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Sport uzależnia 
bardziej niż czekolada

Lektura opowiadań nagrodzonych w tegorocznym 
konkursie literackim im. Jana Parandowskiego po-
świadcza, że dzieci i młodzież mają monopol na pi-
sanie o sporcie inaczej niż dorośli. Dzieci przez sztu-
kę tworzą swój własny świat. Świat kształtów, barw, 
dźwięków i słów, zdarzeń, problemów, przeżyć i wzru-
szeń, doznań osobistych i wspólnych. Przeciwstawiają 
ten własny świat „ułudy” – oparty na emocjach i cieka-
wości – światu realnemu, w którym wszystko oparte 
jest na regułach i ustalonym systemie wartości, takich 
samych od wieków, rozjaśnianych prometejskim mi-
tem o znaczeniu i potędze rozumu i realizmu. Dzieci 
i młodzież natomiast pociąga mitologiczna opowieść 
o Orfeuszu, wyrażająca takie wartości jak potrzeba mi-
łości, tęsknota i marzenia. 

Prometeusz podarował ludziom ogień, który sym-
bolizuje poznanie naukowe i potęgę techniki, odgry-
wające coraz większą rolę we współczesnym świecie. 
Przesądzają też o zmianach w sporcie, gdzie traktat 
„o dobrej robocie” bierze górę nad „placem zabaw”.

Orfeusz wzruszał swoją muzyką bogów olimpij-
skich i odmienił ich wyroki wobec ludzi. Stworzył 
podstawy nowej edukacji opartej na wolności i wy-
obraźni, tworzeniu i przeżywaniu sztuki, tak jak to się 
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dzieje najpierw podczas gier na podwórku, a później 
w olbrzymim teatrze olimpijskim.

Obie te tendencje składają się na naszą rzeczywi-
stość, ale chyba nigdy nie dochodziło do takiego po-
mieszania obu tych porządków istnienia człowie-
ka w świecie jak w obecnej rzeczywistości wirtualnej. 
U dorosłych występuje tendencja do utożsamiania 
wartości z normą, czego nie można powiedzieć o dzie-
ciach, które patrzą na wartość jako powinność indy-
widualną – wartość odczuwaną, przypisaną do sumie-
nia, zależną od nastroju, ukrytą w zabawie, przeważnie 
z innymi, którą trzeba odnaleźć lub zdobyć. Dorośli 
wiążą wartości z posiadanym przedmiotem i nadają im 
wymiar obiektywny.

Dzieci nie natrafi ają na trudności w rozumieniu 
sportu jako sztuki, dlatego u nich logika myśli przenika 
się z logiką uczuć. Dzieci wyróżnia mały realizm i wielki 
romantyzm. Nikomu innemu ciekawość siebie i świata 
nie jest tak potrzebna jak dzieciom, ciekawość inicju-
je myślenie.

Dzieci nie zmyślają w sporcie niczego, czego nie 
widziały wcześniej na boisku. Potrafi ą za to z dużą 
swobodą opisywać sport tak, jakby to, o czym piszą, 
naprawdę się wydarzyło. Czas jest takim szczególnym 
przykładem narracji, nie czas historyczny, lecz obecny. 
Co było, nawet dawno temu, staje się właśnie „tu i te-
raz” na nowo pomyślane pod piórem.

Dzieci nie patrzą na sport z perspektywy global-
nej, lecz przez pryzmat jednego człowieka. Wolą pisać 
o sobie, ponieważ lepiej znają własny charakter i ła-
twiej im zrozumieć i opisać złożoną naturę sportu. Wi-
dzą sport jako swego rodzaju sztafetę pokoleń. Jedni po 
drugich wchodzą na to samo boisko, aby zachować cią-
głość i utrwalić przekaz międzypokoleniowy w rodzi-

Krzysztof Zuchora
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nie i wspólnocie. Dochowują wiary tradycji i obrzędom 
olimpijskim.

Tak naprawdę jest tylko to, co się opisuje; tyle jest 
tego, ile zmieści się w słowie. Dzieci trzymają się fak-
tów, jak czegoś nie wiedzą, to o tym nie piszą. Nie są 
robotnikami słowa, lecz poetami. Ważniejszy jest dla 
nich sport wymyślony niż autentyczny. Literatura faktu 
jest dla nich zbyt trudna, nie dotarły jeszcze do źródeł 
poznania. Wolą szukać związków przyczynowo-skut-
kowych w taki sposób, aby dały się pięknie opowie-
dzieć.

Dorośli widzą, jak zmienia się scenariusz wido-
wiska sportowego i użyte do niego rekwizyty, nato-
miast dzieci patrzą na ludzi i role, jakie oni odgrywają 
na boisku. Czasem zapamiętują drobny szczegół, któ-
ry na dorosłych nie robi wrażenia, ma natomiast dla 
nich znaczenie istotne. Nie trzeba wygrywać – powie 
dziecko – żeby cieszyć się sportem. Niewielu dorosłych 
z tym się zgodzi.

Przywołajmy fragment tekstu poety Tadeusza Ro-
żewicza, który zapamiętał z dzieciństwa takie swoje 
spotkanie z dorosłym sportem:

„Było stare prawo zwyczajowe, uznawane przez 
działaczy, dozorców, graczy, uświęcone przez życie. 
Otóż, każdy gracz miał prawo wprowadzić na boisko 
jedną osobę. Mógł to być krewny, znajomy, mógł być 
obcy, przypadkowy osobnik, kibic. (…) Rzadko dostę-
powali tej łaski dorośli. (…) Korzystali z niego chłop-
cy, jeszcze dzieci, albo „wyrostki”. (…) Czasem tylko 
dłoń gracza dotykała głowy lub ramienia proszącego… 
i ten gest, jakby „włożenie rąk”, wystarczył, aby wybra-
niec przekroczył furtkę. Ten obrzęd „wprowadzania” 
nie utrzymał się zbyt długo, zginął z chwilą rozbudowy 
boiska i zmian w jego wyposażeniu… w karierze kibi-
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ca-gapowicza tylko raz skorzystałem z tego obyczaju… 
musiał to być jakiś mecz nad mecze… spoczęła wtedy 
na mojej głowie ręka pana Kanafki. – Panie Kanafka, 
weź mnie pan… i wejście… ale może to był inny gracz 
i inny chłopiec”.

Sport jest z pewnością jednym z ważnych zjawisk, 
zdolnym przekazywać bardzo głębokie wartości języ-
kiem powszechnie zrozumiałym. Może być nośnikiem 
wzniosłych ideałów humanistycznych, jeśli jest prak-
tykowany w duchu pełnego poszanowania reguł, ale 
może taż sprzeniewierzać się swoim prawdziwym ce-
lom, jeśli służy obcym sobie interesom, które lekcewa-
żą centralną rolę człowieka.

Ćwiczenie uwagi, wychowanie woli, wytrwałość, 
odpowiedzialność, znoszenie trudu i niewygód, duch 
wyrzeczenia i solidarności pokoleniowej i międzyludz-
kiej, wierność obowiązkom – to wszystko należy do 
cnót sportowca. Każda z nich znalazła w naszym kon-
kursie swojego interpretatora i wyznawcę, uważnego 
obserwatora i pisarza, znajdującego odpowiednie sło-
wa do rzeczy, a nawet poetę nadającego ważnym tre-
ściom piękną formę, jak w tytule wprowadzenia do tej 
książeczki: Sport uzależnia bardziej niż czekolada.

W czasie lektury zobaczymy też, że dzieci chodzą 
swoimi ścieżkami, z reguły jednak wybierają krótkie 
dystanse: opowiadanie, a nie epopeję, chociaż maraton 
jest wyzwaniem dla niektórych tak wielkim, że gotowi 
są zmienić historię własnego życia, aby pozostać w bie-
gu i nie zejść z trasy. Nie liczą na złoty medal, to zosta-
wiają dorosłym. Chcą wygrać coś więcej. Pokazać swo-
ją odwagę. Poczuć spełnienie. Przeżyć chwilę, w której 
nie pragnie się być nikim innym tylko sobą… w całej 
pełni sobą. Bywają chwile, kiedy nie można słuchać się 
rozsądku, wybiera się wtedy bieg przez życie…

Krzysztof Zuchora



Sport uzależnia bardziej niż czekolada 

Czy mam w sobie tyle siły, aby przebiec kolejno 
wszystkie etapy: pewność siebie, załamania, wyczerpa-
nie, przywrócenie wiary, by wreszcie dotrzeć do osta-
tecznej mety? Takie pytanie stawiają sobie wszyscy 
maratończycy,  o których Julia Drobińska pisze: „Dale-
kowzroczni ślepcy. Nie spuszczają oka z czegoś, czego 
nie widać”.

Krzysztof Zuchora

20 maja 2015
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KAROLINA BŁOŃSKA

Urodziłam się 11 grud-

nia 2002 roku w Kielcach. 

Moimi rodzicami są Dariusz 

i Agnieszka. Jestem jedy-

naczką. W roku 2006 w wie-

ku czterech lat uczęszczałam 

do „Bajkowego Przedszko-

la” w Krasnej. W 2008 roku 

rozpoczęłam naukę w Pu-

blicznej Szkole Podstawo-

wej im. Polskich Olimpijczy-

ków w Krasnej. Obecnie je-

stem uczennicą klasy szóstej. Osiągam bardzo dobre wyniki 

w nauce. Interesuję się przyrodą, literaturą, muzyką. Lubię 

czytać, mam w swoich zbiorach mnóstwo książek. W wieku 

10  lat zaczęłam trenować pływanie. Po ukończeniu szkoły 

podstawowej będę kontynuować naukę w gimnazjum 

NIKOLETTA CHMIELEWSKA

Jestem uczennicą szó-

stej klasy Szkoły Podstawo-

wej im. Marii Konopnic-

kiej w Nowej Wsi koło Gru-

dziądza. Bardzo lubię czytać 

książki, moim ulubionym 

gatunkiem są powieści fan-

tastyczne. Uwielbiam też 

sport – w szczególności jaz-

dę na rowerze, bieganie oraz 

pływanie. Staram się łączyć 
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moje dwie pasje. Gdybym mogła, czytałabym książki nawet 

podczas rowerowych wycieczek! Moim marzeniem jest wy-

jazd do Londynu i wydanie powieści w języku angielskim.

JULITA KOTUSIEWICZ

Mam 13 lat i cho-

dzę do Szkoły Podstawo-

wej im. Adama Mickiewi-

cza w Białaczowie. Moją pa-

sją jest sport, a szczególnie 

taekwon-do. Tre nuję je od 

dwóch lat. Do udziału w tre-

ningach zachęcił mnie mój 

starszy brat. Jestem mu za 

to bardzo wdzięczna. Dzię-

ki treningom poznałam wie-

lu przyjaciół, z którymi spę-

dzam mnóstwo czasu. Mam nadzieję, że będą to przyjaźnie 

na całe życie. Biorę również udział w zawodach taekwon-do 

i jak dotąd – zdobyłam kilka medali, także złotych.

Oprócz treningów jestem też miłośniczką zwierząt, 

a w szczególności psów.

ANNA KOWALUK

Urodziłam się 14 maja 2002 roku w Białej Podlaskiej. 

Mieszkam w Kuzawce. Jest to mała, piękna wieś położo-

na w dolinie rzeki Bug, niedaleko polsko-biało ruskiej gra-

nicy. Mam dwie siostry: starszą Agnieszkę, która jest lice-

alistką, i młodszą o rok Alę. Bardzo je kocham i dobrze się 

z nimi dogaduję. Czasem zdarzają się między nami sprzecz-
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ki i kłótnie, ale to normal-

ne wśród rodzeństwa. Mama 

z tatą są cudownymi rodzica-

mi. Wiem, że zawsze mogę 

na nich polegać. Chodzę do 

VI klasy Szkoły Podstawowej 

im. Juliana Ursyna Niemce-

wicz w Neplach. W pierw-

szych latach mojej nauki po-

znałam Anię, która jest teraz 

moją najlepszą przyjaciółką.

Lubię czytać książki fan-

tastyczne, przygodowe i młodzieżowe. Ostatnie ciekawe 

książki, które przeczytałam, to powieść Ricka Riordana pt. 

„Złodziej pioruna” z serii „Percy Jackson i bogowie olim-

pijscy”, „Eragon” i jego kontynuacje oraz „Gwiazd naszych 

wina” Johna Greena. Razem z siostrami oglądamy różne cie-

kawe fi lmy, razem gramy w gry planszowe. Kocham zwie-

rzęta, szczególnie te czworonożne. Mój pies wabi się Maks.

Interesuję się architekturą. W przyszłości chciałabym 

pracować jako architekt lub dekorator wnętrz. Moim ci-

chym marzeniem jest też zaprojektowanie własnego domu 

z ogródkiem i napisanie książki. 

MAJA LEWICKA

Urodziłam się 1 czerwca 2003 roku w Olsztynie, stoli-

cy województwa warmińsko-mazurskiego. Tu mieszkam ra-

zem ze swoimi rodzicami, siostrą i moimi pupilami psem 

Abi i królikiem Tosia. Obecnie jestem uczennicą klasy szó-

stej Szkoły Podstawowej nr 6 w Olsztynie im. Konstante-

go Ildefonsa Gałczyńskiego. Jestem osobą bardzo aktywną, 

o szerokich zainteresowaniach. Moimi ulubionymi przed-
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miotami szkolnymi są język 

polski, język angielski i wy-

chowanie fi zyczne. Regular-

nie uczęszczam na trenin-

gi z siatkówki, ponieważ to 

mój ulubiony sport. Moją 

kolejną pasją jest taniec. Ra-

zem z moimi koleżankami 

tworzymy Szkolny Zespół 

Taneczny i urozmaicamy 

uczniom każdą imprezę. Bar-

dzo lubię też prace społeczne. 

Uczestniczę w wielu akcjach charytatywnych, jestem prze-

wodniczącą Samorządu Szkolnego. Mimo swoich zaintere-

sowań chciałabym w przyszłości zostać lekarzem.

WIKTORIA RUSIKIEWICZ

Urodziłam się 12 stycznia 2003 r. w Nowej Soli. Miesz-

kam wraz z rodzicami w Żaganiu w województwie lubu-

skim. Uczęszczam do piątej klasy PSP nr 7. Tańczę hip hop, 

break dance i electric boogie. 

Zajmowałam czołowe miej-

sca w zawodach tanecznych 

na arenie krajowej. Uczest-

niczyłam w Mistrzostwach 

Europy we Włoszech. W tym 

roku wystartuję w podobnej 

imprezie w Kielcach. Intere-

suję się sportem. Lubię język 

polski, szczególnie ortogra-

fi ę. Jestem radosną, ciekawą 

świata nastolatką. Jeszcze nie 
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wiem, kim chcę zostać w przyszłości. Chciałabym czerpać 

satysfakcję z wykonywanego zawodu.

OLIWIA SZCZEPAŃSKA

Mam 13 lat. Uczęsz-

czam do klasy szóstej Szkoły 

Podstawowej im. Bolesława 

Chrobrego w Nowogrodźcu. 

Mam dwóch młodszych bra-

ci: Gabrysia i Mikołaja. Czę-

sto się z nimi bawię i czytam 

im bajki na dobranoc. Moje 

hobby to matematyka i ma-

larstwo. Lubię się uczyć i na-

uka sprawia mi przyjemność. 

Lubię wymyślać różne histo-

rie, a pomysły przelewam na papier, stąd opowiadania, li-

sty, pamiętnik. Uważam, że najpiękniejsze są prawdziwe hi-

storie. One zawsze budzą emocje czytelników. Mam wielu 

przyjaciół i dwie najlepsze przyjaciółki – Martynę i Pauli-

nę. Myślę, że jestem lubiana, gdyż codziennie spotykam się 

z wieloma gestami sympatii ze strony rówieśników i doro-

słych.
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Karolina Błońska

Sprawa honoru

W mojej rodzinie sport zajmował zawsze czołowe 
miejsce. Dziadek należał do drużyny hokejowej. Tata 
był wicemistrzem Polski w panczenach. Cała komoda 
w salonie zastawiona była pucharami zdobytymi przez 
tatę. Codziennie czyścił je, ustawiał i opowiadał o swo-
ich podbojach. Teraz wszystkie oczy skierowane były 
na mnie. 

Dziadek założył klub sportowy, którego głównym 
trenerem był mój tata. Jak nietrudno zgadnąć, ja treno-
wałam taniec na lodzie. Uwielbiam to, człowiek czuje 
się wtedy taki lekki, jakby nie jeździł, a płynął po lo-
dzie. Muszę przyznać, że byłam niezła w tym, co robi-
łam, czego dowodem są liczne puchary. Bardzo dużo 
czasu poświęcałam na treningi. Co dzień ćwiczyłam po 
pięć godzin, a dodatkowo w niedzielę jeździłam dwie 
godziny po obiedzie. Treningi były bardzo męczące, 
ale dawały dużo satysfakcji. Mięśnie bolały, siniaki po 
upadkach pokrywały całe nogi, ale był to ból, które-
go nie zamieniłabym na nic innego. Oprócz skręconej 
kostki, wybitego palca u ręki było ok., ale jak powta-
rzał tata: „Jak się nie przewrócisz, to się nie nauczysz”. 
Moim partnerem był Wiktor, chłopak niezmiernie 
uzdolniony, a zarazem bardzo skromny. Rozumieli-
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śmy się bez słów. W naszej grupie był jeszcze Filip. 
Nie lubiłam go, bardzo się szarogęsił. Wcale nie był 
taki dobry, ale jego ojciec był głównym udziałowcem 
i dobrym kolegą taty. Z nikim się nie przyjaźnił, bo był 
bogaty i stać go było na treningi za granicą. Właśnie 
wrócił z Tajlandii opalony, wypoczęty i jak się chwalił, 
zamiast ćwiczyć, zbijał bąki. Byłam na niego wściekła, 
my tu wylewamy siódme poty, a on się relaksuje. Moim 
zdaniem nic te treningi mu nie dały, bo i tak był słaby. 
Nie można z pliszki zrobić orła. A na pewno był słab-
szy niż Wiktor, który był biedny, a wszystko, co zdobył, 
okupił swoją ciężką pracą. 

Zbliżał się konkurs ogólnopolski. Wszyscy byliśmy 
bardzo podnieceni. Mogła być wystawiona tylko jedna 
para i dwoje w tańcu solo. W sobotę tata zwołał spo-
tkanie, na którym odczytał imiona uczestników. Para, 
która pojedzie, to Ania i Filip. Dalej już nic nie słysza-
łam. W uszach cały czas brzmiał mi głos: „Filip, Filip, 
Filip”. To jakaś pomyłka! Nie mogłam w to uwierzyć, 
jak tata mógł coś takiego zrobić, dlaczego? W oczach 
miałam dwie błyskawice, a w sercu wulkan. Po godzi-
nie wszyscy opuścili trening. Zostałam ja i tata. Zaczę-
łam pierwsza:

– Jak mogłeś wystawić Filipa, przecież on jeździ 
beznadziejnie.

– Taką podjąłem decyzję i to jest nieodwołalne – 
krzyknął tata.

– Ale, tato! Cały czas trenowałam z Wiktorem, on 
jest moją parą, z Filipem tańczyłam może cztery razy – 
próbowałam tłumić emocje. 

– Powiedziałem, że to decyzja ostateczna.
– W takim razie ja nie jadę. Wystaw zamiast mnie 

kogoś innego. Rozpłakałam się i wybiegłam, trzaska-
jąc drzwiami.
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Błąkałam się po mieście do wieczora, nie miałam 
ochoty wracać do domu. W parku spotkałam Wiktora, 
siedział na ławeczce ze spuszczoną głową. Było mi go 
bardzo szkoda. Podeszłam do niego.

– Cześć – powiedziałam – słyszałeś, jakie tata usta-
lił grupy? Ale ja się z tym nie zgadzam, już mu to po-
wiedziałam.

– Co ty możesz zrobić? Taka jest wola trenera.
– O nie, ja tak tego nie zostawię. Zasłużyłeś na wy-

jazd swoją ciężką pracą.
Posiedziałam jeszcze chwilę i poszłam do domu. 

Całą drogę myślałam, jak rozmawiać z tatą, aby zmie-
nił decyzję. Nie było go jeszcze w domu. Postanowi-
łam, że na niego poczekam. Około 21:00 wrócił, był 
smutny. Podszedł do mnie i powiedział:

– Zrozum córcia, nie miałem innego wyjścia. Ojciec 
Filipa zagroził, że jeśli go nie wystawię, to cofnie swo-
je dofi nansowanie. Niestety teraz nas nie stać na utra-
tę sponsora. 

– Tato, ale to nie fair. Tak się nie robi. Czy zawsze 
pieniądze mają ostatnie słowo?

Ale tata już nie odpowiedział, poszedł i zamknął 
drzwi do swojego pokoju. Całą noc nie mogłam za-
snąć, myślałam o tym „wrednym” Filipie i jego tatu-
siu. Rankiem przy stole panowała grobowa cisza, na-
wet Reks, który zawsze ujadał, leżał cicho. Nic nie ru-
szyłam, straciłam apetyt i chęć do życia. Taniec bez 
Wiktora to już nie to samo. Po śniadaniu pojechałam 
do dziadka. Wszystko mu opowiedziałam. Był zdru-
zgotany całą sytuacją. Pocieszał mnie i powiedział, że 
ufa mojemu tacie i że on na pewno zrobi to, co jest 
najlepsze dla mnie i klubu. Dzień upłynął na trenin-
gu. Tańczyłam z Filipem, ale nawet nie wiem, jak był 
ubrany, bo ani razu na niego nie spojrzałam. Wikto-
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ra nie było, nie przyszedł. Następnego dnia panował 
harmider. Szykowaliśmy się do wyjazdu. Podróż upły-
nęła szybko. Dotarliśmy na miejsce. Mieliśmy jeszcze 
dwie godziny wolnego. Tata kazał nam się rozgrzewać, 
a on sam gdzieś zniknął. Para przed nami już kończyła 
występ, a taty wciąż nie było. Zaczęłam się już dener-
wować. Nagle w drzwiach ukazał się, ale nie był sam, 
koło niego stał Wiktor, ubrany w strój do tańca. Nie 
wiedziałam, co się dzieje. Zerknęłam na Filipa, miał 
kamienną twarz. Tata podszedł do mnie i powiedział:

– Tańczysz z Wiktorem, nikt nie będzie mnie szan-
tażował i stawiał warunków. 

Klepnął nas w plecy i krzyknął:
– Niech wygra najlepszy!
To wszystko tak szybko przebiegło, że byłam jak 

w amoku. Z głośników zabrzmiało Bolero Mau rice’a 
Reavela, ruszyliśmy na lód. Byłam przeszczęśliwa 
i wdzięczna tacie, że podjął taką decyzję. Wiktor wy-
rzucił mnie do góry, zrobiłam dwa obroty i gdy mnie 
złapał, zachwiał się i upadł. Spojrzałam na Filipa, na 
jego twarzy malował się szyderczy uśmiech. Pomyśla-
łam, niedoczekanie twoje, pokażemy ci, na co nas stać. 
Szepnęłam do Wiktora: – Teraz, albo nigdy. – Dal-
szy występ przebiegł bezbłędnie. Zakończyliśmy go 
podwójnym axlem i potrójnym rittbergerem. Wiktor 
skoczył jeszcze poczwórnego salchowa. Wyszło ideal-
nie. Byłam z niego dumna. Widzowie byli zachwyceni, 
bili nam gromkie brawa. Rzucali na lód kwiaty i ma-
skotki. Na ogłoszenie wyników czekaliśmy cali w ner-
wach. Wreszcie się wyświetliły. Nasze noty to dziesięć 
szóstek i dwa razy 5,5. Za wrażenie artystyczne same 
szóstki. Razem 143 punkty. 

– Podobało im się, wygraliście! – krzyknął tata i nas 
przytulił. Łzy same płynęły nam z oczu.



Sprawa honoru

 Spojrzałam na Filipa, był wściekły.
Tata stracił sponsora i przyjaciela, ale zyskał coś 

cenniejszego: honor i uznanie w oczach zawodników 
i rodziny. Byliśmy wszyscy z niego dumni, że nie dał 
się kupić. W niedługim czasie zainteresował się nami 
inny sponsor i kłopoty się skończyły. Teraz już wiem, 
że najważniejsze w sporcie nie są pieniądze, a zdrowa 
rywalizacja i ciężka praca.
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Trzy etapy marzeń

1.

Było piękne, gorące popołudnie. Termometr poka-
zywał ponad trzydzieści stopni. W taki letni dzień, gdy 
na niebie nie ma ani jednej chmurki, która zatrzyma-
łaby choć na chwilę żar lejący się z nieba, każdy marzy 
tylko o jednym – aby zanurzyć się w zimnej i orzeź-
wiającej wodzie. Rodzina Szymona miała szczęście. 
Mieszkała na wsi nieopodal czystego jeziora. Gdy pan 
Adam zaproponował, aby wspólnie wybrali się popły-
wać, nikt nie ociągał się ani chwili. 

Szymon nie mógł doczekać się kąpieli. Uwielbiał 
wodę. Gdy tylko zobaczył czystą tafl ę jeziora, aż pisnął 
ze szczęścia. Tata chłopca wziął go za rękę i ostrożnie 
wprowadził do wody. Chłopiec nie potrafi ł jeszcze pły-
wać. Radośnie machał rączkami i skakał na brzegu je-
ziora. Pan Adam ostrożnie prowadził syna trochę głę-
biej. Chciał oswoić syna z wodą i przygotować go do 
nauki pływania. Przez chwilę wspólnie bawili się w je-
ziorze. Potem tata ostrożnie położył syna plecami na 
wodzie, aby pokazać mu, że może utrzymać się na po-
wierzchni. Chłopiec szybko pojmował naukę ojca. Nie 



25

Trzy etapy marzeń

minęło kilka chwil i po raz pierwszy, chociaż bardzo 
krótko, samodzielnie utrzymał się na wodzie.

To właśnie wtedy, podczas upalnego letniego popo-
łudnia, tata zaszczepił w Szymonie miłość do pływa-
nia. Później pan Adam nauczył syna, jak pływa się żab-
ką i kraulem. Dzięki tacie pływanie było dla chłopca 
czymś tak naturalnym jak chodzenie czy oddychanie. 
Szymon uwielbiał wodę i gdyby mógł, ćwiczyłby w niej 
codziennie. Niestety, na wsi, gdzie mieszkał i się uczył, 
nie było basenu. Z tego powodu chłopiec mógł pływać 
tylko latem. Gdy tylko zrobiło się ciepło, wybierał się 
nad pobliskie jezioro i spędzał dużo czasu w wodzie.

Gdy chłopiec był mały, chodził pływać z tatą. Póź-
niej wybierał się sam, chociaż jego rodzice tego nie lu-
bili. „Woda może być niebezpieczna, może złapać cię 
skurcz lub napotkasz jakąś przeszkodę. Lepiej, gdyby 
ktoś ci towarzyszył” – mówił tata. Szymon to rozumiał, 
ale nie chciał rezygnować z pływania. Najczęściej to-
warzyszyli mu więc koledzy.

Później okazało się, że dzięki umiejętności pły-
wania Szymon może również pomóc swojemu cia-
łu. Miał problemy z kręgosłupem. Niewielkie, ale bez 
odpowiednich ćwiczeń skrzywienie mogłoby się po-
większać. Pływanie miało być lekarstwem na te pro-
blemy. Woda, jak pastylka, miała sprawić, że kręgosłup 
zacznie się prostować. Takie lekarstwo spodobało się 
chłopcu – nie było gorzkie, niesmaczne… Leczenie 
było przyjemne – kojarzyło mu się z czasem, gdy latem 
chodził nad jezioro i tata uczył go pływać. 

Aby skorzystać z krytej pływalni, Szymon musiał 
jechać do oddalonej o 30 kilometrów miejscowości. 
Mimo przeszkód rodzice chłopca dbali, aby Szymon 
przynajmniej raz w tygodniu ćwiczył w wodzie pod 
okiem pana Mariusza, który prowadził zajęcia korek-
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cyjne. Tata i syn co tydzień pokonywali 30 kilometrów, 
chociaż wyjazdy były dla rodziny sporym wydatkiem. 
Szymon nie mógł się doczekać cotygodniowych zajęć. 
Czekał na nie jak na urodziny czy Boże Narodzenie. 
Pływanie w basenie było przyjemne, szkoda tylko, że 
trzeba było jechać tak daleko. Chłopiec marzył, że kie-
dy będzie duży, wybuduje w swojej miejscowości krytą 
pływalnię. Jeszcze większą niż ta, na której ćwiczył pod 
okiem pana Mariusza. Dzięki temu wszystkie dzieci 
będą mogły pływać bez względu na porę roku i pogodę. 
Szymon zazdrościł dzieciom, które mieszkały w więk-
szym miastach. Mogły pływać, gdy tylko chciały. Poza 
tym na basenie były też prowadzone lekcje wychowa-
nia fi zycznego! To musiało być wspaniałe!

Poza pływaniem chłopiec bardzo lubił spędzać czas, 
jeżdżąc na rowerze. Właściwie rower towarzyszył mu 
wszędzie. Jeździł na nim po zakupy do sklepu i do ko-
legów, i kiedy chciał pożyczyć książki. Kiedy był star-
szy, dojeżdżał na stację kolejową, by wsiąść do pociągu 
i pojechać do miasta na basen. Wspólnie z kolegami 
często urządzali wyścigi kolarskie. Czasem jeździli nad 
pobliskie jezioro, później do innych wsi, nawet tych 
oddalonych o kilkadziesiąt kilometrów. Spędzali tak 
cały wolny czas. Innych rozrywek dla chłopców w ich 
wieku nie było. Można było tylko jeździć na rowerze, 
kąpać się w jeziorze, grać w piłkę, urządzać wyścigi… 
Tylko tyle albo aż tyle!

Chociaż rower, którym posługiwał się Szymon, był 
już bardzo wysłużony, chłopiec nie rezygnował z prze-
jażdżek. Nie to było dla niego najważniejsze. Zawsze 
pamiętał o słowach swojego taty: „Jeśli twierdzisz, że 
nie będziesz uprawiał sportu, bo masz złe buty, sta-
ry rower czy niemodną koszulkę, to znaczy, że szu-
kasz wymówek”. Chłopiec nie zwracał uwagi na jakość 
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sprzętu, którym się posługiwał: na wysłużone okula-
ry do pływania, przez które często przeciekała woda, 
oraz na rower, w którym poprawnie działały tylko trzy 
z pięciu przerzutek. No i buty. Te również nie zostały 
kupione w najdroższym sklepie sportowym w oddalo-
nym o trzydzieści kilometrów mieście. To jednak nie 
miało aż tak wielkiego znaczenia dla chłopca. Przynaj-
mniej nigdy nie dawał tego po sobie poznać. I tak bie-
gał najlepiej wśród kolegów z klasy. Uwielbiał dłuższe 
dystanse. Nie marnował sił na początku, tak jak ko-
ledzy, lecz równomiernie rozkładał energię. Zawsze 
biegł spokojnie, z rozmysłem. Kiedy inni nie mieli już 
sił, Szymon zaczynał przyspieszać. Jego nauczyciel po-
wiedział mu, że biega bardzo mądrze. Mówił też, że 
jego styl biegania przypomina mu technikę wybitnego 
medalisty Bronisława Malinowskiego. 

Szymon czuł się wyróżniony. Całą swoją uwagę 
skupił na sporcie. Zajmował czołowe miejsca w szkol-
nych zawodach sportowych, a potem gminnych i po-
wiatowych. Gdy chłopiec był w szóstej klasie, rodzice 
wraz z nauczycielami postanowili, iż powinien kształ-
cić się w gimnazjum w klasie o profi lu sportowym. Ta-
kiej szkoły nie było na wsi, więc Szymon musiał się 
wyprowadzić. Bardzo się cieszył, ale jednocześnie tro-
chę obawiał. Czekało go wiele zmian. Skończył się 
beztroski etap dzieciństwa.

2.

Miasto bardzo różniło się od wsi, w której miesz-
kał dotychczas. Lasy, w których biegał, zmieniły się na 
halę sportową; stary rower zastąpił stacjonarny, który 
znajdował się na szkolnej siłowni. W końcu spełniło 
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się też odwieczne marzenie o pływaniu bez względu 
na pogodę za oknem – Szymon mógł korzystać z kry-
tej pływalni nawet codziennie! Zmieniło się jeszcze 
coś innego, ważniejszego – otoczenie. Koledzy, z któ-
rymi chodził do klasy, nie od razu się z nim zaprzyjaź-
nili. Chłopiec początkowo czuł się trochę obco. Nie był 
taki sam jak jego koledzy, którzy wychowali się w mie-
ście, chodzili do kina i mieli wszystko na wyciągnięcie 
ręki. Nie mógł też sobie pozwolić na zakup najlepsze-
go stroju sportowego, gdyż stypendium, jakie otrzymał, 
nie pokrywało wszystkich potrzeb. I tak nauka w od-
ległej od rodzinnej wsi dużej miejscowości pochłonęła 
wszystkie oszczędności rodziców…

Kiedyś Szymon usłyszał, jak kolega mówił o nim, 
że basen zobaczył po raz pierwszy w życiu dopiero jako 
uczeń gimnazjum. Ktoś śmiał się też z jego butów, któ-
re były już bardzo zniszczone. Wtedy zaciskał pięści 
i mówił sobie, iż pokaże, że buty to nie wszystko. Li-
czy się to, co umie. I z reguły był wtedy najlepszy. Jego 
osiągnięcia sprawiły, że zyskał w oczach innych. Cho-
ciaż nie biegał najlepiej z całego zespołu i początko-
wo nie pływał najszybciej, bo nie trenował od dziecka 
na basenie pod okiem instruktora, to miał inną waż-
ną cechę. Był bardzo wytrzymały i nigdy się nie pod-
dawał. To sprawiło, że szybko poprawił swoje wyniki 
oraz technikę. Coraz częściej bywał w czołówce spor-
towców z całej szkoły. Miał jednak spory problem. Nie 
potrafi ł podjąć decyzji, na której dyscyplinie chce się 
skoncentrować: biegach, pływaniu czy jeździe na ro-
werze. Nie potrafi ł zdecydować, w czym może być naj-
lepszy. 

Na początku, gdy był dzieckiem, sport był formą 
spędzania czasu, sposobem na nudę. Teraz jednak, gdy 
Szymon dorastał i przeobrażał się zewnętrznie, zmie-
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niało się również jego podejście do sportu, który stał 
się czymś innym, ważnym – ogromną pasją, bez której 
nie potrafi ł wyobrazić sobie swojego życia.

Pewnego dnia po treningu odbył rozmowę z tre-
nerem:

– Myślałeś kiedyś, żeby trenować triathlon? – spy-
tał trener.

– Triathlon? – zdziwił się Szymon. – Myśli trener, 
że dałbym radę… – zastanowił się.

– Masz bardzo dobre predyspozycje. Jesteś wytrzy-
mały i mądrze rozkładasz siły – tłumaczył trener. – 
Poza tym świetnie pływasz, jeździsz na rowerze oraz 
biegasz, a ta dyscyplina to połączenie tych trzech spor-
tów. Uważam, że mógłbyś wiele osiągnąć, trenując tria-
thlon! – dodał.

Szymon był zaintrygowany. Nie musiał dokonywać 
wyboru pomiędzy swoimi trzema ulubionymi dyscy-
plinami. Mógł je połączyć! Już następnego dnia powie-
dział trenerowi o swojej decyzji. 

Im więcej ćwiczył, tym bardziej utwierdzał się 
w przekonaniu, że dokonał słusznego wyboru. Mimo 
młodego wieku Szymon dobrze radził sobie na dy-
stansie sprinterskim – najpierw przepływał odcinek 
0,75 kilometra, później pokonywał 20 kilometrów na 
rowerze, a ostatnie 5 – przebiegał. Każdy etap był waż-
ny i trzeba było równomiernie rozłożyć siły. 

Szymon górował nad innymi zawodnikami do-
świadczeniem – w dzieciństwie pływał w jeziorze, co 
nie jest tak przewidywalne i łatwe jak w basenie; biegał 
i ścigał się rowerem po lasach i wiejskich drogach. Za-
wody triathlonowe najczęściej odbywały się na otwar-
tym terenie – takim, jaki Szymon pamiętał z dzieciń-
stwa. Poza tym na zawodach panowała świetna at-
mosfera. Startowali tutaj nawet amatorzy, dla których 
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sport był po prostu pasją. Szymon poznał wielu ludzi, 
dla których sam udział w wyścigu i jego ukończenie 
było już sporym osiągnięciem. Chłopiec miał oczywi-
ście większe aspiracje, ale gdy patrzył na startujących 
w zawodach ojców i synów przypominał sobie, jak pły-
wał z tatą podczas wakacji. Wtedy uświadomił sobie, 
że sport to coś więcej, bo może łączyć pokolenia. 

3.

Szymon zawsze był bardzo opanowany, ale tym ra-
zem trochę się denerwował. Miał już spore doświad-
czenie podczas zawodów sportowych, lecz nigdy nie 
brał udział w zmaganiach o tak poważnej randze. Kie-
dy trener zaproponował mu udział w kwalifi kacyjnych 
zawodach triathlonowych do mistrzostw Europy ju-
niorów, Szymon jak zawsze zareagował ze spokojem, 
chociaż serce zabiło mu o wiele szybciej. Nareszcie 
marzenia się spełniły. Wiedział, że jeśli osiągnie dobry 
wynik, bardzo prawdopodobne jest, że weźmie udział 
w samych mistrzostwach Europy juniorów! Musiał 
tylko być najlepszy w kwalifi kacjach, w mistrzostwach 
Polski. Miał na to realne szanse. 

