


DOGONI  SIEBIE



Prace
nagrodzone

w XXVII Konkursie na Opowiadania Olimpijskie
im. Jana Parandowskiego

zorganizowanym
przez Polski Komitet Olimpijski



DOGONI  SIEBIE 
opowiadania olimpijskie

pod redakcją 
Magdaleny Rejf i Krzysztofa Zuchory

Warszawa 2017



Projekt grafi czny okładki i ilustracja

© Aga, Iga i Ada Pietrzykowskie

© Polski Komitet Olimpijski

Wybrzeże Gdyńskie 4, 01-531 Warszawa

tel. 22 56 03 700

e-mail: pkol@pkol.pl

Przygotowanie do druku

© FALL ul. Garczyńskiego 2 31-524 Kraków

tel. 12 41 33 500

fall@fall.pl

ISBN 978-83-942901-4-6



5

„Nie chc  ju  ucieka ”

W literaturze nie wszystko da się powiedzieć. 
Opowiadania olimpijskie zgłoszone na kon-
kurs literacki im. Jana Parandowskiego do-

ciekają tego, czym jest sport odbierany w czasie zaba-
wy, na podwórku, jakie jest wewnętrzne nastawienie 
autora do gry na prawdziwym boisku wśród rówieśni-
ków, na tle krajobrazu społecznego, jaki tworzy druży-
na powiązana uczuciami, marzeniami i wspólnym dą-
żeniem do celu. Autorzy najpierw niejako instynktow-
nie wybierają formę opowiadania, a dopiero w drugiej 
kolejności wypełniają je treścią nawiązując przeważnie 
do własnych przeżyć lub – co jest bardzo charaktery-
styczne – do historii rodziny i jej mocnych powiązań ze 
sportem. Ten drugi sposób opowiadania wynika bar-
dziej z kultury jako przekazu międzypokoleniowego 
niż z „języka ciała” służącego poznaniu samego siebie. 

Niekiedy własne doświadczenia nie dają podstaw 
do „dłuższego” opowiadania, wtedy autorzy chętnie 
nawiązują do literatury, żeby rozpoczęte dzieło dopro-
wadzić do końca. Najczęściej odwołują się do Małego 
Księcia, jakby szukali tutaj wartości opartych na zaufa-
niu. Wierność samemu sobie jest pierwszą lekcją, która 
poprzez zabawę wciąga dzieci i młodzież do współza-
wodnictwa na boisku.

Godne pochwały są też te wszystkie nawiązania 
do sportu, które własną samotność wyprowadzają na 
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otwarte przestrzenie życia, najpierw w kręgu rodziny, 
wśród rówieśników, w dorosły sport i rodzinę olimpij-
ską zgromadzoną pod wspólną fl agą olimpijską. War-
tości olimpijskie w myśleniu dzieci stwarzają prze-
strzeń na lepszy świat. Patrzą jednak inaczej niż doro-
śli na igrzyska olimpijskie, nie liczą się dla nich medale, 
lecz o paradoksie – sam udział w celebrowaniu otwar-
cia i zakończenia zawodów, obchodzą ich znaki i sym-
bole oraz przesłanie, że udział jest ważniejszy niż zwy-
cięstwo.

Zawsze pragnęłabyś być bohaterką we własnym świe-
cie i aby ludzie, których kochasz, byli z ciebie dumni. 

(K. Adamczyk)

Na początku musiałaś pokonać samą siebie. Była to 
nierówna walka z demonami, ale poczułaś, że chcesz od 
życia więcej. 

(K. Adamczyk)

Charakterystycznym tematem jest bieg, powtarza 
się w wielu opowiadaniach. Nigdy jednak nie prowa-
dzi w tę samą stronę, tzn. „od startu do mety”. Nie liczy 
się dystans ani stawka zawodów sportowych, są to wa-
runki konieczne, ale niewystarczające do tego, aby bieg 
prowadził trasą dookoła serca.

Odkryłam siebie w szybkim i gwałtownym biciu serca, 
w urywanym oddechu, w bólu mięśni. (… ). Nikt cię nie 
goni, możesz biec. (… ). Z każdym krokiem ogarnia mnie 
większy spokój, a ja biegnę dalej przed siebie. Nie chcę już 
uciekać. 

(A. Padewska)

Krzysztof Zuchora



„Nie chc  ju  ucieka ”

Jan Parandowski, patron naszego konkursu, zwracał 
się do dorosłych pisarzy z apelem, aby chętnie sięgali 
w swej twórczości po temat sportowy. Nie muszą oba-
wiać się plagiatu, gdyż sport jest krainą wiecznie dzie-
wiczą i każdy znajdzie tutaj własne miejsce. Wystarczy 
wiara, aby nabrać zaufania do sportu jako sztuki atrak-
cyjnej i pociągającej dzieci i młodzież.

Przedłużamy ten apel autora Dysku olimpijskiego 
na całe środowisko literatury dziecięcej i młodzieżo-
wej powodowani nadzieją, że olimpizm jest myśleniem 
pobudzającym ludzi do naprawy świata.

Krzysztof Zuchora

21 maja 2017
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Uczniowie szkó  podstawowych

ANNA BOCZAR

Mam na imię Ania. 
Urodziłam się 23 wrze-
śnia 2005 roku. Miesz-
kam w Krośnie z moją ko-
chaną rodzinką. To tutaj 
chodziłam do przedszko-
la, chodzę do szkoły, mam 
tu wielu przyjaciół i wspa-
niale się tu czuję. Obecnie 
uczęszczam do szóstej kla-
sy Szkoły Podstawowej nr 14 z Oddziałami Integra-
cyjnymi im. Polskich Olimpijczyków w Krośnie. Je-
stem osobą bardzo otwartą. Bez problemu nawiązuję 
nowe znajomości. Uwielbiam poznawać nowe miej-
sca, nowe kraje, ich kuchnię i kulturę, ludzi, którzy tam 
mieszkają. Jestem osobą bardzo aktywną fi zycznie. Jeż-
dżę na deskorolce, rolkach, łyżwach, nartach i snow-
boardzie. Uwielbiam gimnastykę artystyczną. Rodzice 
mówią, że nie mam kręgosłupa. W domu więcej cho-
dzę na rękach niż na nogach. Do tego moje ciocie jo-
ginki nauczyły mnie wielu fi gur jogi, dzięki którym się 
relaksuję. Wiele razy uczestniczyłam w zawodach, za-
równo lekkoatletycznych, jak i gimnastycznych. Bar-
dzo lubię też gry zespołowe takie jak siatkówka czy ko-
szykówka, a nawet piłka nożna. Oprócz sportu uwiel-
biam sztukę w każdej postaci – czy to malowanie, czy 
szycie, rysowanie lub fotografi a. Chyba przez to jestem 
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taką artystyczną duszą… Pociąga mnie aktorstwo, nie 
stresuję się występami przed publicznością, co pomaga 
mi zdobywać nagrody i wyróżnienia w wielu konkur-
sach recytatorskich.

Lubię wyzwania! Każdy najmniejszy sukces, po-
chwała czy nagroda motywują mnie do działania. 
Mam wiele marzeń, które chcę zrealizować, dlatego 
nie spocznę na laurach!

HANNA BURDZIEJ 

Mieszkam w Szczeci-
nie i mam 13 lat. W wol-
nym czasie czytam i rysu-
ję, jednak moją najwięk-
szą pasją jest żeglarstwo. 
Już od dzieciństwa że-
gluję z bratem i rodzica-
mi, ale dopiero od dwóch 
lat z powodzeniem ści-
gam się na jachcie klasy 
Optimist. Nigdy by nie doszło do moich sukcesów bez 
Michała, Kuby, rodziny i przede wszystkim Trenera 
Arka. W tym roku żegluję już w grupie A,  czyli ścisłej 
czołówce Optimista w Polsce, a świat jeszcze o mnie 
 usłyszy… 
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ZUZANNA 
KWIATKOWSKA 

Mam 13 lat. Jestem 
uczennicą klasy szóstej 
Zespołu Szkół nr 8 w To-
maszowie Mazowieckim. 
Wzięłam udział w kon-
kursie na opowiadanie 
olimpijskie, ponieważ jest 
on połączeniem moich 
dwóch największych pasji 
– sportu oraz literatury. Odkąd sięgam pamięcią, za-
wsze interesował mnie sport – na początku widziałam 
go tylko w telewizji, jednak od kilku lat sama chętnie 
gram w piłkę nożną, siatkówkę lub jeżdżę na rolkach. 
Pasją do aktywności fi zycznej zaraziła mnie mama, 
która chętnie biega oraz bierze udział w maratonach 
na terenie całej Polski. Uważam, że sport dodaje ener-
gii w życiu i motywuje nas do działania. 

Uwielbiam książki, szczególnie przygodowe i fan-
tasy. Uważam, że nie ma nic lepszego od miłego re-
laksu z książką w ręku. Chętnie próbuję też swoich sił 
w pisaniu – tworzę opowiadania, własne historie chęt-
nie przelewam na papier. Biorę udział w różnych kon-
kursach literackich, ponieważ rozwijają one moją pasję 
i sprawiają, że staję się coraz lepszą „pisarką”.

Oprócz dwóch wyżej wymienionych dziedzin pa-
sjonuje mnie kino, muzyka i podróże. Uwielbiam 
być w ciągłym ruchu i nie mogę usiedzieć na miej-
scu. W wolnym czasie zwiedzam różne zakątki Polski, 
oglądam ciekawe fi lmy, które niekiedy inspirują mnie 
do pisania opowiadań. W przyszłości chciałabym zo-
stać dziennikarką lub pisarką.
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AGNIESZKA 
MAJCHRZYK

Urodziłam się w Kra-
kowie 19.10.2004 roku. 
Mieszkałam w tym pięk-
nym mieście pięć lat. Po-
tem moja rodzina przepro-
wadziła się do Lindowa, 
małej wioski, położonej 40 
km od Częstochowy. Do-
piero tu odkryłam swo-
ją pasję. Ja po prostu ubóstwiam przyrodę i zwierzęta! 
Mam nadzieję, że w przyszłości będę weterynarzem. 
W Szkole Podstawowej im Leona Kruczkowskie-
go w Lindowie, do której uczęszczam, nazywają mnie 
Anią z Zielonego Wzgórza. Nie tylko z powodu ko-
loru włosów… Swoje „gadulstwo” – dzięki zachętom 
mojej wspaniałej nauczycielki – zaczęłam przelewać na 
papier. Brałam udział w konkursach literackich, pla-
stycznych, recytatorskich, przyrodniczych. Lubię grać 
w piłkę ręczną, nożną i biegam. Swój wolny czas spę-
dzam z moimi zwierzętami i młodszą siostrą, którą 
bardzo kocham.

Pracę napisałam pod kierunkiem mgr Ewy Chyry 
– nauczycielki języka polskiego w Zespole Szkolno-
-Przedszkolnym w Lindowie.
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ANNA NIEWIAROWSKA 

Mieszkam w malow-
niczej miejscowości Za-
bierzów pod Krakowem, 
gdzie uczęszczam do VI 
klasy Szkoły Podstawo-
wej. Mam wiele pasji i za-
interesowań, którymi wy-
pełniam swój wolny czas. 
Bardzo lubię czytać, pisać 
i malować. Uczę się gry 
na pianinie. Ważną rolę w moim życiu odgrywa tak-
że sport. Od najmłodszych lat pływam, jeżdżę na ro-
werze i nartach. Lubię rywalizację, jaką niesie z sobą 
sport, ale przede wszystkim daje mi on przyjemność. 
Moją wielką fascynacją jest także fotografi a. Uchwy-
cenie rzeczy ulotnych, zatrzymanie w kadrze pięknych 
obrazów i chwil jest nie lada wyzwaniem. Bardzo lubię 
podróże, zwłaszcza odkrywanie i poznawanie nowych 
miejsc. Uwielbiam zwierzęta i przyrodę. Co chcę ro-
bić w życiu? Mam wiele planów na przyszłość i wciąż 
pojawiają się nowe. Na razie mam 13 lat i głowę pełną 
marzeń. Na poważne decyzje przyjdzie jeszcze czas, na 
razie cieszę się każdą chwilą.

15
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ZOFIA STOPI SKA

Urodziłam się 7 kwiet-
nia 2004 roku w Warsza-
wie. Uczęszczam do klasy 
szóstej Szkoły Podstawo-
wej nr 10 im. Marii Ko-
nopnickiej w Pruszkowie. 
Mam czterech młodszych 
braci (koszmar), umiem 
recytować wiersze (nie 
chwaląc się, nawet całkiem 
nieźle – w tym roku zajęłam I miejsce w eliminacjach 
powiatowych Konkursu Recytatorskiego „Warszawska 
Syrenka”) i całkiem dobrze gram w siatkówkę. Chęt-
nie bawię się ze swoimi dwoma psami. Lubię rysować 
(choć niestety z marnym skutkiem) i ponad wszystko 
uwielbiam czytać. Przeczytałam praktycznie wszystkie 
książki z biblioteki szkolnej (czemu jest ich tam tak 
mało?!), więc ostatnio zaczęłam również pisać. Wszy-
scy twierdzą, że mam bujną wyobraźnię, co chyba jest 
prawdą, więc zaczęłam tę wyobraźnię wykorzystywać 
także w pisaniu. Czy się udało? Nie potrafi ę tego oce-
nić. Ludzie mi mówią, że jestem niezdecydowana i nie-
śmiała (akurat!) i nie potrafi ę wybierać. No cóż, może 
jest w tym trochę prawdy… W każdym razie bez pisa-
nia i przede wszystkim bez czytania nie byłabym sobą, 
a to, że książki zajmują mi mniej więcej trzy czwar-
te życia, mogą potwierdzić wszyscy, którzy mnie znają.
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AGATA TKACZYK

Urodziłam się 3 kwiet-
nia 2005 roku w Stoja-
dłach koło Mińska Ma-
zowieckiego. W tej samej 
miejscowości uczęszczam 
do klasy szóstej w Ze-
spole Szkół im. Kardyna-
ła Stefana Wyszyńskiego. 
Dobrze się uczę, a moimi 
ulubionymi przedmiota-
mi są wf. oraz j. polski. Od najmłodszych lat pasjo-
nował mnie sport. Trzy lata temu zafascynowało mnie 
bieganie i wciąż pozostaje moją ulubioną aktywnością. 
Poza nim lubię również wspinaczkę, czytanie, gokarty 
czy rysowanie. Nie mogłabym nie wspomnieć również 
o psychologii i pisaniu opowiadań. Uważam, że mam 
wszechstronne zainteresowania. Dzięki moim pasjom 
potrafi ę uspokoić się i dać upust emocjom. 
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Si a woli

Och, cóż to był za wieczór! Do późna święto-
waliśmy mój kolejny sukces. Mama krzątała 
się w kuchni, co chwila stawiała na stole nowe 

smakołyki. Ja nakryłam do stołu, pomagałam podać 
deser – przepyszny tort bezowy z owocami, mój ulu-
biony! Tato serwował wspaniałe koktajle owocowe, 
a ciocia zawitała z ogromnym bukietem kwiatów pro-
sto z jej ogrodu. Wstawiłam go do wazonu i posta-
wiłam na stole. W pokoju unosił się piękny kwiatowy 
zapach, zapach lata. Śmialiśmy się, żartowali, plano-
wali najbliższe wakacje. Okazja była nie lada! W końcu 
wygrałam ogólnopolskie zawody w pływaniu! Byłam 
z siebie taka dumna! Kosztowało mnie to wiele pra-
cy, masę wyrzeczeń, długich treningów, braku czasu na 
spotkania z przyjaciółmi. Ale było warto! Zrozumia-
łam, że „bez pracy nie ma kołaczy”. A teraz poprzecz-
ka idzie jeszcze wyżej. I ja też chcę więcej i więcej. Taki 
sukces niesamowicie smakuje i apetyt na więcej rośnie. 
Będę ciężko pracować, bo kolejne zawody – na szcze-
blu europejskim – zaplanowane są już na grudzień.

Ale teraz dość. Chwila odpoczynku. Za tydzień za-
kończenie roku szkolnego i chwila na relaks. Cieka-
we, dokąd poniesie nas tym razem. Tak bardzo marzy 
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mi się wyjazd do jakiegoś ciepłego kraju, nad morze. 
O! Może do Grecji? Podobno Kos to mała urocza wy-
spa. Od razu zapytałam rodziców, co oni na to. Powie-
dzieli, że sami dotąd nie mieli żadnego fajnego pomy-
słu, a Grecja to cudowne miejsce na wakacyjny wypo-
czynek. Będziemy tam razem odpoczywać, a ja w ciągu 
dnia będę miała wiele okazji do tego, żeby popływać 
albo w morzu, albo w basenie. Razem z rodzicami zde-
cydowaliśmy, że wybierzemy się do hotelu przy plaży, 
ale z basenem o wymiarach olimpijskich. Na szczęście 
już następnego dnia mama zadzwoniła do biura po-
dróży i udało się znaleźć fajny hotel. Zarezerwowali-
śmy dwutygodniowy pobyt już od 1 lipca. Ależ się cie-
szę! Chyba od razu zacznę się pakować. W końcu to 
za tydzień! Wiele mi nie trzeba: kilka strojów kąpielo-
wych, okularki do pływania, koszulki i krótkie spoden-
ki. Przecież tam będzie bardzo ciepło. Do tego pięknie 
się opalimy. 

To już jutro! Z samego rana wyruszamy, a po połu-
dniu będziemy już na miejscu. W końcu można będzie 
porządnie odpocząć od obowiązków szkolnych, i do-
mowych też. Fajnie, że teraz wszędzie można szybko 
dolecieć samolotem. To takie wygodne! 

– Tosia, wstawaj, spóźnimy się na samolot! – zawo-
łała mama z łazienki.

– Czekaj, mamo, miałam taki piękny sen, pozwól mi 
jeszcze na moment zmrużyć oczy… Niech mi się dośni 
do końca… Nie wyobrażasz sobie, zostałam w nim mi-
strzynią olimpijską… – mruknęłam przez sen. Może 
stanie się to kiedyś naprawdę?

Zerwałam się nagle na równe nogi. Przecież to jest 
możliwe! Jeśli coś postanowię i bardzo będę się starać, 
to kto wie, może się kiedyś uda? Trzeba w końcu mieć 
marzenia… czemu nie takie? 
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Si a woli

Zebraliśmy się szybko i pojechaliśmy na lotnisko. 
Zajęliśmy miejsca w samolocie. Dosłownie zatkało 
mnie, gdy okazało się, że w fotelu obok siedzi… Oty-
lia Jędrzejczak! To ona pierwsza zaczęła rozmowę… 
Okazało się, że lecimy do tego samego hotelu. Ale faj-
nie, może czasem się tam spotkamy i będę mogła wię-
cej porozmawiać z nią o jej sukcesach i o tym, jak na 
nie pracowała. Przeżyłam kolejny wielki szok, kiedy 
okazało się, że pani Otylia mieszka w pokoju obok.

W czasie pobytu bardzo się zaprzyjaźniłyśmy. Na-
wet przeszłyśmy „na ty”. Otylia wstawała codziennie 
o świcie, żeby zdążyć popływać jeszcze przed śniada-
niem. Zaproponowała, że jeśli chcę, mogę do niej do-
łączyć. Co prawda to wakacje i miałam w planie spać 
dłużej niż zwykle, ale taka okazja nie zdarza się co 
dzień. Jasne, że z radością dołączyłam. I o dziwo, wca-
le mnie to nie męczyło, ale wręcz przeciwnie. Doda-
wało mi sił i chęci do dłuższych treningów. Tak wie-
le mnie nauczyła, właściwie po kilku dniach stała się 
moim osobistym trenerem. Powiedziałam jej zresztą, 
że jest dla mnie wzorem, że chciałabym być taka jak 
ona i osiągnąć choć kilka z jej wielu sukcesów. Spę-
dzałyśmy razem coraz więcej czasu. Umówiłyśmy się 
na sobotni trening, tym razem po południu. Pływały-
śmy aż do zachodu słońca. Miałyśmy już kończyć, ale 
postanowiłam, że na koniec skoczę jeszcze ostatni raz 
ze słupka i przepłynę dwie długości basenu. Skoczy-
łam… mijały sekundy, minuty, a ja nie wypływałam… 
nie mogłam poruszyć ani rękami, ani nogami, nie mo-
głam płynąć… bardzo dziwne uczucie… zupełna nie-
moc… ale dlaczego? Skąd się wzięła? Dlaczego ja nie 
mogę się ruszyć? Jeśli ktoś mnie nie wyciągnie natych-
miast z tej wody, utopię się! Wołam ratunku, ale spod 
wody nikt mnie nie słyszy… Ratunku! Ratunku! 
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Otworzyłam oczy… leżę na ziemi, wokół jakieś 
obce twarze, przyglądają mi się, coś do mnie mówią… 
a ja ich nie słyszę! Co się ze mną dzieje? Widzę światła 
pogotowia, to pewno do mnie… nie mogę wypowie-
dzieć żadnego słowa… mam milion myśli, milion py-
tań i nic nie mogę z tym zrobić. Tak się boję! Nie wiem 
zupełnie, co się dzieje, kto wyciągnął mnie z wody, kto 
wezwał pogotowie, co się wydarzyło? Kładą mnie na 
nosze, wnoszą do samochodu i wiozą do szpitala… 
a ja się czuję okropnie, jak zamknięta w jakiejś szklanej 
kuli. Co ze mną teraz będzie?

