisji Edukacji Narodo-
wej. Obecnie jestem uczen-
nicą III klasy Gimnazjum 
z Oddziałami Integracyjny-
mi nr 75 im. Polskich Kawa-
lerów Maltańskich w Krakowie. Mam wiele pasji, jed-
ną z nich jest muzyka. W 2017 r. ukończyłam Szkołę 
Muzyczną I stopnia im. B. Rutkowskiego w Krakowie 
w klasie skrzypiec. Gram również na fortepianie. Od 
najmłodszych lat interesuję się sportem, trenuję koszy-
kówkę. Moim hobby jest też żeglarstwo. W sierpniu 
2018 r. uzyskałam patent żeglarza jachtowego, z czego 
jestem niezmiernie dumna. Nieodłączną częścią mo-
jego życia są zwierzaki: pies Yuki i kot Wiki. Pociąga-
ją mnie podróże, co zawdzięczam rodzicom. Wspólnie 
z nimi oraz siostrą zwiedziłam wiele ciekawych miejsc 
w różnych krajach Europy. Moim marzeniem jest po-
znanie innych, nieznanych mi dotąd zakątków świata. 
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NATALIA FRYS

Mam na imię Natalia. 
Urodziłam się 1 sierpnia 2003 
roku w Krakowie, ale na co 
dzień mieszkam w Tymbarku. 
Aktualnie chodzę do Szkoły 
Podstawowej im. Józefa Mar-
ka z oddziałami gimnazjalny-
mi, a za kilka tygodni ukoń-
czę Gimnazjum Samorządo-
we im. Króla Kazimierza Wielkiego.

Od zawsze interesuję się literaturą oraz językiem 
polskim. Już od najmłodszych lat wymyślam własne 
opowiadania i piszę wiersze. Uwielbiam czytać dobre 
książki, a jeszcze bardziej je krytykować. Oprócz tego 
często zajmuje mnie psychologia (psychopatologia to 
moja miłość), historia (byłam i laureatką, i finalistką 
konkursów kuratoryjnych), teatr (w szczególności mu-
zyczny, choć tak naprawdę wcale nie mam muzycz-
nych uzdolnień) i mitologia słowiańska (bo nasza de-
monologia jest bez wątpienia cudowna). W przyszłości 
muszę jeszcze koniecznie pogłębić swoje wiadomości 
z dziedzin sztuki i filozofii, aby móc kiedyś dumnie na-
zywać się humanistą.

Ze sportem mam głównie do czynienia na lekcjach 
wf-u, ale temat konkursu mnie zauroczył i oto jestem 
tutaj, w antologii, wśród innych utalentowanych osób. 
Moje motto życiowe brzmi: Semper in altum.
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JULIA ALEKSANDRA 
JABŁOŃSKA

Urodziłam się 15 lat temu, 
27 marca, we Włocław-
ku. Mieszkam w niewiel-
kiej gminnej miejscowości 
Bądkowo, nieopodal Wło-
cławka w województwie ku-
jawsko-pomorskim. Jestem 
uczennicą klasy III Gimna-
zjum w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bądkowie. 
W wolnych chwilach słucham muzyki i spaceruję po 
najbliższej okolicy. Ponadto bardzo lubię uczyć się ję-
zyków obcych, a szczególnie języka angielskiego. Nauki 
ścisłe nie sprawiają mi żadnych trudności, chętnie roz-
wiązuję zadania matematyczne o podwyższonym stop-
niu trudności. Wielką przyjemność sprawiają mi wyjaz-
dy za granicę. W przyszłości chciałabym zwiedzić kraje 
azjatyckie. Interesują mnie również podróże po kartach 
literatury polskiej, w których moją niezawodną prze-
wodniczką jest nauczycielka języka polskiego. 

JULIA  
KAŹMIERCZAK

Mam 16 lat i jestem 
uczennicą klasy III gimna-
zjum Szkoły Podstawowej 
im. Armii Krajowej w Bli-
chowie. Mieszkam w małej 
i spokojnej miejscowości nie-
daleko Płocka.
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W wolnych chwilach (choć takich jest niewiele) 
słucham muzyki oraz czytam książki. Jestem marzy-
cielką i romantyczką, dlatego znaczną część mojej bi-
blioteki zajmują książki z wątkami miłosnymi.

Interesuję się także teatrem, sztuką, anatomią czło-
wieka i modą. Mam wielkiego bzika na punkcie dłu-
gich, śmiesznych skarpet, które nałogowo kolekcjonu-
ję. Poza tym uwielbiam tańczyć, uczyć się języków ob-
cych oraz oczywiście pisać. 

Sami widzicie, że jest tego całkiem dużo jak na oso-
bę ciągle narzekającą na brak wolnego czasu dla siebie.

Muszę jeszcze dodać, że żadnego sportu wyczy-
nowo nie uprawiam, ale aktywność fizyczna jest dla 
mnie ważna. Mam więc nadzieję, że moje opowiadanie 
Wam się spodoba. Jest ono małym, ale jakże znaczą-
cym, krokiem w stronę moich marzeń, wśród których 
jest między innymi kariera pisarska i napisanie powie-
ści detektywistycznej (może umieszczę w niej wątek 
sportowy)...

ANNA KELLER

Mam prawie 14 lat 
i mieszkam w Łomiankach. 
Aktualnie jestem uczennicą 
VIII klasy Szkoły Podstawo-
wej Przymierza Rodzin nr 3 
im. bł. ks. Jerzego Popiełusz-
ki na Bielanach.

Moimi największymi pa-
sjami są jazda konna oraz 
łucznictwo konne, które trenuję w klubie AMM Ar-
chery. Konno jeżdżę od 6. roku życia, kiedy to po raz 
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pierwszy pojechałam na obóz jeździecki ze starszą sio-
strą, także podzielającą tę pasję. Oprócz tego kiedyś 
trenowałam siatkówkę w klubie Metro. Bardzo chętnie 
gram również w piłkę nożną. Do moich ulubionych 
przedmiotów w szkole należą przedmioty ścisłe, głów-
nie matematyka i fizyka. W wolnych chwilach lubię 
także czytać książki i oglądać filmy. Uwielbiam zagłę-
biać się w powieściach fantastycznych oraz przygodo-
wych. Bardzo lubię zwierzęta, a szczególnie psy i konie. 
Uważam, że to one spośród wszystkich zwierząt są naj-
większymi przyjaciółmi człowieka. Mój pies, szczeniak 
rasy Husky o wdzięcznym imieniu Afera, codziennie 
daje mi tego dowody, a pasja związana z łucznictwem 
konnym pozwala mi dzielić najwspanialsze chwile tej 
przygody właśnie z koniem. 

Zapraszam wszystkich serdecznie do lektury moje-
go opowiadania, które mam nadzieję zachęci Państwa 
do spróbowania swoich sił w tej wspaniałej dyscyplinie 
sportowej.

BARTŁOMIEJ  
KLAMUT

Mam na imię Bartło-
miej i mam 14 lat. Miesz-
kam w Krośnie. Chodzę do 
siódmej klasy Szkoły Pod-
stawowej nr 14 z Oddziała-
mi Sportowymi i Integracyj-
nymi im. Polskich Olimpij-
czyków w Krośnie. Bardzo 
wcześnie nauczyłem się czytać i pisać, i bardzo polubi-
łem literaturę. Brałem udział w wielu konkursach czy-
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telniczych, ortograficznych i literackich. Do tych kon-
kursów motywowała mnie moja polonistka pani mgr 
Anna Antoniuk. Mam w wszechstronne zainteresowa-
nia, poza humanistycznymi dziedzinami lubię historię, 
geografię, biologię. Jestem pasjonatem języków obcych, 
szczególnie języka angielskiego i hiszpańskiego. Uczy-
łem się na kursach językowych, miałem okazję prowa-
dzić konwersację z ludźmi z krajów anglojęzycznych 
i świetnie sobie z tym wyzwaniem radziłem. Moimi 
pasjami pozaszkolnymi są informatyka (w szczególno-
ści programowanie) oraz turystyka. Mieszkam z rodzi-
cami i młodszym bratem. Moi rodzice zaszczepili we 
mnie pasję zwiedzania świata, na razie jestem na eta-
pie Polski, ale mam nadzieję, że uda mi się zobaczyć 
także inne kraje. Całą rodziną odkrywamy piękno na-
szego kraju, chcemy Polskę objechać wzdłuż i wszerz. 
W przyszłości chciałbym rozwijać się humanistycznie 
i językowo, spróbować połączyć te zainteresowania ze 
studiami i pracą, a także turystycznie.

JESSICA  
LEGEŻYŃSKA 

Urodziłam się 23 wrze-
śnia 2003 roku. Jestem 
uczennicą klasy III gimna-
zjalnej w Szkole Podstawo-
wej nr 2 im. A. Mickiewicza 
z Oddziałami Sportowymi 
w Bydgoszczy. Jestem zwykłą 
dziewczyną. W moim życiu 
najważniejsze są literatura i muzyka. Należę do osób, 
które nie rozstają się ze swoimi  słuchawkami.  Lubię 
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też czytać wiersze. Postanowiłam ponownie wziąć 
udział w Konkursie im. Jana Parandowskiego. Ku mo-
jemu zdumieniu i ogromnej radości moje opowiada-
nie po raz kolejny zostało wyróżnione. W przyszłości 
chciałabym zostać prawnikiem. Marzę również o wy-
daniu swojej książki.

ALEKSANDRA  
STACH

Mam na imię Ola. Uro-
dziłam się 11 czerwca 2004 
roku. Mieszkam w przepięk-
nej wsi Sułoszowa, położonej 
na Jurze Krakowsko-Często-
chowskiej, niedaleko Piesko-
wej Skały i Krakowa. Wy-
chowuję się więc i dorastam 
wśród malowniczych skał, w otoczeniu jaskiń i innych 
atrakcji Ojcowskiego Parku Narodowego. Uczęszczam 
do klasy VIII Szkoły Podstawowej nr 2 im. Batalionów 
Chłopskich w Sułoszowej. W tym roku zdawałam eg-
zaminy i wybieram się do dobrego liceum.

Na ogół jestem osobą energiczną. Każdą rzecz sta-
ram się łączyć z muzyką. Słucham jej nawet podczas 
nauki i czytania książek. Myślę, że to ona jest źró-
dłem mojej siły i witalności. Lubię sport, trochę pły-
wam, gram w siatkówkę i piłkę ręczną. Poza wysił-
kiem fizycznym dużo czasu poświęcam na spotkania 
z przyjaciółmi i na naukę. Od lat działam w samorzą-
dzie uczniowskim, prowadzę prelekcje poprzez szkol-
ny radiowęzeł, angażuję się w działania wolontariatu. 
Wiem, że wykształcenie jest podstawą niezależności. 
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W przyszłości chcę być osobą, która potrafi odna-
leźć się w każdej sytuacji, jest ambitna, konsekwent-
na i pewna siebie. Posiadana wiedza daje mi również 
możliwość realizowania się poprzez udział w różnych 
konkursach. Często stawiam sobie tego typu wyzwa-
nia, ponieważ wygrana podnosi mnie na duchu i moty-
wuje do podejmowania kolejnych prób. Podczas każdej 
rywalizacji zdobywam nowe doświadczenia, pokonuję 
kolejne trudności, powoli dążę do celu. Dzięki temu 
jestem bliżej spełnienia swoich marzeń. Ale o nich nie 
mówię nikomu… Żeby nie zapeszyć…

OLIWIA TROKA

Urodziłam się 10 lute-
go 2004 roku w Bydgoszczy. 
Jestem uczennicą klasy VIII 
Szkoły Podstawowej nr 2 im. 
A. Mickiewicza z Oddziała-
mi Sportowymi. Od pięciu 
lat trenuję kajakarstwo. Pró-
buję połączyć pasję do spor-
tu z nauką. Ostatni sezon 
był dla mnie niezwykle udany. Zdobyłam cztery złote 
medale na Mistrzostwach Polski Młodzików w Kaja-
karstwie. Marzę o olimpijskim złocie. Udział i wyróż-
nienie w Konkursie im. Jana Parandowskiego jest dla 
mnie wielkim sukcesem.



87

Uczniowie szkół podstawowych klas VII–VIII i gimnazjów

MARTYNA 
ŻMIJEWSKA

Mam 16 lat i uczęsz-
czam do III klasy gimnazjum 
w Zespole Szkół Ogólno-
kształcących nr 2 w Elblągu. 
Urodziłam się 9 października 
2003 roku w mieście, w któ-
rym do tej pory się kształ-
cę i rozwijam. Pasje od za-
wsze były ważną częścią mojego życia i wywierały na 
nie istotny wpływ. Rysuję, odkąd nauczyłam się trzy-
mać kredkę w dłoni, tańczę od momentu postawienia 
pierwszego kroku i czytam od chwili poznania alfabe-
tu. Moja przygoda z pisaniem zaczęła się dużo później, 
jednak jest ona dla mnie tak samo ważna. Mimo wie-
lu zajęć znajduję czas dla bliskich i przyjaciół, a jedno-
cześnie nie zaniedbuję nauki. Już na tym etapie życia 
mogę powiedzieć, że moją przyszłość wiążę z dalszym 
rozwijaniem zainteresowań i przekazywaniem wiedzy 
na ich temat kolejnym pokoleniom.
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Zdzisław Szczęsny Kawecki 
herbu Gozdawa

Lipcowy deszcz monotonnie stukał w czerwone 
dachówki, a krople smętnie spływały po szybach. 
Za oknem wiatr poruszał gałęziami drzew, kwit-

nące zaś dalie, ostróżki i rudbekie zamiast pysznić się 
w letnim słońcu kuliły swe kolorowe kwiaty. Tego roku 
babcia Lidia czuła się nieco gorzej niż zwykle, tro-
chę chorowała, więc postanowiłam spędzić z nią część 
swoich letnich wakacji. 

Rozmowa jakoś się nie kleiła, babcia tęsknie spo-
glądała za okno, nie mogąc się doczekać, kiedy wró-
ci do swoich ukochanych prac ogrodowych. Ja nato-
miast czekałam, kiedy pogoda się poprawi i będę mo-
gła z moimi znajomymi wsiąść na rower i pojechać 
nad rzekę lub do lasu. W końcu, nie mogąc znieść 
bezczynności, babcia poprosiła, abym pomogła jej po-
sprzątać strych, gdyż już za długo to odkładała. Per-
spektywa spędzenia dnia na poddaszu nie wydawała 
mi się szczególnie kusząca, jednak internet u babci 
nie działał, więc i tak nie miałam chwilowo nic lep-
szego do roboty. Z dzieciństwa pamiętałam, że strych 
babci zawsze pełen był tajemniczych skarbów, mia-
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łam więc nadzieję, że ta praca nie będzie całkowicie  
nudna.

Po dwóch godzinach wspólnego sprzątania, ukła-
dania, odkurzania i wyrzucania różnych starych rze-
czy babcia wydała mi dalsze instrukcje, a sama zeszła 
na dół do kuchni, aby przygotować coś do jedzenia. 
Chwilę później w najbardziej odległym kącie strychu, 
pod stertą zakurzonych ubrań dostrzegłam starą, so-
lidną skrzynię, którą widziałam pierwszy raz w życiu.

Skuszona wizją jakichś zapomnianych rodzinnych 
skarbów otwarłam ją pospiesznie, krztusząc się równo-
cześnie w tumanie kurzu, który wzbił się wokół mnie. 
W środku ujrzałam kompletny damski strój do jazdy 
konnej: elegancki, granatowy frak jeździecki, szare bry-
czesy, skórzane oficerki, zamszowy toczek, cienkie rę-
kawiczki, skórzane sztylpy oraz palcat, czyli krótki bat. 
Były tam też elementy uprzęży dla konia, czyli ogło-
wia składającego się z nagłówka, naczółka, nachrapni-
ka, wędzidła, wodzów, kółek wędzidłowych, pasków 
policzkowych i podgardla. Na dnie skrzyni znalazłam 
również stare albumy zawierające zdjęcia oraz wycinki 
z gazet datowane na okres dwudziestolecia międzywo-
jennego. W tym momencie sprzątanie strychu zeszło 
na drugi plan i zagłębiłam się w świat sprzed kilku-
dziesięciu lat.

Część osób na zdjęciach rozpoznawałam bez pro-
blemów, jak np. moją babcię Lidzię z jej rodzicami i ro-
dzeństwem oraz dalszymi członkami rodziny w nieco 
śmiesznych, staromodnych strojach, ale jeden, najstar-
szy album zawierał zdjęcia nieznanych mi jeźdźców 
na koniach. Powtarzały się zdjęcia jednego lub trzech 
oficerów w przedwojennych mundurach, rogatywkach 
i z odznaczeniami na piersiach. Zostali on uwiecznieni 
na pięknych, smukłych i szlachetnych koniach, często 
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w galopie bądź podczas skoku przez przeszkodę lub 
rów z wodą. Niektóre zdjęcia zostały wykonane na nie-
pokojącym tle flag z hitlerowskimi swastykami.

Babcię Lidię, która właśnie po godzinnej nieobec-
ności weszła na strych z domowym kompotem i cia-
stem wiśniowym, mocno zaniepokoiła moja zdziwiona 
mina i malujące się w oczach przerażenie, jakbym wła-
śnie odkryła jakąś mroczną rodzinną tajemnicę z na-
zistowskimi przodkami w tle. Uśmiechnęła się lekko 
i zwróciła moją uwagę na fakt, że są to polskie, a nie 
niemieckie mundury. Wyjaśniła też, że zapomniana 
skrzynia, akcesoria do jazdy konnej oraz albumy nale-
żały do siostry jej matki. Potem usiadła obok mnie, na-
lała do szklanek kompotu i zaczęła opowiadać historię 
swojej ciotki Leokadii.

– Ciocia zawsze była osobą nieco tajemniczą – za-
częła babcia. – W czasach mojego dzieciństwa często, 
gdy myślała, że nikt tego nie widzi, z tęsknotą spoglą-
dała za okno, a w jej oczach pojawiał się smutek. Do-
piero wiele lat później, gdy byłam już dorosła, opowie-
działa mi o swoim życiu. 

Gdy Leokadia miała 16 lat, jej o dwa lata starsza 
koleżanka ze szkoły, Janina, zaprosiła ją na letnie wa-
kacje do swojego rodzinnego domu. Janina Kawec-
ka herbu Gozdawa pochodziła z rodziny ziemiań-
skiej, która posiadała majątek w Husiatynie na Podolu, 
w powiecie kosowskim. Była córką Stanisława Kawec-
kiego i Jadwigi z Gańczakowskich. Janina miała piąt-
kę rodzeństwa i właśnie tego lata Leokadia poznała jej 
brata – Zdzisława. 

Zdzisław Szczęsny Kawecki herbu Gozdawa był rok 
starszy od Janiny, urodził się 21 maja 1902 r. w Husia-
tynie. Uczęszczał do szkoły powszechnej w Husiaty-
nie i do gimnazjów w Kołomyi, Wiedniu, a następnie 
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w Stanisławowie, gdzie w 1921 r. otrzymał świadectwo 
dojrzałości. Jak wielu jego kolegów w tych trudnych 
czasach był członkiem Polskiej Organizacji Wojskowej. 
Uczestniczył w walkach z Ukraińcami na Pokuciu. Jako 
ochotnik 6 pułku ułanów dostał się w 1919 r. do Szko-
ły Podchorążych Piechoty w Warszawie, a w 1920 r. do 
Szkoły Jazdy w Przemyślu. Od 1919 r. służył w Wojsku 
Polskim. Od 1920 r. uczestniczył w wojnie polsko-bol-
szewickiej. 25 listopada 1920 r. został podporuczni-
kiem i wraz z 18 pułkiem ułanów pomorskich do maja 
1921 r. przebywał na froncie. Tego lata otrzymał prze-
pustkę i odpoczywał w domu rodzinnym w Husiatynie. 
Dumny podporucznik pochwalił się rodzicom Meda-
lem Pamiątkowym za Wojnę 1918–1921 „Polska Swe-
mu Obrońcy”. Siostra Janina chwaliła się młodszej ko-
leżance bohaterstwem swojego brata, a ta patrzyła z co-
raz większym podziwem na młodego ułana.

Kaweccy uwielbiali jazdę konną. W swojej stajni 
posiadali piękne wierzchowce i często spędzali letnie 
popołudnia w siodle, przemierzając kłusem lub galo-
pem rozległy majątek. Leokadia miała więc wiele oka-
zji do doskonalenia umiejętności hippicznych pod 
okiem cenionego jeźdźca, jakim był Zdzisław. Na ko-
niec wakacji dostała w prezencie od rodziny Kawec-
kich gustowny ubiór do jazdy konnej.

– To właśnie ten strój siostry swojej prababci znala-
złaś dziś w skrzyni – dodała babcia i wyjęła ze skrzyni 
frak. – Zwróć uwagę, że na tym fraku i innych elemen-
tach można zobaczyć herb Gozdawa. Na czerwonym 
polu widnieje srebrna, podwójna lilia ze złotym pier-
ścieniem w środku. Na górze widać w klejnocie siedem 
zielonych pawich piór, a na nich znów lilia.

Przez następne lata Leosia często słyszała od swo-
jej przyjaciółki Janiny o losach jej starszego brata. 
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W 1923 r. w 26 pułku ułanów otrzymał stopień po-
rucznika. Następnie od 1925 r. pełnił służbę w szwa-
dronie Korpusu Obrony Pogranicza w Baranowiczach, 
a od 1927 r. w 10 pułku strzelców konnych w Łańcucie. 
W 1931 r. Kawecki ukończył Wyższy Kurs Instrukto-
rów Jazdy Konnej. Dalej uczył się, trenował i praco-
wał jako instruktor w Centrum Wyszkolenia Kawalerii 
w Grudziądzu. Startował w licznych zawodach i odno-
sił sukcesy. Janka pisała do koleżanki entuzjastyczne li-
sty, w których często cytowała słowa dowódców Zdzi-
sława. 

– Zobacz – babcia sięgnęła po jeden ze starych, pi-
sanych wypłowiałym granatowym atramentem listów, 
który wypadł z albumu. – Janina z dumą donosiła, że 
komendant CWK pułkownik Podhorski chwalił jej 
brata słowami: „Jako instruktor jazdy konnej posiada 
pełne wyrobienie teoretyczne i praktyczne oraz dużą 
umiejętność nauczania. Jest bardzo dobrym oficerem 
jako wychowawca, instruktor i dowódca”. Cytowa-
ła również głównego instruktora jazdy konnej majo-
ra Antoniewicza: „Jeździec bardzo dobry. Wartość za-
wodnika duża. Niezwykle ambitny i obowiązkowy.”

Jeszcze dwukrotnie siostra twojej prababci miała 
okazję spotkać Zdzisława Kaweckiego, jednak najbar-
dziej ucieszyło ją zaproszenie Janki, aby towarzyszyła 
jej w 1936 r. w podróży do Berlina. Podekscytowana 
Janina pisała, że jej brat będzie brał udział w Igrzy-
skach Olimpijskich! Obie były jednak pełne obaw ze 
względu na niepokoje w Niemczech. Kraj ten nazywał 
się już wtedy III Rzeszą Niemiecką, a rządzili nim na-
ziści. Niemiecka propaganda chciała dać pokaz wyż-
szości rasy białej nad innymi, jak również wyższości 
narodu niemieckiego nad resztą świata. Wiele krajów 
rozważało zbojkotowanie imprezy, ale Niemcy w koń-
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cu zapewnili, że zadbają o przestrzeganie Karty Olim-
pijskiej, reguł fair play i nie będą stosować rasizmu 
ani dyskryminacji. Polska reprezentacja zgłosiła swoje 
uczestnictwo w igrzyskach, więc Janka i Leosia zde-
cydowały się jednak zobaczyć na własne oczy zawody 
jeździeckie i osobiście kibicować Polakom.

Po drodze, w pociągu Leokadia miała okazję do-
wiedzieć się wiele ciekawych rzeczy o tych zawodach. 
Zdzisław Szczęsny Kawecki reprezentował Polskę 
we Wszechstronnym Konkursie Konia Wierzchowe-
go, czyli WKKW. Jest to trudna konkurencja wyma-
gająca dużego doświadczenia i ogromnych umiejętno-
ści konia i jeźdźca. Wierzchowce w dawnych czasach 
były ściśle związane z żołnierzami i taki rodzaj współ-
zawodnictwa wywodzi się właśnie z tradycji wojsko-
wej. Pierwszy podobny do współczesnego konkurs, 
który dał początek WKKW, odbył się w 1902 roku 
w Paryżu. Jeźdźcy mogli zaprezentować swoją umie-
jętność zgrania się z końmi oraz wytrzymałość, szyb-
kość i elegancję swoich wierzchowców. Od 1912 r., 
kiedy to odbyły się igrzyska w Sztokholmie, zawody te 
stały się konkurencją olimpijską. W tamtych czasach 
mogli w nich brać udział wyłącznie mężczyźni będący 
oficerami wojskowymi w czynnej służbie. 

Wszechstronny Konkurs Konia Wierzchowego 
odbywa się zwykle w ciągu trzech dni, ale może być też 
rozegrany w ciągu jednego lub dwóch dni. Składa się 
z ujeżdżenia, próby terenowej i parkuru. Wszystkie te 
trzy próby trzeba pokonać w taki sposób, aby otrzymać 
jak najmniej punktów karnych. Konie podczas zawo-
dów są poddawane szczegółowym badaniom wetery-
naryjnym i dopiero wtedy dopuszczane do kolejnych 
prób. Ujeżdżenie polega na wykonaniu na czworobo-
ku odpowiednich figur. Sędziowie oceniają dokładność 
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i elegancję tych figur oraz posłuszeństwo i sposób po-
ruszania się konia w stępie, kłusie i galopie. Próba te-
renowa, zwana crossem, jest to bieg w różnorodnym 
terenie z wieloma przeszkodami: pojedynczymi, zło-
żonymi z kilku części lub z alternatywami, np. bie-
gi łatwiejsze, ale dłuższe lub trudniejsze, ale krótsze. 
Ta część zawodów sprawdza szybkość, wytrzymałość 
i umiejętności wykonywania skoków. Sędziowie mie-
rzą czas ukończenia biegu oraz oceniają skoki. Jeśli jeź-
dziec lub koń upadnie albo koń trzy razy nie wykona 
polecenia jeźdźca, to zostają zdyskwalifikowani. Trze-
cią próbą jest parkur, czyli konkurs skoków przez prze-
szkody. Zawodnicy zdobywają punkty, ale czas nie jest 
tu już tak istotny, byle nie przekroczyć normy. Za zrzu-
cenie przeszkody przyznawane są punkty karne. Próba 
ta sprawdza wytrzymałość konia.

Janka opowiadała to wszystko Leosi z wielkim za-
angażowaniem i znawstwem, dlatego podróż upłynę-
ła szybko i przyjemnie. Berlin był pełny ludzi z całe-
go świata, po ulicach oprócz Europejczyków spacero-
wali Hindusi, Turcy czy Chińczycy. Tłumy na ulicach 
wiwatowały i klaskały. W całym mieście łopotały flagi 
różnych krajów, najwięcej było jednak czerwonych, fa-
szystowskich flag z czarną swastyką na białym tle. 