W dniu zawodów był niespokojny. Po raz pierw-
szy czuł, jak wiele zależy od wyniku, który osiągnie. 
Pierwszy raz odczuwał presję. Kiedy usłyszał „Start”, 
natychmiast rzucił się do wody. Płynął szybko, dosko-
nale, tak jakby woda nie stanowiła dla niego żadne-
go oporu. W jeziorach pływał przecież od dziecka. Po 
pierwszym etapie był w pierwszej trójce najszybszych 
zawodników. Wtedy poczuł, że to jest jego dzień. Póź-
niej jechał na rowerze – znowu w grupie trzech naj-
lepszych uczestników. Nie chciał jednak szarżować. Jak 
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zwykle rozkładał siły. Drugi etap ponownie ukończył 
w czołówce najlepszych, ale nie jako pierwszy. Maksy-
malną energię wykorzystał na samym końcu, podczas 
biegu. Kiedy dogonili go dwaj inni zawodnicy, znów 
poczuł niepokój. Wiedział jednak, że teraz właśnie po-
winien dać z siebie wszystko. Musiał nadrobić cen-
ne sekundy utracone w poprzednich etapach. Zaczął 
biec coraz szybciej i szybciej. Przez chwilę wyłączył 
umysł. Nie słyszał kibicujących mu zawodników, nie 
widział konkurenta, który był już bardzo blisko niego. 
Po prostu biegł. Tak jak w dzieciństwie podczas wyści-
gów z kolegami; biegł tak dobrze jak w szkole spor-
towej, gdy chciał udowodnić kolegom, że chłopiec ze 
wsi nie musi być gorszy. Biegł po szczęście, po przy-
szłość. A kiedy przebiegł metę – padł na ziemię. Wy-
czerpany, przez chwilę nie wiedział, co się dzieje. Nic 
nie czuł, nic nie słyszał. Wtedy podbiegł do niego tre-
ner. Coś krzyczał, śmiał się i klepał go po plecach. Szy-
mon powoli dochodził do siebie. Zaczynał rozumieć 
słowa trenera. Wygrał. Jego łączny czas był najlepszy 
ze wszystkich. Nareszcie.

Szymon odwiedził rodziców, by osobiście powie-
dzieć im o swoim sukcesie. Dzięki najlepszemu wyni-
kowi w kwalifi kacjach mógł wziąć udział w mistrzo-
stwach Europy juniorów. Trener powiedział, że przed 
nim wielka sportowa przyszłość. Gdyby mógł poznać 
ją w tej chwili, zobaczyłby wiele medali i wygranych. 
Teraz jednak Szymon przez chwilę myślał o przeszło-
ści. Kiedy przechadzał się wśród znajomych łąk i lasów, 
uświadomił sobie, jak długą drogę musiał pokonać, by 
znaleźć się tam, gdzie jest teraz. Gdy pływał z tatą w je-
ziorze czy urządzał wyścigi rowerowe z kolegami, nie 
myślał, że będzie kiedyś zdobywał medale i puchary. 
Zastanawiał się, jakby ułożyłoby się jego życie, gdyby 
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nigdy nie doświadczył tego pierwszego etapu swojego 
życia – szczęśliwego dzieciństwa pozbawionego wy-
gód. Dzieciństwa, w którym nie było najnowszych za-
bawek i sprzętu elektronicznego, więc jedyną rozrywką 
był sport na świeżym powietrzu. Gdyby nie poświę-
cił się uprawianiu sportu, nie mógłby później uczyć 
się w większym mieście i rozwijać swoich uzdolnień. 
Sport był jego przepustką do lepszego świata, który 
nieodłącznie będzie łączyć się z triathlonem – trzema 
etapami w drodze do marzeń. 
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Taekwon-do

Jestem Laura. Mam dwanaście, nie, prawie trzyna-
ście lat. Za kilka miesięcy skończę podstawówkę i pój-
dę do pobliskiego gimnazjum. Boję się. Nie wiem, co 
mnie czeka. Wszyscy mówią, że to inna szkoła. Inne 
życie. Nie jestem czarnym charakterem. Raczej taką 
cichą, przeciętną dziewczyną, na którą nikt nie zwra-
ca uwagi. Zwłaszcza chłopcy. Mam kilka koleżanek, 
wśród których dobrze się czuję, ale nie błyszczę w ich 
towarzystwie. Raczej słucham. Jestem skryta, ale nie 
bojaźliwa. Nie umiem być przebojowa. Nie potra-
fi ę. Dlaczego? Może dlatego, że tak naprawdę od za-
wsze jestem sama. Moi rodzice zginęli w wypadku, gdy 
miałam dwa lata. Nie pamiętam ich. Nie wiem, co to 
matczyna miłość. Wychowują mnie dziadkowie. Sta-
rają się ze wszystkich sił, by niczego mi nie brakowa-
ło. Bardzo ich kocham i boję się, że któregoś dnia po 
prostu ich zabraknie. Ale to nie to samo co prawdzi-
wa rodzina. Najbardziej kochający dziadkowie nie za-
stąpią rodziców. Gdy inne dziewczyny opowiadają, co 
robiły w weekend z rodzicami, gdzie były, milczę. Co 
mam powiedzieć? Czasem jest mi przykro. Dlaczego 
to mnie spotkało? Dlaczego nie mam mamy przyja-
ciółki i taty kumpla? Takie życie…?
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Moją pasją jest sport, a konkretnie taekwon-do. 
Uwielbiam trenera. Jest wspaniałym człowiekiem. 
Cierpliwym, wesołym, wyrozumiałym. Czy mój tata 
byłby taki?

Na treningi trafi łam przypadkiem. Przeczytałam 
ogłoszenie o naborze do drużyny taekwon-do w ga-
zetce samorządu i postanowiłam, że zobaczę co to za 
sport. Nie miałam o nim zielonego pojęcia. Nawet 
z zapamiętaniem nazwy miałam kłopoty.

Pamiętam pierwsze spotkanie. Trener jasno przed-
stawił zasady panujące w jego drużynie. Wyjaśnił 
i przedstawił kilka terminów, których w ogóle nie za-
pamiętałam. Dowiedziałam się, że jest to sztuka walki. 
I że nazwę tworzą trzy słowa: tae, kwon, do. To się mi 
akurat podobało i zapamiętałam od razu. A potem roz-
poczęła się rozgrzewka. 

Pamiętam, że po niej dosłownie przyczołgałam się 
do domu. Rano nie mogłam się ruszyć. Ale postano-
wiłam, że na następny trening też pójdę. Zresztą nie 
miałam nic ciekawszego do roboty w domu. W szkole 
dowiedziałam się, że wszyscy, którzy byli na treningu, 
myślą tak jak ja. Nikt się nie poddał i nie zraził. Zgod-
nie stwierdziliśmy, że pan Mikołaj to supergość. Nie 
krzyczał i nie irytował się, gdy czegoś nie rozumieliśmy 
albo robiliśmy coś źle.

Na kolejnym spotkaniu ustaliliśmy, że będziemy 
się spotykać dwa razy w tygodniu: we wtorki i piątki. 
Trenować mamy dwie godziny. Najpierw rozgrzewka, 
a potem ćwiczenia taekwon-do. Zaczęliśmy od poom-
se – sztuki ruchu. Podobało mi się. Nie miałam pro-
blemów z koordynacją, z wykopem. Poza tym wydając 
z siebie dzikie okrzyki, uwalniałam negatywne emocje, 
które tyle lat ciążyły mi na duszy. Wracałam do domu 
lekka i zadowolona. Prawie szczęśliwa. Na kolejne tre-
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ningi czekałam z niecierpliwością. Już nie bolały mnie 
mięśnie. No i schudłam. Rozciągnęłam się. Trener mnie 
chwalił. Mówił, że jestem naprawdę dobra i że widzi 
we mnie przyszłą mistrzynię. Ja i mistrzyni.. Śmieszne.

W pewien wtorek pan Mikołaj z radością zako-
munikował nam, że wyjeżdżamy na zawody ogólno-
polskie. Do Ostrowca. A ja mam walczyć o medal. Nie 
będzie to kyorugi, czyli walka, na to mamy jeszcze czas, 
ale poomse.

– Ale ja nie chcę! Nie jestem gotowa – zaczęłam 
protestować.

– A ja myślę, że jesteś gotowa – powiedział takim 
tonem trener, że już nic nie powiedziałam.

Po skończonym treningu pan Mikołaj zawołał 
mnie i powiedział;

– Czego ty się boisz, dziewczyno. Uwierz mi, jesteś 
najlepsza. Poza tym jeśli nie zdobędziesz medalu, zie-
mia nie przestanie się kręcić. To ma być wyjazd bar-
dziej szkoleniowy. Zobaczycie, jak wyglądają prawdzi-
we zawody. Głowa do góry.

Nadszedł dzień wyjazdu. Od rana bolała mnie gło-
wa. Ale nie byłam zdenerwowana. Zaczęłam się de-
nerwować, gdy dotarliśmy na miejsce. Zobaczyłam 
ludzi, którzy trenowali kilka lat, a nie miesięcy – jak 
ja. Mam się z nimi zmierzyć? Matko Boska i wszyscy 
święci! Żeby tylko trener nie najadł się wstydu prze-
ze mnie. Tak we mnie wierzy. Czekając aż sędziowie 
wywołają moje nazwisko, przyglądałam się innym. Nie 
mam szans. Nie ma jak wiara we własne siły? Prawda? 
Zresztą, co ma być, to będzie. No i nadeszła moja ko-
lej. Wyszłam na matę, poprawiłam dobok i rozpoczę-
łam pokaz. Wyłączyłam myślenie i emocje, skupiłam 
się tylko na moim ciele i oddechu… Czas przestał pły-
nąć. Liczyli się tylko sędziowie, ja i mata…
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– Brawo, Laura – usłyszałam głos pana Mikołaja
– Uff , dobrze, że mam to za sobą – westchnęłam.
– Teraz czekamy na werdykt jury.
Jak wcześniej czas przestał płynąć, to teraz wlókł się 

niemiłosiernie… Po mnie prezentowało się jeszcze kil-
kunastu zawodników. Na moje oko – o niebo lepszych 
ode mnie.

Nie wiem, ile godzin upłynęło, zanim sędziowie 
ogłosili wyniki. Zresztą przestało mnie to zajmować, 
bo oprócz mnie swoje umiejętności pokazali moi ko-
ledzy z drużyny: Maciek, Łukasz i Kacper. Co prawda 
w innej kategorii wiekowej. Ale byli moimi dobrymi 
kolegami. W przeciwieństwie do mnie w ogóle się nie 
przejmowali. Niczym. Podeszli do zawodów bez stresu. 
Czemu ja tak nie potrafi ę? Tylko ciągle się przejmuję, 
żeby dobrze wypaść i nikogo nie zawieść.

– Laura, chodź szybko. Ogłaszają wyniki w twojej 
kategorii – zawołał mnie trener.

Posłusznie powlokłam się za nim.
Bez emocji przysłuchiwałam się werdyktowi. Czy 

wydało mi się, że słyszę swoje nazwisko?
– Laura, na środek. Masz złoty medal! – krzyczeli 

wszyscy z drużyny.
Ja? Niemożliwe. Pewnie pomyłka. Nie mogłam 

uwierzyć. Uwierzyłam dopiero wtedy, gdy dotknęłam 
złotego krążka. Jestem mistrzynią. Mamo, tato! Jeste-
ście ze mnie dumni?

Radości w drużynie nie było końca. Tym bardziej 
że okazało się, iż chłopcy zgarnęli wszystkie medale 
w swojej kategorii. Trener szalał ze szczęścia.

Dziadkowie również byli szczęśliwi. Cieszyli się 
równie mocno jak ja. W szkole wszyscy wiedzieli 
o moim sukcesie, naszym sukcesie. Byłam w centrum 
uwagi. Nawet w oczach chłopaków z klasy zobaczy-
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łam pewien… podziw? Szacunek? A może respekt? 
W końcu jestem mistrzynią sztuk walki.

Dzisiaj mam za sobą kilka występów na mistrzo-
stwach. Zawsze zdobywam medale. Żaden z nich nie 
dał mi takiej radości jak ten pierwszy. Bo on jest naj-
ważniejszy. Pozwolił mi uwierzyć, że wysiłek ma sens, 
dał mi wiarę we własne możliwości.

Dalej na pozór jestem tą sama Laurą. Wyciszoną, 
ale niewyobcowaną. Nie lubię być w centrum uwagi. 
Wolę trzymać się na uboczu. Nadal chłopcy nie zwra-
cają na mnie uwagi. Nie przeszkadza mi to. Może się 
boją? Trudno. W przeciwieństwie do nich nie mam 
problemów z samodyscypliną. Nadal walczę z nieśmia-
łością. Może kiedyś mi się uda? Wiem, co w życiu się 
liczy. Zasady panujące w taekwo-do bardzo mi odpo-
wiadają. A najbardziej te dwie: Bądź zawsze sobą, na-
wet jeśli okoliczności się zmieniają oraz Miej wolę iść tam, 
gdzie może być ciężko, rób rzeczy, które warte są zrobienia, 
nawet jeśli są trudne.

Mam nadzieję, że taekwon-do będzie dyscypli-
ną olimpijską. Wiążę z tym sportem swoją przyszłość. 
Może kiedyś zdobędę medal dla Polski i usłyszę Ma-
zurka Dąbrowskiego?

Marzenia się spełniają. Wystarczy wierzyć i konse-
kwentnie podążać do celu.
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Uwierz w siebie!

 „Znowu wuef ” – pomyślał Karol. I chociaż był tak 
bardzo podobny z wyglądu do swojego brata bliźnia-
ka, jednak jeśli chodzi o charakter, różnili się bardzo. 
On nie lubił gier zespołowych, za to był świetny z ma-
tematyki. Natomiast Kamil kochał sport, ale z matmy 
miał same trójki. Łączyło ich zamiłowanie do literatu-
ry. Potrafi li cały dzień czytać książki. Mama, która wy-
chowywała ich sama, kupiła im na czternaste urodziny 
Mitologię grecką. Chłopcy wciągnęli się w nią bardzo.

Wracając do domu, rozmawiali o tym, na której są 
stronie. Byli dokładnie na tej samej! Szybko odrobili 
lekcje i zjedli obiad, po czym pogrążyli się w lekturze.

Było bardzo późno, około północy. Karol ocknął 
się, szturchnął brata. Razem bezszelestnie wyjrzeli 
przez okno. Stał tam tęgi mężczyzna i machał do nich 
ręką. Nagle znaleźli się tuż przy nim, nie wiadomo jak. 
Słońce już wzeszło. Lekki powiew wiatru, przy którym 
kołysały się sosny, delikatnie musnął ich twarze.

– Witajcie. Jestem Zeus, dyrektor Szkoły Olimpij-
czyków.

– A my…
– Wiem, wiem… No idźcie już.
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Chłopcy nic z tego nie rozumieli. Nie wiedzieli, jak 
mają się zachować. Zadawali sobie po cichu pytania: 
„Jak my się tu w ogóle znaleźliśmy?”. Jednak nie potra-
fi li na nie odpowiedzieć. Obok nich zjawiła się kobie-
ta, która przedstawiła się jako Eos – bogini świtu. Za-
prowadziła ich do pokoju z numerem 36. Pomieszcze-
nie było duże i przestrzenne: na wprost drzwi okno, po 
prawej i lewej stronie dwa piętrowe łóżka, na których 
siedzieli wysocy chłopcy, obok wielka szafa, a na środ-
ku stół i cztery krzesła. 

– Cześć! Jestem Edek. To jest Emil.
– Ja jestem Kamil.
– A ja Karol. O co chodzi z tymi igrzyskami? Nic 

z tego nie rozumiem.
– Będziemy brać udział w igrzyskach olimpijskich.
– Za dziesięć minut będzie zebranie. Dowiemy się 

czegoś więcej.
– Chodźmy rozejrzeć się po okolicy.
Wszyscy wyszli na zewnątrz. Przy latarni, która 

stała na środku wielkiego osiedla, zgromadziło się co 
najmniej siedemdziesiąt osób. Dochodziło południe. 
Dzieci stanęły w szeregu. Przemówił dyrektor Zeus:

– Witajcie, nasi nowi uczniowie. Zgromadziliśmy 
się tu, w Szkole Olimpijczyków, by nauczyć was olim-
pijskich dyscyplin sportowych. Będziecie tu przez mie-
siąc. Później na igrzyskach zmierzycie się z podopiecz-
nymi bogów rzymskich. Od wielu lat nasza szkoła po-
konywała ich. Teraz liczymy na was. O zasadach, które 
obowiązują w naszej szkole, opowie wam jeszcze dziś 
moja córka Atena.

Zeus poszedł do największego z budynków i znik-
nął za jego drzwiami. 

– Każdy z was będzie reprezentował Szkołę Olim-
pijczyków w dyscyplinie, w której jesteście  najlepsi. Jest 
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tu 35 par bliźniąt. Jutro przejdziecie test, który ma na 
celu sprawdzenie waszych umiejętności. Zajęcia będą 
odbywały się od godziny dziewiątej do szesnastej z prze-
widzianymi przerwami na obiad i odpoczynek. Światła 
gasimy o dwudziestej drugiej. Każdy pokój wyposażo-
ny jest w łazienkę. Nie posiadamy sal lekcyjnych, ćwiczy 
się tu na otwartej przestrzeni. Zostaniecie podzieleni na 
siedem grup po dziesięć osób. Teraz możecie się rozej-
rzeć. Stołówka jest po prawej stronie od latarni. Mam 
nadzieję, że każdy zna numer swojego pokoju.

Cały szereg skierował się w stronę stołówki, w któ-
rej przesiedział do wieczora. Przy posiłku dzieci po-
znawały się nawzajem. Wieczorem Karol, Kamil, Edek 
i Emil zasnęli spokojnym, kamiennym snem, wyczeku-
jąc następnego dnia.

Nazajutrz chłopcy wstali bardzo wcześnie. Wśród 
osiedla domków przechadzał się Eol – bóg wia-
tru. Rankiem stołówka była wypełniona uczniami aż 
po brzegi. Na śniadanie każdy miał do wyboru tosty 
z dżemem lub płatki z mlekiem. Do sali wszedł męż-
czyzna odziany w białą tunikę i spodenki do kolan. Na 
nogach miał buty ze skrzydłami.

– Mam nadzieję, że wszyscy się wyspali?
– Taaak!!!
– Nazywam się Hermes. Będę was uczył biegania 

i skoku w dal. Ale najpierw chodźmy na test.
Na polanie porośniętej sosnami porozstawiano 

bieżnie do biegania oraz łuki i tarcze, do których  mieli 
strzelać. Dookoła nasypano piasku, który miał służyć 
jako ring i wyznaczony tor do wyścigu rydwanów.

Zjawił się Zeus. Wyszedł z tego samego budynku, 
w którym zniknął wczorajszego wieczoru.

– Zaczynamy test. Proszę, byście słuchali się na-
uczycieli.
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– Kto z was dobrze biega i skacze w dal, niech pod-
niesie rękę.

Zgłosiło się około dwudziestu. Wśród nich był  Kamil.
– Najpierw skoki. Ustawcie się tutaj, weźcie rozbieg 

od czerwonej linii, nie możecie przekroczyć tej niebie-
skiej. Pozostańcie na miejscach, do których doskoczy-
liście. Skaczcie!

Wykonali skoki, wszystkie były bardzo długie. Her-
mes i Zeus podchodzili kolejno do każdego, mierzyli 
odległość od owej niebieskiej linii. Minęło pięć minut. 
W końcu dyrektor powiedział:

– Teraz bieg. Ale nie bójcie się, tylko 200 metrów. 
Tu są bieżnie. Gotowi? Dobrze… uwaga… START!!!

Pobiegli. Na starcie już czekała Temida – bogini 
prawa. Kamil był pierwszy! Biegł tak szybko, że wy-
przedził pozostałych biegaczy o dobre pięć metrów.

– Weźmiemy pięciu najlepszych skoczków i biega-
czy. Kamil był pierwszy w biegu i piąty w skoku, więc 
go weźmy. A także Ksawerego, który był szósty. To są 
twoi podopieczni, jesteś za nich odpowiedzialny.

– Chodźcie ze mną.
– Z grupy ubyło dziesięć osób. Teraz na arenę 

wszedł mężczyzna o bardzo jasnej cerze, ubrany w tu-
nikę o żółtej barwie.

– Kto umie jeździć konno?
Zgłosiło się sześć dziewcząt i czterech chłopców. 

Jednym z nich był Emil. „To on umie jeździć konno?” 
– zdziwił się Karol.

– Znakomicie! Chodźcie ze mną. Idziemy trenować 
do wyścigu rydwanów. Ach, i jeszcze jedno… Zapo-
mniałem się przedstawić… cały ja! Jestem Helios, bóg 
słońca, pewnie już znacie mój słoneczny rydwan z opo-
wieści… Chodźmy do stajni. Każdy otrzyma swojego 
konia, ale przedtem jeszcze się czegoś o nich dowiecie.
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Kolejna nominacja. Zapasy… „Do tego na pewno się 
nie zgłoszę”. Faktycznie, Karol unikał bójek, nie bił się 
z nikim. „Rzut młotem stanowczo odpada. Rzut dys-
kiem i oszczepem pod opieką Zeusa tym bardziej, na-
wet nie mówię o łucznictwie Artemidy! Przecież mam 
zeza… Zostaje mi pływanie”. Chłopiec znalazł się wśród 
uczniów Posejdona – pana morza. Nauczyciel podniósł 
go na duchu, mówiąc: „Myślę, że trafi łeś tam, gdzie trze-
ba. Będziesz dobrze pływał, popracujemy nad tym”.

Te słowa wzbudziły gniew w Danielu, który wyda-
wał się stanowczy i pewny siebie.

– Wszystko okaże się na igrzyskach! Nie myśl, że 
pozwolę ci być najlepszym.

W obronie Karola stanęła dziewczyna o długich, 
ogniście rudych i pokręconych włosach.

– Nie myśl, że to zawsze ty będziesz najlepszy. Nie 
sądzę, żeby ktoś taki jak ty mógł zająć dobre miejsce na 
zawodach, w których nie można oszukiwać…

– I ty stajesz w obronie tego… chłopczyka?!
Obrócił się na pięcie i oddalił razem z dwoma ko-

legami.
– Widzę, że chyba nie będę za bardzo lubiany… Ale 

przecież nie każdy musi mnie lubić.
– No coś ty! Przecież jesteś fajny, no, chyba że się 

mylę? Na tego gbura nie zwracaj uwagi! Myśli, że mu 
wszystko wolno. Denerwuje mnie. A tak w ogóle nazy-
wam się Karolina, ale wolę Kala.

„Kala, nie Karolina. Jest piękna, i te jej kręcone wło-
sy” – myślał Karol. Teraz poczuł, że bez tej dziewczyny 
pływanie – ba! – życie nie ma sensu.

Później kolejno się przedstawiali:
– Kinia!
– Marek!
– Maks, brat Marka.
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– Przecież widzimy!!!
Gromadka, wraz z Posejdonem, wybuchła śmie-

chem. Później wszyscy skierowali się w stronę ogrom-
nego basenu.

– Poznamy jeden z podstawowych stylów, którym 
będziecie pływać na igrzyskach. Nazywa się…

– Klasyczny!!! To takie proste.
– Dobrze odpowiedziałeś, Danielu. Może nam za-

prezentujesz?
Zdjął koszulkę. Dopiero teraz można było dostrzec 

jego umięśnioną klatkę piersiową. Karol zląkł się prze-
ciwnika. „Trudno… Postaram się nie być klasową ofer-
mą. Nie pogrążę się tak przy Karolinie”.

– Teraz dziewczęta. Hmm… Karolina, Kinga i… 
siostra Kingi. Jak ty masz na imię, drogie dziecko?

– Klara, profesorze.
– Ładna, co nie?
Powiedział to Marek. Chciał być dyskretny, ale 

oprócz Karola usłyszał go Maks.
– Coś ty! Kinga ładniejsza.
– Przecież one są bliźniaczkami? Hahaha…
Do dyskusji dołączył się Ludwik. Bliźniacy już szy-

kowali pięści, ale coś ich powstrzymało.
„Dziewczęta mkną jak strzały” – uświadomił so-

bie Karol. Miał na myśli samą Kalę. Było to dość traf-
ne sformułowanie, bo tuż przed nosem Kornela, bra-
ta Ksawerego, przeleciała strzała z łuku, który od dziś 
należał do Ludeczki. Łatwo się domyślić, była siostrą 
Ludwika.

– Ja…ja najmocniej przepraszam, nie chciałam… 
chyba nikomu się nic nie stało? Bo ja się dopiero uczę…

– Przepraszam za nią, wiesz, Posejdonie, pierwszy 
dzień…

– Kornelu, uwierz, ja naprawdę…
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– Na nosie mam zadrapanie, ale poza tym wszyst-
ko okay.

– Podoba ci się?
– Inaczej bym jej nie odpuścił… Żartowałem… 

Ludwik, wyluzuj.
Kolejne dni mijały szybko. Uczniowie sporo się na-

uczyli. Kamil cały czas opowiadał o tym, że bieganie 
idzie mu coraz lepiej („Już chyba lepiej z twoim biega-
niem być nie może?”) i że poznał Julię, która przygoto-
wuje się do wyścigu rydwanów. Karol, chcąc zaimpo-
nować Kali, starał się pływać doskonale. Posejdon od-
znaczył go mianem „swojego najlepszego ucznia”.

Pewnego dnia, kiedy zajęcia z pływania się skoń-
czyły, Karolina wychodząc z basenu upadła na rękę. Po 
krótkim dochodzeniu Zeus stwierdził, że poślizgnę-
ła się na mokrym ręczniku, który nie wiadomo w jaki 
sposób znalazł się tuż pod jej stopami. Ku nieszczę-
ściu Szkoły Olimpijczyków dziewczyna miała pęknię-
tą kość i nie mogła startować w zawodach. A przecież 
do igrzysk zostały tylko dwa dni!!!

– Niestety będziemy mieli o jednego uczestnika 
mniej. Pamiętajcie, pojutrze ostateczne starcie. Tam 
walczycie o medale – każdy dla siebie i szkoły.

Nadszedł ten wielki dzień, w którym każdy musiał 
dać z siebie wszystko, pokazać, czego się nauczył przez 
poprzedni miesiąc. „Karolina tak bardzo chciała brać 
udział”. Karolowi było żal tak wspaniałej dziewczyny.

– Będę trzymała za ciebie kciuki.
Kala wpatrywała się prosto w jego błękitne oczy. 

Stali tak chwilę, później cmoknęła go w policzek.
– Uwierz w siebie, wtedy wszystko się uda. Ja w cie-

bie wierzę! Nigdy się nie poddawaj…
Kamil, jak przewidywano, zajął pierwsze miejsce 

w biegu. Skok w dal nie był rewelacyjny, zajął siedem-
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naste miejsce. Emil zajął trzecie miejsce w wyścigu ry-
dwanów, pierwsze miała Julka. Po wygranej od razu 
podbiegł do niej Kamil. Szeptali sobie coś do ucha.

Nadeszła pora na pływanie. Karol denerwował się, 
ale nie pozwalał, by stres nad nim zapanował. Oddy-
chał głęboko, chcąc utrzymać wewnętrzny spokój.

– GOTOWI… START!!!
Dotarł do końca, teraz musi wrócić. Jeszcze tylko 

dwa razy przepłynie basen, jeszcze tylko raz. Zmęcze-
nie daje się we znaki. Czuje ból w klatce piersiowej. 
Ukończył wyścig. „Który jestem? Drugie miejsce. Spi-
sałeś się, stary!” mówił do siebie w myślach. „Kto jest 
pierwszy? Daniel, wiadomo. Trzeci Markus, rzymia-
nin”. Podeszli do niego koledzy i koleżanki ze szkoły, 
wśród nich Karolina, i gratulowali mu. „Powinni gratu-
lować Danielowi, a nie mnie”.

Wręczanie medali nastąpiło dość szybko. Zaczęli 
od dyscypliny rozegranej jako pierwsza, na końcu po-
zostawili pływanie. Gdy Atena i Temida przymierza-
ły się, by założyć złoty medal zwycięzcy, ktoś z trybun 
krzyknął:

– TO OSZUST!!! NIE ZASŁUGUJE NA WY-
GRANĄ!!!

Wśród kibiców zawrzało. Przyglądali się stojącemu 
na najwyższym podium chłopcu.

Odezwał się Zeus:
– Cisza!!! Proszę o spokój. Wyjaśnij, dlaczego tak 

uważasz? Co według ciebie Daniel zrobił złego?
– Daniel, którego jeszcze przed chwilą nazwaliby-

ście zwycięzcą, wziął doping. Dopuścił się najgorszej 
zbrodni, niegodnej sportowca. Powinniście go zdys-
kwalifi kować.

– Czy to prawda?
– Taaak, bo ja chciałem wygrać te igrzyska…
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– Zostajesz zdyskwalifi kowany. Twoje zachowanie 
bardzo nas oburzyło, wymierzymy ci karę.

– Uroczyście ogłaszamy, że pierwsze miejsce zaj-
muje Karol. Gratulacje!!! Złoty medal należy do ciebie.

Chłopiec obudził się wcześnie rano. Tym razem 
znalazł się na łóżku w swoim pokoju. Promienie sło-
neczne podały na jego twarz. Rozmyślał o tym, co się 
wydarzyło, o swoim ojcu, którego już nie ma. „To był 
na pewno sen. Tato, czy chcesz mi coś powiedzieć?” 
– pytał sam siebie. „Od dziś zacznę wierzyć w swoje 
możliwości. Zapiszę się na basen, może namówię Ka-
mila na bieganie? Dzięki, tato, za podpowiedź”.

Nie każdy człowiek może być dobry we wszystkim. 
Zadręczanie się, czy też wmawianie sobie, że coś nam 
nie wychodzi, wcale nam nie pomaga. Wręcz prze-
ciwnie, tylko pogarsza całą sytuację. Ludzie mogą być 
mądrzy, ale nie chcą się uczyć; mogą być dobrzy, ale 
wolą dokuczać innym. Najważniejsza w życiu jest wia-
ra w siebie i innych!
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Dawno, a nawet jeszcze dawniej kwitło nad brze-
giem Jeziora Trampkowego wspaniałe królestwo Spo-
-Rtu. Rządził w nim król Fair, znany w świecie ze swej 
łagodności, sprawiedliwości i dobrego serca. Trzeba 
przyznać, że kraj opływał w dostatki, ludzie zaś żyli tu 
spokojnie i bezpiecznie. Każdego ranka słońce oświe-
tlało kolorowe chatki otulone w koronki malw i pelar-
gonii. Poeci pisali o Spo-Rtu poematy, kronikarze spi-
sywali jego chlubną historię. 

Jednak, jak to w życiu bywa, szczęście ni e mogło 
trwać wiecznie. Wrogowie, a wśród nich podstępny 
i nikczemny Doping, łakomym okiem patrzyli na kwit-
nące państewko. Okrutnik uknuł plan najazdu i podbi-
cia włości sąsiada. Nie było to nawet trudne, gdyż Spo-
-Rtu było krajem gościnnym i nie utrzymywało armii. 

W mglistą noc, kiedy księżyc schowany za chmu-
rami nie oświetlał świata, paskudny Doping wkro-
czył na czele swojego wojska na sąsiednie terytorium. 
Przechodząc, siał zamęt i strach. Wszędzie tam, gdzie 
stawiał stopy, usychały delikatne pelargonie, a mal-
wy smutno zwieszały swoje główki. Rankiem słońce 
z trwogą ujrzało przerażonych ludzi, których zgonio-
no na wielki plac, by tam złożyli hołd nowemu wład-
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cy. Nieszczęsny król Fair został osadzony w twierdzy 
o chlebie i wodzie. 

Od tego momentu wszystko zmieniło się w przy-
jaznym ongiś Spo-Rtu. Mieszkańcy, zastraszeni przez 
wojsko Dopinga, nie wychodzili na ulice bez potrzeby. 
Żyli cichutko, ogarniani przez coraz większy smutek. 
Niedawne wspaniałe czasy minęły, zdawało się, bez-
powrotnie. Nikt jednak nie przypuszczał, że córka króla 
Faira, prześliczna Lekkoatletyka, nie wpadła w łapska 
tyrana. Ten nie miał o niej pojęcia, zatem nie obawiał 
się niczego i nikogo. Księżniczka, ogarnięta smutkiem, 
żyła u swojej ciotki, dobrej wróżki Bieżni. Całe noce 
płakała nad swym losem i z tęsknoty za ojcem. Kto 
wie, jakby to potoczyło się dalej, gdyby nie przyjaciel 
królewny – Płotek. Chłopak wiedział, że Lekkoatlety-
ka ma wielką moc i powinna stanąć w obronie kraju. 
Uprosił Bieżnię, by ta jakoś przekonała dziewczynę do 
działania. Leciwa wróżka przywołała bratanicę i rzekła:

– Moja droga, czas twojego żalu dobiega końca. 
Pradawna przepowiednia, która zapisana jest na ka-
mieniu runicznym, mówi, że gdy miną trzy miesiące, 
trzy tygodnie i trzy dni, królewska córka ma wyruszyć 
w drogę w poszukiwaniu sprzymierzeńców. 

– Przepowiednia? – Lekkoatletyka zawiesiła głos. – 
Jaka znowu przepowiednia, ciociu?

– Prastara, ta z kamienia… Zresztą sama posłuchaj. 
O ile pamiętam, brzmiało to tak:

Nie wszystko stracone,
Serce osierocone.
Po trzech miesiącach mroku,
Trzech tygodniach i dniach
Wyruszy dzieweczka pełna uroku
I znajdzie tych, co oczekują,
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Tych, co ze złem wojują.
Powróci radość i słońce,
Gdy serce ma się gorące.

Bieżnia znacząco spojrzała na księżniczkę, rada 
w duchu, że tak dobrze udał jej się wiersz.

– Moja droga – rzekła – oto właśnie wypełnia się 
odwieczne słowo, a ono nakazuje ci ruszyć w świat.

– Przecież to nie musi o mnie chodzić, ciociu – głos 
dziewczyny brzmiał niepewnie. – Może to ty masz ru-
szać w świat?

– Ja? To niby ja jestem dzieweczka pełna uroku? 
Moje dziecko, nie uchodzi żartować sobie ze starej cio-
tuni. No, dość utyskiwania. Przebieraj się w podróżne 
szaty. Weź ze stajni klacz Sztafetę i w drogę. Towa-
rzyszyć ci będzie w tym trudnym zadaniu Płotek. To 
dobry chłopak i możesz na nim polegać. Wyruszycie 
nocą, by nikt nie zauważył waszej eskapady. 

Dzielna Lekkoatletyka wykonała, choć nie bez 
ociągania, polecenia Bieżni. Zapakowała do torby naj-
potrzebniejsze rzeczy, osiodłała klacz i… rozpłakała 
się. Opuszczała swoją ojczyznę, wyruszała w niezna-
ną i niebezpieczną drogę, a była przecież tylko piękną 
i delikatną dziewczyną. Czy podoła zadaniu? Czy uda 
jej się wygrać z tyranią Dopinga? Wtedy nikt tego nie 
wiedział.

Pomimo że królewna i Płotek wymknęli się ku gra-
nicy pod osłoną nocy, jednak zostali dostrzeżeni przez 
czujne straże. Koń, na którym jechała Lekkoatletyka, 
pochodził z królewskiej stajni, a to oznaczało, że do-
siadająca go albo jest złodziejką, albo… 

Strażnicy jeszcze przed wschodem słońca obu dzili 
swojego władcę, donosząc mu o nocnych uciekinie-
rach. Doping zerwał się na nogi i zaryczał:
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– Łapać! Gonić i dopaść! Czy to jasne?
– Wedle rozkazu, najjaśniejszy – głowy sług pochy-

liły się w niskim pokłonie. – Pościg wyruszy bez  zwłoki.
Po sutym posiłku Doping udał się do Mrocznej 

Chaty. Od pewnego czasu żyła tu paskudna wiedź-
ma i jasnowidzka – Korupcja. Była mądra i przebiegła, 
a na dodatek kochała zło. Starucha, wysłuchawszy do-
niesień Dopinga o nieznanych uciekinierach, sięgnęła 
po jakieś zioła. Wrzuciła je do starego sagana i zaczę-
ła coś mamrotać. Tyran zniecierpliwiony przemierzał 
chatę swoimi potężnymi krokami. 

– Mówże, co tam widzisz, wiedźmo!
– Ciii, pośpiech niczego nie załatwi – to mówiąc, 

zamieszała raz w lewo, trzy razy w prawo, a wtedy woda 
w kociołku zawrzała. – Raka-naka, etażerka, kimże jest 
uciekinierka?

Buchnęła gęsta para, a gdy rozpłynęła się pomiędzy 
belkami chaty, Korupcja wytrzeszczyła oczy i wrzasnęła:

– To krew z krwi króla Faira! 
– Jaka krew? Co ty mamroczesz, stara?
– Mówię wyraźnie. Granicę opuściła królewska 

córka, panie. Kim jest drugi zbieg – nie wiem.
Doping nie krył zdziwienia. Córka? To zniewolony 

król miał córkę? Jak to się stało, że nikt o tym nie do-
niósł? Z wściekłości machnął ręką, rozbijając kilka słoi 
z tajemnymi miksturami. 

– Córka, powiadasz? Czy to znaczy, że mam się bać 
jakieś dziewuchy, nawet jeśli w jej żyłach płynie kró-
lewska krew?

Korupcja przeczesała palcami ciepły popiół w pa-
lenisku.

– To nie jest zwykła dziewczyna. Czuję, że stanie 
się zagrożeniem dla twojego panowania, panie. Miej 
się na baczności.