Tego dnia, tego pięknego ciepłego wieczoru wy-
darzyło się to, czego najmniej się spodziewałam. Wy-
darzyło się coś, czego nikt z nas nie chciał. W końcu 
przyjechaliśmy wypoczywać, dobrze się bawić i miło 
spędzać czas. A tu taka tragedia! Tylko dlaczego przy-
trafi ła się akurat mnie? Przecież mam jeszcze tyle do 
zrobienia, mam tyle planów!

Lekarze wyjaśnili rodzicom, że skoczyłam do wody 
i zbyt głęboko zanurkowałam. Najpewniej uderzyłam 
mocno głową o dno basenu i stąd te moje obrażenia 
na głowie, stąd to, że przestałam słyszeć i straciłam na 
dłuższy czas świadomość. Najgorsze jest to, że nie wia-
domo, co teraz ze mną będzie. Lekarze nie wiedzą, co 
zrobić, żeby znów przywrócić mnie do zdrowia. Wciąż 
nie mogę wydusić z siebie ani słowa. Ruszam ustami, 
ale nie wydobywa się żaden dźwięk. Rodzice widzą na 
mojej twarzy przerażenie. Tak bardzo mi głupio, że ze-
psułam im urlop. Mieliśmy spędzić razem miły, letni 
wieczór, obejrzeć spektakl zorganizowany przez lokal-
nych tancerzy, zasmakować lokalnej kuchni… tymcza-
sem wylądowałam w szpitalu, a oni przy mnie. Wszyst-
ko wydarzyło się na oczach Otylii, to ona wskoczyła za 
mną i wyciągnęła mnie z wody, zanim przybyło pogo-
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towie. Teraz też jest tutaj przy mnie i cały czas powta-
rza: – Walcz dziewczyno! Walcz. 

Żeby to było takie proste… żebym tak mogła teraz 
wstać, powiedzieć wszystkim, że nic się nie stało, że to 
był tylko drobny wypadek i już jestem cała i zdrowa… 
oddałabym wszystko, żeby móc tak teraz zrobić… Ale 
nie mogę, coś jest nie tak, nie jestem w stanie ani się 
poruszyć, ani nic powiedzieć… Okropne uczucie!

Mijają godziny, dni, a ja nadal tak leżę. Przecież to 
już jutro musimy jechać do domu. Czas tego cudow-
nego pobytu się skończył. Leżę i mówię w myślach 
do siebie. Zaraz, zaraz! Czy to był dźwięk? Czy to, co 
przed chwilą wydałam z moich ust, to był dźwięk? 

– HALOOO! HALOOOO! Czy ktoś mnie sły-
szy?! – krzyczę. 

Do pokoju wbiega pielęgniarka. Pyta: 
– How can I help you? Can you tell me?* 
– No pewnie! Yes, of course. Can you hear me?** – 

pytam.
– Of course!*** – odpowiedziała.
Uff ! Czyli mnie słyszy! Czyli ja mówię, a ona mnie 

słyszy! Cudownie! Polepszyło mi się, coś się „przesta-
wiło” i mogę mówić. Chyba oszaleję ze szczęścia! Na-
tychmiast poprosiłam o telefon i zadzwoniłam do ro-
dziców. Akurat wyszli na obiad. Ależ to była cudowna 
wiadomość! Nie minęło dwadzieścia minut, a już byli 
przy mnie.

Na szczęście mam też numer telefonu do Otylii, 
więc do razu zadzwonię też do niej i zapytam, kiedy 
ona wyjeżdża – pomyślałam.

* Jak mogę ci pomóc? Możesz mi powiedzieć?
** Oczywiście. Czy pani mnie słyszy?
*** Oczywiście. 

23
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Wykręciłam jej numer, odebrała, chwilę porozma-
wiałyśmy. Pytała głównie o to, jak się czuję. Zaczę-
łam wypytywać ją o powrót, bo nie byłam pewna, czy 
wcześniej o tym rozmawiałyśmy. My przyjechaliśmy 
na dziesięć dni, może ona tak samo? A może na całe 
dwa tygodnie? Na szczęście powiedziała mi, że też ju-
tro wyjeżdża,więc spotkamy się rano w samolocie. Bar-
dzo mnie to ucieszyło!

– Hmmm, ale czy pozwolą mi opuścić szpital? – 
zaczęłam się głośno zastanawiać. Przecież wciąż nie 
mogę poruszać nogami i rękami. Otylia obiecała, że 
dziś na pewno odwiedzi mnie tutaj. Bardzo ucieszył 
ją mój telefon i to, że usłyszała mój głos. Czułam się 
o wiele lepiej. Czułam się tak, jakbym odzyskiwała 
siły. Może skończy się już ten koszmar i jakimś cudem 
wszystko minie, a ja zacznę się normalnie poruszać? 
Tak bardzo bym chciała, żeby zdarzył się cud! Nie chcę 
zostać tu sama. Sama bez Otylii. Boję się, że będę ska-
zana na to, żeby pływać w samotności… STOP! Czy 
ja w ogóle będę mogła pływać? Chyba o to się tak na-
prawdę martwię. 

Muszę coś z tym zrobić, skoro cały czas mówiłam 
do siebie w myślach, aż w końcu przemówiłam na głos, 
to może to samo powinnam zrobić, chcąc się poruszyć? 
Wiem! Zacznę w myślach chodzić, będę biegać… biec 
do przodu ile sił, najszybciej jak potrafi ę… startuję, ru-
szam przed siebie, wyobrażam sobie, że biegnę w ja-
kimś maratonie, świeci piękne słońce, które dodaje mi 
energii i biegnę naprzód, biegnę przed siebie, dale-
ko przed innymi, prowadzę… tak! Wygram ten wy-
ścig! Nie może być inaczej! Jestem pierwsza na mecie! 
Hura! Wygrałam!

Nagle słyszę, ktoś puka… wracam na ziemię… 
– Proszę wejść – odpowiadam.
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Wchodzi Otylia, wpada mi w ramiona, żeby mnie 
mocno uściskać. Zaraz, zaraz! Czy ja ją objęłam? Czy 
ja uniosłam ręce od góry? To niemożliwe! Czy to się 
dzieje naprawdę! Nie wierzę!!! Ruszam rękami, za-
czynam czuć stopy… dzieje się cud! Nie wierzę, chyba 
oszaleję ze szczęścia! Czy to naprawdę działa tak, że 
jak się czegoś bardzo chce, to to się może udać? Naj-
wyraźniej! Najwyraźniej tak jest!

Wszyscy jesteśmy w ogromnym szoku. Rodzice, 
Otylia, ja – wszyscy jesteśmy zaskoczeni tym, co się 
stało. W jeszcze większym szoku są lekarze. Zbiegli się 
wokół mnie i przecierają ze zdumienia oczy. Przecież 
jeszcze wczoraj nie wiedzieli, co mi jest, jak mi pomóc. 
Sami mówią, że zdarzył się cud. Zaraz wezmą mnie 
na badania, żeby upewnić się, że wszystko jest ze mną 
w porządku. No i jest! Cudownie wyzdrowiałam! Co 
prawda, nie bardzo chcą się zgodzić na to, żebym jutro 
już wracała, nie chcą mnie wypisać ze szpitala tak od 
razu. Proponują jeszcze trzy dni obserwacji. Właści-
wie może to i dobrze. Ja czuję się znakomicie, a rodzi-
com należy się chwila odpoczynku po takich przeży-
ciach. Niech sobie poleżą na plaży, odreagują. Za trzy 
dni wrócimy. Otylia leci jutro, ale umówiłyśmy się już, 
że pozostaniemy w kontakcie. Powiedziała mi wie-
le razy, że jestem bardzo utalentowana, że wierzy we 
mnie bardzo, a po tym, co się wydarzyło, jest pewna, że 
jestem osobą, która osiąga to, czego chce. Chce mnie 
przygotować do Igrzysk! NIE WIERZĘ! TA OTY-
LIA CHCE BYĆ MOIM TRENEREM I CHCE, 
BYM WYSTARTOWAŁA W IGRZYSKACH?!

Chyba musi mną ktoś potrząsnąć, bo naprawdę nie 
wierzę w to, co się dzieje… Czy ja śnię?

Wróciliśmy zgodnie z planem. Powtórzyłam bada-
nia w Warszawie i okazało się, że jestem zdrowa jak 
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ryba. Nikt nie potrafi  wyjaśnić, jak to możliwe, by po 
takim wypadku tak szybko wrócić do formy. Prze-
ogromnie się cieszę, że nie ma żadnych przeszkód, bym 
kontynuowała treningi. Spotykam się z Otylią pięć, 
a czasem sześć razy w tygodniu na basenie i ciężko pra-
cuję. Chcę pokazać sobie i wszystkim na co mnie stać. 
Igrzyska Olimpijskie w Tokio w 2020 roku to w koń-
cu ogromne wyzwanie. Mam trzy lata na przygotowa-
nie się. Zrobię wszystko, żeby nie zawieść i tym razem!

Obiecuję – będę na siebie uważać!
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echaliśmy na regaty, a choć podróż trwała już wie-
le godzin, wszyscy byli ożywieni jak nigdy. Każdy 
chciał wypaść jak najlepiej, bo nie dość, że to były 

ostatnie zawody w tym roku, to te akurat były mię-
dzynarodowe. Ja szczególnie przeżywałam koniec se-
zonu, ponieważ już w następnym miałam startować 
w najbardziej zaawansowanej grupie A. Klasa Opti-
mist dzieli się bowiem na grupy A, B i szkółkę. 

Bardzo lubiłam siedzieć w samochodzie trenera. 
Po mojej prawej stronie miejsce zajmował Michał. 

Chociaż czasami się sprzeczaliśmy i cały czas rywalizo-
waliśmy ze sobą, to go lubiłam i darzyłam szacunkiem. 
Był dużo młodszy ode mnie i reszty klubu, a wszyscy 
(może oprócz jego siostry) traktowali go jak równego 
sobie. Był tak pewien swojego zdania, że stawało się 
to już denerwujące. Nieczęsto miał rację, a jednak nie 
dało się go przekonać. 

Po mojej lewej stronie siedział Kuba. Kiedy się po-
znaliśmy, wcale go nie lubiłam. Irytowała mnie jego 
powierzchowność. Potem stał się niezastąpiony. Ten 
miły, wiecznie uśmiechnięty, uzależniony od gier chło-
pak, zawsze był gotów udzielić pomocy, nawet jeżeli się 
na to nie zasłużyło. 
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Podczas podróży myślałam nad tym, co się stanie, 
kiedy skończę 15 lat, bo wtedy przestanę pływać na 
optymiście. Nie wiem, jak poradziłabym sobie bez pły-
wania i przyjaciół, dlatego zamierzam kontynuować 
przygodę na łódce innej klasy. Niektórzy mówią, że 
„żeglarstwo to nie sport, to styl życia”, ale dla mnie to 
coś więcej. To pasja i styl życia. To jest moje ocalenie 
od nudy i przygnębienia. Wiem, że bez mojego sportu 
nie byłabym sobą.

– Zobaczcie, jak tu ładnie! – głos Kuby wyrwał 
mnie z zamyślenia. Rzeczywiście widoki za oknem 
były niezwykłe. Nie tak dawno wjechaliśmy do Nie-
miec, a dopiero teraz naprawdę zaczęłam się rozglądać. 
Michał zamknął zeszyt i też spojrzał za okno.

– Myślicie, że mam szansę? – zapytał.
– Wszyscy mają – zapewniłam, a Kuba kiwnął gło-

wą, przyznając mi rację.
– Jak będziemy blisko mety, to mnie przepuścisz, co 

nie? – nie dawał za wygraną.
– Zawsze – odburknęłam sarkastycznie.
– Czekajcie, to na tych regatach dawali bluzy? – 

przerwał Kuba – Strasznie mi się podobały te zeszło-
roczne!

– Tak naprawdę nie wiemy, czy je dadzą – stwier-
dziłam.

– Na pewno – wtrąciła Weronika, siostra Michała. 
– Co roku są.

Nie kontynuowaliśmy naszej rozmowy. Jeden słu-
chał muzyki, drugi odrabiał lekcje, a ja zapełniałam 
strony szkicownika. Po chwili byliśmy w Schwerinie.

Miasto leży nad jeziorem, przystań była wypełnio-
na setkami łódek różnych klas. Jednak nie było widać 
żadnych ludzi. Choć optymisty to jedne z najmniej-
szych jachtów, jest przy nich dużo pracy. Było zim-
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no, ciemno i padał deszcz, a więc rozpakowywanie ich 
nie sprawiało najmniejszej przyjemności. Na szczęście 
po dłuższej chwili znaleźliśmy się w łóżkach. Tej nocy 
spałam bardzo dobrze. Wcale nie chciałam się budzić, 
ale czasami po prostu nie ma wyjścia.

– Wstawajcie! – krzyknął trener. – O ósmej jest 
śniadanie, a o dziewiątej musicie być przy łódkach.

– O, nie – jęknął Michał. 
Nigdy nie mogliśmy go dobudzić. Kuba czasem na-

wet zrzucał go z łóżka! Po chwili byliśmy już na dole 
i zjadaliśmy grzanki, a Michał pospiesznie się ubierał. 
Potem do nas dołączył, ale z pewnością nie zdążył się 
uczesać. Śniadanie minęło w pośpiechu, bo wszyscy 
chcieli prędko przygotować łódki. 

Przebrałam się, a po drodze spotkałam Kubę, z któ-
rym poszłam na przystań. Zdjęłam pokrowce z opty-
mista i złożyłam żagiel. W międzyczasie zjawili się 
Weronika i Michał. Kiedy wszyscy byli gotowi, oka-
zało się, że brakuje wiatru i musimy czekać na lądzie. 

W moim sporcie bardzo dużo rzeczy jest zależnych 
od pogody. Czasami jest fl auta, a wtedy woda jest gład-
ka jak lustro. Kiedy wieje ponad 9 w dwunastostopnio-
wej skali Beauforta, żeglowanie na optymiście jest za-
bronione. Oczywiście, nie można pływać też podczas 
burzy. Wszystkim to czasami przeszkadza, a na tych 
regatach nie było inaczej. 

Rozmawialiśmy i śmialiśmy się razem, ale w po-
wietrzu wisiało przedwyścigowe napięcie. Szczęśliwie 
spotkaliśmy zaprzyjaźniony klub Barnim Goleniów, 
z którego członkami zawsze dobrze się dogadywali-
śmy. Do ich grupy należały rodzeństwa, czyli Jakub, 
Maks, Asia i Maciek oraz Antoni ze starszym bratem 
Maksem, i wiele innych osób, których nie zdołałabym 
wymienić. Nie można zapomnieć o Filipie, który był 
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liderem. Mój brat Maks również pływa w tym klubie, 
ale żegluje na laserze. Ze względu na trzy osoby o tym 
samym imieniu nie dało się uniknąć pomyłek.

– Cześć! – Asia podbiegła do mnie zadowolona.
– Cześć – powiedzieliśmy chórem ja, Michał i Kuba. 

Wszyscy byliśmy tacy sami, a tak różni.
Wszyscy żeglarze, o ile naprawdę nimi jesteśmy, 

mają ze sobą wiele wspólnego. Odwaga, ostrożność, 
skupienie i zapał to cechy mieszczące się w tym jed-
nym słowie. Żeglarstwo. Ja miałam z nim do czynienia 
od dzieciństwa. Tata, mama, brat – wszyscy od dawna 
znają morze i jachty.

– O czym myślisz? – zaciekawiła się Asia. Znów się 
zagapiłam.

– O niczym – skłamałam. 
Wtedy nie uważałam moich rozważań za ważne 

ani tym bardziej warte ujawnienia. Tego dnia wyjątko-
wo mało rozmawialiśmy. Brak wiatru przedłużył się do 
końca dnia, a więc nawet nie zeszliśmy na wodę. W po-
wietrzu czuło się napięcie. Wszyscy liczyli na pierwszy 
wyścig, ale musieliśmy poczekać przynajmniej do na-
stępnego dnia, który nadszedł bardzo szybko. 

Ledwo położyłam się spać, a już nastał świt. Za-
zwyczaj z samego rana byłam nieobecna duchem, ale 
nie dzisiaj. Płynęłam w wyścigu jeszcze przed startem. 
Czułam to całą sobą. Śniadanie zjadłam szybko, a za-
raz po nim siedziałam przy łódce. Wszystko musiało 
być dopięte na ostatni guzik. Kiedy kolejny raz spraw-
dzałam, czy wszystko jest dobrze przywiązane, a ża-
giel idealnie ustawiony, zauważyłam, że nie ma wiatru. 
Ogarnęła mnie złość, ale ku mojemu zaskoczeniu usły-
szałam sygnał do zejścia na wodę. 

Z początku panowała fl auta, a na statku komisji wi-
siała fl aga AP, oznaczająca oczekiwanie na wiatr. Los 
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znów się do mnie uśmiechnął, zsyłając lekki wiatr, ale 
to wystarczyło. Ja szczególnie się ucieszyłam, bo nie 
byłam ciężka i dobrze sobie radziłam na słabym wie-
trze, a inni często mieli z tym problemy. 

Szybko popłynęłam na linię startu, a po chwili roz-
poczęła się procedura. 5 minut. Zawsze to sprawdza-
łam, ale tego dnia nie można było określić, czy wyda 
lewa czy prawa strona. Zaczęłam płynąć w stronę 
PINu, czyli boi, która razem ze statkiem komisji wy-
znacza linię startu. 4 minuty. Ustawiłam się niedaleko 
PINu i starałam się utrzymać w miejscu. 3, 2, 1 minu-
ta. Podpłynęłam ciut bliżej. 30 sekund. Zaczęłam po-
woli zbliżać się do boi. 10 sekund. Rozpędziłam się. 
3, 2, 1… i rozległ się sygnał startu. 

Było ponadprzeciętnie dobrze, ale nie idealnie. 
Łódki powoli zaczęły łamać się na lewy hals i kierować 
w prawą stronę, ale ja tego nie zrobiłam. Bałam się, że 
zasłonią mi wiatr. Płynęłam, byłam spokojna jak nigdy. 
Myślałam nad trasą, a ciałem pracowałam na pełen 
etat. Nie miałam nawet czasu na zmęczenie. Wkrótce 
zostałam sama. 

Niektórzy mogą pomyśleć, że łódki pływają dale-
ko od siebie i nie ma prawdziwej rywalizacji. Na rega-
tach, których trasa nie prowadzi dookoła świata, jach-
ty starają się nawzajem pilnować. Ja nie lubię pływać 
blisko innych. Kiedy żeglowałam poza grupą, robiłam 
to o wiele szybciej, a więc zrobiłam tak i wtedy. Drugą 
przyczyną była moja niechęć do protestów. 

Mój sport ma więcej zasad niż można by było po-
myśleć. Pierwszeństwo ma łódka na prawym halsie. 
Trzeba ustępować zawietrznemu, ale to w drugiej ko-
lejności. Nie można zapomnieć o miejscu na boi ani 
o wszystkich karach, od robienia kółek, przez żółtą 
kartkę, po wydalenie z wyścigu. Składając protest, trze-
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ba spełnić mnóstwo warunków. Mogłabym wymieniać 
przepisy w nieskończoność, ale nie starczyłoby tu miej-
sca ani czasu. 

Starałam się puścić w zapomnienie przepisy oraz 
zawodników i – jak mówi trener – płynęłam swoje, 
a wtedy walczę najlepiej. Reszta wyścigu była jak sen. 

Jako pierwsza ominęłam górną boję, cała grupa że-
glarzy płynęła daleko za mną. Nikt nie miał prawa 
nadrobić tak wielkiej odległości. Już wtedy wiedzia-
łam, że wygram wyścig. Nie przestałam jednak praco-
wać, a wręcz przeciwnie, tylko mnie to zmotywowa-
ło. Byłam rozbudzona jak nigdy, a jednak myślałam, że 
śnię. Zachowałam maksymalne skupienie, choć wyda-
wało mi się, że patrzę na wszystko z bardzo daleka. Nie 
powinnam chwalić dnia przed zachodem słońca, wiem, 
ale byłam pewna, że ono jest już za horyzontem. 

Następne wyraźne wspomnienie to gratulujący mi 
trener, brak wiatru i AP nad fl agą A, co oznacza odro-
czenie reszty wyścigów na kolejny, czyli ostatni dzień. 
Tego wieczoru wszyscy mi gratulowali, a ja myślałam 
tylko, jakim cudem utrzymam prowadzenie. Pesymista 
mówiłby, że pytanie nie brzmi „jak”, a nawet „czy”, ale 
„na jak długo”. Na szczęście nie byłam aż tak wielkim 
czarnowidzem. 