XI Letnie Igrzyska Olimpijskie w Berlinie rozpo-
częły się 1 sierpnia 1936 r. Wzięło w nich udział 49 
krajów i 4095 sportowców. Zawodnicy rywalizowali 
w wielu widowiskowych konkurencjach sportowych, 
jednak przyjaciółki z niecierpliwością czekały na za-
wody hippiczne, które w tamtych czasach były bardzo 
popularne i prestiżowe. Świadczyć o tym może fakt, że 
wraz z nimi cross oglądało około 200 tys. osób, a kon-
kurs skoków – około 90 tys., wśród nich nawet sam 
Adolf Hitler.
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Polską drużynę jeździecką w Berlinie reprezento-
wali trzej znakomici, ambitni, pełni pasji i waleczni za-
wodnicy. Pierwszym z nich był oczywiście porucznik 
Zdzisław Kawecki herbu Gozdawa, który miał wte-
dy 34 lata. Startował na koniu o eleganckiej sylwetce 
i płynnych ruchach. Jego wierzchowiec, Bambino, był 
wprawdzie młody, nerwowy, wyrywny i gwałtowny, jed-
nak miał duże możliwości w skokach przez przeszkody 
i wytrzymałość. Drugi zawodnik to trzydziestosześcio-
letni major Seweryn Kulesza, jeden z najsłynniejszych 
polskich jeźdźców w latach trzydziestych XX wieku. 
Początkowo planował startować na własnym koniu – 
Ben Hurze, ale przed samymi igrzyskami zwierzę pod-
czas treningów uszkodziło sobie piętkę, co zdecydowa-
ło o konieczności wyboru konia rezerwowego – Tośki. 
Klacz miała wprawdzie trudny charakter, jednak re-
kompensowała to ogromną energią i wytrzymałością. 
Trzecim polskim oficerem startującym w Berlinie był 
rotmistrz kawalerii Wojska Polskiego Henryk Leliwa-
-Roycewicz, trzydziestoośmioletni jeździec, który star-
tował na wałachu Arlekin III. Zawodnik mógł się po-
chwalić licznymi zdobytymi wcześniej złotymi, srebr-
nymi i brązowymi medalami w ujeżdżeniu, skokach 
i WKKW.

W pierwszym dniu odbyła się konkurencja ujeż-
dżenia. Startowało 50 zawodników, zawody przebiegły 
spokojnie, Polacy wprawdzie nie byli najlepsi, ale zajęli 
całkiem niezłe, średnie miejsca, wyprzedzając druży-
nowo Niemców. 

Drugiego dnia jeźdźcy wzięli udział w najcięższym 
konkursie, czyli cross-country. Przygotowywany sta-
rannie przez dwa lata tor budził podziw, ale był wy-
jątkowo trudny do przejechania. Zaprojektowano go 
tak, aby ułatwić zwycięstwo zawodnikom  niemieckim. 
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 Zawierał 35 rozmaitych przeszkód, m.in. kopce, rowy 
z barierami czy drąg nad strumieniem. Była to bar-
dzo dramatyczna próba dla wszystkich sportowców 
ze względu na dużą ilość urazów wśród ludzi i koni. 
Wszyscy jeźdźcy spadli z rumaków, dwa konie ze zła-
manymi nogami musiały zostać dobite, dwa inne oku-
lały. Amerykanin złamał nogę, a Niemiec obojczyk. 
Zdyskwalifikowano 10 reprezentacji. Major Kulesza 
upadł do błota, zgubił czapkę i sygnet, uszkodził sobie 
żebra, ale zajął 23. miejsce. Rotmistrz Roycewicz wy-
lądował w sadzawce. Ponadto niemiecki sędzia błędnie 
poinformował go, że ominął jedną przeszkodę i musi 
się wrócić. Mimo to zajął dobre 16. miejsce. Problemy 
miał również porucznik Kawecki. Jego koń, Bambino, 
podczas biegu skaleczył się w przednią nogę i zaczął 
kuleć, a on sam na jednej z przeszkód spadł z konia, 
zahaczył o drąg, skaleczył się i złamał dwa żebra. Po-
mimo niesamowitego bólu wsiadł ponownie na konia, 
powrócił do rywalizacji i chociaż znów upadł na ostat-
niej przeszkodzie, to uplasował się na 19. miejscu. Po 
tej trzymającej w napięciu próbie polska reprezentacja 
zajmowała trzecie miejsce, bułgarska drugie, a na pro-
wadzenie wysunęła się drużyna niemiecka. 

Trzeciego dnia rozgrywano parkur, czyli konkurs 
skoków, bardzo trudny i wymagający dla zmęczonych 
crossem koni oraz jeźdźców kontuzjowanych na skutek 
upadków. Do pokonania było 12 przeszkód, z których 
najwyższa miała 115 cm. Pierwszy z Polaków starto-
wał Kulesza. Tośka pojechała wspaniale, nie zrzuciła 
żadnej przeszkody i zapewniła majorowi drugie miej-
sce. Leliwa-Roycewicz również zaczął parkur całkiem 
dobrze, ale jego koń Arlekin jechał coraz wolniej, od 
połowy wręcz ledwo idąc i z wyczerpania nie potrafił 
już wykonać ostatniego skoku. Aby nie zostać zdys-
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kwalifikowanym za ominięcie przeszkody, rotmistrz 
zsiadł z konia, złapał go za uzdę i poprowadził tak, że 
koń zrzucił wszystkie drągi, ale przeszedł przez prze-
szkodę. Mimo 20 punktów karnych ukończyli bieg 
na 15. miejscu. Ostatni jechał Kawecki z zabandażo-
wanym tułowiem z powodu złamanych żeber na ko-
niu Bambino, który okulał po crossie i przed skoka-
mi miał przez 7 godzin masowaną nogę. Obolały koń 
nie chciał przeskoczyć dziewiątej przeszkody i zrzucił 
jeźdźca. Gozdawa znów się potłukł, jednak z krwią na 
ustach wsiadł na wymęczonego konia i ostatkiem sił 
zmierzał do mety. Zajął ostatnie, 26. miejsce, ale ukoń-
czył konkurencję, dzięki czemu polska drużyna zajęła 
w skokach trzecie miejsce. 

W klasyfikacji generalnej WKKW drużynowo zwy-
ciężyli wspierani przez swoich sędziów Niemcy, Polacy 
zdobyli srebrny medal olimpijski, a na trzecim miejscu 
była Wielka Brytania. Polscy kibice, wśród nich Janina 
oraz moja ciocia Leokadia, szaleli z radości z powodu 
takiego sukcesu.

Igrzyska zakończyły się 16 sierpnia 1936 r. Wzię-
ło w nich udział 49 krajów i 4095 sportowców. Niem-
cy zdobyli najwięcej medali – 38 złotych, 31 srebrnych 
i 31 brązowych. Nie mógł być to jednak powód do 
dumy, gdyż jako organizatorzy niejednokrotnie stoso-
wali nieuczciwe praktyki i nieczyste zagrania, aby zwy-
ciężyć i wykazać wyższość rasy aryjskiej i narodu nie-
mieckiego nad innymi.

Deszcz ustał, słońce już zachodziło, gdy babcia 
kończyła opowieść cioci Leokadii o walecznym po-
ruczniku. 

– Babciu? – zapytałam. – Czy wiesz coś o dalszych 
losach Zdzisława Kaweckiego? 

Babcia spojrzała na mnie zamyślona. 
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– Niestety, zginął 4 lata po Igrzyskach. Jego walecz-
na natura powiodła go na front II wojny.

Trzy lata po tej olimpiadzie Niemcy rozpętały świa-
towy konflikt zbrojny. W wojennej zawierusze Leoka-
dia straciła kontakt z rodziną Kaweckich. Janina prze-
żyła wojnę, zmarła dopiero w 1987 r. w wieku 84 lat. 
W przeciwieństwie do siostry Zdzisław nie miał tyle 
szczęścia, ale o tym Janina i Leokadia dowiedziały się 
dopiero po wielu latach.

Pod koniec okresu międzywojennego Kawecki słu-
żył w 7 Pułku Strzelców Konnych w Biedrusku pod 
Poznaniem. W 1938 r. awansował do stopnia rot-
mistrza. Gdy we wrześniu 1939 r. wybuchła II woj-
na światowa, został zastępcą dowódcy niewielkiej for-
macji saperów o nazwie Szwadron Pionierów Ośrod-
ka Zapasowego Wielkopolskiej Brygady Kawalerii 
w Kraśniku, z którą walczył w kampanii wrześniowej. 
Szwadron, walcząc samodzielnie, nie miał kontaktu 
z brygadą. Wierzchowiec Bambino zginął w walce. Po 
agresji ZSRR na Polskę, która nastąpiła 17 września 
1939 r., rotmistrz Kawecki został aresztowany przez 
żołnierzy radzieckich. Wraz z innymi polskimi ofi-
cerami był jeńcem wojennym w obozie w Kozielsku, 
a następnie w Katyniu. Tam w kwietniu 1940 r. został 
zamordowany strzałem w tył głowy przez funkcjona-
riuszy Obwodowego Zarządu NKWD w Smoleńsku, 
pracowników NKWD przybyłych z Moskwy na mocy 
decyzji Biura Politycznego KC WKP(b) z 5 mar-
ca 1940. Jego nazwisko figuruje na liście NKWD 
nr 022/2 z 9.4.1940, poz. 73, tp. 1744, na podstawie 
której został wywieziony do Lasku Katyńskiego i tam 
zamordowany. Grób rotmistrza Kaweckiego znajduje 
się na terenie obecnego Polskiego Cmentarza Wojen-
nego w Katyniu.
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5 października 2007 r., w czasie uroczystości „Ka-
tyń Pamiętamy – Uczcijmy Pamięć Bohaterów” zde-
cydowano o pośmiertnym awansowaniu rotmistrza do 
stopnia majora.

– Ciocia Leokadia nie wyszła za mąż – babcia kon-
tynuowała swoją opowieść. – Nigdy się nikomu z nas 
do tego nie przyznała, ale sądzę, że brat przyjaciółki 
był jej wielką, niespełnioną miłością. Do końca pa-
miętała o Zdzisławie. Nawet w wieku 87 lat poprosiła 
twoją mamę, aby pojechała z nią do Warszawy. Starsza 
dama chciała zapewne po raz ostatni wspomnieć przy-
stojnego jeźdźca z Husiatynia i zobaczyć w bazylice 
katedralnej św. Michała i św. Floriana tablicę upamięt-
niającą polskich olimpijczyków pomordowanych przez 
NKWD w Katyniu i Charkowie wiosną 1940 r. Tablica 
ta powstała 14 czerwca 1992 r. z inicjatywy Towarzy-
stwa Olimpijczyków Polskich. Twoja mama opowia-
dała później, że siostra jej babci z nostalgią spojrzała 
na tę tablicę, na czwartym miejscu widniało nazwi-
sko Zdzisława Kaweckiego. Ze łzami w oczach złoży-
ła tam pachnący bukiet kwiatów, aby pożegnać się ze 
swoimi wspomnieniami z młodości.

ŹRÓDŁA
1. Tomasz Pieczyński, I Bóg stworzył konia, Muzeum Ło-

wiectwa i Jeździectwa, Warszawa 1998
2. Hanna Łysakowska, Jeźdźcy olimpijscy, Sprint, 2000
3. http://www.olimpijski.pl/pl/bio/921,kawecki-gozda-

wa-szczesny-zdzislaw.html [17.02.2019]
4. https://pl.wikipedia.org/wiki/Zdzisław_Kawecki 

[17.02.2019]
5. http://www.stajniatrot.pl/texts/mondre/olimp.html 

[17.02.2019]
6. Film z serii Epitafia katyńskie, odcinek 36, Zdzisław Ka-

wecki-Gozdawa



100

Natalia Frys

Elegia o chłopcu zwycięskim

Pobiegł najlepiej, jak potrafił. Jeszcze nigdy nie 
gnał przed siebie tak szybko, smagany wiatrem, 
jakby ziemia paliła jego stopy żywym ogniem. 

Dał z siebie wszystko, bo to był decydujący wyścig, 
ostateczne zwieńczenie jego kariery biegacza, coś, na 
co przygotowywał się latami. Czasem miał wrażenie, 
że urodził się tylko po to, aby móc wygrać ten bieg. 
Tłumy stojące na trybunach rozmazywały się w nie-
kształtną mgłę. Liczył się tylko on i linia końcowa.

Buty uderzały miarowo o bieżnię. „Oddychaj, od-
dychaj, oddychaj” – powtarzał sobie i to było jedyne, 
o czym był w stanie myśleć. Czuł, że oczy zaczynają 
mu łzawić, nic w tej chwili nie miało już znaczenia, był 
niezwyciężony. Wiedział, że wygra. 

Pobiegł więc, bijąc swój własny rekord, pokonując 
swoje słabości, ciesząc się pędem i rwącym oddechem. 
Pobiegł i przegrał. 

Michał znalazł się na mecie piąty. Wyhamował 
i pochylił tułów, próbując odzyskać oddech i opano-
wanie. „Oddychaj, oddychaj, skup się, do jasnej chole-
ry” – w głowie miał obraz tylko mijających go innych 
nastolatków, którzy biegli po podium. Po jego wygra-
ną, po jego chwałę, po jego rekord. Nie mógł skupić się 
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na niczym innym, a tak strasznie nie chciał dać po so-
bie poznać, jak go to zabolało. Nie mógł pokazać im, 
że ich miłość do sportu jest silniejsza, bo jego pasja nie 
wystarczyła, aby ich wyprzedzić. 

Kiedy wyprostował się, czuł jak euforia po biegu 
powoli zaczęła z niego wyparowywać, zostawiając po 
sobie już tylko to dojmujące uczucie żalu, że to znowu 
nie on. W swoim ostatnim wyścigu pokazał, że tak na-
prawdę nigdy nie był najlepszy. 

*  *  *
Był najlepszy. Wiedział to, kiedy wysforował się 

z łatwością przed tych starszych chłopców. Widział 
przed sobą tylko swój cel – linię mety. Przez chwi-
lę miał wrażenie, jakby wyrosły mu skrzydła i lekko 
przefrunął to ostatnie pół metra. Chyba też zapomniał 
w międzyczasie, jak się oddycha. Dalej pamięć rozma-
zywała się całkiem i Michał nie był pewien wszyst-
kiego, co się stało po tym, gdy przebiegł koło sędziów. 
Czy rodzice od razu do niego podbiegli? Czy przez 
chwilę był sam? Ktoś podszedł, aby jako pierwszy uści-
snąć mu dłoń? Małemu, niskiemu chłopcu o piasko-
wych włosach, którego zwycięstwa nikt się nie spo-
dziewał? W końcu był jednym z młodszych w swojej 
kategorii. Na pewno tak było, bo w szkole stanowiło to 
sensację, że niepozornemu Michałkowi się udało. 

– No tak, tak, tak. To urwisek, zawsze szybko bie-
gał, żeby tylko uciec przed dorosłymi, po tym jak już 
coś zmalował – pani wychowawczyni z drugiej kla-
sy uśmiechała się szeroko do jego rodziców i od tego 
czasu skończyły się telefony o jego wybrykach. To był 
główny skutek tych zawodów. Ale był też drugi. 

Kiedy stał ze złotym medalem zawieszonym na 
szyi i pozował do zdjęć, kiedy słuchał płynących ze 
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 wszystkich stron pochwał, zapragnął czegoś, co zawa-
żyło na jego dalszym życiu. Michał chciał znów coś 
wygrać. 

*  *  *
Michał znów coś wygrał. To nikogo już nie dziwi-

ło, że przychodził z zawodów zwycięski. Był złotym 
chłopcem swojej podstawówki. Trenerzy go ubóstwiali, 
nauczyciele stawiali za przykład, ale najbardziej dum-
ny był ze sprawiania radości ojcu. Jego tata też biegał 
w młodości i chciał nawet związać z tym swoją dal-
szą karierę. Jednak potem mama zaszła w ciążę i mu-
siał zrezygnować ze swoich marzeń, aby pójść do nor-
malnej pracy, gdzie tyrał jak wół. Zawsze powtarzał, że 
chociaż syn może pójść w jego ślady, jeśli tylko będzie 
chciał. 

Chłopak nigdy nie biegał jednak dla ojca, ale dla 
siebie. Cieszył się ze wsparcia, to oczywiste. Tak bar-
dzo pragnął uczynić ze swojego hobby sposób na ży-
cie i pójść już po gimnazjum do szkoły sportowej, co 
dałoby mu wielką szansę na karierę. Bieganie było jego 
największą miłością, czymś, co wydawało się być stwo-
rzone idealnie dla niego. A najbardziej już stworzone 
dla niego były zwycięstwa, żywy dowód, że pasja po-
trafi doprowadzić do sukcesu. 

*  *  *
Swój ostatni sukces odniósł w szóstej klasie. Po-

tem coś się zepsuło. Zaczął przegrywać. Czy mniej ko-
chał to, co robił? Skądże, codziennie ćwiczył coraz wię-
cej i więcej, będąc coraz bardziej zawziętym. Po prostu 
stał się gorszy, jego talent w pewnym momencie stanął 
w miejscu i przestał się rozwijać. Kiedy inni osiągali co-
raz lepsze czasy, Michał jakby zatrzymał się w rozwoju. 



103

Elegia o chłopcu zwycięskim

Trener gimnazjalny podszedł do niego po tych za-
wodach i próbował chyba go pocieszyć. Niezgrabnie, 
bo niezgrabnie, ale liczą się chęci, prawda? Słuchał 
więc słów otuchy, że był naprawdę dobry, w porówna-
niu do innych uczniów z ich szkoły niemal genialny… 
Tylko co to zmieniało, jeśli było tylu wciąż lepszych 
od niego? Pochwały podbudowane litością są tymi naj-
gorszymi. Szczególnie dla kogoś, kto już kiedyś poznał 
smak bycia najlepszym. Podróż do domu autem trene-
ra była torturą. 

*  *  *
Mama na jego widok podniosła się znad przygo-

towywanej właśnie kolacji. Nie musiała pytać, od razu 
po jego chmurnym wzroku i zaciętej minie odgadła, 
co się stało. Jej twarz wyraźnie posmutniała i Michał 
nie mógł pozbyć się myśli, że ją zawiódł. Ubiegł jej 
wszelkie pytania, rzucając pierwsze, co mu przyszło do 
 głowy:

– Co mamy na kolację? 
– Zupę pomidorową, kochanie. – Zabolało, to było 

złe pytanie. Jedną z tradycji w ich domu było to, że 
zawsze po wygranych zawodach wszyscy jedli lasagne. 
Swego czasu doszło do tego, że mama przygotowywała 
ją, jeszcze zanim dowiadywała się o wynikach, bo wte-
dy wyniki były oczywiste. 

–  Michałku, może chciałbyś porozmawiać? Tata 
dzisiaj przyjdzie później, zjesz ze mną i Szymkiem ko-
lację, a potem poczekamy… 

– Nie, dziękuję, nie jestem głodny. Wiesz, prześpię 
się. – Wycofał się z kuchni i minął młodszego brata, 
wychylającego głowę ze swojego pokoju.

Drzwi trzasnęły za nim głucho.
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*  *  *
–  Michał?  –  drzwi do jego pokoju uchyliły się, 

wpuszczając delikatną smugę światła z korytarza. No 
tak, mama powiedziała mu o wszystkim. Ciekawe, czy 
on też był rozczarowany? 

– Chcę być sam – odwrócił się do ściany, mając na-
dzieję, że tata da mu spokój i sobie pójdzie. Po chwili 
jednak materac ugiął się pod ciężarem starszego męż-
czyzny i tak siedzieli razem wśród ciemności i cieni. 
Ojciec i syn. Dwaj milczący żałobnicy po przestrzelo-
nych marzeniach. 

Tata o nic go nie pytał ani nie próbował pocieszać. 
Wiedział, że nic by to nie dało. Nie mógłby przecież 
odpowiedzieć na jedyne pytanie, którym zadręczał się 
Michał. 

„Dlaczego?” 
Przecież ćwiczył. Codziennie był na treningach 

i nie traktował tego jako zło konieczne, ale jako nagro-
dę po ciężkim dniu w szkole. 

„Dlaczego?”
Boże, co z tego, że był „dobry”. Czasem bycie „do-

brym” nie wystarcza i jest jeszcze gorsze od bycia 
w czymś kiepskim. Bo choć tyle próbował, choć tak 
to kochał, to nie mógł osiągnąć szczytu. Był odpo-
wiednio dobry, aby być świadkiem, jak inni to robią, co 
było najgorszą z możliwych tortur. Jego serce było ze 
szkła, które przy pierwszym ciosie tylko lekko popęka-
ło. Z każdym kolejnym uderzeniem jednak pojawiało 
się na nim coraz więcej rys, aż w końcu nic już z niego 
nie zostało. 

„Dlaczego?” 
Filip nie ćwiczył tak bardzo jak on, często opusz-

czał treningi, a dzisiaj był trzeci na mecie. Do jasnej 
cholery, był lepszy od niego, choć biegać zaczął na po-
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ważnie dopiero dwa lata temu. Jeszcze jakby żaden ze 
zwycięzców nie miał twarzy, a ich nazwiska były tylko 
przypadkowymi wyrazami, których prawdopodobnie 
nigdy już nie usłyszałby, byłoby okej. Wciąż niedobrze, 
ale wystarczająco, aby powiedzieć „okej, stało się”. Jed-
nak był też Filip. 

„Dlaczego, dlaczego, dlaczego?”
Czy tu chodzi o szczęście? O te mityczne złe lub 

dobre dni? Może trzy lata temu drogę przebiegł mu ja-
kiś czarny kot i wtedy dobra passa się skończyła? Czyż-
by sukcesy już na zawsze zostały w czasie przeszłym?

Kiedy Michał przerwał milczenie, za oknem było 
już całkiem ciemno. 

–  Tato?  –  głos miał pusty i apatyczny. Stało się 
w końcu wszystko. 

– Tak? – obaj wiedzieli, o co chce zapytać i jaka bę-
dzie odpowiedź. 

– Moje liceum sportowe… Ja… –  Michał zawahał 
się. Czuł, że coś w nim pęka. Łzy zapiekły go w kąci-
kach oczu. 

– Wiem – ojciec przygarnął go do siebie i mocno 
przytulił. On naprawdę wiedział. Też to przeżył. Chło-
pak nie był już mały, ale i tak poczuł się minimalnie 
lepiej. Lekko mniej okropnie i źle, mimo że nadszedł 
Armagedon. – Tak strasznie mi przykro. 

Siedzieli w ciszy kolejne minuty. Ojciec i syn, kaci 
swoich serc. Obaj potrzebowali czasu, aby się z tym 
wszystkim pogodzić. Bo, Michał pomyślał, nie wyleczą 
się do końca chyba nigdy. 

*  *  *
Biegł chodnikiem. Szykował się ciepły dzień; mógł 

poznać to po delikatnie niebieskim niebie, wciąż lekko 
zaróżowionym. Nozdrza wypełniał mu świeży zapach 
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kwiatów i skoszonej trawy. Po paru minutach zatrzy-
mał się, aby ściągnąć bluzę (uważał przy tym, żeby słu-
chawki nie wypadły mu z uszu) i został tylko w białym 
rozciągniętym podkoszulku i czerwonych szortach. 
Kaśka z jego klasy określiła to kiedyś „strojem patrio-
tycznym”, co zawsze mu się przypominało, kiedy prze-
biegał koło jej domu. Uśmiechnął się do siebie na myśl 
o dziewczynie. Dla niej nie liczyło się, czy wygrywał 
czy przegrywał i tak byli przyjaciółmi. Pewne rzeczy są 
na tym świecie stałe.

Robiło się już coraz cieplej wraz z nadejściem wio-
sny. A razem z nią rodziły się nowe marzenia i przyszłe 
plany, musiał też zdecydować, co właściwie chce robić 
dalej. Nic już nie było idealnie, ale wciąż mogło być 
przecież w porządku. 

Drgnął, kiedy poczuł klepnięcie w ramię i wyszcze-
rzył zęby w uśmiechu na widok Kuby. Napisał do niego 
wieczorem, czy dzisiaj też będzie na stadionie i ucie-
szył się, że już teraz się spotkali. Skierowali się ku wej-
ściu do parku.

– Co tam słychać? – zapytał wesoło Kuba, powra-
cając do truchtu. – Nie było cię w piątek w szkole. Już 
myślałem, że nasze weekendowe biegi odwołane. 

– Szczerze mówiąc, to u mnie okropnie – Michał 
lekko zwolnił i spojrzał z powagą na przyjaciela, który 
zatrzymał się kilka kroków przed nim. – Wiesz już, że 
przegrałem, prawda? 

–  No wiesz, mieszkam przecież obok Filipa, który 
nie może się nachwalić, że z tobą wygrał. Sorka, wiem, 
to było nietaktowne pytanie. Po prostu zacznijmy te-
mat o czymś innym, okej? – niższy z chłopców potar-
gał z zakłopotaniem rozczochrane włosy. 

– Dobrze, ale… Za chwilkę. Wiesz, muszę się wyga-
dać, a ty jesteś moim najlepszym przyjacielem, więc… 
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– Cholera, wiedziałem, że zostanie nim to pułapka 
– Kuba pacnął się w czoło, a Michał prychnął. – Da się 
jeszcze wycofać?

– Zamknij się, teraz ja mówię. Wiesz, co oznacza 
to, że przegrałem? – widząc, że Kuba już, już otwierał 
usta, aby coś powiedzieć, dodał szybko: – Dobra, pyta-
nie retoryczne, nie odpowiadaj. Oznacza to, że nie idę 
do tego liceum sportowego. 

Pomiędzy chłopcami zapadła nagła cisza. Wypeł-
niła przestrzeń między nimi, przygniatając ich swo-
im ciężarem na chwilę do ziemi. Wszystkie słowa na 
chwilę zawisły w powietrzu.

–  O które liceum sportowe ci chodzi? – Kuba 
w końcu spojrzał na niego tak poważnie, jak jeszcze 
nigdy. 

– Dobrze wiesz, o które. To w mieście wojewódz-
kim, tak. 

– Ale… Ty przecież marzyłeś o tym, od kiedy pa-
miętam, a pamięć mam chyba jeszcze dobrą. 

– Zgadza się – Michał skinął spokojnie głową. 
– To… Dlaczego? – znowu to pytanie, które będzie 

prześladować go już chyba do końca. Tylko tym razem 
odpowiedź jest prosta.

–  Ten wyścig był nie tylko… hm, zwieńczeniem 
mojej kariery biegacza, ale i biletem, dzięki które-
mu mógłbym iść dalej. Kuba, moi rodzice nie mają 
pieniędzy, żeby móc opłacić mi internat, a gdybym 
tylko przedwczoraj wygrał, to dostałbym stypen-
dium. – Ten jednoczesny wstyd i ulga, kiedy w koń-
cu to komuś mówił. Prawda była okropna i gryząca, 
ostateczna.

– Czyli nie będziesz mógł biegać profesjonalnie? – 
przyjaciel patrzył na niego wielkimi oczami, nie mogąc 
uwierzyć w to, co właśnie usłyszał. – Po prostu pój-
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dziesz do jakiegoś matfiza czy biolchema i zapomnisz, 
jak kochałeś wyścigi? 

– Takich rzeczy się nie zapomina – Michał zaśmiał 
się gorzko i poczuł, że naprawdę dorósł do pewnych 
rzeczy, choć to tak bolało. – Mój tata też dalej pamię-
ta, jak to było wygrywać. Jestem do niego podobny na-
wet pod tym względem, że nie mogę zrealizować tego 
samego marzenia. Nie zwracałbym na przegraną takiej 
uwagi, gdyby to nie oznaczało… tego.

Stał jeszcze przez jakieś trzy sekundy, po czym ze-
rwał się do biegu. Kuba pognał za nim z lekkim opóź-
nieniem. Blondyn zwolnił, tak aby mogli biec ra-
mię w ramię. Ruszyli parkiem w kierunku pobliskie-
go stadionu, chcąc szaleńczo cofnąć się do dni, kiedy 
wszystko było prostsze. Nagle Michał odwrócił się lek-
ko w kierunku jasnego słońca, świecącego już mocno 
pomiędzy drzewami. Czuł, że spływa po nim oczy-
szczenie. 