51

Triumf Lekkoatletyki

– Złapiemy ją i zamkniemy z tatusiem, nie ma obaw.
– Uważaj, Dopingu, to nie będzie takie proste. Tę 

dziewczynę zniszczyć może tylko zło, fałsz i nieuczci-
wość. Jest silna i zdeterminowana, chce uwolnić swój 
kraj, a ciebie przepędzić.

– Niedoczekanie! – tyran aż się zachłysnął. – Nie-
doczekanie!

Tymczasem zbiegowie podążali krętą ścieżką 
u podnóża gór. Płotek bał się pościgu. Trzeba było 
mieć się na baczności. Dmuchnął w swoją gwizdawkę 
i oto nad głowami uciekinierów zakołował biały orzeł, 
stary druh chłopca. 

– Orle, szybuj wysoko i wypatruj pościgu. W razie 
niebezpieczeństwa dawaj znak – Płotek wypowiedział 
te słowa z pełną powagą. – Tu chodzi o nasz kraj!

Ptak wzbił się ponad chmury wiedząc, że nie za-
wiedzie swojego przyjaciela, nie opuści go w potrze-
bie. Czujnie przepatrywał wzrokiem okolicę. Gdy tyl-
ko dostrzegał niebezpieczeństwo, donoście krzyczał, 
a wtedy królewna i Płotek kryli się w zaroślach, za ska-
łami, w grotach.

Mijały dni i noce. Nasi wędrowcy zmęczeni dotarli 
na skraj rzeczki. Kiedy zanurzyli dłonie w zimnej wo-
dzie, ktoś wyszedł zza drzewa i rzekł:

– A dokąd to droga prowadzi?
Przestraszeni, już chcieli zerwać się do ucieczki, 

kiedy zobaczyli, że na ramieniu nieznajomego siedzi 
ich orzeł. Był to znak, że nie wroga, a przyjaciela spo-
tkali. Lekkoatletyka skłoniła się i rzekła:

– Mam nadzieję, że droga zaprowadzi nas do wol-
ności. Szukam sprzymierzeńców, którzy staną wraz ze 
mną do walki z okrutnym Dopingiem. 

Nieznajomy skinął ręką na znak, by przybysze ru-
szyli za nim. Po chwili ujrzeli niewielką osadę zamiesz-
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kałą przez lud Biegaczy. Zostali serdecznie przyjęci. 
Przywódca ludu znad rzeki Tartan zapewnił Lekko-
atletykę, że staną u jej boku w walce o słuszną spra-
wę. Mądrze rozumował jednak, że dwoje zagubionych 
dzieciaków i Biegacze nie zdołają pokonać tyrana. 
Musieli zwołać innych sprzymierzeńców. Natychmiast 
posłano wiadomość dymną do sąsiadów – Skoczków 
ze wsi Tyczka. Ci powiadomili o sprawie Kulomiotów, 
ci zaś – Dyskoboli. Od świtu zaczęły napływać tłumy, 
chcące wspomóc niezwykłą Lekkoatletykę i jej sprawę. 
Dziewczyna oczarowała wszystkich swoją łagodnością, 
harmonią ruchów i pięknem. We wszystkie serca wstą-
pił duch walki. Generałowie omawiali strategię, for-
mowano szyki, karmiono konie. Armia, która powsta-
ła u podnóża Gór Olimpijskich, nie była zbyt okazała, 
jednak stanowili ją ludzie dobrzy, kochający prawość 
i wolność. Po tygodniu przygotowań ruszono w kie-
runku Spo-Rtu.

Początkowo droga przebiegała spokojnie. Biega-
cze żartowali z Dyskobolami, Kulomioci podśpiewy-
wali z Chodziarzami. Lekkoatletyka uśmiechała się 
do Płotka, a jej serce przepełniała radość i duma. Taka 
krucha i niepozorna, a jednak szła na czele niezwy-
kłej armii. Za kolejnym zakrętem drogi wśród drzew 
coś błysnęło. Generał Długodystansowiec dał znak, by 
wstrzymać marsz. Zapadła cisza, którą rozdarł prze-
raźliwy ryk. Ponad głowami wojowników załopota-
ły skrzydła smoka. Gad od dawna służył Dopingowi. 
Rozkazy miał wyraźne: zniszczyć, spalić każdego, kto 
zechce podążać w kierunki Spo-Rtu. Posypały się za-
tem węże ognia. Zapach siarki zaległ nad okolicą. Sy-
tuacja ludzi Lekkoatletyki była, wydawało się, bezna-
dziejna. Jednak, jeśli mądrość staje w szranki z siłą, to 
ta pierwsza powinna wziąć górę. Kulomioci wytoczyli 
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swoje ciężkie kule i jęli ciskać w smoka. Bestia zionęła 
ogniem, ryczała, szczerzyła kły, rozpościerała skrzydła, 
jednak na nic to się zdało. Grad kul powalił ją w koń-
cu na ziemię. Padła bez sił. Droga znowu była wolna.

Armia Lekkoatletyki ruszyła. Nad jej bezpieczeń-
stwem czuwali teraz Tyczkarze. Wznosząc się na 
swych tyczkach wysoko, wypatrywali szpiegów Dopin-
ga. Nocą zmęczeni ludzie ułożyli się na odpoczynek. 
Posilili się i usnęli po trudach wędrówki. Jednak nie 
dane im było przespać spokojnie nocy. Zaalarmowa-
ni przez straże zerwali się, gotowi dać odpór wrogo-
wi. Lekkoatletyka zatoczyła wzrokiem po polanie i uj-
rzała przerażające istoty. Wyglądem przypominały lwy 
o końskich zadach. 

– Kontuzje! Kontuzje! – to Płotek krzyczał w ciem-
ności. 

Te niezwykłe stwory od wieków atakowały ludzi, 
odbierały im zdrowie, czasem też i życie. Trzeba było 
działać natychmiast. Biegacze instynktownie sformo-
wali szyk. Ruszyli w kierunku gór. Kontuzje rzuciły się 
w pościg. Pozostali na polanie mogli teraz w świetle 
gwiazd ujrzeć morderczy bieg ludzi i bestii. Napięte 
mięśnie, płynne ruchy rąk i nóg kontra dudniące łap-
ska i wściekłość. Biegacze wspięli się na urwisko. Wy-
dawało się, że to koniec, że droga kończy się przed 
nimi, jednak w ostatniej chwili, czując na plecach od-
dech Kontuzji, wykonali manewr – skręcili na boki, 
a oszalałe i rozpędzone bestie z impetem powpadały 
w przepaść. Wybuchła wielka radość. Ludzie ponow-
nie pokonali złe moce, wykazali się odwagą i determi-
nacją. Ich serca prowadziła wola zwycięstwa. 

Tej nocy nikt już nie zmrużył oka. Szeptano o tym 
i o owym, podziwiano niebywałą kondycję Biegaczy, 
oklaskiwano ich wyczyn. Lekkoatletyka wspomniała 
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ojca. Czy jeszcze żyje? Dwie łzy potoczyły się z oczu 
dziewczyny. Wspomnienia beztroskich chwil, choć tak 
piękne, jednak teraz wywoływały ból. Królewna po-
wiodła wzrokiem po otaczających ją ludziach. Jakże 
była im wdzięczna za poświęcenie. To oni dodawali 
jej sił i utwierdzali w zamiarze przepędzenia Dopinga. 
Nieopodal tliło się ognisko, przywołując swoim zapa-
chem woń ziemi ojczystej, uczucia tęsknoty i zwyczaj-
nej ludzkiej radości z dnia powszedniego. Lekkoatlety-
ka przymknęła oczy i powoli zapadła w sen.

Rankiem mała armia przegrupowywała się. Gene-
rałowie uzgadniali taktykę wkroczenia do królestwa 
Spo-Rtu. Ustalono, że pierwsi ruszą Chodziarze. Ich 
zadaniem będzie zasiać zamęt i rozpuścić pogłoski, 
że oto zbliża się godzina obalenia tyrana wraz z na-
dejściem królewskiej córy. Za Chodziarzami granicę 
mają przeniknąć Biegacze. Ich zadaniem będzie nawo-
ływanie ludu do obalenia tyrana. Kiedy w królestwie 
zacznie szerzyć się ferment, regularna armia Lekko-
atletyki rozpocznie szturm na zamek Znienawidzone-
go. Poprowadzą go skrzydłami Kulomioci, Skoczko-
wie i Dyskobole. Miano nadzieję, że do słusznej walki 
przyłączy się obudzony z koszmaru lud królestwa. Po-
nad polami zawiał letni wiatr, porywając do tańca bo-
jowe sztandary. Wysoko na niebie krążył niezmordo-
wany biały orzeł. Atmosfera zrobiła się gęsta od wiel-
kich nadziei.

Doping stanął na murach zamku. Wiedział już 
o zbliżającym się niebezpieczeństwie. Poczuł wzbiera-
jącą złość. Pojąć nie mógł, jak jakaś zwyczajna dziew-
czyna mogła oprzeć się smokowi, przechytrzyć Kon-
tuzje i niezłomnie kroczyć na czele wzburzonego tłu-
mu. Wiedźma Korupcja próbowała swoich sztuczek, 
by przeciągnąć na stronę okrutnika prosty lud – nieste-
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ty, bez skutku. Podwładni króla Faira nie ulegli obiet-
nicom życia w dostatku i nie wyrzekli się prawowite-
go władcy. W całym królestwie zaczynało wrzeć jak 
w czajniku. Dopingowi pozostawały dwa wyjścia – 
uciec albo walczyć. Co wybrać? Przez głowę przebie-
gła myśl, że może warto zgładzić starego Faira. Taka 
publiczna egzekucja mogłaby ostudzić nieco rozgrza-
ne nastroje. Mógł jednak taki krok stać się niewygod-
ny: obudzony gniew to siła destrukcyjna. Co będzie, 
kiedy całe to towarzystwo rzuci się na niego? Tyran 
zawył boleśnie. Kochał siebie ponad wszystko i zdecy-
dował, że nie będzie się narażał na gniew ludu. Świat 
jest wielki i zapewne niejedno królestwo czeka na pod-
bój. Tchórzliwy władca uśmiechnął się do swoich my-
śli. Chyłkiem zszedł z wieży, odwiązał konia i ruszył 
podziemnym tunelem za mury miasta. Miał nadzieję, 
że nikt nie zauważy jego zniknięcia.

Tymczasem Chodziarze i Biegacze sumiennie wy-
konywali swoje zadania. Tłumy stawały po stronie 
sprawiedliwości. Kiedy pod mury przybyła armia Lek-
koatletyki, nikt nie stanął na jej drodze. Dziewczyna 
wkroczyła do swojej ojczyzny bez przelewu krwi. Lud 
wiwatował. Królewna skierowała się w kierunku wieży, 
w której samotnie oczekiwał śmierci król Fair. Jeszcze 
chwila i oto ustępują zasuwy i Lekkoatletyka rzuca się 
w objęcia ojca. 

– Wiedziałem, że nie zawiedziesz, córuchno, wie-
działem… – król Fair przyciskał dziewczynę do piersi. 
Łzy szczęścia toczyły się po jego zmęczonym obliczu. 

Nad brzegami Jeziora Trampkowego znowu za-
świeciło słońce. Urocze główki malw i pelargonii za-
mrugały radośnie do przelatujących motyli. Zło ulaty-
wało, ustępując miejsca dobru. Kronikarze ponownie 
chwycili za pióra, by nadal sławić potęgę Spo-Rtu.



Maja Lewicka

Jeszcze tego samego dnia uwolniony władca ofi cjal-
nie przekazał koronę Lekkotletyce. Sam czuł się sta-
ry i zmęczony. Pragnął odpocząć wśród rabatek malw 
i pelargonii. Stara Korupcja została przepędzona z kró-
lestwa i ruszyła śladem Dopinga. 

Tak oto piękna i dobra Lekkoatletyka została kró-
lową Spo-Rtu, a lud wierzył niezłomnie, że będzie ona 
czuwała nad swoimi poddanymi, krzewiąc idee uczci-
wości i sprawiedliwości. Na jej cześć urządzono wielkie 
widowisko sportowe, w którym udział wzięli najlepsi 
z najlepszych – Biegacze, Chodziarze, Dyskobole, Ku-
lomioci i wielu, wielu innych. Ty zaś, Drogi Słuchaczu, 
zapamiętaj, że czasem mała iskra tląca się w dobrym 
sercu może zapłonąć ogniem, który zmiecie zło tego 
świata – trzeba tylko chcieć.
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Dysk Czerbiety

Był piękny wiosenny dzień. Zuzia obudziła się peł-
na energii. Szybko się umyła i zjadła śniadanie. Ro-
dzice poinformowali ją, że dziś pojedzie do dziadków 
na wieś. Mieszkają oni w starym, pełnym tajemniczych 
zakamarków, poniemieckim domu. Szczególnie wiele 
sekretów gromadził strych, który postanowiono wresz-
cie posprzątać. Znajdował się on na poddaszu, więc 
rzadko do niego zaglądano.

Wcześniej rodzice przestrzegali Zuzię, żeby tam 
nie wchodziła, bo mogła sobie zrobić krzywdę. Tym 
chętniej dziewczynka przystała na prośbę dziadka, 
który poprosił ją o pomoc w porządkowaniu starych 
szpargałów. Nastolatka była bardzo ciekawa miejsca, 
w którym królowały zakurzone kartony, książki zapi-
sane w nieznanych językach i wszechobecne pajęczyny. 
Zuzia po cichu liczyła na odnalezienie jakiegoś skarbu, 
chociaż sama nie wiedziała, czego może się spodzie-
wać w tym przesiąkniętym zapachem wilgoci miejscu.

Przekładając kartony, znalazła stary album mamy, 
radio, pamiętnik babci, z którego dowiedziała się o jej 
tajemnicach, i zagadkowy przedmiot. Odłożyła go na 
bok, ale ciągle przyciągał jej uwagę i nie dawał spokoju. 
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Wyglądał bardzo dziwnie. Przypominał talerz. Skła-
dał się z drewnianej tarczy otoczonej metalowym pier-
ścieniem. Dziewczynka była bardzo ciekawa, do czego 
mógł służyć. Pobiegła do dziadka, który był specjalistą 
w rozwiązywaniu tego typu zagadek.

Pochylony nad miedzianym dzbankiem starszy 
mężczyzna uśmiechnął się na widok wnuczki i deli-
katnie wyjął znalezisko z rąk Zuzi. Zapatrzył się w sta-
re lustro i zaczął spokojnie opowiadać. Okazało się, że 
był to dysk, którego jego kuzynka, Halina Konopacka, 
używała podczas przygotowań do Igrzysk w Holandii. 
Dziadek zaczął snuć opowieść o karierze swej nieco 
ekscentrycznej krewnej.

Halina Konopacka miała bardzo wiele zaintereso-
wań i była niespokojnym duchem. Malowała, pisała 
wiersze, jeździła automobilem. Swoim zachowaniem 
wyprzedzała czasy, w których przyszło jej żyć. Zawsze 
występowała w czerwonym berecie i zyskała przydo-
mek Czerbieta. 

Przypadkowo trafi ła do sekcji lekkoatletycznej. 
Wcześniej uprawiała narciarstwo. Zapisała się w histo-
rii polskiego sportu jako mistrzyni kraju w pchnięciu 
kulą i rzucie dyskiem. W roku 1928 podczas Igrzysk 
Olimpijskich w Amsterdamie ustanowiła rekord świa-
ta, oddając rzut na odległość 39,62 m. Została pierw-
szą polską złotą medalistką olimpijską.

Zuzia z wielkim zainteresowaniem wysłuchała hi-
storii dziadka i była zaskoczona, że tak cenna pamiąt-
ka przeleżała tyle lat gdzieś na dnie zniszczonego kar-
tonu. Cieszyła się, że ożywiła wspomnienia o dalekiej 
cioci, która jej bardzo zaimponowała. Wyobrażała so-
bie piękną, wysportowaną kobietę w czerwonym bere-
cie na środku stadionu, która zdobyła pierwsze olim-
pijskie złoto dla naszego kraju. 
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Wieczorem przeszukiwała zasoby internetu i zbie-
rała wszelkie informacje na temat tego wydarzenia. 
Odnaleziony na strychu dysk zajął zaszczytne miejsce 
obok pucharów zdobytych przez Zuzię w zawodach 
pływackich. 

Dziewczynka długo nie mogła zasnąć. Wspomi-
nała wszechstronność, silny charakter i odwagę nie-
zwykłej kobiety. Była dumna, że płynie w niej ta sama 
krew. Zastanawiała się, czy mogłaby dorównać niezwy-
kłej sportsmence. Ona także lubiła sport i miała już 
pewne osiągnięcia. Była mistrzynią szkoły na 200 m 
stylem grzbietowym, ale nie poświęcała treningom 
zbyt wiele uwagi, a sukcesy być może zawdzięczała do-
brym genom. Po rozmowie z rodzicami postanowiła 
zapisać się do sekcji lekkoatletycznej. Mama trochę się 
zdziwiła, że córka chce rzucać dyskiem, ale nie chciała 
narzucać dziecku swojego zdania. Sama kiedyś marzy-
ła o karierze biegaczki.

Treningi odbywały się cztery razy w tygodniu. 
Były ciężkie, wyczerpujące i wymagające wielu wyrze-
czeń. Zuzia musiała zrezygnować z wielu przyjemno-
ści, rzadko spotykała się z przyjaciółmi, przestała cho-
dzić na sobotnie dyskoteki. Była ambitna. Zgodnie ze 
starożytną ideą kalos kagathos chciała osiągać bardzo 
dobre wyniki w sporcie i w nauce. Pracowała ciężko 
i trwała w swoim postanowieniu.

Mijały miesiące. Systematyczne treningi zaczęły 
przynosić efekty. Znakomite wyniki mobilizowały ją 
do dalszej pracy. Bardzo się ucieszyła, kiedy ogłoszo-
no międzyszkolne wojewódzkie zawody lekkoatletycz-
ne. Była podekscytowana, bo widziała swoją szansę na 
wygraną. 

W końcu nadszedł Dzień Sportu, podczas które-
go młoda sportsmenka mogła zmierzyć się z najlep-
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szymi dyskobolkami województwa. Na trybunach za-
siedli rodzice i dziadkowie dziewczyny. Wszyscy bar-
dzo jej kibicowali. Zuzia była niezwykle skupiona. Gdy 
wyczytano jej nazwisko, wyobraziła sobie Halinę Ko-
nopacką na olimpijskim podium w Amsterdamie. Po-
czuła dodatkowy przypływ energii. Weszła do koła 
i rzuciła dyskiem bardzo, bardzo daleko. Sędzia zapisał 
wynik na tablicy. Jak się później okazało, uzyskała naj-
lepszy rezultat zawodów i zdobyła złoto.

Gdy stanęła na podium, poczuła się jak prawdziwa 
olimpijka. Wszyscy bili jej brawo, okrzyki dochodziły 
z każdej strony stadionu. Nagle poczuła między pal-
cami coś niezwykle miękkiego i miłego. To kochany 
dziadek, stojący za nią ze łzami w oczach, wcisnął jej 
w ręce piękny, wełniany, czerwony beret.
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Biegaczka

Jak co roku w naszej szkole na początku wiosny od-
bywają się zawody sportowe. Są gry i zabawy, więc każdy 
może wziąć udział w tym, co lubi. Za zabawy i gry przy-
znawane są punkty. Wygrywa ta drużyna, która zdobę-
dzie najwięcej punktów. Konkurencje to: piłka nożna, 
dwa ognie, bieg na kilometr i bieg z przeszkodami.

W piłce nożnej brali udział tylko chłopcy. Sied-
miu chłopców z jednej klasy tworzyło drużynę. Dru-
żyny miały piętnaście minut na zdobycie jak najwięk-
szej liczby goli. 

Piłka jest na środku boiska. Wszyscy wyczekują tej 
chwili i nagle słychać gwizdek. Piłka w grze. Rozpo-
częła się zacięta rywalizacja. Drużyny współpracują jak 
nigdy dotąd. W końcu gra toczy się o wygraną. Nagro-
dą dla zwycięskiej drużyny jest wycieczka do Krakowa. 
Po chwili, którą zajęło energiczne podawanie do siebie 
piłki, znów odezwał się gwizdek sędziego. Tym razem 
to był gol. Pierwszy gol na zawodach. Mecz zakończył 
się wynikiem 1:0 dla naszej klasy.

Później rozpoczęła się gra w dwa ognie. W tej kon-
kurencji brały udział tylko dziewczyny. Z początku nie-
zbyt dobrze im poszło, ale później wygrałyśmy dzięki 
grze Kasi. Kasia to dziewczyna, która jak nikt– świet-



62

Oliwia Szczepańska

nie się czuje na boisku. Jest dobra w każdej konkuren-
cji, nieważne czy w koszykówce, czy w gimnastyce.

Bieg na kilometr, postrach uczniów z klas szóstych. 
Na szczęście tylko najwytrwalsi chłopcy wzięli udział 
w tej konkurencji. Pięć okrążeń naszego szkolnego bo-
iska to nie lada wyzwanie. Niektórzy odczuwają zmę-
czenie po stu metrach.

I na koniec najlepsze – bieg z przeszkodami. Bra-
ły w nim udział trzy dziewczyny. Od nas była Kasia 
i jeszcze dwie inne, równie dobre jak ona. Kasia miała 
biec ostatnia. Dwie pierwsze dziewczyny poradziły so-
bie nawet dobrze. Oczy wszystkich były skierowane na 
Kasię i nagle pod koniec przedostatniego odcinka bie-
gu na ostatniej przeszkodzie Kasia potknęła się i do-
znała kontuzji. Nie mogła już biec. 

Kto zastąpi Kasię? Mieliśmy na decyzję kilka mi-
nut.

– Biegaczka- krzyknął któryś z chłopców! – Niech 
Biegaczka zastąpi Kasię. Nadaje się!

Serce zabiło mi mocno. Poczułam, że grunt ucieka 
mi spod nóg. 

– Ja? – myślałam gorączkowo – Chcą, żebym ja po-
biegła za Kasię? Dlaczego? Przecież do tej pory tylko 
się ze mnie śmiali, że biegam do szkoły, jakbym nie 
miała czym dojeżdżać. Szydzili i pokazywali na moje 
zniszczone buty. Spociłam się i opadłam z sił, jakbym 
już biegła, ale jeszcze mnie nawet nie wybrali. 

– Basiu, pobiegniesz za Kasię? – zapytała mnie wy-
chowawczyni.

– Nie wiem, czy się nadaję – wyznałam – a co bę-
dzie, jak nie wygram? Nie darują mi, jak przegram – 
powiedziałam. Byłam naprawdę przerażona. – A je-
śli nie dobiegnę? Ostatnio wpadł mi kamień do buta 
i mam ranę na stopie.
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Nie zdążyłam jednak pokazać mojej stopy, bo nie 
było na to czasu. 

– Spokojnie, Basiu. To tylko zabawa – uspokajała 
mnie wychowawczyni. – Masz okazję przekonać się, 
że jesteś dobra. Pokaż, co potrafi sz – zachęcała – dasz 
radę.

– Biegaczka, nie wykręcaj się. Pokaż, na co cię stać. 
Biegasz do szkoły od trzech lat prawie codziennie i nie 
możesz pobiec dla naszej klasy? Liczymy na ciebie – 
powiedział Bartek i dołączył do grupy chłopców na 
trybunach.

Mogłam, zawsze pragnęłam pobiec dla naszej kla-
sy i wygrać, ale bałam się, co powiedzą, jeśli przegram. 
Doskonale wiem, że na bieżni nie ma lepszej ode 
mnie dziewczyny, a i chłopcy mieliby problem, żeby 
mnie prześcignąć, ale bałam się… czego? Może tego, 
że wszyscy będą się na mnie patrzeć, że będą o mnie 
mówić, a co będzie, jeśli przegram? Marzyłam o takiej 
okazji, żeby pobiec, żeby pokazać, że naprawdę potrafi ę 
biegać, żeby już nie nazywali mnie Biegaczką z drwią-
cym uśmiechem, bo to rani mnie najbardziej. Nie wie-
dzieli, że do tego biegu przygotowywałam się już od 
dłuższego czasu. Marzyłam, żeby mnie wybrali, ale 
najpierw wybrali Kasię. Ulżyło mi i jednocześnie by-
łam zawiedziona, a teraz taka okazja. Byłam w formie. 
Bieganie było moją pasją, codziennie biegłam do i ze 
szkoły, a potem jeszcze z psem ścigałam się po polach 
i wtedy właśnie wpadł mi do adidasa kamyk i poranił 
nogę. Bolała mnie jeszcze, ale opracowałam sposób na 
bezpieczny bieg z bolącą stopą.

– Dobrze, pobiegnę – mruknęłam pod nosem.
Zdecydowałam się, bo zaraz po rozterkach pomy-

ślałam o tym, co będzie, jeśli nie pobiegnę. Co pomyśli 
o mnie klasa, co pomyślę o sobie sama, jeśli nie pobie-
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gnę. Nie wiedziałam, co oni pomyślą, ale nie chciałam 
mieć wyrzutów sumienia, poczucia winy i myśleć, że 
poddałam się bez walki. Nie jestem tchórzem. Może 
odrobinę nieśmiała, ale waleczna. Tak chciałam o sobie 
myśleć i pragnęłam, żeby inni też tak mnie postrzegali.

– Do biegu, gotowi, start! Wystartowałam jak 
z procy. Poczułam, że w moim bucie zrobiło się mo-
kro. Zaczęłam kuleć. Poczułam się upokorzona. Moje 
koleżanki już dawno wyprzedziły mnie kilka razy i do-
biegły do mety. Mnie zostały jeszcze dwa okrążenia. 
Tłum kibiców wiwatował, a ja zastanawiałam się, czy 
zejść z boiska, czy jednak dobiec do mety. Opuściłam 
głowę, żeby nie widzieć kolegów z klasy. Usłyszałam 
głośny doping i brawa. Nie mogły być dla mnie, bo 
na bieżni było jeszcze kilka dziewczyn i one właśnie 
wbiegły na metę. A na końcu ja. Ostatnia znalazłam się 
na mecie, równocześnie ze startem innej grupy zawod-
ników. Znów aplauz dla startujących chłopców. Powlo-
kłam się do szatni. 

– Baśka, zaczekaj! – wołali moi koledzy. – Co ci się 
stało w stopę? Jest cała zakrwawiona…

Martwili się, naprawdę się martwili. Nie wypomi-
nali mi przegranej, tylko martwili się o mnie. Podnio-
słam oczy. Przede mną stali wszyscy z klasy. Dwadzie-
ścia par oczu było skierowanych na mnie, zwracali się 
do mnie po imieniu, wiedzą, że mam na imię Basia. 
Nie robili mi wyrzutów, tylko zaraz ktoś pobiegł po 
pielęgniarkę i zaczęto mi opatrywać stopę. 

– Nie cieszysz się? – zapytała mnie Kasia, któ-
ra przykuśtykała, podpierając się na ramieniu wycho-
wawczyni. – Wygraliśmy.

– Jak to? Przecież dobiegłam ostatnia.
– W połowie biegu wiedzieliśmy, że jeśli tylko do-

biegniesz do mety, wygramy tę wycieczkę. Wytrwałaś, 
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chociaż twoja noga jest naprawdę w złym stanie. Gdy-
bym była na twoim miejscu, zeszłabym z boiska. Je-
stem pełna podziwu, że tak dla nas walczyłaś. Gratu-
luję. Słyszałaś doping? To ciebie dopingowaliśmy, że-
byś nie zeszła z bieżni. Wydawało nam się, że nie masz 
siły biec, tak bardzo utykałaś. Nie słyszałaś naszych 
 głosów?

– Nie, nie słyszałam. Tak mnie bolało, że skupi-
łam się tylko na biegu. Nie chciałam schodzić z boiska, 
bo pomyślałam, że chociaż o to nie będziecie mieć do 
mnie żalu.

Byłam oszołomiona. Nie mogłam uwierzyć w to, że 
cała klasa tak bardzo mi kibicowała, że docenili moje 
poświęcenie i znają moje imię. 

Tego dnia wieczorem pomyślałam, że klasa mi za-
ufała i dlatego nie zeszłam z bieżni. Zrobiłam to dla 
nich i dla siebie. Wygraliśmy, bo walczyliśmy w ze-
spole, ale czy moją walkę można zmierzyć medalem? 
Chociaż do mety dobiegłam ostatnia, czułam się jak 
zwycięzca. Zastanawiałam się, dlaczego. Z kim ja wła-
ściwie wygrałam? Pokonałam ból, własne słabości, 
swoje lęki. Dzięki temu zyskałam przyjaciół. Chłopcy 
uśmiechali się do mnie i życzyli szybkiego powrotu do 
zdrowia, bo podczas Dnia Sportu w naszej szkole będę 
kapitanem drużyny. 

Wygrałam, bo postanowiłam pokonać wszystkie 
przeszkody, swoją nieśmiałość i ból. Jutro idę na her-
batkę do Kasi. Zaprosiła wszystkie dziewczyny z na-
szej klasy. Planujemy założyć Klasowy Klub Biegaczek. 
Cieszę się. Warto walczyć.



LAUREACI

Uczniowie 

gimnazjów
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Jestem osobą energiczną, 

lubiącą przygody. Nie boję 

się wyzwań i o wszystko za-

wsze walczę do końca. Nigdy 

się nie poddaję. Myślę, że lu-

dzie mnie lubią, bo mogą po-

wiedzieć mi wszystko, a ja ni-

gdy nie zdradzę ich tajemnic. 

Dzięki temu, że jestem dość 

odważna i koleżeńska, mam 

wielu przyjaciół z całej Pol-

ski. W życiu kieruję się mot-

tem: Dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą. Czas wolny poświę-

cam na zdobywanie ciekawych informacji na różne tematy. 

Moją pasją jest fotografi a. Najbardziej lubię robić zdję-

cia zwierzętom. Najczęstszymi modelami są kot i pies, któ-

re mieszkają ze mną i moją rodziną na wsi. Moimi szarymi 

oczami z radością patrzę na świat. 

Od czterech lat trenuję piłkę ręczną w Młodzieżowym 

Towarzystwie Sportowym w Kwidzynie. Już od dziecka 

szkoliłam się pod okiem najlepszej trenerki, jaką jest pani 

Edyta Majdzińska. To ona zaszczepiła we mnie chęć walki. 

Pod jej skrzydłami wyrosłam na dobrą środkową rozgrywa-

jącą. Kiedy gram w kadrze Pomorza, czasami jestem na po-

zycji obrotowej. Moją przygodę ze sportem kontynuuję, ale 

z innym trenerem. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie klasa 

sportowa w Gimnazjum nr 2 w Kwidzynie. W tym roku, 

grając w kategorii młodziczek, spotykamy się z zespołami 

o rok starszymi. Dziś już mogę pochwalić się, że awanso-

wałyśmy do fi nału Pucharu ZPRP w kategorii młodziczek. 

 Liczę, że te zawody zaowocują wysokim miejscem. 
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OLGA DANELSKA

Urodziłam się 15 lat temu 

w Radziejowie w woj. kujaw-

sko-pomorskim, a mieszkam 

w Skierniewicach wraz z ro-

dzicami i starszym bratem. 

Tu ukończyłam Szkołę Pod-

stawową nr 4, obecnie zaś 

uczę się w Gimnazjum nr 2 

Zespołu Sportowych Szkół 

Ogólnokształcących. Planu-

ję naukę w liceum ogólno-

kształcącym w klasie o pro-

fi lu biologiczno-chemicznym. Interesuję się biologią, me-

dycyną i plastyką. Lubię również uprawiać sport – pływam 

już od dziewięciu lat, uczę się również ratownictwa wodne-

go. W wolnym czasie najczęściej czytam książki, maluję, ry-

suję, piszę opowiadania, czasem gram na gitarze i pianinie. 

Moim marzeniem są studia medyczne oraz podróż do Au-

stralii. Pomysłodawcą mojego opowiadania jest mój tata.

JULIA DROBIŃSKA

Lecz cicho!

Co za blask strzelił tam z okna!

Urodziłam się 20 marca 1999 r. w Szczecinie. 

Ono jest wschodem, a Julia jest Słońcem!

Niedługo potem przeprowadziłam się do małej miejsco-

wości Nowogard. Od zawsze byłam ciekawa wszechświata, 

a szkoła jest instytucją, która tę ciekawość częściowo zaspo-

kaja, więc ukończyłam Szkołę Podstawową nr 3 im. Polskich 

Olimpijczyków z wyróżnieniem, a lada dzień zakończę na-
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ukę w Gimnazjum nr 2 w Nowogardzie. Za kilka lat, po 

studiach z biomedycyny, będę zajmować się klonowaniem 

ludzi.

Mimo że lubię swoje 

miasto, kocham podróżować, 

co pozwala mi na poznanie 

innych kultur, czy też języ-

ków. W ciągu roku szkolne-

go, gdy nie mam takiej moż-

liwości, odbywam podróże 

w swojej kuchni i czasem za-

bieram bliskich na obiad na 

drugi koniec globu. Przez te 

16 lat, przez które onieśmie-

lałam planety Układu Sło-

necznego swym blaskiem, miałam już wiele zainteresowań, 

lecz niewiele zatrzymało mnie na dłużej. Oczywiście oprócz 

jednej dziedziny – sportu, który uzależnia nawet bardziej niż 

czekolada. Słońce nareszcie się ruszyło! Ośmielę się wyjść 

z teorią sporto centryczną i mam nadzieję, że coraz więcej 

ludzi będzie ją uznawać. Dodam jeszcze, że marzę, by kie-

dyś, tak jak bohaterka mojego opowiadania, przebiec swój 

maraton w Tokio. 

(…) marzyciele

Najczęściej zwykli kłamać.

JULIA IDZIKOWSKA 

Jestem uczennicą 2 klasy Gimnazjum im. Polskich 

Olimpijczyków w Kraszewicach. Mam wiele zainteresowań, 

jednak najbardziej jestem związana z muzyką i książkami. 

Od wielu lat uczę się grać na pianinie, a książki są dla mnie 

odskocznią od codzienności. Najchętniej sięgam po powie-
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ści detektywistyczne, pełne 

akcji, choć sama jestem oso-

bą spokojną. Pasjonują mnie 

podróże, ponieważ dzię-

ki nim odkrywam niezna-

ne miejsca i uczę się języków 

obcych. Pisanie opowiadań 

sprawia mi również ogrom-

ną przyjemność, ponieważ 

sama mogę kreować w nich 

własnych bohaterów i relacje 

między nimi, dlatego kon-

kurs był dla mnie miłą przygodą i sprawdzeniem własnych 

umiejętności. Może przyszłości nie mam do końca zaplano-

wanej, ale wiem na pewno, że chciałbym pomagać ludziom, 

więc najprawdopodobniej będę próbowała swoich sił w me-

dycynie, jednakże język polski jest dla mnie ważną dziedziną 

w życiu i myślę, że długo się z nim nie rozstanę.

MAGDALENA KAPUŚCIŃSKA

Mam 16 lat i chodzę do 

klasy 3C Gimnazjum im. Ja-

nusza Korczaka w Popowie. 

Mieszkam w Dąbkowicach 

Dolnych, niewielkiej miej-

scowości niedaleko Łowicza. 

Tu uczęszczałam również 

do Szkoły Podstawowej im. 

Bohaterów Września. Mam 

dość różnorodne zaintereso-

wania. Interesuję się modą, 

muzyką, a nawet lotnictwem 
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cywilnym i samolotami pasażerskimi. W szkole moim ulu-

bionym przedmiotem jest chemia, w tej dziedzinie osiągam 

sukcesy. Sportem pasjonuję się właściwie od niezbyt długie-

go czasu. Zaczęło się od Ligi Światowej siatkarzy w 2012 

roku. Potem zwróciłam uwagę na tenis ziemny, który dziś 

jest moją największą pasją. Często oglądam ten sport w te-

lewizji, ale niestety nie miałam jeszcze okazji nauczyć się 

grać. Marzę, żeby w przyszłości zobaczyć rozgrywki podczas 

Wimbledonu.

MARIA ANTONINA KLUZA 

Urodziłam się 10 paź-

dziernika 2001 r. w War-

szawie. Tu uczęszczałam do 

przedszkola integracyjne-

go nr 247 oraz do Katolic-

kiej Szkoły Podstawowej nr 

7. Obecnie jestem uczenni-

cą I klasy Katolickiego Gim-

nazjum nr 15 im. Księdza Je-

rzego Popiełuszki przy ul. 

Ogrodowej 3a w Warsza-

wie. Po ukończeniu gimna-

zjum chcę kontynuować naukę w liceum ogólnokształcącym 

w klasie o profi lu językowym.

Należę do 50. Warszawskiej Drużyny Harcerek „Pole” 

im. Alicji Sikorskiej „Wacki”. Pasjonuje mnie nauka języ-

ków obcych. W szkole uczę się angielskiego i francuskiego, 

a samodzielnie – szwedzkiego i norweskiego. Jestem fanką 

fi ńskiego piosenkarza Isaca Elliota i szwedzkiego zespołu 

Th e Fooo Conspiracy. Sama lubię grać na gitarze, śpiewać 

i tańczyć. Interesuję się również sportem. Oglądam impre-
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zy sportowe w telewizji i na żywo – najchętniej mecze piłki 

nożnej, piłki ręcznej, siatkówki, tenisa ziemnego oraz sko-

ki narciarskie. Uprawiam pływanie i ten sport lubię najbar-

dziej. Naukę pływania rozpoczęłam przed ukończeniem 

pierwszego roku życia, a egzamin na kartę pływacką zdałam 

w wieku ośmiu lat. 

W wakacje jeżdżę na obozy harcerskie. Po trudach har-

cerskiej pionierki odpoczywam z moją rodziną tam, gdzie 

mogę realizować pływacką pasję – najczęściej w węgierskim 

Hajdúszoboszló. 