Nie pamiętam nic z tego wieczoru. Wiem, że wszy-
scy dobrze się bawili, ale ja myślami byłam gdzieś in-
dziej. Sama nie jestem pewna gdzie. Mój sen był nie-
spokojny. Jasne, że cieszyło mnie prowadzenie, ale wią-
zała się z nim wielka odpowiedzialność. Czemu muszę 
się dzisiaj budzić! „Żeby wygrać” – powiedział głos 
w mojej głowie. 

– Wstawaj! – powiedział Kuba, ale nie wiedziałam, 
czy do mnie czy do Michała. Mimo to spełniłam jego 
polecenie. Poszłam do łazienki, przebrałam się i umy-
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łam. Razem z chłopakami zeszliśmy na śniadanie. 
Chwilę potem byliśmy już na przystani. 

Tym razem nikogo nie zaskoczył brak wiatru, cho-
ciaż zazwyczaj w Schwerinie wiało. Wszyscy spodzie-
wali się również szybkiego zejścia na wodę, ponieważ 
żeby regaty liczyły się do rankingu, trzeba było roze-
grać trzy wyścigi, a mieliśmy dopiero jeden. Ta klasy-
fi kacja dotyczyła Niemców, a nie Polaków, dlatego nie 
brałam jej pod uwagę. 

Zawody zagraniczne były dla nas formą treningu, 
ale gdy komuś dobrze pójdzie, ma szacunek u innych 
i oczywiście nagrody. To wystarczało mi w zupełno-
ści. Byłam zmotywowana jak nigdy. Często wygrywa-
łam wyścigi, a wiele razy i regaty, ale te były inne. Nie 
chodzi nawet o to, że były międzynarodowe, bo w se-
zonie zajęłam już pierwsze miejsca na dwóch regatach 
obejmujących nie tylko Polskę. W żeglarskim towarzy-
stwie ten, kto je wygrał, był po prostu mistrzem. Każ-
dy chciał to osiągnąć. Nie były to mistrzostwa świata, 
na których może startować tylko grupa A, a ja byłam 
jeszcze w B. Nie myślałam, że wygram te zawody, ale 
tak samo nie wyobrażałam sobie utraty prowadzenia. 

Nagle rozległ się głośny sygnał i łódki zaczęły wy-
pływać na wodę. Chwilę potem byliśmy na starcie. Po-
mimo ciągłego braku wiatru puszczono procedurę. 
5 minut. Znów postanowiłam popłynąć w lewą stronę. 
Pożeglowałam do PINu. 4 minuty. „Panie sędzio, nie 
ma wiatru!” – myślałam z rozpaczą. Ruszaliśmy się jak 
muchy w smole albo nawet wolniej. Tak nie da się pły-
wać. 3 minuty. Myślałam, że wywieszą AP, ale komisja 
była uparta. 2 minuty. Stałam przy boi i mogłam nor-
malnie wystartować w wyścigu, ale czy to miało sens? 
Byłam bardzo zirytowana. 1 minuta. Dałam za wygra-
ną. Może zacznie wiać. Zaczęłam się rozpędzać, jeśli 
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mogę to tak nazwać przy tak małej szybkości. 3 sekun-
dy, 2, 1, start! 

Płynęłam z dala od grupy, a przy tak małym wie-
trze to było dla mnie korzystne. W tłumie nie ma po-
wiewów. Tego się trzymałam. Po dłuższej chwili zrobi-
łam zwrot. Płynęłam nad grupą. Radość dopadła mnie 
wielką falą. Zupełnie niespodziewanie reszta optymi-
stów spotkała szkwał, a wiatr zawiał im w żagle. Nie! 
Na boję weszłam około czterdziestego miejsca, co nie 
było złym wynikiem, bo płynęło dużo ponad sto łódek. 
Mnie to jednak ani trochę nie satysfakcjonowało. 

Pracowałam dalej dając z siebie wszystko, ale wie-
działam, że nie mam szans. Wyprzedzałam zawodni-
ków jednego po drugim, a w ogóle nie zbliżyłam się 
do lidera. Bezradnie przyłączyłam się do osób krzy-
czących „AP nad A”, chcących odroczenia zawodów. 
Nie traciłam na to nadziei, bo nadal nie wiało. Na koń-
cu trasy zobaczyłam fl agi, o które prosiłam. Jednak nie 
oznaczało to przerwania wyścigu, ale to, że po minię-
ciu mety regaty dla nas się kończą. Tym gorzej! Gdyby 
rozegrano tego dnia trzy wyścigi, liczyłabym na „od-
rzutkę”, czyli niezaliczanie najgorszego wyniku każde-
go z zawodników do końcowej klasyfi kacji. Sędziowie 
widocznie wahali się nad odroczeniem. 

W pewnym momencie zaczęło powiewać. Pomy-
ślałam, że teraz na pewno nie przerwą rywalizacji. 
„Głupi wiatr!” Chwilę potem usłyszałam sygnał. 

Na statku komisji wisiały zbawienne fl agi. Sędzia 
widocznie stwierdził, że wcześniej nie wiało i kolejność 
na boi była niesprawiedliwa i zbyt przypadkowa. Po-
dziękowania dla komisji! Też tak uważałam. Nie mo-
głam wytrzymać ze szczęścia. Wygrałam! 

Do portu łódka poniosła mnie sama. Optymista 
spakowałam bardzo szybko. Na gratulacje odpowia-
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dałam automatycznie, ale nie miałam siły ich słuchać. 
Wkrótce doczekałam się zakończenia. Nagrodzono 
mnie wielkim pucharem przechodnim. Były tam ta-
bliczki z imionami poprzednich championów, a za rok 
miało pojawić się tam moje nazwisko. Ze zdziwieniem 
stwierdziłam, że jestem trzecim zwycięzcą z rzędu po-
chodzącym z Polski. Z jednej strony byłam szczęśliwa 
jak nigdy, a z drugiej nadal nie dowierzałam. 

Szybko wsiadłam do samochodu. Michał obok 
mnie dosłownie promieniował radością. Nie należał do 
ludzi, którzy cieszą się z cudzego szczęścia. Myślałam 
o tym, a po chwili zrozumiałam. On też wygrał, cho-
ciaż nie był pierwszy. Dał radę samemu sobie. Został 
zwycięzcą, a to był jego sukces. 

To nie był dla mnie koniec, ale początek. Kilka mie-
sięcy później dostałam wiele nagród sportowych za wy-
bitne osiągnięcia. Zajęłam dwunaste miejsce w rankin-
gu Polski, liczącym około 800 osób. Jednak ja dopiero 
zaczęłam. Mistrzostwa świata czekają! Wiatr mocno 
wieje w moje żagle.
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Rzeszów, 7.10.1996
Kochana Mamusiu!
Wróciłem właśnie z mojego drugiego domu. Pew-

nie zastanawiasz się teraz, co to za miejsce, ten „drugi 
dom”. Mówię o basenie. Tak, Mamo, o basenie.

To tata nazwał go „moim drugim domem”, kiedy 
tylko tam weszliśmy i zobaczyłem to piękne miejsce. 
Woda jest czysta – wydaje się być niebieska, zupełnie 
inna od tej, w której kąpałem się nad morzem, kiedy 
jeszcze jeździłaś z nami na wakacje i w ogóle kiedy 
jeszcze nie pojechałaś na ten cały „urlop”. Ten urlop 
trwa bardzo długo, Mamo, kiedy wrócisz? Nie mogę 
się doczekać, żeby pokazać Ci mój drugi dom. 

Bardzo mi się podoba to określenie. Tata mówi, 
że będę teraz spędzał na basenie coraz więcej czasu, 
a dzięki temu będę czynił duże postępy, ale ja zupeł-
nie nie wiem, o co mu chodzi. Ja się cieszę, bo ten ba-
sen naprawdę mi się podoba, są zjeżdżalnie i takie faj-
ne bąbelki, w których można się popluskać. Tata jed-
nak nie daje mi wiele czasu na odpoczynek, bo ciągle 
każe ćwiczyć i pływać. W ogóle tego nie rozumiem, ale 
grzecznie słucham, bo bardzo go kocham i nie chcę, 
żeby się na mnie zawiódł. Umiem już pływać żabką 
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i motylkiem. Zastanawiam się, dlaczego wszystkie sty-
le związane są ze zwierzętami. Nie wydaje mi się, żeby 
motyle umiały pływać. 

Pływania oprócz taty uczy mnie także pan Kamil – 
ratownik. Bardzo go lubię, bo jak się nauczę jakiejś no-
wej fi gury i przepłynę całą trasę basenu, to wtedy daje 
mi lizaka albo cukierka. Pan Kamil wcale na mnie nie 
krzyczy, kiedy coś mi nie wyjdzie, jest spokojny i miły. 
Wciąż powtarza, że „następnym razem na pewno się 
uda”. Ja też mam taką nadzieję, dlatego codziennie 
chodzę na basen i pilnie ćwiczę. Czasami zaczynam 
się trochę nudzić i wychodzę z wody, ale wtedy przy-
chodzi tata i mówi, że „trening czyni mistrza”. To ko-
lejne powiedzenie, które bardzo mi się podoba. Tata 
zawsze potrafi  mnie zmotywować i za to go kocham. 
Powtarza, że mama byłaby ze mnie dumna. No i mam 
nadzieję, Mamo, że jesteś zadowolona z tego, jak so-
bie radzę.

Chciałbym, żebyś zobaczyła moje wyczyny na ba-
senie. Wróć już z urlopu, proszę. Zawsze, kiedy pytam 
tatę, o co chodzi z tym całym urlopem, on odpowiada, 
że jesteś na nim bardzo zajęta i po prostu nie masz cza-
su wrócić. No nie wiem, Mamo, może znajdziesz choć 
trochę czasu, aby przyjechać?

Twój kochający Piotruś

* * *

Rzeszów, 12.06.2000
Kochana Mamusiu!
Właściwie nie wiem, od czego mam zacząć. Przede 

wszystkim chcę Ci powiedzieć, że mam wszystkiego 
dość. Mam dość szkoły i nauczycieli, którzy każą od-
rabiać nam te okropne prace domowe, mam dość kole-
gów z klasy, którzy wyśmiewają się ze mnie, że niby nie 
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mam czasu na nic, ciągle jestem zajęty, że ojciec to chy-
ba w ogóle nie wypuszcza mnie z domu. W tym ostat-
nim jest nawet trochę racji, z tym że ojciec nie wypusz-
cza mnie nie z domu, a z basenu, czyli miejsca, które 
kiedyś nazwałem swoim drugim domem, a teraz mam 
go już serdecznie dosyć. 

Codziennie przychodzę na te idiotyczne treningi, 
codziennie wylewam siódme poty, żeby tylko zadowo-
lić tatę, codziennie przepływam kilkaset metrów base-
nu, nie dostając za to jakiejkolwiek nagrody. Nie liczę 
na laury, ale chociażby na to, że ktoś doceni, jak się sta-
ram i że poświęcam cały swój wolny czas, by „czynić 
coraz większe postępy”, jak niegdyś mówił tata. Teraz 
tata nie recytuje jakichś podniosłych haseł motywa-
cyjnych, tylko krzyczy na cały basen: „Szybciej! Moc-
niej! Nie leń się! Jeszcze raz!”. Jego też mam serdecz-
nie dosyć. Nie może zrozumieć, że chciałbym raz na 
jakiś czas spotkać się z kolegami, porozmawiać, pograć 
z nimi w piłkę… Zamiast tego po przyjściu ze szko-
ły mam tylko godzinę na odrobienie lekcji i zjedze-
nie obiadu, a potem od razu muszę biec na basen, aby 
pod okiem ratownika Kamila stawać się „wielką gwiaz-
dą sportu”.

Ratownik Kamil też się zmienił – już nie daje mi 
cukierków i lizaków, już nie wybacza tak wielu błę-
dów… Nie mogę tego zrozumieć, przecież początki ni-
gdy nie są łatwe. Każdemu zdarza się popełnić błąd, 
nawet wybitnym pływakom. A ja takim wybitnym pły-
wakiem na pewno nie zostanę. Nie wierzę w to. Nie 
dostaję żadnej motywacji, wszyscy tylko na mnie krzy-
czą. Czy nie widzą, że się staram, jak tylko mogę? Czy 
nie widzą, że odpuszczam sobie różne rozrywki tylko 
po to, żeby byli zadowoleni i żeby wreszcie się odcze-
pili? Dla ojca liczy się tylko to, żeby być ojcem „wielkiej 
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gwiazdy sportu” i chwalić się na lewo i prawo, że to on 
mnie odkrył i motywował. 

Wiem, że nigdy nie zobaczysz tych wszystkich wy-
darzeń na własne oczy. To niemożliwe. I wcale nie je-
steś na żadnym urlopie, prawda, Mamo?

Twój kochający Piotruś

* * *

Rzeszów, 12.07.2004
Kochana Mamusiu!
Właśnie uciekłem z domu. Nie interesuje mnie, co 

ojciec powie. Po prostu uciekłem. Bardzo się zdener-
wowałem, ponieważ tata chciał mnie wysłać na wie-
czorny trening. Nie będę chodził na żadne wieczorne 
treningi! Mam już dwa w ciągu dnia i tyle mi wystar-
czy. A tymczasem on chce, żebym ćwiczył jeszcze wię-
cej… Pewnie myśli tylko o pieniądzach.

Jest coś, o czym ojciec nie wie. Uciekam z tych tre-
ningów. Nie chcę brać w nich udziału. Ostatnio na ba-
sen przybyło kilku innych chłopaków, którzy też marzą 
o wielkiej karierze sportowca. Nie spodobałem im się, 
więc mi naubliżali. Nie chcę Ci przytaczać tych słów, 
ale uwierz, nie były to miłe zwroty. To był pierwszy 
raz, kiedy uciekłem. Potem takie sytuacje zaczęły się 
powtarzać, a ja znowu wychodziłem z basenu, nie ra-
cząc powiedzieć „do widzenia”. Zresztą nie ma nikogo, 
komu mógłbym powiedzieć parę miłych słów. Ratow-
nik Kamil mnie nie obchodzi, bo już dawno przestał 
być osobą, która w jakiś sposób uczyłaby mnie pływa-
nia. Podobnie jak ojciec, który przychodzi co prawda 
na niektóre treningi, ale swoją obecnością nie próbuje 
mi pomóc. Wręcz przeciwnie, tylko rozprasza i jesz-
cze bardziej irytuje. Dlatego właśnie powoli porzucam 
swoje marzenia o jakimkolwiek sukcesie w sporcie. 
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O ile jeszcze parę lat temu miałem resztki nadziei na 
to, że odniosę sukces, to teraz nie widzę przyszłości dla 
siebie w tej branży. A już na pewno nie z takim ojcem, 
który nie pomaga mi ani trochę.

Gdybyś tu była, miałbym motywację. Ale teraz 
mam zwyczajnie dość tego, co się dzieje w moim ży-
ciu. Na szczęście, kiedy skończę osiemnaście lat, będę 
mógł robić to, co mi się żywnie podoba. Pociesza mnie 
ta myśl. Może w przyszłości zostanę prawnikiem?

Twój kochający Piotruś

* * *

Lublin, 19.07.2006
Kochana Mamusiu!
Jestem właśnie na zawodach sportowych w Lubli-

nie. W przerwie między dwiema konkurencjami zna-
lazłem czas, aby do Ciebie napisać. Tata kibicuje mi na 
trybunach. 

Wszystko jakoś się ułożyło. Nie mogę uwierzyć, że 
kiedyś wygadywałem takie okropne rzeczy o tacie. Te-
raz rozumiem, że po prostu motywował mnie w inny 
sposób, niż gdyby miał sypać pochwałami. Byłem nie-
posłuszny, naprawdę. Uciekałem z domu, buntowałem 
się, nie chciałem chodzić na treningi. Ale na szczęście 
wróciłem na odpowiednią ścieżkę. Teraz odnoszę suk-
cesy i nieskromnie muszę powiedzieć, że jestem z sie-
bie dumny. To również dzięki tacie. Gdyby nie on, nie 
osiągnąłbym tak wiele. 

Chłopcy, którzy wcześniej mnie obrażali, przepro-
sili za wszystkie przykrości. Chyba zorientowali się, że 
sytuacja zmierzała w niebezpieczną stronę. Teraz rów-
nież mi kibicują. Niestety, oni nie dostali się na te za-
wody, ponieważ zbyt późno zaczęli swoją przygodę 
z pływaniem. Ja, dzięki temu, że ćwiczę od najmłod-
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szych lat, mogę startować w tym konkursie. Mam na-
dzieję na ciągły rozwój. Już niedługo przeprowadzę się 
do mieszkania w Warszawie, aby móc ćwiczyć na pro-
fesjonalnych obiektach. Nie mogę się doczekać! 

Jeśli chodzi o inne sukcesy w sporcie, to ostatnio 
startowałem w kilku konkursach wojewódzkich i zaj-
mowałem wysokie miejsca. W wyścigu na pięćdziesiąt 
metrów nawet udało mi się wygrać! Dzisiejsze zawody 
są pierwszym tak profesjonalnym konkursem, w któ-
rym udało mi się wziąć udział. Pod koniec lipca wy-
jeżdżam również na obóz pływacki dla dorosłych. Bio-
rą w nim udział najlepsi. Mam nadzieję, że przywiozę 
stamtąd jeszcze więcej doświadczeń.

Mamo, pewnie zastanawiasz się, czemu do Ciebie 
piszę, skoro wiem, że i tak tego nie przeczytasz. Prze-
cież nie jesteś na żadnym urlopie. Powód jest prosty 
– skoro nie możesz zobaczyć moich sukcesów na wła-
sne oczy, to postanowiłem, że je opiszę. Może oglądasz 
mnie gdzieś z góry i kibicujesz?

Na koniec chciałem dodać, że najważniejsze w ży-
ciu jest to, żeby się nie poddawać. Trzeba dążyć do zre-
alizowania swoich marzeń. Każdy ma gorsze momenty 
– ja też je miałem. Potrafi łem się jednak zmobilizować 
i dzięki temu wiele udało mi się osiągnąć. Nie spoczy-
wam na laurach i dalej chcę trenować, żeby być jeszcze 
lepszym.

Twój kochający Piotruś

PS Nie mogę uwierzyć, że kiedyś chciałem zostać 
prawnikiem!
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Znów wróci o szcz cie

rzy mało ruchliwej drodze stoi dom z nume-
rem 13. Jest pomalowany na żółto i ma niebie-
skie okiennice, między dwoma oknami ubrany-

mi w haftowane fi raneczki wspinają się róże. Od wio-
sny do jesieni cały dom otacza mnóstwo przecudnych 
roślin. Mieszka tu szczęśliwa rodzina: mama, tata, 
Agnieszka, jej młodsza siostra Ania i JA – czworonoż-
na ulubienica rodziny, Diana. Aga dostała mnie po wy-
granych zawodach, jakieś 3 lata temu. Kochała mnie 
i bawiła się ze mną codziennie, kąpała, czesała, karmi-
ła i uczyła, jak być mądrym psem. Żyło mi się tu jak 
w psim raju. 

Otóż Aga oprócz mnie, najwierniejszego przyja-
ciela, miała trzy koleżanki. Musiałam to jakoś prze-
boleć, w końcu podzieliłam się z nimi miłością mojej 
pani. Dziewczynki razem chodziły na boisko, by tre-
nować biegi, no nie takie zwykłe biegi, bo przez płot-
ki. Ja uwielbiam ten sport! Szybko biegać potrafi  każ-
dy pies, wiadomo. Przepraszam jamniki, nie każdy, ale 
większość. Skakać przez przeszkodę umieją tylko nie-
które psy. Na przykład JA – colli, bo mam długie, moc-
ne nogi i odwagę w naturze. Te płotki, przez które one 
przeskakiwały, były dla mnie za wysokie i zbyt gęsto 
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ustawione. Kiedy jednak dziewczyny odpoczywały, ja 
obiegałam płotki tak po psiemu i też mi to fajnie wy-
chodziło. Czasem przeskoczyłam.

– Brawo, Diana, super. Jesteś mistrzem
– Teraz patrz na nas i ucz się – tłumaczyła Aga 

i z czułością patrzyła mi w oczy.

Z ROZKOSZ  WSPOMINAM TE CHWILE

A teraz co zajmuje moją Agę? Komputer i randki! 
Szkoda gadać! Zupełnie nie rozumiem, dlaczego prze-
stała trenować, przecież szło jej tak dobrze? Aga ma 
strasznie długie, mocne nogi. Świetna kondycja. Czas 
rewelacyjny. Zupełnie jak JA.

Kiedyś podsłuchałam, jak rodzice rozmawiali z wy-
chowawcą. Ona? Taka dobra uczennica, opuściła się 
w nauce? Rodzice postanowili temu zaradzić, wspie-
rali ją i namawiali na zmianę zachowania, ale nie po-
wiodło się. 