– Wiesz co, Kuba? – zaśmiał się znów, już całkiem 
bez goryczy, potrząsając przy tym głową. – Naprawdę 
kocham biegać. Ale czasem miłość zwyczajnie nie wy-
starczy. A ja muszę i tak iść dalej. 

To była jedna z pierwszych i najważniejszych 
prawd jego życia. Pozwalała ona biec przegranemu da-
lej, z czystym sumieniem, że zrobił wszystko, co mógł 
na ten moment. Najlepiej jak potrafił.
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Bieg z przeszkodami

Biegnę. Prawa, lewa, prawa, lewa, prawa… Serce 
bije jak szalone, poziom adrenaliny wzrasta nie-
bezpiecznie. Krew pulsuje w żyłach, w uszach sły-

szę tylko szum. Nie widzę i nie czuję nic poza… No 
właśnie, poza czym? W oddali widzę mój cel: metę. Pod 
stopami czuję nawierzchnię bieżni, gorącej od słońca. Po 
karku spływa strużka potu. Lewa, prawa, lewa… Jesz-
cze tylko kilkanaście metrów… Szum w uszach wzma-
ga się, adrenalina wspomaga moje ruchy jak kawa zmę-
czony umysł. Ale ja nie czuję zmęczenia. Biegnę i bie-
gnę do przodu, nie zwracając uwagi na nikogo. Prawa, 
lewa, prawa, lewa… Ten szalony rytm zaczyna być czę-
ścią mnie, umysł wyłączył myślenie. Jeszcze kilka me-
trów… Prawa, lewa… i nagle czuję przeszywający stopę 
ból… Jak w zwolnionym tempie widzę zbliżającą się na-
wierzchnię. Moje ręce same wyciągają się w jej kierunku, 
jakby wiedziały, że muszą zamortyzować upadek.

Przez niemiłosiernie długą chwilę upadałam na 
twardą ziemię. Bardzo twardą. Jak przez mgłę poczu-
łam ból w przedramieniu, potem w barku i następnie 
w kolanach. Wtedy bolało już całe ciało. I dusza…

Ból psychiczny był gorszy niż fizyczny. Uniosłam 
głowę, by zobaczyć, jak zawodniczki kończą bieg. 
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Wszystkie oprócz mnie. Powoli opuściłam wzrok, za-
ciskając coraz mocniej powieki, by nie patrzeć na ich 
uśmiechnięte twarze.

Podbiegł trener razem z lekarzem. Coś krzy czeli, 
ale nie chciałam słyszeć. Bolało i już. Głównie serce. 
Wiem, że znieśli mnie z bieżni. Więcej nie pamiętam. 
Ocknęłam się w szpitalu na izbie przyjęć. Otaczali 
mnie obcy ludzie. Coś mówili, kiwali lub kręcili gło-
wami, o coś pytali. Potem…

Zerwałam się z łóżka zlana potem. Otaczały mnie 
znajome ściany mojego pokoju. Przez okno wpadały 
promienie porannego słońca. Rozejrzałam się dooko-
ła i wypuściłam z płuc powietrze. Zza drzwi dobie-
gały odgłosy porannej krzątaniny mojej mamy. Napię-
cie nieco zelżało. Wzięłam kilka głębokich oddechów 
i opadłam na poduszki. Znów ten okropny sen…

Kilka minut później do pokoju zajrzała mama:
– Wstawaj, kochanie. Już po siódmej. Pani Antoni-

na będzie na nas czekać.
Codziennie słyszałam to samo zdanie. Już mi się 

znudziło. Od blisko trzech miesięcy co rano mama 
wkładała głowę przez drzwi i budziła mnie tym znie-
nawidzonym zdaniem. Pani Antonina… Rehabili-
tantka.

Odrzuciłam kołdrę i niespiesznie wstałam z łóż-
ka. Powlokłam się do łazienki, odkręciłam kurek z go-
rącą wodą. Niemal natychmiast para pokryła lustro, 
w którym odbijała się moja pozbawiona jakiegokol-
wiek entuzjazmu twarz. Doskonała metafora mojego 
życia. Z jednej strony ja, ta prawdziwa, z krwi i kości, 
bez chęci, bez radości, obojętna. Z drugiej strony też 
ja, ta radosna i uśmiechnięta, ale ukryta, schowana po 
drugiej stronie lustra. Pomiędzy nami mglista kurty-
na, której nie mam siły odsłonić, a która zniekształca 
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rzeczywistość. Nie mam siły ani odwagi, by wyciągnąć 
rękę i przetrzeć lustro, by odsłonić siebie. Nie mam siły, 
by stać się tą samą dziewczyną sprzed wypadku.

– Anka! Pospiesz się! – mama jak zwykle krzyknę-
ła z kuchni.

Dwadzieścia minut później siedziałam z nią w sa-
mochodzie.

Od wypadku na bieżni minęło pół roku. Pękła mi 
wtedy torebka stawowa w stawie skokowym lewej sto-
py, przez co straciłam równowagę i upadłam na zie-
mię. Prędkość i siła upadku sprawiły, że bardzo się wte-
dy potłukłam i złamałam kość piszczelową. To był ko-
niec moich marzeń o wyjeździe na igrzyska do Rio. 
Gdy zdarzył się wypadek, u nas w klubie odbywały się 
eliminacje w biegach sprinterskich. BYŁAM JEDNĄ 
Z FAWORYTEK. Zamiast mnie pojedzie Olka… 
a olimpiada już za tydzień.

Wypadek pozbawił mnie marzeń i radości życia. 
Do dziś mam pretensje do losu, że nie pojadę do Rio, 
do Boga, że biernie patrzył, jak się przewracam i do 
siebie, że być może za słabo się rozgrzałam przed tym 
nieszczęsnym biegiem. Dwa miesiące w gipsie jeszcze 
bardziej mnie zdołowały. Przestałam się uśmiechać, 
a nawet odzywać, fukałam na wszystkich dookoła, zra-
żając do siebie przyjaciół, znajomych, a nawet rodzinę. 
Nie chciałam współpracować z fizjoterapeutką, uwa-
żając te spotkania za stratę czasu. Moje życie się skoń-
czyło. Teraz mogłam tylko wegetować, patrzeć, jak inni 
biegną po laury, jak zdobywają medale, słuchają hym-
nu granego specjalnie dla nich. Nie dla mnie. To takie 
niesprawiedliwe!

Podobne myśli nawiedzały mnie codziennie. Świat 
wydawał mi się szary, nijaki, bez sensu. Ja byłam bez 
sensu. Byłam bezużyteczna! W jednej chwili stałam się 
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nikim! Miałam 19 lat i nie widziałam przed sobą przy-
szłości. Moje życie się skończyło. Nie będzie Rio, nie 
będzie medali, nie będzie sławy, nie będzie dumy, rado-
ści, nie będzie mnie.

– Przyjadę po ciebie jak zwykle – oznajmiła mama.
Kiwnęłam głową i wysiadłam z samochodu. Cią-

gnąc za sobą plecak weszłam do gmachu kliniki reha-
bilitacji sportowej. Z rozmachem usiadłam na krześle 
w poczekalni, założyłam ramiona na piersi w sposób, 
który odgradzał mnie od świata i czekałam. Nagle zda-
łam sobie sprawę, że dziś jest jakoś inaczej niż zwykle. 
Nie było codziennego gwaru, który zawsze wypełniał 
poczekalnię. W zamian za to była… cisza. Niepokoją-
ca cisza. I pustka. Nie było nikogo poza pielęgniarką 
w rejestracji i mną.

Niespiesznie podeszłam do kontuaru.
– Czy pani Antonia dziś przyjmuje? – zapytałam.
Pielęgniarka uśmiechnęła się promiennie: – Oczy-

wiście.
– Więc..? – uniosłam bezczelnie brwi, chcąc dać 

kobiecie do zrozumienia, że JA czekam na zajęcia. 
W końcu marnuję tu czas.

– Trwa spotkanie z Natalią Majewską. Pani Anto-
nina na pewno jest w auli – odrzekła pielęgniarka.

– Natalią Majewską? – zdziwiłam się.
– Tą niepełnosprawną biegaczką, która…
– Tak, wiem – przerwałam jej niegrzecznym prych-

nięciem i dziwnie obrażona wróciłam na moje krzesło.
Przez dobry kwadrans siedziałam samotnie w po-

czekalni, wsłuchując się w ciszę i tykanie staromodne-
go zegara wiszącego naprzeciwko wejścia. I w tej ci-
szy usłyszałam nagle przytłumione oklaski i pokrzy-
kiwania dobiegające z głębi korytarza prowadzącego 
do auli. Chciałam wstać i sprawdzić, co wywołało ten 
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aplauz, ale nie miałam na to siły. W głębi serca wiedzia-
łam, kto był adresatem tych oklasków. Siedziałam więc 
dalej, udając, że nic mnie nie obchodzą brawa i ogólna 
wesołość dobiegająca z drugiego końca centrum reha-
bilitacji. Minuty płynęły jedna za drugą, a ja oddycha-
łam coraz szybciej, denerwując się, że pani Antonina 
nie pojawiła się jeszcze w poczekalni.

– Nie chcesz iść do auli? – odezwała się pielęgniar-
ka zza kontuaru.

– Nie! – prawie krzyknęłam, ale… nie potrafiłam 
powstrzymać ciekawości. Niemal bezszelestnie otwo-
rzyłam drzwi i szybko do niej weszłam. Aula pełna była 
ludzi wpatrzonych w postać młodej, pięknej dziewczy-
ny, która uśmiechała się do wszystkich przyjaźnie. Naj-
bardziej uderzył mnie jej uśmiech. Był… taki szczery.

– Jestem Natalia – powiedziała. – Mam 22 lata 
i biegam, chociaż… bez odpowiedniego sprzętu, ja-
kim są nogi.

Nagle pochyliła się i podciągnęła legginsy, pod 
którymi ukryte były metalowe protezy. Gapiłam się 
na nie z niedowierzaniem. Nigdy czegoś takiego nie 
widziałam.

– Moje protezy nie są piękne, ale na pewno uży-
teczne – zauważyła. – Dzięki nim spełniam marzenia. 
Biegam… i to całkiem nieźle. Kiedy w wypadku straci-
łam nogi, jedną na wysokości kolana, drugą w połowie 
łydki, miałam 14 lat. Wydawało mi się, że to mój ko-
niec. Życie straciło dla mnie sens. Najpierw codziennie 
płakałam, potem wściekałam się na wszystkich, odrzu-
całam każdą wyciągniętą pomocną dłoń… Podniosłam 
się dosłownie i przenośnie dzięki rehabilitantom i in-
nym niepełnosprawnym sportowcom. Nie było łatwo, 
ale miałam już swój cel. Pomagał mi wtedy Marcin, 
który przyszedł dziś tu ze mną…
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Natalia przerwała swą wypowiedź i… podeszła do 
młodego mężczyzny, po czym poprowadziła go na śro-
dek sali. Kiedy zobaczyłam jego twarz, zrozumiałam, 
że jest on niewidomy

– Jestem, tak jak Natalia, biegaczem – powiedział.  – 
Kiedyś marzyłem, że zostanę żołnierzem, ale moje pla-
ny legły w gruzach, gdy w wieku 19 lat straciłem wzrok. 
Przez pół roku buntowałem się, pyskowałem nauczy-
cielom, nie chciałem się uczyć życia w świecie ciemno-
ści. Później przypomniałem sobie, że ciągle mam jesz-
cze sport. Codzienne treningi i biegi przyniosły efek-
ty. Zdobyłem nawet mistrzostwo Polski niewidomych. 
Samotne bieganie ma jednak swoją cenę. Złamanie ko-
ści piszczelowej, zerwanie mięśni łydki, kilka skręceń 
kostki, zderzenia ze słupami – to takie „dary’’ losu, które 
muszę brać na klatę. Często śmieję się, że moim mot-
tem jest hasło: „Nie widzę przeszkód’’. Biegam nie tyl-
ko dlatego, że bieg to wolność, ale przede wszystkim, by 
pokazać innym, że nie ma barier... tworzymy je sami we 
własnych głowach. Moje słabości są moją siłą.

Gdy skończył mówić, wyszłam z auli. Chciałam… 
nie, musiałam ochłonąć. Mimowolnie porównywa-
łam życie Natalii i Marcina ze swoim. Ja i moje pla-
ny… zwycięstwa, medale, duma. Pierwsza poważniej-
sza kontuzja i… żal, depresja, wściekłość, bierność. Za-
pomniałam o najważniejszym – o walce. Jaka ze mnie 
biegaczka?! Czyżbym biegła tylko po sławę? Dlaczego 
tak się zachowuję, przecież nikt mi nie powiedział, że 
nie mogę trenować. Natalia i Marcin walczą nie dla 
rozgłosu, lecz po to, by godnie żyć, a ja…?

Zamyślona nie zauważyłam nawet, że pani Antoni-
na stoi przede mną i coś do mnie mówi.

– Aniu, przepraszam za spóźnienie, ale dziś była 
wyjątkowa sytuacja. Zapraszam do gabinetu.
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Bez słowa poszłam za fizjoterapeutką. Weszłyśmy 
do pokoju ćwiczeń i… stanęłam jak wryta. Nie były-
śmy same. Przy biurku siedziała Natalia, która ruszy-
ła w moim kierunku z wyciągniętą na powitanie dło-
nią. Niepewnie uścisnęłam jej rękę i spojrzałam pyta-
jąco na panią Antoninę. Ta uśmiechnęła się, po czym 
stwierdziła:

– Chciałam, abyście się poznały. Ja za chwilę wrócę.
Po jej wyjściu zapadła niezręczna cisza, którą prze-

rwała Natalia, pytając się mnie, czy kocham to, co robi-
łam przed kontuzją. Nie wiem dlaczego, ale otworzy-
łam się przed nią. Opowiedziałam jej wszystko o sobie, 
całą prawdę, bez upiększeń, po czym schowałam twarz 
w dłoniach i strząsnęłam samotną łzę.

– Boże, jaka ja byłam głupia – wyszeptałam. – Wy 
zmagacie się z przeciwnościami losu, ja nie potrafię po-
konać drobnych przeszkód. Chciałam już, natychmiast 
zwyciężać, bo... tak sobie planowałam. Gdy plany się 
posypały, obraziłam się na cały świat, a przecież biega-
nie to moja pasja, to moje życie... Unosić się nad bież-
nią, czuć wiatr we włosach…

– Wcześniej wściekałaś się i nie ma w tym nic dziw-
nego – przerwała Natalia. – Musisz jednak uporać się 
ze swoimi ograniczeniami. Bez tego nie pójdziesz da-
lej. Jak mawiał Coelho: „Nikt nie może tracić z oczu 
tego, czego pragnie. Nawet, kiedy przychodzą chwile, 
gdy zdaje się, że świat i inni są silniejsi. Sekret tkwi 
w tym, by się nie poddać’.’

Jeszcze raz spojrzałam na nią. Stała przede mną… 
taka radosna, pełna życia...Uśmiechnęłam się do niej... 
i był to uśmiech niewymuszony, szczery. Zrozumiałam 
już... nie tylko ją, ale przede wszystkim siebie.

Tydzień później w Rio odbyło się uroczyste otwar-
cie igrzysk. Siedziałam z Natalią przed telewizorem 



Julia Aleksandra Jabłońska

i z entuzjazmem oglądałam naszą drużynę. Gdy za-
uważyłam Olkę, z całego serca życzyłam jej zwycię-
stwa. Obiecałam sobie, że ja też zwyciężę. Jeśli nie 
w biegach, to na pewno w życiu. To możliwość speł-
niania marzeń sprawia, że jest ono tak fascynujące.
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Nic nie dzieje się bez powodu

Tata od zawsze próbował zaszczepić we mnie mi-
łość do sportu. Konkretnie do koszykówki. On 
sam w młodości grał zawodowo i to nawet w bar-

dzo znanym klubie. Niestety, przerwał swoją karierę, 
bo, jak mówi, pojawiła się mama, a potem ja. Szcze-
rze, średnio w to wierzę. Podejrzewam, że miał jakąś 
poważną kontuzję i dlatego skończył z tym wszyst-
kim. On, zagorzały fan gry w kosza, który nieobejrze-
nie przynajmniej raz w tygodniu jednych rozgrywek na 
żywo uważa za świętokradztwo i który dofinansowuje 
każde spotkanie koszykarskie w naszym mieście, rezy-
gnuje z piłki i światowej sławy przez wzgląd na rodzi-
nę. Jasne, już to widzę. Wyobrażam sobie, jak w week-
endy kupuje dla naszej trójki bilety do kina zamiast na 
kolejny mecz. A w życiu! Nie mój ojciec. Aha, a co jeśli 
aktualnie nic nie grają? Spokojnie, spokojnie, zasko-
czę was (lub nie, jeśli znacie podobne przypadki), An-
drzej Nożny (dobre, nie? nieźle go los urządził) rezer-
wuje lot do innego kraju albo do skutku szuka jakiejś 
transmisji w telewizji czy internecie. Z tego też powo-
du jego bagaż podręczny jest zawsze spakowany, szaf-
ki kuchenne są wypchane paczkami słonego popcornu, 
a w lodówce mamy pełno coca-coli „bez cukru”. Mało 
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tego, przy każdej uroczystości rodzinnej jesteśmy zmu-
szeni setny raz słuchać jego historii, oglądając przy tym 
zdjęcia przedstawiające szczęśliwego chłopaka w ko-
szulce z czerwonym bykiem, logo Chicago Bulls. Kie-
dy wchodzimy na temat zakończenia jego kariery, tata 
zaczyna zachowywać się nieswojo, dostaje słowotoku, 
a potem nagle urywa i nie odzywa się aż do następne-
go dnia. No, chyba że ktoś obrazi jego ulubiony klub. 
Wtedy to lepiej dla tej drugiej osoby, żeby to ona nie 
odzywała się przez najbliższe dwanaście godzin. Kwe-
stia gry mojego rodzica pozostaje więc zamieciona pod 
dywan z napisem „rodzina jest najważniejsza”. Mimo 
że moje podejrzenia nie są potwierdzone, to swoje 
wiem i nie dam się nabrać tak jak ciotka Halina, gdy 
się jej wciska udawaną prawdę. 

Dobra, ale wróćmy do mnie, bo jeszcze chwila i ta 
opowieść zamieni się w życiorys mojego taty, a nie ta-
kie jest założenie. A zatem, jestem Michalina. Możecie 
wierzyć lub nie, ale to imię tato wybrał mi na cześć Mi-
chaela Jordana, sześciokrotnego mistrza NBA. Nawet 
czasem mówi do mnie Mike. Mam szesnaście lat, a już 
ponad połowę swojego życia spędziłam na boisku, ko-
złując piłkę. Jestem jedynaczką. Wiem, że moi rodzice 
chcieliby mieć też syna, ale opcja chłopczycy, którą po 
części jestem (szczególnie w szerokich spodniach do 
kolan), chyba też im odpowiada, zwłaszcza tacie. Od 
kiedy pamiętam, zapisywał mnie na dodatkowe zajęcia 
sportowe w szkole. Tak więc, chcąc nie chcąc, koszy-
kówka stała się moją pasją, a codzienne treningi oczy-
wistą oczywistością, taką jak oddychanie czy sen.. Było 
świetnie, naprawdę mi się podobało. Grając w koszy-
kówkę poznałam wielu wspaniałych ludzi, wyjeżdża-
łam na zagraniczne zawody, zwiedziłam prawie połowę 
świata. No, jeśli mieliście choć trochę styczności z tego 
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typu sprawami, to wiecie, o co chodzi. Tylko że… to 
nie było to. To nie było spełnienie marzeń moich, ale 
ojca. Chyba dzięki temu czuł się nadal obecny w tej 
dziedzinie. Przeżywał wszystko tak, jakby to jemu kro-
ple potu płynęły po ciele podczas każdych rozgrywek 
i jakby to on zdobywał punkty dla drużyny na oczach 
setek fanów. Chociaż trochę mógł poczuć się jak daw-
niej, toteż ze względu na niego nie rezygnowałam. Nie 
miałam też żadnego innego hobby, więc gra była dla 
mnie dobrą odskocznią od codziennych obowiązków, 
od szkoły. Wysiłek fizyczny, który regularnie sobie ofe-
rowałam, zupełnie mi nie przeszkadzał. Ba, był ogrom-
nym plusem. Świetna sylwetka i dobra energia zdecy-
dowanie mi odpowiadały. 

Wtedy myślałam, że nie znalazłam jeszcze tego, co 
jest moim całym życiem. Koszykówka z pewnością nie 
była moją miłością. Przyzwyczaiłam się jednak i nawet 
czasem z wielką chęcią chodziłam na treningi, a wraca-
łam niezwykle podekscytowana i pełna energii. Dzieli-
łam się z tatą wrażeniami, obserwując błysk łez w kąci-
kach jego oczu oraz uśmiech na twarzy – oznaki dumy. 
Nie miałam serca tego wszystkiego porzucić, zawieść 
go. Ale już powoli nie mogłam patrzeć na piłkę i ten 
kosz wiszący nad moją głową każdego wieczora. Ro-
biło mi się słabo na myśl, że moje życie będzie wła-
śnie tak wyglądało tylko dlatego, że spełniam marzenia 
ojca, że nie chcę mu robić przykrości. 

Wszyscy na mnie liczyli, byłam przecież kapitanem 
drużyny. Ta wiara w moją osobę nasiliła się tym bar-
dziej, że za tydzień mieliśmy grać ważny mecz – elimi-
nacje mistrzostw świata juniorów. Od miesięcy mieli-
śmy niezły wycisk, ale to jeszcze bardziej nas nakręcało. 
Jednak kilka dni przed tym znaczącym wydarzeniem 
nakręciło mnie w złą stronę. Nie mogłam opanować 
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swoich nerwów, krzyczałam na ludzi z mojego otocze-
nia i wpadałam w furię za każdym razem, gdy coś mi się 
nie udało. W dodatku przyjaciele z teamu za częli mnie 
bardzo irytować. Przestaliśmy się dogadywać, kłócili-
śmy się co chwilę. Byłam świadoma, że to przeze mnie, 
że coś złego zaczęło się ze mną dziać. Nie wiedzia-
łam tylko co. Może to właśnie ta nagła zmiana nastro-
ju i napięcie w zespole sprawiły, że podczas meczu by-
łam zupełnie nieobecna duchem. Nie mogłam zebrać 
myśli. Nie potrafiłam opracować koncepcji zdobycia 
punktu, do kosza biegłam na oślep i robiłam nieprze-
myślane ruchy. W głowie mi szumiało, a przed oczami 
co chwilę robiło mi się ciemno. Nie widziałam otacza-
jących mnie przeciwników ani graczy z mojej drużyny, 
którzy wymachiwali rękami, usilnie prosząc o podanie 
piłki. Łowiłam uchem tylko stłumione przez odgłosy 
z publiczności krzyki trenera: „Czternastka! Co to ma 
być?! Weź się w garść, bo zaraz cię zdejmę!’’. Czułam 
się okropnie, ale nie zeszłam z boiska, bo dokładnie 
co pięć minut dochodziło mnie westchnienie taty. Nie 
żartuję. Może i stał daleko ode mnie, a dookoła szalała 
widownia, ale naprawdę to słyszałam. Do dziś, gdzieś 
głęboko utkwione siedzą mi wypowiedziane z żalem 
w głosie słowa ojca: „Ach, Misia, skup się, proszę”. Nie 
mogłam go zawieść. Nie wtedy, gdy ze łzami w oczach 
zaciskał kciuki, wpatrując się w tablicę wyników i cze-
kając na cud, który zmieniłby liczby na naszą korzyść; 
nie wtedy, gdy doczekał się udziału córki na jednym 
z najważniejszych spotkań sportowych! Nie mogłam! 
Resztę pamiętam jak przez mgłę. Tylko to jedno zo-
stało mi w głowie. Jestem pewna, że zostanie do końca 
życia. Nagle coś dało mi kopa, ocuciło mnie. Biegłam 
jak szalona z szeroko otwartymi oczami. Widziałam 
swój cel, kosz miałam prosto przed sobą. Reszta gra-
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czy pozwoliła mi samej zakończyć tę akcję, miałam na-
wet wrażenie, że odsuwają się, żeby zrobić mi miejsce. 
Publiczność wstrzymała oddech, tysiące spojrzeń śle-
dziło mój każdy ruch. To było jak sen, nie mogło się 
całkowicie udać, nie miało prawa. Zrobiwszy najlich-
szy, jaki świat widział, dwutakt, skoczyłam do obręczy. 
Owszem, piłka przeszła przez kosz, ale popełniłam 
błąd dwudziestu czterech sekund. A teraz najlepsze 
(a raczej najgorsze)… Niefortunnie opadając po skoku 
zerwałam mięsień czworogłowy lewego uda. Tata na-
tychmiast pojawił się przy mnie i wrzeszczał na leka-
rzy, żeby się pospieszyli. Przyszli po dłuższej  chwili, dla 
mnie to była cała wieczność. Ból rozrywał mi całe cia-
ło, ale to nie z tego powodu płakałam. Wiedziałam, że 
nawaliłam. Przegraliśmy eliminacje mistrzostw świata 
juniorów. Zniszczyłam marzenia ojca, trenera, drużyny 
i wreszcie swoje. 

Operacja się udała i wszystko wydawało się iść 
w dobrą stronę, potrzeba było tylko czasu. Lekarz jed-
nak zniszczył moją teorię. Kiedy przyszedł do sali, 
w której leżałam, w tym swoim nieskazitelnie białym 
fartuchu i z przyklejonym do twarzy sztucznym uśmie-
chem, miałam ochotę go udusić własnymi rękoma. Nie 
miałam tylko jak wstać. Buzowało we mnie takie na-
pięcie, że uwierzcie, byłabym zdolna, żeby się na niego 
rzucić. Ale właściwie, czy on był czemuś winny? Prze-
cież to go tak naprawdę nie dotyczyło. Zrobił co w jego 
mocy, nastawił mi wszystko jak trzeba. Tylko ta głupia 
noga nie chciała współpracować. Straciłam kontrolę 
nad swoim ciałem. Leżałam ze wzrokiem wlepionym 
w sufit i słuchałam, co mówi ten blond piękniś, chyba 
świeżo upieczony chirurg. Słowa wychodziły z jego ust 
bardzo powoli, a głos był spokojny i bez wyrazu, jak-
by nagrany na sekretarkę w telefonie. Niemniej  jednak 
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całość docierała do mnie bardzo wyraźna i zrozumia-
ła, ale pozostawałam niewzruszona. Chyba właśnie 
o to mu chodziło – przekazać złą wiadomość dokład-
nie i jasno, ale przy tym łagodnie, wręcz beznamiętnie, 
tak żeby przedwcześnie nie wywołać wybuchu emocji. 
Możliwe, że się do tego szkolą, bo rzeczywiście na po-
czątku nic mnie nie ruszyło, jak gdyby w ogóle nie mó-
wił do mnie. Dopiero kiedy wyszedł, zostawiając jakiś 
obrazek na szafce nocnej obok łóżka (też mi coś, jak-
bym była dzieciakiem!), zaczęłam przetwarzać to, co 
powiedział. Jak to było? „Tak mi przykro, kurczę, mło-
da jesteś. No, ale zrobiliśmy wszystko. Pewnych rze-
czy nie da się przeskoczyć”. Przykro, jasne, każdemu 
tak mówią. To nie on musiał leżeć z usztywnioną nogą, 
słuchać frazesów lekarza i martwić się za dwoje. Aha, 
nie wspomniałam, że miał mi czelność jeszcze propo-
nować jakąś inną dyscyplinę sportową. 