NICOLA KULESZA

Urodziłam się 4 lipca 

2001 roku, obecnie jestem 

uczennicą I klasy Publicz-

nego Gimnazjum w Osie-

dlu Niewiadów. Mam bardzo 

różnorodne zainteresowania, 

bo lubię koszykówkę, pasjo-

nuje mnie fotografi a, od wie-

lu lat uczę się muzyki – gram 

i śpiewam. Uwielbiam wy-

zwania, bo potrafi ę impro-

wizować właściwie w każdej 

stresującej sytuacji. Na swoich rodzicach trenuję sztukę ne-

gocjacji. Myślę, że nieźle piszę, bo potrafi ę zaskoczyć, roz-

śmieszyć i poruszyć moją panią od polskiego. Jestem osobą 

bardzo towarzyską, staram się jednak zawsze pozostać sobą, 

bo po prostu znam swoją wartość. 
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MARIA PAPIS

Świat przyjął mnie 

z otwartymi ramionami 14 

marca 1999 roku. Od tam-

tej pory robię to, co muszę 

– przedszkole, podstawów-

ka, gimnazjum, a już wkrótce 

liceum. I tak dzień za dniem 

mija, a ja wciąż chodzę uli-

cami Warszawy i rozmyślam 

nad tym, kim będę w przy-

szłości. Na świat staram się 

patrzeć z optymizmem. 

Uczę się. Marzę. Piszę. Dlaczego? Bo w świecie wyobraźni 

wszystko staje się piękniejsze.

AMANDA PUSZCZ

Na świat przyszłam 8 mar-

ca 1999 roku o 5:55 przy 

akompaniamencie ogromne-

go wrzasku w Nowogardzie, 

gdzie mieszkam do dziś. Ła-

two obliczyć, że mam 16 lat. 

To ponoć najgorszy wiek, 

ale jakoś tego nie czuję. Je-

stem uczennicą trzeciej klasy 

Gimnazjum nr 2 w Nowo-

gardzie. Lubię ludzi i świat 

wokół mnie. Mam przyjaciół, 

na których zawsze mogę liczyć, i rodzinę, z którą dobrze wy-

chodzę nie tylko na zdjęciach. Ktoś mógłby uznać, że mam 
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nudne życie, mieszkając w małym miasteczku, ale mnie jest 

dobrze. Nie mam jeszcze żadnego hobby, ale za to mam dość 

mocno wygórowane ambicje. Chciałabym studiować za gra-

nicą i wciąż do tego dążę. Mój życiorys choć jeszcze niena-

pisany, myślę, że będzie niezmiernie ciekawy.

FRANCISZEK VISCARDI

Mam 16 lat i chodzę do 

III klasy Gimnazjum nr 2 

w Skierniewicach. Od dzie-

ciństwa pasjonuje mnie hi-

storia, a szczególnie epoka 

średniowiecza. Do dziś po-

zostaję pod urokiem „opo-

wieści o czynach” legendar-

nych i prawdziwych rycerzy. 

Jestem zwolennikiem re-

konstrukcji historycznych 

bitew i kolekcjonuję repliki 

średniowiecznego uzbrojenia. Czytam też książki na temat 

dziejów oręża polskiego i europejskiego. Nabytą w ten spo-

sób wiedzę wykorzystałem podczas konkursów historycz-

nych, w których zdobyłem tytuły laureata.

Moje pasje czytelnicze nie ograniczają się do książek 

historycznych, a nawet rywalizują z fascynacją pisarstwem 

J.R.R. Tolkiena, Bernarda Cromwella, Jacka Piekary,Walte-

ra Scotta, Johna Flanagana. To właśnie książki tych autorów 

zainspirowały mnie do podjęcia własnych prób literackich. 

W I i II klasie gimnazjum udało mi się dwa razy zdobyć 

I miejsce w literackim konkursie „Papierówka” zorganizo-

wanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną. Zachęcony tym 

sukcesem po raz drugi przystąpiłem do udziału w konkur-
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sie na opowiadanie olimpijskie im. Jana Parandowskiego. 

W tym roku udało się!

W wolnym czasie bardzo lubię słuchać muzyki zespo-

łu Tolkien Ensemble oraz utworów pochodzących z fi lmu 

Władca Pierścieni Petera Jacksona.

Pasjonuje mnie też malowanie farbami na płótnie oraz 

rysowanie. Swoje zdolności plastyczne wykorzystałem 

w ogólnopolskich konkursach artystycznych, w których 

udało mi się zdobyć kilka nagród i tytułów. 

Czas wolny wykorzystuję również na uprawianie sportu: 

pływam w reprezentacji szkolnej, jeżdżę na rowerze, a w wa-

kacje chodzę po górach.

Lubię dzielić się swoją wiedzą z rówieśnikami, a praw-

dziwą frajdę sprawia mi organizowanie dla przyjaciół gier 

terenowych. 
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Moja piłka ręczna

Ha ha, jestem obciążona dziedzicznie. Czym? 
Gram w piłkę ręczną. 

Moja przygoda z nią zaczęła się jesienią 2011 roku. 
To właśnie wtedy trafi łam do klasy sportowej, gdzie 
grupą dziewcząt opiekowała się moja ówczesna tre-
nerka, pani Edyta. To wspaniały szkoleniowiec mający 
za sobą pracę z reprezentacją Polski juniorek. To taka 
nasza lokalna patriotka, bo na rzecz najstarszej gru-
py dziewczyn z MTS-u oraz naszego zespołu zrezy-
gnowała z funkcji trenera tejże kadry, która już wte-
dy świetnie prosperowała. Zajęła się nami. Nasza eki-
pa składała się z wielu utalentowanych dzieci. Do dziś 
trenujemy w tym samym składzie. Wśród nas kilko-
ro było „skazanych na sport”. Ja byłam jedną z nich. 
Kiedyś grał mój tata, a dopiero kilka lat temu przygo-
dę z handballem skończyła moja, już dorosła, siostra. 
Więc nie mogło być inaczej. Gram i ja. To, że będę 
uczęszczać do klasy sportowej, było z góry przesą-
dzone, chociaż mama, która ze sportem ma niewiele 
wspólnego, była trochę przeciwna. 

Nie ukrywam, że od małego ciągnęło mnie na bo-
isko. Pamiętam, że gdy grała Natalia, zawsze pojawia-
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łam się na meczu. Szczególnie pamiętam fi nał Pucha-
ru Polski, który odbył się w Elblągu. Zwyciężył zespół 
AZS-u Politechniki Koszalińskiej. Moja siostra rzuci-
ła w tym spotkaniu trzy bramki. Po końcowej syrenie 
Natalia wzięła mnie na ręce i razem z jej koleżankami 
podziękowałyśmy publiczności. Byłam wtedy bardzo 
z niej dumna. 

Teraz to ona przyjeżdża na moje mecze. Sama jest 
trenerką chłopaków z Piątki Słupsk, pełni też funk-
cję szkoleniowca kadry Pomorza młodziczek. Jest dla 
mnie autorytetem Zawsze biorę z niej przykład. Wiem 
też, że jako mój kadrowy opiekun podpowie, kiedy na-
leży coś poprawić, albo nakrzyczy, jak coś robię źle. Dla 
niej wzorem do naśladowania był nasz tata, który był 
świetnym skrzydłowym, ale problemy z kolanami nie 
pozwoliły mu na kontynuację kariery. Teraz tata peł-
ni rolę kierownika naszego zespołu. Jeździ z nami na 
mecze, załatwia różne sprawy, jest podporą dla wielu 
z nas. Wspomaga nas, kiedy w meczach już nie daje-
my rady. Świetnie rozumie się z trenerką Edytą, z któ-
rą znają się jeszcze z czasu, gdy grała starsza Borówa 
(moja siostra).

Niestety od sezonu 2014/15 przejął nas inny trener, 
ale te najlepsze momenty przeżyłam dzięki pani Edy-
cie. Jednym z takich wspomnień jest fi nał mistrzostw 
Polski z zeszłego roku, gdzie zajęłyśmy drugie miejsce. 
Z chęcią wracam do tamtych dni. Wspaniale spędzo-
ny czas w gronie sportowej rodziny, adrenalina i nowe 
znajomości to to, co będę wspominała jeszcze długo.

Puchar Polski rozgrywano w Kępnie. Pierwsze 
wrażenie nie było najlepsze. Załapałyśmy focha, bo na 
kartkach, które oznaczały przydział pokojów dla dane-
go zespołu, widniała zła nazwa naszej kochanej miej-
scowości. Zamiast Kwidzyn napisano Kwidzyń. Może 
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to drobna usterka, ale naszą ekipę zawsze porusza, bo 
przecież nasze miasto od dawna fi guruje na mapie do-
brze grających zespołów. 

Później było tylko lepiej. Pięknie wyposażone po-
koje, duża przestronna hala i wiele nowych znajomości 
sprawiły, że nie chciałyśmy stamtąd wyjeżdżać. 

Pierwsze mecze wygrywałyśmy bez problemu. 
Wyszłyśmy z grupy i na naszej drodze stanęła Vic-
toria Świebodzice. Czekał nas trudny mecz, ale już 
w pierwszych minutach okazało się, że bardzo dobra 
gra w obronie sprawiła, że już na początku wypraco-
wałyśmy sobie kilkubramkową zaliczkę. Zwyciężyły-
śmy bez problemu. Tego samego wieczoru dowiedzia-
łyśmy się, że aby zagrać w fi nale, musimy wygrać jesz-
cze jedno spotkanie. Miałyśmy się zmierzyć z naszym 
odwiecznym rywalem – Mutką Zielonką. Poprzed-
nie stracie zakończyło się naszą dziewięciobramkową 
przewagą. Ale…Czułyśmy jednak respekt, bo wiedzia-
łyśmy, że dziewczyny mają bardzo duży temperament 
i umiejętności. Podczas tego meczu zwarłyśmy szyki, 
dałyśmy radę i rozgromiłyśmy przeciwniczki 30:16.

Bardzo cieszyłyśmy się, że zagramy w fi nale pre-
stiżowego turnieju. Wszystkie poszłyśmy szybko spać, 
żeby mieć jak najwięcej siły na kolejny dzień. Następ-
nego dnia rano zaczęłyśmy przygotowania do meczu. 
Założyłyśmy swoje najlepsze stroje. Wyszłyśmy na 
rozgrzewkę zdesperowane. Zdawałyśmy sobie sprawę, 
że Karczew jest od nas lepszy, ale chciałyśmy poka-
zać, co umiemy. Porządnie się rozgrzałyśmy. W pewnej 
chwili nastąpiła prezentacja. Pomaszerowałyśmy na 
środek boiska, a spiker odczytywał nasze imiona, na-
zwiska i numer na koszulce. Był wielki gwar, bo przy-
byli liczni kibice. Mimo tego, że wielu rodziców za-
wodniczek z zespołu przeciwnika postanowiło oglądać 
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spotkanie, to za nami były prawie wszystkie zespoły, 
które uczestniczyły w mistrzostwach. Rozpoczęłyśmy 
mecz. Słyszałyśmy głośny doping, który niósł nas. Gra 
toczyła się ostro. Rzucałyśmy bramkę za bramkę, dla-
tego do przerwy na tablicy wyników widniał remis. 
W drugiej połowie to jednak karczewianki okazały się 
mocniejsze i zwyciężyły. 

Po końcowej syrenie na płytę boiska wbiegły na-
sze najlepsze koleżanki, które gratulowały nam świet-
nie rozegranego pojedynku. Podnosiły nas na duchu 
i mówiły, że to i tak my wygrałyśmy. Wszyscy byli z nas 
bardzo dumni. Podczas zakończenia za naszym zespo-
łem powiewała fl aga Kwidzyna. To było piękne uczu-
cie. Z poczuciem tego, że zrobiłyśmy wszystko, co mo-
głyśmy, stanęłyśmy na drugim stopniu podium. Kiedy 
wręczali nam medale, rozpierała nas duma. 

Oprócz nagrody drużynowej wybrano w każdym 
zespole najbardziej wartościową zawodniczkę. Z na-
szego zespołu nagrodę dostała bramkarka mistrzostw, 
Roksana. Należało się jej to wyróżnienie, bo wybroniła 
wiele rzutów karnych i wygrywała też pojedynki sam 
na sam. Gdy otrzymywała nagrodę, my i towarzysz-
ki z Kusego Szczecin bardzo głośno skandowałyśmy 
jej imię. Dla niej było to wyjątkowe wyróżnienie, bar-
dzo się z niego cieszyła, ale oczywiście zaprzeczała, że 
to nie jej się należy. Jednak trenerzy i sędziowie to ją 
uznali za „the best goalkeeper”. 

To jedna z imprez, którą wspominam najczęściej 
i najlepiej. Oprócz tego byłyśmy na Mistrzostwach 
Polski Szkół Podstawowych oraz na wielkiej imprezie 
Szczypiorniak na Orlikach, gdzie zajęłyśmy pierwsze 
miejsce. Po sezonie miałyśmy już wszystkie możliwe 
trofea. Uhonorowane zostałyśmy Nagrodą Burmistrza 
Kwidzyna i dostałyśmy pamiątkowe statuetki – jako 
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znak wdzięczności za godne reprezentowanie nasze-
go miasta. 

Z rozrzewnieniem wracam wspomnieniami do ze-
szłego sezonu, ale i ten przynosi mi wiele powodów 
do szczęścia. Grając z o rok od nas starszymi, jesteśmy 
już w najlepszej czwórce województwa. Prawdopodob-
ne jest także to, że zagramy w tegorocznych mistrzo-
stwach Polski. Jednak, aby osiągnąć cel, trzeba jeszcze 
walczyć i oczywiście nie tracić nadziei. Wierzę, że dane 
nam będzie kolejny raz zagrać w tej prestiżowej im-
prezie. 

Mówią, że piłka ręczna to brutalny sport, ja raczej 
wolę powiedzieć, że jest to gra kontaktowa. Doświad-
czyłam niemiłego zdarzenia, ale to i tak nie wpłynęło 
na moje zdanie dotyczące tej dyscypliny. W Głuchoła-
zach podczas jednego z meczów poważnie rozcięłam 
wargę. Kontuzja była o tyle niebezpieczna, że mogła 
wyeliminować mnie z kolejnych meczów. Nie podda-
łam się jednak i grałam dalej. Taka brutalna sytuacja 
zdarzyła mi się tylko raz. Pamiętam o tym, ale nie roz-
paczam, bo to przecież sport. 

Miło mi jest wspominać wspaniałe czasy. Super jest 
także to, że w prawie niezmienionym składzie trenuje-
my teraz w gimnazjum. Kiedyś tworzyłyśmy tylko dru-
żynę, teraz jesteśmy zespołem. Drużyna to zlepek kil-
kunastu dziewczyn, które coś umieją. Zespół to grupa 
dziewczyn, które są w stanie zrobić dla siebie wszystko. 
Jedna skoczyłaby w ogień za drugą. To jest najlepsze. 
Wiele grup sportowych dąży do tego latami. Jest to naj-
ważniejsze, bo aby wygrać, potrzebna jest zgrana pacz-
ka. Jednej coś się dzieje, kolejna nie boi się jej zastąpić 
na boisku. Jedną ktoś obraża, reszta staje za nią murem. 
My, aby stać się zespołem, potrzebowałyśmy trzech 
lat. Teraz staramy się to utrzymać i pielęgnować na-
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szą sportową rodzinę. Mówimy sobie wszystko wprost, 
krytykujemy, gdy ktoś zrobi coś źle. Oczywiście, nie je-
steśmy idealne, ale dążymy do tego, by stać się jeszcze 
lepszymi i stworzyć jak najznakomitszy zespół.

Każda z nas ma idola, którego stara się naśladować 
i to także pomaga w tym, aby tolerować się i stworzyć 
niezłą ekipę.

Moim jest Michał Jurecki. Imponuje mi swoją wa-
lecznością, zawsze daje z siebie wszystko. To wszech-
stronny zawodnik, który perfekcyjnie gra w obronie. 
Biorę z niego przykład. Często przed swoim meczem 
oglądam jego akcje z różnych spotkań, by jak najlepiej 
zagrać kolejnego dnia. Podziwiam go też za jego cha-
ryzmę. Grał wiele razy z urazami. Na jednych z mi-
strzostw Europy grał z zerwanym mięśniem, a następ-
nego razu ze skręconą kostką. Patrząc na niego, staram 
się być taka jak on, twarda, i nigdy nie odpuszczać. 

Piłka ręczna przechodzi w mojej rodzinie z pokole-
nia na pokolenie. Mam nadzieję, że mój brat zagra kie-
dyś jako senior w barwach czarno-czerwonych. Chcia-
łabym, aby rozwijał się sportowo. Często po moim me-
czu mówi, że chciałby być tak dobry jak ja. Dziś po raz 
pierwszy przesiedział na trybunach całe spotkanie. To 
mnie zaskoczyło, bo nigdy jeszcze nie było takiej sytu-
acji. Kiedy zapytałam go, dlaczego tak zrobił, odpowie-
dział, że zdał sobie sprawę, że musi patrzeć, jak gram, 
żeby wiedzieć, jak najlepiej postąpić w obronie i popro-
wadzić grę w ataku. 

Franek uczęszcza na treningi w każdy czwartek. 
Jest uczniem klasy trzeciej, ale już teraz próbuje do-
skonalić swój rzut i technikę podania. Właśnie to ja go 
tego nauczyłam. Na początku nie chciał, ale któregoś 
dnia podszedł do mnie i poprosił, żebym nauczyła go 
kilku rzeczy. I tak się to zaczęło. Od niedawna trenuje-
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my zwód pojedynczy. Kiedyś tego samego uczyła mnie 
Natalia, a ją w przeszłości tata. I tak umiejętności spor-
towe przechodzą w naszej rodzinie z pokolenia na po-
kolenie. W przyszłości pragnęłabym, aby moje dzieci 
także uprawiały sport. Nie wiem, czy to będzie możli-
we, ale nie wyobrażam sobie, żeby ta tradycja nie roz-
winęła się dalej. 

Karol Bielecki kiedyś powiedział: Piłka ręczna jest 
dla mnie jak religia. W pełni szanuję to zdanie. Dla 
mnie to wspaniały sport, pełen emocji i poświęceń. 
Uczy pokory, wytrwałości, wytrzymałości w dążeniu 
do celu, systematyczności, bo przecież trzeba pogodzić 
naukę, życie prywatne i wiele innych spraw ze spor-
tem, treningami. Wymaga umiejętności radzenia so-
bie w trudnych sytuacjach i podejmowania w krótkim 
czasie poprawnych decyzji. Pokazuje, że nie można się 
poddawać, kiedy mecz jest na styku albo się przegrywa. 
Należy zachować zimną krew, trzeźwe podejście i grać 
do końca. Tę umiejętność muszę jeszcze doskonalić. 

Ostatnimi czasy kieruję się myślą: Dopóki walczysz, 
jesteś zwycięzcą. Znaczy to dla mnie tyle, że muszę grać 
do końca, bo tylko wtedy wygrywam w pojedynku. Na 
koniec przywołam słowa Grzegorza Tkaczyka; nie jest 
to tylko maksyma sportowców, ale każdego człowieka, 
który ma jakiś cel: Kontuzje to zmora każdego sportow-
ca. Pod tym względem los mnie nie oszczędzał. A drobne 
urazy to w piłce ręcznej normalka – jak cię nic nie boli, to 
albo nie grasz w piłkę ręczną, albo się obijasz na boisku. 

Czym jest piłka ręczna w przełożeniu na życie co-
dzienne? Sensem tego życia, często okupionym bólem, 
psychicznym czy fi zycznym, ale sensem.
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Z każdym dniem byłem coraz szybszy. Od małego 
ćwiczyłem tak często i tak ciężko, jak tylko mogłem. 
Nie odpoczywałem, wymagałem od siebie coraz wię-
cej. W pierwszych latach życia zostałem zapisany do 
profesjonalnego klubu. Trenowałem pod okiem naj-
lepszych trenerów w kraju. Całe dnie upływały mi na 
skokach, biegach i truchtach po torach przeszkód. Za-
cząłem jeździć na pierwsze zawody i odnosić sukcesy, 
o jakich nawet nie marzyłem. Pewnego dnia na prze-
bieżce w parku spotkałem pewnego chłopca, który stał 
się moim najlepszym przyjacielem.

* * *

Od kiedy pamiętam, zawsze ciągnęło mnie do 
sportu. Pływałem, biegałem, grałem w koszykówkę, 
ale wciąż szukałem czegoś innego. Szukanie się jed-
nak opłaciło. Nareszcie znalazłem. Zacząłem robić to, 
o czym zawsze marzyłem. Stawałem się coraz lepszy, 
silniejszy i wytrzymalszy. Na ćwiczenia poświęcałem 
każdy wolny dzień, każdą godzinę. Kiedy tylko mo-
głem, myślałem, jak stać się jeszcze lepszym. Któregoś 
dnia gdy spacerowałem zadumany po parku, spotka-
łem kogoś, kto mi w tym pomógł. Byłem typem sa-
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motnika, dlatego tak ważna dla mnie stała się ta przy-
jaźń.

* * *

Zdyszany przesuwałem się po torze. Gubiłem rytm, 
a zostało mi jeszcze kilka okrążeń, ale chciałem być 
twardy. Ze mną pędził mój Przyjaciel. On był o wiele 
bardziej zmęczony niż ja. Patrzyłem z niepokojem, jak 
jego mięśnie drżą, jak dyszy i ciężko oddycha. Chcia-
łem mu powiedzieć, żeby zwolnił, ale on biegł coraz 
szybciej. Zostało tylko jedno okrążenie, a ja zacząłem 
się bać. Przyjaciel biegł jak nigdy dotąd, a ja z nim, 
choć tak bardzo się bałem, że nie wytrzyma. Pędził jak 
strzała, jakby miał dodatkową parę nóg. Słońce ośle-
piająco lśniło na niebie, a jego promyki denerwująco 
drażniły mi oczy.

* * *

Tamtego biegu nie da się zapomnieć. Czułem, że 
nie biegnę, lecz lecę w powietrzu, gdzieś ponad bież-
nią, ponad torem, ponad zieloną murawą. Czułem silne 
uderzenia nóg o podłoże, czułem zmęczenie i okrop-
ne pragnienie, ale obiecałem sobie rekord. Mój towa-
rzysz dzielnie pędził ze mną, ale czułem, że się boi. Pa-
lący ból mięśni zaczął się potęgować, wiatr muskał mi 
skórę, a słońce raziło dokuczliwie oczy. Zmusiłem się 
do szybszego biegu. Oddaliłem się nieco od barierki 
na zakręcie. Czekała mnie ostatnia prosta. Teraz po-
każę wszystkim, co znaczy prawdziwa prędkość i siła. 
Kątem oka dostrzegłem stojącego przy mecie trenera. 
Chyba coś krzyczał, ale go nie rozumiałem. Zebrałem 
się w sobie, wytężyłem wszystkie siły i nagle poczułem 
straszny ból w dolnej części nogi. Poczułem, że się po-
tykam i tracę rytm. Usłyszałem czyjś krzyk, ale już nie 
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mogłem nic poradzić na to, co się miało stać. Straciłem 
równowagę i z impetem uderzyłem w ziemię. Przeje-
chałem kilka metrów po murawie i zatrzymałem się. 
Potem wszystko spowiła ciemność.

* * *

Byliśmy na ostatnim odcinku. Trener wołał, żeby 
zwolnić. Próbowałem zatrzymać Przyjaciela, ale on 
mnie nie słuchał. Pędził przed siebie, a w pewnym mo-
mencie wręcz wystrzelił w przód. Był już bardzo zmę-
czony. Ja też już nie wytrzymywałem. Wtedy dostrze-
głem coś na bieżni. Kilka metrów od nas, w odległości 
niepozwalającej na jakąkolwiek reakcję, leżał sporych 
rozmiarów kamień. Nie zdążyłem nic zrobić. Przyjaciel 
potknął się, uderzając nogą o przeszkodę, stracił rytm, 
a ja wraz z nim. Próbował jeszcze się poderwać, ale nie 
dał rady. Przewróciliśmy się obaj, ślizgając się po mura-
wie. Potężnie uderzyłem głową o ziemię. Dosłyszałem 
jeszcze czyjeś pospieszne kroki i nawoływania, a potem 
nie było już nic.

* * *

Ocknąłem się z obezwładniającym uczuciem słabo-
ści we wszystkich mięśniach. Głowa mi strasznie cią-
żyła, kark okropnie bolał, mimo że wcale się nie ru-
szałem. Miałem obolałe żebra, jedna noga była dziw-
nie sztywna i zdrętwiała. Zmusiłem się, żeby otworzyć 
oczy. Powieki były jak z ołowiu. Stęknąłem i podnio-
słem głowę. Chyba nabiłem sobie niezłego guza. Po-
trząsnąłem lekko głową. Dostrzegłem coś białego na 
nodze. Uznałem, że to rodzaj opatrunku. Poruszyłem 
nią delikatnie i zaraz poczułem dość silny ból. Na-
raz przypomniałem sobie bieg. Szło mi tak świetnie, 
jak jeszcze nigdy dotąd! Byłem na siebie wściekły. To 
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przeze mnie mojemu najlepszemu przyjacielowi nie 
udało się dotrzeć do mety. Na pewno został przy mnie, 
żeby się mną zaopiekować, o ile mu się nic nie sta-
ło. Ogarnęło mnie okropne poczucie winy. Wszystko 
przeze mnie… 

* * *

Kiedy się ocknąłem, nadal byłem na bieżni obok 
niego, trener pochylał się nade mną. Martwiłem się 
o mojego Przyjaciela, zostałem przy nim, patrzyłem 
na opatrywanie nogi, mówiłem do niego, ale on stracił 
przytomność. Teraz byłem w domu. Na szczęście nie 
zrobiłem sobie nic poważnego, chociaż głowa wciąż 
nieustępliwie pulsowała. Chciałem przeprosić trenera 
najszybciej jak się dało. Było mi strasznie wstyd, że nie 
udało mi się go powstrzymać przed szybszym biegiem. 
Z duszą na ramieniu ruszyłem do trenera. Mieszkał 
niedaleko, ale i tak szedłem około dwudziestu minut. 
Bałem się rozmowy. Wreszcie doszedłem do domu 
trenera. Chwilę stałem niezdecydowany przed furt-
ką. Wreszcie wcisnąłem guzik domofonu. Rozległo się 
brzęczenie, więc pchnąłem lekko furtkę i podszedłem 
do drzwi. Nacisnąłem klamkę.

– Czekałem na ciebie – głos trenera był spokojny, 
ale chłodny.

– Chciałem przeprosić – bąknąłem. 
– Za co? Za to, że nie mogłeś go zatrzymać? – spy-

tał, unosząc brew.
– Tak – przytaknąłem.
– Próbowałeś?
– Tak.
– Więc to nie twoja wina. To był jego wybór, chciał 

być najlepszy. 
– Ale wróci do biegania? – musiałem o to zapytać.
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– Nie wiem. Raczej nie.
Nie mogłem w to uwierzyć. Mój najlepszy kumpel 

nie może ze mną biegać. To była jedna z najgorszych 
rzeczy, o jakiej w życiu słyszałem.

– On musi wrócić. 
– Skoro nikogo nie chce słuchać, nie może.
– On po prostu się stara. Chce być najszybszy. I jest.
Trener spojrzał na mnie i wzruszył ramionami.
– Może i jest, ale nie może wrócić.
Nie mogłem już tego słuchać. Pożegnałem się 

szybko i wyszedłem. Nie chciałem, żeby trener zoba-
czył łzy w moich oczach. Niecierpliwie otarłem je rę-
kawem. Już wiedziałem, że jeśli trener nie zajmie się 
moim przyjacielem i nie pomoże mu wrócić do for-
my, sam to zrobię. Bezwiednie zacząłem biec. To jest 
chyba najlepsze lekarstwo na smutek. Robienie tego, 
co naprawdę się kocha. Biegłem przed siebie, a w my-
ślach układałem plan. Kiedy dotarłem do domu, już 
wiedziałem, co mam robić. Zerknąłem na zegar. Ro-
dzice już dawno spali. Biegałem jakieś cztery godziny. 
Z impetem wpadłem na łóżko i natychmiast zasnąłem.

* * *

Długo czekałem na trenera, ale nie przychodził. 
Myślałem, że przyjdzie, kiedy poczuję się nieco lepiej. 
Noga przestawała mi już dokuczać, nawet próbowa-
łem chodzić, z początku niezdarnie, potem już pew-
niej. Rwałem się do biegania, nie mogłem się docze-
kać, żeby znowu poczuć na skórze wiatr. Trzeciego 
dnia oczekiwania nareszcie przyszedł. Cicho go przy-
witałem. Trener zerknął na mnie, wolno podszedł, 
przyklęknął i dotknął mojej zranionej nogi. Z trudem 
opanowałem wzdrygnięcie. Trener przesuwał po woli 
palcami po opatrunku, potem próbował zgiąć nogę 
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w stawie. Nie pozwoliłem mu na to i niezdarnie się 
odsunąłem. Zmarszczył brwi i znowu spróbował po-
ruszyć nogą. Gdy znowu odskoczyłem, wstał i spojrzał 
mi prosto w oczy. Poklepał mnie pocieszająco, ale re-
zerwa, którą dostrzegałem w jego oczach, mówiła mi, 
że stało się coś poważnego. Przy drzwiach dostrze-
głem nagle mojego kumpla. Patrzył na mnie poważnie, 
ale się nie odezwał. Nawet nie podszedł. Trener stanął 
przy nim, kładąc mu dłoń na lewym ramieniu i coś po-
wiedział. On wysłuchał, przymknął oczy i spuścił gło-
wę. Trener poklepał go po plecach i odszedł. Chłopak 
stał przez pewien czas, zaciskając dłonie w pięści. Po-
tem niespodziewanie otworzył oczy i w kilku krokach 
znalazł się obok mnie. 

– I po co tak biegłeś? Przecież próbowałem cię za-
trzymać! Zobacz, co narobiłeś. 

Był na mnie zły, ale nie umiałem mu odpowiedzieć. 
Spojrzałem tylko w jego twarz, potrząsnąłem głową, 
odwróciłem się. Chciałem być sam.

Mniej więcej dwa tygodnie później, o świcie, obu-
dził mnie hałas. W drzwiach stanął mój kumpel. 

– Chodź. Czas potrenować – powiedział, choć bar-
dziej odczytałem to z jego ust. Niepewnie postąpiłem 
dwa kroczki i zatrzymałem się. „Co on sobie myśli? – 
zastanowiłem się. – Nie było go dwa tygodnie, zostawił 
mnie”. Spojrzałem na niego z oburzeniem.

– Oj, nie obrażaj się. Musiałem się przygotować, 
a ty wydobrzeć – wyjaśnił. 

Chciałem spytać, do czego miał się przygotować? 
Chyba zauważył moje pytające spojrzenie. Podszedł 
bliżej i wyciągnął do mnie rękę. Razem wyszliśmy na 
dwór. Nie byłem na słońcu od wypadku, więc trochę 
zaskoczyło mnie jasne światło i świeży, orzeźwiający 
powiew chłodnego wiatru. Mój przyjaciel zaczął szyb-
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ciej iść. By dotrzymać mu kroku, utykając, przyspie-
szyłem, a on wcale nie zwalniał. Wydawało mi się, że 
idzie coraz szybciej. Wyszliśmy na polną dróżkę, nie-
daleko mojego domu, już w wolnym truchcie. Porusza-
liśmy się tak dróżką około dwudziestu minut, ale po-
tem trochę opadłem z sił i noga zaczęła mi dokuczać. 
Zatrzymaliśmy się i stanęliśmy w cieniu drzew. Było 
ciepło, ale nie za gorąco, wiał lekki wietrzyk. Byłem 
trochę zawiedziony. Myślałem, że po tak długiej prze-
rwie w bieganiu szybko wrócę do pełni sił. Niestety 
spotkało mnie duże rozczarowanie.

* * *

Tak jak się spodziewałem, Przyjaciel nie był w naj-
lepszej formie, jednak mnie nie mogło nic powstrzy-
mać. Widziałem, że jest zaskoczony swoją nie naj-
lepszą kondycją. Było mi przykro patrzeć, jak kuśty-
ka i patrzy na mnie, jakby wstydził się swojej słabości. 
Niestety nic nie mogłem na razie na to poradzić. Tre-
ner przestał się nami przejmować. Zadzwonił raz czy 
dwa, a potem kontakt się urwał. Szczerze mówiąc, by-
łem na niego wściekły. 

Mój Przyjaciel był jego najlepszym podopiecznym. 
Był z niego dumny i nie szczędził nam czasu ani za-
interesowania, ale teraz, w tak trudnej sytuacji, odwró-
cił się. Nic go nie obchodziliśmy. Udało mi się jedy-
nie dowiedzieć, co się dokładnie stało z nogą moje-
go towarzysza. Odparł obojętnie, że noga jest pęknięta 
w dwóch miejscach. Wiedziałem, że to poważny uraz. 
Kość będzie długo się zrastać i nie wiedziałem, czy 
Przyjaciel będzie mógł znowu biegać. Czułem, że to 
wszystko moja wina, że cierpi przeze mnie. Mogłem 
temu zapobiec, zatrzymać go. Wszyscy znajomi mó-
wili, żebym się nie przejmował, że to nie przeze mnie 
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Przyjaciel nie może biegać. Mówili, że nie da się nic 
zrobić, że zawsze będzie kulał, że lepiej mu nie przypo-
minać o bieganiu i zająć czym innym, ale ja chciałem 
działać i nie traciłem wiary.

Postanowiłem poprzestać na spacerach, które po-
mogą zachować siłę mięśni i nie będą forsować pęk-
niętych kości. 

Któregoś dnia, gdy kolejny raz przyszedłem po 
Przyjaciela, żeby wyjść z nim na dwór, on stał w ką-
cie, odwrócony tyłem, ze zwieszoną głową. Kiedy pod-
szedłem bliżej, odsunął się. Gdy cicho się odezwa-
łem, spojrzał gniewnie, pokuśtykał do mnie i popchnął 
mnie lekko. Gdy nie zrozumiałem, o co mu chodzi, po-
pchnął mnie ponownie, tym razem mocniej. Potrzą-
snąłem głową, nie rozumiejąc, dlaczego tak się zacho-
wuje. Wtedy odwrócił się i odszedł w swój kąt. Chciał 
być sam.

* * *

Nie chciałem już wychodzić. Nie mogłem chodzić, 
a co dopiero biegać. Mój towarzysz przychodził co-
dziennie, a ja nawet na niego nie patrzyłem. Leżałem 
w kącie na posłaniu, tępo wpatrując się w ścianę. Nic 
mnie nie interesowało. Nie chciałem słuchać szumu 
wiatru za oknem, śpiewu ptaków, drażniło mnie słoń-
ce. Kumpel przestał przychodzić codziennie, ale często 
zostawiał mi moje ulubione przysmaki, ale teraz nawet 
nie chciało mi się ich jeść. Podawał mi chłodną wodę, 
ale nie chciało mi się pić. Tak bardzo tęskniłem za bie-
ganiem. 

Pewnego dnia, gdy robiło się już chłodno, leżąc 
w kącie, usłyszałem cichy szelest przy oknie. Było lek-
ko uchylone, żeby wpadało przez nie świeże powietrze. 
Teraz ramy cicho zaskrzypiały, otwierając się nieco sze-
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rzej. W szparze ukazał się wąsaty pyszczek. Wygląda-
ło na to, że mam gościa. Podniosłem głowę, a pyszczek 
wsunął się ostrożnie głębiej w szparę i zaraz ukazał się 
bury łepek ze spiczastymi uszami i błyszczącymi, żół-
tymi oczkami. Kot bezszelestnie wszedł do środka. Za-
uważyłem, że ma podkuloną jedną z łap zakończonych 
białą skarpetką. Zwierzak lekko utykał. Pewnie czuł się 
zupełnie tak samo jak ja, ale, co było dziwne, wyglą-
dał zdrowo i nie leżał bezczynnie w kącie. Poruszyłem 
się ostrożnie, ale kot szybko zwrócił ku mnie spojrze-
nie swoich lśniących w półmroku oczu. Zdumiewająco 
sprawnie, na trzech łapkach, dał susa w kierunku okna, 
wskoczył na parapet i wymknął się na zewnątrz. Pazu-
ry przejechały po ramie okna i tyle go widziałem. To, 
jak szybko się poruszał, wprawiło mnie w duże zdzi-
wienie. Dochodziło południe, więc lada moment spo-
dziewałem się wizyty mojego przyjaciela. Czułem, że 
dziś chcę go powitać inaczej. Lekko przesunąłem się 
na bok, podniosłem głowę i ze znacznym trudem dźwi-
gnąłem się na nogi. W samą porę. Usłyszałem szybkie 
kroki pod drzwiami. Utykając i lekko drżąc, zbliżyłem 
się do drzwi. Przyjaciel cicho nacisnął klamkę i pchnął 
drzwi. Wszedł do środka i zdębiał. 

– Ty stoisz – stwierdził ze zdumieniem. 
No cóż, trochę odmiany po tych paru tygodniach. 