Potem pojawił się kolejny problem. 
Aga siedziała przed kompem, coś pisała, ryczała do 

poduszki, bezmyślnie pochłaniała kolejne paczki chip-
sów. Wstrętne, śmierdzące żarcie! Od tego zapachu 
mnie, rasowego psa, zbierało na mdłości. Ale co? Co 
ja mogłam zrobić? Przynosiłam jej moją piłeczkę, ale 
jej nie brała. Przynosiłam smycz i zabawki, nic z tego. 
Więc leżałam u jej stóp, cichutko piszcząc i czekając, 
by się mną odrobinę zainteresowała. Nie można tak 
psa lekceważyć! Po jakimś czasie JA też przybrałam na 
wadze. Brak ruchu, wiadomo. Wyglądałam źle. Moja 
chluba – lśniąca, jasnobrązowa sierść – poszarzała.

Pewnego dnia odwiedziły ją koleżanki z sekcji płot-
karskiej. Siedziały w pokoju. Było jakoś dziwnie. Ich 
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spojrzenia uciekały na bok, nie potrafi ły znaleźć tema-
tu do rozmowy. Trochę o szkole, trochę o treningach, 
momentami zapadała cisza. Widać, że usiłowały zna-
leźć jakiś temat, ale nic im się nie kleiło. Wtedy za-
szczekałam. Dość tego! „Dlaczego nikt nie zauważa 
mojej obecności?” – myślałam oburzona. Momentalnie 
dziewczyny zareagowały.

– Witaj, Diana, jak piesku? Kochana sunia, śliczna.
– Aga, czemu Diana ma smutne oczy? – spytała 

Roksi.
– Smutne, dlaczego? Chyba wam się wydaje – od-

powiedziała dość ostro.
W chwilę potem dziewczyny pożegnały się i wy-

szły. Aga z płaczem rzuciła się na łóżko. Podeszłam 
i zaczęłam się do niej łasić. Powoli docierało do mnie, 
że Aga ma jakieś zmartwienie.

A może się zakochała? W kim? Przecież nie spo-
tyka się z żadnym chłopakiem. Coś bym na ten temat 
wiedziała. Zaraz, zaraz, a może jakaś koleżanka zrobiła 
jej przykrość. „Dziewczyny w tym wieku potrafi ą być 
złośliwe” – myślałam po psiemu. Tak, psy mają intuicję. 
Psy doskonale rozumieją emocje.

Ten dzień nie chciał się skończyć… Aga znów coś 
pisała na komputerze. Rodzice pukali do pokoju i pro-
sili, by z nimi porozmawiała. JA niespokojnie kręciłam 
się po pokoju zdezorientowana i wystraszona jedno-
cześnie. Co będzie dalej? Jak mogę pomóc mojej pani? 
Co robić? Co robić? Kręciłam się w kółko. Już od wie-
lu godzin nie byłam na spacerze, a tu pokój zamknięty. 
Zaczęłam skamleć i drapać w drzwi. Aga ze wściekło-
ścią rzuciła we mnie poduszką i powiedziała: 

– Co, ty też przeciwko mnie?
Wystraszyłam się. Pani nigdy na mnie nie krzycza-

ła. Podwinęłam ogon i położyłam uszy po sobie. Sku-
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liłam się przed drzwiami. Nagle, pierwszy raz w życiu, 
Aga mnie uderzyła.

– Ciebie też już nie potrzebuję! Wynoś się, ty głu-
pi kundlu!!!

Zaskomlałam z bólu i upadłam. Dopiero wtedy 
Aga przestała płakać i krzyczeć… Przykucnęła nade 
mną i głaskała.

– Diana – przepraszam. – Wstań. Co ci jest? Ja nie 
chciałam. Przepraszam. Maaamo! Taaato!

Potem sprawy potoczyły się szybko. Rodzice Agi 
opatulili mnie w koc i zanieśli do samochodu. Wszyscy 
pojechaliśmy do weterynarza. Dostałam zastrzyk i kro-
plówkę. Lekarz ze smutkiem patrzył na mnie i mówił:

– Jest zaniedbany, brak mu ruchu i chyba ludzkiej 
czułości. Taki pies, proszę mi wierzyć, może poważnie 
zachorować z tego powodu.

Aga zaczerwieniła się po końce włosów. 
– Przepraszam – szepnęła. – Przepraszam – tym ra-

zem głośniej, – ciebie, Diano, i was, mamo i tato. Dia-
no, kocham cię i muszę cię uratować! Co mam zrobić, 
panie doktorze? 

– Tu masz suplement na stawy, podawaj raz dziennie. 
Tu lek na odbudowę wątroby, przed każdym posiłkiem 
przez 2 miesiące. Posiłki lekkie, małe, 3 razy dziennie. 
Dużo ruchu i oczywiście dużo miłości i pieszczot.

To ostatnie zalecenie najlepiej mi się podobało, 
więc radośnie pomachałam ogonem panu weteryna-
rzowi. Wróciliśmy do domu. Mina mojej pani mó-
wiła mi, że dręczą ją wyrzuty sumienia z powodu do-
prowadzenia mnie do takiego stanu. Następnego ran-
ka Aga ubrała się w dawno nieużywany dres i wzięła 
mnie na spacer. Kręciłam się we wszystkie strony, wę-
szyłam, przemierzałam na nowo stare ścieżki. Czułam, 
że szczęście wraca do nas.
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PO NIECA YM MIESI CU

Moja pani poprawiła oceny w szkole. Jednak nie 
chciała biegać ze mną. To nadal mnie martwi. Czy 
wróci do dawnej kondycji? Czy wróci do sekcji płot-
karskiej? Nie wiem. Fajnie być psem – szybciej docho-
dzi się do zdrowia. W końcu mówi się, że goi się jak 
na psie. 

Kiedyś spotkałyśmy w parku Roksanę. Dziewczyny 
stanęły naprzeciw siebie. Aga spuściła wzrok i wierciła 
butem w ziemi. Coś tam mówiła pod nosem, a Roksi 
kiwała głową. Nie bardzo wiem dokładnie co, bo by-
łam bardzo zajęta obwąchiwaniem się z psem Roksany 
– dobermanem Nero.

Dwa dni później stawiłam się u weterynarza do 
kontroli. Wszystko było ok. Potem Aga z lekarzem 
zaczęli przymierzać na mnie i na niej dziwne sprzę-
ty. Ojej, jakieś szerokie szelki oplątały moją klatkę, od 
nich biegła długa linka zakończona wielką sprężyną. 
Najdziwniejsze było to, że sprężynę tę przypinało się 
do skomplikowanego pasa zapiętego na Adze! No i nie 
wiem, kto kogo ma prowadzić, skoro nikt nie trzyma 
smyczy? W sobotę rano spotkałyśmy się z Roksaną 
i Nerem w parku. Oni też mieli taki sprzęt na sobie. 
Na sygnał Nero ruszył i z całej siły pociągnął swoją pa-
nią. Szczekałam na niego i próbowałam wytłumaczyć, 
że tak nie można. Na to doberman z wywieszonym ję-
zorem zachęcał mnie, bym postępowała jak on, a moja 
pani tym razem będzie szczęśliwa. Zapewniał, że tre-
nuje tak już od dawna i to niesamowita radocha nie 
musieć iść grzecznie przy nodze, tylko ciągnąć smycz 
ile sił w łapach. Niepewnie odwróciłam się i patrzyłam 
na Agę. A ona machała rękami i zachęcała do biegu. 
No dobrze, spróbuję.

46



47

Znów wróci o szcz cie

Linka była długa, więc zanim się napięła, odeszłam 
na 3 metry. Na początku biegłam truchtem i Aga zaraz 
mnie dogoniła. Linka splątała mi łapy. Ok, czyli trucht 
to za wolno. Ruszyłam tym razem szybszym kłusem 
i starałam się utrzymać napięcie linki, ale nadal bałam 
się tak po prostu ciągnąć do przodu. Aga wołała: „No 
dawaj, dalej, Diana, nie bój się, dajesz, dajesz naprzód!”. 
Przyspieszyłam i przeszłam w szybki kłus. Z prawej 
strony minął nas Nero. Jejku, oni obiegli już cały park, 
a my dopiero zaczynamy. Ruszyłam galopem za nim 
i po paru krokach poczułam delikatne szarpnięcie. 
Linka mocno się napięła, a ponieważ Aga nie zdążyła 
się rozpędzić, rozciągnęła się też sprężyna. Wystraszy-
łam się i obróciłam głowę w jej stronę i wtedy zoba-
czyłam to, czego tak dawno nie widziałam. Ogromny 
uśmiech na jej twarzy. Sprężyna sprawiła, że Aga się 
nie przewróciła, tylko wykonała duży skok nad kału-
żą. Zachęcona radością mojej pani ruszyłam. Uwierzy-
łam Nerowi. Dzięki przypięciu do mnie Aga nie mu-
siała wkładać w bieg tyle siły, a jej kroki były znacznie 
dłuższe niż podczas zwykłego biegu. To była szaleń-
cza radość! Niedługo potem leżałyśmy spocone na tra-
wie. Nero przebiegł koło nas machając swoim krótkim 
ogonem i szczeknął:

– Co tam dziewczynki – pasiecie się na trawce? 
– Poczekaj ty! Jeszcze zobaczysz! – odwarknęłam.
Tak zaczęła się nasza przygoda z nowym sportem – 

canicrossingiem – czyli bieganie z psem. Aga zapisała 
nas do klubu. Okazało się, że Roksana i pies Nero są 
złotymi medalistami zeszłorocznych wyścigów. U nas 
w Polsce występują dwie długości trasy. Szybka i wy-
trzymałościowa. Aga zdecydowała, że my spróbuje-
my na krótszej trasie. Treningi rozpoczęłyśmy wczesną 
wiosną. No, niestety oznaczało to, że na trasach zale-
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gają jeszcze resztki śniegu i błoto. Na początku biega-
łyśmy co dwa dni, aby nie nabawić się zakwasów. Za-
wsze ćwiczenia rozciągające przed i na koniec. Miały-
śmy w parku kilka wytyczonych tras i by się nie nudzić, 
zmieniałyśmy je co tydzień. Aga miała coraz lepszą 
kondycję, a ja już nie miałam żadnych obaw, by cią-
gnąć linkę z całych sił. Często z trudem utrzymywa-
ła równowagę ślizgając się na błocie. Zgodnie z radą 
Nero, zatrzymywałam się, gdy Aga lądowała na zie-
mi. Wyglądała wtedy prześmiesznie. Ubłocone kolana, 
buzia cała ochlapana i tylko białe zęby lśniły w uśmie-
chu. Rodzice Agi nie byli zachwyceni naszą nową pa-
sją. Przekonywali, że Aga powinna wrócić do płotkar-
stwa, że dość już szaleństw. 

Koniec roku szkolnego. Aga miała całkiem niezłe 
świadectwo. Tydzień po zakończeniu szkoły przystą-
piłyśmy do wojewódzkich zawodów młodzieżowych 
w canicrossingu. Czułam, że wygramy. Trasa była w in-
nym mieście, ale przecież byłyśmy przygotowane. Ro-
dzice przywieźli nas na miejsce. Zawodników było 
mnóstwo! Psy wszelkich ras, ale też nierasowe. Na star-
cie ogromne zamieszanie. Psy się plątały, szczekały. By-
łam oszołomiona. Nigdy nie widziałam tylu psów i nie 
czułam tylu zapachów. Nie mogłam się skoncentrować. 
Trasa była trudna i już na pierwszym zakręcie popełni-
łyśmy błąd. Za bardzo ścięłam zakręt i linka otarła się 
o pień drzewa. Aga wylądowała na nim. Stłukła sobie 
policzek aż do krwi. Biegła dalej, ale ja już nie byłam 
taka pewna siebie, zwolniłam tempo. Mijały nas inne 
pary. Zewsząd było słychać pokrzykiwania. Dotarły-
śmy na metę drugie od końca. Bałam się, że ta porażka 
zgasi jej zapał i znowu będą kłopoty. Zmęczeni i zamy-
śleni wróciliśmy do naszego żółto-niebieskiego domu. 
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Tego wieczoru siedzieliśmy na huśtawce w ogrodzie. 
Znowu wszyscy razem: rodzice, Aga, Ania i JA.

Pod koniec wakacji Aga spotkała się ze swoimi 
dawnymi przyjaciółkami-płotkarkami. Umówiły się na 
wspólne spacery ze swoimi psami. JA – byłam w siód-
mym niebie. Uwielbiam psie spotkania towarzyskie. 
Tylko co z Agą? Słyszałam dziś rozmowę rodziców:

– Wiesz, to był trudny czas w życiu naszej Agi. Ten 
chłopak poznany na facebooku tak ją zranił… Myśla-
łam, że się nie pozbiera – westchnęła już z ulgą mama.

– Tak. Kryzys Agi zburzył spokój naszej rodziny, jej 
samej byłby zrujnował życie. Jak dobrze, że to minęło.

– A te zwariowane wyścigi z psem w parze?! Nie 
podobał mi się ten pomysł. Ale wyszalała się. Odtru-
ła myśli i znów jest szczęśliwa. Od września wraca na 
treningi w sekcji płotkarskiej. Teraz wszystko będzie 
jak dawniej.

– Myślę też, że te przeżycia wzmocniły jej odpor-
ność psychiczną. W sporcie to ważne, by zachować 
równowagę między ciałem i umysłem – powiedział 
tata.



50

Anna Niewiarowska

Biegnij, Aniu!

Jeśli nie uwierzysz w to, że możesz wygrać, 
przegrasz, zanim zaczniesz biec .

en cytat, zaczerpnięty od któregoś ze znanych 
sportowców, nieraz powtarzała mi moja przy-
jaciółka Marysia, zapalona biegaczka i zawod-

niczka Gminnego Klubu Sportowego „Jura”. To moja 
najlepsza przyjaciółka, z którą znam się od dzieciństwa 
i chodzę razem do szóstej klasy. Odkąd sięgam pamię-
cią, Marysia zawsze lubiła dużo biegać i być bardzo 
aktywna. W wieku 4 lat jej rodzice zapisali ją do klu-
bu sportowego, gdzie zaczęła regularnie trenować bie-
ganie. Dziś, mając 13 lat ma na swoim koncie bardzo 
wiele sukcesów, pucharów i medali. Jej trenerzy mówią, 
że urodziła się po to, aby biegać. Zabawne, prawda? 

Zawsze podziwiałam Marysię za jej ducha walki, 
wytrwałość, cierpliwość i determinację. Jej siła czę-
sto dawała mi motywację do działania. Jestem dzien-
nikarką naszej szkolnej gazetki „Głos Ucznia” i czę-
sto zamieszczam w nim relacje z zawodów sportowych, 
w których Marysia bierze udział. Wiem, że moje re-
portaże na ten temat bardzo podobają się mojej przy-
jaciółce. Czasem, kiedy coś przeczyta, mówi do mnie 
żartobliwie:
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– Anka, powiedz mi, jak to możliwe, że tak pięk-
nie piszesz o sporcie, choć w życiu nie wzięłaś udziału 
w żadnych zawodach, a na zajęciach z wf-u nie wyróż-
niasz się sprawnością? 

– A to dlatego, że spędzam z tobą tyle czasu. Ob-
serwuję cię, słucham, widzę, jak z każdym tygodniem 
stajesz się coraz szybsza i silniejsza. Nauczyłaś mnie 
myśleć i cieszyć jak ty, oto cały sekret – odpowiadam 
śmiertelnie poważnie, po czym wybuchamy śmiechem.

Ale to, o czym pragnę wam dzisiaj opowiedzieć, 
to nie wielkie sportowe sukcesy Marysi, chwile sławy 
i chwały. Te piękne momenty są dla sportowca nagro-
dą za ciężką pracę, jego chlubą. Marysia przyzwyczaiła 
nas do ciągłych wygranych, dlatego też wyrobiłam so-
bie w głowie taki schemat: 

Trening, cięższy trening, jeszcze cięższy trening – 
i zasłużony sukces.

I przez długi czas ten schemat się sprawdzał, ale 
pewnego czerwcowego popołudnia odkryłam jesz-
cze jedno, zupełnie inne oblicze sportu – KONTU-
ZJE. To koszmarne słowo zmieniło życie mojej przy-
jaciółki i pośrednio też moje, bo właśnie w takich sytu-
acjach poznajemy, czym jest prawdziwa przyjaźń. Ale 
po  kolei.

* * *

W połowie września ubiegłego roku Marysia star-
towała w ogólnopolskich zawodach na krótki dystans 
we Wrocławiu. Była zdecydowaną faworytką. Trener 
liczył na to, że pobije rekord Polski. Twierdził, że jest 
w bardzo dobrej formie i że to właśnie jej dzień, jej 5 
minut, jak potocznie się mawia o takiej chwili. Sama 
zawodniczka była, jak zawsze, skoncentrowana do sa-
mego startu. Mogła jej zagrozić tylko jedna biegaczka 
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z Morskiego Klubu Sportowego „Mewa”. Od same-
go startu obie zawodniczki biegły równo obok siebie. 
Jakieś 5 metrów przed metą Marysia nagle przyspie-
szyła, a wówczas biegnąca obok niej rywalka z całej 
siły pociągnęła ją za rękę. Marysia upadła gwałtownie 
i potoczyła się kilka metrów dalej, uderzając w ścianę 
budynku technicznego. Przy tak dużej prędkości siła 
uderzenia była naprawdę spora. Wszyscy zamarli w ci-
szy. Zawodniczka klubu „Mewa” przebiegła linię mety 
z rękoma w górze, ale cały stadion milczał i obserwo-
wał leżącą na ziemi Marysię. Natychmiast pojawiła się 
obsługa medyczna, lekarze bardzo krótko naradzali się 
między sobą. Po chwili na stadion wjechała karetka 
pogotowia. Kiedy lekarze wnosili Marysię do ambu-
lansu, cały stadion skandował na stojąco jej imię:

– Marysia, Marysia, Marysia!… 
Marysię przewieziono do wrocławskiego szpitala, 

a zawodniczka klubu „Mewa” została zdyskwalifi ko-
wana. Ponadto sędziowie podjęli starania o ukaranie 
jej dodatkowo rocznym zakazem udziału w zawodach 
ogólnopolskich za zachowanie niegodne sportowca, 
odległe od formuły fair play, która powinna przyświe-
cać wszystkim ludziom sportu. Uważam, że sędziowie 
postąpili słusznie, w sporcie nie ma miejsca na takie 
zdarzenia. 

Tymczasem po kilku godzinach spędzonych na od-
dziale chirurgii wrocławskiego szpitala i przeprowa-
dzonym zabiegu Marysię odwiedził lekarz prowadzą-
cy, który nie miał dla niej dobrych wiadomości.

– Marysieńko – zaczął łagodnie – miałaś bardzo 
ciężki wypadek. Obrażenia, które odniosłaś, dotyczą 
całego ciała. Większość z nich ustąpi za kilka dni lub 
tygodni, ale lewa noga jest złamana w kilku miejscach. 
Po zrośnięciu się kości i zdjęciu gipsu będzie cię cze-
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kała bardzo skomplikowana operacja, a później wielo-
miesięczna rehabilitacja. Jesteś jednak bardzo młoda 
i myślę, że wszystko z czasem wróci do sprawności. 
Może nie do takiej, jak przed upadkiem, ale na pew-
no będziesz mogła chodzić i jeszcze cały świat na tych 
nogach przejdziesz – powiedział na koniec lekarz, aby 
dodać jej otuchy.

Każdy inny człowiek załamałby się po usłyszeniu 
takiej informacji, ale nie Marysia. Ona patrzyła przez 
chwilę w rozświetlone słońcem okno, po czym zwróci-
ła się do lekarza i zapytała:

– A czy myśli pan, doktorze, że jeszcze kiedyś będę 
mogła biegać?

– Myślę, że życie jest jedną wielką niewiadomą i że 
nigdy nie wolno mówić nigdy. Słyszałem kiedyś, jak je-
den ze znanych biegaczy powiedział: Jeśli nie uwierzysz 
w to, że możesz wygrać, przegrasz, zanim zaczniesz biec. 
Nadzieja potrafi  góry przenosić, a każdy człowiek jest 
kowalem swojego losu. W sporcie wygranym jest już 
ten, który staje na starcie. Widzę, że jesteś wyjątkową 
dziewczynką i wierzę, że ci się uda.

Słowa, które usłyszała Marysia od tamtego lekarza, 
były przez następne miesiące sposobem jej myślenia. 
Choć rzeczywiście po kilku tygodniach przeszła bar-
dzo skomplikowaną operację nogi, to lekarze twier-
dzili, że są bardzo zadowoleni z wyniku, który bar-
dzo dobrze rokuje na przyszłość. Potem rozpoczęła się 
wielomiesięczna rehabilitacja. Codziennie odwiedza-
łam Marysię, pomagałam jej w ćwiczeniach, nadrabia-
łam z nią szkolne zaległości i godzinami wsłuchiwa-
łam się w plany, jakie snuła na przyszłość. Jak można 
się domyślić, sport zajmował w nich nadrzędne miej-
sce. Wspierałam ją w tych marzeniach. Wiedziałam, że 
wcześniejsze treningi to kropla w morzu przed tym, co 
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ją czeka podczas rehabilitacji. Czułam jednak, że póki 
ta wiara jest tak silna, póty szanse Marysi na powrót do 
zdrowia są naprawdę realne. 