– Hej, a może coś innego? – tu jego głos nieco się 
ożywił. – Na przykład ping-pong. Mało kontuzyjny 
i w ogóle, sam kiedyś grałem. Co to za czasy były… 
Wiesz, zasady są takie, że… – i zaczął mi objaśniać, jak 
trzymać paletkę i tym podobne, co zupełnie mnie nie 
interesowało, więc się wyłączyłam. Widziałam, że nie-
źle się zaangażował. 

Jak on w ogóle śmiał? Myślał, że co, że nagle zosta-
wię całe swoje życie i przerzucę się na tenis stołowy? 
Mowy nie ma. Czekałam, aż tata załatwi mi dobrą re-
habilitację. No i na niego też, swoją drogą, czekałam, 
bo od wypadku nie widziałam go ani na chwilę. Mama, 
owszem, przychodziła i coś tam mruczała pod nosem, 
kiedy pytałam, co z ojcem.

W końcu po tygodniu pojawił się w szpitalu. 
Wszedł z podpuchniętymi oczami i roztrzepaną fry-
zurą. Ledwie go poznałam. I właśnie wtedy się roz-
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płakałam, a zaraz po mnie rozkleił się on. Dopiero 
kiedy spojrzałam na tatę, dotarło do mnie, że już ni-
gdy nie zagram z moją drużyną; że mimo rehabilita-
cji i regeneracji mięśnia, kończyna nie wróci do formy. 
Nie mogłam w to uwierzyć. Tylko czy nie właśnie tego 
chciałam? Nie o tym marzyłam? O poważnej kontu-
zji, która zakończyłaby spełnianie marzeń w imieniu 
taty, wielkiego Andrzeja Nożnego, o którym w 1995 r. 
pisały wszystkie sportowe gazety? Zrozumiałam, że 
to wszystko mi przeszło, że kocham koszykówkę. Te-
raz nie widziałam swojego życia bez niej. Nie mogłam 
uwierzyć, jak zmarnowałam to wszystko, jaka ślepa by-
łam. Żałowałam, że nie wykorzystałam swoich możli-
wości i radości z gry w pełni, gdy miałam taką szansę. 
Byłam już tak blisko, o krok od wielkiego zwycięstwa, 
którego już nigdy nie przyjdzie mi zasmakować. Moje 
czarne myśli przerywa głos ojca. Nie słyszany tak dłu-
go, brzmi obco, ale po chwili w jego chrypie wyłapuję 
uchem znajomy bas. 

– Misia, przepraszam, że nie przyszedłem wcze-
śniej. Musiałem sobie to wszystko poukładać – milk-
nie i patrzy na moje prawe, zdrowe udo. Po chwili od-
chrząkuje i mówi dalej: – Wiesz, bardzo to przeżyłem. 
Przypomniała mi się moja historia… Nigdy o tym 
nie mówiłem, migałem się przy opowieściach, ale ja 
też miałem podobną kontuzję nogi. Po rehabilitacji 
wszystko było w porządku, zdaniem lekarzy mogłem 
wrócić na boisko, ale ja czułem, że to już nie będzie to 
samo. Wiedziałem, że będę nawalał przy każdej moż-
liwej okazji.

– Więc porzuciłeś koszykówkę z własnej woli? Nie 
wierzę! Chyba żartujesz! – wykrzykuję, bo z każdym 
słowem taty coraz bardziej kręci mi się w głowie. On? 
Po prostu nie dowierzam.
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– Tak, tak było. Mimo wszystko nie żałuję swojej 
decyzji. Gdybym  postanowił odwrotnie, pewnie nie 
poznałbym twojej mamy i moje życie potoczyłoby się 
zupełnie inaczej, byłoby monotonne i szare. Ty wpro-
wadzasz w nie całe światło. Cieszę się, że mogłem ob-
serwować cię w grze, patrzeć, jak się rozwijałaś z każ-
dym treningiem. Niesamowite, niesamowite… – Tata 
wzdycha i wyciera łzy znowu cieknące mu po policz-
kach. Potem mnie przytula i żadne z nas nie odzywa 
się już do końca naszego spotkania. 

Po powrocie do domu stworzyłam album mojej 
przygody z koszykówką, taki jak ma tata (on, wiado-
mo, o wielkiej karierze). Na całe popołudnia siadaliśmy 
razem przy stole, wklejaliśmy zdjęcia i redagowaliśmy 
krótkie opisy. Tato co chwila donosił ze swojej „taj-
nej skrytki” (szuflady na skarpety) wycinki artykułów 
z pism sportowych, które dokumentują moje zasługi 
dla drużyny i wygrane mecze. Widziałam, że duma 
i szczęście nie opuściły go, mimo że poznał diagnozę. 
Jeśli się zastanawiacie, czy powiedziałam mu o moich 
wcześniejszych uczuciach do piłki, to tak. 

A wiecie, co się okazało? Ojciec na początku swo-
jej przygody koszykarza miał tak samo. Grał zawodo-
wo, bo, jak sam mówi, nie miał zamiłowania do na-
uki i, podobnie jak ja, nie miał innych ciekawszych za-
jęć. Nieźle. Jeśli to wszystko zapisane jest w genach, to 
coś czuję, że ktoś niedługo opisze mnie dokładnie tak, 
jak ja mojego tatę na początku – „zagorzała fanka ko-
szykówki, która co weekend wszystkie swoje pieniądze 
przeznacza na zakup biletów na kolejny mecz”. Jak wi-
dać, nic nie dzieje się bez powodu. Dzięki wypadkowi 
uświadomiłam sobie, że gra w kosza to sens mojego 
życia. Szkoda, że tak późno, gdy tak naprawdę było już 
po wszystkim. 
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Teraz siedzę naprzeciwko białych drzwi z pozłaca-
ną tabliczką „dr n. med. spec. chirurgii urazowo-orto-
pedycznej i rehabilitacji medycznej Dariusz Mrozek”. 
Jestem po ośmiu miesiącach ćwiczeń uda. Tkwimy 
z tatą w poczekalni przychodni rehabilitacyjnej. Nie 
wiem, czego właściwie mam się spodziewać na ostat-
niej wizycie kontrolnej. Mam nadzieję, że nie czeka 
mnie więcej spotkań z rehabilitantką Martą, która zu-
pełnie nie ma wyczucia i masuje moją nogę tak, że czu-
ję jej siłę aż w palcach. Wreszcie blond piękniś w fartu-
chu wychodzi na korytarz. 

– Dzień dobry. Proszę. 
Szerzej otwiera drzwi i gestem zaprasza nas do 

środka gabinetu. 
Pan Mrozek, mój lekarz prowadzący, za którym tak 

nie przepadałam, okazał się świetnym gościem. Jest 
wyrozumiały i wyluzowany, nie zachowuje się jak ty-
powy formalista i wielki chirurg. A obrazek, który zo-
stawił mi w szpitalu, był z gatunku tych z motywacyj-
nym napisem. Oczywiście został wklejony do albumu. 
Zauważam, że od naszego pierwszego spotkania nie-
co zmężniał, jest trochę bardziej wysportowany. A to 
wszystko dzięki temu, że w wolnych chwilach gra w te-
nisa, ale nie stołowego, tylko ziemnego! 

Po zbadaniu mojej nogi w milczeniu siada za biur-
kiem. Drapie się po brodzie i co chwilę mruczy pod 
nosem „niesamowite” albo „coś takiego”. Patrzymy na 
niego trochę osłupieni. W końcu doktor mówi: 

– Właściwie to nie wiem, jak to powiedzieć – ury-
wa na chwilę i znowu coś pomrukuje. Potem kręci gło-
wą z niedowierzaniem i ciągnie: – Nie dawaliśmy żad-
nych szans na powrót do gry. Chyba jesteśmy świadka-
mi cudu, udo wygląda jak nowe, mięsień jakby nigdy 
nienaruszony – zaczyna mówić szybciej i głośniej, wi-
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dać, że jest poruszony. – Trudno w to uwierzyć, ale Mi-
chalinko, chyba…. 

Ale ja już dłużej nie słucham. Szumi mi w uszach, 
siadam niezgrabnie na krześle, bo łzy zalewają mi oczy, 
a nogi mam jak z waty. Oddycham ciężko. Wreszcie 
wydaję z siebie zduszony okrzyk. Potem zasłaniam 
twarz dłońmi i krzyczę w nie ze szczęścia najgłośniej, 
jak umiem. Tata wybucha płaczem, ściska mnie i cału-
je, śmiejąc się z radości. Wracam do gry!!! Lecz to nie 
koniec dobrych wiadomości. Powracam do koszyków-
ki, ale uwaga… nie sama. Tata dostał propozycję zosta-
nia trenerem naszego klubu! Po tym, jak przegraliśmy 
mecz na eliminacjach mistrzostw świata juniorów, nasz 
były trener zrezygnował. Jestem taka szczęśliwa i pod-
ekscytowana. Od teraz tata będzie ze mną na wszyst-
kich treningach i rozgrywkach, a przy okazji będzie 
czynnie zaangażowany w swoją ulubioną dyscyplinę 
sportową. Mam nadzieję, że jesteście gotowi na wielki 
powrót Nożnych!
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Był lipiec 2016 roku. Przedostatni dzień obozu jeź-
dzieckiego w Kamiannej. Czas ostatnich przygo-
towań do końcowych zawodów skokowych. Spo-

kojnie pogłaskałam Bambiego po nosie i zaplotłam 
na grzywie ostatni warkoczyk. Końcowe spojrzenie 
na całość – wyglądał pięknie. Biszkoptowa sierść lśni-
ła w słońcu, wspaniale kontrastując z siwobiałą grzywą 
i ogonem. Zmrużyłam oczy – już wiem! Wyjęłam czer-
woną wstążkę z włosów. Jedna dla mnie, druga dla cie-
bie. Przecież jesteśmy drużyną! Wplotłam Bambiemu 
w ogon długą czerwoną kokardę – to na szczęście!

Na znak trenera stanęliśmy na linii startowej. Mie-
liśmy do pokonania 7 przeszkód, za najtrudniejsze 
uważano dwie ostatnie – mur i okser. Najeżdżając na 
mur koń nie wie, co go za nim czeka, stąd musi w peł-
ni zaufać intuicji jeźdźca i przekazanym komendom. 
Okser z kolei to dwie stacjonaty ustawione tak blisko, 
że pokonać je trzeba w jednym skoku. Na wczorajszym 
treningu udało nam się z Bambim pokonać je bezbłęd-
nie. Mieliśmy realne szanse na medal. Wiedziałam, że 
trenerowi bardzo na tym zależy.

Ruszyliśmy. Gładko pokonaliśmy pierwszą stacjo-
natę, następnie dwa średnie drążki, kopertę i kawa-
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letkę. Widownia biła brawo. Kątem oka zobaczyłam 
mamę i siostrę, które mocno trzymały kciuki. Podcho-
dząc do muru pewniej usiadłam w siodle, odchyliłam 
się, dając Bambiemu łydkami sygnał, że w drugim ko-
lejnym kroku będzie skakał. Tuż przed murem bacik 
i skoczyliśmy… Byłam pewna, że się udało, ale braw 
już nie usłyszałam… 

Obudziłam się w szpitalu mocno potłuczona. 
Wszyscy dziwili się, jak mogłam z tego wyjść bez 
większych urazów. Podobno wyglądało to dramatycz-
nie, więc przeszłam niekończącą się serię badań. Po ty-
godniu wróciłam do domu. Do dziś nie potrafię zro-
zumieć, dlaczego po odzyskaniu przytomności nie py-
tałam nikogo, jak to się stało. Mama, tata, brat, siostra, 
lekarze – nikt nie chciał tego tematu poruszać, zanim 
ja sama nie zacznę pytać. Nie pytałam chyba dlatego, 
że bałam się usłyszeć, że wszystkich zawiodłam. Ina-
czej nie umiem tego wytłumaczyć.

Dopiero po powrocie do domu moja starsza siostra 
Zosia spytała, czy chciałabym obejrzeć film z ostat-
nich zawodów. Zgodziłam się. Najbardziej bałam się 
o Bambiego – on też przecież musiał w tym wypadku 
ucierpieć. Pamiętam, że oglądałam kiedyś z rodzica-
mi film Zaklinacz koni. Piękny i mocny mustang sta-
nął w obronie swojej młodej właścicielki, zasłaniając 
ją ciałem przed nadjeżdżającą ciężarówką. Mój Bambi 
nie był tak silny. Uwielbiałam go, choć miał już swo-
je lata. Był własnością stadniny, gdzie od pięciu lat co 
roku przyjeżdżałam na wakacje, doskonaląc umiejęt-
ności jeździeckie. Od kiedy pamiętam, trenowałam 
w tej stadninie właśnie na Bambim. Nie był najpięk-
niejszym koniem z hodowli. Według innych uczestni-
ków obozu był za niski i za gruby. Dla mnie jednak był 
wyjątkowy. Rozumieliśmy się bez słów. W siodle czu-
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łam, jakby był „szyty na moją miarę”, a i on też zawsze 
na każdą moją komendę właściwie reagował. Miałam 
okazję dosiadać różnych koni w wielu stajniach, ale za-
wsze z niecierpliwością czekałam na kolejne wakacje 
i bratnią duszę w siodle.

Zosia uruchomiła laptopa, aby odtworzyć nagrany 
film. Chwilę to trwało, więc zamknęłam oczy, próbu-
jąc siłą woli uspokoić walące mocno serce. A jeśli tra-
fił do rzeźni?... Na ekranie zobaczyłam początek za-
wodów i pierwszy przejazd. Ja jechałam jako trzecia. 
Pierwszym dwóm zawodniczkom nie udało się przeje-
chać bez straty punktów. Teraz my. Lekko, w niezłym 
czasie przeszliśmy pierwsze pięć przeszkód. Pamiętam, 
że poprosiłam Zosię, aby przejazd przez mur puści-
ła w zwolnionym tempie – prawidłowy najazd, wła-
ściwy moment w skoku, a na końcu dobrze wykona-
ny zeskok. Nagle w kolejnym kroku Bambi spłoszył 
się i bryknął. Byłam w półsiadzie, amortyzując skok, 
nie miałam szans utrzymać się w siodle, więc prze-
latując przez łeb konia, upadłam na plecy. Kilka kro-
ków dalej Bambi się zatrzymał, natychmiast zabrano 
go z toru. Przy mnie pojawił się tłum ludzi, a potem 
film się skończył.

– Co z nim zrobili? – spytałam siostrę.
– Na razie nic. Jest w stajni, jak wcześniej, tylko nikt 

na nim teraz nie jeździ.
– Nic mu nie grozi? No wiesz….
– Nie. Jest za stary na steki… 
Odetchnęłam z ulgą. Następnego dnia odwiedził 

mnie w domu trener. Długo rozmawialiśmy. Tłuma-
czył mi niby oczywiste rzeczy: że koń to zwierzę, że 
kieruje się instynktem, że zawsze może się zdarzyć nie-
oczekiwana sytuacja, która go przestraszy… To wszyst-
ko prawda, ale to był MÓJ BAMBI! Następnego dnia 
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trener wracał do Kamiannej. Chciał, żebym mu obie-
cała, że w kolejnym tygodniu pojawię się na treningu 
w mojej stajni w Warszawie. Tak też zrobiłam.

Pani Magda, właścicielka stadniny, w której treno-
wałam w ciągu roku szkolnego, przywitała mnie ciepło:

– Słyszałam, że w końcu spadłaś z konia? Wiesz, 
jak to jest, prawda? Kto nie spadnie, ten nie wie, czy 
umie jeździć…

– Tak, wiem… – przyznałam bez entuzjazmu. To 
prawda, że nigdy wcześniej z konia nie spadłam. Ale 
też i nie bałam się tego, widząc niejednokrotnie, jak 
dużo starsi ode mnie, mniej lub bardziej poobijani, 
wstają z padoku z uśmiechem.

Weszłam do boksów. Wysoki, dostojny, kary koń 
czystej krwi angielskiej wychylił łeb w moją stronę.

– Cześć Fikusku! Dawno cię nie widziałam. – Po-
witałam najpiękniejszego konia w stajni.

I wtedy się zaczęło. Nagle moje nogi zadrżały. Nie 
byłam w stanie zrobić kroku. Na przemian robiło mi 
się raz zimno, raz gorąco. Miałam suche usta, choć 
przed chwilą wypiłam butelkę wody. Nie weszłam na 
plac. Zadzwoniłam po rodziców, aby zabrali mnie do 
domu.

Podobna sytuacja miała miejsce za każdym razem, 
kiedy przyjeżdżałam do stajni. Nie miałam pojęcia, jak 
temu zaradzić. Rodzice skontaktowali się z trenerem, 
pytali o rady innych instruktorów. Wszyscy byli jedno-
myślni – aby pokonać strach, powinnam nadal jeździć 
konno. A mnie naprawdę zależało na kontynuacji jeź-
dziectwa. 

Zbliżała się godzina kolejnych zajęć w stajni. Od 
trzech miesięcy chodziłam tam nadal trzy razy w tygo-
dniu, choć od wypadku ani razu nie wsiadłam na ko-
nia. Oglądałam zajęcia innych uczestników, pomaga-
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łam czyścić i siodłać konie, wyprowadzałam zwierzę-
ta na padok. Kiedy pojawiłam się tego dnia na placu, 
podszedł do mnie właściciel stadniny i jednocześnie 
jeden z trenerów starszej kadry – pan Marek. 

– Idziemy! Tylko jedna lekcja, obiecuję.
Koń czekał już osiodłany. Była to Pieresip – kasz-

tanowa klacz, najbardziej wysłużona w stadninie, 
w ostatnich miesiącach w zasadzie tylko wykorzysty-
wana w zajęciach hipoterapii. Zanim się zorientowa-
łam, trener wsadził mnie na konia.

– Rusz spokojnie stępem – powiedział.
Z powodu trzęsących się nóg nie byłam w stanie 

przekazać właściwego sygnału zwierzęciu. Pan Marek, 
widząc to, przypiął lonżę i lekko pociągnął klacz do 
przodu. Ruszyłyśmy. Jechałam jak balast, bezwiednie 
poddając się ruchowi ciała konia. Wszystkie mięśnie 
miałam napięte, zwierzę to doskonale czuło, więc nie 
reagowało na moje nieudolne komendy. Coraz bardziej 
traciłam wiarę w siebie i w swoje umiejętności, a in-
struktor to zauważył.

– Jak tam w szkole? – zapytał znienacka.
– W szkole? Chyba dobrze… – odpowiedziałam 

nieco zaskoczona
– Dużo nauki? 
– Tak, trochę… – chwilę jechaliśmy w milczeniu.
– Mam coś dla ciebie – trener wyjął z kieszeni nie-

wielki przedmiot i podał mi w trakcie jazdy
– Dla mnie? – zdziwiłam się.
Rozpakowałam zawiniątko. W środku było piękne 

biało-srebrne pióro.
– Jakie piękne! Skąd pan wziął to cudo?! 
– To pióro sokoła. Ptaki te są wolne i niezależne, 

wielkie i piękne. Dla mnie są przede wszystkim sym-
bolem siły. Podoba ci się?
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– Bardzo… – teraz dopiero zdałam sobie sprawę, że 
Pieresip lekko przeszła do kłusu i już od trzech okrą-
żeń nie byłam na lonży. Jechałam! Naprawdę jechałam!

Nie był to jednak koniec moich problemów. Wróci-
łam do regularnych jazd, ale dalekie były one od dawnych 
treningów. Nie byłam w stanie przejść do galopu, strach 
i drżenie ciała wracało. Po kilkunastu tygodniach rodzi-
ce zaproponowali przerwę w treningach. Brak udziału 
w kolejnych zawodach wyeliminował mnie z drużyny. 

Nadeszło lato. Próbowałam rozwijać swoje inne za-
interesowania, a ponieważ bliski przyjaciel dużo mi 
opowiadał o łucznictwie, zaczęłam chodzić z nim na 
regularne zajęcia. Podobało mi się to coraz bardziej. 
Najwspanialszy był moment wypuszczenia strzały do 
celu. Prawdziwie silna koncentracja całego ciała, wła-
ściwe napięcie mięśni, a potem wybór chwili i… strzał! 
Te kilka sekund, w których nic innego się nie liczy. 

Pewnego niedzielnego popołudnia ćwiczyłam strze-
lanie w domowym ogródku. Jedna ze strzał utknęła 
w trawniku sąsiada.

– Niżej bark – usłyszałam niski męski głos. Za pło-
tem pojawił się sąsiad, oddając mi strzałę.

– Tak, wiem… Ten bark to moja zmora… – roze-
śmiałam się. I nawet nie wiem, kiedy przegadaliśmy 
kolejne dwie godziny. O wszystkim – o łucznictwie, 
o zaniechanych treningach jeździeckich, o maściach 
ulubionych koni, a w końcu i o moim wypadku.

– Skąd pan to wszystko zna? Trenuje pan to co ja? – 
zapytałam, patrząc z podziwem na sąsiada.

– W zasadzie tak. No prawie. Teraz już tylko jako 
amator, ale jak byłem młodszy, to trenowałem łucznic-
two konne.

– Łucznictwo konne!? – zaniemówiłam. To było 
TO! Jechać konno i jednocześnie strzelać z łuku. 
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Obiecałam sobie, że muszę spróbować. Sąsiad poradził 
mi zapisać się na najbliższe warsztaty łucznictwa kon-
nego. Okazało się, że odbywają się one niedaleko i już 
w kolejnym tygodniu.

Na warsztaty zapisałam się z przyjacielem. Byli-
śmy najmłodszymi uczestnikami, większość kursantów 
to byli ludzie dorośli. Każdy już wcześniej próbował 
gdzieś swoich sił, albo w łucznictwie, albo w jeździec-
twie. Przekonałam się wówczas, że grono miłośników 
tak niszowego sportu, jakim jest łucznictwo konne, na-
prawdę jest niewielkie, a amatorzy na warsztatach czę-
sto spotykają się w jednej grupie z zawodowcami. 

Stanęliśmy na torze. Miałam trzy strzały w kołcza-
nie i trzy tarcze na trasie. Jako osoba leworęczna mu-
siałam pojechać ostatnia. Uważnie śledziłam poczy-
nania pierwszych zawodników. Puszczony bez wodzy 
koń pędził po torze galopem, a jego jeździec kolejno 
oddawał strzały do tarcz. Oczy zawodników skupio-
ne były przez cały czas wyłącznie na tarczach. Nawet 
podczas wyjmowania i nokowania strzał z kołczanów. 

Ruszyliśmy. Strzeliłam tylko raz, ale za to central-
nie w środek tarczy. Zapomniałam o tym, że koń jest 
w galopie, że wypuszczając wodze, całkowicie straci-
łam nad nim kontrolę i że mogę spaść. Po prostu prze-
stało się to liczyć. A ten pierwszy celny strzał wyna-
grodził mi wszystkie wcześniejsze porażki. Tor już się 
skończył, a ja wciąż galopowałam z szeroko rozłożo-
nymi ramionami. Spojrzałam w niebo. Wysoko zoba-
czyłam szybującego sokoła. Przypomniałam sobie pre-
zent, który dostałam od pana Marka. Nie miałam wąt-
pliwości, że odnalazłam swoją prawdziwą pasję. 

Dlaczego kocham łucznictwo konne? Gdyż dzięki 
niemu odkryłam pełnię siebie. Pozwoliło mi ono uwol-
nić się od wcześniejszych ograniczeń. Wiele osób py-
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tało mnie, jak udało mi się pokonać strach przed galo-
pem po wypadku. Przecież łucznictwo konne wygląda 
na dużo bardziej niebezpieczne. Pewnie to prawda. Ale 
ja patrzę na to trochę inaczej. To sport, w którym li-
czy się zaufanie pomiędzy człowiekiem i zwierzęciem, 
w pełnej harmonii dążą oni do wspólnego celu – prze-
jazdu i oddania strzału do tarczy. Bardzo żałuję, że nie 
cieszy się on większą popularnością, choć mam nadzie-
ję, że stanie się kiedyś dyscypliną olimpijską. 

Dziś mam prawie 14 lat. Od roku regularnie trenu-
ję łucznictwo konne. Na honorowym miejscu w poko-
ju leży srebrne pióro. Pan Marek, który ostatnio kibi-
cował mi podczas zawodów, dołączył do niego zdjęcie. 
Postanowiłam przesłać je wraz z tym opowiadaniem.
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Hyniohunik

Mam na imię Bartek, żyję na tym świecie już 
prawie czternaście lat i chciałbym Wam opi-
sać historię mojego brata. Jest to opowieść 

trochę taka bez  ładu i składu, jednakże taki jest wła-
śnie mój brat: chaotyczny, niespotykany. I życie całej 
naszej rodziny również jest takie zwariowane. Mój brat 
przez schorzenie, jakie ma, musi się uczyć, jak żyć, pra-
widłowego postępowania, odkrywać świat i ludzi, po 
prostu poznawać wszystko małymi kroczkami. To jego 
i całej naszej rodziny walka i wysiłek, aby zwyciężyć 
to, co weszło nagle i niepostrzeżenie w nasze dotych-
czasowe harmonijne życie. To ogromny trud, aby prze-
zwyciężyć siłę tej dziwnej przypadłości, jaką ma mój 
kochany braciszek.

Gdy miałem cztery lata, dowiedziałem się, że będę 
miał rodzeństwo. Moi rodzice byli bardzo szczęśliwi 
z tego powodu, z czasem dowiedzieli się i poinformo-
wali mnie, że to będzie chłopiec (więc miałem mieć 
brata!) i w związku z tym z zapałem przygotowy wali 
siebie, mnie i nasze mieszkanie na jego powitanie. 
Kacper (bo tak ma na imię mój brat) urodził się w zi-
mie, w lutym, dziewięć lat temu. Był ogólnie wesoły, 
często się śmiał, potrafił jednak też nieźle wrzeszczeć. 
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Bardzo dokuczał moim rodzicom i mnie, bo nie lubił 
spać. Gdy cała rodzina zmęczona wieczorem kładła się 
spać, Kacper po dwóch godzinach robił pobudkę i tak 
do rana potrafił już harcować. Potrafił tak nawet przez 
cały tydzień nie spać w nocy.

Jednak z czasem rodziców zaniepokoił fakt, że Kac-
perek nic nie mówił, ciągle tylko biegał, krzyczał, wy-
dawał różne dźwięki, kręcił się w kółko, zatykał uszy. 
I z tego powodu rodzice zaczęli chodzić z nim po le-
karzach i specjalistach. W wieku dwóch lat zdiagnozo-
wano u niego autyzm wczesnodziecięcy. Gdy jeszcze 
nie poszedł do przedszkola i dużo przebywał w domu, 
mogłem go obserwować, nieraz z podziwem, bo Kac-
per był bardzo „niecodziennym” dzieckiem. Układał 
szeregi z klocków i innych rzeczy, jakie akurat miał 
pod ręką, robił ogromne wieże z klocków, biegał tam 
i z powrotem po domu, fikał koziołki, chodził na pal-
cach, kręcił się w kółko. Jak byliśmy na podwórku, czę-
sto zasłaniał oczy rękoma, ponieważ „raziło” go słońce. 
Nie można było z nim nigdzie pojechać samochodem, 
bo jak jechał z nami, to pokazywał rączką na drogę 
i wrzeszczał: „Tu! tu!” Gdy go ignorowaliśmy i nie je-
chaliśmy trasą, którą chciał, bardzo zły wtedy krzyczał, 
że go nie słuchamy. A wszystko przez to, że uznawał 
tylko kilka dróg i jazda innymi nie była przez niego ak-
ceptowana. Potrafił tak głośno wrzeszczeć w samocho-
dzie, że tata nie mógł w spokoju jechać. Albo z tej zło-
ści, że nie jedziemy tędy, co on chce, bił mnie i szczypał 
albo mamę ciągnął za włosy. To przywiązanie jego do 
tras trwało długo, dopóki nie zafascynował się podró-
żowaniem i zwiedzaniem świata.