Na jego twarzy malowało się szczęście i nadzieja. Zro-
biłem kilka kroków i popatrzyłem mu w oczy. On 
uśmiechnął się i wyprowadził mnie na dwór. Ode-
tchnąłem z zadowoleniem świeżym, rześkim powie-
trzem. Przy pełnym świetle słońca było dokładnie wi-
dać, jak bardzo zmizerniałem. Żebra odznaczały się 
wyraźnie pod skórą, oczy wydawały się większe, schu-
dłem, a włosy zmatowiały. Nie byłem już taki sam jak 
kiedyś.
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* * *

Tamten dzień okazał się przełomem. Przyjaciel był 
co prawda osłabiony, ale wstąpiły w niego nowe siły. 
Oczy błyszczały mu entuzjazmem, a gdy stawał na 
nogi i zaczynał chodzić, wydawał się ogromnie szczę-
śliwy. Z każdym dniem był silniejszy. Nadal mocno 
utykał, ale pęknięte kości się zrastały. Zaczynaliśmy 
nawet razem odchodzić coraz dalej od domu. Wolny 
chód przechodził w trucht. Przyjaciel odzyskiwał siły. 
Jadł i pił coraz więcej, próbował skakać. Przemierzali-
śmy dłuższe dystanse, zdarzało się, że zaliczył dłuższą 
trasę niż ja. Stopniowo wracał do zdrowia i tego, co ko-
chał. Nic na świecie nie mogło mnie tak uszczęśliwić. 
Kiedyś podczas naszej codziennej przebieżki spotkali-
śmy trenera. Patrzył na nas, jakby widział duchy. Udo-
wodniliśmy mu, że się nie poddamy. Ani teraz, ani ni-
gdy później.

TRZY LATA PÓŹNIEJ

Teraz albo nigdy. Mamy szansę wygrać. Jesteśmy na 
starcie, tłum ludzi oczekuje na wyścig. Serce tłucze mi 
się w piersi. Teraz będę najlepszy. Po latach nareszcie 
wróciłem. Wszyscy zobaczą, jak wygrywam. Tak bar-
dzo chciałbym jako pierwszy przekroczyć linię mety. 
Wokół zalega nagła cisza. Już za chwilę będziemy tyl-
ko my i tor. Przymykam oczy i koncentruję się na od-
dechu. Odgłos startu przecina powietrze. Skaczę do 
przodu, prężąc się i zaraz wchodzę w rytm biegu. Moje 
nogi są silne, silniejsze niż przed wypadkiem. Pędzę, 
oddycham równo i miarowo. Wytrzymam do końca, 
nie zmęczę się na samym początku. Moje mięśnie pra-
cują jak należy, nadaję ciału lekko kołyszący rytm. Od-
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bijam się silnie od podłoża, przeciwników zostawiam 
z tyłu. Ze mną biegnie mój towarzysz i opiekun, któ-
remu wszystko zawdzięczam. Nie słyszę hałasu z try-
bun, tylko bicie własnego serca, uderzanie moich nóg 
o bieżnię. Pierwsze okrążenie, gładko wchodzę w za-
kręt. Ten bieg należy do mnie. 

Po kilku okrążeniach czuję lekkie zmęczenie, nie 
biegnę już idealnie, a nawet lekko się potknąłem. Prze-
ciwnicy się zbliżają, widzę ich kątem oka. Sapię, od-
dech nie jest już lekki i równy. Nie mogę się zmęczyć, 
dam radę. Szarpię lekko głową, by nadać sobie rozpę-
du, skupiam się w sobie i wyskakuję do przodu. Bie-
gnę tak szybko jak nigdy dotąd. Wyprzedzam powoli 
innych, zbliżam się do prowadzących, znów jestem na 
czele. Zmuszam się, żeby pracować szybciej, a w mojej 
głowie, im szybciej biegnę, tym wyraźniejszy staje się 
obraz z przeszłości. Upadek, ból nogi, ciemność. Nie 
teraz. To nie jest przeszłość. Biegnę tu i teraz. To dziś 
mam zostać zapamiętany. Ostatnie okrążenie. Dam 
radę, wytrzymam. Ostatni zakręt. Znosi mnie do ze-
wnętrznej, więc próbuję wyrównać. Pędzę po ostatniej 
prostej. Zmęczenie jest coraz silniejsze, krew pulsuje 
w skroniach, oddech staje się ciężki. Dyszę, serce bije 
zbyt szybko, ciemnieje mi przed oczami, potrząsam 
głową, by pozbyć się zawrotów. Jeszcze tylko trochę.

Dobiegnę dla mojego przyjaciela. To jest jego zwy-
cięstwo. Zostało jakieś dziesięć metrów. Nikt nie bie-
gnie tak szybko jak ja. Wszyscy zostali w tyle. To jest 
nasza chwila. Jestem tak zmęczony, że ledwo trzymam 
się na nogach. Lecę, nie biegnę. Nie czuję już toru, je-
dynie pęd powietrza. Już koniec. Odbijam się od zie-
mi, patrzę jak czarno-biała linia mety znika pode mną. 
Słyszę radosne krzyki z widowni, a mój przyjaciel uno-
si w górę ręce, krzycząc z radości. Pokonujemy kilka-
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naście metrów, stopniowo zwalniając. Nie mogę w to 
uwierzyć! Wygraliśmy, daliśmy radę! Padam z nóg. Już 
biegną ku nam rodzice mojego najlepszego przyjacie-
la. Oboje płaczą z radości, a on rzuca im się w objęcia. 
Dostajemy wodę do picia, odpoczywamy, a potem sta-
jemy obok siebie i dostajemy nasze wymarzone tro-
feum. Nikt w nas nie wierzył. Mówiono, że nie wrócę 
do biegania, że nie będę normalnie chodził. Teraz już 
wiem, że nie można się poddawać, ale nadal w siebie 
wierzyć. I wciąż biec przed siebie.

Nikt się nie spodziewał, że kontuzja pozwoli mi 
jeszcze kiedyś wystartować w gonitwie. Dlaczego 
w gonitwie? Dlaczego razem zajęliśmy pierwsze miej-
sce? Bo on jest jeźdźcem. A ja jego koniem. Mam na 
imię Przyjaciel.
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Biegnij, Jula, biegnij

Cztery… Na początku był strach. A strach ma 
wielkie oczy! Właściwie ten zwykły towarzyszy nam 
zawsze, ale ten, o którym myślę, ma siłę. Oczami wy-
obraźni przyglądam się drodze rozciągającej się przede 
mną. No cóż, ponoć Bóg zsyła na nas tylko to, co jeste-
śmy w stanie udźwignąć. Mam nadzieję, że nie zaufał 
mi za bardzo. Życie jest przecież jak pudełko czekoladek, 
nigdy nie wiesz, co ci się trafi . Wzdycham, mocno wią-
żąc sznurówkę ukochanych butów. Mój przyjaciel For-
rest co prawda mówił mi: Staraj się nie mieć nic na wła-
sność. Jeśli masz od kogo, to pożyczaj nawet buty, ale ja lu-
bię swoje własne, bo przypominają mi to, co przeszłam, 
oraz obiecują dalszą wędrówkę. A ona jest moja i tylko 
moja. Chodzę swoimi ścieżkami. Z reguły jednak wy-
bieram krótkie dystanse. 

Trzy…… Pamiętam ten dzień. Zapowiadał się zwy-
czajnie, jak każdy inny. Ta sama szara twarz w lustrze, 
z niesłabnącym błyskiem w oczach. Te same płatki 
śniadaniowe, z tym samym mlekiem, ta sama torba, do 
której pospiesznie wrzuciłam jakieś jabłko i książkę do 
geografi i… Stop! Dzień wcale nie miał być zwyczajny! 
Czekała mnie ważna praca klasowa – warunki natural-
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ne i gospodarka Azji. Ale to nieważne. Ważne, że tego 
dnia zdecydowałam. Tak, podjęłam życiową decyzję. 
Postanowiłam, że mimo wszystko spełnię swoje naj-
większe marzenie, marzenie życia. Brzmi absurdalnie? 
A dlaczego? Przecież zdmuchnęłam wszystkie świecz-
ki na urodzinowym torcie. Moje fantazje muszą stać 
się rzeczywistością. Bywają chwile, kiedy nie można słu-
chać głosu rozsądku. Wybieram drogę, którą będę kro-
czyć, a może biec przez życie. Co stoi na przeszkodzie? 
Czy znów mój dobry znajomy – strach? Dlaczego ja 
tak boję się zobowiązań, wielkich słów, wyrzeczeń, 
ale przede wszystkim porażki i rozczarowań…? One 
potrafi ą rozrosnąć się w mojej głowie do rozmiarów 
ogromnej Azji (to niemal 45 mln km2!!!).

– Nastaw się na to, że życie da Ci w dupę. Tylko nie 
nadstawiaj się za często.

– Cicho, Forrest, wiem. 
Strach przed potknięciem, a może przed życiem, 

sprawia, że rezygnuję z siebie i pędzę tam, gdzie inni. 
Niestety, jest nas mnóstwo, czasem tworzą się korki. 
Tylko nieliczni skręcili na nieprzetarte jeszcze szlaki. 
Zazdroszczę im. Tego dnia postanowiłam pobiec. 

– Biegnij, Jula, biegnij. 

Stoję na starcie maratonu na drugim końcu świa-
ta. Ja i tysiące innych ludzi. Różnych, kolorowych. 
wśród nich dwóch Ironmanów i trzy Myszki Mickey. 
Oni też chcą się wykazać! A jakże! Jednak bez wzglę-
du na wszystko i tak na zawsze zostaną superbohatera-
mi. A ja? Muszę zapracować na dobre imię. Choć jeśli 
chodzi o imię, nie jest źle. Panna Kapuleti z Werony 
także zapisała się w świadomości wielu ludzi na świe-
cie. No tak, ale ukochana Romea trochę się zestarzała. 
Ja muszę sprostać innemu zadaniu… 
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3…2…1… Startujemy. Ta niezwykła atmosfera do-
daje mi sił. Wydaje mi się, że mam więcej energii niż 
elektrownia atomowa, lecz przypominam sobie sło-
wa trenera: „Spokojnie, nie zgrywaj supermaratończy-
ka, bo odpadniesz po niecałym kilometrze!” Staram się 
powstrzymywać swoje nogi rwące do przodu, argu-
mentując to tym, że przede mną 42 kilometry. Jeszcze 
nigdy nie przerwałam treningu… Ale czy teraz dam 
radę? Czy mam w sobie tyle siły, by przebiec kolej-
no wszystkie etapy, i pewności siebie, załamania, wy-
kończenia, przywrócenia wiary, by wreszcie dotrzeć do 
upragnionej mety? Odpoczywając, przyglądałabym się 
na nowo całej trasie. I może nawet zatęskniłabym… 
Póki co już dostaję zadyszki. Jednakże mijający mnie 
właśnie starszy człowiek w jaskrawym różowym dresie, 
oprócz uśmiechu na twarzy oraz lekkiego zażenowa-
nia z powodu kondycji, zostawił mi za sobą coś więcej. 
Po prostu optymistyczną myśl, kojącą wszelkie trwogi. 

Żwawo biegnę dalej. Biegnę i biegnę… Mimo 
wszystko wcale się nie nudzę. Gdy nie wytrzymu-
ję już ze sobą i swoimi, czasem zdradliwymi myśla-
mi, zawsze zostają inni. I Tokio. Piękne i takie odległe 
od mojej polskiej rzeczywistości – niesamowite mia-
sto w zachwycającym Kraju Kwitnącej Wiśni. Łapczy-
wie ogarniam wzrokiem, co tylko mogę. Nie tak dawno 
wkuwałam informacje o Pałacu Cesarskim, najcudow-
niejszych powodach do dumy Matki Ziemi w parku 
Yoyogi czy kultowej dzielnicy Roppongi. Nie śmiałam 
marzyć o tym, że się tu kiedyś znajdę! Mam ochotę na 
dłużej, chociażby na ulicy, bo nawet ona jest niezwykle 
fascynująca, ale pędzę przed siebie. Prędko, naprzód! 
Jestem na alejce nieopodal jakiegoś domu. Nie mogę 
spokojnie wsłuchiwać się w szelest liści i gałązek pod 
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nogami ani w ptasie plotki, wprawiające w zachwyt! 
Nie jest mi dane choćby zerknąć, jak zadufane chmu-
ry niechętnie i stopniowo ustępują wielkiej płonącej 
gwieździe… W końcu widzę kilkoro maratończyków, 
jakby czekających na coś.

– Jak widzisz, kolejkę stań w niej. Co ci szkodzi. 
Więc staję. Szybko dowiaduję się, że to punkt na-

wadniania. Kolejna dobra rada. Z uśmiechem odbie-
ram napój izotoniczny, opróżniam butelkę w trakcie 
szybkiego marszu i już po kilkunastu krokach znowu 
mknę między potencjalnymi rywalami. Tak naprawdę 
z nikim nie konkuruję, oczywiście oprócz siebie i swo-
ich obaw. Nie mogę powiedzieć, że jestem mało ambit-
na, ale nie liczę na złoty medal. Chcę wygrać coś wię-
cej. Pokazać swoją odwagę? Mieć poczucie spełnienia? 

Przeżyć chwilę, w której nie pragnęłabym być ni-
kim innym… Tylko sobą. 

Dwa…………… Dumam nad sensem ludzkiej eg-
zystencji, po czym orientuję się, że mam coraz mniej 
tchu w zapasie. Panika skrada się powoli i pozornie nie-
winnie. Jej czarne macki niby pełzające węże, syczą… 
Ale ich nie słucham! Dopnę swego! Przebrnę przez to, 
a kiedy wieczorem spojrzę w lustro, zobaczę kogoś lep-
szego. Póki co rozglądam się, chcąc ustalić, czy tylko 
moje mięśnie zamieniają się w ołów. Wszyscy jak jeden 
mąż biegli, nie spuszczając z oczu czegoś, czego nie wi-
dać. Dalekowzroczni ślepcy? Nie wiem, czy mam pra-
wo ich oceniać. Biegniemy w tłumie, ale każdy walczy 
sam. Każdy toczy walkę ze swoją psychiką i za wszelką 
cenę stara się wykrzesać jeszcze odrobinkę silnej woli. 
To mi imponuje. Podziwiam ich wszystkich. Nie mu-
sieli tu przyjeżdżać. Mogą w każdej chwili zejść z trasy, 
odpuścić, pokibicować innym. Jednakże biegną dalej. 
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– Masz większą szansę wygrać na loterii, jeśli kupisz 
los – przypomina Gump.

Skoro oni dają radę, to dlaczego ja nie mogę? Je-
stem młoda, zdrowa, pełna energii i optymizmu, więc 
zamiast głupio fi lozofować, gnam dalej! 

Z tą pogodą ducha i beztroską przebywam kilka 
ładnych kilometrów. Jest mi jakoś lżej. Rozdaję uśmie-
chy na lewo i prawo, mam ochotę śpiewać i tańczyć. 
Wyciągnięte ręce z kulkami ryżu przemiłych obser-
watorów maratonu pokrzepiają i przypominają, w jak 
wyjątkowym miejscu przyszło  mi biec. Lekki wiaterek, 
promienie słońca wciskające się w każdy zakamarek 
i piękno przyrody w parku Hibiya, który niestety wła-
śnie mijam. Szkoda, że nie mogę skupić się na czymś 
innym niż mięśnie, kategorycznie odmawiające posłu-
szeństwa. Przestaję ufać własnemu ciału… Nie potrafi ę 
zaufać samej sobie. Zaczyna się robić nieprzyjemnie. 
Proszę Forresta o pomoc i jego rada nie wydaje mi się 
jednak najmądrzejsza

– Od mówienia „dzień dobry” jeszcze nikt nie splaj-
tował.

To pomyłka? Przejęzyczył się? Albo akurat rozma-
wia z wymijającą mnie kobietą… Już nawet nie mam 
siły myśleć. Na wszelki wypadek uśmiechem witam się 
z człowiekiem biegnącym obok. Nie oczekuję, że mnie 
zrozumie. W końcu są tu ludzie z całego świata! Chcę 
tylko tym miłym gestem podnieść na duchu jego i przy 
okazji siebie. 

– Dzień dobry – do moich uszu dociera niski bary-
ton. 

Z lekkim niedowierzaniem spoglądam w jego stro-
nę. Rozumiem go, a on rozumie mnie… Mówimy tym 
samym językiem. Niebywałe! Może moja zmęczona 
głowa płata mi już fi gle… 
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– Co tu robisz? – sapię bez zastanowienia. 
– Postanowiłem… trochę pobiegać. 
Oniemiałam. Zwalniam do marszu i mrugam kilka-

krotnie. Czy ja go skądś kojarzę? Już tracę go z pola 
widzenia. – Cóż, biegnij, Forrest… 

Przez jakiś czas truchtam w głębokim zamyśleniu 
nad istotą i celem biegu pozostałych oraz moim wła-
snym. 

– Jeśli nie wiesz dokąd idziesz, pewnie tam nie doj-
dziesz – słyszę z oddali znajomy głos. 

Niemal nie zwracam uwagi na krople deszczu, któ-
re zaczynają wybijać swój własny rytm. Duże, bure 
chmury spowijają bezbronne Tokio, zmieniając świat. 
A może atmosfera sama się psuje? Mijamy półmetek, 
jesteśmy jakby wypompowani ze wszystkich zapasów 
energii i jakiejkolwiek radości z samego biegu. Nikt się 
nie odzywa, nikt nie ma siły nawet narzekać. Zawsze 
w takich sytuacjach zapala mi się czerwona lampka: 
trzeba wnieść tu trochę słońca! Lecz już nie potrafi ę 
go znaleźć. Nie wiem, czy w ogóle szukam. 

Czy jesteśmy tu za karę? Jeśli nie, to co z nami?! 
Czuję, że nie tylko po mojej głowie krąży jedna myśl: 
„Byle do mety!” Wszyscy jak jeden mąż pragnie-
my dobiec do tej cholernej mety i iść do domu. Nie-
którzy się zatrzymują, widzę to. Być może na chwi-
lę, zaraz kontynuują bieg albo… Albo nie. To wcale 
nie pokrzepia. To jedynie aktywuje diabełki, szepczą-
ce do ucha: „Widzisz? To proste! Nikt nie powiedział, 
że musisz ukończyć bieg. Jeżeli czujesz zmęczenie, 
po prostu stań, odpocznij. To nie królewski dystans, 
a NIELUDZKI”. Ale najgorsze jest to: „Przecież Fi-
lippides zginął!” 

Tylko „głupiec” z IQ równym 75 chce zwyczajnie 
się przebiec… Czy na pewno?
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Jeden………………………………. Nie jestem 
pewna, czy wciąż biegnę. Poruszam się do przodu, ow-
szem. Jednak w moim odczuciu raczej ciągnę nogę 
za nogą, nawet za bardzo nad tym nie panując. Sta-
ram się teraz za wszelką cenę mieć otwarte oczy i nie 
myśleć o niczym, bo mam wrażenie, że wymaga to 
ode mnie zbyt wiele niepotrzebnego wysiłku. Mimo 
to gdzieś z tyłu głowy pojawia się pytanie, co zrobię, 
gdy ten koszmar się skończy. Jestem pewna jednego: 
już nie chcę nigdzie biec. Nie chcę być w tym wiel-
kim i bezlitosnym Tokio! Wiatr wieje mocniej, ponie-
wierając płatkami kwiatów wiśni. Czuję się taka wątła 
jak one. Poniewiera mną. Jestem delikatnym listkiem, 
bezradnym wobec okrutnych sił wszechświata. Odfru-
wam i lecę. Lecę… nie mając pojęcia gdzie. Słaba, ule-
gła wszystkiemu. Czy muszę się poddać? 

– Kiedy czujesz się tak źle, że już gorzej być nie może, 
zacznij się walić kijem po nodze. Kiedy przestaniesz, od 
razu poczujesz się znacznie lepiej.

Słowa Forresta sprawiają, że na mojej twarzy po-
jawia się lekki uśmiech. Gdybym tylko znalazła kij… 

* * *

Dzisiaj cieszę się, że przerwałam ten pościg. Dzię-
kuję Bogu, że mnie zatrzymał. Ze łzami w oczach dzię-
kuję, że nie dotarłam do mety. Koniec biegu stałby się 
końcem wszystkiego. Końcem Julii. Biedni maratoń-
czycy, którzy nie zdają sobie sprawy, że pędząc przed 
siebie, tracą po drodze to, co najważniejsze. Gubią sie-
bie, swoją radość… Lecz czym jest cel w porównaniu 
do przygód na szlaku?! 

Odtąd zawsze jak gdzieś biegłam, to szłam. Ju-
tro zwolnię, zacznę rozglądać się na wszystkie strony. 
Z szeroko otwartymi i wesołymi oczami zachwycę się 



Biegnij, Jula, biegnij

światem. Nie będę się bała odrobinę zboczyć z wyzna-
czonej trasy. Wewnętrzny GPS nie pozwoli mi się zgu-
bić. Zacznę rozkoszować się drogą. Meta jest daleko 
przede mną. Nawet mam nadzieję, że ponad 42 kilo-
metry i 195 metrów. POWOLI znów zacznę być szczę-
śliwa. Czuję, że mam cel w życiu, tylko teraz nigdzie się 
nie będę się spieszyć, żeby go przypadkiem nie stracić. 

Start ………………………………………………
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Odnaleźć siebie

Dla jednych sport jest całym życiem, szansą na lep-
szą przyszłość, miłością, z którą nie mogą się rozstać. 
Dla drugich – hobby, wypełnieniem wolnego czasu. 
Wszystkich tych ludzi możemy zaliczyć do grupy mi-
łośników sportu. Codziennie, zabierając sportową tor-
bę, porzucając gdzieś w domu książki, idę na trening 
i zastanawiam się, do której grupy należę ja.

* * *

Można by o mnie rzec „skazany na sukces”. Trenuje 
mnie tata – mistrz Polski, który wielokrotnie stawał na 
podium zawodów pływackich. Wystartował nawet na 
mistrzostwach świata w pływaniu. Został zdyskwalifi -
kowany. Ilekroć pytałem ojca, co tak naprawdę się stało, 
słyszałem tylko zbywające mnie słowa. Zawsze mówił, 
że nie powinienem się tym interesować. Rąbka tajem-
nicy uchylił mi dziadek. Wiem tylko, że tata umyślnie 
przeszkodził zawodnikowi w kontynuowaniu wyścigu. 
Niczego więcej się nie dowiedziałem. Od małego po-
wtarza mi jednak, żebym nigdy nie zrobił zawodniko-
wi przykrości, a w szczególności żebym nigdy nie miał 
złych zamiarów wobec rywali. Przed każdymi zawoda-
mi prosił mnie, bym zachował się fair, a jedyne co mam 
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zrobić, to dopłynąć jako pierwszy i wygrać zawody. Naj-
wyraźniej zrozumiał swój błąd, ale ojciec chyba nigdy 
nie pogodził się z przeszłością. W życiu przeżył bardzo 
trudne chwile. Wielokrotnie obserwowałem go, gdy sie-
dział w swoim fotelu w ciemnym gabinecie. W prawej 
ręce trzymał swój pierwszy zdobyty złoty medal, a jego 
oczy skierowane były na zdjęcie mamy, wiszące na ścia-
nie. Mama odeszła. Zginęła w wypadku samochodo-
wym, gdy byłem niespełna pięcioletnim chłopcem. Bra-
kuje mi jej. Sądzę, że twarde zasady wychowawcze sto-
sowane przez tatę byłyby hamowane przez kochającą 
mnie mamę, którą pamiętam jak przez mgłę.

Chodzę do liceum. Potrzebuję osoby, która by mnie 
zrozumiała, pomogła pogodzić świat sportu i szkołę. 
Chciałbym zdać maturę, dostać się na studia. Mój tata 
ma inne plany co do mojej przyszłości. Rozumie mnie 
tylko jedna osoba. Niedawno poznałem dziewczynę, 
Oliwię. Gdyby nie ona, nie poradziłbym sobie z realia-
mi „mojego świata”. Dzięki niej mam jeszcze siłę na 
wyczerpujące treningi. Pomaga mi również w rozwią-
zywaniu szkolnych problemów. Jednak tata stwierdził, 
że Oliwia jedynie przeszkadza mi w osiągnięciu celu. 
Tylko czyjego celu?

* * *

Do tej pory brałem udział w zawodach juniorów, 
jednak w tym roku pierwszy raz wystartuję w zawo-
dach młodzieżowców. Treningi są jeszcze intensyw-
niejsze i pochłaniają coraz więcej czasu…

– Czy mógłbym mieć trzy dni w tygodniu wolne 
od treningów? Chciałbym podciągnąć się w nauce, po-
święcić czas na powtórki do egzaminów – zapytałem 
tatę po czwartkowym treningu, jednak nie oczekiwa-
łem pozytywnej odpowiedzi.
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– Olek, zastanów się chwilę, co by było, gdybyś od-
puścił te trzy dni treningu? Im mniej ćwiczysz, tym 
mniej osiągasz, a chcesz osiągnąć dużo.

Tata zawsze odzywa się do mnie z dużym dystan-
sem. Jego słowa są przemyślane i bardzo stanowcze. 
Jest surowy, jednak nigdy nie krzyczy.

NASTĘPNY DZIEŃ 
I KOLEJNY MORDERCZY TRENING…

Płynąłem coraz szybciej, zostało mi jeszcze 10 me-
trów, już prawie dotknąłem ściany. Wynurzyłem się 
z wody i zobaczyłem grupkę znajomych chłopaków, 
z którymi byłem parę lat temu w drużynie pływackiej.

– Olek, masz nowy rekord! – krzyczy jeden z kole-
gów, a pozostali biją mi brawo.

– Nie było najgorzej, jednak mógłbyś szybciej na-
wrócić – ściągnąłem okulary i spojrzałem ze zdziwie-
niem na tatę. Tak bardzo chciałbym, żeby powiedział: 
„Dobra robota, synu”. Te proste, zwyczajne słowa spra-
wiłyby mi ogromną radość.

– Trenerze, z całym szacunkiem, ale Olek jest naj-
lepszym zawodnikiem, który pływał na tym basenie – 
wstawił się za mną Grzegorz. 

Z Grzegorzem znam się od szkoły podstawowej, 
chodziliśmy do jednej klasy, byliśmy w tej samej grupie 
pływackiej, a wolne, nieliczne już wtedy chwile, stara-
liśmy się spędzać razem w gronie najbliższych przy-
jaciół. W gimnazjum, gdy rozpocząłem indywidualne 
treningi z tatą, który zaczął mnie osobiście przygoto-
wywać do zawodów juniorskich, drogi moje i kolegów 
rozeszły się. Tata zabierał mi każdą wolną chwilę. Zo-
stałem sam.
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* * *

– Chciałbym usłyszeć twoją historię – przerwałem 
ciszę, która zawsze towarzyszyła nam, gdy wspólnie 
wracaliśmy do domu po popołudniowym treningu.

– Nie proś mnie nigdy o to. Wiesz, że nie chcę się 
nią z nikim dzielić. To jest tylko i wyłącznie moja hi-
storia. Lepiej powiedz, jak ci w szkole idzie, bo nic 
o tym już nie wspominasz.

– Nie udawaj, że nagle zaczęła cię interesować moja 
szkoła. Chcę poznać tajemnicę, którą przede mną 
ukrywasz! – napłynęły mi łzy do oczy, starałem się je 
opanować, jednak emocje uzyskały nade mną przewa-
gę. – Nie wiem tato, co się z tobą dzieję. Od lat unikasz 
ze mną szczerych rozmów, a jedyne, o czym mówimy, 
to treningi. Z roku na rok stajesz się coraz bardziej za-
mknięty. Przesiadujesz nocami w swoim gabinecie i pa-
trzysz na mamę, której nie ma. Nie ma, rozumiesz?! Za 
to jestem ja, twój jedyny syn, a przez swoje zachowanie 
tracisz mnie. Jeśli się nie ockniesz, zostaniesz sam, sły-
szysz, co do ciebie mówię? – patrzyłem na tatę, wzrok 
miał opuszczony, po chwili zaczął opowiadać.

– Był rok 1991, kiedy to razem z trenerem przy-
gotowywałem się do mistrzostw świata. Każdą wolną 
chwilę poświęcałem treningom. Poza pływaniem nie 
miałem nic. Kochałem tę dyscyplinę. Nigdy nie ota-
czałem się kolegami, jestem typem samotnika. Nie sie-
działem z nosem w książkach. Liczył się tylko sport. 

Widziałem, że ciężko mu się opowiada, jednak nie 
chciałem przerywać.

– Nadeszło lato, a mistrzostwa miały się odbyć lada 
chwila. Rodzina nie wspierała mnie w tym, co robi-
łem. Nie rozumiała mego pragnienia bycia najlepszym. 
Byłem przez nich odtrącony. Gdy nadszedł dzień za-
wodów, tylko trener był ze mną. Mówił mi, że zmaga-
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nia są bardzo trudne, a sukcesem jest fakt, że się tutaj 
znalazłem. Słysząc te słowa, czułem się gorszy. Miałem 
wrażenie, jakby myślał, że nie mam szans na wygraną. 
Bardzo chciałem jemu, sobie, a przede wszystkim ro-
dzicom udowodnić, że się mylą… – tata zawiesił głos.

– Ambicje popchnęły cię do czegoś złego, prawda? 
– nie wiedziałem, czy mam się cieszyć z poznawanej 
tajemnicy, czy może czasami rzeczywiście jest lepiej 
nie wiedzieć. Jednak zdecydowałem. Za długo na to 
czekałem, by teraz powiedzieć stop. 

– Chciałbym usłyszeć, co było dalej.
– Oczywiście. Masz rację, moje chore ambicje po-

pchnęły mnie do zachowania, przed którym tak bar-
dzo chciałbym cię ustrzec. Na czym to ja skończyłem? 
A tak, wszyscy zawodnicy byli już przebrani, zaczęła 
się rozgrzewka. Od razu wychwyciłem zagrażających 
mi rywali. Bałem się, że przy nich nie będę mógł udo-
wodnić tego, że potrafi ę wygrać. Każdy zawodnik miał 
już przydzielony tor. Na moje nieszczęście znalazłem 
się obok najbardziej obiecującego sportowca. W tamtej 
chwili jednak się z tego cieszyłem. W głowie ułożyłem 
plan, dzięki któremu będę mógł go hamować, a sam 
nie stracę pozycji. Chęć wygrania zawodów była tak 
silna, że chciałem to osiągnąć, prowadząc nawet nie-
czystą grę. Tuż po rozpoczęciu wyścigu zacząłem re-
alizować swój plan. Tak jak się spodziewałem, pływak 
był bardzo szybki, jednak dotrzymywałem mu tempa – 
tata westchnął głęboko, widocznie wciąż przeżywa to, 
co zrobił. – Zbliżyłem się do dzielących nas boi i za-
cząłem wzburzać jego wodę. Moja strategia zadziała-
ła. Rywal znacząco zwolnił, tylko nie dość, że umyśl-
nie przeszkadzałem pływakowi w zawodach, to jeszcze 
wykonywałem niedozwolone ruchy nogami. Zamiast 
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myśleć o wygranej, o złocie, ja z lęku przed przegra-
ną posunąłem się do zachowania nieodpowiedzialne-
go, złego i okrutnego. Dopłynąłem jako pierwszy – tu-
taj pojawił się u taty niezrozumiały dla mnie uśmiech, 
jak można się cieszyć z wygranej, skoro była ona nie-
zasłużona? – Sędziowie dostrzegli moją nieczystą 
grę. Zostałem zdyskwalifi kowany. Zrzuciłem okula-
ry, pobiegłem w złości do szatni, przebrałem się, a gdy 
wróciłem, trenera już nie było. Czułem się okropnie. 
Straciłem wszystko. Zostałem bez trenera, bez pasji, 
nie miałem ochoty wrócić na basen. Byłem sam. Po 
latach wiem, że gdybym myślał tylko o jak najszyb-
szym dopłynięciu do końca, miałbym szansę na uczci-
wą wygraną. Zanim znów przekroczyłem próg pływal-
ni, minęło 6 lat. A jeśli chodzi o tamtego zawodnika? 
– mówił nieskładnie – po mojej dyskwalifi kacji zdo-
był złoto. Nigdy nie miałem odwagi spotkać się z nim 
i przeprosić go za niesportowe zachowanie. Chciałem 
o tym zajściu jak najszybciej zapomnieć.

Na tym tata najwyraźniej chciał zakończyć opo-
wieść, jednak ja miałem jeszcze jedno pytanie.

– A kiedy poznałeś mamę?
– Po mistrzostwach zamknąłem się w sobie. Rodzice 

odetchnęli z ulgą, że moja przygoda z pływaniem już się 
zakończyła, lecz to nie była przygoda, a całe moje życie. 
Nigdy nie mogli tego zrozumieć. Podjąłem mało cie-
kawą pracę, a po dwóch latach poznałem Alicję. Two-
ja mama była bardzo mądrą i inteligentną kobietą. Już 
po roku wzięliśmy ślub i urodziłeś się ty. Twoja mama 
bardzo cię kochała, a dla mnie stała się wszystkim. Jed-
nak mój świat runął po raz kolejny, gdy w styczniowy 
wieczór samochód ciężarowy, wpadając w poślizg, sta-
ranował jej auto – w końcu zauważyłem w oczach ojca 
łzy, których nigdy wcześniej nie widziałem.
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– Mając 29 lat, zostałem sam z pięcioletnim chłop-
cem, którym nawet nie potrafi łem się zajmować. Prze-
bywając z tobą i obserwując cię, zauważyłem, że je-
steś bardzo wysoki jak na swój wiek, masz długie i sil-
ne ręce. Pomyślałem, że byłbyś świetnym pływakiem. 
Moim nowym celem było zrobienie z syna doskonałe-
go sportowca. W szkole podstawowej zapisałem cię do 
sekcji pływackiej i już wtedy wiedziałem, że będziesz 
dobry. Nie myliłem się. Wiem jednak, że nic nie może 
cię rozpraszać, ani dziewczyna, ani znajomi.

– Tato, przecież ja już nikogo nie mam! Nie mam 
przyjaciół, znajomych. Jesteś tylko ty i basen. Czasami 
zastanawiam się, dla kogo ja to robię, czy dla ciebie, czy 
dla siebie. Wszyscy mnie opuścili.

– A Oliwia?
– Dziwię się, że jeszcze ze mną jest. Poświęcam jej 

tylko czas po niedzielnym wieczornym treningu z tobą. 
Myślę jednak, że miłość pozwala jej ze mną wytrwać.

– Jesteś młody, na miłość masz czas, a mistrzostwa 
są niebawem i to one są najważniejsze.

Tego wieczoru już nie zamieniliśmy ze sobą ani 
słowa. To była najdłuższa rozmowa, jaką kiedykolwiek 
przeprowadziliśmy.

NAJWAŻNIEJSZY DZIEŃ 
W MOIM ALBO TATY ŻYCIU

Na pływalnię, gdzie miały odbyć się krajowe mi-
strzostwa młodzieżowców, dotarliśmy jako jedni 
z pierw szych. Tata zafundował mi długą rozgrzewkę. 
Tym razem nie usłyszałem od niego słów, które wypo-
wiadał przed każdymi zawodami: „Zachowaj się fair, 
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a jedyne, co masz zrobić, to wygrać”. Chociaż nigdy 
dużo nie rozmawialiśmy, w ostatnich dniach odzywał 
się do mnie wyjątkowo mało.

Zawodnicy przygotowywali się do startu. Oczy ki-
biców były skierowane tylko na nas. Rozległ się sy-
gnał. W wodzie już o niczym nie myślałem. W wo-
dzie, jak zawsze, wszystko inne przestawało mieć zna-
czenie. Chciałem jak najszybciej dopłynąć, zakończyć 
wyścig. Wiedziałem, że daję z siebie wszystko. To była 
dla mnie najpiękniejsza chwila w życiu. Dopłynąłem 
pierwszy. Wygrałem! Wychodząc z wody, nie miałem 
o tym pojęcia. Pierwsze okrzyki, pierwsze gratulacje 
dopiero uświadomiły mi, że to właśnie ja zostałem mi-
strzem. Mimo że już wcześniej wielokrotnie stawałem 
na podium, tym razem ogarnęło mnie bardzo dziwne 
uczucie. Po raz pierwszy miałem takie wrażenie, jak-
bym wygrał nie dla taty, lecz dla siebie. Chwila, pod-
czas której stałem na podium, była magiczna. Wszyscy 
składali mi gratulacje, razem ze mną cieszyli się z tak 
ogromnego sukcesu. Ten niesamowity moment prze-
rwał tata.

– Dobra robota, synu – były to słowa, które zawsze 
chciałem usłyszeć, słowa, o które ciągle walczyłem, 
i nagle usłyszałem je tak bez uprzedzenia. Chciałem 
tacie podziękować, lecz zaraz szybko dodał: – Od teraz 
masz wolną rękę.

Po tylu latach treningów, po tych wszystkich przy-
gotowaniach tata odpuszcza? Zdałem sobie sprawę, że 
ja nie chcę tej przygody zakończyć, nie teraz. Zrozu-
miałem, że chcę pływać. Chcę pływać! Kocham pły-
wanie! Mój tata, surowy trener, dał mi możliwość wy-
boru, lecz ja nie chcę innego życia. Nie zdobyłbym zło-
ta, gdyby nie tata. To właśnie on mi poświęcał czas, 
to on mnie trenował. Jego żelazne zasady sprawiły, 
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że w świecie sportu osiągnąłem tak wiele. Okazał się 
wspaniałym człowiekiem, na którego mogę liczyć. Po-
darował mi coś, czego nigdy nie dostał od swojego ojca 
– wsparcie, wiarę w siebie i miłość. Mam dziewczynę, 
którą kocham, tatę, który na swój sposób też mnie ko-
cha, dba o mnie.

Sport jest piękny. Sport jest zdrowiem. Warto po-
święcić dla niego życie, by osiągnąć wyznaczony cel. 
Przez te wszystkie lata nie mogłem tego zrozumieć, ale 
teraz już wiedziałem, co mam odpowiedzieć tacie:

– Od poniedziałku zaczynamy trening. 
Stało się coś, czego nie mogę pojąć. Tata stał przede 

mną, w jego ciemnych oczach malowała się duma, a na 
twarzy pojawił się uśmiech. Uśmiech tak szczery, ja-
kiego jeszcze nigdy nie widziałem. Uśmiech, którego 
nigdy nie zapomnę.
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Żyj i pozwól odejść

I remember tears streaming down your face

When I said, “I’ll never let you go”

When all those shadows almost killed your light

I remember you said, “Don’t leave me here alone”

But all that’s dead and gone and past tonight.