Bardzo wiele czytałam o sportowcach, którzy ule-
gli kontuzji. Z przerażeniem stwierdziłam, że bardzo 
wielu z nich pozostało całkiem samych w tych trud-
nych chwilach. To, co było najtrudniejsze w ich zma-
ganiach z powrotem do zdrowia, to samotność. Ludzie 
bardzo szybko zapominają bohaterów, gdy nagle zej-
dą ze sceny. Na ich miejscu pojawiają się następni. Nie 
mogłam tego zrozumieć, jak to jest, że przed chwilą są 
podziwiani, a za chwilę zupełnie zapomniani. Brutalna 
prawda. W takich chwilach człowiek najbardziej po-
trzebuje wsparcia, poczucia bezpieczeństwa, a czasem 
zwykłej rozmowy. Kontuzja – magiczne zaklęcie, któ-
re sprawia, że sportowiec znika z wielkiej areny. Kie-
dy uświadomiłam sobie tę okrutną prawdę, postanowi-
łam, że zrobię wszystko, aby taki los nie spotkał mojej 
przyjacółki. Jej dawna siła była dla mnie motorem do 
wielu działań, teraz ja postanowiłam odwzajemnić się 
jej tą dobrą energią.

Mijały tygodnie. Marysia dość szybko wracała do 
sprawności. Jej determinacja nawet mnie wprawiała 
w osłupienie. Któregoś dnia powiedziała do mnie:

– Anka, przyszedł już czas, abym rozpoczęła tre-
ningi, i liczę na ciebie, że zaczniesz ze mną biegać – 
stwierdziła Marysia tonem tak kategorycznym, że nie 
wiedziałam, co mam jej odpowiedzieć.

– Marysiu, ale jak to sobie wyobrażasz, przecież ja 
nigdy nie biegałam, nie wiem, czy sobie poradzę, może 
lepiej poprosić trenera o pomoc? – popatrzyłam na nią 
niepewnie, nie wiedząc, co na to odpowie.

– Co ty opowiadasz, Aniu? Oczywiście, że sobie 
poradzimy. Ja chcę wrócić do biegania, a ty do pisania 
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o sporcie. Czas, abyś posmakowała tego, o czym tak 
pięknie opowiadasz. 

Ton jej głosu nie pozostawiał wątpliwości. Późną 
wiosną rozpoczęłyśmy treningi. To była dla mnie praw-
dziwa droga przez mękę. Zmęczenie fi zyczne odbiera-
ło mi chęci do jakiegokolwiek działania. Tymczasem 
Marysia biegała, zaciskając pięści i posyłając mi rado-
sny uśmiech, kiedy ze zmęczenia kładłam się na ziemi.

– Wstawaj, wstawaj, Anka, bo to nie koniec na dzi-
siaj. Jak dobiegniemy do wzgórza, będziesz z siebie 
dumna. – I tak rzeczywiście było. 

Nasze treningi stawały się coraz łatwiejsze. Poko-
nywałyśmy coraz to dłuższy dystans, a i zmęczenie 
przychodziło później. Marysia dokładnie trzymała się 
wytycznych lekarza. Wiedziała, że powrót do pełnej 
formy musi osiągać małymi kroczkami, aby nie prze-
ciążyć organizmu. Ale pewnego dnia ni z gruszki, ni 
z pietruszki, powiedziała:

– Zapisałam nas do udział w gminnych zawodach 
w bieganiu na 5 km.

– Co takiego? – aż podskoczyłam w miejscu z wra-
żenia – Wykluczone! 

– Nie pękaj! Tylko ten jeden raz. Proszę, zgódź się, 
to będzie uwieńczenie naszych wspólnych treningów, 
no i może poczujesz tę adrenalinę, o której piszesz 
w swoich relacjach z zawodów. Smak klęski, a może 
nawet i wygranej, co myślisz? – zapytała, mrugając do 
mnie okiem.

– Oszalałaś chyba. Ty to ja rozumiem, ale ja? Nie, 
nie, to niedorzeczne – odpowiedziałam.

– W takim razie postanowione. Wisisz mi 10 zł za 
wpisowe – zaśmiała się, wyciągając dłoń.

– Jesteś niemożliwa – odpowiedziałam, bo wiedzia-
łam, że i tak nie odpuści.
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* * *
Nadszedł dzień zawodów. Nigdy w życiu tak się nie 

bałam jak wtedy. Kiedy usłyszałam wystrzał z pistole-
tu, myślałam tylko o jednym: jak najszybciej biec do 
mety. Kiedy mijałam biegnące przede mną zawodnicz-
ki, czułam, jakbym dostawała skrzydeł. I szybciej, szyb-
ciej, myślałam. Nagle zobaczyłam linię mety. Serce ko-
łatało mi tak mocno, jakby miało mi zaraz wyskoczyć. 
Zbliżałam się już do mety, gdy nagle zobaczyłam sto-
jącą przy niej Marysię.

– Co robisz? – krzyknęłam i gwałtownie się zatrzy-
małam.

– Chcę, abyś poczuła smak zwycięstwa. Smak, dla 
którego sportowcy pokonują ograniczenia swojego cia-
ła. Leć! – powiedziała i próbowała przepchnąć mnie 
przez linię mety.

– O nie! – odkrzyknęłam. – Jeśli dzisiaj pokonały-
śmy swoje słabości, to obydwie. Ruszaj! 

Złapałam ją za rękę i jednocześnie przekroczyłyśmy 
linię mety. Tłum skandował imię Marysi jak wtedy, gdy 
wnoszono ją do karetki na zawodach. Była szczęśliwa. 
Pokonała kontuzję i wróciła na szczyt. A ja? Ja przez 
chwilę poczułam się jak prawdziwy sportowiec. Po-
znałam smak trudu i bólu podczas treningów, ale tak-
że adrenalinę w czasie zawodów i to cudowne uczucie 
zwycięstwa nad samą sobą, i innymi też – rzecz jasna. 
Po zawodach reporter lokalnej gazety zapytał nas, czy 
mamy jakąś radę dla pozostałych zawodników. Dobrze 
wiedziałam, co każda z nas odpowie: 

– Jeśli nie uwierzysz w to, że możesz wygrać, prze-
grasz, zanim zaczniesz biec – powiedziała szczęśliwa 
Marysia.

– W sporcie wygranym jest już ten, który staje na 
starcie – odpowiedziałam z uśmiechem.



Biegnij, Aniu!

Złoty medal, który Marysia zdobyła w tych zawo-
dach, wysłała z podziękowaniem do lekarza z wro-
cławskiego szpitala, który wiedząc, jak poważnej do-
znała kontuzji, nie odebrał jej nadziei na powrót do 
zdrowia, ale dał wiarę na wyleczenie. Pokazał jej spo-
sób myślenia, dzięki któremu pokonała swoje słabości.

Mój złoty medal wisi na ścianie nad biurkiem. 
Dzięki niemu zrozumiałam, że aby pisać o sporcie 
prawdziwie, trzeba wszystkie towarzyszące mu emocje 
przeżyć samemu. Tylko wtedy są one naprawdę szcze-
re i wiarygodne. 

Na koniec – dla wszystkich czytających to opowia-
danie – mam taką refl eksję: szanujcie i podziwiajcie 
sportowców w chwilach ich chwały i nie opuszczaj-
cie ich, gdy kontuzja odsunie ich w cień. Właśnie wte-
dy najbardziej będą oni potrzebować naszej pomocy, 
wsparcia i pamięci. 
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Zgadnijcie, kto jest najlepszym przyjacielem czło-
wieka? Uważacie, że pies? Pudło! Najlepszym 
przyjacielem człowieka jestem ja, piłka. Ściślej: 

piłka do siatkówki. Myślicie, że to dziwne? Bez wąt-
pienia, ale prawdziwe. 

Nie wiem, jak inne piłki, może ich to w ogóle nie 
interesuje, ale ja bez ludzi żyć nie mogę! Zawsze są tacy 
zabawni, rozkojarzeni, dziwni. Z nimi nie da się nu-
dzić! Jak jest się piłką, to trudno nie przebywać wśród 
nich. Oni wprost kochają piłki! Na przykład takich 
dwóch chłopców ciągle się o mnie kłóci, obaj chcą się 
mną bawić, a ja nie wiem, którego z nich wybrać. Są 
mali. Jeden to Piotrek, drugi Bartek. Mają po siedem 
lat, są chyba bliźniakami (przynajmniej tak mówiła 
Ania).

Ania to moja właścicielka. Kupiła mnie jakiś kwar-
tał temu. Miła dziewczyna. Piętnaście lat, blond włosy, 
błękitnoszare oczy. Typowa nastolatka, a jednak inna. 
W szkole zbiera dobre stopnie, ale tylko z plastyki, 
matematyki i historii. (Wiem, bo mówiła to koleżan-
ce przez telefon.) Ma psa Flejtucha (imię jak najbar-
dziej poprawne), własny pokój z piękną szafą (miesz-
kam w niej), koleżanki (bo przyjaciółką jestem ja), ko-
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lorowy dywan (okupowany przez Flejtucha), dwóch 
braci bliźniaków i starszą siostrę. Duża rodzina. I miła. 
Jestem w niej najbardziej lubiana. Ania nie chce mnie 
nikomu dawać, chłopcy się o mnie biją, mama Ani cią-
gle mówi: „Daj mi piłkę! Jak zrobisz lekcje, to ci ją od-
dam!”. Sami widzicie. Wszyscy mnie kochają. Nawet 
ta Aśka, siostra mojej wspaniałej właścicielki. Zabie-
ra mnie na maratony dookoła domu i krzyczy do Ani, 
żeby ją złapała, bo inaczej nigdy mnie nie zobaczy. To 
akurat mi się nie podoba, ponieważ Anka jest bardzo 
fajna, a ja chcę być JEJ piłką, nie Aśki. Tylko tata się 
mną nie bawi. On zabiera mnie bliźniakom i kładzie 
pod swoje biurko, bo musi pracować. Wtedy jest nud-
no. Bardzo nudno. Lecz Ania zawsze mnie znajduje 
i zabiera do swojego pokoju.

Nie wiem jednak, po co kupiła sobie piłkę do siat-
kówki, skoro żadnego sportu nie uprawia. Jej mama 
pływa, tata grywa w tenisa, Aśka biega, nawet Piotrek 
i Bartek uczą się grać w nogę. A ona co? Nic. Pod tym 
względem mnie rozczarowała. Miesiąc temu przyje-
chała jej kuzynka. Nazwała mnie Gil. Imię bez wąt-
pienia nie pasujące do mnie. Rozumiem imiona typu: 
Różyczka, Księżniczka, Lili itd. Ale Gil? Jakbym była 
jakimś zapapranym kawałkiem szmatki. Mogę mieć 
jedynie nadzieję, że chodziło jej o gila, w sensie ptaka, 
bo tego drugiego znaczenia słowa „gil” nie mam ocho-
ty przytaczać. Uznajmy więc, że imię mam po ptaku. 
Ani imię przypadło do gustu, więc tak zostało (mam 
się cieszyć czy nie?).

Dzisiaj Ania miała zły humor. Bardzo zły. A raczej 
smutny. Nie uśmiechała się, nos spuściła na kwintę, za-
miast normalnie rozmawiać, mruczała coś pod nosem. 
Nie powiem, bardzo się o nią martwiłam. Co jej się 
stało?! Po obiedzie weszła do swojego pokoju i rzuciła 
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się na łóżko. Po pięciu minutach wstała, wzięła książkę 
i zaczęła czytać. To był zły znak. Ania stroniła od ksią-
żek, sięgała po nie w chwilach „bezgranicznego smut-
ku”, jak to określała. Chciałam wiedzieć, co się stało. 
Była moją przyjaciółką. Musiałam wiedzieć, o co cho-
dzi, abym mogła jej jakoś pomóc, ale ona nic nie mó-
wiła. Było mi jej żal. Ostatnio byłam tak smutna wte-
dy, gdy jakiś maluch podszedł do mnie (to było jeszcze 
w sklepie) i powiedział do rodziców, że tak brzydkiej 
piłki jeszcze nie widział. To był bardzo przygnębiają-
cy dzień. Dziś czułam się dokładnie tak samo. To nie 
jest miłe uczucie patrzeć na ból i cierpienie przyjaciela.

Zadzwonił telefon. Anka zwlokła się z łóżka i ode-
brała. To była Kasia, jej najlepsza koleżanka.

– Cześć, Aniu. Co ci się stało?
– Mnie? Nic – odparła Ania.
– Nie udawaj! Dzisiaj w szkole nie zaśmiałaś się ani 

razu. Od razu widać, że coś się stało.
Po chwili dodała:
– Aniu, wiesz, że możesz mi wszystko powiedzieć. 

Jesteśmy przyjaciółkami.
Ale kłamczucha! To ja, ja, ja i jeszcze raz ja jestem 

przyjaciółką Anki! Nie Kasia! Jak Ania w ogóle może 
z nią rozmawiać?! Jest niesamowita… toleruje Kasię, 
jest jej najlepszą koleżanką mimo oczywistych braków!

– Nic się nie stało, myślałam tylko – odezwała się 
prawie szeptem Ania.

Spytacie się pewnie, czemu tak cicho? Odpowiem 
wam: Skąd ja mam to wiedzieć?! Anki się zapytajcie.

– Akurat! Od kiedy ty myślisz? – odparła już trochę 
zirytowana Kasia. 

Nie dziwię się. Też bym się niecierpliwiła taką roz-
mową. Ale czemu się dziwić? Ania była, jest i będzie 
nieśmiała. Jestem tego pewna.

60
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– Od dzisiaj, wyobraź sobie – rzekła moja właści-
cielka, wyraźnie zraniona słowami koleżanki. 

Tego było za wiele. Musiałam przemówić Kaśce do 
rozumu, w końcu obraziła Ankę! Zaczęłam się poru-
szać. Miałam z tym małe problemy, bo nie wiem, dla-
czego stworzono nas przedmiotami martwymi. Mar-
twymi! Jak tylko się poruszymy, mamy okazję do świę-
towania, ale ludzie, gdy widzą coś takiego, nie cieszą się 
wcale! Uciekają i krzyczą: Duch!!! Duch!!! Jaki duch? 
Ludzie mają nie po kolei w głowach.

Wracając: Z niewiadomych powodów, Ania poło-
żyła mnie na szafi e. Może to tylko niezrozumiałe ludz-
kie zwyczaje? W każdym razie, spadając z niej, narobi-
łam niezłego huku. „Ups… ” pomyślałam tylko i znie-
ruchomiałam. Nie miałam ochoty, by Anka myślała 
o mnie jak o upiorze. To naprawdę nic miłego.

– No nie, Gil mi spadł – jęknęła Ania. – Poczekaj 
chwilę, muszę go podnieść.

– Fuj! Ręką będziesz podnosić gile?! To bardzo nie-
higieniczne! I dlaczego zamiast wytrzeć nos, pozwa-
lasz im kapać na podłogę?! – wzburzyła się Kasia.

No, to już szczyt wszystkiego! Ja gilem?! Ja gilem?! 
To źle wychowane dziecko nazwało mnie gilem! To 
zakrawało na bezczelność! Do tej pory nie mogę się 
pozbyć urazy do niej. Ja gilem! No coś podobnego… 

– Nie, chodziło mi o piłkę. Wiesz, tę niebiesko-żół-
tą – zaśmiała się Ania. 

To była jedyna dobra strona sytuacji. No bo ja gi-
lem?! To był cios poniżej pasa.

– Och… O piłkę? – i Kasia wybuchnęła śmiechem.
Nie pojmuję zachowań tych ludzi… Raz są obra-

żeni i źli, a zaraz potem śmieją się z byle czego. Cóż, 
chyba nie szybko ich zrozumiem. Ludzka psychika jest 
bardzo skomplikowana… 
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Po trzydziestu minutach wiedziałam już wszyst-
ko. Ania zwierzała się okropnie długo, chyba ze dwie 
godziny, ale przez te trzy czwarte czasu obie gadały 
o szkole (dowiedziałam się wtedy, że szkoła jest najgor-
szym miejscem na świecie), ubraniach (do czego one 
w ogóle służą? ja się dobrze czuję bez niego) i o mnie. 
Ania mówiła same miłe rzeczy na mój temat! Kasi to 
chyba nie interesowało, ale nie moja wina, że biedaczka 
nie wie, o czym się powinno rozmawiać w dzisiejszych 
czasach! (A powinno się rozmawiać o mojej skromnej 
osobie i jej wielu zaletach).

Anka, jak już mówiłam, nie uprawiała sportów. To 
był jej problem. Mówiła koleżance, że próbowała pły-
wać jak mama, ale omal się nie utopiła (basen miał 
metr głębokości, a ona siedziała w kole ratunkowym). 
Potem tata zapisał ją na zajęcia z tenisa. Nie odbiła 
żadnej piłeczki, oprócz tej, która poleciała w stronę 
okna i stłukła szybę. (Nie chciałabym być na miejscu 
tej piłki. To musiało boleć). Jutro miała iść na trening 
piłki nożnej, jak jej bracia, a dzisiaj jeszcze będzie bie-
gać razem z siostrą.

– Wiesz, chcę kontynuować rodzinną tradycję – 
mówiła Kaśce. – Tylko… ja nie jestem dobra w sporcie. 
Sama widziałaś mnie na lekcji wf-u… Moja najlepsza 
ocena to piątka z minusem, Aśka ma same szóstki. Ni-
gdy jej nie dorównam… – żaliła się nad sobą.

– Spokojnie, Aniu! Nie jesteś najlepsza z wf-u, ale 
z plastyki masz same piątki! Ja mam tróje i nie płaczę. 
Weź się w garść!

Widziałam, jak Ania nabiera powietrza, by odpo-
wiedzieć koleżance, ale nie zdążyła, bo w kuchni na 
dole Aśka zaczęła się wydzierać.

– Anka! Idziemy biegać! Złaź na dół! – darła się na 
cały głos.
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– Muszę kończyć – westchnęła Ania do telefonu 
i rozłączyła się.

– To idziesz czy nie?! Nie mogę ci pozwolić ob-
rastać w tłuszcz, gdy jest idealna pogoda do biegania! 
Ruszaj się!

– Idę, idę – mruknęła Ania i położyła mnie tym ra-
zem na parapecie.

Dobrze zrobiła, kładąc mnie tam. Teraz mogłam 
patrzeć na jej sportowe wyczyny. Byłam pewna, że 
Anka będzie w bieganiu najlepsza z rodziny! W życiu 
się tak nie pomyliłam.

Na początku szło jej całkiem nieźle, obiegła dom 
dwa razy i raczej się nie zmęczyła, potem zrobiła chy-
ba z miliard przysiadów (przy czym przewróciła się 
siedem razy), kilkadziesiąt pajacyków, a potem truch-
tała w miejscu. Aśka jej towarzyszyła, lecz o ile Ania 
robiła ćwiczenia, jej siostra tylko się gapiła. Po tych 
wszystkich przysiadach i podskokach Anka była cała 
czerwona, a pot lał się z niej strumieniami. Okropny 
widok. Przez okno nie było nic słychać, ale domyśli-
łam się, że moja przyjaciółka ma przerwę od tych tor-
tur. Aśka najwyraźniej poszła do toalety. W tym cza-
sie pod bramą stanął samochód, z którego wyskoczyli 
bliźniacy, Piotrek i Bartek. Pomachali siostrze, krzyk-
nęli coś tacie, który przywiózł ich z treningu i podbie-
gli do Ani.

– Gdzie chłopcy? – zapytała mama.
– Będą biegać z Anką i Aśką – odparł tata.
– Mam nadzieję, że się nie zmęczą… – zatroskała 

się mama.
– O to się nie martw. Ja się raczej boję o Ankę… 
Dalej nie słuchałam. Właśnie przyszła Aśka i zmo-

bilizowała Anię do działania. Bartka i Piotrka nie trze-
ba było namawiać. Od razu się zerwali na nogi i pode-
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szli do starszej siostry. Chyba nigdy nie przestanę się 
dziwić, ile oni mają energii.

Zaczęli biec. Na początku Ania prowadziła, ale po 
dziesięciu sekundach zwolniła do truchtu. „Dawaj, 
Anka! Biegnij!” chciałam wołać, ale po pierwsze: nie 
potrafi ę. Po drugie: gdybym umiała mówić, nie usły-
szałaby mnie. Po trzecie: nawet gdyby usłyszała, dosta-
łaby zawału i więcej by już na mnie nie spojrzała. Życie 
piłki jest do bani.

Teraz prowadził Piotrek, tuż za nim leciał Bartek. 
Oddalili się od dziewczyny o jakieś dwa metry i nawet 
nie wyglądali na zmęczonych, mimo iż właśnie wrócili 
z dwugodzinnego treningu. Natomiast Ania miała wy-
pieki na twarzy, ledwo człapała i desperacko łapała po-
wietrze, zupełnie jakby tonęła (co rzeczywiście robiła 
wczoraj). Było mi jej żal. Przegrywać w wyścigu z brać-
mi i to w dodatku młodszymi o osiem lat. To upoka-
rzające. Możecie być pewni.