Gdy Kacper powiedział pierwsze słowo, miał sześć 
lat. Tym słowem było raczej zdanie, które brzmia-
ło: „Bułta mniam mniam”, co w dosłownym znacze-
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niu można przetłumaczyć, że mu smakuje bułka. Mija-
ły lata i Kacper poszedł do przedszkola. Zazwyczaj po 
szkole razem z tatą jechaliśmy do przedszkola, żeby go 
odebrać. Brat najczęściej stał i patrzył przez okno, czy 
nie idziemy. Musieliśmy kucać pod oknem, żeby nas 
nie zauważył, ponieważ, gdy mu się to udało, uciekał 
z sali i biegł do szatni, a panie przedszkolanki musia-
ły za nim pędzić, bo bały się, że ucieknie na zewnątrz. 

Jednocześnie tata ciągle jeździł z nim na terapię. 
Dzięki długotrwałej rehabilitacji Kacperek zaczął mó-
wić proste słowa, zaczął też lepiej rozumieć otoczenie. 
Jednak, pomimo swojego schorzenia, Kacperek jest 
wesoły, „pocieszny” i na swój sposób zadowolony z ży-
cia. Gdy był mały, rodzice zauważyli, że ma zdolności 
inne niż pozostałe dzieci. Wyczuwa rzeczy i widzi to, 
czego nie widzą normalni ludzie. Gdy na przykład nie 
ma go w domu i ukryje się przed nim tablet czy schowa 
się telefon, on wchodzi do mieszkania i od razu kieru-
je się w to miejsce – schowek, tak jakby czuł i wiedział 
z góry, że tam ukryty jest przedmiot. Jest też perfek-
cyjnie czysty, żadna szklanka czy talerz nie mogą stać 
nigdzie, bo on je zaraz wynosi do zlewu w kuchni i za-
lewa wodą. Nawet gdy jest w pokoju i bardzo cichutko 
postawi się szklankę w kuchni, to Kacperek już biegnie 
po nią, bo chyba wyczuwa, że tam po prostu jest. 

Dużo śmiesznych rzeczy jest związanych z tym, jak 
mówi Kacper. Nie dość, że tak późno zaczął wypowia-
dać jakiekolwiek słowa, to większość z nich mówi po 
swojemu, niezrozumiale dla innych. Tak na przykład 
przez długi czas mówił coś, co brzmiało: „hyniohunik”. 
Tyle razy to słowo słyszeliśmy i my, i terapeuci, nikt nie 
mógł odgadnąć, co może oznaczać. Próbowaliśmy je 
z czymś kojarzyć i na nic się to zdało, zastanawialiśmy 
się jaki „hynio”, czy to może zdrobnienie od imienia 
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Henryk, taki po prostu Hynio Hunik? Myśleliśmy, czy 
znamy może jakiegoś Henryka, ale nie mogliśmy takiej 
osoby skojarzyć. Ponieważ nasz Kacperek potrafił już 
czytać i pisać, pewnego razu mama wpadła na pomysł 
i poprosiła go, żeby po prostu napisał na kartce to, co 
mówi. Jakie zdumienie i radość nastąpiła jak „hyniohu-
nik” okazał się zwykłym „hydraulikiem”. 

Kacper jeździ z nami na różne wycieczki po Pol-
sce, byliśmy z nim m.in. w Górach Świętokrzyskich, 
w Bieszczadach, w Zakopanem, w Ojcowskim Parku 
Narodowym, na Wyżynie Lubelskiej i nad Morzem 
Bałtyckim. Mieliśmy z nim wiele przygód i dobrych, 
i tych złych. Wyjazdami uczymy go przebywania w in-
nych miejscach, różnych sytuacji, spotykania ludzi, no-
wych miejsc. Brat teraz stał się prawdziwym turystą, 
uwielbia wyjazdy – tak jak nasza cała rodzina.

Nasze wspólne wyjazdy, chociaż tak przez naszą 
rodzinę wyczekiwane i upragnione, niosą ze sobą wie-
le trudów i pokonywania naszych słabości. Są ogrom-
nym wyzwaniem, biorąc choćby pod uwagę miejsca, 
gdzie nasz mały autysta będzie z nami, czy je zaak-
ceptuje, czy nie będzie za głośno, czy coś mu tam nie 
będzie przeszkadzać, czy poprzez ciągłe zastanawia-
nie się, co Kacperek mógłby zjeść. To bardzo męczą-
ce wymyślanie i szukanie po całej okolicy, co by mały 
autysta miał ochotę skosztować. Ma on niestety wiele 
przyzwyczajeń i upodobań do jedzenia i niewiele jest 
rzeczy, które zje. Na śniadanie potrafi zjadać tylko ja-
jecznicę lub płatki czekoladowe z mlekiem. Gdy przy-
chodzi pora obiadowa, rodzice biegają po barach i re-
stauracjach i szukają w menu, co mógłby Kacper zjeść. 
Bardzo często się to kończy tym, że Kacper odpy-
cha talerz i wrzeszczy: „tileeee!” (czytaj: tyle). Wszy-
scy wtedy w restauracji patrzą w naszym kierunku, co 
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to za nieznośny bachor, taki niewychowany i rozpusz-
czony. 

W zeszłym roku pojechaliśmy zwiedzić zamek 
w Baranowie Sandomierskim. Zwiedzanie odbywa się 
z przewodnikiem, co jest zawsze dla nas wielkim utrud-
nieniem, bo Kacper nie cierpi wnętrz budynków (np. 
muzeów), a tym bardziej słuchania w ciszy i skupieniu 
tego, co mówi przewodnik. Mama więc zabezpieczy-
ła się przed wzrokiem wścibskich ludzi i na koszulkę 
przypięła Kacperkowi plakietkę z napisem „Mam au-
tyzm”. Dla wyjaśnienia chcę powiedzieć, że ludzie czę-
sto nie wiedzą, co to jest autyzm. Patrzą na nas i Kacpra 
i komentują, bo myślą, że to takie niegrzeczne i niewy-
chowane dziecko. Więc nasze zwiedzanie wspomnia-
nego zamku to jednak była wielka próba i męczarnia, 
szczególnie dla mamy. Najpierw Kacper oderwał pla-
kietkę z koszulki na siłę, wydarł dziurę przez to na pół 
klatki piersiowej, a potem cały czas wrzeszczał, wyry-
wał się, szczypał i gryzł mamę. Ludzie wokół patrzyli 
na nas złym wzrokiem, komentowali głośno. To zwie-
dzanie zapamiętaliśmy szczególnie, ale nie dlatego, że 
zamek był taki piękny, tylko Kacperek był taki nie-
znośny. Takie ciężkie i przykre zwiedzanie przytrafia 
się nieraz naszej rodzinie. Gdy postanowiliśmy zwie-
dzić w Gdańsku Muzeum II Wojny Światowej, to trzy 
razy ochroniarze upominali mamę, żeby dziecko było 
grzeczne i żeby je uspokoić. Dopiero gdy mama wytłu-
maczyła, że Kacperek ma autyzm, to przepraszali i ki-
wali tylko głową. 

Innym razem pojechaliśmy na zaporę na Jeziorze 
Solińskim. Mama kupiła Kacprowi drewnianą tablicz-
kę mnożenia, która składała się z kostek do układania 
po kolei w rzędach. Kacperek obserwował całe popo-
łudnie te kostki, rozsypał je, potem ułożył z pamięci 
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i do dzisiaj zna całą tabliczkę mnożenia i, co ważne, 
nie myli się! Kolejne, mało zabawne zdarzenie, które 
nas spotkało z Kacprem, miało miejsce w Zakopanem, 
na Gubałówce. Mama uparła się, że nam zrobi razem 
zdjęcie (tzn. mnie z bratem). Kacper wykorzystał mo-
ment i zwiał rodzicom. Mama i tata po całej Gubałów-
ce biegali za Kacprem, żeby go złapać, a on tylko się 
śmiał i aż piszczał z uciechy. Przypominało mi to taką 
starą rosyjską bajkę Wilk i zając. Jednakże to nie było 
aż tak zabawne, bo rodzice naprawdę byli zmęczeni, 
zdenerwowani i źli jednocześnie. 

Dużo sytuacji i chwil zabawnych i smutnych zwią-
zanych z moim bratem przeżyliśmy. Pewnego razu, 
gdy byliśmy na cmentarzu odwiedzić groby bliskich, 
w dniu 1 listopada, to Kacper znów zrobił coś zabaw-
nego, ale też i w pewnym sensie makabrycznego. Aku-
rat odbywało się nabożeństwo i organista bardzo gło-
śno wyśpiewywał psalmy. Nasz Kacperek nie mógł 
znieść tego śpiewu, bardzo go drażnił, więc najpierw 
zatkał sobie uszy rękami, potem założył kaptur na gło-
wę, by tego śpiewu nie słyszeć. I w pewnym momencie, 
gdy przechodziliśmy bliżej kaplicy, zaczął głośno, aby 
przekrzyczeć tego organistę, śpiewać ile sił w płucach: 
„Sto lat, sto lat, niech żyje, żyje nam...”. Na cmentarzu 
taka piosenka to taka trochę sprzeczność i brzmi ma-
kabrycznie.

Kacperek ma również jak na swój wiek wysokie 
zdolności, między innymi: umie czytać i pisać, uwiel-
bia język angielski i liczby w każdej postaci. W wieku 
ośmiu lat poszedł do szkoły, do pierwszej klasy. We-
dług mnie jest na poziomie trzeciej, biorąc pod uwa-
gę to, że nauczył się dodawania, odejmowania, a nawet 
mnożenia liczb w zakresie 1000, 10 000 i umie mnożyć 
liczby trzycyfrowe, np. takie działanie jak 324 × 4 po-
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trafi obliczyć po… krótkim zastanowieniu. Potrafi też 
nawet trochę mówić po hiszpańsku! 

Kacper to jest taki mały człowiek, który sprawia, 
że nie można na tym świecie się nudzić. Jest niezwy-
kle mądrym, ale też i oryginalnym chłopcem, zwario-
wanym i nieprzewidywalnym. Nieraz zastanawiam się, 
jaki byłby Kacperek, gdyby nie autyzm. Pewnie byłby 
dobrym uczniem, miałby same piątki i szóstki, licz-
ne sukcesy i osiągnięcia. Na pewno zostałby świet-
nym sportowcem. Jest niezwykle sprawny fizycznie, 
przy tym jest bardzo sprytny i szybki. Często w szko-
le z nauczycielem chodzi na salę gimnastyczną, gdzie 
biega lotem błyskawicy wokół sali gimnastycznej, robi 
przewroty w przód i w tył, wspina się po drabinkach. 
Był kilka razy na basenie, tam nie bał się wody i wyry-
wał się rodzicom w wodzie, chcąc być samodzielnym, 
dzięki temu szybko sam nauczył się pływać. Kacper 
ma też inny talent sportowy. Niezwykle szybko biega. 
Gdyby umiał zrozumieć i posłuchać poleceń i umiałby 
brać udział w zawodach, pewnie zajmowałby pierwsze 
miejsca w bieganiu na czas. Kiedyś mając zajęcia na ba-
senie z niezwykle wysportowanym nauczycielem wy-
chowania fizycznego, potrafił mu uciec i ten nauczy-
ciel go nie dogonił! Kto wie, czy w przyszłości Kacpe-
rek, jak podrośnie i zacznie więcej rozumieć i słuchać 
innych, nie wystąpi na paraolimpiadzie dla niepełno-
sprawnych sportowców. 

Kiedyś jedna pani nauczycielka z przedszkola Kac-
perka powiedziała moim rodzicom, że syn to jeszcze 
kiedyś będzie KTOŚ, że będzie się mu osobiście na uli-
cy kłaniać. Moi rodzice i ja wierzymy, że tak będzie. 
Rodzice nie odpuszczają, ciągle walczą o Kacpra, żeby 
wrócił do nas z tej swojej krainy autyzmu. Nieraz dla 
żartu nazywamy Kacpra „kosmitą” i zastanawiamy się, 



143

Hyniohunik

pytając go ze śmiechem, z jakiej planety do nas przyle-
ciał. Autyzm mojego brata sprawił, że życie naszej ro-
dziny jest niepowtarzalne. Nikt nie wie i nie domyśla 
się, jakie inności codziennego życia nas spotykają. 

Można podawać różne przykłady, jak trudno jest 
żyć z autyzmem. Od paru miesięcy Kacper tyranizuje 
moją mamę, ponieważ nie pozwala jej mówić. Zaczęło 
się od tego, że nie znosił, gdy rozmawiała przez telefon 
komórkowy. Wtedy zaczynał wrzeszczeć i przeszka-
dzać jej, żeby nie rozmawiała. Skończyło się to tym, że 
mama przestała prawie dzwonić do znajomych, a jak 
już musiała, to zamykała się gdzieś w kącie w pokoju 
i szeptem mówiła do telefonu. Od pewnego czasu do-
szło coś jeszcze bardziej uciążliwego. Kacper w ogóle 
nie akceptuje, gdy mama mówi, a przede wszystkim 
w samochodzie. Gdy tylko mama coś zaczyna mówić, 
to Kacper bardzo głośno ją przedrzeźnia i krzyczy: 
„Maaamaaa..., Mamusiaaaa…”. I tym sposobem mały 
tyran nie pozwala jej na mówienie, bo nie da się go po 
prostu przekrzyczeć. 

Takie drobne i mało ważne dla innych osób rzeczy 
typu codzienne myślenie, co dziś Kacper zje (bo prze-
cież on jada tylko część określonych potraw) czy cho-
ciażby życie „z dłonią Kacpra w dłoni”. Dłoń w dłoni 
to nic innego, tylko nieustanne trzymanie go za rącz-
kę, bo gdy tylko na chwilkę jest puszczony, to biegnie 
przed siebie i niezwykle ciężko go zatrzymać. Mama 
z tatą mają już taką wprawę, że tę jego rączkę np. 
w sklepie przy kasie przekładają sobie wzajemnie, tak 
że Kacper nie ma najmniejszej możliwości ucieczki. 

Albo takie życie nasze, gdy Kacper krzyczy bez po-
wodu (on jakiś powód ma, jednak nikt nie wie jaki) 
albo chodzi ubrany w kaptur, żeby izolować się od 
świata. Dla nas to już normalność, jednak dla innych 
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ludzi to ciągle inność, te spojrzenia, krytyka, upomi-
nanie są naprawdę trudne. To wszystko sprawia, że ży-
cie naszej rodziny jest uciążliwe, jednakże niespotyka-
ne. Mój brat i jego autyzm to pomimo wszystko wspa-
niała sprawa, jego inność to nabywanie doświadczeń 
i naprawdę, wbrew temu co myślą inni, wiele radości! 

Ile silnych nerwów, spokoju i opanowania muszą 
mieć moi kochani rodzice. Tyle trudu, co oni wkładają 
w naukę bycia przez Kacperka „normalnym człowie-
kiem”, to można porównać do trudu, jaki sportowcy 
wkładają w codzienne ćwiczenia i zmagania sportowe. 
To taka nasza życiowa Olimpiada, ciągła walka o zwy-
cięstwo i radość przeogromna z każdego sukcesu. Tyl-
ko medali i pucharów rodzicom i Kacperkowi za to, co 
wspólnie osiągają, brakuje... :) Te nasze trofea to takie 
wspaniałe chwile, w których cieszymy się z każdego 
sukcesu. Jak pierwsze słowo po tylu latach, jak przytu-
lenie się do taty czy słowa: kocham mamę, czy choćby 
pierwsza wizyta w kinie i radość, że Kacper był grzecz-
ny i obejrzał cały dwugodzinny film. 

Kocham mojego brata i to jego autystyczne podej-
ście do świata. Przed nami kolejne lata wzrastania ra-
zem, będę czekał z niecierpliwością, co też za doro-
sły człowiek z mojego braciszka wyrośnie. Nie oddał-
bym go za nic w świecie, cieszę się z tego, że go mam. 
I wiem, że jeszcze będę z niego dumny!
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KIEDYŚ
Chłodnymi palcami dotykam zakurzonych tomów, 

ułożonych alfabetycznie na uginających się półkach. 
Sunę wzrokiem po przestrzeni, palcem zbierając kurz. 
Spoglądam na nazwiska autorów i tytuły historii. Się-
gam po kolejny tom, ukojenie. Słowa i litery sprawiają, 
że zanurzam się w część świata, część mnie, gdzie nie 
muszę funkcjonować. Przymykam powieki, zaciska-
jąc dłonie, kurczowo trzymając stos książek. Podcho-
dzę do starszej pani siedzącej za ladą. Poprawia oku-
lary zsuwające się jej z nosa, przyglądam się jej twarzy. 
Patrzę na zmarszczki w okolicach oczu i usta wykrzy-
wiające się w ciepłym uśmiechu. Kieruję do niej sło-
wa, z entuzjazmem odbierając wytarte kartki, przykry-
te zsuwającą się okładką. Czuję względny spokój, spo-
glądam zza okna na słońce, promienie padają na moją 
twarz. Biorę głęboki oddech. Ocieram zroszony potem 
kark, zanurzając się w myślach. Nie zwracam uwagi na 
otoczenie. Patrzę na siebie, na dziewczynę, której oczy 
utkwione są w przestrzeni. Oddala się w ukojeniu, po-
zornym poczuciu bezpieczeństwa. Patrząc z  tej per-
spektywy widzę coś, czego nie mogłam w tamtym cza-
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sie uchwycić. Przecieram dłońmi twarz, zanurzając się 
we wspomnieniach. Zaciskam powieki. Widzę ją, jej 
pulchne ciało. Przerażenie w oczach, bezradność zale-
wająca płuca. Podnoszę rękę do ust, przygryzając skórę 
przy palcach.

POCZĄTEK
Czy to wszystko miało jakikolwiek początek? 

Gwóźdź w części mojej głowy tkwi od niepamięt-
nych czasów. Jak skaza na perfekcji. Spoglądam na gę-
ste, złociste włosy okalające jej pulchną twarz, wykrzy-
wioną w szerokim uśmiechu. Niska, mała dziewczynka 
trzymająca drobne palce wokół rączek plecaka. Mały-
mi stópkami próbuję nadążyć za starszym bratem, dy-
sząc głośno.

Chętnie podchodzi do tablicy, gubiąc po drodze 
parę kartek. Roztrzepana śmieje się, spoglądając do 
tyłu na przyjaciela siedzącego w ławce przy oknie.

Z czasem drogę do szkoły poczęła pokonywać sama 
bez towarzystwa przyjaciół. Wracając siadała przy sto-
le, wyrzucając z siebie słowa, zarzucając stosem zdań 
zdumioną mamę. Wdychała świeże powietrze, spędza-
jąc większość swojego czasu na dworze. Przepuszczała 
między palcami drobinki piasku. Zmęczona chowała się 
pod pościelą, przymykając oczy w oczekiwaniu na sen.

Pierwsze lata radości i beztroski. Pierwsze przyjaź-
nie i kłótnie. Dzieciństwo. Czasem myślę o tej dziew-
czynie, pragnąc wrócić do minionych dni, do normal-
ności, której z czasem było coraz mniej. Czuję się, jak-
by te chwile były odległe, dalekie i zdające się być tylko 
ulotnym wspomnieniem.

Z biegiem lat zaczęłam być bardziej świadoma. 
Był to dopiero pierwszy rok następnego etapu, czwar-
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tej klasy. Moje życie nie różniło się niczym od życia 
innych. Byłam kimś normalnym. Choć czy to dobre 
określenie? Czas mijał. Jednak pomimo mojego mło-
dego wieku już wówczas zaczęłam się wikłać w sieć 
własnych myśli, nie potrafiłam się z niej wydostać. Ko-
lejny rok. Piąta klasa. Często pragnę zapomnieć o tym 
okresie, zamknąć oczy, zanurzając się w pustce. Niewy-
konalne. Byłam jak lustro, pęknięte lustro, z licznymi 
rysami na szklanej, czystej tafli. Co się takiego stało, 
że tak bardzo się zmieniłam w przeciągu tak krótkie-
go okresu? Zapadałam się w szarość, coraz bardziej za-
nurzałam się w lodowatej wodzie. Chyba nie do końca 
byłam świadoma tego, co zaczynało się ze mną dziać.

ON
Patrząc w lustro nadal potrafię dostrzec jego prze-

krwione oczy, delikatny zarost, szerokie ramiona. Oso-
ba, która powinna przytulać mnie na powitanie, czytać 
na dobranoc, okazała się być kimś, na kogo nie potrafi-
łabym już spojrzeć. Ojciec będący źródłem problemów. 
Z każdym oddechem czuję, jak moje serce się zaciska. 
Liczyłam na normalne życie. Miałam je. Jednak wyle-
ciało mi z rąk tłukąc się o chłodną posadzkę. Pamiętam 
jego imię, choć nie ma ono dla mnie znaczenia. Stał 
się tylko postacią. Przypominam sobie jego twarz. Czy 
był powodem mojej zmiany? Nie wiem. Nagle moją 
duszę przeszyło ostrze, które sprawiło, że zaczęłam 
myśleć inaczej. Stałam się kimś innym, szybko, niepo-
strzeżenie. Szkoła niegdyś była dla mnie miejscem, do 
którego chętnie wracałam. I to również się skończy-
ło. Pamiętam każdy poranek. Rozwierałam delikatnie 
oczy, przesuwając palcami po skrzydłach kolorowych 
motyli, zawieszonych na ścianie obok łóżka. Czułam 
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jak obręcz zaciska się wokół mojego żołądka. Pomi-
mo wczesnej godziny stres zaczynał mnie obezwład-
niać. Miałam tylko dwanaście lat. Wychodząc do szko-
ły starałam się uspokoić. Wyciszyć głosy przeszywające 
moją głowę, wysokie tony raniące uszy. Nie potrafiłam 
ich w żaden sposób zagłuszyć. Krzyk taty rozdzierał 
mnie od środka. Byłam zmęczona każdym dniem, no-
sząc ciężar na ledwo bijącym sercu. I mimo że na lo-
dowisku dawałam z siebie wszystko, nie byłam w sta-
nie sprostać jego oczekiwaniom. Pamiętam, że każdego 
dnia odczuwałam stres, który się z czasem pogłębiał.

ONA
Obwiniała mnie o każdą rzecz, nawet o tę, na którą 

nie miałam wpływu. Byłam tylko dzieckiem. Nic nie 
rozumiałam. Wiedziałam tylko, że nie mogę nikomu 
o tym powiedzieć.

Czterdzieste urodziny mojej mamy. Myślę, że wte-
dy to się zaczęło. Jakiś czas później zmiana w  jej za-
chowaniu była coraz bardziej zauważalna. Zagryza-
łam wargę do krwi, widząc, jak niedawny błysk zanika, 
staczając się na dno jej oczu. Jej twarz często spowijał 
smutek. Gdzieś ją utraciłam, a razem z nią część mo-
jej duszy. Cierpiałam. Postanowiłam się wycofać, zni-
kając w cieniu własnego pokoju. Zaczęłam mieć lepsze 
wyniki w nauce, zaczęłam dbać o porządek, pomagając 
jej w każdej możliwej chwili. Nie potrafiłam jej opu-
ścić, dawałam uśmiech i ciepło. Ten moment być może 
nie ma większego znaczenia, być może jest ziarnkiem 
piasku, jednak w jakiś sposób zmienił to, kim byłam, 
kim jestem teraz. W pewien sposób rozsypywałam się 
jak zniszczona książka. Trwało to prawie rok. Krzyki 
zastąpiła cisza, pustka zapełniła zranioną duszę. Głos 
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ucichł, niszcząc mnie doszczętnie. Krew poczęła spły-
wać spod ostrza zdobiącego ranę na mym przegubie. 
Zgrzyt lodu pod moimi łyżwami.

POTEM
Rodzice się rozstali, zmieniliśmy mieszkanie. Pra-

gnęłam, by nowe miejsce wiązało się z  rozpoczęciem 
nowego etapu w moim życiu. Nowa szkoła, gimna-
zjum. Przez jakiś czas na mojej twarzy na nowo pojawił 
się uśmiech. Wszystko wróciło jednak niczym fatum. 
Rany wciąż się tliły, głos ucichł, stał się szeptem. Zro-
zumiałam jednak, że już nie potrafię normalnie funk-
cjonować. Moją pasją oprócz sportu była nauka. Zdo-
bywając wiedzę podnosiłam głowę, chłonęłam każ-
dą zdobytą informację, książki stały się moim życiem. 
Nowy rok stał się ostatnim. Jednak moja historia to nie 
szczęśliwe zakończenie. Dążyłam do celu. To dążenie 
oplatało mój mózg, zapuszczało korzenie. Uzyskałam 
wynik odwrotny do zamierzonego, tracąc wszystko, co 
tak ciężko budowałam przez ten rok. Nauka była moją 
obsesją. Każdego dnia wstawałam wcześnie, by sięgnąć 
ręką po zeszyt. Uczyłam się w każdej wolnej chwili, po-
święcając na to większość mojego czasu. Szczędziłam 
sobie upragnionego odpoczynku. Uzyskiwałam efek-
ty, zdobywając wysokie stopnie, dzięki którym na mej 
twarzy widniał uśmiech. Popadłam w perfekcjonizm, 
nad którym straciłam kontrolę. Zawsze byłam przygo-
towana, za każdym razem wiedziałam więcej. Byłam 
wzorem, niemal ideałem. Ludzie widzieli tylko to, co 
pragnęli widzieć, nie dostrzegali fałszu, który stał się 
częścią mnie. Stroniłam od ludzi. Byli źródłem moje-
go strachu, szpilkami przekłuwającymi serce... Widzę 
ciągle tę dziewczynę przekraczającą próg szkoły. Za-
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gryza wargę, chyląc głowę. Jej powieki są przymknię-
te. Kroczy w stronę sali, przyciskając dłonie do piersi. 
W głowie huczy. Patrzą na ciebie, widzą cię. Śmieją się. 
Szczupłe sylwetki młodych dziewcząt mijają ją. Czuje, 
jak otaczają zewsząd, przygniatając ciało, dusząc, przy-
ciskając do ściany. Łzy wypełniają jej powieki, znacząc 
bladą twarz słoną ścieżką.

Nie potrafiłam dostrzec prawdy. Czułam strach. 
Pamiętam, jak wtulałam swą twarz w poduszkę, wyci-
skając gorące łzy. Przezroczysta ciecz spływała po mo-
ich, pyzatych policzkach.

Uniosłam dłoń, patrząc na krótkie palce.
– Tak bardzo cię nienawidzę – wyszeptałam z go-

ryczą, patrząc na czerwone plamy zdobiące krągłe po-
liczki. Nie mogę nawet na ciebie patrzeć. Odwróciłam 
twarz.

Nienawidziłam każdej części mojego ciała. Upada-
jąc żałośnie szlochałam. Trudno mi opisać emocje, któ-
re odczuwałam, tłumiłam je w sobie, rozpacz zastępo-
wała złość.