Taylor Swift – Safe and sound

Tylko piętnaście minut dzieli cię od najważniej-
szego meczu w życiu. Siedzisz w pogrążonej w ciszy 
wimbledońskiej szatni. Nie czujesz takiego podniece-
nia jak przed meczem półfi nałowym. Nagle każde ma-
rzenie, każda pojedyncza kartka twojego życia, która 
przybliżała cię do tego momentu nie ma żadnego zna-
czenia. Czujesz, jak umiera w tobie ten zapał, ten cha-
rakter mistrzyni, który prowadził cię przez całą krótką 
karierę, który zaciskał twoją pięść i kazał ci krzyczeć 
„C’mon” po każdej dobrej wymianie. On po prostu gi-
nie, a ty nie próbujesz go zatrzymać, tylko garbisz się 
na ławce i liczysz wszystkie kropelki spadające z two-
ich policzków na białą spódniczkę. Rozpadasz się na 
milion małych kawałeczków. Żal i samotność, jakiej 
nigdy dotąd nie czułaś, topi cię od środka, zalewa twój 
umysł. Nie masz siły walczyć.
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Jak ona mogła ci to zrobić…
Już czas.
Maleńka cząstka dawnej Pauliny Zagórskiej pod-

nosi cię, każe ci umyć twarz, chwycić torbę i wyjść do 
tunelu. Twoja rosyjska przeciwniczka już czeka. I choć 
jeszcze kilka godzin temu pragnęłaś zrobić wszyst-
ko, żeby ją pokonać, teraz czujesz się taka mała, taka 
bezbronna… Przytłacza cię wszystko wokół, marzysz 
o tym, żeby po prostu zniknąć, żeby wszyscy zapo-
mnieli, kim jesteś, zapomnieli, że to ty miałaś być dzi-
siaj złota.

Wychodzisz. Chwiejesz się przy każdym kroku, 
jakby nogi nie należały do ciebie, tylko przyszyto ci 
cudze. Popycha cię zwykła rutyna, wykształcona pod-
czas gry w kilkuset rozegranych meczach. Wrzawa, 
kiedy spiker z entuzjazmem wykrzykuje twoje nazwi-
sko, przechodzi gdzieś obok ciebie. Omiatasz spojrze-
niem wypełniony po brzegi kort centralny, który jesz-
cze niedawno śnił ci się po nocach – teraz przyprawia 
cię o mdłości, z trudem walczysz o każdy oddech. Bia-
ło-czerwone fl agi, których właściciele jeszcze nie wie-
dzą, jaki czeka ich zawód, migoczą w twoich oczach. 

Zaczynasz rozgrzewkę i ze zdumieniem stwier-
dzasz, że z każdym uderzeniem piłki potęguje w to-
bie wściekłość. Wściekłość na nią, że nie była dość silna 
i zostawiła cię zupełnie samą. Obiecywała, że wszystko 
będzie dobrze, że ten cholerny szpik ją wyleczy, zmusiła 
cię, żebyś pojechała na tę olimpiadę. A potem wykań-
cza ją jakaś sepsa. Nie zdążyłaś nawet powiedzieć, jak 
strasznie ją kochasz, jak bardzo jest ci teraz potrzebna.

Żal znowu ściska cię za gardło, znowu czujesz to 
okropne uczucie tonięcia, świat staje się coraz mniej 
ostry. Wtedy przygryzasz mocno wargę, żeby nie ze-
mdleć. Zawsze skutkuje.
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Zaczynasz źle. Przegrywasz pierwszego gema, po-
tem drugiego i trzeciego, czwarty też nie wygląda lepiej. 
Pakujesz setny raz piłkę w siatkę i po piętnastu minu-
tach jest już 0:4. Wśród kibiców coraz wyraźniej gaśnie 
entuzjazm. Dostrzegasz swojego trenera przygnębio-
nego i bez charakterystycznych wypieków na twarzy. 
Zupełnie jakbyś nie pamiętała, czego uczyłaś się przez 
piętnaście lat swojego życia. Kiedy obserwowałaś Nikę, 
gdy grała, wiedziałaś, że chcesz być taka jak ona. Na-
uczyła cię wszystkiego. I była z tobą, wtedy kiedy wy-
grywałaś, kiedy syczałaś z bólu podczas leczenia kon-
tuzji, ściągała z ciebie kołdrę, gdy nie miałaś siły wstać. 
Zapewniała, że kiedyś zdobędziesz złoto. Teraz, kiedy 
masz taką szansę, ona tak po prostu odchodzi. A razem 
z nią wszystko, co się dla ciebie liczyło.

– Time – ogłasza sędzia.
Z trudem podnosisz się z krzesełka, truchtasz do 

linii końcowej, jakbyś próbowała zachować pozory, że 
nic się nie dzieje. A twoja druga połowa krzyczy i mio-
ta się gdzieś głęboko. Nie możesz grać, nie możesz już 
myśleć, chcesz tylko, żeby to się wreszcie skończyło. Je-
steś jak aktorka, którą ktoś wypuścił na scenę bez zna-
jomości scenariusza. A przedstawienie trwa dalej. 

Rosyjska tenisistka ma piłkę setową. Ostatni szept 
w twojej głowie wydaje cząstka Pauliny, która docho-
dziła w swojej karierze do dwóch fi nałów wielkoszle-
mowych. Dobrze odczytujesz kierunek zagrywki i ude-
rzasz z backhandu w samą linię boczną, Szyszkina do-
biega, ale odgrywa tak, że aż prosi się, żeby to skończyć. 
Kończysz zatem, ale nie punkt, tylko całego seta, piłka 
ląduje na siatce. Za wiele. Ciskasz w wydeptaną lon-
dyńską trawę rakietą, podnosisz i uderzasz o kort tak 
długo, aż pozostaje po niej tylko kupka czarno-żółte-
go złomu.
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– JAK MOGŁAŚ MI TO ZROBIĆ?! – krzyczysz. 
W pewnym momencie spoglądasz w niebo, jakbyś 
chciała sprawdzić, czy cię słyszy.

Rozlegają się gwizdy, na początku tylko rosyjskich 
kibiców, potem przyłączają się do nich Brytyjczycy, 
którzy najwyraźniej nie przywykli do takich zachowań 
na głównej arenie. Ale ty jeszcze nie skończyłaś. Dopa-
dasz swoją torbę, wyciągasz drugą rakietę i nie bawiąc 
się w rozwijanie jej z folii, nawalasz nią w nawierzch-
nię tak mocno, jak pozwalają ci na to mięśnie ramion. 
To samo robisz z kolejnymi dwiema. Czujesz, jak łzy 
kolejny raz napływają do oczu, znowu robi ci się sła-
bo. Siadasz na krzesełku i zakrywasz głowę ręcznikiem, 
tymczasem publiczność przestaje na ciebie gwizdać. 
Teraz wszyscy zgodnie wykrzykują imię twojej rywal-
ki. A ty już po prostu płaczesz na cały głos, nie obcho-
dzi cię, co myślą wszyscy wokół, nie obchodzi cię mecz, 
nie obchodzi cię nawet orzełek na twojej polówce.

Pogoda wydaje się podzielać te emocje, bo zaczy-
nasz odczuwać spadające na odsłonięte ręce grube 
krople deszczu. Ściągasz ręcznik z głowy i spostrze-
gasz, jak dzieci od podawania piłek zakrywają folią po-
wierzchnię kortu. 

– Paula, zmokniesz, schowaj się pod dach! – sły-
szysz głos swojego trenera. Wykonujesz polecenie po-
słusznie, tak jak robiłaś to przez ostatnie dwa lata.

Siadasz na sofi e tuż przy wyjściu, blada, zimna i nie-
ruchoma jak lalka. Marzysz o tym, żeby się zbudzić, 
żeby to był tylko zły sen. Oddałabyś teraz wszystkie 
puchary, każdą rakietę, jaką trzymałaś w ręku, aby Ona 
była wciąż z tobą. Tymczasem zostałaś zupełnie sama.

Po kilku minutach wpatrywania się  we fl agę olim-
pijską, taką samą, jaką namalowałaś sobie kilkanaście 
lat temu nad łóżkiem, ktoś zajmuje miejsce obok   ciebie. 
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– Myślałam, że trenerowi nie wolno rozmawiać 
z podopieczną w trakcie meczu – mówisz po chwili ci-
szy. On tylko wzrusza na to ramionami.

– A jakie to ma teraz znaczenie?
Racja. Żadne.
– Marcin, zabierz mnie stąd – prosisz błagalnym 

szeptem. Znowu nie umiesz powstrzymać płaczu.
– Paula, rozumiem, że jest ci ciężko, ale…
– Nie, nie rozumiesz – przerywasz mu. Słyszysz, jak 

wzdycha.
– Masz rację, może nie rozumiem. Ale czy napraw-

dę sądzisz, że Weronika chciałaby to widzieć? Jak prze-
grywasz do zera? Walcz, mała. Zrób to dla niej, jeśli nie 
chcesz tego zrobić dla siebie.

Spoglądasz w stronę wyjścia i chociaż jeszcze przed 
momentem nic tego nie zapowiadało, naprawdę prze-
staje padać i wyglądają promienie sierpniowego słońca. 
Wśród publiczności, która została na korcie – odzia-
na w płaszcze przeciwdeszczowe albo pod parasolami 
rozlegają się oklaski.

To naprawdę ty, Nikuś?
Nic nie mów, wiem, że to ty.
Przegrywasz mecz. W drugim secie walczyłaś tak, 

jak Ona cię nauczyła. Orzełek na piersi odzyskał wte-
dy na chwilę utracone czołowe miejsce w twojej hierar-
chii. Trzymając w dłoniach srebrny medal olimpijski, 
wiesz, że będziesz potrzebowała poukładać sobie to 
wszystko od początku, zdajesz sobie sprawę, że to nie 
będzie łatwe. Ale wiesz również, że dzisiaj odniosłaś 
najważniejsze zwycięstwo. Wygrałaś z sobą. W końcu 
siostra Weroniki Zagórskiej nie pęka. A może nawet 
dawna Paulina wcale jeszcze nie zginęła?
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Sprawozdawca 
jedenastu olimpiad…
in memoriam 

Odnalezione przeze mnie biografi e największe-
go polskiego dziennikarza sportowego rozpoczyna-
ją się najczęściej słowami: „Wojciech Szkiela urodził 
się w  26 maja 1933 r. w  Warszawie. Był dziennika-
rzem sportowym…”. W żadnym ofi cjalnym życiorysie 
nie opisano lat dzieciństwa i młodości tego wspaniałe-
go człowieka. 

Chcę wypełnić tę lukę i  przybliżyć Czytelnikowi 
życie mistrza olimpijskich sprawozdań z czasów, gdy 
był zwykłym chłopcem. Opisana przeze mnie histo-
ria oparta jest na relacji mojej babci Krystyny Szela-
chowskiej. Wojciech Szkiela był jej wujecznym bratem 
– osobą bliską i ważną. W swoim opowiadaniu stara-
łam się wiernie utrwalić wszystko, co usłyszałam. Nie 
udało mi się jednak przelać na papier uczuć i wzruszeń, 
jakie towarzyszyły babci podczas naszych rozmów.

Opowieść o dzieciństwie i młodości redaktora Woj-
ciecha Szkieli rozpoczyna się przed II wojną świato-
wą. Relację babci przenika mądra myśl: Wojciech Szkie-
la zawdzięczał pasję sportową, osiągnięcia dziennikarskie 
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i szacunek ludzi swoim najbliższym – rodzicom i rodzi-
nie. To oni wpłynęli na  ukształtowanie takich cech jego 
charakteru, jak: solidność, pracowitość, dążenie do prawdy 
i zaufanie do każdego człowieka. 

Wspomnienie mojej babci jest podziękowaniem 
złożonym bratu za najpiękniejsze wspólne przeżycia. 
Dla mnie najważniejsze, że to historia prawdziwa…

 Wojciech Szkiela w 1943 r. 

(prywatne zbiory mojej babci Krystyny Szelachowskiej)

Wojtek Szkiela był najstarszym synem wuja Sta-
nisława i ciotki Wandy. Dziadek Wojtka – Wła-

dysław wywodził się z Leszna i był rodzonym bratem 
mojej babci Magdaleny. Stanisław, ojciec Wojtka, był 
wujecznym bratem mojego taty Bolesława. 

Mój ojciec i wujek żyli ze sobą dobrze i bardzo się 
szanowali. Młodszy ode mnie o cztery lata Wojtek był 
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bliski mnie i moim trzem braciom. Długi czas był je-
dynakiem, dlatego byliśmy wtedy jego jedynym, cho-
ciaż wujecznym, rodzeństwem. Dopiero gdy Wojtek 
skończył dziesięć lat, urodził się jego pierwszy brat Ju-
rek, a jeszcze później Sławek. 

Wujostwo Szkielowie mieszkali w Warszawie przy 
Płockiej. Wujek był piekarzem, a  ciotka prowadzi-
ła dom. Pasją wujka była działalność sportowa. Mało 
kto dziś pamięta, że Stanisław Szkiela był współzało-
życielem robotniczego klubu „Sarmata” (1921). Był to 
ważny na warszawskiej Woli klub sportowy. Tu roz-
poczynał karierę słynny olimpijczyk Janusz Kusociń-
ski, rozstrzelany przez Niemców w Palmirach. Po woj-
nie w „Sarmacie” szlifowali swoje talenty olimpijczycy: 
łyżwiarka Elwira Seroczyńska – medalistka ze Squaw 
Valley (1960) i lekkoatleta Andrzej Badeński – me-
dalista z Tokio (1964). Tutaj też, w sekcji kolarskiej, 
rozpoczął karierę Stanisław Królak – pierwszy polski 
zwycięzca Wyścigu Pokoju (1956). 

Do wujostwa, na Płocką, jeździł przed wojną mój 
tata z najstarszym bratem Stasiem. Podróż nie była 
wówczas łatwa: jechało się kolejką z cukrowni w Lesz-
nie do  Błonia i  stamtąd pociągiem do  Warszawy. Ja 
byłam za mała na takie wyprawy. Byłam jednak wy-
starczająco duża, by bawić się z Wojtkiem, kiedy przy-
jeżdżał do Leszna na letnisko. Aż do wybuchu wojny 
w 1939 r. Szkielowie wynajmowali w wakacje przy uli-
cy Warszawskiej połowę domu. Ciotka Wanda z Wojt-
kiem i z teściową mieszkali w Lesznie od czerwca do 
września. Wujek Stach przyjeżdżał do najbliższych 
na niedzielę. Największą atrakcją były wtedy wyciecz-
ki do  Puszczy Kampinoskiej i  rodzinne pikniki. Pa-
miętam, że był to czas dziecięcej radości i  beztroski. 
Z  Wojtkiem i moim najmłodszym bratem Ryśkiem 
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spędzaliśmy razem całe dnie. Wojtek był grzecznym 
i spokojnym dzieckiem. Tego niestety nie można było 
powiedzieć o mnie. Wychowując się z trzema braćmi, 
miałam więcej cech łobuziaka niż  grzecznej dziew-
czynki. Chyba imponowałam tym Wojtkowi, bo  słu-
chał mnie i chętnie uczestniczył w realizacji moich – 
nie zawsze bezpiecznych – pomysłów. 

Pewnego razu, gdy Wojtek miał może pięć lat, ka-
załam mu wejść na dość wysokie ogrodzenie. Nie pro-
testował. Z  moją pomocą podjął trud wspinaczki 
i  oczywiście spadł na ziemię. Szybko wstał, otrzepał 
spodenki i powiedział: „Krysia, tylko nie mów ma-
mie”. Nie zdradziłam tego sekretu aż do dziś. Najwię-
cej przyjemności sprawiało nam jedzenie malin, które 
rosły w przydomowym ogródku. To były chyba ulubio-
ne owoce Wojtka. Ręce przy ich zrywaniu miał podra-
pane aż do łokci. 

Z tego okresu pamiętam jedną niewątpliwą zaletę 
Wojtka – swoim śmiechem umiał zarażać nas wszyst-
kich. Na początku wydawało się, że zaczyna kasłać, ale 
już po chwili wiedziałam, że będzie „rechotał”. Jeśli 
słyszy się czasem, że ktoś ma perlisty śmiech, to mały 
Wojtek miał z pewnością taki właśnie śmiech. 

Ciotka Wanda chętnie przychodziła do naszego 
domu na osiedlu przy cukrowni. Piekły wtedy z mamą 
ciasto albo robiły przetwory. Kiedyś urządziły praw-
dziwe przyjęcie, gdy moi starsi bracia przynieśli ryby, 
które złowili w stawie. Zapamiętałam ciotkę jako oso-
bę pracowitą i zaradną. Kiedy nasze mamy pracowa-
ły w kuchni, my bawiliśmy się na podwórku albo nad 
stawem. Czasem szliśmy do fabrycznej kuźni, w któ-
rej pracował mój ojciec. Dla Wojtka, wychowywanego 
w mieście, wakacyjny pobyt w Lesznie był prawdziwą 
atrakcją.



124

Maria Antonina Kluza

II

W 1939 r. wujostwo przeprowadzili się do nowe-
go, obszernego i ładnie urządzonego domu w Górcach 
pod Warszawą. Pamiętam piękne, mahoniowe meble, 
obrazy i żyrandol z brązu w salonie. Eleganckie urzą-
dzenie pokoi było zasługą ciotki Wandy. Obok domu 
znajdowała się nowa piekarnia, której wuj był wła-
ścicielem. To był zakład nowoczesny i w dużej części 
zmechanizowany. Piekarnia była źródłem utrzymania 
całej rodziny. Wuj Stanisław zatrudniał pracowników 
na trzy zmiany, od poniedziałku do soboty. Codzien-
nie o czwartej rano wyruszały do Warszawy trzy furgo-
ny z chlebem. Piekarnia nie przestała działać w czasie 
okupacji. Również wtedy pracowało się tu pełną parą 
i zaopatrywało ludność Warszawy w chleb. 

W czasie okupacji pojechałam z Leszna na Górce 
tylko jeden raz pod koniec czerwca 1944 r. Podróżo-
wałam furmanką, która wiozła z podwarszawskich wsi 
żywność do miasta. Dziś dziwię się, że rodzice nie bali 
się mnie samej wypuścić z domu w taką podróż. Z tego 
pobytu zapamiętałam mojego brata jako spokojnego 
i pilnie uczącego się chłopca. Rodzice zadbali o  jego 
edukację, zatrudniając na stałe nauczyciela w domu. 
Zazdrościłam Wojtkowi tej nauki. Szkoła w Lesznie 
była zamknięta i ja się nie uczyłam. Wojtek dużo czy-
tał. Miał ogromną wiedzę z historii, matematyki, bio-
logii. Gdy ze mną rozmawiał, używał pięknej polsz-
czyzny. W pokoju do nauki było radio. To była wielka 
tajemnica, której nikomu nie mogłam zdradzić. Ra-
zem z profesorem słuchaliśmy polskich audycji, nada-
wanych sama nie wiem skąd. Pan profesor powiedział 
nam wtedy, że niedługo w Warszawie będą walki gor-
sze niż wybuch wojny. Ani ja, ani Wojtek nie zdawa-
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liśmy sobie sprawy, że to zapowiedź tragicznych dni 
powstania warszawskiego. Nie wiedziałam nic o kon-
spiracyjnej działalności wuja Stanisława i jego udziale 
w powstaniu. W tamtych czasach o bliskich lepiej było 
wiedzieć jak najmniej. Od wybuchu powstania do za-
kończenia wojny nie mieliśmy kontaktu z wujostwem. 
Po wojnie dotarły do nas radosne wieści, że Szkielowie 
żyją. Działania wojenne nie zniszczyły domu ani pie-
karni w Górcach. 

III

W październiku 1946 r. zmarł Rysiek, mój najmłod-
szy brat. Wydawało się, że  przez lata wojny wszyscy 
oswoili się ze śmiercią. Jednak choroba i śmierć trzyna-
stoletniego chłopca były niezrozumiałe i straszne, gdy 
wojna się skończyła. Wujostwo przyjechali do Leszna 
na pogrzeb. Wiem, że śmierć Ryśka, rówieśnika i to-
warzysza dziecinnych zabaw, wstrząsnęła Wojtkiem. 
Nigdy o tym nie rozmawialiśmy, ale czułam, że swoją 
obecnością chciał wynagrodzić mi stratę brata. 

Szkielowie bardzo pomagali nam przetrwać ten 
trudny czas. Często byłam zapraszana do ich domu 
i jeździłam na Górce. Po wojnie uruchomiono z War-
szawy do Leszna linię autobusową, nie miałam więc 
kłopotu z dojazdem. W domu na Górcach spałam 
w pokoju gościnnym na wielkiej kanapie. Zwykle by-
łam kilka dni i pomagałam w pracach domowych – 
sprzatałam, piekłam ciasta, gotowałam razem z Sabi-
ną, gosposią wujostwa. Dużo czasu spędzałam również 
z Wojtkiem, który stał się wtedy najbliższą mi oso-
bą. Wiele ze sobą rozmawialiśmy i byłam zadziwio-
na jego wiedzą i mądrością. Bardzo mi wtedy impo-
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nował. To on był moim przewodnikiem po zrujnowa-
nej Warszawie. Jeździliśmy razem na Płocką do ciotki 
Felicji Orlikowej, siostry wuja Stacha. Chodziliśmy do 
kościoła św. Wojciecha na Wolskiej. Wojtek zapraszał 
mnie czasem do kina. W 1947 r. byliśmy razem w ki-
nie „Atlantic” na fi lmie pt. Zakazane piosenki. Nigdy 
nie poszliśmy na tańce, bo mój brat mówił, że „nie ma 
do tego drygu”. Za to zabierał mnie na „Sarmatę”, na 
mecze piłkarskie. Dziś nie pamiętam już, jakie druży-
ny grały i  jakie były wyniki. Doskonale za to utkwi-
ło mi w pamięci jedno zabawne, chociaż niesportowe 
zdarzenie. Wujostwo we wrześniu obchodzili rocznicę 
ślubu. Jednego roku ciotka Wanda wysłała nas do swo-
jego kuzyna po kaczki, które miały być głównym da-
niem na uroczystym obiedzie. Dziesięć kaczek, które 
zamówiła ciotka, mogło być nie lada ciężarem. Pew-
nie dlatego Wojtek upewniał się po drodze: „Krysia, 
ale podzielimy je po połowie?”. To było oczywiste, że 
chociaż zawsze był wobec mnie szarmancki, nie mógł 
dźwigać ich sam. Z trudem dotarliśmy do domu, nio-
sąc niewyobrażalny ciężar. Jakie było nasze zdziwienie, 
kiedy ciotka Wanda nie doceniła naszego wysiłku i po-
wiedziała, że taki wychudzony drób wstyd będzie po-
dać gościom. 

Nigdy po pobycie u wujostwa nie wróciłam do 
domu z pustymi rękoma. Wujek dobrze wiedział, że 
naszej rodzinie żyje się ciężko. Pewnie dlatego zawsze 
wsuwał mi do ręki banknoty sporej wartości. Ciotka 
traktowała mnie trochę jak córkę i kupowała mi su-
kienki, modne buty czy torebki. Mój powrotny ba-
gaż wypełniało dobre jedzenie i drobne prezenty. Kie-
dyś dostałam od ciotki tiulowe fi rany. Zawiesiłam je 
w oknie i byłam dumna, bo nikt w Lesznie takich nie 
miał. Wojtek odprowadzał mnie zawsze na przystanek 
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i niósł moje torby. Kiedy wsiadałam do autobusu mó-
wił: „Przyjedź szybko”. Do dziś dźwięczą mi w uszach 
te słowa. 

IV

W wieku 16 lat Wojtek zdał maturę. Później stu-
diował polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim. Ja 
podjęłam pracę w cukrowni w Lesznie. Nasze kontak-
ty osłabły. Z czasem każde z nas zaczęło żyć swoimi 
sprawami. On studiował, a po studiach zaangażował 
się w pracę dziennikarską. Ja pracowałam, urodziłam 
dziecko. Codzienne życie oddzieliło nas od siebie. 

Na początku lat siedemdziesiątych kupiłam pierw-
szy telewizor. Spośród ubogiej wówczas oferty audy-
cji ważne miejsce zajmowały relacje z Wyścigu Pokoju. 
Jakie było moje zaskoczenie, kiedy pewnego dnia z te-
lewizora zabrzmiał głos Wojtka. Z  niedowierzaniem 
patrzyłam na mojego brata, który zasiadał w telewi-
zyjnym studio i pełnił rolę eksperta. Duma rozpiera-
ła mnie, jakby to był mój sukces. Wszystkim mówi-
łam, że redaktor Wojciech Szkiela, „ten od kolarstwa”, 
to mój brat… Nie zdawałam sobie sprawy, jakie wiel-
kie sukcesy w pracy dziennikarskiej odnosił, ile książek 
i artykułów prasowych o sporcie i sportowcach napisał. 

Kiedy dziś patrzę z perspektywy blisko osiemdzie-
sięciu lat, jestem pewna, że zamiłowanie do sportu roz-
budził w Wojtku jego ojciec. Wujek Stach był wiel-
kim społecznikiem. Taka postawa cechowała również 
Wojtka w dorosłym życiu, gdy angażował się w po-
moc młodym ludziom, często niezamożnym, w reali-
zację sportowych marzeń. Być może przyglądanie się 
treningom w sekcji kolarskiej klubu „Sarmata” zawa-
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żyło na dziennikarskiej pracy dorosłego Wojtka – ko-
larstwo było jego ukochanym sportem. Cechami, któ-
re odziedziczył po mamie, były: skromność, solidność, 
odpowiedzialność i dobre serce. Myślę, że wielkie zna-
czenie w jego pracy dziennikarskiej miało gruntowne 
wykształcenie, o które zadbali rodzice. 

O śmierci Wojtka w październiku 2013 r. usły-
szałam w telewizyjnych „Wiadomościach”. Wróciły 
wszystkie dawne wspomnienia i ogarnął mnie ogrom-
ny żal, że już nigdy nie będę mogła mu powiedzieć, jak 
ważnym był dla mnie człowiekiem. 

* * *

Wojciech Szkiela (23.05.1933 – 23.10.2013)
Fot. http://www.iuve.pl
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Redaktor Wojciech Szkiela był, między innymi, organi-
zatorem wyścigu Dookoła Polski i współzałożycielem Klu-
bu Dziennikarzy Sportowych. Podczas pracy zawodowej 
związany był z „Życiem Warszawy”, „Dziennikiem Lu-
dowym”, „Słowem Powszechnym” oraz magazynem „Toto 
Sport”, którego był redaktorem naczelnym. Choć jego naj-
większą pasją było kolarstwo, Wojciech Szkiela nie ogra-
niczał się tylko do tego sportu. Relacjonował przebieg aż 
jedenastu Igrzysk Olimpijskich (ośmiu letnich i trzech zi-
mowych), ale także mistrzostw świata w  narciarstwie, 
podnoszeniu ciężarów, hokeju na lodzie czy piłce nożnej.

Warto wspomnieć, że po raz ostatni Wojciech Szkiela 
uczestniczył w IO w Pekinie. Władze chińskie zaprosiły 
go do Pekinu jako najstarszego akredytowanego dzienni-
karza i sprawozdawcę z rekordowej liczby igrzysk olim-
pijskich.

Mimo że od kilku lat był obłożnie chorym człowiekiem, 
zmobilizował się i przy pomocy córki Agaty napisał dla ty-
godnika „Zielony Sztandar” bardzo ciekawy, dwuodcinko-
wy tekst wspomnieniowy pt. „Byłem sprawozdawcą z 11 
olimpiad”.

Informacja ze strony: www.olimpijski.pl 
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Gloria victis

– Najwyższa pora, by położyć się już spać, Izydorze. 
Jutro masz niezwykle ważny sprawdzian z historii! Po-
winieneś być wypoczęty – powiedziała stanowczo moja 
mama, uchyliwszy uprzednio drzwi do pokoju.

– Nie denerwuj się, mamusiu, dokończę tylko frag-
ment dotyczący bogów olimpijskich z  Mitologii Pa-
randowskiego. Obiecuję, że przed północą oddam się 
w objęcia Morfeusza – odrzekłem z uśmiechem. 

Mama pokręciła jedynie głową, westchnęła znaczą-
co i wyszeptała: „Dobranoc”. 

Kiedy tylko drzwi się zamknęły, ponownie zatraci-
łem się w lekturze. 

Zbudziło mnie głośne pukanie. Natychmiast zerwa-
łem się na równe nogi, gorączkowo chwyciłem klam-
kę u drzwi i nie mogłem uwierzyć własnym oczom. 
Przede mną stało dwóch wysportowanych, wysokich 
chłopców. Wyglądali identycznie: mieli śniade, pocią-
głe twarze, spiczaste nosy, wydatne kości policzkowe 
i ruchliwe, błyszczące oczy. Szczególną uwagę przyku-
wały ich muskularne ramiona. Bezceremonialnie wtar-
gnęli do mojego pokoju, nie pytając o pozwolenie. Ni-
gdy wcześniej ich nie widziałem, a oni zachowywali się, 
jakby znali mnie od lat. 
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– Izydorze, ty jak zwykle ostatni! Przybiegliśmy po 
ciebie, abyś tym razem nie zaspał na trening! Zabieraj 
ze sobą oszczep i chodź czym prędzej! – krzyknęli go-
rączkowo, a ja stałem osłupiały, nie wiedząc, o co cho-
dzi. Nie mogłem wykrztusić z siebie ani słowa. Zszo-
kowany całą sytuacją, poddałem się temu szaleństwu. 
Zanim się obejrzałem, byłem na ulicy pełnej rydwa-
nów i ludzi ubranych w białe tuniki. Przez głowę prze-
leciała mi myśl, że trafi łem na plan fi lmowy, ale ludzie 
zachowywali się zbyt swobodnie i nie dostrzegłem 
ani jednej kamery. Zaniepokojony, zapytałem jednego 
z moich współtowarzyszy: 

– Co tu się dzieje? 
– Jak to co?! Za cztery dni zaczynają się kolejne 

igrzyska olimpijskie, w których ty również bierzesz 
udział! 

Nie wierzyłem własnym uszom. – Za dużo fi lmów 
obejrzałeś w tym tygodniu i wszystko ci się miesza – 
skarciłem się w myślach, bo jestem maniakiem kina. 
Na wszelki wypadek mocno uszczypnąłem się w ra-
mię, ale nic się nie zmieniło. Oślepiało mnie greckie 
słońce, czułem intensywne zapachy, a otoczenie przy-
pominało ożywioną książkę o kulturze antycznej. Nie 
miałem czasu rozejrzeć się, gdyż bliźniacy pociąg nęli 
mnie ze sobą, powtarzając bezustannie: „Nie może-
my się spóźnić na trening”. W końcu znaleźliśmy się 
na placu ogromnego gimnazjonu, na którym ćwiczy-
ło już mnóstwo chłopców mających podobnie jak moi 
współtowarzysze nienaganne, wysportowane sylwetki. 
– Taaa, kalos kagatos – przemknęła mi kolejna cudow-
nie zbyteczna myśl, szybko stłumiona przez koszmar-
ny ból, który promieniował, nie pozwalając oddychać.

Zerknąłem do tyłu i  spostrzegłem leżący na zie-
mi dysk. Okazało się, że to nie był przypadek. Kilka-
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naście metrów dalej stał młody, dorównujący innym 
sylwetką, wysoki brunet. Na jego twarzy widniał iro-
niczny uśmiech i od razu dotknęło mnie jego przeni-
kliwe spojrzenie. Po moich plecach przeszedł zimny 
dreszcz. 

– Nie przejmuj się, Izydorze, to Kalliopos. On 
wszystkich traktuje w ten sposób. Zwycięstwo w zawo-
dach jest dla niego najważniejsze i zdaje się, że jest go-
tów zrobić wszystko, aby osiągnąć sukces. Zasady spor-
towej rywalizacji są mu obce – wycedził przez zaci-
śnięte zęby jeden z bliźniaków. Nie musieliśmy czekać 
długo, by krnąbrny osiłek zbliżył się do nas. Wszyst-
kim nam zrzedły miny, a on zwrócił się pewnie do mo-
ich kompanów:

– Nikodemie, Tymoteuszu, widzę, że przyprowa-
dziliście mi nowego przeciwnika. I z nim bez naj-
mniejszego problemu sobie poradzę. Strzeżcie się! – 
stanowczo rzekł Kalliopos. 

– Chyba zapominasz, jaka jest idea igrzysk. Tu cho-
dzi o zdrową rywalizację i kult ciała. Czy  rozumiesz 
w ogóle pojęcie gry fair play? – wtrąciłem się stanow-
czo do rozmowy.

– Oczywiście! – prychnął pod nosem. – Założe-
niem zawodów jest wyłonienie wśród wszystkich zwy-
cięzcy, którym rzecz jasna będę ja!

W tym samym momencie podszedł do nas nie-
śmiały i nieco smutny chłopak. Podniósł leżący na zie-
mi dysk i podał go Kallioposowi. Ten wyrwał mu go 
z ręki i bez słowa odszedł. Wówczas nowo przybyły 
młodzieniec rozpogodził się i szczerze uśmiechnął. 
Widać było, że jest do nas przyjaźnie nastawiony.

– Witajcie! Mam na imię Olimpiusz. Od niedaw-
na zajmuję się utrzymywaniem porządku na stadionie. 
Mimo to niejednokrotnie już widziałem naganne za-
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chowanie Kallioposa. Niegdyś walczyliśmy w jednej 
drużynie hoplitów, ale od pewnego czasu zaczął trak-
tować mnie jak powietrze – zduszonym głosem tłuma-
czył nam Olimpiusz.

– Głowa do góry! Dołącz do nas i chodźmy wspól-
nie trenować! Do zawodów zostało niewiele czasu! – 
odpowiedziałem radosnym głosem, zachęcając chłopa-
ka. Ten jednak speszył się, zaczął się jąkać i wykrztusił 
lapidarnie: – Dzisiaj nie mam czasu – po czym szybko 
opuścił naszą trójkę

Trening okazał się bardzo wyczerpujący i zajął nam 
niezwykle dużo czasu. Skończyliśmy po zmroku. Do-
tarło do mnie, że mam wielu poważnych przeciwni-
ków w dromosie, jednak poza małym incydentem na 
stadionie, panowała przyjazna atmosfera. Do domu 
wracałem wykończony, lecz szczęśliwy. Nagle przypo-
mniało mi się, że pozostawiłem na terenie gimnazjo-
nu swój oszczep, więc niezbyt zadowolony zawróciłem.

Kiedy dotarłem na miejsce, spostrzegłem, że nie je-
stem na stadionie sam. Z oddali zauważyłem ciemną 
postać, której nie mogłem rozpoznać. Osoba ta bie-
gła z zawrotną prędkością, nawet na oko była o wiele 
lepsza od moich dotychczasowych przeciwników. Nie 
chciałem jej przeszkadzać, ale niefortunnie potknąłem 
się i narobiłem mnóstwo hałasu. Słyszałem zbliżające 
się szybko kroki, a po chwili rozpoznałem twarz Olim-
piusza, którego poznaliśmy rano.

– Co ty tutaj robisz po ciemku? Przecież treningi 
dawno się skończyły! – przemówiłem zszokowany.

Nie otrzymałem jednak żadnej odpowiedzi. Mło-
dzieniec jedynie zmieszał się i widać było, że jest gotów 
do ucieczki. Powoli podniosłem się z ziemi i zacząłem 
przekonywać go, aby nie odchodził. Chłopak usiadł na 
kamiennej płycie i tępo patrzył w rozgwieżdżone nie-
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bo. Zająłem miejsce obok niego, a on po chwili ode-
zwał się cicho:

– Tak jak wspomniałem, niegdyś walczyłem z Kal-
lioposem. W czasie jednej z wypraw, która  miała na 
celu obronę naszego kraju, straciłem prawą rękę. Teraz 
on uważa, że my, niepełnosprawni, jesteśmy do niczego 
niezdatni i nie traktuje mojej osoby poważnie. Ponadto 
brak ręki uniemożliwia start w zawodach sportowych. 
Jest mi z tego powodu niezwykle przykro. Sport jest 
częścią mojego życia, trenowałem, odkąd tylko pamię-
tam. Mimo wypadku mam ogromną wolę walki i nie 
zamierzam przestać trenować. Ale boję się ocen innych 
ludzi, to frustrujące i okrutne. Nie widzą we mnie oso-
by, którą byłem niegdyś, a spostrzegają jedynie brak 
kończyny. Dlatego postanowiłem ćwiczyć codziennie 
samemu, po zmroku, aby nikt mnie nie widział i tym 
samym nie osądzał – Olimpiusz wypowiedział te sło-
wa łamiącym się głosem. 

Zrobiło mi się głupio, ale nie chciałem, by widział 
moje współczucie, szybko więc odpowiedziałem:

– Jeszcze nic straconego! Zrobię wszystko, aby 
ci pomóc. Przez moment obserwowałem twój bieg 
i wiem, że jesteś jednym z lepiej przygotowanych za-
wodników.

Spędziliśmy jeszcze dużo czasu na szczerej rozmo-
wie. Ten dzień przysporzył mi wielu wrażeń. Miałem 
wiele pytań, bo nie wiedziałem, skąd tu się wziąłem, 
ale jednego byłem pewien: za wszelką cenę chciałem 
pomóc Olimpiuszowi spełnić marzenie. Zaangażowa-
łem w misję Nikodema i Tymona. Obaj bez namysłu 
stwierdzili, że cel jest szczytny i że razem możemy po-
móc chłopakowi.