Dotarli do „mety”. Chłopcy podekscytowani 
i szczęśliwi, Anka markotna i zmęczona. Gdy tylko 
Aśka przyniosła coś do picia, moja jedyna właściciel-
ka rzuciła się na napój i wypiła całą zawartość szklanki 
dwoma wielkimi haustami. Zaraz potem zabrała się za 
następne trzy naczynia i opróżniła je w taki sam spo-
sób. Piotrek patrzył się na nią jak na wariatkę, z wy-
trzeszczonymi oczami i rozdziawioną buzią, a Bartek 
tarzał się po trawie ze śmiechu. Asia była na początku 
osłupiała za zdziwienia, potem zezłościła się na siostrę, 
a jeszcze potem dołączyła do Bartka. 

Uwierzcie mi, ten śmiech było słychać nawet w tym 
pokoju. Gdybym była na dworze, powietrze uszłoby 
ze mnie od tego hałasu. Współczułam sąsiadom. Im 
już pewnie bębenki w uszach dawno popękały… (Tak 
swoją drogą, do wczoraj nie miałam pojęcia, że ludzie 
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mają bębenki w uszach. Usłyszałam rozmowę mamy 
Ani z tatą przez telefon. Mówiła, że od tego wrzasku 
Bartka i Piotrka omal jej bębenki w uszach nie popę-
kały. Ja też ich słyszałam, ale to, co się działo na po-
dwórku, było o wiele głośniejsze. Już minęły dwadzie-
ścia cztery godziny od tej rozmowy, a ja nadal nie mogę 
przetrawić informacji, że w ludzkich głowach mieszczą 
się bębny i to w dodatku aż dwa!)

Usłyszałam kroki Anki na schodach. Człapała po 
nich ociężale; byłam pewna, że sapie też niemiłosier-
nie. Musiała się naprawdę zmęczyć. Dziękowałam 
wtedy Bogu, że jestem piłką i nie mam nóg do biega-
nia. Co innego turlanie się lub odbijanie od podłogi 
czy ziemi. To czysta przyjemność!

– Ojej… – jęknęła Ania siadając na łóżku. – Wszyst-
ko mnie boli – mruczała sama do siebie.

Jak ona sobie jutro poradzi? Teraz biegała przez 
piętnaście minut i jest ledwo żywa, a mecz piłki noż-
nej trwa półtorej godziny. Zamęczyłaby się na śmierć. 
Zresztą to jest tylko piłka nożna. Po co ma tam iść i się 
męczyć, skoro z góry wiadomo, że to będzie jej pierw-
szy i ostatni trening? Musi trenować coś innego, coś, 
co jest dla niej idealne, coś, co będzie jej pasją. Oczy-
wiście, jest to piłka siatkowa, a nie jakaś bieganina za 
piłką.

To moja jedyna właścicielka i będzie się uczyć grać 
w siatkówkę, bo ja Gil (bez komentarza proszę) prze-
konam ją do tego. Ciekawa jestem jedynie, jak tego do-
konam. Mówić nie mogę (może to nawet dobrze), ru-
szanie się też nie jest moją mocną stroną. Zresztą i tak 
wątpię, czy by się mnie posłuchała. Mimo że jest nie-
śmiała, to potrafi  być uparta jak osioł. Możecie mi wie-
rzyć. Jak postanowiła mnie kupić, nic nie odwiodło jej 
od tej myśli mimo usilnego błagania jej mamy. „A nie 



66

Zo  a Stopi ska

wolisz książki? Albo może jakąś sukienkę zamiast tej 
piłki bym ci kupiła?” – tak to mniej więcej brzmia-
ło. Wierzyć mi się nie chciało, że ktoś może w ogó-
le chcieć kupić książkę, gdy ma przed sobą ósmy cud 
świata, czyli mnie. Piękną, okrągłą, kolorową, jedyną 
w swoim rodzaju i oryginalną piłkę! W dodatku ręcz-
nie szytą, z napisem „Voleyball is the best”! Mam ide-
alną wagę i wielkość, czego można chcieć więcej!

– Kolacja! – rozległ się z dołu głos taty.
– Nie jestem głodna! – odkrzyknęła Anka.
Nawet nie zdążyła się przebrać i umyć zębów. Na-

prawdę zaczynałam się o nią martwić. Aż tak bardzo 
przejmowała się rodzinną sportową tradycją? Jakoś 
trudno mi było w to uwierzyć.

– Nie? – zdziwiła się mama. – Naprawdę?
– Naprawdę – mruknęła Ania, choć nie sądzę, by 

mama ją usłyszała.
– Twoja strata! Tylko potem nie miej do nas żalu! – 

wydarła się Aśka.
– Mhm… – odparła Anka.
Wyglądała na zmęczoną. Nie chciałam, by jej ktoś 

przeszkadzał, nawet rodzice i rodzeństwo (rodzeństwo 
przede wszystkim). Zaczęłam się gramolić z parape-
tu. Okno było naprzeciwko schodów, więc łatwo było 
wytoczyć się na zewnątrz. Niestety potem było już 
trudniej. Najwolniej jak umiałam zaczęłam się turlać 
na dół. Na początku szło dobrze, lecz po trzech stop-
niach rozpędziłam się troszkę więcej, niż powinnam. 
Gnałam po tym ludzkim wynalazku, zwanym schoda-
mi, jak torpeda i nim się obejrzałam, odbiłam się od 
ściany tak, że wylądowałam w jadalni. Nie na podło-
dze w jadalni. W misce z sałatką warzywną w jadalni. 
Cała upaprałam się majonezem, czy tam jogurtem na-
turalnym (czemu ludzie jadają takie świństwa?) i okle-
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iłam się liśćmi sałaty. Ohyda, mówię wam. W dodatku 
cała byłam obolała. Jeśli ktoś z was spadł ze schodów 
i uderzył się o ścianę, wie, co ja poczułam. Ja miałam 
tylko o tyle gorzej, że wleciałam w kolację. Wy, ludzie, 
nie możecie czegoś takiego doświadczyć (bo jesteście 
za grubi) i muszę wam powiedzieć, że macie z tej oka-
zji powód do radości. Wielki powód do radości. Ja nie. 
Patrzyłam się na osłupiałą rodzinkę Ani i miałam na-
dzieję, że nic nie zauważyli.

No cóż, zauważyli. Na moje nieszczęście nie pomy-
śleli, że to ja. Ich podejrzenia skierowały się na Ankę.

– Aniu, pozwól tu na momencik – zawołała ją 
mama.

Teraz, gdy się jej przyjrzałam, zauważyłam w jej 
włosach pomidora, na szyi sałatę, a na nosie plaster 
ogórka. Całą bluzkę miała w tej białej mazi, którą lu-
dzie jedzą i nazywają (błędnie) pyszną.

– Mówiłam, że nie jestem głodna – westchnęła 
Ania i zaczęła schodzić na dół.

Gdy znalazła się na dole, jej matka wygłosiła bar-
dzo długi monolog, który – gdybym chciała tu umie-
ścić – zająłby nie mniej niż dziesięć stron.

– Zrozumiałaś mnie?! – wrzasnęła na koniec swo-
jej tyrady.

– Tak, tak – mruknęła Ania – A o co dokładnie 
chodziło? Chyba mi to umknęło… – dodała po chwili.

Jej matka aż się zatkała z oburzenia. Otwierała już 
usta z zamiarem wygłoszenia kolejnej pouczającej gad-
ki, lecz pewnie zabrakło jej słów, bo dała sobie z tym 
spokój (za co dziękowałam w duchu).

– Ooo… A co tu robi Gil? – (ależ ona niedomyśl-
na… ) – ubrudziliście go – dodała z pretensją w głosie.

Na początku wydawała się trochę otępiała, potem 
jednak oprzytomniała.
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– Jakim prawem wynieśliście tę piłkę z mojego po-
koju?! I to tak, że nie widziałam?! – zdenerwowała się 
na dobre.

– Dobra, Anka, daj spokój! To ty ją tu wrzuciłaś, 
prawda? Skoro tak, to nie miej do nas pretensji – ode-
zwał się tata.

– Ja?! Ja nic nie zrobiłam! Pewnie Piotrek i Bartek 
mi ją zabrali!

– Nie, ja byłem na dworze i biegałem z Aśką – 
oświadczył Bartek.

– I ja też – dorzucił Piotrek.
Cóż, młodsi bracia zawsze potrafi ą odwrócić od 

siebie podejrzenia.
– Trudno, Aniu, nie wiemy, kto piłkę zrzucił, ale ja 

wiem, co powinnaś teraz zrobić – i spojrzał na mnie 
znacząco.

– Muszę? – jęknęła Ania i podeszła do mnie.
Od razu widać było, że nie chce jej się mnie czyścić, 

i że najchętniej poszłaby spać. Starałam się nie mieć 
jej tego za złe, w końcu nie wiedziała, że ja żyję, ale 
mogłoby jej zależeć na wyglądzie swojej jedynej pił-
ki! Przecież jestem wyjątkowa! Jedyna w swoim rodza-
ju! Nie mogę się ludziom i innym piłkom pokazywać 
w takim stanie! Co oni sobie pomyślą? Że jadłam ma-
jonez?! Nigdy się nie poniżę do tego stopnia.

Gdy wróciłam z łazienki razem z Anią, cała jej ro-
dzina siedziała przed telewizorem, oglądając coś. Cie-
kawa byłam co. Gdy oglądali wszyscy razem, znaczy-
ło to, że program jest bardzo interesujący. Ania miała 
chyba podobne myśli, bo położyła mnie na stole i sama 
stanęła za fotelem, na którym siedziała jej mama. Ja 
ze stołu nic nie mogłam zobaczyć, więc postanowiłam 
sturlać się na krzesło, które było najbliżej telewizo-
ra. Niestety, jak zawsze, coś poszło nie tak. Niechcący 
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zboczyłam z kursu i wturlałam się na miskę, w której 
niedawno siedziałam. Rozległ się dźwięk tłuczonego 
szkła i cała zawartość naczynia wylądowała na ścia-
nie, podłodze, stole i krzesłach znajdujących się naj-
bliżej miejsca wypadku. Ja to mam szczęście do nie-
szczęścia… 

– Anka! Co ty zrobiłaś? – mama spojrzała karcąco 
na Ankę – teraz posprzątaj to. Ja już nie mam siły… – 
westchnęła i straciła zainteresowanie Anią i jej nieroz-
ważnym zachowaniem. Ania spojrzała na mnie z nie-
chęcią.

– Mam przez ciebie same kłopoty – mruknęła i za-
brała mnie ze stołu.

Rozejrzała się wokoło i położyła mnie na podło-
dze. Na podłodze! Na tej brudnej, zakurzonej podło-
dze! Mnie, jej najlepszą przyjaciółkę, jedyną taką piłkę 
o niepowtarzalnym imieniu Gil! Już chciałam jej po-
wiedzieć, co o tym myślę (bo szczerość jest najważniej-
sza), gdy moją uwagę przyciągnął telewizor. Zgadnij-
cie, co tam zobaczyłam? Mecz! Mecz piłki siatkowej! 
Zaraz zapomniałam o zniewadze położenia mnie na 
podłodze. To było takie ciekawe!

Od razu rzucił mi się w oczy najważniejszy za-
wodnik, czyli moja siostra piłka. Była granatowo-żółta 
i okrągła jak ja! W dodatku grała świetnie! Widocz-
nie dużo trenowała. Może tego nie wiedzieliście, ale 
to dzięki piłce w ogóle istnieje coś takiego jak „wy-
grana” i „przegrana”. My nadajemy grze sens, dzięki 
nam mecz jest ciekawszy i bardziej ekscytujący. Przy-
ciągamy wzrok kibiców nie tylko nieziemską urodą, ale 
też naszą zręcznością na boisku. Jednak nie wiadomo 
dlaczego, po wygranym meczu gratuluje się ludziom, 
a nie piłkom. Czy to można nazwać sprawiedliwością?! 
Przecież to my, piłki, najwięcej harujemy podczas tre-
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ningów (sześć razy więcej od innych), my zdobywamy 
punkty, staramy się nie wypaść poza boisko. To nam się 
należy nagroda! Ale ludzie tego nie doceniają, oni uwa-
żają nas za narzędzie do gry. Narzędzie! Koszmar… 
Gdybym ja była na boisku, pokazałabym ludziom, kto 
jest tu najważniejszy! Niestety byłam tu i mogłam się 
jedynie patrzeć na sportowe wyczyny mojej siostry, 
a były one niesamowite! Przy zagrywkach leciała z gra-
cją i wdziękiem, zupełnie jak ptak! Szybowała na drugi 
koniec boiska, by tam odbić się od rąk graczy i lecieć 
z powrotem. Czasem, gdy widziała pustą przestrzeń, 
lądowała na niej, by zdobyć kolejny punkt dla którejś 
z drużyn. Przy blokach wiedziała, że musi spaść bezpo-
średnio na ziemię omijając przy tym dłonie przeciwni-
ków. Była naprawdę bardzo dobra w tę grę. Kątem oka 
zauważyłam też, że Ania, zamiast sprzątać, ogląda ten 
mecz równie uważnie jak ja, tylko że z otwartymi usta-
mi (ja, oczywiście nie mam ust). Gapiła się w telewi-
zor z zapartym tchem, zupełnie zapominając o sałatce. 
Ja natychmiast zrozumiałam, że Ance ta gra się podo-
ba. W końcu jestem bardzo domyślną piłką, w dodatku 
mądrą, utalentowaną, okrągłą i piękną… Ale zbaczam 
z tematu. Mecz (sądząc po wrzasku bliźniaków) wy-
grali Polacy, co mnie raczej nie obchodziło za bardzo, 
choć rzeczywiście byłam zadowolona z ich wyniku (lub 
raczej wyniku piłki). Aśka podskakiwała i wrzeszczała 
(co miało być chyba okrzykiem radości, lecz brzmiało 
jakby ją ze skóry obdzierano), tata i mama Anki roz-
prawiali zawzięcie o różnych błędach siatkarzy i uma-
wiali się na kolację w jakiejś restauracji. Tylko Ania 
siedziała jak urzeczona, wpatrując się w wyłączony już 
telewizor. W ręku trzymała ściereczkę umazaną ma-
jonezem (fuj, majonez, kto w ogóle wymyślił to świń-
stwo?) i wycierała sobie nią czoło zalane potem. Pew-
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nie spociła się z przejęcia i z tego samego powodu nie 
zauważyła, iż upaprała sobie całą twarz majonezem. 
Ludzie są doprawdy dziwnym gatunkiem… 

– Mamo… – zapytała po chwili niepewnym głosem 
– czy mogę chodzić na treningi siatkówki?

– A co? Spodobało ci się? – zapytała mama.
– Bardzo! To było niesamowite! Widziałaś jak… – 

i zaczęła się zachwycać zręcznością (nie piłki) siatka-
rzy.

I tak zaczęła się nasza przygoda z siatkówką. Ja sta-
łam się użyteczna, nauczyłam się latać ponad siatką… 
ogólnie wszystkiego, co trzeba umieć, by grać. Ania 
odnalazła swoją pasję, stała się radośniejsza, zaczęła 
nawet marzyć o… sukcesach sportowych. Przydarzyło 
nam się mnóstwo różnych śmiesznych i ciekawych hi-
storii, o których można by opowiadać całymi dniami, 
lecz myślę, że to temat na inne opowiadanie.
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Nowe buty, nowe ycie

Zacznijmy od tego, że mam na imię Beata. Do 
niedawna sądziłam, że jestem lepsza od innych. 
Moja klasa wprost mnie ubóstwiała, nosili mnie 

na rękach. Pozwalali mi nawet okrutnie gnębić kole-
żanki i kolegów… Dla nich to była czysta przyjem-
ność, wyśmiewać się ze mną z innych. Byłam zarozu-
miała, doskonale potrafi łam sprawiać pozory. Wszyscy 
moi znajomi i przyjaciele (a było ich wielu) sądzili, że 
moje życie jest idealne. Miałam wokół siebie wianu-
szek „wielbicieli”, pokazywałam swoją pewność siebie, 
dyktowałam trendy. Natomiast prawda o mnie była 
odmienna. 

Prawda jest taka, że moja matka jest alkoholiczką. 
Jako mniejsze dziecko nie rozumiałam, dlaczego mama 
się mną nie zajmuje. Dla niej liczyło się tylko jedno – 
alkohol w jakiejkolwiek postaci. A co z tatą? W pew-
nym momencie nie wytrzymał. Gdy miałam dziewięć 
lat, uciekł w nocy. Obiecał, że mnie stąd zabierze, jak 
tylko będzie mógł. A ja naiwna czekałam tak długo 
i dawałam sobą pomiatać. Rok temu ona przesadziła. 
Kolejny raz uderzyła mnie butelką. Zdenerwowała się, 
ponieważ dostałam dwójkę. Krzyczała, że mnie niena-
widzi, oraz uświadamiała mi, że jej na mnie nie zale-
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ży. Nie wytrzymałam, uciekłam wprost na policję. Póź-
niej sprawy potoczyły się już szybko. Trafi łam do domu 
dziecka. Zdążyłam się już przyzwyczaić, jednak bardzo 
to przeżyłam. Zaczęłam się buntować i sprawiać pro-
blemy. Pewnego dnia poszłam do szkoły, gdzie czekało 
na mnie grono znajomych. Ponieważ byłam popularna 
oraz stawiałam się nauczycielom, rówieśnicy brali mnie 
za wzór. Cieszyłam się z tego, a oni podburzali mnie 
do jeszcze okropniejszych rzeczy. Tego dnia wszystko 
się zaczęło. Przez pierwsze lekcje cały czas obgadywa-
liśmy moją nielubianą koleżankę, chorą na raka. Zło-
śliwie komentowałam każdy jej ruch, mogłam wyła-
dować na kimś swoją złość. Poprzez takie zachowania 
pozbywałam się nagromadzonych negatywnych emo-
cji. Moje najbliższe przyjaciółki – Monika i Marta – 
również głośno śmiały się z niej, popierając mnie. Da-
ria była bliska płaczu, ale pamiętam jak zapytała:

– Jesteś z siebie dumna? Jest mi ciebie żal, że musisz 
się tak zachowywać, żeby cię akceptowali. 

Jej komentarz rozwścieczył mnie jeszcze bardziej. 
Upokorzyła mnie przy całej klasie. 

– Na szczęście to mnie popierają! – pomyślałam, 
pokazując sama sobie jaka jestem pyszna. 

Po powrocie do ośrodka już zaczynałam planować 
zemstę. Moja złość i rozczarowanie kumulowały się na 
jednej osobie – Darii. Od tamtego dnia stała się ce-
lem moich ataków. Jednak po upływie dwóch tygodni, 
pełnych jadu, przesadziłam. Wszystko zapowiadało się 
niewinnie. Ot! Zwykły dzień. Przez wszystkie lekcje 
starałam się zachowywać naturalnie, co w moim wy-
padku znaczyło źle. Tylko przyjaciółki znały moje pla-
ny i obiecały pomóc. Wiedziałyśmy, że Daria kończy 
dzisiaj godzinę później, miała zajęcia dodatkowe. Za-
czekałyśmy na nią w szatni. Działałyśmy szybko. Sko-
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czyłam na nią i chwyciłam za jej perukę… Brutalnie 
zerwałam jej ją z głowy i obcięłam w krzywe kosmyki. 
Marta wszystko nagrywała telefonem głośno się śmie-
jąc. Dziewczyna zakrywała swoją łysą głowę, a ja re-
chotałam zadowolona. Krzyczała i płakała rozpaczli-
wie. Nagle usłyszałam:

– Nienawidzę cię! Nikomu nie jesteś potrzebna!
Słowa mamy… Osunęłam się na podłogę bezsilna. 

Uświadomiłam sobie, co właśnie zrobiłam. Zobaczy-
łam w sobie swoją matkę. Potwora, który znęca się nad 
innymi. Zaczęłam histerycznie szlochać i wybiegłam. 
Ciągle słyszałam w głowie płacz Darii i słowa sprzed 
lat. Rzuciłam się do wyjścia, lecz drogę zastąpiła mi na-
uczycielka historii:

– Mój Boże, co się stało? Beata, Beata! Chodź ze 
mną, spokojnie. Uspokój się i opowiedz, co się stało 
– mówiła prowadząc mnie do gabinetu pani pedagog.

Byłam w takim szoku, że język mi się plątał i cała 
się trzęsłam. W końcu wydukałam kilka nieskładnych 
słów:

– Daria… Ja przepraszam… To wszystko przez 
matkę… W szatni… Dręczyłam ją… Niech mi pani 
pomoże… 

Te słowa jednak wystarczyły. Historyczka wybie-
gła do szatni, a pedagog podała mi szklankę wody. Po 
chwili słowa już same płynęły, tak jak łzy. Mówiłam 
o rodzicach, alkoholu, przemocy, wzbierającej we mnie 
złości i domu dziecka. Powtarzałam jak zdarta płyta 
słowa rodzicielki. Reakcja pani Ewy była przewidy-
walna. Jej pierwszy krok jednak mnie zaskoczył. Nie 
zmuszała mnie do rozmowy z Darią ani opiekunami 
z domu dziecka, lecz dała mi stertę ulotek. Postanowi-
ła, że mam wybrać sobie sport, dzięki któremu wyła-
duję złe emocje. Wytłumaczyła mi, jak ważna dla psy-
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chiki jest aktywność fi zyczna. Udało mi się dowiedzieć, 
jak się czuje Daria. Jej mama podobno była roztrzęsio-
na, a córka w strasznym stanie. 