Czas mijał, wszystko było takie samo. Zawiniłam 
w jakiś sposób? Co mną kierowało? Ja czy ktoś inny? 
Zgubiłam się obierając drogę, którą nie powinnam 
kroczyć. Czy chciałabym cofnąć czas? Wątpię. Wątpię, 
że zmieniłoby to cokolwiek. Na myśl przychodzi mi 
chłodny, wiosenny poranek 3 marca 2017 roku. Do-
kładnie pamiętam tę datę, kiedy wskazówka ruszyła 
naprzód, przyspieszając cały proces. Była to dla mnie 
odmiana, nie poszłam wtedy do szkoły. Nie miałam 
siły zwlec ciała z łóżka. Szłam uliczką między drzewa-
mi ze zwieszoną głową. W oddali dojrzałam znajomy 
budynek. Jak przez mgłę widzę trzymane w dłoniach 
łyżwy. Pierwszy krok na lodowisku. Dreszcz przebie-
gający wzdłuż kręgosłupa. Do uszu wciśnięte miałam 
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słuchawki, poczułam, jak moje ciało drży, wyrywa się. 
Nie byłam pewna dlaczego, ale wiedziałam, że mu-
szę ruszyć, pojechać, wyciskając z siebie wszystkie siły. 
Moje serce drżało pod wpływem zwiększonego wysił-
ku, coś sciskało krtań. Przymknęłam oczy, czując, jak 
wyzwalam się z wszystkich emocji ciążących na mych 
ramionach. Nie wiedziałam, co robię, po prostu je-
chałam przed siebie. Nie potrafiłam przestać, głębo-
ko wciągałam powietrze. Od tamtego momentu całą 
energię poświęciłam treningom.

Rok się skończył. Wakacje dobiegały końca. 
W umyśle mignęła myśl, cicha, wyraźna. Zdałam so-
bie sprawę z tego, co się działo. Pamiętam desperację, 
rozpacz, która sprawiła, że znalazłam w sobie siłę, by 
zmienić własne życie. Będąc teraz we własnym poko-
ju, w tym samym pokoju, myślę, że nie potrafiłam już 
siebie znieść, nienawiść zwyciężyła. Z drugiej strony 
nie wiem, czy gdyby to wszystko się nie stało, była-
bym tą samą osobą. Tak bardzo gardziłam sobą w tam-
tym okresie. Nosiłam ciemne ubrania, kryjąc się w ich 
cieniu. Z początku jadłam mało. Jednak jadłam. Głód, 
zaciskający się żołądek był przeszkodą, która wywoły-
wała we mnie irytację. Nie wiedziałam, dlaczego tak 
się dzieje. Zniszczyć siebie najbardziej jak potrafisz. 
Do czego można to porównać? Nie można. Z dnia na 
dzień chudłam. Nie zdawałam sobie sprawy z tego, jak 
wyglądałam. We własnym odbiciu wciąż widziałam 
tę grubą, ohydną dziewczynę. Z czasem jadłam coraz 
mniej. Pamiętam, jak wszyscy patrzyli na mnie onie-
miali, gratulując zrzucenia kilogramów. To sprawiało, 
że nie mogłam przestać. Podświadomie czułam, że po-
stępuję źle, tylko nie potrafiłam z tego zrezygnować. 
Z każdym dniem i miesiącem coraz trudniej było mi 
przełknąć kęs jakiegokolwiek jedzenia. Napawałam się 
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uczuciem głodu, czując satysfakcję z osiągniętego celu. 
Z czasem narzuciłam sobie większy rygor. Pragnęłam 
schudnąć jeszcze bardziej. Smutek niszczył moje ciało, 
sprowadzając mnie na dno.

Byłam bezsilna. Nie potrafiłam jeść. Przepra-
szam. Nie potrafiłam się uczyć, nie potrafiłam myśleć. 
Wszystko kryło się za mgłą, pływałam w niej. Wizy-
ty na lodowisku były dla mnie wybawieniem, momen-
tem, w którym mogłam spalić wszystkie kalorie. Jedy-
ne o czym mogłam myśleć. Choć dla innych wydawać 
się to może nierealne. Tak właśnie wyglądała praw-
da. W najgorszym czasie nie potrafiłam wypić szklan-
ki wody. Byłam przerażona wszystkim, co wiązało się 
z dostarczaniem do organizmu jakichkolwiek kalorii. 
Pierwszy raz wylądowałam w szpitalu ważąc czterdzie-
ści siedem kilogramów. Wyniki były złe, widziałam jak 
łzy wypełniają oczy mamy, lecz nic nie mogłam z tym 
zrobić. Tak bardzo płakała każdego dnia. Zaczęłam 
jeść, wyszłam. Z tą samą wagą, z którą trafiłam do szpi-
tala. Zaczęłam wszystko od początku. Zaczęłam tonąć, 
nie mogłam zaczerpnąć tchu. Ciężko powiedzieć, kto 
bardziej na tym ucierpiał. Każda coś utraciła i żadna 
z nas tego nie zapomni.

MAMA
Mija kolejny dzień, kolejna godzina i minuta. Spo-

glądam na srebrny zegarek zapięty na moim nadgarstku. 
Wsłuchuję się w ciszę, przesuwając wzrokiem po pokrytych 
kurzem meblach. Czuję, jak mijają kolejne minuty, drżą-
cymi dłońmi przykładam brzeg filiżanki do spierzchnię-
tych ust. Poranek ten przywodzi mi na myśl czas odległy, 
bliski, a zarazem daleki. Jej gęste złociste włosy, okalające 
rumianą twarz, uśmiech przywodzący na myśl słonecz-
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ny dzień taki jak ten. Zapach kawy, ciepłe tosty leżące na 
talerzu na stole. Głos unoszący się ponad zgiełkiem panu-
jącym w kuchni przy śniadaniu. Słowa zapełniały pustą 
przestrzeń. Stoję w tej ciszy, doskonale wiedząc, o której 
godzinie wstajesz, o której idziesz do szkoły. Uchylam de-
likatnie skrzypiące drzwi, obserwując twoją bladą twarz 
i rozsypane kosmyki włosów. Pochylam się, przykrywając 
zziębnięte ciało kocem. Wsłuchuję się w twój niemrawy, 
wręcz niesłyszalny oddech, powstrzymując łzy wypływa-
jące spod powiek. Nie mogę znieść tego widoku, narasta we 
mnie irytacja i rozpacz nie znajdująca ujścia. Nie pamię-
tam już, kiedy poczęłaś niszczyć nasze życie, nasze, nie tyl-
ko twoje, jak uparcie twierdzisz. Twoje oczy straciły daw-
ny blask, zastąpiła je pustka. Ciekawe, czy zdajesz sobie 
sprawę, jak ja się czuję z tym wszystkim? Wracając z pra-
cy pragnę przedłużyć ostatnie minuty. Nie chcę wracać, nie 
chcę po raz kolejny patrzeć na twoją twarz, wychudzone, 
brzydkie ciało.

– Gdzie jesteś? Gdzie jest moja córka?!
– Zostaw mnie. Zostaw mnie w spokoju. To jestem ja, 

pogódź się z tym.
Nie mogę się z tym pogodzić. Jestem w rozsypce, nie po-

trafię patrzeć na to, jak powoli się wyniszczasz. Nie potra-
fię, kiedy to zrozumiesz?

Jestem zawiedziona, tak bardzo tobą zawiedziona. 
Jak mogłaś? Gdzie popełniłam błąd? Dajesz mi nadzie-
ję, kłamiesz prosto w oczy. Mam dosyć. Dosyć każdego 
dnia. Manipulujesz mną, nie wierzę w żadne twoje sło-
wo. Mam w głowie chaos, rozsypkę, którą muszę ułożyć. Ty 
jednak dalej to ciągniesz, już nic nie słyszysz, nie widzisz. 
Nie mogę na ciebie patrzeć.

Zamykam drzwi, zakładając płaszcz w przedpokoju. 
Wychodzę do pracy. Wiem, że niczego nie zmienię. Wiem, 
że nie zjesz śniadania, nie ruszysz choćby kromki chleba. 
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Wiem, że odpowiesz na moje pytanie twierdząco. Teraz 
już wiem. W tamtym momencie tego nie wiedziałam. Nie 
zdawałam sobie sprawy, co robisz z jedzeniem, które za-
nosisz do pokoju. Nie wiedziałam, że bierzesz worki pełne 
jedzenia, po drodze wyrzucasz to wszystko do kosza. Nic 
nie wiedziałam. Nie znałam tak naprawdę mojej córki. 
Kocham ją ciągle tak samo…

TERAZ
Nie chcę opisywać dalszego etapu mojej choroby. 

Wszystko ciągnęło się zbyt długo, wywołało we mnie 
zbyt wiele cierpienia. Po roku pragnęłam wydostać 
się z sideł, starałam się wyzdrowieć. Pamiętam krzy-
ki. Mama zdesperowana zaczęła sama przyrządzać mi 
jedzenie. Przypominałam wrak człowieka. Szlochałam, 
rzucając się na nią nie mogłam zaczerpnąć tchu. Na 
widok jedzenia wpadałam w panikę. Czułam się go-
rzej, miałam dosyć życia. Nadal pragnęłam być tylko 
szczupła.

Straciłam wszystko. Pasję do łyżew, kolejne zawody, 
o których marzyłam. To przestało mieć dla mnie zna-
czenie. Zawaliłam.

Wszystko trwa dalej, nic się jeszcze nie kończy. 
Część mnie umarła. Być może nigdy jej nie odzy-
skam, w tym wszystkim zyskałam coś innego, co po-
zwoliło mi ustać na nogach. Łyżwy były przedłuże-
niem moich stóp, częścią rosnących kości. Jak to się 
zaczęło? Wszystko prowadzi do jednego spokojnego 
miejsca. Tafli lodu, ostrzy, krzywych linii. Z każdym 
ruchem nie potrafiłam przestać. Czasem czuje, że to 
było moje wybawienie. Zakładając łyżwy nie zastana-
wiałam się nad niczym. Łzy zdobiły materiał mojej 
 koszulki,  wykonywałam obroty, które stawały się dla 
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mnie czymś naturalnym. Każdy skok, każdy ruch wy-
nikał wprost ze mnie. Zanim się zatrzymałam, zauwa-
żyłam ruch prawie niezauważalny. Starsza kobieta wraz 
z grupą dziewczyn obserwowała moje poczynania. Pa-
miętam ciepły uśmiech i słowa, których nie przytoczę. 
Od tamtego momentu należałam do nich, byłam czę-
ścią, grupy, rodziny. Grupy łyżwiarskiej. Złapałam się 
ostatniej szansy. Minął rok. Wygrywałam kolejne kon-
kursy, pokazując na lodzie część mnie, emocje, które 
dotychczas chowałam. To wszystko doprowadziło do 
tego momentu, kiedy stałam na lodowisku i mogłam 
szczerze się uśmiechnąć. Pamiętam, jaka byłam zasko-
czona. Czasem czuję, że to było moje miejsce od po-
czątku i żeby powstać, musiałam upaść. Łyżwiarstwo 
figurowe to moja pasja. Zyskałam to, co utraciłam.

Przez ten czas wiele myśli przewinęło się przez mój 
umysł. Jest wiele elementów, które pominęłam, któ-
rych nie chciałam ponownie roztrząsać. Jakże inaczej 
mogłabym to ująć? Pisząc to pragnę, żebyście mogli 
poczuć to, czego doświadczyłam. Oby moje błędy były 
przestrogą dla innych. Historia dalej się toczy. Na tafli 
lodowiska i poza nią.
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Wymarzona przyszłość

Ostatni tydzień był naprawdę stresujący. Od za-
wodów międzyszkolnych dzieliło nas zaledwie 
kilka dni. Przyznam szczerze, że musiałyśmy 

ćwiczyć bardzo intensywnie, ponieważ inne grupy są 
niemalże niepokonane. Dzisiaj ostatni trening, jutro – 
zawody, więc musimy dopracować cały plan gry i jakiś 
ciekawy okrzyk bojowy. 

Po treningu siedziałyśmy w szatni i myślałyśmy, 
czym też możemy zaskoczyć? Nie szło nam to myśle-
nie jakoś nadzwyczajnie. Co pomysł, to bubel. I kiedy 
już wydawało się, że nic z tego nie będzie, odezwała się 
jedna z dziewczyn:

– Macie jakiś pomysł na wspólny okrzyk?
– Może pozostańmy przy tym, co mamy… tym 

z zeszłego roku. No i zasady też te same – powiedziała 
Ania. – Nic lepszego nie wykombinujemy.

– Nie – zaprzeczyła kategorycznie Amelia, kapi-
tan naszej drużyny. – Pamiętacie, jak co roku brały-
śmy udział w takich zawodach? Czasami udawałyśmy 
kontuzję, poza tym grałyśmy fair play i nigdy nie zwy-
ciężyłyśmy. Taka taktyka jest do kitu, nie daje żadnych 
efektów. Zawsze mamy „zaszczytne” drugie lub trze-
cie miejsce. Tym razem będzie inaczej. Musimy mieć 



157

Wymarzona przyszłość

nowy okrzyk i nowe zasady: kombinować, kombino-
wać i jeszcze raz kombinować – jak to mówią: „ po tru-
pach do zwycięstwa”. Bez tego nigdy nic nie osiąg-
niemy. 

– A czy to w porządku? To przecież oszustwo! – 
dodałam.

– Żadne oszustwo. To tylko kreatywna gra ofen-
sywna. Jutro będziemy więc bardzo kreatywne i wygra-
my za wszelką cenę. Rozumiecie!? – Amelia przerwała 
na chwilę swój słowotok i zapytała jeszcze:

– Macie jakieś inne sugestie?
Po chwili milczenia usłyszałyśmy głos naszej rezer-

wowej, która prawie nigdy się nie odzywała:
– To może: „Wygramy sami, bo Ares jest z nami”???
Byłyśmy bardzo zaskoczone i odwagą dziewczyny, 

i jej pomysłem, ale uznałyśmy, że w sumie to świet-
ny pomysł. Kilka godzin później każda z nas była już 
w domu. 

Przyszła noc, a wraz z nią rożne wspomnienia i ob-
razy. Myślałam jeszcze chwilę o tym, co powiedzia-
ła Ola. Zastanawiałam się, dlaczego wymyśliła takie 
hasło. I nagle olśnienie… przecież Ares to bóg woj-
ny. Totalnie o tym zapomniałam. Wyskoczyłam z łóż-
ka, sięgnęłam po komórkę. Chciałam się dowiedzieć 
nieco więcej o greckich bogach. Nie mogłam zasnąć. 
Zaczęłam szukać czegoś na ich temat. Odwiedzałam 
różne strony, wikipedię… Na półce znalazłam pokrytą 
kurzem Mitologię Parandowskiego, przerzuciłam kilka 
kartek. Okazało się, że igrzyska olimpijskie to święto 
religijne, które w starożytności odbywało się ku czci 
Zeusa. Pamiętam z historii, że początkowo odbywa-
ły się one na stadionie w Olimpii. Przypomniałam też 
sobie, że Ares jest patronem walczących o zwycięstwo, 
a Temida opiekunką sprawiedliwości, dlatego wszyscy 
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uczestnicy igrzysk prosili ich o zwycięstwo i składali 
ofiary. Tylko dlaczego Olka mówiła o uczciwości, o co 
w tym wszystkim chodzi, skoro mamy koniecznie wy-
grać? Coś mi tu nie pasowało. I nie chodzi tylko o wy-
rzuty sumienia, tych nie miałam

W tym momencie przerwałam natłok myśli 
i stwierdziłam, że o wszystkie moje wątpliwości zapy-
tam jednak Olę. Ona mi to wszystko wyklaruje w spo-
sób zwięzły i prosty. 

– A teraz pora spać – postanowiłam głośno. 
Jednak ta noc nie była dla mnie spokojna. Wszyst-

ko mi przeszkadzało, nadal nie mogłam usnąć. Pościel 
spadała na podłogę, a myśli kłębiły mi się w głowie 
i kotłowały – jedna goniła drugą: Co robić? Jak wy-
grać? Za wszelką cenę? Wypada, a może jednak nie 
wypada? I wszelką, to znaczy jaką cenę? Okropne, 
prawdziwy koszmar! Usnęłam dopiero po północy.

– Dzisiaj jeden z najważniejszych dni w moim ży-
ciu, a ja taka niewyspana… – pomyślałam i wstałam 
z łóżka.

Szybko ubrałam się, zjadłam śniadanie i wybie-
głam z domu. Zbliżała się dziewiąta. Początek naszych 
„igrzysk” i gra o wszystko. Amelia zawołała drużynę na 
środek boiska. Wzniosłyśmy nasz „boski” okrzyk i kil-
ka sekund późnej piłka szalała nad naszymi głowami. 

Wygrałyśmy pierwszego seta. Zmiana stron i…. 
następne zwycięstwo. Kolejna drużyna. Coś niesamo-
witego. Dziewczyny dawały z siebie wszystko. Wyda-
wało się, że gdzie nie rzucę okiem, tam wszędzie do-
strzegam Amelkę lub Olkę i… znowu wygrana. I to 
bez żadnego oszustwa, żadnego kombinowania. „Ja 
już chyba nic nie rozumiem” – pomyślałam, gdy nagle 
usłyszałam dźwięk gwizdka, który zakończył ostatni 
mecz. Nie wierzyłam w to, co się wydarzyło. Pokonały-
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śmy wszystkich. Zdobyłyśmy pierwsze miejsce, wcale 
nie naruszając zasad uczciwej gry. Puchar i dyplom jest 
nasz, awansowałyśmy do następnego etapu. 

Kilka tygodni później odbyły się kolejne rozgryw-
ki – tym razem w Krakowie, w hali „Wisły”. Znowu 
zwyciężyłyśmy, a nasz okrzyk bojowy niósł się po ca-
łej sali. Wróciłyśmy do domów. Jak to się stało? Za-
wsze odpadałyśmy po ciężkiej walce z innymi druży-
nami. A teraz?! Za trzy tygodnie jedziemy do Warsza-
wy! Niewiarygodne! Czy to może mieć coś wspólnego 
z greckimi bogami? A może po prostu uczciwość za-
wsze zwycięża? „Oliwa zawsze sprawiedliwa ”… i takie 
tam??? Ale przecież miałyśmy oszukiwać i to miała być 
nasza szansa na sukces…

– O nie! Z tego wszystkiego zapomniałam poroz-
mawiać z Olą o genezie naszego hasła. Zapytać, skąd 
wytrzasnęła taką fajową myśl? Zrobię to jutro! – po-
wiedziałam sobie głośno i usnęłam.

Jak pomyślałam, tak zrobiłam. Umówiłam się na 
spotkanie w kawiarni na Rynku. Przyszła kilka minut 
spóźniona, usiadła niepewnie i zapytała:

– Czemu chciałaś się ze mną spotkać? Przecież na-
wet ze sobą nie rozmawiamy.

– Zaprosiłam cię tutaj, bo bardzo zaciekawił mnie 
twój pomysł na okrzyk. Skąd go wzięłaś? – zapytałam 
z użyciem poprawnej polszczyzny.

Po chwili milczenia odrzekła:
– W wolnym czasie lubię czytać. Ostatnio wpadła 

mi w ręce Mitologia Parandowskiego – kiedyś niezbyt 
lubiana lektura, dziś fascynująca książka. Zagłębiłam 
się w tematykę greckich bogów i bohaterów. Więc kie-
dy usłyszałam, że nie macie dopingującego okrzyku, 
rzuciłam pomysł o zwycięskim Aresie oraz o Temidzie 
– patronce sprawiedliwości – odpowiedziała mi Ola.
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– A to ciekawe! Opowiesz mi coś więcej o tych bo-
gach? – spytałam zaintrygowana, pomijając już temat 
uczciwości. – Wstyd powiedzieć, ale lektur nie czy-
tam – dodałam, czując jak rumieniec oblewa całe moje 
sportowe oblicze.

– Jasne! – powiedziała z radością.
Rozmawiałyśmy tak kilka godzin. Nasze spotka-

nie przerwała moja mama. Zadzwoniła z pytaniem: 
„Gdzie jesteś? Miałaś być godzinę temu!”. Nie było 
opcji. Musiałam wracać. W drodze do domu pomyśla-
łam jeszcze, że Ola jest naprawdę fajna i … kreatywna, 
ma pomysły. Może zbyt spokojna, lecz z drugiej strony 
sympatyczna i miła. 

Kilkanaście dni później pojechałyśmy do Warsza-
wy. Po wspólnym okrzyku pierwszy set był nasz, lecz 
w kolejnym przegrałyśmy. W przerwie trener powie-
dział, że coś się złego dzieje, że mamy dać z siebie 
wszystko. Mamy walczyć jak o niepodległość. Łatwo 
powiedzieć. Miałam wątpliwości: Czy bóg wojny na-
prawdę istnieje?! Jak to możliwe?! Help me!

Po zaciętych walkach wygrałyśmy. Nasze zwycię-
stwo zostało przedstawione w formie migawek nawet 
w lokalnej telewizji, w radiu i w necie. 

Niewiarygodne! W wielkim szoku wracałyśmy do 
domu, głośno rozmawiając o tym, jak to możliwe, że 
wygrałyśmy tak ważne zawody nie oszukując w żaden 
sposób. Może właśnie dlatego, że inni nie grali czysto, 
zgodnie z zasadami fair play? 

Pamiętam, że podczas gry jedna z zawodniczek 
próbowała oszukiwać. Jednak zauważył to sędzia i zo-
stała zdyskwalifikowana. Doszłam do wniosku, że gra 
bez kombinatorstwa jest bardziej ciekawa i daje mnó-
stwo satysfakcji. 

Jest taka KREATYWNA!!!
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Kilka dni później do naszego trenera przyszedł list. 
Okazało się, że za dwa miesiące będą międzynarodo-
we letnie zawody w Grecji – stolicy bogów. Takie mini 
igrzyska olimpijskie dla juniorów, pasjonatów gier 
 zespołowych. Zostałyśmy zaproszone. Żadna z nas 
nie mogła w to uwierzyć. My i Grecja, lot samolotem, 
Akropol??? Po prostu cudnie!

Wróciłam do domu i opowiedziałam o wszystkim 
rodzicom. Oni też nie mogli uwierzyć. Jak dziewczy-
ny z niewielkiego miasteczka mogły zajść tak daleko? 
Wszystko było jak w idealnym marzeniu, jak we śnie: 
przyjaźń, uczciwość, my i zwycięstwo. NIESAMO-
WITE!

Ale najpierw była też ciężka praca. Treningi odby-
wały się codziennie po lekcjach. Świetnie przygotowa-
ne wyruszyłyśmy w podróż trzy dni przed zawodami. 
Wysłano nas samolotem. Na miejsce dotarłyśmy wie-
czorem. Musiałyśmy jeszcze tylko dojechać autokarem 
do hotelu. 

Następny dzień rozpoczęłyśmy od zwiedzania naj-
ciekawszych miejsc słonecznej Grecji. Było pięknie! 
Zobaczyłyśmy zabytkowe ruiny: świątynie, teatry, sta-
diony, lecz mnie najbardziej zaciekawiły posągi Aresa 
i Temidy. Skrycie poprosiłam ich o sprawiedliwe zwycię-
stwo, po czym odwróciłam się i zaczęłam iść za wszyst-
kimi. Nie zdążyłam odejść, gdy usłyszałam cichy głos:

– Obiecuję wam wygraną.
Natychmiast odwróciłam się i zapytałam przestra-

szona:
– O co chodzi? Czy ktoś tu jest? 
I w tej chwili zobaczyłam przed sobą ogromny po-

sąg boga wojny – Aresa, który lekko poruszał swymi 
wargami i mrugnął do mnie okiem. Tak mi się przy-
najmniej wydawało…
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– Pokażcie im, że można. Będę nad wami czuwał – 
powiedział tajemniczy głos.

Stojąc przez chwilę i nie dowierzając temu, co się 
dzieje, usłyszałam jeszcze inny, tym razem żeński głos:

– Prawda i sprawiedliwość są ślepe, zawsze zwycię-
żają. Dobrze to zapamiętaj! 

„Czy to jest jakiś sen?” – pomyślałam. Może z gorą-
ca mam halucynacje, czy fata… coś tam, coś tam… To 
nie może dziać się naprawdę. Mam zwidy, a przed me-
czem to niezbyt dobrze. Posągi nie mogą przemawiać 
do ludzi”. Nadal pełna niepewności zapytałam:

– Kto mówi?
– Jestem Temida, bogini sprawiedliwości. Słysza-

łam wasze okrzyki wzywające Aresa, więc i ja przybędę 
wam z pomocą, ponieważ widziałam, że podczas gry 
nie oszukujecie. Musicie nadal przestrzegać tej zasady. 
Wtedy nic wam się nie stanie, a zwycięstwo będzie wa-
sze – urwała kobieta.

Nie byłam w stanie nic powiedzieć. Popatrzyłam 
tylko jeszcze raz na dwie ogromne figury i odeszłam. 
O wszystkim opowiedziałam dziewczynom. Każda 
z nich popukała się tylko w głowę i coś niecoś zasuge-
rowała, ale i tak ustaliłyśmy, że skoro mamy przegrać, 
to chociaż z honorem. Nie będziemy kłamać i oszuki-
wać. Nie w Grecji.

Nadszedł dzień zawodów. Punktualnie zjawiły-
śmy się na boisku. Piłka poszybowała w górę. Nieste-
ty, przeciwna drużyna nie grała zgodnie z zasadami 
fair play. Jedna z dziewczyn celowo uderzyła Amelię 
w rękę. Uraz był tak poważny, że nasz kapitan musiał 
zejść z boiska. 

Po długiej rozmowie sędzia postanowił wznowić 
grę z inną zawodniczką, ale bez Amelii, która zaczęła 
do nas krzyczeć:
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– Dziewczyny, nie róbcie nic głupiego! Pamiętajcie 
o zasadach! Fair play, fair play, Ares jest z nami….

Rozpoczął się kolejny set. Nasza drużyna walczyła 
dzielnie i uczciwie. Każdą rozgrywkę wygrywała. Sły-
chać było tylko oklaski widowni. Nic nie  rozumiałyśmy 
z tego międzynarodowego języka, ale wiedziałyśmy, że 
jest OK. Od wygranej dzieliło nas tylko dwa punkty. 
Jeden i… Ostatnia piłka leciała prosto na mnie. Dosły-
szałam tylko krzyk Ani:

– Ola, Ola…

Otworzyłam oczy i zobaczyłam nad sobą postać 
mojej mamy, która krzyczała:

– Ola, Ola, wstawaj. Spóźnisz się do szkoły, a prze-
cież masz dzisiaj ważne zawody. Już po ósmej. Zro-
biłam ci śniadanie. Jest na stole w kuchni, ale się nie 
przejadaj. Kalorie są potrzebne, ale bez przesady. Ja 
jadę do pracy. Powodzenia. Pa.

– Czyli wszystko było tylko snem. Nie wierzę! 
A tak się cieszyłam na ten wyjazd do Grecji. Zaszły-
śmy tak daleko… – pomyślałam z wielkim rozczaro-
waniem. – Ale może to był znak, że aby wygrać, trzeba 
przestrzegać pewnych zasad. Muszę szybko opowie-
dzieć to dziewczynom, a w szczególności Amelii. Od 
dzisiaj nie będzie oszukiwania! Gramy FAIR PLAY.
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Skazana na sukces

– Mam już dosyć! Nigdy więcej! Patrzeć nie mogę 
na wiosło, kajak, przystań. Koniec i  kropka. Ile razy 
mam to jeszcze powtórzyć?