Los nam sprzyjał. Na dzień przed zawodami mia-
ło się odbyć zgromadzenie ludowe, na którym podej-
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mowane były istotne decyzje. Wraz ze współtowarzy-
szami udaliśmy się na nie. Wcześniej przygotowaliśmy 
przemówienie oraz projekt ustawy. Naszym zamysłem 
było umożliwienie udziału w igrzyskach olimpijskich 
osobom niepełnosprawnym. Zdawaliśmy sobie spra-
wę, że było to dość nowatorskie posunięcie i mogło 
się spotkać z dezaprobatą. Po wygłoszeniu propozycji 
zapadła niezręczna cisza. Wówczas na scenę wkroczył 
Olimpiusz:

– Obywatele! Przed dwoma laty byłem jednym 
z najszczęśliwszych nastolatków w całej Helladzie. 
Dumnie broniłem naszego kraju, za co wszyscy byli 
mi wdzięczni. Oprócz tego przygotowywałem się do 
igrzysk olimpijskich. Niestety, uległem wypadkowi, ale 
nie poddałem się. Jestem świadectwem tego, że silna 
motywacja i determinacja mogą doprowadzić człowie-
ka do sukcesu. Nie wyobrażam sobie życia bez sporto-
wej rywalizacji. Jeśli nawet dzisiaj nie poprzecie naszej 
propozycji, to i tak będę wdzięczny, że mogłem przed 
wami wystąpić i ośmielić innych do niepoddawania się

Po tych słowach zapanowała absolutna cisza. Olim-
piusz spuścił głowę i chciał już zejść ze sceny, gdy 
z różnych stron zaczęły się rozlegać coraz głośniejsze 
okrzyki: – Dobrze mówi, Ma rację!

Kolejnego dnia odbyły się długo wyczekiwa-
ne igrzyska. Wszyscy byliśmy zdeterminowani i każ-
dy z nas chciał wygrać. Po solidnej rozgrzewce zaczę-
ło się! Początkowo biegliśmy w równym tempie, ale 
przed metą wyłoniło się dwóch potencjalnych zwy-
cięzców. Byli to Olimpiusz i Kalliopos. W ich oczach 
widać było wolę walki. Zdecydowanie pojedynek ten 
należy określić jako starcie równych sobie. Ostatecz-
nie na metę pierwszy dotarł Olimpiusz, a zaraz po nim 
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Kalliopos. Zwycięzca wyglądał na wykończonego; dy-
szał, po jego ciele spływały kropelki potu, ale na twa-
rzy widać było bezgraniczne szczęście. Nawet zuchwa-
ły i arogancki Kalliopos musiał uznać przewagę rywa-
la i pogodzić się z porażką. Doceniam, że przyjaźnie 
uścisnął Olimpiusza, a potem szybko skrył się wśród 
tłumu gapiów.

Obserwując skromną ceremonię założenia wień-
ca laurowego, pomyślałem nieoczekiwanie, że współ-
czesne igrzyska są fantastyczną gratką dla kibiców, ale 
starożytni nie znają mediów ani Internetu, więc ape-
tyty na show mają mniejsze. Zmilczałem jednak, bo 
przecież byłem tu obcy, całkiem jak w fi lmie Powrót do 
przeszłości. Wszyscy wiwatowaliśmy, a tłum skandował 
„Gloria victis”.To było poruszające doświadczenie.

Być może z nadmiaru emocji, lub też wysiłku źle 
się poczułem. Nie mówiąc nic nikomu, oddaliłem się 
do domu na spoczynek. Nim się obejrzałem, zasnąłem. 
Tym razem obudził mnie dźwięk budzika. Moja mama 
wtargnęła do pokoju i znacząco pokiwała głową. 

– Wiedziałam, że jeżeli pójdziesz tak późno spać, 
będziesz miał problemy z dzisiejszą pobudką. 

 Niczego nie rozumiałem. Czyżby cała ta historia 
okazała się snem? Nie mogłem uwierzyć. Zacząłem 
szybko szykować się do szkoły, lecz nie mogłem o tym 
zapomnieć. W drodze zacząłem rozmyślać nad tym, 
że tak naprawdę, to nie wiem, kiedy pojawiła się idea 
para olimpiady. Pozostawało mi sprawdzić tę informa-
cję we wszechwiedzącej sieci. Dobra robota, chłopie, 
miałeś fajny sen!
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Priorytety

Gwizd, śmiech, ryk, krzyk – wszystkie te odgłosy 
sprawiają, że zaczyna mnie boleć głowa. Nogi mam 
jak z waty, przez co moje ciało dziwnie się chwieje na 
wszystkie strony. W ręku trzymam piłkę. Wydaje mi 
się, że wszystko dzieje się w zwolnionym tempie, kiedy 
ją podrzucam i uderzam z całej siły płaską dłonią. Ki-
bice naszej drużyny podrywają się z miejsc i – o ile to 
możliwe – zachowują się jeszcze głośniej niż wcześniej. 
Oddycham głęboko, gratulując sobie w duchu asa ser-
wisowego. Po tak dobrym początku meczu może być 
tylko jeszcze lepiej.

Nie wiem, jak i skąd, ale w moich rękach z powro-
tem jest piłka. Sędzia gwiżdże, więc od razu ją podrzu-
cam i wykonuję drugi serwis. Tym razem przeciwnicz-
ki odbierają zagrywkę, ale z pewnym trudem, więc nie 
udaje im się wykonać ataku.

Zuzia odbiera lekko przebitą piłkę, po czym podaje 
ją do Agaty. Nasza rozgrywająca oddaje ją Zuźce, a ta, 
plasując, trafi a idealnie w linię trzeciego metra. Przy-
bijają piątkę.

Po raz trzeci serwuję zza linii końcowej. Przyjmują-
ca drużyny przeciwnej nie daje się zaskoczyć mocnym 
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serwem i z łatwością odbija do ich rozgrywającej. Usta-
wiam się do przyjęcia w razie ataku i czekam… Piłka 
przelatuje obok mnie, gdzie czeka na ugiętych nogach 
Jula. Niestety, ma kłopoty z przyjęciem – piłka trafi a 
w zagięcie łokcia i odlatuje w zupełnie inną stronę, mi-
jając oczekującą na nią Agatę… Stojąca na lewym ata-
ku Hania biegnie, ale też nie daje rady jej odebrać. Pro-
wadzimy już tylko jednym punktem.

Przypominam sobie, jak długo czekałam na ten mo-
ment. Odkąd jestem w reprezentacji juniorów, zmienił 
się cały mój świat. Wszystko skupiło się wokół trenin-
gów, zmiany diety, codziennego biegania… Teraz na 
pierwszym miejscu stawiam siatkówkę, gdziekolwiek 
bym była i cokolwiek robiła. Nie miałam wcześniej po-
jęcia, że życie może się tak diametralnie zmienić. Kie-
dyś należałam do paczki przyjaciółek; teraz tylko dwie 
rozumieją, że to sportowa kariera jest dla mnie najważ-
niejsza i że nie jestem im w stanie poświęcić tyle czasu, 
ile bym chciała. Nie mogę jeść fast foodów, więc odpa-
dają wszystkie wypady na frytki do McDonalda. Mu-
szę dbać o siebie, bo jestem cennym nabytkiem kobie-
cej reprezentacji juniorów. Teraz moimi przyjaciółkami 
są dziewczyny z drużyny.

Rodzice, nauczyciele, trenerzy – wszyscy mieli ra-
cję, mówiąc, że czasami będzie mi ciężko. Rozpoczę-
łam trudną karierę sportowca.

Wspomnienie pierwszego treningu staje mi przed 
oczami jak żywe. Byłam wtedy przerażona. Stres nie 
pomagał mi w mobilizacji sił, lecz odbierał zdolność 
logicznego myślenia. A ja przecież musiałam od po-
czątku zapracować na szacunek w oczach innych ju-
niorek oraz na to, by zostać przez nie zaakceptowaną! 
Udało się.
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Nawet kiedy stałam się częścią drużyny, nie sądzi-
łam, że będę brała udział w mistrzostwach. Byłam jed-
ną z wielu członkiń naszego klubu, więc miałam takie 
same szanse dostania się do stałego składu jak każda 
z pozostałych dziewczyn. Starałam się nie patrzeć na 
to, jak grają, bo wiedziałam, że to tylko podkopie moją 
wiarę w siebie, a w konsekwencji gorzej wypadnę na 
treningach.

Zaczęłam jeszcze bardziej się starać. Jadłam pięć 
posiłków dziennie o stałych porach, bo to, zgodnie 
z wszelkimi broszurami, w których czytaniu się lu-
bowałam, miało mieć najlepszy wpływ na mój orga-
nizm. Wstawałam godzinę wcześniej, żeby przebiec 
kilku kilometrowe kółko: od domu przez główną uli-
cę, potem wzdłuż linii drzew, a następnie przed bu-
dynkiem szkoły. W ten sposób wracałam około 7:00 
rano do swojego pokoju, po czym szłam do łazienki 
i brałam prysznic, żeby na lekcjach nikt nie czuł zapa-
chu mojego potu. Dla wolnego wtorkowego popołu-
dnia zrezygnowałam z dodatkowych zajęć francuskie-
go. Nie mogłam się uczyć dłużej niż do 21:00, żeby 
nie przemęczać organizmu. Spałam równo osiem go-
dzin dziennie, dzięki czemu zawsze byłam wypoczęta 
i gotowa do działania na treningach. Dom traktowa-
łam bardziej jak sypialnię lub dworzec kolejowy mię-
dzy szkołą a halą sportową niż miejsce, w którym moż-
na spędzić miło czas z rodziną, wspólnie oglądać tele-
wizję czy po prostu razem się śmiać.

Niektórzy kochają tańczyć, inni rysować, jeszcze 
inni lubują się w pisaniu opowiadań. A moim życiem 
była, jest i będzie siatkówka. Dostanie się do stałego 
składu mistrzostw juniorek tylko mnie utwierdziło 
w tym przekonaniu.
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Chociaż mamy dwupunktową przewagę, nieco 
się niepokoję. Przeciwniczki zaczynają sprytnie grać. 
Zwodzą nas fałszywymi atakami, znajdują luki w blo-
kach, a same skutecznie bronią swojego terytorium. 
Mamy mały problem ze skupieniem. Po raz trzeci tego 
wieczoru staję za linią końcową. Wiem, że muszę się 
postarać, aby mój serwis był mocny i precyzyjny, ale 
jest to trudne, gdy ceną zwycięstwa jest mistrzostwo 
Polski juniorek.

Podrzucam piłkę. W chwili gdy trafi am w nią dło-
nią, wiem już, że coś poszło nie tak. Uderza w siatkę. 
Słyszę ze wszystkich stron jęk zawodu. Mam ochotę 
krzyknąć „Przepraszam!”, ale wiem, że w tym momen-
cie nie ma to najmniejszego znaczenia.

Kiedy z powrotem ustawiam się na swojej pozycji, 
czekając na przyjęcie piłki, podchodzi do mnie Zuzia 
i ściska mi lekko rękę. Znaczy to dla mnie dużo więcej 
niż milion słów wypowiedzianych przez kogoś inne-
go. To sygnał, że nic się nie stało i drużyna to rozumie. 
Każdy ma prawo się pomylić. Nie zrobiłam nic, co mo-
głoby zaważyć na wyniku.

Jednak chwilę później przeciwniczki blokują nasz 
atak i czuję się winna. Gdybym nie przesadziła z ni-
skością serwu, nie doszłoby teraz do remisu.

– Nic się nie stałoooo, dziewczyny nic się nie sta-
łoooo! – trybuny szaleją. Rytmiczne „Oooo” wypełnia 
halę sportową i prawie zagłusza gwizdek sędziego. Na-
sza trenerka prosi o chwilę przerwy.

Podchodzimy do niej i ustawiamy się w kółeczku.
– Właśnie zmarnowałyście dwupunktową przewa-

gę – mówi bez ogródek. – Ale da się to nadrobić. Je-
śli teraz zaliczycie dobry atak, Markiewicz wejdzie na 
serw i będzie celować w tę wysoką brunetkę, numer 7 
na koszulce. Jest najsłabsza w przyjęciu. Agata, wysta-
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wiaj wyżej i dalej od siatki, bo ułatwiasz blok przeciw-
nikom. Podawaj częściej do Hani, bo dobrze jej idzie 
dzisiaj atak. Malwina, wcale cię nie widać na tym me-
czu. Jesteś tym prawym odbiorem czy nie? A ty, Kraw-
czyk – patrzy na mnie przenikliwie, beznamiętnie – nie 
baw się piłką, tylko graj, jak należy.

Przytakuję energicznie, odstawiając jednocześnie 
na bok butelkę z wodą, której połowę wypiłam nie wia-
domo kiedy. Sędzia odgwizduje koniec przerwy. Tre-
nerka przytrzymuje na chwilę Zuźkę i coś jej szepcze 
do ucha. Chwilę potem dziewczyna jest z powrotem na 
boisku z naburmuszoną miną. 

Teraz punkty rozkładają się równo – jeden dla nas, 
jeden dla przeciwniczek. Set dobiega końca, a żadna ze 
stron nie zdobywa przewagi. W końcu Hania skutecz-
nie atakuje i w kluczowym momencie wygrywamy jed-
nym punktem, 27:26. Znowu mój serw. Serce bije mi 
tak mocno, jakby miało zaraz wyskoczyć z piersi. Od-
bijam kilka razy piłkę, modląc się w myślach. Wszyst-
ko robię instynktownie – podrzut, podskok, uderzenie. 
Gdyby nie wypracowana rutyna, zemdlałabym pod 
presją na linii końcowej. Udaje mi się trafi ć w brunetkę, 
o której wcześniej mówiła trenerka. Jak zwykle miała 
rację, bo dziewczyna źle odbija, przez co jej koleżanki 
z drużyny nie mają szans na podbicie piłki i przepro-
wadzenie ataku. Z trudem oddają nam za darmo piłkę. 
Agata wystawia Zuzi, a ta wyskakuje i ścina, trafi ając 
w lukę między blokującymi przeciwniczkami.

Wygrałyśmy pierwszego seta.
Gdyby nasza radość była namacalna, wypełniała-

by całą halę. Udajemy się na krótką przerwę niemal-
że w podskokach, naładowane pozytywną energią. 
Z podniesionym czołem patrzymy w przyszłość i dys-
kutujemy między sobą o tym, gdzie pójdziemy świę-
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tować po wygranej. Tylko Malwina patrzy sceptycznie 
i ciągle powtarza:

– Nie mów hop, póki nie przeskoczysz! – ale nikt jej 
nie słucha. Jesteśmy zbyt z siebie dumne.

Wtedy przychodzi drugi set i czarny scenariusz 
Malwiny powoli zaczyna się sprawdzać. Przeciwnicz-
ki wyciągają swojego asa z rękawa: świetnie serwującą 
Dorotę z numerem 1 na koszulce. Blondynka zdoby-
wa aż dwa punkty pod rząd, dopiero za trzecim razem 
udaje nam się odebrać piłkę. Jej drużyna dobrze so-
bie radzi z przyjęciem naszego ataku, a następnie wy-
prowadza swój. Agata i Zuzia muszą skakać do bloku 
i – na szczęście – udaje im się powstrzymać przeciw-
niczkę. 

To jednak nie koniec problemów: Zuzia leży na bo-
isku i trzyma się za kostkę z przerażeniem wymalowa-
nym na twarzy. Wygląda na tak zszokowaną, że nie jest 
w stanie płakać, więc tylko głośno jęczy z bólu i pró-
buje pomasować swoją nogę, żeby chociaż wstać. Ra-
zem z Julą powstrzymujemy ją od tego. Głośno prze-
łykam ślinę. Kostka Zuzi jest wykręcona pod dziwnym 
kątem, co jednoznacznie pozwala stwierdzić, że dzisiaj 
już nie zagra.

– Kazała mi skakać wyżej – szlocha Zuzia, a ja od 
razu się orientuję, że chodziło jej o trenerkę. – I do ata-
ku, i do bloku. Tak bardzo się starałam. Przepraszam. 
– Co jakiś czas syczy z bólu. Medycy przynoszą nosze 
i delikatnie ją na nich układają. W ostatniej chwili ła-
pie Julkę za rękę. – Nie martwcie się. Chwilę posiedzę 
na ławce i zaraz do was wrócę.

Żadna z nas nie ma serca jej powiedzieć, że szcze-
rze w to wątpi.

Drugi set toczy się dalej. Zmieniam Zuzię na pra-
wym ataku, a na moją pozycję wchodzi Ewa. Co praw-
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da gra nieźle, ale bardziej jesteśmy przyzwyczajone 
do starego ustawienia, więc popełniamy głupie błędy. 
Agata świetnie wystawia, gdy dostaje w miarę wyso-
kie piłki, ale kiedy Ewa podaje jej niższe niż ja, trochę 
się gubi. Naszą najmocniejszą obroną jest w tej chwili 
blok. Mimo że staramy się jak możemy, set kończy się 
naszą porażką, 22:25.

Trenerka próbuje nas zagrzać do walki. Dzielnie 
wspiera ją w tym Zuzia, którą obchodzi tylko wygra-
na. Nie chce odpowiadać na pytania o swoją kostkę, 
więc nie naciskamy, chociaż obandażowanie wskazu-
je na dość poważną kontuzję. Mimo to uparcie stoi, 
wspierana ramieniem przez Gabrysię.

Trzeci set to całkowita porażka. Nie umiemy się 
zgrać. Hania patrzy na wszystkich spode łba i zapo-
wiada, że ten fi nał mistrzostw Polski juniorek jest naj-
gorszy w całej ich historii. W oczach Malwiny i Julki 
widzę, że się tym przejmują. Tylko Agata jest opano-
wana. Ponownie upomina Ewę, żeby ta podawała jej 
wyżej piłkę po przyjęciu. Co prawda powtarza to pew-
nie po raz dziesiąty, ale nie wygląda na ani trochę znie-
cierpliwioną.

Jest 6:10 dla przeciwniczek. Julka serwuje.
Staję przy siatce i patrzę w oczy dziewczynie z dru-

żyny przeciwnej. Na jej twarzy błąka się kpiący uśmie-
szek.

– Jak tam wasza kontuzjowana? – zagaduje.
Jestem trochę zaskoczona, że się do mnie odezwała. 

Korzystając z tego, że Julka nadal odbija sobie piłkę za 
linią końcową, szybko odpowiadam:

– W porządku.
– Ale chyba już dzisiaj nie zagra, co? 
Kręcę głową. W końcu co za różnica, czy druga 

drużyna o tym wie?
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– Szkoda. Myślałyśmy, że może macie jakieś szanse 
na wyrównaną walkę z nami. Bez niej jesteście jeszcze 
bardziej beznadziejne.

Nie mam czasu odpowiedzieć, bo jej koleżanka już 
wystawia piłkę i szykuje się do ataku, więc muszę sko-
czyć do bloku. Kiedy piłka spada na ich stronę i zdo-
bywamy punkt, nie mogę się jednak powstrzymać i po-
kazuję jej język. Co za okropny babsztyl. Nie mogę 
jednak zaprzeczyć, że dobrze gra. Nie pamiętam jej 
imienia, ale znam nazwisko – Tarnecka. Jest zastępcą 
Mireckiej, kapitana ich drużyny.

Do końca trzeciego seta, którego przegrywamy, 
mam wrażenie, że przeciwniczki otwarcie z nas szydzą. 
Jest 2:1 w setach dla nich.

Trenerka tylko macha ręką, kiedy zbieramy się wo-
kół niej podczas przerwy. Czuje, że żadna zachęca-
jąca mowa nam już nie pomoże i musimy same zna-
leźć w sobie siłę, żeby walczyć. Agata mówi kilka 
słów o tym, co mamy poprawić, i też daje za wygraną. 
W miarę możliwości decydujemy się na skakanie do 
potrójnego bloku.

Zapada chwilowa cisza. Słyszymy tylko nasze 
szybkie i płytkie oddechy. Wszystkie jesteśmy zde-
nerwowane. Jeśli przegramy tego seta, to będzie nasz 
koniec, a przecież przyjechałyśmy tu po złoto, nie po 
srebro! Jestem aż nadto świadoma ciążącej na nas pre-
sji, ale mimo to decyduję się powiedzieć dziewczynom 
o Tarneckiej. Mam nadzieję, że to zmotywuje druży-
nę do działania. Gdy kończę, Hania wtrąca swoje trzy 
grosze:

– Do mnie powiedziała coś podobnego ta ich Do-
rotka od serwowania. Stwierdziła, że nasza drużyna 
nadaje się do sprzątania boiska w przerwach, a nie do 
grania.
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– Nie chciałam wam tego mówić, żeby was nie 
denerwować – zaczyna Agata – ale ich rozgrywająca 
mnie też zaczepiała. Ktoś jeszcze?

Malwina ponuro przytakuje.
– O co im może chodzić? – pyta Julka, nieśmiało 

podnosząc rękę.
Wzruszam ramionami.
– Chcą nas zdekoncentrować. Jeżeli będziemy zde-

nerwowane, gorzej nam pójdzie.
Po minie Hani widzę, że się ze mną zgadza. Na 

dziewczyny już to działa: nerwowo się przechadzają 
albo siedzą zrezygnowane na ławce.

– Tylko że nie wiedzą, z kim zadarły! – oświadcza 
podniesionym głosem Agata. – Mamy wybór: poddać 
się lub grać, jakby od tego zależało mistrzostwo.

– Bo zależy – wtrąca Ewa.
Agata kontynuuje:
– Ile trenowałyśmy, żeby tu być? Nie po to wygra-

łyśmy tyle meczów, żeby się teraz poddać. Jesteśmy 
bardzo dobrą drużyną, ciężko pracowałyśmy… Za-
sługujemy na zwycięstwo. Nie dajmy sobą pomiatać! 
Przypomnijcie sobie to uczucie, kiedy okazało się, że 
będziemy walczyć o złoto. Radość. Pewność siebie. To 
właśnie jest nasza broń, której nikt nam nie wytrąci 
z ręki. Te kilka zgryźliwych komentarzy… Nigdy nie 
musiałyśmy się zniżać do takiego poziomu, żeby wy-
grać w uczciwej walce.

Cała drużyna powoli wstaje i gromadzi się wokół 
Agaty. Jest naprawdę świetnym kapitanem.

– Ewa, zastąpi cię Gabrysia. Zajmiesz dawną po-
zycję Zuzi, a Maja powróci jako rozgrywająca. – Pa-
trzy na mnie, a ja przytakuję. W duchu cieszę się jak 
małe dziecko, bo przyzwyczaiłam się do swojej pozy-
cji. – Nie oddajemy piłki za darmo. Potrójny blok. Od-
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powiadamy atakiem na atak. Musimy doprowadzić do 
tie-breaka. Tak jest?

– Tak jest! – odkrzykujemy.
Ktoś zaczyna klaskać. Odwracamy się jak jeden 

mąż i widzimy trenerkę, która unosi pięść w geście 
zwycięstwa.

– I to jest moja drużyna!
Kiedy wychodzimy, żeby rozegrać czwartego seta, 

przeciwniczki patrzą na nas z politowaniem. Tym ra-
zem nie zwracam jednak na nie większej uwagi. Wzro-
kiem wodzę po trybunach, obserwując, jak kibice robią 
falę. W rękach trzymają przeróżne plakaty z hasłami 
zagrzewającymi nas do walki. Oni w nas wierzą. My 
też musimy.

Znowu jesteśmy naładowane pozytywną energią. 
Jeszcze nigdy nie wychodziło mi tak perfekcyjnie każ-
de przyjęcie piłki. Agata wystawia raz do Hani, raz do 
Gaby, a one magicznym sposobem omijają bloki prze-
ciwniczek. Owszem, mamy też na swoim koncie kilka 
pomyłek, ale gramy najlepiej, jak możemy. Tarnecka na 
przemian z Kowalską, ich rozgrywającą, nadal rzucają 
zgryźliwe komentarze przez siatkę. Zostawiamy te za-
czepki bez odpowiedzi.

Czwarty set jest nasz. Wygrywamy 25:21.
– Tie-break to najważniejszy punkt każdego meczu 

– mówi trenerka w przerwie. – Jest najtrudniejszym 
fragmentem gry, mówiłam wam o tym już wiele razy. 
W porównaniu do dwudziestu pięciu punktów w nor-
malnych okolicznościach, piętnaście w piątym secie to 
bardzo mało. Jeżeli wyrobicie sobie przewagę na po-
czątku, będziecie miały pewność, że wygrana jest w za-
sięgu ręki i po nią sięgniecie. Jeżeli to przeciwniczki 
zostawią was w tyle, będzie wam trudno nadrobić stra-
cone punkty. Zrozumiano?
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– Tak jest! – woła Agata, a pozostałe przyklaskują.
Wchodzimy na boisko z kolejną małą zmianą – 

zmęczoną Malwinę zmieniła Klaudia. Jesteśmy zde-
terminowane.

Nie spełnił się żaden scenariusz przewidziany przez 
trenerkę. Piąty set przebiega niczym końcówka pierw-
szego: punkt za punkt. W końcu dochodzimy do wy-
niku 14:14. Dorota serwuje. Julka odbiera piłkę, podaje 
ją Agacie, a ta wystawia Hani. Blok przeciwniczek za-
trzymuje jednak jej atak. Wszystkie jęczymy na widok 
ich jednego punktu przewagi w kluczowym momencie.

Kolejna mocna zagrywka Doroty wycelowana jest 
we mnie. Prawie upadam po odbiciu, tak mnie odrzu-
ca. Nie widzę, co się potem dzieje – wiem tylko, że 
piłka znajduje się już po drugiej stronie siatki, a prze-
ciwniczki wyprowadzają kolejny atak. Piłka przelatuje 
między rękami dziewczyn, zahaczając o palec Agaty, 
po czym wylatuje na aut. Sędzia odgwizduje nasz ser-
wis, wynik na tablicy zmienia się na 15:15. 

Teraz ja powinnam serwować, ale nie mogę się 
zmusić do tego, by przejść za linię końcową. Widzia-
łam dokładnie, co się stało – Agata dotknęła piłki, co 
oznacza, że przegrałyśmy. Sędzia gwiżdże ponownie. 
Nie rozumiem, dlaczego przeciwniczki nie protestują. 
Może nie zauważyły? Nie ma to dla mnie znaczenia, 
ponieważ jedyne, co się liczy, to fakt, że Agata musiała 
poczuć dotknięcie piłki i to ona powinna natychmiast 
się przyznać.

Odwraca się do mnie, napotyka moje spojrzenie 
i już wie, że wszystko widziałam. Zaciska usta. To chy-
ba znaczy, że mam grać. Ludzie na trybunach podno-
szą się z miejsc i zaczynają gwizdać. Co się dzieje? Czy 
naprawdę nikt nie widział, że piłka lekko zmieniła tor 
ruchu? Jak mogli tego nie zauważyć sędziowie?



Maria Papis

Wydaje mi się, że za długo stoję niezdecydowana, 
bo trenerka krzyczy, żebym poszła na linię końcową 
i wygrała ten mecz.

Przypominam sobie wszystkie chwile, w których 
z czegoś rezygnowałam, żeby się tu znaleźć. Ciężkie 
treningi, ćwiczenia, przebiegnięte kilometry, dietę, tyle 
wygranych meczów i wreszcie niemiłe uwagi drugiej 
drużyny. Dlaczego miałabym nie udać, że niczego nie 
zauważyłam? Byłoby to takie proste. Zaserwować raz, 
drugi i zostać mistrzynią Polski.

Jednak znam odpowiedź. Mimo okropnego zacho-
wania przeciwniczek mam szacunek dla sportu i dla 
nich – nawet jeśli nie do końca na to zasługują. Gdy-
byśmy miały wygrać, musiałaby być to czysta wygrana, 
bez pogwałcenia zasady fair play.

Wybór jest prosty. Kiedy podchodzę do sędziego, 
patrzę na Agatę. Nasz kapitan lekko kiwa głową na 
znak przyzwolenia. Cieszę się, że mam wsparcie.

– Agata dotknęła piłki – mówię.
Uczciwe srebro jest warte o wiele więcej niż fałszy-

we złoto.
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Czy anioły istnieją naprawdę

Anioły istnieją naprawdę (?)
Anioły naprawdę istnieją. Jeśli pozwolisz im 
żyć i nie zabijesz ich.

Jonathan Carroll

Wstaję rano, myję zęby i jem śniadanie. Nie, to nie 
ja. Ja nie zajmuję się sobą. To przywilej tylko niektó-
rych. A dlaczego? Bo ja muszę jak idiota latać za Ada-
mem. Dziwne stworzenie. Uwijam się jak pershing. 
Pilnuję, żeby nie skręcił kostki, zbiegając ze schodów 
z prędkością, którą mógłby konkurować z Usainem 
Boltem. Łapię go bezustannie, gdy skacze z najróżniej-
szych przedmiotów. Czasami serio się zastanawiam, 
skąd ten dzieciak ma tyle energii, a przy tym wiecznie 
dopisuje mu dobry humor. Ciągle tylko nawija. 

– Zrobiłem dzisiaj najlepsze ollie. Kaśka się dzisiaj 
do mnie uśmiechnęła… (bla, bla, bla…)

Ile można tego słuchać? Poza tym nigdy nie po-
wiedział: 

– Słuchaj, stary, wielkie dzięki, że mnie ochraniasz.
No cóż. Takie jest życie anioła stróża, w dodatku 

początkującego.
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Od dłuższego czasu młody czymś się ekscytował, 
ale średnio mnie to interesowało, bo słucham go tyl-
ko wtedy, gdy muszę. Ćwiczył więcej niż zwykle. Jakby 
się szykował do jakiegoś konkursu czy czegoś w tym 
rodzaju. Chodziliśmy codziennie na skatepark, gdzie 
on trenował na rampach, a ja pilnowałem go, żeby nie 
stracił zębów. Oczywiście, nie zawsze udaje mi się go 
uratować i Adaś nabija sobie siniaki. Na szczęście nic 
poważnego jeszcze mu się nie stało, a ja jestem z tego 
dumny, bo to przecież moja zasługa. W dodatku mam 
najgorszego podopiecznego z możliwych. Młody, ener-
giczny sportowiec. Po prostu, gorzej być nie może. Nie 
myślcie sobie, że to tylko moje widzimisię. Co to – to 
nie. Wszystkie anioły tak myślą, dlatego nikt nie chciał 
zająć się Adamem i padło na mnie. Powód? Niby, że je-
stem młody i mam siły, by latać, ale prawda jest taka, że 
dopiero zaczynam i na takich jak ja zrzuca się najtrud-
niejsze zadania. Każdy o tym wie. 

Wrócę do tematu. Czułem, że coś się zbliża i z nie-
znanych mi przyczyn sam zaczynałem odczuwać swe-
go rodzaju zdenerwowanie. 

Harowałem do upadłego. Właściwie to mi się nie 
chciało, ale musiałem mu pomagać. Taki mój obowią-
zek i nic nie mogę na to poradzić. Wolałbym opieko-
wać się na przykład Joanną Krupą, która pewnie nie 
tak często naraża swoje życie, a przy okazji przyjemnie 
się na nią patrzy. Och, marzenia ściętej głowy. Ponoć 
na początku zawsze jest najgorzej, ale bez przesady. 

Tak czy siak, gdy pewnego razu się zagapiłem, 
Adam złamał rękę i zostałem wezwany tam, na górę. 
Szefowie byli na mnie wściekli. „Powinieneś się starać 
bardziej niż inni, bo jesteś nowy, a ty się obijasz! Co to 
ma być, Maksym? Wytłumacz się!” W tym momencie 
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pojawił się problem, bo po prostu nie słuchali moich 
wyjaśnień. Winny. Koniec „procesu”. Kara? Wpis do 
akt, ale nic poza tym, czyli właściwie nic specjalnego. 
Dla mnie jednak to nie była kara adekwatna do mojej 
„winy”. Moim zdaniem w ogóle nie powinni mnie ka-
rać, ale tak to już jest, że sąd sądem, a sprawiedliwości 
nie ma, nawet na górze. Po powrocie na Ziemię byłem 
wściekły. Jak oni mogli? To nie moja wina! To wszyst-
ko przez Adama i te jego wygibasy na desce! Sam jest 
sobie winien. Szczerze mówiąc, miałem nadzieję, że 
jak wrócę do domu, zobaczę rozmazanego beksę, któ-
ry nie będzie już myślał o konkursie. Jednak w domu 
go nie było. Znalazłem go na skateparku. Ćwiczył ze 
złamaną ręką i jakoś wcale nie wydawał się smutny, ale 
jeszcze bardziej zdeterminowany. Rany Julek! Tego już 
za wiele! Wkurzyłem się. Ja mam za to wszystko od-
powiadać? Adaś wymyka się spod mojej kontroli. Nie 
pierwszy raz zresztą. Nawet kusicielka Ewa nie jest mu 
potrzebna? Zresztą, nie jestem pewny. 

Wróciliśmy do domu, gdzie już czekali jego rodzi-
ce. To był dla mnie szok, dla niego chyba też. Rzadko 
bywali w domu, szczególnie razem. Poprosili go o roz-
mowę. Trochę nieufnie, ale się zgodził, a ja szczęśliwy, 
że nikt mnie nie widzi, poszedłem za nimi. Powiedzie-
li mu, że o niego się martwią, że to jest niebezpiecz-
ne, że powinien zrobić sobie przerwę, że… Byłem bar-
dziej niż zszokowany. Oni się o niego martwią? Czyli 
w ogóle wiedzą, że mają syna? Niesamowite. Oczywi-
ście, byłem też zadowolony, że zakazali mu jazdy na 
desce i teraz będzie po problemie. On jednak po chwili 
wstał i poszedł do swojego pokoju mówiąc, że nie mają 
prawa mówić mu, co może, a czego nie, skoro wcze-
śniej mieli go głęboko w nosie. Muszę przyznać, że by-
łem z niego dumny, ale tylko troszeczkę.
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Następnego dnia, jak zwykle, poszliśmy na skate-
park. Było tam wyjątkowo dużo ludzi, a Adam chciał 
pokazać, że jest najlepszy. Znowu musiałem się na-
prawdę namęczyć. Podczas drogi powrotnej sporo my-
ślałem. W pewnym momencie wpadła mi do głowy 
myśl, że ja nie lubię ani Adama, ani zajmowania się 
nim. Po prostu nie znoszę go. Miałem ochotę uderzyć 
się za to, ale cóż, taka była prawda, a ja z każdą chwi-
lą chciałem powstrzymać młodego przed wystarto-
waniem w konkursie, jakkolwiek się nazywał, żeby po 
prostu już się nie męczyć. Postanowiłem, choć wiem, 
że to okrutne i dowodzi, że bliżej mi do tego na dole 
niż do anioła. A więc pomyślałem, że następnym ra-
zem, gdy trafi  się okazja, po prostu go nie złapię, a on 
skręci kostkę i nie wystartuje. Dostanę karę, ale przy-
dzielą mnie do kogoś innego, a o Adamie kiedyś zapo-
mnę. Godzinę później znowu wezwali mnie na górę. 
Tym razem na serio nie wiedziałem, o co im chodzi. 
Uwzięli się na mnie czy co? Potwornie się przestra-
szyłem, gdy oznajmili mi, że słyszeli moje myśli, a to 
znaczy, że bajki dla małych aniołków mówiące, że wła-
dze podsłuchują nasze myśli, są prawdą?! Ponoć w każ-
dej opowieści tkwi ziarno prawdy, ale że aż tak? Na-
wrzeszczeli na mnie i przeprowadzili umoralniającą 
gadkę, z której jedyne, co zapamiętałem, to to, że je-
stem świetnym aniołem. Później było jakieś „ale”, tyle 
że to już mnie nie obchodziło. To, że sobie pogadali, 
nie zrobiło na mnie żadnego wrażenia i moje plany ani 
trochę się nie zmieniły. Jak na złość od kilku dni Adam 
zaczął wyjątkowo uważać, żeby sobie czegoś nie zrobić.

Dwa dni przed zawodami usłyszałem, no dobra – 
podsłuchałem, rozmowę jego rodziców:

– Wiesz, jakie to dla niego ważne.
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– Tak, a jak on sobie coś zrobi? Nie chcę stracić ko-
lejnego dziecka, Marcinie.

– Kajetan już nie wróci i nic na to nie poradzimy, 
ale musimy wspierać Adama na każdym kroku.

– Ja się o niego po prostu martwię.
– Wiem, ale wiem też, że na tych zawodach będzie 

łowca talentów. To ogromna szansa dla Adama.
– Dobrze, będę go wspierać.
– Cieszę się. Pamiętaj, jego anioł stróż nad nim czu-

wa. Tak jak nad każdym z nas.