Postanowiłam wybrać biegi. Miałam straszne wy-
rzuty sumienia, lecz unikałam konfrontacji. Opiekun-
ka skontaktowała się z panią Magdą i wspólnie ustali-
ły, kiedy będę trenowała. Miałam możliwość wybrania 
osoby, pod której okiem będę szlifować umiejętności. 
Mój wybór padł na przesympatyczną trenerkę, prowa-
dzącą zajęcia grupowe. 

Wkrótce nadszedł dzień pierwszego treningu. Po-
znałam kilka osób takich jak ja, po przejściach. Oni 
również mieli podobne problemy. Dawid, Kasia, Ada, 
to osoby, z którymi poczułam od razu silną więź. Roz-
poczęliśmy od rozgrzewki. Kilka ćwiczeń na różne 
partie ciała, później krótki bieg. Najbardziej podobał 
mi się dłuższy bieg po lesie. Czułam tyle pięknych le-
śnych zapachów, których wcześniej nie zauważałam. 
Myślałam jednak, że mam lepszą kondycję, zostawa-
łam prawie na samym końcu. Dam radę się poprawić, 
czuję to! I to w zachowaniu, nie tylko w sporcie. 

Dużo rozmawiałam podczas zajęć na tematy, które 
wcześniej były dla mnie zbyt trudne. Już nie musiałam 
udawać innej osoby. Zauważyłam, że brak mi prawdzi-
wej pewności siebie, utraciłam ją po upokorzeniu kole-
żanki… Ada opowiedziała mi, że ona była kiedyś taka 
jak ja. Jej rodzice porzucili ją, kiedy miała osiem lat. 
Odcisnęło się to mocno na jej kontaktach z rówieśni-
kami. Jej otoczenie zaakceptowało arogancję i agresję. 
Ona ma teraz siłę i okazję do odstresowania – w każdy 
czwartek o piętnastej. Trening! 

Już po dwóch spotkaniach z psychologiem, z któ-
rym umówiły mnie nauczycielki, czułam się o niebo 
lepiej. Nie dość, że powoli układałam sobie wszyst-
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ko w głowie, to miałam nowe hobby. Postanowiłam 
uzbierać trochę pieniędzy na perukę dla Darii. By-
łam jej winna nie tylko taką głupotę, lecz wiele wię-
cej. Zawdzięczam jej zmianę siebie! Przez następne ty-
godnie regularnie pomagałam starszym ludziom przy 
wyprowadzaniu psów czy niesieniu zakupów. Powoli 
realizowałam swój cel. Uczęszczałam także na trenin-
gi, czułam już znaczną poprawę swojej kondycji. Na-
dal męczyła mnie jednak nierozwiązana sprawa z Da-
rią. Przez ten czas nie widywałam jej w szkole, chyba 
uczyła się w domu. Zmobilizowałam się i poprosiłam 
o pomoc nowych przyjaciół. Wsparli mnie i pomogli 
w wyborze peruki. Doradzili mi, bym jak najszybciej 
szczerze porozmawiała z moją ofi arą.

W pewne czwartkowe popołudnie podczas ćwiczeń 
cała grupa rozmawiała o moim przypadku. Zapropo-
nowałam takie rozmowy podczas ćwiczeń. W każdym 
tygodniu dotyczyły innej osoby. W dodatku pani zapo-
wiedziała zawody, do których przygotowywaliśmy się 
już ponad miesiąc. Pomysł się przyjął, a mnie czekała 
trudna rozmowa. 

Wybrałam się tam z pudełkiem i z duszą na ramie-
niu. Otworzyła mama dziewczyny i bez słowa zaprosiła 
mnie do środka. Zapukałam do pokoju Darii. Siedziała 
na łóżku, nie miała peruki. Jej pokój był bardzo skrom-
ny i mały. Dopiero teraz zauważyłam, jak biednie żyje. 
Drżącym głosem opowiedziałam jej swoją historię, nie 
pomijając żadnego szczegółu. Przy fragmencie o niej 
nie mogłam powstrzymać łez. Słuchała uważnie, lecz 
nagle zerwała się poruszona i powiedziała:

– Niepotrzebnie płaczesz! Ja już dawno ci wyba-
czyłam… 

Okazała mi takie zrozumienie, że poczułam się 
okropnie wiedząc, jak ją potraktowałam. Nie sądziłam, 
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że można być tak dobrym. Podziwiam ją, zwierzyła 
mi się, że teraz żyje biednie, bo koszty jej leczenia są 
ogromne. Ona jest taka uśmiechnięta, pozytywnie na-
stawiona do życia. Wyznała, że przed tym jak zachoro-
wała, także kochała bieganie. 

Wychodząc od niej, uśmiechałam się od ucha do 
ucha. Obiecałam sobie, że będę ją wspierać w walce! 
Miałam nadzieję, że uda jej się powrócić do biegania. 
W końcu to jej pasja! Daria zaczęła chodzić do szkoły. 
Spędzałyśmy ze sobą coraz więcej czasu i bardzo do-
brze się rozumiałyśmy. Zerwałam kontakt z toksycz-
nymi znajomymi, okazało się, że większości z nich na 
mnie nie zależało. Zawody zbliżały się wielkimi kroka-
mi. Niestety, wkrótce okazało się, że moje dotychcza-
sowe buty już dawno się zużyły. 

Czułam się jak Marcin Gortat, gdy zaczynał. Miał 
duże możliwości, lecz nie miał środków, by grać w ko-
szykówkę. Był zwykłym chłopakiem z łódzkich Bałut, 
a teraz? Bez nowych butów nie mogłam wziąć udzia-
łu w zawodach, a opiekunów nie było stać na kolejne 
buty w tym sezonie. Nie mogli zapominać o innych 
dzieciach. Byłam w kropce. Tyle trenowałam, żeby jak 
najlepiej przygotować się do zawodów, lecz wszystko 
stanęło pod znakiem zapytania… Nie mogłam chodzić 
na treningi, było mi przykro. 

Wkrótce nadszedł dzień zawodów. Wstałam zdo-
łowana, ale pojechałam kibicować przyjaciołom. Na 
dworze czekała mnie jednak niespodzianka. Na parkin-
gu stała Daria, a w rękach trzymała… sportowe buty! 

– Stwierdziłam, że tobie bardziej się przydadzą. 
Dostałam je na urodziny w tamtym roku, lecz później 
dowiedziałam się o chorobie. Chciałabym, żebyś po-
biegła i spełniała swoje marzenia! Powodzenia! – po-
wiedziała nie ukrywając radości.
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Miałam ochotę ją uściskać, ale i tak byłam już spóź-
niona. Przytuliłam ją mocno i podziękowałam drżąc 
z podniecenia. Obiecała mi kibicować. 

Na starcie panowała nerwowa atmosfera, lecz ja 
byłam całkowicie spokojna, jakby oderwana od rze-
czywistości. Pomknęłam jak na skrzydłach, czując na 
sobie wzrok Darii. Z łatwością wyprzedziłam prawie 
wszystkich zawodników. Moja praca na treningach 
również nie poszła na marne. Trasę tę pokonywałam 
już wiele razy, więc czułam się bezpiecznie, omijałam 
wszystkie przeszkody i niebezpieczne miejsca. 

Takiego szczęścia nie miał jednak Dawid. Na ostat-
niej prostej zauważyłam wystający konar. Nie zdąży-
łam nawet krzyknąć, a mój kolega leżał już jak długi. 
Jego twarz była wykrzywiona z bólu, a kostka szyb-
ko puchła. Przez chwilę miałam ochotę zostawić go na 
pastwę losu, jednak postanowiłam ostatecznie zerwać 
z dawną mną. Dobiegłam do niego, a reszta zawodni-
ków mijała nas bez zastanowienia. Zawołałam trene-
rów, którzy stwierdzili, że kostka może być skręcona.

Uśmiechnęłam się i wcale nie żałowałam, że prze-
grałam. Czułam, że dzięki pomocy spłacam swój dług 
wobec Darii. Czułam się lekka, jak nigdy dotąd. Wsta-
łam i spokojnie ukończyłam wyścig jako ostatnia. Ale 
czułam się zwycięzcą!! Zwycięzcą nad swoimi emo-
cjami!

Teraz nadal ćwiczę i pracuję nad sobą, ale dzięki 
wsparciu przyjaciół jestem już dużo lepsza. Dawid rze-
czywiście skręcił wtedy kostkę i zawieziono go do szpi-
tala. Daria była ze mnie dumna, nasza więź pogłębiała 
się. Jeszcze kilka miesięcy temu wyśmiałabym ją. Za-
częłam odwiedzać znajomych, więcej wychodzić na ze-
wnątrz. Już nie chcę siedzieć samotna albo wśród fał-
szywych kolegów. Jakże smutne było moje życie bez 



Nowe buty, nowe ycie

sportu. Dzięki aktywności fi zycznej stałam się spokoj-
ną i pilną uczennicą, a także dobrą koleżanką dla in-
nych. Nauczyłam się, że nie można kumulować w sobie 
złych emocji, ani uwalniać ich w niewłaściwy sposób. 
Zaczęłam także zauważać dobre strony pobytu w sie-
rocińcu. Przecież w tym miejscu na pewno są dzieci, 
które powinnam polubić. Nie próbowałam nawet na-
wiązywać z nimi kontaktu… Dzisiaj dowiedziałam się, 
że pewna rodzina jest zainteresowana adopcją mnie! 
Bardzo się z tego powodu cieszę, chciałabym już ich 
poznać. Może odnajdę wreszcie swoje miejsce?
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MARTYNA ADAMCZYK

Mówią mi, że jestem za 
młoda, by zrozumieć… 

Urodziłam się 13 sierp-
nia 2001 roku. Od począt-
ku patrzyłam na świat 
z zadziwieniem, szero-
ko otwierałam oczy. Przez 
te lata moje życie wio-
dło ścieżką, która czasami 
skręcała gwałtownie, prowadziła pod górkę bądź spa-
dała stromo. Spotkało mnie wiele burz, a gałęzie drzew 
szeptały mi do ucha najróżniejsze tajemnice. Zawsze 
po deszczu pojawiała się tęcza, chmury znikały i wy-
chodziło słońce… 

Mówią, że utknęłam we własnym śnie… 

Kocham pisać, to jest mój świat, w który uciekam… 
Inspirują mnie inni ludzie, moi przyjaciele, sztuka. Po-
maga mi moja własna droga życia, którą dopiero za-
czynam rozumieć i opisywać. Z niej próbuję wydobyć 
piękno, chcę nakłonić ludzi do spojrzenia z mojej per-
spektywy.

Mówią, że życie mnie ominie, jeśli nie otworzę oczu… 

83
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Interesuje mnie wszystko, co nie jest wyjaśnione, 
dopowiedziane. O sobie nie umiem, nie chcę mówić 
ani pisać wprost, by nie zdradzić za dużo albo nie po-
wiedzieć za mało… 

Tak więc nie stawiam kropki nad „i”, może dlatego, 
że sama jeszcze do końca nie wiem, kim jestem.

Cóż, to mi pasuje… 

ANNA DUDA 

Urodziłam się 2 kwiet-
nia 2001 roku w Krakowie. 
Mieszkam w Zagórzanach 
– niedużej wsi w Małopol-
sce. Jestem pierwszą córką 
Agaty i Krzysztofa Du-
dów.

W 2006 roku zaczęłam 
naukę w Szkole Podstawo-
wej im. Henryka Sienkie-
wicza w Zręczycach. Od 2014 roku uczę się w Gimna-
zjum im. św. Brata Alberta w Gdowie. Obecnie jestem 
uczennicą klasy III b. Uczę się dobrze, co roku uzy-
skując świadectwo z wyróżnieniem. Moimi ulubiony-
mi przedmiotami są: język polski, historia i język nie-
miecki.

W 2016 rok zajęłam II miejsce w Przeglądzie Arty-
stycznym Młodzieży CK-art – organizowanym przez 
Centrum Kultury w Gdowie – w kategorii literatura, 
a rok później zdobyłam I miejsce.

Interesuję się sportem, a zwłaszcza skokami nar-
ciarskimi i piłką nożną. Wiernie kibicuję polskiej re-
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prezentacji oraz Manchesterowi United, oglądając 
każdy mecz z przyspieszonym biciem serca. Czytam 
bardzo dużo książek, a moim ulubionym gatunkiem 
jest science fi ction. Większość książek, które przeczy-
tałam, kolekcjonuję na półce zajmującej prawie całą 
ścianę. W wolnych chwilach piszę opowiadania. Moim 
marzeniem jest zwiedzenie miast Hiszpanii i podróż 
do Manchesteru.

W przyszłości chciałabym zostać dziennikarką 
i autorką książek. Pisanie to jedna z rzeczy, która spra-
wia, że zaczynam patrzeć inaczej na świat i widzę wię-
cej. Kocham to robić, dlatego wiążę z tym swoją przy-
szłość.

JULIA KICZKA 

Mam 15 lat. Urodzi-
łam się 15 kwietnia 2002 
roku we Wrocławiu. Moi 
rodzice to Agnieszka Sa-
rol-Kiczka i Karol Kicz-
ka. Mama jest z wy-
kształcenia ekonomistką, 
a tata prawnikiem. W la-
tach 2009–2015 uczęsz-
czałam do Szkoły Pod-
stawowej nr 76 im. Wojska Polskiego. W roku 2015 
rozpoczęłam naukę w Gimnazjum nr 23 im. Wandy 
Rutkiewicz. Wybrałam klasę matematyczną, ale inte-
resują mnie zarówno przedmioty ścisłe, jak i huma-
nistyczne. Moje największe osiągnięcia naukowe to 
tytuł laureata w konkursie zDolny Ślązaczek z języ-
ka polskiego, tytuł fi nalisty z matematyki i I miejsce 
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w kraju w konkursie matematycznym Alfi k 2014/15. 
W 2015 r. otrzymałam stypendium Prezydenta Mia-
sta Wrocławia za wybitne wyniki w nauce. W wolnym 
czasie lubię fotografować i jeździć na rowerze.

Tak się składa, że z okien swojego mieszkania wi-
dzę Park Grabiszyński, więc kilka razy w tygodniu 
spotykam się ze swoją koleżanką, która mieszka po 
drugiej stronie. Zawsze umawiamy się w połowie drogi 
i planujemy dalekie wycieczki, ale później okazuje się, 
że zamiast jeździć, przez większość czasu rozmawiamy, 
śmiejemy się i plotkujemy. Czasem udaje mi się namó-
wić tatę na wspólny wyjazd. Wtedy pokonujemy kilka-
dziesiąt kilometrów, żeby pojeździć po polnych ulicz-
kach poza miastem. 

Interesuję się także fotografi ą. Uwielbiam nie tyl-
ko robić zdjęcia, ale także oglądać albumy profesjonal-
nych fotografów, którzy potrafi ą dostrzec i uchwycić 
niesamowite emocje czy wydarzenia, mimo że nie za-
wsze mają one miejsce w pięknej i idealnie doświetlo-
nej scenerii. Kocham fotoreportaże z dalekich podróży 
w odległe zakątki świata. Na takich zdjęciach możemy 
podziwiać nie tylko widoki, ale także kulturę i niewiel-
kie, z pozoru nic nieznaczące fragmenty życia codzien-
nego, które dla wnikliwego odbiorcy mogą okazać się 
bardzo ciekawe. Mam nadzieję, że w przyszłości zrobię 
swój własny fotoreportaż z dalekiej wyprawy. 

Bardzo lubię czytać książki podróżnicze. Najbar-
dziej podobają mi się teksty Beaty Pawlikowskiej, któ-
ra w ciekawy i zabawny sposób opowiada o kulturze 
odwiedzanych miejsc i zwyczajach tamtejszych ludzi. 
Interesują mnie też ciekawie napisane biografi e i książ-
ki obyczajowe. Nie przepadam za fantasy i science fi c-
tion, ale moja przyjaciółka uwielbia oba te gatunki, 
więc zawsze zabiera mnie do kina na historie o super-
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bohaterach, cyborgach i przyszłości. Potem na szczę-
ście mam okazję się zrewanżować, bo oglądamy fi lmy 
biografi czne i dramaty społeczne.

W wolnym czasie lubię rozwiązywać zagadki lo-
giczne, zadania z kombinatoryki i łamigłówki. Wbrew 
pozorom nie ograniczają się one tylko do sudoku i każ-
dy może znaleźć coś dla siebie, nawet jeśli nie przepada 
za matematyką.

JESSICA LEGE Y SKA

Urodziłam się 23 wrze-
śnia 2003 roku. Jestem 
uczennicą klasy pierw-
szej Gimnazjum nr 25 im. 
Aleksandra Fredry w Byd-
goszczy. W wieku dziesię-
ciu lat sięgnęłam po swo-
ją pierwszą książkę. Od 
tamtej pory czytanie sta-
ło się moją największą pa-
sją. Dzięki temu rozwinęłam swoją wyobraźnię. Naj-
bardziej lubię zaszyć się gdzieś z książką i przenieść 
w zupełnie inny świat. Lubię mroczne kryminały i sen-
sacyjne historie. Wielką przyjemność sprawia mi też 
pisanie. Chętnie uczę się języków obcych i poznaję 
zwyczaje oraz kulturę innych krajów. Marzę o dalekich 
podróżach.
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WERONIKA MILEWSKA 

Urodzona 16 lutego 
2001 r. w Warszawie; data 
śmierci jak dotąd nieznana 
i oby tak jak najdłużej zo-
stało.

Ma ambiwalentny sto-
sunek do tego typu notek 
biografi cznych, ponieważ 
sama ich czytania zwykła 
raczej unikać. Obowią-
zek jest jednak obowiązkiem, a zatem: w 2008 roku 
wstąpiła do ZHP. Jej największą pasją jest muzyka. Od 
kilku dobrych lat umila wieczory sąsiadom zza ściany 
swym śpiewem oraz grą na instrumentach. Inspiruje ją 
twórczość Piotra Roguckiego, Zdzisława Beksińskie-
go, Kurta Cobaina, a także Tima Burtona. 

Aktualnie, jak na gimnazjalistkę przystało, poszu-
kuje liceum idealnego.

MARTYNA MROCZEK

Mam na imię Marty-
na. Jestem 14-letnią ro-
dowitą bydgoszczanką. 
W wolnym czasie głów-
nie spotykam się ze zna-
jomymi, czytam książki, 
ale też piszę. Moje zain-
teresowania to sport, jaz-
da konna, rysowanie i pi-
sanie opowiadań. Mały-
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mi krokami dążę do napisania własnej książki. Jednak 
moją największą pasją jest siatkówka. Od 3,5 roku tre-
nuję w bydgoskim klubie Pałac Bydgoszcz. Moja dru-
żyna jest w pierwszej dziesiątce najlepszych zespołów 
młodziczek w Polsce. Staram się również godnie re-
prezentować województwo kujawsko-pomorskie jako 
zawodniczka kadry naszego regionu. 

Jeśli tylko czas pozwala, uprawiam także lekko-
atletykę. Nie ukrywam, z sukcesami… W skoku w dal, 
wzwyż, bieganiu na 300 i 60 m udało mi się zdobyć już 
kilka razy złoto. Od ósmego roku życia jeżdżę kon-
no. Wielokrotnie zdobywałam wyróżnienia na woje-
wódzkich i regionalnych zawodach w skokach przez 
przeszkody. Staram się z pasją robić wszystko, czego 
się podejmuję. A jedną z moich ulubionych myśli jest 
ta autorstwa patrona mojej szkoły – Józefa Piłsudskie-
go: Być zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo. Zwyciężyć 
i osiąść na laurach to klęska. Dlatego ciągle sięgam dalej 
i dalej.

ALEKSANDRA OZGA 

Każda historia ma 
swój początek. Moja roz-
poczęła się 24 sierpnia 
2001 r. Wtedy się urodzi-
łam. Jak w każdej historii 
– są główni bohaterowie. 
W moim życiu są nimi 
moja mama, Ela, która 
rozwijała we mnie zami-
łowanie do kultury, ksią-
żek i nauki, oraz tata – Ra-
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fał. To on zaszczepił we mnie miłość do sportu. Nie 
mogę również zapomnieć o swojej młodszej siostrze 
Asi, która jest moją lepszą i młodszą wersją. Moje ży-
cie przebiegało podobnie jak innych dzieci – ukończy-
łam Publiczną Szkołę Podstawową nr 7 w Radomsku, 
aktualnie chodzę do trzeciej klasy w Publicznym Gim-
nazjum nr 6 w Radomsku.

Bez mojego niezastąpionego trenera, Daniela Wró-
blewskiego, moja kariera nigdy by się nie zaczęła. Bez 
niego nie byłabym sprintereczką. Wszystko się zaczę-
ło w klasie szóstej – pierwsze treningi, medale, obozy, 
mistrzostwa Polski. 