*  *  *
Jest to dla mnie szczególnie ciężki czas, ponie-

waż od trzech lat jestem sierotą i mieszkam u babci, 
która jest bardzo schorowana. Utrzymuje mnie i sie-
bie z marnej emerytury. Próbuję znaleźć pracę, lecz co 
może robić czternastolatka? Jestem jedynaczką, której 
rodzice zginęli w wypadku samochodowym, jadąc na 
zawody. Po co? Czy nie mogli zostać ze mną i bab-
cią w domu? Przecież stanowiliśmy tak zgrany zespół. 
Kiedyś też trenowałam i robiłam to z wielką miłością 
i pasją. Często zastanawiam się, dlaczego to wszystko 
spotkało mnie. Zawsze próbowałam pomagać innym, 
nigdy nikogo nie oceniałam, więc dlaczego Bóg mnie 
ukarał? Po latach stwierdzam, że to wszystko wina tego 
przeklętego sportu. Trenerzy często dzwonią, przycho-
dzą, chcąc porozmawiać. Stoją przed szkołą, czekając 
na mnie po lekcjach. Nie chcę mieć z nimi nic do czy-
nienia. Odmawiam. Myślę, że byłoby to nie w porząd-
ku wobec moich kochanych rodziców. 
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Kolejna nudna lekcja w szkole. Pogadanka o tym, 
co w życiu ważne, o motywacji, wewnętrznej sile. 
Kogo to obchodzi? Mnie na pewno nie. Moje ma-
rzenia legły w gruzach dawno temu i nie chce mi się 
o tym gadać. Nie ma po co. Przebiegam wzrokiem po 
ścianach sali. Zdjęcia znanych olimpijczyków, jak na 
szkołę sportową przystało. Im się udało. Mieli farta. 
Moje spojrzenie przykuwa uśmiechnięta postać ciem-
nowłosej kobiety. Znam ją z  programów telewizyj-
nych. Widziałam, jak wręcza medale, gratuluje. Wy-
daje mi się jakby znajoma. Błysk w oku, wyraz twarzy. 
Robi mi się ciepło na sercu. Wracam tramwajem do 
domu, telefon w dłoni. Wpisuję w wyszukiwarkę: Ire-
na Szewińska. Czytam, czytam, czytam… Udało jej 
się? Fart? Chyba coś więcej.

Pani Ireno! 
Nigdy się nie poznałyśmy, ale postanowiłam do Pani 

napisać. Nie mogę porozmawiać z babcią, na widok tre-
nerów uciekam, koleżanek, którym mogę zaufać, chyba 
nie mam. Zawsze miałam wolę walki. Dawałam z siebie 
wszystko i jeszcze więcej. Teraz nie mam na nic siły. Jest 
mi z tym źle. 

Wiem, że Pani nigdy się nie poddawała. Ani na bieżni, 
ani w życiu. Jak to się robi, Pani Ireno?

Obiecuję, że nie będę więcej płakać w poduszkę. I może 
jeszcze napiszę.

PS Ciekawe, czy pływała Pani kiedyś kajakiem?

Oliwia

Dzwonek do drzwi. Widok trenera wcale mnie nie 
zdziwił. Jego odwiedziny były dość regularne. Dzisiaj 
to ja zaczęłam rozmowę.
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– Mówiłam już przecież, że nic z tego. Przychodzi tu 
trener od trzech lat zupełnie niepotrzebnie. Nic się nie 
zmieniło. Szkoda czasu! – stwierdzam z poważną miną. 

– Ja tylko przyszedłem do twojej babci po walizkę – 
mówi z entuzjazmem.

Babcia wręcza mu walizkę wypełnioną moimi nie-
używanymi od dawna sportowymi ubraniami. 

– O co tu chodzi? – pytam podniesionym tonem 
głosu.

– Mogłabyś zejść ze mną na dół? 
Czuję, że kolejny raz chce mnie do czegoś przeko-

nać. Jednak idę. Ku mojemu zdziwieniu widzę auto-
kar. Wciągają mnie do środka. Siadam koło Gabrysi. To 
moja dawna przyjaciółka, z którą straciłam kontakt po 
wypadku. Rozmawiamy. Moje stare wiosło i kajak są na 
przyczepie. Wściekam się. Odwracam głowę w stronę 
szyby i milknę oburzona i zła. Jestem wściekła na bab-
cię, że wzięła udział w tym spisku. Jak mogła! Przecież 
doskonale wiedziała, że skończyłam z kajakarstwem! 
Dojeżdżamy na miejsce. W ośrodku panuje radosna at-
mosfera. Głównym tematem rozmów są wspomnienia 
z obozów. Wczesnym rankiem rozpakowujemy sprzęt. 
Trzymając kajak czuję, jak po plecach przechodzą mi 
ciarki, zapewne z przypływu emocji i wspomnień. Ze 
łzami w oczach biegnę do pokoju. Po południu trening, 
w którym oczywiście nie mam zamiaru uczestniczyć. 
W głowie mam mętlik. Zamyślona leżę pod kocem. 

– Proszę cię, spróbuj – słyszę stłumiony głos trene-
ra Mateusza.

– Nie mogę, przepraszam – odpowiadam ze łza-
mi w oczach. Tak bardzo pragnę, aby przy mnie była 
mama…

– Jak nie wyjdzie, odwiozę cię do domu i dam ci 
spokój – stwierdza z powagą. 
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Patrzymy na siebie w ciszy jeszcze przez parę mi-
nut. Szukam słów.

– Zgoda – mówię szeptem.

Pani Ireno!
Podobno jeśli wierzysz w zwycięstwo, zwycięstwo 

uwierzy w ciebie. Nie mam pojęcia, czy to prawda. Jak 
Pani sądzi? 

Potrafiła Pani przezwyciężyć własne słabości. Może 
i chwile zwątpienia. Kontuzje? Pewnie zdarzały się rów-
nie często jak w każdym sporcie. O czym myślała Pani za-
kładając buty, czekając na start? 

Jak mam uwierzyć w siebie, kiedy tej wiary brak…

Oliwia
PS Pamięta Pani stadion Zawiszy? Widzę go z okna. 

1976 rok, rekord świata w biegu na 400 m. Nie było mnie 
wtedy na świecie. 

Po rozmowie przebieram się i z duszą na ramieniu 
biegnę na trening. Przepraszam wszystkich za spóź-
nienie. W czasie rozgrzewki chwytam kajak i wiosło, 
idę na pomost. Wchodzę do łódki, chcę zniknąć, czu-
ję się jak zdrajca, lecz coś w głębi duszy mówi: płyń, 
spróbuj. Gdy biorę w dłonie wiosło i po raz pierwszy 
zanurzam je lekko w wodzie, czuję wewnętrzny spo-
kój, coś we mnie pęka. Po raz pierwszy od śmierci ro-
dziców nie czuję żalu ani smutku, a wręcz przeciwnie 
– wewnętrzny spokój. Zapominam o całym świecie. 
Zaczynam się śmiać i chlapać wodą na dziewczyny. 
Przepełnia mnie szczęście. Po treningu ściskam zmie-
szanego trenera.

Przez kolejne dni solidnie trenuję. Okazuje się, 
że mam duże zaległości. Nie ma więc nic dziwnego 
w tym, że pływam z tyłu grupy, która bardzo mi kibi-
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cuje. Czwartego dnia na porannym treningu staje się 
coś niesamowitego, zaskakującego. Trener karze zejść 
mi, Gabrysi, Julce i Wiktorii na czteroosobowy ka-
jak. Ku zaskoczeniu wszystkich na tym treningu nasza 
łódka pływa z przodu, a my rozumiemy się bez słów. 
Czuję satysfakcję, jestem po raz pierwszy od dawna za-
dowolona z siebie. Wiem, że rodzice byliby ze mnie 
dumni. Nie czuję już złości i żalu, bo powoli zaczy-
nam rozumieć, dlaczego tak bardzo kochali ten sport. 
Moje wszystkie porażki postaram się zamienić w mo-
tywację. Nareszcie czuję, że wszystko idzie w dobrym 
kierunku. Przez kolejne dni trenujemy ciężko, a tre-
ner wyciska z nas siódme poty. Jako jedyna staram się 
przetrwać to z uśmiechem na twarzy. Chodzę nawet 
na dodatkowe zajęcia, żeby powoli nadrabiać zaległo-
ści. Codziennie rano schodzę na czwórkę z dziewczy-
nami, które mówią mi, że widzą poprawę. Nabieram 
sił. Ostatniego dnia trener wyczytuje listę osób, które 
pojadą na Mistrzostwa Polski do Poznania. Ku zasko-
czeniu wymienia nasz czteroosobowy zespół. Niczego 
więcej do szczęścia mi już nie trzeba. Oddałabym za 
to wszystkie medale świata. Nie odrzucili mnie. A ja 
przełamałam własną słabość.

Pani Ireno! 
To znowu ja. Jest lepiej. Postaram się właściwie wyko-

rzystać ten czas. Muszę żyć tak, by móc w lustrze spojrzeć 
sobie w oczy z satysfakcją.

Bywa ciężko. Cztery dziewczyny w jednym kajaku. 
Rozumie Pani? Każda chce mieć rację. Cztery dziewczy-
ny w sztafecie. Trzeba się dogadać. Nie ma czasu na kłót-
nie. Będę taka spokojna, jak Pani. Tylko pozytywna ener-
gia i opanowanie. 

Oliwia
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PS Przeczytałam, że była Pani Damą Orderu Orła 
Białego. To brzmi dumnie. Nigdy nie znałam żadnej 
damy, tym bardziej w krótkich spodenkach.

Został tylko tydzień do mistrzostw. Trenuję bez 
opamiętania. Razem z dziewczynami umawiamy się na 
nocki. Boimy się marzyć. W piątek przed mistrzostwa-
mi jedziemy do Poznania. Rano zdenerwowane udaje-
my się na tor regatowy. Już wtedy czuję stres. Po chwili 
przychodzi trener. Oaza spokoju. Rozdaje nam numer-
ki startowe. Następnego dnia rano rozgrzewka. Nikt 
się nie odzywa, wszystkie jesteśmy poważne, prze-
jęte. Żadna z nas nie liczy na cud. Sukcesem jest dla 
nas sam start. Dookoła nas kajaki najnowszej genera-
cji, cudeńka. Po odczytaniu obecności czekamy w na-
pięciu na komendę startową. Trzy minuty trwają całą 
wieczność. GOTÓW DO STARTU, START! Rusza-
my jak torpedy, by trzymać się w grupie pierwszych 
czterech kajaków. Nie jest łatwo. Pot zalewa oczy, ra-
miona palą z bólu. Chwilę później Gośka na pierw-
szej dziurze przyspiesza obrót dwukrotnie, a my za 
nią. Osada na drugim torze też się nie poddaje. Ostat-
nie pięćdziesiąt metrów jest decydujące. Każda z nas 
daje z siebie wszystko. Koniec dystansu. Dopływamy 
do mety. Niecierpliwie czekamy na głos sędziego, któ-
ry po obejrzeniu powtórki ogłosi, kto będzie trzeci. Po 
chwili ciszy słychać głos wydobywający się z głośni-
ka, który oznajmia, że na trzecim miejscu przypłynęła 
osada z Bydgoszczy, czyli MY! Nie możemy opanować 
łez wzruszenia, wskakujemy do wody płacząc ze szczę-
ścia. Dziękuję Bogu, że znowu zaczęłam przygodę ze 
sportem. Myślę, że rodzice są ze mnie dumni.

To był wspaniały początek. Sport stał się dla mnie 
przyjacielem, lekarstwem i nadzieją na lepsze jutro. 
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Wiara w sukces to połowa wygranej. A ja uwierzy-
łam. Nie poddałam się i  trenowałam ciężko. Już teraz 
wiem, że trzeba stawiać sobie cele i dążyć do ich zreali-
zowania. Zwycięstwo rodzi się przecież w głowie. 

Pani Ireno!
Opowiedziałam moim koleżankom o Pani karierze. 

Siedem medali olimpijskich zrobiło na nich wrażenie. 
Babcia mówi, że takich sportowców jak Pani dzisiaj bra-
kuje. Talent, praca i skromność. Mądrość życiowa na sta-
dionie i poza nim. 

W przyszłym tygodniu ważne zawody. Wiem, że jako 
prawdziwa patriotka kibicowała Pani wszystkim polskim 
sportowcom. Proszę zacisnąć kciuki. A ja dam znać, jak 
poszło. W piątek byliśmy z klasą na wycieczce w Warsza-
wie. Chwila zadumy na Powązkach. Niech Pani się nie 
martwi, kibice nie zapomnieli.

Oliwia

PS Gdyby przypadkiem byli tam moi rodzice, niech 
Pani im przekaże, że u mnie jest dobrze. I będzie jeszcze 
lepiej. Musi być.
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Kamień milowy

Wydaje mi się, że to jawa, jednak jakiś cichy 
głos podpowiada mi, że wciąż śnię. Stoję na 
podium. Wilgotne włosy lepią się do kar-

ku, a niesforne kosmyki powiewają na wietrze. Mój 
puls jest wciąż przyspieszony, ale nie wiem czy przez 
zmęczenie, czy emocje. Uśmiecham się, spoglądając na 
twarze moich najbliższych, którzy promienieją z dumy. 
Podchodzi do mnie jakaś kobieta i zakłada złoty medal 
na szyję, składając gratulacje, a ja czuję, jak fala szczę-
ścia rozchodzi się po całym moim ciele. Wokół mnie 
rozlegają się gromkie brawa, które uświadamiają mi, 
jak duży odniosłam sukces. Zamykam oczy i z radością 
wsłuchuję się w wiwaty. Kiedy je jednak z powrotem 
otwieram, na twarzach publiczności nie ma już nawet 
śladu wcześniejszej euforii. Wszyscy obserwują coś za 
moimi plecami, przerażenie maluje się w ich oczach. 
Nagle słyszę huk. Ludzie zaczynają biegać w panice. 
Siła uderzenia powala mnie na ziemię. Otaczają mnie 
okrzyki przerażenia. Nie jestem w stanie się podnieść. 
Wszystkie twarze mieszają się ze sobą, nie mogę ni-
gdzie dostrzec moich bliskich. Krzyczę.

Siadam gwałtownie, dysząc ciężko. Rozglądam się 
w panice po pomieszczeniu, w którym jestem, a od-
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głos wybuchu wciąż dźwięczy mi w uszach. Uświada-
miam sobie, że nic mi nie grozi. Jestem w Polsce, w no-
wym domu, bezpieczna. Wzdycham ciężko, podnoszę 
się z łóżka i otwieram okno, aby wpuścić trochę świe-
żego powietrza. Po kilku głębszych oddechach jest mi 
zdecydowanie lepiej i uśmiecham się nawet na widok 
pięknego błękitnego nieba i przyjemnie grzejącego, 
lipcowego słońca.

–  Aida! – słyszę nawoływanie. – Śniadanie!
Dopiero teraz uświadamiam sobie, jak bardzo je-

stem głodna, więc zbiegam po schodach do kuchni, 
wpadając przy tym z impetem na mamę.

– Dzień dobry kochanie! – łapie mnie ze śmie-
chem. – Wiesz, że uwielbiam, kiedy biegasz, ale proszę 
cię, nie po schodach. 

– Przepraszam mamo – uśmiecham się i całuję ją 
w policzek.

Po posiłku zmywam naczynia i pomagam mamie 
przeglądać oferty pracy.

– Trening zaczyna się o szesnastej? – mama porusza 
w końcu temat, który od rana wisi w powietrzu, a ja ki-
wam głową w odpowiedzi.

– Nie martw się kochanie, na pewno będzie wspa-
niale – mama odzywa się po chwili ciszy.

Tak naprawdę nie mam pojęcia, czego się spodzie-
wać, nie wiem, jak rówieśnicy na mnie zareagują. Po-
trząsam lekko głową, aby odpędzić od siebie wszel-
kie obawy i ponownie skupiam się na czytaniu kolej-
nej oferty. Następne godziny mijają w mgnieniu oka 
i przychodzi moment wyjścia z domu. Zarzucam na 
ramię wcześniej spakowaną torbę i prędko żegnam się 
z mamą. Idę szybkim krokiem na przystanek autobu-
sowy, uważnie obserwując okolicę. Mimo że nie miesz-
kam w centrum Warszawy, ulice w pobliżu mojego 
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domu zazwyczaj są ruchliwe. Mijam wielu ludzi, któ-
rzy rzucają mi wrogie spojrzenia. Opuszczam wzrok 
na chodnik. Świetny początek. Docieram na przysta-
nek w momencie przyjazdu autobusu. Odkąd tu za-
mieszkałam, zastanawiam się, co sprawia, że niektórzy 
ludzie są do mnie tak wrogo nastawieni. Moja mama 
pochodzi z Jamajki, a tata jest Polakiem. Poznali się 
jednak w Syrii i postanowili założyć rodzinę, więc uro-
dziłam się właśnie tam. Może mam trochę ciemniej-
szy odcień skóry i bardziej czarne włosy niż większość 
obywa teli Polski, ale oprócz tego nie wyróżnia mnie 
nic specjalnego. Od urodzenia uczyłam się języka pol-
skiego, dużo wiem o polskiej kulturze. A jednak lu-
dzie i tak oceniają mnie tylko na podstawie wyglądu. 
W końcu z ulgą opuszczam autobus i podążam drogą, 
którą kilka dni temu pokazała mi mama. Po kilku mi-
nutach stoję przed ogromną halą, obok której znajduje 
się bieżnia w kształcie obręczy. Szczęka mi opada. Ta-
kie miejsce treningowe jest marzeniem każdego mło-
dego lekkoatlety. Chwytam torbę nieco mocniej, biorę 
głęboki wdech i ruszam w kierunku budynku.

– Dzień dobry – mówię, podchodząc do stanowiska 
recepcjonistki. – Jestem Aida, czy mogłaby powiedzieć 
mi pani, gdzie odbywają się zajęcia lekkoatletyczne? To 
mój pierwszy raz.

Recepcjonistka rzuca mi przelotne spojrzenie i od 
niechcenia podaje mały kluczyk, wracając do czytania 
gazety.

– Szatnia jest tam – wskazuje na niewielkie po-
mieszczenie, nie podnosząc wzroku znad artykułu. – 
A bieżnia tam.

Wchodzę do szatni, która akurat jest pusta, i błyska-
wicznie przebieram się w swój strój treningowy – szor-
ty i koszulkę bez rękawów. Sznuruję buty i praktycznie 
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wybiegam na zewnątrz, czując, jak rozpiera mnie ener-
gia. Przy bieżni stoi grupka moich rówieśników, każ-
dy z nich się rozciąga. Rozmawiają i śmieją się, wydaje 
się, że atmosfera jest świetna. Może nie będzie tak źle?

– To ty jesteś Aida? – słyszę za sobą głęboki, ko-
biecy głos.

Kiedy odwracam się, zauważam szczupłą, wysoką 
kobietę, o długich, smukłych nogach. Ma gwizdek za-
wieszony na sznurku okalającym jej szyję, a w prawej 
dłoni trzyma czasomierz. Ale to, co najbardziej przy-
kuwa moją uwagę, to szeroki uśmiech rozświetlający 
jej twarz.

– Tak – odpowiadam.
– Witaj na zajęciach, jestem Karolina i postaram 

się zrobić z ciebie prawdziwie światową biegaczkę, jak 
z każdego na moich treningach. Ale ostrzegam, nie to-
leruję obijania się.

– Ciężką pracę ma u mnie pani jak w banku – 
uśmiecham się, otrzymując w odpowiedzi to samo.

– Proszę o ciszę! – kobieta klaszcze kilka razy, aby 
uciszyć grupę. – Chciałabym wam kogoś przedsta-
wić. To jest Aida, przybyła do nas z Syrii, gdzie tre-
nowała bieganie od szóstego roku życia, a teraz będzie 
kontynuować trening z nami. Proszę was, przyjmijcie 
ją jak najcieplej, żeby poczuła się w naszej grupie jak 
w domu.

– Mamy przynieść na następny trening karabi-
ny? Wtedy na pewno się tak poczuje – wypala jeden 
z chłopaków, a inni zaczynają się śmiać.

Lekko się wzdrygam i spuszczam wzrok.
– Tomku, doskonale wiesz, że nie toleruję takiego 

zachowania na moich zajęciach, więc jeśli wciąż masz 
zamiar postępować w ten sposób, możesz od razu opu-
ścić bieżnię – pani Karolina brzmi bardzo poważnie.
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– Przepraszam – mówi, ale uniesiony kącik ust nie 
wskazuje na to, że jest to szczere.

– A teraz czterdzieści pompek w ramach nauki na 
przyszłość. Reszta proszę pięć kółek na rozgrzewkę – 
trenerka wkłada do ust gwizdek, aby dać nam sygnał 
do startu.

Szybko rozgrzewam kolana i kostki, aby nie naba-
wić się kontuzji i zaczynam truchtać. Zauważam, że 
jedno okrążenie ma czterysta metrów, więc decydu-
ję się na spokojne, ale równe tempo. Rozpiera mnie 
szczęście, kiedy znów czuję palące mięśnie i pot na ple-
cach. Jak zawsze skupiam się na miarowym oddechu 
i rytmicznym uderzaniu stóp o podłoże. Słyszę, że ktoś 
mnie dogania.

– Ty, ciemna! – zrównuje się ze mną Tomek. – Nie 
daruję ci tych pompek, wiesz? Lepiej, żebyś się tu wię-
cej nie pojawiła – warczy i dogania swoich kolegów.

Po rozgrzewce mój cudowny nastrój znika tak szyb-
ko, jak się pojawił. Wciąż słyszę za sobą szepty i ciche 
śmiechy, ale mimo to staram się skupić na treningu. 
W dalszej części zajęć pani Karolina sprawdza nasze 
czasy w sprintach i zapisuje wyniki w swoim zeszycie.

– Na dzisiaj koniec – odzywa się po biegu ostatniej 
osoby. – Widzimy się za dwa dni. Dziękuję za zajęcia, 
Aida możesz na chwilę zostać?

Wszyscy idą w kierunku szatni, szepcząc między 
sobą. Podchodzę do pani Karoliny.

– Aido, szczerze mówiąc nie spodziewałam się, że 
masz tak duże umiejętności. Myślę, że będziesz mo-
gła reprezentować naszą drużynę na zawodach lekko-
atletycznych za cztery tygodnie. Jeszcze jedno. Postaraj 
się nie przejmować zachowaniem grupy, rozmawiałam 
z nimi i mam nadzieję, że na następnych zajęciach bę-
dzie już lepiej. Nie wiem, co w nich wstąpiło.
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– Nie ma sprawy. Pojutrze na pewno będę – mówię 
i ruszam w kierunku szatni.

Kiedy wracam do domu, staram się trzymać w garści.
– Wróciłaś kochanie – mama wita mnie, a zza jej 

pleców wyłania się tata. – Jak było?
Patrzę na ich pełne nadziei i niepokoju twarze 

i w ułamku sekundy podejmuję decyzję.
– Cudownie – uśmiecham się promiennie.
Potem siedzę z rodzicami na kanapie i opowiadam 

o świetnym towarzystwie, ciepłej atmosferze i innych 
wymyślanych na bieżąco rzeczach. Po jakimś czasie że-
gnam się z nimi, mówiąc, że jestem zmęczona i idę do 
swojego pokoju. Padam na łóżko, a gorące łzy toczą 
się po moich policzkach przez resztę ponurego wie-
czoru. Następne treningi wyglądają podobnie. Co jakiś 
czas Tomek docina mi w czasie rozgrzewek, dziewczy-
ny szepczą i rzucają mi wrogie spojrzenia, a ja czuję, 
że jestem na skraju załamania, jednak nie poddaję się. 
W końcu nadeszły ostatnie zajęcia przed zawodami. 
Tym razem rozgrzewka przebiega w spokoju i zaczy-
nam myśleć, że to naprawdę koniec tej zbiorowej nie-
nawiści. 

– Czas na wasz ostatni bieg przed jutrzejszymi za-
wodami. Zmierzę czasy i porównamy je z wynikami 
sprzed kilku tygodni. Aida, zaczynasz.

Podchodzę do bieżni i ustawiam się na linii startu. 
Wszyscy siedzą wzdłuż niej i uważnie mnie obserwują. 
Pani Karolina gwiżdże, a ja zaczynam biec. Tempo jest 
dobre, wiem, że mam szansę poprawić wynik, lecz na-
gle moje stopy napotykają przeszkodę i boleśnie upa-
dam, czując, jak z kolan zdziera mi się skóra. Leżę na 
ziemi oszołomiona, nie mogę złapać tchu. Odwracam 
się i widzę wystające nogi Tomka, który z satysfakcją 
na mnie spogląda.
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– Ciemna, musisz uważniej patrzeć pod nogi – par-
ska śmiechem.

Patrzę na twarze wszystkich wokół i widzę róż-
ne emocje malujące się na ich twarzach. Niektórzy są 
zszokowani, inni zdenerwowani, jeszcze inni współ-
czujący. Jednak nikt nie podchodzi i nie pomaga mi 
wstać. Sama podnoszę się chwiejnie i spoglądam na 
kolana, z których spływają teraz strużki krwi. Zamy-
kam na chwilę oczy, czuję jak pod powiekami zbierają 
mi się łzy. Otwieram je gwałtownie i zaczynam biec 
w kierunku szatni. Słyszę nawoływania pani Karoli-
ny, ale ignoruję je. W pośpiechu zabieram torbę i ru-
szam w kierunku domu. Czuję palący ból i pieczenie, 
ale mimo to biegnę dalej. Docieram do mieszkania 
i z trzaskiem zamykam za sobą drzwi. Wydaje mi się, 
że słyszę głosy zdenerwowanych rodziców, jednak je-
stem w stanie myśleć tylko o niekończącej się nie-
nawiści wobec mnie. Nie rozumiem, dlaczego mnie 
to spotyka, czym sobie na to zasłużyłam? Dlaczego 
wszystkie moje sportowe marzenia zostały zniszczo-
ne wraz z opuszczeniem Syrii? Mama wchodzi bez 
słowa do pokoju z miską wody, bandażami i bute-
leczką wody utlenionej. Siada przy mnie i przemy-
wa mi rany, aby potem je zdezynfekować i opatrzyć. 
Wspomina coś o telefonie pani Karoliny, ale jej głos 
jest jakby przytłumiony. Przytula mnie mocno i wy-
chodzi. Po dłuższym czasie gaszę światło i zasypiam, 
śniąc niespokojnie o Syrii i wojnie, która pozbawia 
mnie wszystkiego, co kocham. Następnego dnia bu-
dzę się w fatalnym nastroju. Nie różni się on niczym 
od pozostałych i nie przeszkadzałoby mi to, gdyby nie 
fakt, że miał być zupełnie inny. Wiem jednak, że nie 
mogę wystartować w tych zawodach, nikt we własnej 
drużynie mnie nie akceptuje, co dopiero rywale. Sie-
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dzę więc cały ranek, patrząc bezmyślnie przez okno, 
aż słyszę pukanie.

– Kochanie – mama uchyla drzwi – masz gościa.
Zza mamy wyłania się pani Karolina. Obserwuje 

mnie uważnie i siada obok, a mama wychodzi i zamyka 
drzwi. Przez kilka minut panuje cisza, a ja czuję się co-
raz bardziej niezręcznie. W końcu postanawia zacząć.

– Dlaczego jeszcze nie ma cię na zawodach? Gdzie 
podziała się pracowita, pełna zapału Aida?

– Wczoraj upadła i nie jest w stanie się w żaden 
sposób podnieść – mówię po prostu.