Myślałem, że się przesłyszałem. Oni docenia-
ją moją pracę, a ja gdybym doprowadził mój plan do 
skutku, zniszczyłbym Adamowi przyszłość. Zapo-
mniałem wcześniej powiedzieć, że Adam ma brata, 
a właściwie miał. 6 lat temu mały wówczas Adaś po-
szedł ze swoim młodszym braciszkiem Kajetanem na 
plac zabaw. Rodzice puścili ich samych, bo plac był po 
drugiej stronie ulicy, a okolica przecież taka spokojna. 
Pech chciał, że akurat gdy byli przy przejściu dla pie-
szych, Kajetan zobaczył coś i wyrwał się bratu. Wysko-
czył na ulicę, a w tym momencie zza zakrętu wyjechało 
rozpędzone auto prowadzone przez pijanego kierowcę. 
Facet miał 2 promile alkoholu we krwi. Kajetan zginął 
na miejscu, na oczach Adama, a zrozpaczona matka 
przez pewien czas obwiniała o to starszego syna. Póź-
niej żarliwie go przepraszała i chodziła z nim nawet do 
psychologa, ale pewnych więzi nie da się tak łatwo od-
budować. Kiedy o tym myślę, mam łzy w oczach. Jak 
ktoś mógł dać prawo jazdy komuś, kto jest jakimś tu-
manem totalnym. Tacy nie zasługują na przebaczenie, 
nawet boskie, a on dostał tylko 12 lat. Nie wiem, kto 
wymyślił ten system. Pomyślałem, że Adam ma na-
prawdę trudne życie, a jest dopiero 16-latkiem. Co bę-
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dzie za 5, 10 lat, gdy problemy nazbierają się jak kurz 
na ulubionym pucharze na wysokiej szafce, gdzie nie 
chce nam się sięgnąć, bo to wymaga dużo wysiłku. 
Tak, współczułem mu. Nagle zauważyłem, że nie ma 
go w domu, a mnie nie ma przy nim. „No tak, dzisiaj 
piątek, ćwiczy do późna w skateparku” – pomyślałem. 
On jest tam sam i nie ma go kto chronić. Wyleciałem 
z domu najszybciej, jak się dało. Pędziłem tak szybko, 
że fotkę strzeliło mi kilka fotoradarów. Policjanci będą 
mieli nie lada zagadkę, gdy na zdjęciach nic nie zoba-
czą. Dotarłem na miejsce w samą porę, młody akurat 
ćwiczył kickfl ipa, czyli wyskok i kopnięcie deski, tak by 
się obróciła o 360 stopni dookoła swojej osi podłużnej, 
po czym skater ląduje na niej, rotacja deskorolki ma 
być skierowana w stronę skatera. Adamowi nigdy to 
nie wychodziło i ciągle lądował na ziemi. Złapałem go 
w odpowiednim momencie i delikatnie odłożyłem „na 
miejsce”. Byłem pewny, że myślał, iż to jego zasługa, bo 
nic sobie nie zrobił, ale byłem w jeszcze większym szo-
ku, gdy wyszeptał „Dziękuję”. Pomyślałem, że może to 
nie pierwszy raz, gdy mi dziękuję, tylko ja po prostu ni-
gdy go nie słuchałem. W tym momencie poczułem się 
fatalnie. Chłopak nic mi nigdy nie zrobił, a ja chciałem, 
żeby stała mu się krzywda. Coś jest ze mną nie tak i nie 
zasługuję na to, by być aniołem stróżem. Jednak zanim 
złożę rezygnację, pomogę mu wygrać zawody. 

Długo nie czekałem. W sobotę ćwiczyliśmy od 8 do 
23, z małymi przerwami na posiłki. Wreszcie w nie-
dzielę rano Adam zerwał się z łóżka tak szybko jak 
nigdy dotąd. Zawody zaczynały się o 10:00. Nareszcie 
dowiedziałem się, jak się nazywa ten konkurs. Baltic 
Games. Ponoć prestiż jest niesamowity. Biorą w nim 
udział najlepsi w jeździe na desce i BMX-ie, w tym 
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zwycięzcy X-Games. Roiło się od kamer. Myślałem, że 
Adam będzie się pchał do dziennikarzy jak inni, stro-
sząc piórka. Swoją drogą wcale nie miałbym mu tego 
za złe, ale on był skupiony tylko na jednym – na po-
kazaniu się z jak najlepszej strony. Był jednym z nie-
wielu, którzy ćwiczyli przed konkurencją. Chyba nikt 
nie wiedział, jak wygląda łowca talentów, bo wtedy ła-
ziliby za nim, podlizując się w najbardziej obrzydliwy 
sposób, a tak to względny spokój. Może to ten facet 
stojący obok? A może kobieta stojąca na skraju płyty? 
Nieważne. Muszę się skupić i pomóc młodemu w osią-
gnięciu celu. Czułem, jak się denerwuje, choć ja sam 
nie byłem w tym momencie oazą spokoju. 

Nagle usłyszałem głośny dzwonek. Wszyscy zaczęli 
schodzić z ramp i ustawiać się na trybunach. Początek 
zawodów. Adam dostrzegł swoich rodziców i choć sta-
rał się to za wszelką cenę ukryć, widziałem, że napraw-
dę się wzruszył. To na pewno go wzmocniło. Muszę 
przyznać, że konkurencja była naprawdę dobra, ale by-
łem pewien, że Adam jest świetny i rozwali ich wszyst-
kich w drobny mak. Nadeszła jego kolej, a ja ledwo 
stałem na nogach z przejęcia. Pomyślałem: „Maksym, 
do cholery, opanuj się i spraw, by dzieciak był z sie-
bie dumny!” Poszliśmy na pierwszą rampę. Adam ra-
dził sobie świetnie, zrobił kilka ollie, heelfl ipów i parę 
innych „sztuczek”. Zaczął przygotowywać się do kick-
fl ipa, a ja w tym momencie zdębiałem. Przecież on 
tego nie umie! Jednak ku mojemu ogromnemu zasko-
czeniu dał radę, i to nie był koniec. Zrobił jeszcze je-
den trik. Najtrudniejszy podczas całego tego turnieju – 
fakie frontside kickfl ip 180. Publiczność wiwatowała. 
A ja? Ja rozryczałem się jak dziecko, bo dostrzegłem, 
że on naprawdę to kocha. Ku mojemu zaskoczeniu 
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mimo wszystko Adam nie wygrał, zajął drugie miej-
sce, ale był z siebie dumny. Widziałem to. Jury chyba 
nie było obiektywne, ale to nie było ważne. Szczęśliwy 
Adam wrócił ze swoimi rodzicami do domu i to się na-
prawdę liczyło.

Po kilku dniach Adama odwiedził jakiś dziwny fa-
cet. Wiedziałem, że skądś go znam, ale nie mogłem 
sobie przypomnieć skąd. W końcu do mnie dotarło. 
On był na zawodach. Tylko czego chce? Okazało się, 
że to właśnie łowca talentów i chce zaprosić Adama 
do Stanów Zjednoczonych, aby ćwiczył pod okiem mi-
strza. Widziałem, że bardzo mu zależy na zwerbowa-
niu młodego, więc Adam mógłby postawić wiele wa-
runków, jednak on poprosił o to, by jego rodzice poje-
chali z nim. Już po miesiącu wszyscy byli spakowani 
i pełni nadziei ruszyli razem w nową przyszłość.

Dziś wszyscy mieszkamy na Florydzie. Nie zrezy-
gnowałem z opieki nad młodym. No cóż, dziś ma 23 
lata, więc może już nie taki młody. Ba! Nawet kłóci-
łem się z przełożonymi, że nie chcę go zostawiać. Nie-
samowite, ile się zmieniło. Rodzice Adama są z niego 
dumni, on robi zawrotną karierę. A ja? Ja żyję chwilą 
i biorę przykład z Adama, że nigdy nie warto się pod-
dawać. 

Wszyscy jesteśmy zwyczajnie szczęśliwi.
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Lepszy od samego siebie

Był ciepły, wiosenny poranek. W stronę miejskie-
go basenu zmierzała grupa chłopaków i dziewczyn li-
cząca około dwudziestu osób. Na jej czele szedł wysoki 
mężczyzna z przewieszonym przez ramię plecakiem. 
Był to trener reprezentacji pływackiej Gimnazjum nr 3 
w Jaworowie – pan Łukasz Olimp. Tuż za nim podą-
żał chłopak średniego wzrostu. Miał długie, brązowe 
włosy, które luźno zwisały mu do ramion. Spod wy-
raźnie zarysowanych brwi spoglądały bystre, niebie-
skie oczy. Był to najlepszy pływak szkolnej reprezen-
tacji, zdobywca licznych medali i pucharów – Michał 
Taczanowski. Za nim szli dwaj bliźniacy, Bartek i Ma-
teusz, z tyłu postępowała reszta grupy. Większość za-
wodników stanowili drugo- lub trzecioklasiści. Była 
to najlepsza reprezentacja pływacka, jaką miało kiedy-
kolwiek Gimnazjum nr 3. W budynku przywitały ich 
okrzyki powitalne znajomych i kolegów z innych re-
prezentacji. Panowała atmosfera wesołości, ponieważ 
ci pływacy, którzy mieli za pół godziny stanąć przeciw-
ko sobie w różnych konkurencjach, traktowali sport nie 
jako ostrą rywalizację, ale sprawdzian własnych umie-
jętności. Pod tą zasłoną pozorów kryło się także napię-
cie. Każdy zastanawiał się, kto wygra zawody. Zwycię-
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stwo drużyny Michała było właściwie pewne, ale prze-
ciwko niej miała stanąć reprezentacja nowo otwartego 
Gimnazjum nr 4. Zespół ten cieszył się sławą. Miał sil-
ny skład pływaków, ale brakowało mu lidera. 

Natomiast atutem Gimnazjum nr 3 był Michał. 
Krążyły o nim liczne opowieści. W każdej z nich wska-
zywano na jego doskonałą technikę i niezwykłą szyb-
kość, zwłaszcza w kraulu. Właśnie on stał teraz na wi-
downi i lustrował wzrokiem drużyny innych szkół. 
Brał udział w zawodach, mimo że lekarz zalecił mu, by 
odzyskał siły po trzydniowej gorączce. O tym turnieju 
od dawna dyskutowano. Zakładano się, która drużyna 
wygra sztafety. Wymieniano się informacjami na temat 
osiągnięć sportowych Michała, który był głównym fa-
worytem. 

O godzinie 10:00 zabrzmiał gwizdek rozpoczyna-
jący tak długo oczekiwane zawody. Powoli i spokoj-
nie Michał ustawił swoją drużynę. Nie była to dla nich 
pierwszyzna, każdy znał na pamięć swoją kolej w szta-
fecie. Gdy Michał stanął na ostatnim miejscu, pod-
szedł też wysoki i szczupły chłopak z innej drużyny. 
Był to Edward – jeden z pływaków reprezentacji Gim-
nazjum nr 4. Zajął także ostatnie miejsce, co oznacza-
ło, że zamierza ścigać się z Michałem. Rozpoczęły się 
starty zawodników. Już na początku drużyna Micha-
ła zdobyła zdecydowaną przewagę. Tylko reprezenta-
cja Gimnazjum nr 4 trzymała się tuż za nimi. Stało się 
jasne, że o zwycięstwo trzeba będzie powalczyć. Zespół 
Gimnazjum nr 4 okazał się znacznie lepszy, niż do-
nosiły plotki. W czasie zawodów Michał stał tuż przy 
słupku ze stoperem w ręce i liczył czasy zawodników 
swojej reprezentacji. Utrzymywali doskonałe tempo, 
jednak to mogło nie wystarczyć. Przed startami Bartka 
i Mateusza zbliżył się do nich i szepnął:



159

Lepszy od samego siebie

– Musimy przyspieszyć. Dajcie z siebie wszystko, 
ale też nie zmarnujcie sił na pierwszych 25 metrach.

Bliźniacy kiwnęli głowami. Gdy wystartował Bar-
tek, wszyscy mogli zobaczyć, jak pływa mistrz. Ma-
teusz też nie ustępował bratu. Udało się im uzyskać 
kilkunastosekundową przewagę. Teraz nadeszła kolej 
na Michała. Stał pewnie na słupku. Patrzył na szybko 
zmniejszający się dystans. Gdy tylko Mateusz dotknął 
ściany, Michał skoczył. Sam skok dał mu sporą prze-
wagę. Nastąpiły błyskawiczne ruchy rąk. Kiedy wynu-
rzył głowę i wziął krótki oddech, kątem oka zauważył 
Edwarda, starającego się dotrzymać mu tempa. Teraz 
Michał uderzył. Sekwencje ruchów rąk stały się jesz-
cze szybsze. Stopy nadawały prędkość. Nie brał prawie 
oddechu. Wzrok miał utkwiony w przeciwległy brzeg. 
Gdy dopłynął do ściany, wykonał fi kołka i błyskawicz-
nie odepchnął się od brzegu. Edward płynął dwa metry 
za nim. Nie widać było po nim większego zmęczenia. 
Nagle Michał poczuł dziwną ospałość, zwolnienie ru-
chów rąk i nóg. Jego rywal zaczynał się zbliżać. Chło-
pak starał się przyspieszyć, ale nagle zobaczył mroczki 
przed oczami i stracił przytomność.

W tym momencie zerwał się z łóżka. Była trzecia 
w nocy. Chłopak szybko oddychał. Włosy miał prze-
moczone. Rękawem pidżamy otarł zroszone potem 
czoło.

– To tylko sen – pomyślał i z powrotem się położył. 
Nie mógł jednak zasnąć. We śnie na nowo przeżył wy-
padek, który zdarzył się trzy miesiące wcześniej. Sen 
przypomniał również o tym, że zawody wygrała dru-
żyna Edwarda, która nie kryła swojej radości, mimo 
ponurej atmosfery, jaka zapanowała wśród zawodni-
ków po odjeździe karetki pogotowia. Michał po po-
wrocie ze szpitala stronił od dawnych przyjaciół. Prze-
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stał chodzić na treningi, a o udziale w zawodach nie 
chciał wcale słyszeć. 

Niedługo po jego odejściu reprezentacja chłopaków 
rozpadła się. Pozostał tylko zespół dziewcząt, którego 
liderką była Katarzyna. Jednak trener, pan Olimp, do-
wiedział się od dyrektora szkoły, że albo reprezenta-
cja będzie składać się z dwóch zespołów – chłopców 
i dziewcząt – albo zostanie rozwiązana. Ocalenie kadry 
zależało od tego, czy chłopcy powrócą do zespołu. Ich 
drużyna potrzebowała kogoś, kto wskrzesiłby w niej 
chęć walki. Taką osobą mógł być tylko Michał. Jed-
nak koledzy nie odważyli się poprosić go o powrót do 
zespołu. Katarzyna rozumiała obawy chłopaków. Ona 
również współczuła Michałowi. Ten niegdyś wesoły 
chłopak od wypadku stał się ponury i unikał towarzy-
stwa rówieśników.

– Może warto by jednak powiedzieć mu o tym, że 
reprezentacja ma zostać rozwiązana – pomyślała Kasia.

Postanowiła wybrać się do niego następnego dnia, 
w sobotę. Jednak, gdy stanęła przed furtką, straciła 
pewność siebie. Mimo wszystko postanowiła zaryzy-
kować. Celowo ukryła twarz pod kapturem polara, aby 
Michał jej nie rozpoznał. Zadzwoniła do drzwi. Chło-
pak otworzył. Dziewczyna zmieniła swój głos i wy-
jaśniła, że przyszła na korepetycje do jego mamy, na-
uczycielki matematyki. 

– Nic o tym nie wiem. Mamy jeszcze nie ma 
w domu, ale wejdź – odparł zdziwiony.

Jego długie włosy były splątane, a oczy lekko za-
czerwienione. Zmarszczył brwi, kiedy spojrzał na 
wchodzącą dziewczynę. W pierwszej chwili jej nie roz-
poznał. 

Zaprowadził ją do swojego pokoju. Gdy szli, dziew-
czyna zdjęła kaptur. Michał stanął osłupiały ze zdu-
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mienia. Kasia dzielnie wytrzymała jego zdziwione, 
a następnie poirytowane spojrzenie. Milczenie stało się 
niezręczne. Chłopakowi nie wypadało udać, że nie zna 
koleżanki, więc zapytał przerywanym głosem:

– Cześć, może chcesz się czegoś napić?
– Hej. Pewnie, że się napiję. Dzięki – odparła Kata-

rzyna, która, choć wydawała się być opanowana, to jed-
nak miała mętlik w głowie.

Michał szybko wyszedł z pokoju. Dziewczyna spo-
strzegła na ścianie ślad jaśniejszej farby. Zupełnie tak, 
jakby zdjęto stamtąd niedawno półkę. Po pewnym cza-
sie chłopak powrócił, niosąc na tacy szklanki i dzbanek 
soku. Włosy miał teraz uczesane, ale po jego ruchach 
widać było zdenerwowanie.

– Chciałam z tobą porozmawiać – zaczęła Kasia.
Michał tylko skinął głową, zachęcając ją do dalsze-

go mówienia.
Dziewczyna zwięźle opowiedziała o sytuacji repre-

zentacji. Nie spuszczała oczu z chłopaka, który słuchał, 
nie przerywając, lecz z trudem hamując zdenerwo-
wanie.

– Jesteś naszą ostatnią deską ratunku. Chcą rozwią-
zać zespół. Zrozum mnie. To jest cząstka mnie samej. 
Pływam w tej drużynie od czwartej klasy. Wiem, że 
brzmi to dziwnie, ale ja nie podołam takiemu zadaniu 
jak uratowanie reprezentacji. Tylko ty możesz mi po-
móc. Chłopcy nie wrócą do zespołu bez ciebie. Jesteś 
mi potrzebny. Proszę cię, wstąp powtórnie do naszej 
drużyny – przerwała i z bijącym sercem czekała na od-
powiedź chłopaka.

– Żeby to było takie proste – wydusił w końcu z sie-
bie Michał.

Mówił powoli i spokojnie, lecz w jego słowach dało 
się wyczuć pewną gorycz.
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– Co z tego, że bym wrócił? Nie pływam od trzech 
miesięcy, a kolejne zawody są już za dwa miesiące.

Kasia wyczuła, że słowa chłopaka to tylko pewna 
zasłona skrywająca prawdziwy powód jego niechęci 
do pływania. Kiedy więc skończył mówić, zapytała go 
wprost:

– Czemu nie mówisz mi prawdy?
Michał zmieszał się, choć starał się to ukryć. Wstał 

z krzesła. Zaczął nerwowo chodzić po pokoju.
– Skoro chcesz znać przyczynę, to ci powiem – 

rzekł w końcu, siadając na kanapie:
– Przed tamtymi zawodami miałem przez kilka dni 

wysoką gorączkę. Lekarz zalecał, abym został w domu 
i odpoczął. To by jednak znaczyło, że nie byłbym obec-
ny na zawodach. Bałem się, że beze mnie drużyna so-
bie nie poradzi. Nie zaufałem im, a przecież Bartek lub 
Mateusz na pewno daliby radę. W ten sposób przez 
moją głupotę i nieodpowiedzialność przegraliśmy.

Katarzyna chciała się wtrącić, ale Michał przerwał 
jej stanowczo:

– Posłuchaj mnie. Zrozum, że nie chcę kolejny raz 
doprowadzić do porażki reprezentacji. Przykro mi, ale 
nie mogę wam pomóc.

Po tych słowach zapadło milczenie. 
– Czy to naprawdę ostatnie słowo? – zapytała po 

chwili Kasia.
To pytanie lekko zmieszało Michała, do tej pory 

utrzymującego pozę obojętnego. Kiwnął głową. 
– W takim razie powiem ci tylko, co myślę. To, że 

poszedłeś na zawody, było faktycznie głupie. Nie zwal-
nia cię to jednak z obowiązku naprawienia tego błędu. 

Mówiąc to, Kasia nie czuła do niego złości, ale mia-
ła nadzieję, że uda jej się jeszcze przekonać Michała do 
zmiany zdania.
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– Nie, nie jestem w stanie. Przepraszam – powie-
dział chłopak.

Dziewczyna spojrzała na niego ze smutkiem, a jej 
oczy przybrały pozbawiony nadziei wyraz. Wyszła, nie 
zamieniwszy z nim więcej żadnego słowa.

Tej nocy Michał nie mógł zasnąć. Wciąż na nowo 
przeżywał spotkanie z Katarzyną. Nawet nie zauwa-
żył, jak na zegarze wybiła szósta rano. W domu pano-
wała niezwykła cisza. Lekko zaczerwieniony widno-
krąg zwiastował nadejście świtu. Nie wiedząc, czemu to 
robi, chłopak wstał z łóżka i wdrapał się po schodach na 
strych. W kącie stała półka zdjęta ze ściany pokoju. Po-
ranne światło oświetliło stojące na niej złote oraz srebr-
ne puchary, które błyszczały jak najprawdziwsze klej-
noty. Chłopak stał jak urzeczony, wpatrując się w trofea 
sportowe. Ze wszystkimi wiązały się jakieś wspomnie-
nia. Michał wziął do ręki najcenniejszy dla niego pu-
char. Była to nagroda, którą otrzymał po swoich pierw-
szych zawodach w czwartej klasie. Na podstawce wyry-
to napis: „Za odwagę, obowiązkowość oraz wolę walki”. 

– To było tak dawno temu – szepnął chłopak.
Stał przez chwilę nieruchomo.
– Sukces jest wątpliwy, porażka prawie pewna, ale 

w ostatecznym rozrachunku liczy się tylko wola wal-
ki… – pomyślał.

Nagle poczuł się tak, jakby zrzucił z siebie ciężar, 
który od dawna dźwigał. 

Tego samego dnia na korytarzu szkolnym odnalazł 
Kasię. Siedziała na uboczu i wpatrywała się w pod-
ręcznik, przygotowując się do następnej lekcji. Chło-
pak podszedł do niej i usiadł obok. 

– Czy ty… – zaczęła pytanie Kasia.
– Tak. Chcę wrócić – uciął krótko chłopak i oddalił 

się w kierunku swojej klasy. 
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Spotkali się po szkole i ustalili, że powrót Michała 
do kadry pozostanie tajemnicą aż do momentu pełne-
go skompletowania zespołu. Chłopak miał skontakto-
wać się z dawnymi zawodnikami i nakłonić ich do po-
wrotu. Poza tym Michał zamierzał dać sobie tydzień 
wolnego na odbudowanie kondycji. Należało też po-
prosić pana Olimpa o powtórne przyjęcie Michała do 
reprezentacji. 

– Dziękuję ci – powiedziała Kasia.
– Cóż, choćbyśmy przegrali, nikt nie powie, że nie 

walczyliśmy do końca – odparł chłopak.
Rozpoczęła się ryzykowna gra, której fi nał w du-

żym stopniu zależał od Michała. Przede wszystkim 
powiedział mamie, że przez tydzień nie będzie cho-
dził do szkoły, ponieważ musi przygotować się do za-
wodów pływackich. Dawny lider skontaktował się tak-
że z Mateuszem i Bartkiem. Obaj byli wyraźnie za-
skoczeni powrotem Michała, ale zgodzili się wziąć 
udział w zawodach oraz przychodzić na wspólne tre-
ningi. Obiecali także zawiadomić pozostałych zawod-
ników starej kadry. Z panem Olimpem udało się zała-
twić wszystko bez problemu. Był to prawdziwy spor-
towiec, który ucieszył się, że Michał i jego przyjaciele 
powrócili do zespołu. 

Dla Michała rozpoczął się tydzień morderczych 
ćwiczeń. Z dnia na dzień mięśnie odzyskiwały swoją 
sprawność. Może obecna kondycja Michała ustępowa-
ła dawnej, ale i tak była świetna. Chłopak postanowił 
zrobić koleżance niespodziankę. Na treningu przez ja-
kiś czas pływali powoli, a Michał udawał ociężałość. 
Tym większe zdumienie Kasi wywołała jego propozy-
cja, aby się pościgać.

– Przecież pływasz dopiero od tygodnia – rzekła 
z powątpiewaniem.
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– A chcesz mnie sprawdzić? – zapytał chłopak.
Kasia zgodziła się, przeczuwając podstęp. Pomija-

jąc kwestię płci oraz sprawności czy techniki, Michał 
wyprzedził dziewczynę na dystansie dwustu metrów 
o prawie dwa metry. Gdy oboje usiedli na brzegu, ta 
z niedowierzaniem patrzyła na Michała.

– To niemożliwe, żebyś po tygodniowym treningu 
miał taką formę! – powiedziała z podziwem.

– No, wiesz. Tydzień ćwiczeń dużo daje – rzucił od 
niechcenia chłopak.

Jeden tydzień nie wystarczył, aby reprezentacja 
wróciła do dawnej formy. Rozpoczęły się długie godzi-
ny morderczych ćwiczeń, w których aktywnie uczest-
niczyły zespoły dziewcząt i chłopców. Rozwijano 
szybkość, nie zaniedbując przy tym techniki. Z cza-
sem zawodnicy pływali coraz lepiej. Michał dowiedział 
się o czasach sztafet innych drużyn. Odtąd wszystkie 
treningi kadry miały na celu uzyskanie jak najlepsze-
go czasu, który stale mierzono i porównywano. Stop-
niowo pływający zyskiwali coraz większą przewagę 
nad pozostałymi drużynami. Wszystkich treningów 
doglądał osobiście także pan Olimp, który na bieżąco 
informowany o postępach kadry, uśmiechał się tylko 
i gratulował w duchu Michałowi. Myślał także o Ka-
tarzynie, gdyż przeczuwał, że miała ona coś wspólne-
go z powrotem chłopaka, i cieszył się z przyjaźni, która 
połączyła tych dwoje młodych ludzi. 

W końcu nadszedł ostatni trening przed zawodami. 
Każdy dawał z siebie wszystko. Tygodnie ćwiczeń, go-
dziny męczących przygotowań miały pokazać, ile były 
warte. Trener w milczeniu notował czasy zawodników. 
Był wyraźnie zadowolony.

– Nie widziałem jeszcze takiego czasu w naszej 
szkole: 2 minuty 30 sekund! – pochwalił pływaków.
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Najpierw zapadła martwa cisza, a później wszy-
scy ryknęli z radości. Tylko Michał z Kasią stali cicho, 
uśmiechając się do siebie. 

W dniu zawodów Michał był na basenie już pół 
godziny przed czasem. Trybuny powoli zapełniały się 
widzami oraz zawodnikami. Chłopak zauważył wie-
lu znajomych, którzy patrzyli na niego ze zdziwie-
niem. Coraz częściej słyszał swoje imię wykrzykiwane 
przez pływaków. Kolejne poruszenie wywołało poja-
wienie się kadry Gimnazjum nr 3. Tłum zawył na wi-
dok dwóch bliźniaków.

– To Bartek i Mateusz! – słychać było okrzyki.
Wszyscy znali ich dobrze, ale nie spodziewali się 

powrotu chłopaków do reprezentacji. Jeszcze większe 
zdumienie spowodowała informacja o starcie Michała. 
Później zjawiła się Kasia. Na trybunie zasiadł pan Łu-
kasz Olimp. 

– Trzymam za was mocno kciuki. Zasłużyliście na 
zwycięstwo – rzekł jeszcze do swoich podopiecznych 
trener.

Rozpoczęły się konkurencje indywidualne, w któ-
rych dominację zdobywali stopniowo zawodnicy Gim-
nazjum nr 3. Rywalizowali z innymi pływakami, za-
grzewając siebie do większego wysiłku. Byli to praw-
dziwi sportowcy. W szeregi pozostałych reprezentacji 
zaczęło wkradać się zwątpienie. W przerwie przed de-
cydującą sztafetą Michał dostrzegł Edwarda, który do 
tej pory jeszcze nie startował. 

– Oszczędza siły, to chytra sztuka – mruknął Michał.
W tej chwili zabrzmiał gwizdek wzywający zawod-

ników na pozycje do sztafet stylem dowolnym na dy-
stansie 400 metrów. Chłopak stanął na słupku starto-
wym i objął wzrokiem wszystkich zawodników swojej 
drużyny. Uciszyło się natychmiast. Chciał wygłosić ja-
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kąś porywającą mowę, ale postanowił powiedzieć to, co 
leżało mu teraz na sercu:

– Sport to nie zwykła gra o zdobywanie nagród. 
One są tylko małym dodatkiem. Sport nie jest też bez-
względną rywalizacją. Sport to doskonalenie siebie. 
To poczucie spełnionego obowiązku, a także radość 
z odkrycia własnej wartości. Pamiętajcie, że nawet, je-
śli przegramy, nikt nie powie, że nie walczyliśmy. Nie 
robimy tego dla medali czy pucharów, ale dla samych 
siebie!

Słowa lidera wywołały okrzyki radości. Za nic 
w świecie nie porzuciliby teraz reprezentacji. 

– Jaki jest nasz czas!? – krzyknął Michał.
– Dwa i pół! – odkrzyknęła kadra z entuzjazmem.
Zabrzmiały gwizdki. Rozpoczęły się starty. Repre-

zentacja Gimnazjum nr 3 miała miażdżącą przewagę. 
Obaj bliźniacy – Bartek i Mateusz – nieustannie do-
dawali sił pływającym donośnymi okrzykami, a Kacper 
z Adamem spokojnie wpuszczali kolejnych pływaków 
na słupek. Była to prawdziwa drużyna. Jednak kadra 
Gimnazjum nr 4 zaczęła ich doganiać. Powtórnie więc 
wszystko miało zależeć od Taczanowskiego. Michał 
zauważył, że znów będzie się ścigał z Edwardem. Wie-
dział, że będzie to najtrudniejszy wyścig, jaki kiedykol-
wiek stoczył. Obaj wybili się ze słupków jednocześnie. 
Plusnął strumień wody. Lepszą technikę miał zdecy-
dowanie Michał, który uderzał rzadziej, ale mocniej. 
Nogi silnie pracowały i nadawały mu niezwykłą wręcz 
prędkość. Głowa zawodnika prawie nie wynurzała się 
po oddech. Zdenerwowany Edward stracił większość 
sił na pierwszych 25 metrach. Jego ruchy stawały się 
chaotyczne i coraz wolniejsze. Michał dopłynął jako 
pierwszy, walcząc do końca z wyczerpanym, ale nie-
pozbawionym determinacji przeciwnikiem. 
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– Zwyciężyła reprezentacja Gimnazjum nr 3! – 
ogłosił sędzia przez mikrofon.

– Gdyby nie ty, nie byłoby tego zwycięstwa – rzekł 
Michał do Katarzyny.

Dziewczyna chciała coś powiedzieć, ale jej sło-
wa utonęły w powszechnych okrzykach radości. Za-
wodnicy ściskali sobie ręce, padali w ramiona. Niektó-
rzy ukradkiem ocierali oczy. Nawet przeciwne druży-
ny biły brawo zwycięskiej kadrze. Tylko Gimnazjum 
nr 4 opuściło chyłkiem basen, nie zwracając uwagi na 
towarzyszące temu gwizdy dezaprobaty. W końcu do-
konano uroczystego wręczenia pucharu, który prze-
kazano panu Olimpowi. Wzruszony trener podszedł 
do Michała i przekazał mu puchar. Chłopak drżącymi 
rękoma wziął trofeum i odczytał wygrawerowany na 
podstawce cytat: „Nie jest naj ważniej sze, byś był lep-
szy od in nych. Naj ważniej sze jest, byś był lep szy od sa-
mego siebie z dnia wczorajszego”.
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Ogólnopolski Konkurs 
im. Jana Parandowskiego 

na opowiadania olimpijskie

Konkurs im. Jana Parandowskiego (szkoły pod-
stawowe i gimnazja) – organizowany przez PKOl od 
1989 roku – to jedyny nieokazjonalny konkurs na opo-
wiadania o najdłuższej tradycji we współczesnej kul-
turze olimpijskiej. Jest to również najstarszy w Rze-
czypospolitej konkurs na utwór prozatorski, cieszący 
się zainteresowaniem od ponad 20 lat. Najstarsi laure-
aci konkursu dawno już weszli w życie dojrzałe; ci, co 
zdobywali pierwsze wyróżnienia, mając lat czternaście, 
dziś liczą sobie ich 39. Do roku 2006 konkurs odbywał 
się przy współpracy Ministerstwa Edukacji Narodowej 
i Sportu, w 2007 roku – Ministerstwa Edukacji Naro-
dowej, a od 2009 roku przy wsparciu fi nansowym Mi-
nisterstwa Sportu i Turystyki.

W 2015 roku do konkursu zgłoszono 326 opowia-
dań (172 z gimnazjów ze 103 miejscowości i 154 ze 
szkół podstawowych z 85 miejscowości).

Wyniki konkursu prezentują:
• „Magazyn Olimpijski”
• „Olimpionik”
• „Quo vadis?” (kwartalnik artystyczny i naukowy)
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• Polskie Radio – Program I
• www.olimpijski.pl

Opowiadania laureatów od 2001 roku wydawane są 
w formie książkowej. Dotychczas ukazały się:
 1. Serce stadionu – XI Konkurs (2001)
 2. Prawda stadionu (2002)
 3. Światło stadionu (2003)
 4. Radość stadionu (2004)
 5. Stadiony nadziei (2005)
 6. Stadiony marzeń (2006)
 7. Stadiony wyobraźni (2007)
 8. Stadiony w słońcu (2008)
 9. Stadion ze słów (2009)
10. Siła marzeń (2010)
11. Na skrzydłach marzeń (2011)
12. Spełnione marzenia (2012)
13. Rezerwowa (2013)
14. Radość biegania (2014) www.olimpijski.pl 

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

Radia – Program I), 
• Jadwiga Pawlak (polonistka), 
• Tadeusz Rożej (przedstawiciel Ministerstwa Spor-

tu i Turystyki do roku 2014, członek Komisji Kul-
tury i Edukacji Olimpijskiej PKOl), 

• Krzysztof Zuchora (nauczyciel akademicki, poeta, 
etyk),

• przez szereg lat Teresa Prusinowska (polonistka),
• Magdalena Rejf – pracownik PKOl odpowiedzial-

ny za organizację i przeprowadzenie konkursu.



na opowiadania olimpijskie

Poprzez uczestnictwo w konkursie młodzież szkol-
na rozwija swoje sportowe zamiłowania, poszerza wie-
dzę na temat igrzysk olimpijskich i szeroko rozumia-
nego sportu, przenosząc zachowania, emocje, postawy 
ze sportowego świata do własnego otoczenia, własne-
go życia. Opowiadania młodzieży ukazują i rozwijają 
potrzeby uczciwej rywalizacji, fair play, szacunku dla 
przeciwnika i niepełnosprawności, zachowania god-
ności w przypadku przegranej, dezaprobaty wobec ra-
sizmu, dopingu i nieuczciwej rywalizacji, uznania dla 
wysiłku, siły woli, przyjaźni i wspólnoty z innymi ludź-
mi.

Konkurs im. Jana Parandowskiego w 2009 roku 
uznany został przez Międzynarodowy Komitet Olim-
pijski za jedną z 20 najlepszych inicjatyw edukacyjnych 
realizowanych przez narodowe komitety olimpijskie.

Magdalena Rejf
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LAUREACI 2015

Uczniowie 
szkół podstawowych

Karolina Błońska – Sprawa honoru
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpij-
czyków w Krasnej
opiekunka literacka – Alicja Salata

Nikoletta Chmielewska – Trzy etapy marzeń
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Nowej 
Wsi
opiekunka literacka – Anna Witkowiak

Julita Kotusiewicz – Taekwon-do
Szkoła Podstawowa w Białaczowie
opiekunka literacka – Joanna Świątek

Anna Kowaluk – Uwierz w siebie
Szkoła Podstawowa im. Juliana Ursyna Niemcewicza 
w Neplach
opiekunka literacka – Agnieszka Haponik



173

Uczniowie szkół podstawowych 

Maja Lewicka – Triumf Lekkoatletyki
Szkoła Podstawowa nr 6 im. Konstantego Ildefonsa 
Gałczyńskiego w Olsztynie
opiekunka literacka – Anna Marczuk

Wiktoria Rusikiewicz – Dysk Czerbiety
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Żaganiu im. 
II Armii Wojska Polskiego
opiekun literacki – Andrzej Pasternak

Oliwia Szczepańska – Biegaczka
Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w No-
wogrodźcu
opiekunka literacka – Janina Kotwica

Nauczyciele 
– opiekunowie literaccy

Anna Marczuk – Szkoła Podstawowa nr 6 im. Kon-
stantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Olsztynie 

Andrzej Pasternak – Publiczna Szkoła Podstawowa 
nr 7 w Żaganiu im. II Armii Wojska Polskiego

Anna Witkowiak – Szkoła Podstawowa im. Marii 
Konopnickiej w Nowej Wsi
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Uczniowie gimnazjów

Dominika Borowska – Moja piłka ręczna
Gimnazjum nr 2 im. Armii Krajowej w Kwidzynie
opiekunka literacka – Małgorzata Górnikiewicz

Olga Danelska – Biegnij przed siebie
Zespół Sportowych Szkół Ogólno kształcących, Gim-
nazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Skierniewicachh
opiekunka literacka – Ewa Pietrzak

Julia Drobińska – Biegnij, Julia, biegnij
Gimnazjum nr 2 w Nowogardzie
opiekunka literacka – Elżbieta Tarczykowska

Julia Idzikowska – Odnaleźć siebie
Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Kraszewi-
cach
opiekunka literacka – Maria Ciołek

Magdalena Kapuścińska – Żyj i pozwól odejść
Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Popowie
opiekunka literacka – Aneta Cytryńska-Boczek

Maria Antonina Kluza – Sprawozdawca jedenastu 
olimpiad… in memoriam
Katolickie Gimnazjum nr 15 im. ks. Jerzego Popie-
łuszki w Warszawie
opiekunka literacka – Justyna Sotowicz

Nikola Kulesza – Gloria victis
Gimnazjum, Zespół Szkół w Osiedlu Niewiadów
opiekunka literacka – Maria Król



Uczniowie gimnazjów

Maria Papis – Priorytety
Gimnazjum Dwujęzyczne nr 34 im. Narcyzy Żmi-
chowskiej w Warszawie
opiekunka literacka – Justyna Dudkiewicz

Amanda Puszcz – Czy anioły istnieją naprawdę
Gimnazjum nr 2 w Nowogardzie
opiekunka literacka – Elżbieta Tarczykowska

Franciszek Viscardi – Lepszy od samego siebie
Zespół Sportowych Szkół Ogólno kształcących, Gim-
nazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Skierniewicach
opiekunka literacka – Ewa Pietrzak

Nauczycielki 
– opiekunki literackie

Aneta Cytryńska-Boczek – Gimnazjum im. Janu-
sza Korczaka w Popowie

Ewa Pietrzak – Zespół Sportowych Szkół Ogólno-
kształcących, Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II 
w Skierniewicach

Elżbieta Tarczykowska – Gimnazjum nr 2 w Nowo -
gardzie
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