– Naprawdę chcesz, żeby to cię pokonało? Pozwo-
lisz im wszystkim zniszczyć twoje wszystkie cele i ma-
rzenia, i nie kiwniesz nawet palcem, żeby to zmienić? 
Życie nie jest usłane różami, trzeba samemu je kształ-
tować i o nie dbać. Bieganie to twoja pasja, coś, co ko-
chasz i czemu się poświęcasz. Chcesz z tego zrezygno-
wać przez grupkę osób, która jest zwyczajnie zazdrosna 
o twój talent i energię do działania? To prawda, to, co 
cię spotkało, nie jest sprawiedliwe, ale nie możesz się 
chować, tylko walczyć o swoje. Aida, którą zdążyłam 
poznać przez te kilka tygodni, właśnie taka jest i nie 
pozwól, żeby zastąpiła ją nowa, złamana dziewczyna.

Patrzę szeroko otwartymi oczami na moją trener-
kę i nie jestem w stanie wykrztusić ani słowa. Nie po-
trzebuję ani chwili dłużej na podjęcie decyzji, wstaję 
i chwytam torbę.

Linia startu jest teraz tuż przede mną. Dotykam ją 
lekko drżącymi palcami, ale utrzymuję głowę wysoko, 
patrzę prosto na osoby, które przez te kilka tygodni za-
mieniały moje życie w piekło. Lecz teraz dostrzegam 
w ich oczach coś innego niż pogardę i brak tolerancji. 
Widzę zdumienie, ale też uznanie i podziw. Tym razem 
to oni opuszczają wzrok pod ciężarem mojego spoj-
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rzenia. Wszyscy oprócz Tomka, który wciąż obserwuje 
mnie uważnie, aby po chwili zacząć klaskać, a ja wiem, 
że to najprawdziwsza forma przeprosin, jaką mogłam 
otrzymać z jego strony. Na powrót skupiam się na to-
rze i wtedy słyszę strzał na znak startu. Zrywam się do 
biegu i wkładam w niego wszystkie emocje, które wy-
pełniały mnie od przyjazdu do Polski. Przygnębienie, 
gniew, rozpacz i rezygnacja ulatują ze mnie stopnio-
wo. Z każdym krokiem na ich miejscu pojawia się de-
terminacja, nadzieja, a przede wszystkim euforia, któ-
ra w największym stopniu dodaje mi skrzydeł. Zosta-
wiam wszystkich rywali w tyle, słyszę okrzyki dopingu 
osób, które jeszcze wczoraj, dosłownie i w przenośni, 
podstawiały mi nogi na każdym kroku. Moje serce bije 
w zawrotnym tempie, mam wrażenie, że mimo zmę-
czenia biegnę coraz szybciej. Przekraczam linię mety, 
a wokół mnie rozbrzmiewają wiwaty. Moja grupa pod-
biega do mnie i unosi mnie wysoko nad ziemię. Widzę 
szczęśliwych rodziców, dumną panią Karolinę i dzie-
siątki obcych, szeroko uśmiechniętych ludzi. I wiem, 
że jestem wygrana. W wyścigu, ale przede wszystkim 
z samą sobą, ze swoimi słabościami i lękami. I teraz już 
rozumiem, że to najpiękniejszy rodzaj wygranej, jaki 
może człowieka spotkać.
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I

Olimpizm oprócz wielu rzeczy ważnych uczy 
nas nade wszystko odwagi, abyśmy dzięki tre-
ningowi wolnej woli i sumienia umieli opano-

wać biologiczny strach, w jaki wyposażyła nas natura, 
kiedy przyjdzie nam stanąć do walki o jakość życia.

Olimpizm to droga do poznania samego siebie, 
którą trzeba pokonać własnym wysiłkiem. Zanim za-
czniemy bić rekordy i walczyć o medale olimpijskie, 
należy najpierw, tak jak w każdej innej dziedzinie sztu-
ki, rozbudzić w sobie motywację do poznawania same-
go siebie i dopiero później można uwagę przerzucić na 
innych. 

Poszukiwanie w sporcie bliskich związków z natu-
rą nie ogranicza w jakimkolwiek stopniu relacji z ludź-
mi. To konsekwencja wyboru drogi, która prowadzi 
w stronę ładu moralnego na boisku, a odciąga od miej-
sca chaosu i zagłady.

Na podstawie zawartych w literaturze poglądów 
teoretycznych o ogólnej, własnej praktyce życiowej 

Krzysztof Zuchora
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należy sądzić, że na tych samych relacjach „natura – 
człowiek” da się także zbudować system filozofii olim-
pijskiej, dostrzegającej centralną pozycję człowieka 
w świecie opanowanym przez nowoczesne technologie 
i postęp informatyczny. Stąd bierze się początek dąże-
nia do moralnego odrodzenia sportu i olimpizmu we 
współczesnym świecie. Główną uwagę należy skupić 
na wzajemnych zależnościach duchowych i fizycznych 
człowieka jako twórcy samego siebie i obywatela odpo-
wiedzialnego za teraźniejszość i przyszłość. 

Pierwiastek duchowy w rozwoju człowieka odno-
si się zarówno do naszego stosunku do przyrody, jak 
i kultury technicznej w wyrażeniu: „Nie przechytrzać 
natury”. Należy pohamować zapędy gospodarki ra-
bunkowej do nadmiernego eksploatowania zasobów 
przyrodniczych w podobny sposób, jak chronimy za-
wodników przed nadmierną eksploatacją biologiczną. 
Należy dbać o to, aby budować nasze życie na tym co 
pozytywne, a nie na tym co negatywne. Należy bar-
dziej dbać o to, by krzewić dobro, niż tępić zło (Stani-
sław Ossowski).

II

Edukacji olimpijskiej miał towarzyszyć zespół idei 
i wzorów zachowań utrwalonych przez trady-
cję, a jednocześnie wspartych środkami nowo-

czesnej komunikacji międzyludzkiej. Ogólnie chodzi-
ło o zachowanie warunków umożliwiających ludziom 
zrównoważony kontakt z naturą jako podłożem biolo-
gicznym, przy jednoczesnym rozwoju motywacji psy-
chicznej, treningu wolnej woli, kompetencji moralnych 
i kwalifikacji tożsamościowych. 
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W naszej psychice, niezależnie od wykształcenia, 
pochodzenia społecznego, płci i wieku, tkwi tęskno-
ta za takim życiem, w którym marzenia o wyprawie 
w wysokie góry czy na otwarte morze, nawet gdyby 
pozostały na etapie społecznego projektu, też wpły-
wają na sztukę życia, która ożywia wyobraźnię. Ktoś, 
kto myśli o górach, liczy z ich strony na wzajemność. 
Podobnie miłość do sztuki, znajdująca oparcie w rze-
czach, rodzi nadzieję, że kiedyś zwróci się do ludzi. 

Światopogląd człowieka wpływa na narodowy cha-
rakter olimpizmu. W moralnych zachowaniach lu-
dzi dominują postawy konserwatywne, wyrażające 
się w obronie i pielęgnowaniu tradycyjnych wartości, 
którym kierunek wskazał Janusz Kusociński w tytule 
swojej książki Od palanta do olimpiady. W biograficznej 
opowieści o własnej drodze sportowej, która z podwór-
ka w Ożarowie zaprowadziła go na Olimpiadę w Los 
Angeles w 1932 roku, gdzie zdobył złoty medal olim-
pijski w biegu na 10 000 m. Zwycięstwo okupił dotkli-
wą kontuzją stóp. Od połowy dystansu dokuczał mu 
potworny ból. Czuł się tak, jakby biegł po rozżarzo-
nych węglach. Jedynie świadomość, że prowadzi w fi-
nale olimpijskim, pchała go do mety. 

Odniósł heroiczne zwycięstwo nad samym sobą. 
Od tego momentu wiemy, co te słowa znaczą. W tym 
biegu pokonał legendarnych Finów z Iso Hollo na 
czele. Wielki Nurmii bieg Janusza obserwował z try-
bun i widział, jak Polak odbiera mu rekord olimpijski. 
Następnego dnia miejscowe gazety w sprawozdaniach 
z igrzysk pisały o Januszu Kusocińskim Iron Man – 
Człowiek z Żelaza. 

Wzory romantyczne przenoszą się z boiska do ma-
sowej kultury. Halina Konopacka i Janusz Kusociński 
brylowali na salonach Warszawy i byli jednocześnie 
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rozpoznawani na ulicy. Utylitarne formy sportu nie re-
zygnują z dążenia do piękna, jedynie niżej ustawiają 
poprzeczkę w granicach rekordu życiowego. Chodzi 
nie tylko o to, aby osiągnąć mistrzostwo w jakiejś dys-
cyplinie, lecz przede wszystkim chodzi o emocje zwią-
zane z sukcesem lub porażką. 

Szczególną cechą sportu jest współzawodnic-
two olimpijskie, które powoduje, że boisko sportowe 
jest oddane pod uprawę kalokagathii – dobra i piękna. 
Uprawę odbywającą się na polu kultury, ujawniającym 
najbardziej ludzkie właściwości człowieka. 

Olimpijskie zasady wyznaczają granice możliwości 
rozwoju sprawności moralnej człowieka jako uczest-
nika konkursu, którego stawką w grze jest poczucie 
własnej godności. W innych dziedzinach życia wzory 
olimpijskie przyjmują się w mniejszym lub większym 
stopniu, zawsze jednak zachowują humanistyczny 
charakter. Olimpizm uczy nas, jak kochać życie, nato-
miast inne sztuki mówią o tym, jak trudno się z nim 
rozstawać. 

III

Olimpizm można porównać do dzieła sztuki. Na 
igrzyskach dążymy do tego, aby harmonia, lo-
gika i sens wzajemnie się dopełniały. Te waż-

ne i poszukiwane przez człowieka wartości nazywamy 
humanizmem w takim duchu, o jakim mówiła Barbara 
Skarga: według niej „humanizm to myślenie o myśle-
niu człowieka”. 

Myśl zawsze ma treść i formę. Podobnie jak wycho-
wanie, które najpierw ma charakter indywidualny i do-
piero później staje się faktem społecznym. Wtedy pod-
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lega rewolucji naukowej wywołanej wyprzedzającymi 
działaniami w obrębie języka jako forpoczty zmian 
w nowoczesnej rzeczywistości. 

Język pedagogiczny zawiera uczucia i intencje, któ-
re wiążą ludzi w spolegliwym pomocnictwie i posłudze 
myślenia jako nowoczesnej edukacji olimpijskiej ( Jan 
Paweł II).

Aktualność stale zachowuje paradygmat sformu-
łowany przez Pierre’a de Coubertina, który głosił, 
że wszelkie wychowanie powinno odbywać się przez 
rozwój, a rozwój powinien odbywać się przez radość. 
Oba postulaty życzliwie przyjęła współczesna teoria 
oświatowa, lecz ciagle nie mogą przebić się do prak-
tyki szkolnej. 

Na tych dwóch przesłankach opierała się także an-
tyczna paideia, która dała początek całej europejskiej 
kulturze. W greckim gimnazjonie dbano o harmonię 
„mięśni i myśli”, a także o współmierności między pra-
wem do indywidualnego rozwoju a obowiązkami spo-
łecznymi. W pierwszej części edukacji uczniowie zda-
wali egzamin w zawodach sportowych, w tej drugiej na 
agorze, podczas debaty publicznej według polityczne-
go klucza oceniającego dojrzałość. 

Gimnazjon odegrał ważną rolę w formowaniu mo-
delu edukacji nowego typu, gdzie proces wychowania 
traktowano jako dziedzinę wyróżnioną najwyższym 
znakiem jakości stosowanym w aksjologii społecznej 
w tamtym czasie. Wychowanie dla pokoju – ekecheirię 
– celebrowano jako rzecz świętą. Każdy Grek był zo-
bowiązany prawem boskim i ludzkim do zapewnienia 
bezpieczeństwa zawodnikom i widzom udającym się na 
zawody olimpijskie drogami lądowymi i szlakami mor-
skimi. Natomiast instytucje państwowe na okres igrzysk 
zawieszały konflikty polityczne i przejmowały na sie-



185

Glosa na stulecie Polskiego Komitetu Olimpijskiego

bie odpowiedzialność za przestrzeganie rozejmu olim-
pijskiego. Za wykroczenia wobec prawa olimpijskiego 
groziło wykluczenie z udziału w igrzyskach i uroczy-
stościach religijnych w Olimpii. Karano surowo i na-
kładano wysokie kontrybucje. W takiej sytuacji znala-
zła się militarnie silna Sparta, wykluczona z igrzysk za 
naruszenie rozejmu i wprowadzenie wojska do Eliady, 
zajętej wtedy przygotowaniami do igrzysk. Żeby wró-
cić do „rodziny olimpijskiej”, Sparta została zmuszona 
do zapłacenia kontrybucji, przyznania się do przestęp-
stwa i złożenia przysięgi, że prawo olimpijskie będzie 
przez nią wypełniane bez wyjątku. Ten kazus prawny 
jest ważny, ponieważ wnosi do wychowania olimpij-
skiego praktykę drzwi otwartych, przez które wchodzi 
się ponownie do środka, zostawiając na zewnątrz zbro-
ję, a jedynie wnosząc ze sobą pokojowe nastawienie do 
celebrowania olimpijskiego święta. 

Skorzystał z tego przykładu Pierre de Coubertin po 
I wojnie światowej, dopuszczając do igrzysk olimpij-
skich w Amsterdamie Austrię, Niemcy i Włochy. Ro-
bił to w przeświadczeniu, że olimpizm zasypuje okopy 
i wojnie przeciwstawia nadzieję powrotu do olimpij-
skiego święta. 

IV

Tworząc obraz nowożytnej Olimpii Pierre de Co-
ubertin nawiązywał do gimnazjonu jako szkoły, 
w której centralną pozycję zajmował uczeń. So-

krates występujący tam w roli nauczyciela etyki, zapy-
tany o to, ilu ma uczniów – odpowiedział, że nie ma 
uczniów, lecz przyjaciół. Głosił, że wszystko należy za-
czynać od siebie, niezależnie czy dotyczy to butów czy 
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naprawy świata. I stale być gotowym do obrony ojczy-
zny, żeby samemu nie wpaść w niewolę.

Myśląc o nowej szkole nawiązywał Pierre de Co-
ubertin do nurtu nowego wychowania. Głosił hasło, że 
każdy ma być mistrzem, a nie czeladnikiem w człowie-
czeństwie. Sformułował też kilka przesłanek przydat-
nych w praktyce sportowej: 
1. Bogów nie należy wzywać na pomoc tam, gdzie 

warunki gry ludzie ustanowili sami.
2. Należy zawsze dobrze myśleć o ludziach zgroma-

dzonych na i wokół boiska, ponieważ przywiodły 
ich tam wartości celebrowane podczas święta. 

3. Starać się być szczęśliwym, bo tylko tacy ludzie 
mogą dać szczęście innym.

4. Wolność własną powinno się wpierw ograniczyć 
ze względu na drugiego człowieka i dopiero wtedy 
z niej korzystać.

5. Sukces i porażka zawsze mają wymiar moralny. Na-
leży zatem dążyć do zwycięstwa w taki sposób, aby 
nie obciążało naszego sumienia.
Twórca nowożytnego ruchu olimpijskiego uważał, 

że skoro Grecy przez dwanaście wieków utrzymywali 
olimpijskie zawody na powierzchni życia społecznego 
i politycznego oraz przekazali nam w literaturze i sztu-
ce obraz sportu jako rodzaj zobowiązania na przyszłość, 
to powinniśmy na ten apel odpowiedzieć tak, jak Tho-
mas Arnold w Rugby, gdzie razem z uczniem powołał 
do życia „republikę sportową”. Uczniowie i nauczyciele 
mieli w niej takie same prawa i obowiązki. 

W szkole w Rugby edukacyjną przestrzeń boiska 
sportowego wykorzystano jako integralne połącze-
nie treningu moralnego z doświadczeniem artystycz-
nym. Były to podstawowe instrumenty przygotowują-
ce uczniów do działalności w zespole. 



Glosa na stulecie Polskiego Komitetu Olimpijskiego

W szkołach sportowych także i dzisiaj wychowa-
nie odbywa się przez działanie. Najbardziej korzyst-
na dla rozwoju zawodnika jest droga poznawania sa-
mego siebie w dążeniu do mistrzostwa najpierw na 
własną miarę, a w przyszłości na poziomie światowym 
czy olimpijskim. W takiej szkole potrzebny jest trener 
wychowawca, przewodnik i nauczyciel, który uczy, jak 
wygrywać i jak przegrywać, który uczy, jak żyć (Ernest 
Hemingway).

Olimpizm można porównać do obrazu, w którym 
każdy element jest na swoim miejscu, a całość wraz 
z upływem czasu staje się cenniejsza (Zbigniew Her-
bert).

Piękno jest w cenie, bo się dobrze sprzedaje, gdy 
tymczasem dobro moralne staje się towarem luksuso-
wym do nabycia w salonach sztuki. Sport stał się wi-
dowiskiem dla społeczeństwa rozrywki. Tego nie da 
się zatrzymać, ale ważny jest także kierunek rozwoju: 
czy zmierzamy z myślą przywołującą obraz antycznej 
Olimpii czy rzymskiego koloseum. 

Estetyka pcha sport do przodu, przestawia na nowe 
tory cywilizowanego rozwoju, natomiast etyka zabez-
piecza sport, aby nabierając rozpędu się nie wykoleił. 
Olimpizm łączy te dwie tendencje poszukując drogi 
zrównoważonego rozwoju.

Warszawa, 13 maja 2019 
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KONKURS IM. JANA 
PARANDOWSKIEGO
Jedyny nieokazjonalny konkurs dla młodzieży 
na opowiadania o najdłuższej tradycji 
we współczesnej kulturze olimpijskiej

Po raz pierwszy konkurs przeprowadzony zo-
stał w roku 1989. Następne dwa zorganizowano 
w cyklach dwuletnich. Od 1994 roku do chwili 

obecnej konkursy odbywają się corocznie. Na stulecie 
Polskiego Komitetu Olimpijskiego przypada 29. edy-
cja tego cieszącego się zainteresowaniem przez ponad 
ćwierć wieku najstarszego w Rzeczpospolitej konkursu 
na utwór prozatorski. 

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.

Rekordowymi pod względem liczby zgłaszanych 
do konkursu opowiadań były lata: 2001 (1098 opowia-
dań), 2002 (1407 opowiadań), 2003 (1191 opowiadań) 
i 2004 (1377 opowiadań). 

W roku 2019 do konkursu zgłoszono 302 opowia-
dania (167 z gimnazjów i szkół podstawowych kl. VII 
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Konkurs im. Jana Parandowskiego

i VIII oraz 95 ze szkół podstawowych kl. IV–VI). Wy-
boru laureatów konkursu dokonało jury w składzie: 
– Krzysztof Zuchora – przewodniczący – członek 

Komisji Kultury i Edukacji Olimpijskiej PKOl
– Jadwiga Pawlak – polonistka 
– Zofi a Czernicka – członkini Komisji Kultury 

i Edukacji Olimpijskiej 
– Magdalena Janicka – dziennikarka, członkini Ko-

misji Sportu Kobiet PKOl 
– Renata Susałko – Polskie Radio Program I, człon-

kini Klubu Fair Play i Komisji Sportu Kobiet PKOl. 
 
Organizatorem Konkursu jest Polski Komitet 

Olimpijski. Do 2006 roku Konkurs odbywał się przy 
współpracy Ministerstwa Edukacji Narodowej i Spor-
tu, w 2007 roku – Ministerstwa Edukacji Narodowej, 
a w latach 2009–2016 przy wsparciu fi nansowym Mi-
nisterstwa Sportu i Turystyki. Od roku 2018 Kon-
kurs odbywa się pod honorowym patronatem Ministra 
Edukacji Narodowej. 

Wyniki konkursu prezentują:
• Magazyn Olimpijski

• Olimpionik

• Polskie Radio program I
• www.olimpijski.pl

Od roku 2001 opowiadania laureatów wydawane są 
w formie książkowej. 
 1. Serce stadionu – 11. Konkurs (2001)
 2. Prawda stadionu (2002)
 3. Światło stadionu (2003)
 4. Radość stadionu (2004)
 5. Stadiony nadziei (2005)

http://www.olimpijski.pl
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Magdalena Rejf

 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).

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, a wśród nich: Renata Susałko – 
dziennikarka sportowa Polskiego Radia Program  I, 
juror konkursu od 1991 roku; Krzysztof Zuchora – 
nauczyciel akademicki, poeta, etyk, członek Komisji 
Kultury i Edukacji Olimpijskiej PKOl, juror od 1995 
roku, a od 1996 roku – przewodniczący jury, prowa-
dzący uroczystość wręczania nagród laureatom kon-
kursu; Magdalena Janicka – dziennikarka, juror od 
1995 roku; Tadeusz Rożej – przedstawiciel Minister-
stwa Sportu i Turystyki do 2014, juror od 2003 roku; 
Teresa Prusinowska – polonistka czytająca dokładnie 
wszystkie opowiadania zgłaszane do konkursu w la-
tach 1996–2010, jurorka od 2018 roku; Jadwiga Paw-
lak – juror dokonujący I selekcji prac, polonistka czyta-

http://www.olimpijski.pl
http://www.olimpijski.pl
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jąca wszystkie opowiadania od 2011 roku; Zofi a Czer-
nicka, która dołączyła do nas w roku 2018 – członkini 
Komisji Kultury i Edukacji Olimpijskiej PKOl; Mag-
dalena Rejf – organizatorka konkursu z ramienia PKOl 
od 1995 roku. 

Poprzez uczestnictwo w konkursie młodzież szkol-
na rozwija swoje sportowe zamiłowania, poszerza wie-
dzę nt. igrzysk olimpijskich i szeroko rozumianego 
sportu, przenosząc zachowania, emocje, postawy ze 
sportowego świata do własnego otoczenia, własne-
go życia. Opowiadania młodzieży pokazują i rozwija-
ją jej potrzeby uczciwej rywalizacji, fair play, szacun-
ku dla przeciwnika, niepełnosprawności, zachowania 
godności w przypadku przegranej, dezaprobaty wo-
bec rasizmu, dopingu i nieuczciwej rywalizacji, uzna-
nia dla wysiłku, siły woli, przyjaźni i wspólnoty z in-
nymi  ludźmi.

Magdalena Rejf



192

LAUREACI 2019

Uczniowie szkół podstawowych 
– klasy IV–VI

Joanna Bocheniak – Moje marzenie... spełnione?
Samorządowy Zespół Szkół im. Marii Konopnickiej, 
Gorzów, ul. Szkolna 3, 32-660 Chełmek
opiekunka literacka – Urszula Guja

Julia Kocot – Kiedy topnieją lodowce
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II, Lindów 42,  
42-165 Lipie
opiekunka literacka – Ewa Chyra

Aleksandra Lewińska – Opowiadanie motywujące nr 1
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, Szkoła Podsta-
wowa nr 10 im. Bolesława Krzywoustego, ul. Inflanc-
ka 13, 51-354 Wrocław
opiekunka literacka – Beata Mazur

Zuzanna Pierzak – Kilka dni życia Zuzi (z „Dzien-
nika” Zuzi P.)
Szkoła Podstawowa Gminy Sieradz im. Jana Pawła II, 
ul. Armii Krajowej 5, 98-200 Sieradz
opiekunka literacka – Monika Piaskowska
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Karolina Sornek – Być lepszym
Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Dwujęzycz-
nymi im. Karola Miarki, ul. M. Reja 28, 41-400 My-
słowice
opiekunka literacka – Marzena Grzegorczyk-Natkaniec 

Dominika Sroka – Moja słabość
Szkoła Podstawowa w Radkowie, ul. Jagiellońska 5, 
57-420 Radków
opiekunka literacka – Katarzyna Gnyp 

Maria Terlecka – Laur zwycięstwa
Szkoła Podstawowa nr 6 im. Szymona Szymonowica, 
ul. Orla 5, 22-400 Zamość
opiekunka literacka – Monika Słomianowska 

Szkoły podstawowe  
– opiekunki literackie kl. IV–VI

Ewa Chyra – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II, 
Lindów 42, 42-165 Lipie

Marzena Grzegorczyk-Natkaniec – Szkoła Pod-
stawowa nr 10 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Ka-
rola Miarki, ul. M. Reja 28, 41-400 Mysłowice

Monika Piaskowska – Szkoła Podstawowa Gmi-
ny Sieradz im. Jana Pawła II, ul. Armii Krajowej 5,  
98-200 Sieradz

LAUREACI 2019
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Uczniowie szkół podstawowych 
– klasy VII–VIII i gimnazjaliści

Emilia Bańdo – Zdzisław Szczęsny Kawecki herbu 
Gozdawa, Gimnazjum z Oddziałami Integracyjny-
mi nr 75 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Inte-
gracyjnych nr 7 im. Polskich Kawalerów Maltańskich, 
ul. Czarnogórska 14, 30-638 Kraków
opiekunka literacka – Maria Miłowska

Natalia Frys – Elegia o chłopcu zwycięskim
Szkoła Podstawowa im. Józefa Marka, Gimnazjum 
w Tymbarku, Tymbark 324, 34-650 Tymbark
opiekunka literacka – Marta Florek

Julia Aleksandra Jabłońska – Bieg z przeszkodami  
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bądkowie, ul. Wło-
cławska 13, 87-704 Bądkowo
opiekunka literacka – Halina Dondalska

Julia Kaźmierczak – Nic nie dzieje się bez powodu
Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej, Blichowo 
61 A, 09-454 Bulkowo
opiekunka literacka – Iwona Atrasik

Anna Keller – Srebrne pióro
Szkoła Podstawowa Przymierza Rodzin nr 3 im. bł. ks. Je-
rzego Popiełuszki, ul. Nocznickiego 7, 01-948 Warszawa
opiekunka literacka – Emilia Elert

Bartłomiej Klamut– Hyniohunik
Szkoła Podstawowa nr 14 z Oddziałami Sportowymi 
i  Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków, ul. Woj-
ska Polskiego 45, 38-400 Krosno
opiekunka literacka – Anna Antoniuk

LAUREACI 2019
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Jessica Legeżyńska – Skruszone szkło
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Adama Mickiewi-
cza z Oddziałami Sportowymi, ul. Hetmańska 34, 
85-039 Bydgoszcz 
opiekunka literacka – Magdalena Piotrowska

Aleksandra Stach – Wymarzona przyszłość
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Batalionów Chłopskich, 
ul. Olkuska 316, 32-045 Sułoszowa
opiekunka literacka – Irena Wojtowicz-Dzień 

Oliwia Troka – Skazana na sukces
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Adama Mickiewi-
cza z Oddziałami Sportowymi, ul. Hetmańska 34, 
85-039 Bydgoszcz 
opiekunka literacka – Magdalena Piotrowska

Martyna Żmijewska – Kamień milowy
Gimnazjum nr 3, ul. Królewiecka 42, 82-300 Elbląg 
opiekunka literacka – Anetta Sosnowska

Opiekunki literackie  
– klasy VII–VIII i gimnazja

Iwona Atrasik – Szkoła Podstawowa im. Armii Kra-
jowej w Blichowie, Blichowo 61 A, 09-454 Bulkowo

Magdalena Piotrowska – Szkoła Podstawowa nr 2 
im. Adama Mickiewicza z Oddziałami Sportowymi, 
ul. Hetmańska 34, 85-039 Bydgoszcz

Maria Miłowska – Gimnazjum z Oddziałami In-
tegracyjnymi nr 75 w Zespole Szkół Ogólnokształ-
cących Integracyjnych nr 7 im. Polskich Kawalerów 
Maltańskich, ul. Czarnogórska 14, 30-638 Kraków

LAUREACI 2019
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