Mam już 16 lat, zamierzam kontynuować naukę 
w liceum, potem ukończyć studia. Mieszkam w Ra-
domsku, jednak jeżdżąc na zawody po całej Polsce, 
uznaję, że mój dom jest tam, gdzie bieżnia. I już cztery 
lata żyję w świecie sportu. Z moim płotkami, kolcami 
do biegania i miłością do lekkoatletyki idę przez świat, 
opisując rzeczywistość, bo życie pisze nam najlepsze 
scenariusze.

ALEKSANDRA 
PADEWSKA

Mam piętnaście lat 
i chodzę do drugiej kla-
sy gimnazjum. Mieszkam 
z rodzicami i młodszym 
bratem w Otwocku.

W wolnych chwi-
lach uwielbiam spotykać 
się z moimi przyjaciół-
mi, choć samotne chwile 
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z książką i muzyką w tle także są dla mnie nieocenione. 
Lubię również rysowanie i wszelakiego rodzaju zajęcia 
artystyczne. Interesuję się literaturą, a także językami 
obcymi, które sprawiają mi wiele satysfakcji. 

Od szkoły podstawowej biorę udział w wielu kon-
kursach literackich, z większymi lub mniejszymi suk-
cesami. Pisanie jest mi bardzo bliskie, dobrze odnaj-
duję się wśród liter. Mogę przekazać innym emocje, 
mogę wykreować nową rzeczywistość. Myślę, że słowa 
są moją małą supermocą, którą koloruję własny świat.

Mam mnóstwo marzeń, często chodzę z głową 
w chmurach i staram się być optymistką. Nie mam 
jeszcze planów na przyszłość, ale wiem, że chciała-
bym zajmować się czymś interesującym i wymagają-
cym kreatywności. 

JULIA WINIEWSKA

11 maja 2002 roku 
miał miejsce najszczę-
śliwszy dzień moich ro-
dziców, a mianowicie 
urodziłam się ja. Myślę, 
że tamtego dnia nie wie-
dzieli jeszcze, ile nerwów 
będzie ich kosztować 
moje pojawienie się na 
świecie. Dzisiaj mam 15 
lat i uczęszczam do Gimnazjum nr 1 im. Władysława 
Jagiełły w Pasłęku. Robię bardzo dużo rzeczy i jestem 
z tych ludzi, którzy uważają, że tydzień powinien mieć 
przynajmniej osiem dni. Tańczę, czytam, jeżdżę na 
snowboardzie, żegluję, pływam i niedawno zaczęłam 
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przygodę z nurkowaniem. Pasje znaczą dla mnie bar-
dzo dużo i są nieodłączną częścią mojego życia. Moim 
zdaniem, każdy człowiek powinien mieć coś takiego, 
co będzie przynosiło mu wiele radości i satysfakcji. 
Tańczę od szóstego roku życia. Po tak długim stażu 
nie wyobrażam sobie bez tego życia. Zajmuję wysokie 
miejsca zarówno z moją grupą, jak i w duetach. Moją 
drugą wielką pasją jest czytanie. Tak naprawdę to ono 
doprowadziło mnie do tego, gdzie dzisiaj jestem. Uwa-
żam, że czytanie bardzo nas rozwija i przekazuje waż-
ne wartości. Jak każdy mól książkowy potrafi ę nie jeść, 
nie pić i nie spać, byle przeczytać jak najwięcej stron. 
Szczerze mówiąc, w takich sytuacjach nawet nauka 
schodzi na drugi plan (mimo że zawsze miałam świa-
dectwo z paskiem). Moja przyszłość jest dla mnie jesz-
cze jedną wielką niewiadomą, ale na pewno musi być 
związana z moimi pasjami. Gdyby płacili mi za czy-
tanie książek, wyobrażałabym sobie siebie jako bogatą 
osobę. Nie tylko pod względem fi nansowym.

JAN WO OSZYN 

Mam 14 lat, urodziłem 
się 15 sierpnia 2002 roku 
w Krakowie. Mieszkam 
w Nowym Brzesku w wo-
jewództwie małopolskim.

Jestem uczniem kla-
sy II Gimnazjum imienia 
św. Jadwigi Królowej Pol-
ski w Wawrzeńczycach, 
gdzie ukończyłem również 
szkołę podstawową.



Uczniowie gimnazjów   

Od 5 lat jestem ministrantem w parafi i pod wezwa-
niem Wszystkich Świętych w Nowym Brzesku. Wia-
ra chrześcijańska jest dla mnie najważniejszym drogo-
wskazem na ścieżkach życia, od Boga czerpię siłę i na-
tchnienie na każdy dzień.

Moje hobby? Uwielbiam sport, od czterech lat tre-
nuję w piłkarskim klubie LKS Nadwiślanka Nowe 
Brzesko. Od dziecka towarzyszy mi też ukochane czy-
tanie książek oraz miłość do kina i dobrych fi lmów. 
Nie stronię od żadnego rodzaju muzyki, najbardziej 
cenię sobie jednak Iron Maiden. Lubię też odprężyć się 
przy komputerze i pisać opowiadania i własne teksty. 

Mój sukces i całe moje opowiadanie dedykuję przy-
jaciołom i przyjaciółkom z klas II mojego gimnazjum 
– za uśmiech, ciepłe słowo, spędzany razem niezwykły 
czas i za to, że są wspaniałymi ludźmi, którzy czynią 
moje życie lepszym. Mam nadzieję, że za otrzymaną 
od nich przyjaźń zawszę będę umiał godnie się im od-
wdzięczać. Ta praca jest dla Was! 
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pisz w swoim kolorowym pokoju, gdzie kolorowe 
książki nie mieszczą się na kolorowych półkach. 
Kolorowe medale zdobią kolorowe ściany. Kolo-

rowe zdjęcia pełne kolorowych wspomnień pozwala-
ją zapomnieć o kiedyś obecnej tu szarości. A na jednej 
z kolorowych półek stoi kolorowe zdjęcie. Uśmiechasz 
się na tej fotografi i. Patrzę przez kilka chwil na ten 
piękny uśmiech i radość w twoich oczach. Po  chwili 
podjeżdżam bliżej, przesuwając lekko koła mojego 
wózka. Unoszę dłoń w górę i delikatnie odstawiam 
ramkę, wracają wspomnienia… 

Wszystko wygląda jak kolaż fotografi i z lat dwu-
dziestych. Szarość dominuje. Patrzysz swoimi szarymi 
oczami na wysoką kobietę z ognistymi włosami sta-
rannie związanymi w koński ogon. Siedzisz wyprosto-
wana w fotelu i słuchasz z bolesną akceptacją tego, co 
mówi. Nie słyszę dokładnie waszej rozmowy, tylko ob-
serwuję pozornie zwyczajną sytuację. Mama wychodzi 
z obojętnym wyrazem twarzy z pokoju, a idąc do kuch-
ni, czule głaszcze mnie po policzku. Jej ręce są ciepłe 
mimo lodowatych słów, które wcześniej skierowała do 
ciebie. Marszczę brwi i widzę, jak podchodzisz do ka-
lendarza i skreślasz wcześniejszy zapis. Obok piszesz 
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coś innego. Kolejny raz musiałaś zmienić plany. Potem 
siadasz w tym samym miejscu i zaciskasz szklane oczy. 
Czuję smutek, widząc twoje błyszczące policzki.

Przymykając swoje powieki, widzisz więcej świata, 
niż mając je szeroko otwarte. Nie każdy umie tak pa-
trzeć. Zatykając uszy, słyszysz więcej, niż nasłuchując 
dźwięków. Nie każdy umie tak słuchać. Dlaczego tak 
bardzo lubiłaś zatykać uszy i zamykać oczy, pozostając 
samotnie ze swoimi myślami? Myślę, że wtedy uważa-
łaś, że świat nie ma ci wystarczająco dużo do zaofero-
wania. Siedziałaś godzinami w swoim szarym poko-
ju, gdzie szare książki nie mieściły się na szarych pół-
kach, a jedyne kolory tworzyłaś oczami wyobraźni… ty 
sama. A jednak twoje życie niespodziewanie nabrało 
barw… Kolejna fotografi a.

Stoisz pośród tłumu, patrzysz w niebo uśmiechnięta, 
a krzyk ludzi sprawia, że drżysz z emocji. Ale nie to cię 
uszczęśliwia. Kochasz walkę, masz satysfakcję, że sama 
dokonałaś wszystkiego, poświęcając swoją krew i pot. 
Na początku musiałaś pokonać samą siebie. Była to nie-
równa walka z demonami, ale poczułaś, że chcesz od ży-
cia więcej. Zawsze pragnęłaś być bohaterką we własnym 
świecie, choćby nie wiem co, i chciałaś, aby ludzie, któ-
rych kochasz, byli z ciebie dumni. Zaczęłaś żyć na nowo 
niespodziewanie… O! Jest zdjęcie z tych narodzin… 

Stoisz oparta o ogrodzenie wybiegu dla koni, uważ-
nie mnie obserwujesz, gdy ciotka próbuje rozłożyć mój 
wózek. Siedzę bezpiecznie na krześle. Ręką próbuję 
dotknąć pyska brunatnego konika, podczas gdy moje 
nogi wiszą bezwładnie, dotykając trawy. Cieszę się, wi-
dząc, jak włochate zwierzę macha ogonem, więc za-
czynam śmiać się donośnie. Jakąż wielką daje mi to ra-
dość! Jednak jeszcze bardziej zadowala mnie fakt, iż 
z oddali patrzysz na mnie, uważnie śledząc każdy mój 
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ruch. Twoja uwaga dużo dla mnie znaczy… Marszczę 
czoło, widząc niezadowolenie na twojej twarzy. Mama 
mówiła, że lubisz konie i sama proponowałaś urodzi-
nowy wyjazd do stadniny. Myślałem, że w końcu bę-
dziesz uśmiechnięta. Masz taki ładny uśmiech, a to 
grymas wykrzywia ci twarz. Patrzysz z powątpiewa-
niem na zmieszanie kobiety, która się mną opiekuje. 
Teraz zaczynam rozumieć, boisz się o mnie. Świado-
mość tego sprawia, że wokół serca robi mi się cieplej.

– Poradzi sobie – słyszysz nagle pewny siebie głos 
i odwracasz się błyskawicznie.

– Cześć, Gabriel – mruczysz, nie do końca zadowo-
lona z towarzystwa.

Mimo tego, co powiedział ci kilka lat starszy kuzyn, 
nadal nie jesteś do końca spokojna.

– Mówię poważnie, wszystko w porządku, ten ku-
cyk jest u nas jednym z najspokojniejszych. Poza tym 
twoja mama zabiłaby siostrę, gdyby coś mu się stało. 
Myślę, że Helena zna ryzyko – zaśmiał się. – Może 
spuścisz na chwilę z oka Ignacego i sama spróbujesz 
dosiąść konia? 

Szeroki uśmiech chłopaka sprawił, że kąciki twoich 
ust uniosły się delikatnie. Wyraźnie wprawił cię w za-
kłopotanie. Szurasz nogami w miejscu i chrząkasz.

– Nie przepadam za końmi, a konie nie przepadają 
za mną. Poza tym za dużo z tym zachodu – odwróci-
łaś głowę zażenowana, zdając sobie sprawę, jak głupi-
mi wymówkami się posłużyłaś. Chciałaś coś dodać, ale 
Gabriel cię uprzedził:

– Mogłaś od razu powiedzieć, że się boisz. Nie na-
mawiałbym cię, gdybyś przyznała, że możesz zemdleć 
ze strachu w siodle – powiedział udawanym obojęt-
nym tonem Gabriel, a ty w jednej chwili doskoczyłaś 
do niego i popchnęłaś go z całej siły, wiedząc, że go to 
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nie ruszy. Był zbyt wielkiej postury, aby krucha dziew-
czyna sprawiła, żeby się zachwiał.

– Pokaż mi tego konia – wykrzyknęłaś i to był ten 
moment… 

Po chwili biegłaś za Gabrysiem, widziałem, jak 
kąciki twoich ust się unoszą. Moje uniosły się razem 
z nimi. Nareszcie go zobaczyłem, tak długo skrywany, 
twój piękny uśmiech. Szczęśliwy patrzyłem, jak zni-
kasz za budynkiem, biegniesz w kierunku przezna-
czenia. Usłyszałem brzdęk i zobaczyłem, jak metalo-
wa część mojego wózka toczy się po obniżeniu terenu. 
Spojrzałem pytająco na Helenę, która zdążyła zakląć 
i wyjąć telefon.

– Zadzwonimy do twojej mamy, Ignaś, z pewno-
ścią przywiezie ci nowy wózek. Nie martw się, ten i tak 
już był stary – poczochrała mi włosy i nacisnęła zielo-
ną słuchawkę.

W tym czasie Gabriel przedstawił ci pierwszego 
konia, który zauroczył twoje kolorowe wnętrze. Nie 
zdawałaś sobie wtedy nawet sprawy, jak wiele szarości 
rozjaśnisz razem z nim w późniejszych latach swojego 
życia. Wsiadłaś na niego i z czasem stał się przedłuże-
niem twojego ciała. Siedząc w siodle, rozdzierałaś sza-
rość, którą zawsze widziałaś dookoła, z taką łatwością, 
jak miecz rozdziera tkaninę. Staliście się jednością. Ko-
chałaś mówić „my”, rzadko się zdarzało, że mówiłaś 
„ten koń”. Po tych wszystkich przewertowanych sza-
rych księgach, poznanych przez ciebie historiach, za-
częłaś tworzyć własną, kolorową bajkę.

Tak się wszystko zaczęło. Noe był dla ciebie czymś 
więcej niż zwierzęciem, służącym do uprawiania spor-
tu i dobrej zabawy. Stał się twoim partnerem, a jeź-
dziectwo życiową pasją i ratunkiem od szarości. Ufa-
łaś mu jak nikomu innemu. Nie do pomyślenia jest to, 
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że udało ci się stworzyć z nim taką silną więź. Kocha-
łaś rozpędzać się, lubiłaś, gdy twoje piękne rude wło-
sy rozwiewał wiatr, kochałaś krzyczeć z radości, gdy 
kopyta twojego partnera uderzały o ziemię, gdy byłaś 
pewna, że nikt cię nie słyszy. Czułaś nie tylko wiatr 
we włosach, czułaś, że żyjesz… Nawet jak wracałaś do 
domu ledwie żywa, wracałaś z uśmiechem na twarzy. 
Ten uśmiech też mnie dawał siłę… 

Od tamtej pory, gdy tylko miałem możliwość, regu-
larnie prosiłem mamę o odwiedziny w stadninie. Wi-
działem, jak wielką sprawia ci to przyjemność. Nasza 
więź też nabrała kolorów, z czego jestem bardzo dum-
ny. W końcu naprawdę byliśmy razem. Byłem obecny 
na twoich treningach, śledziłem każdy twój krok. Da-
łaś mi do ręki książkę, która stała się moją ulubioną. Ja, 
dzięki tobie, rozwinąłem się literacko.

Twoja historia jest jedną z najpiękniejszych, jakie 
znam, właśnie ty zaraziłaś mnie miłością do książek. 
Wspominam nasze wieczory, kiedy opowiadałaś, co 
czujesz, gdy jeździsz, a ja pochłaniałem każde twoje 
słowo z otwartymi ustami, w skupieniu. Opowiadałaś 
mi o świecie pełnym szarości i o kolorach, które poja-
wiły się niespodziewanie. Mówiłaś, że zamykałaś oczy 
i miałaś marzenia pełne kolorów. 

Teraz patrzę na ciebie, gdy stoisz na podium, a na 
twojej piersi spoczywa złoty medal. Pamiętam, jak mó-
wiłaś, że zawsze chciałaś być bohaterką we własnym 
świecie, choćby nie wiem co, i chciałaś, aby ludzie, któ-
rych kochasz, byli z ciebie dumni. Chcę, żebyś wiedzia-
ła, że to marzenie się spełniło. Jesteś moją bohaterką 
i jesteś nią w swoim własnym świecie, w swojej historii. 
Ludzie, których kochasz, są z ciebie dumni.

A teraz w kolorowym pokoju kolorowe książki nie 
mieszczą się na kolorowych półkach. Kolorowe me-
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dale zdobią kolorowe ściany. Kolorowe zdjęcia pełne 
kolorowych wspomnień pozwalają zapomnieć o nie-
gdyś obecnej tu szarości. A na jednej z kolorowych 
 półek stoi kolorowe zdjęcie. Stoisz uśmiechnięta chwi-
lę przed tym, zanim stałaś się moim kochanym cen-
taurem. Moim kolorowym światem stało się pisanie, 
bo dzięki tobie wiele się nauczyłem. Kocham cię, Fran-
ciszko, i pozwolę sobie również dopisać małą zasługę 
rozpoczęcia twojej historii. Cieszę się, że tamten dzień 
sprawił, że stałaś się najszczęśliwszą osobą na świe-
cie, uprawiając sport, który pokochałaś miłością praw-
dziwą. Byłaś moją inspiracją i za to ci dziękuję, sio-
strzyczko… 

Przesuwam dłońmi koła wózka, gaszę światło i za-
mykam cicho drzwi. Mam nadzieję, że jutro wrócisz 
z kolejnym medalem na szyi.
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Do ostatniej sekundy

Daleko i zwycięsko!
~ Włodzimierz Szaranowicz

Jestem milionem.
Jestem jednostką.
Walczę tak, jak walczyli wszyscy inni przede mną.
Walczę tak, jak nie walczył jeszcze nikt.
Moje serce bije rytmem milionów.
Miliony serc biją moim rytmem.
Moje myśli są całym światem.
Cały świat jest moimi myślami.
Moje płuca czerpią tlen dla milionów.
Miliony płuc chłonie tlen dla mnie.

Spoglądam oczami milionów, ale jestem ślepy na 
świat. Słucham uszami milionów, ale jestem głuchy na 
dźwięki. Odczuwam ciałami milionów, ale moje nerwy 
przepaliły się, nie pozwalając czuć.

Jestem milionem.
Jestem dla milionów.
Biorę wdech wraz z milionem.
Dzielę się tą chwilą wraz z milionem.
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Robię to dla siebie. Aby udowodnić sobie, że potra-
fi ę, że wszystko to, co w życiu zrobiłem, było warte tej 
chwili, że dałem z siebie wszystko. Że nie zawiodłem.

Jestem milionem.
Jestem jednostką.
Jestem tkaniną utkaną z siły i odwagi. Z wysiłku 

i marzeń. Z wiary i nadziei. Z ciężkiej pracy i bólu.
Jestem tym, kim chciałem być, i robię to, czego pra-

gnąłem.

Ktoś mógłby powiedzieć: udało się. A mówiąc to, 
tak bardzo by wszystko uprościł. Pominąłby każdy mój 
mięsień, który nauczył się wysiłku, każdą komórkę, 
która przesiąkła bólem, każdą kroplę potu, przynoszą-
cą coraz większą ulgę. Ulgę, ponieważ wiedziałem, że 
to dobre. Ponieważ wiem, że to dobre.

Droga Ciężka Praco,
kiedyś Cię nienawidziłem. Byłaś spełnieniem moich naj-

gorszych koszmarów. Ucieleśnieniem strachu. Katem, uno-
szącym topór nad moim karkiem. Myśli o Tobie sprawiały 
mi ból. Nie chciałem wstać. Myślałem, że bez Ciebie dam 
sobie radę, że nie jesteś mi potrzebna, że wszystko przyj-
dzie samo.

Kiedyś Cię nienawidziłem.
Kiedy wołałaś moje imię, słyszałem Cię, ale uciekałem 

przed Tobą. Kiedy wiedziałem, że nadchodzisz, wolałem 
chować się przed Tobą. Kiedy mówiłaś mi, że nie mogę od-
puścić, ignorowałem Cię. Kiedy kazałaś mi działać, wy-
myślałem wymówki, aby oddalić się od Ciebie.

Bałem się wysiłku, ponieważ nie chciałem czuć bólu. 
Bałem się przegrać, ponieważ bez Ciebie nie mogłem się 
tego nauczyć. Bałem się upaść, więc nawet nie próbowa-
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łem. Bałem się marzeń, ponieważ nie umiałem do nich dą-
żyć. Bałem się Twojego imienia, ponieważ widziałem, co 
robiłaś z innymi. Sprawiłaś, że bałem się tego, kim jesteś – 
jesteś odbiciem w lustrze, cieniem przede mną.

Robiłem krok do przodu, a Ty wciąż byłaś przede mną. 
Pędziłem za Tobą bez opamiętania, z coraz większym 
trudem stawiałem następne kroki. Im szybciej biegłem, 
tym dalej była meta.

Byłem głupi, sądząc kiedyś, że bez Ciebie zdołam co-
kolwiek osiągnąć, że tylko słabi uciekają ku Tobie. Myliłem 
się. To właśnie słabi Cię odrzucają.

Pot na twarzy, modlitwa w oczach.
Szedłem naprzód, ku Tobie – słyszałem, że nigdy nie 

kłamiesz. Od niczego – do mistrzostwa; czy jest coś, czego 
nie potrafi sz zrobić?

Spójrz na mnie – sprawiłaś, że jestem dzisiaj tym, 
kim jestem i dzięki Tobie nigdy nie przegrałem, nigdy nie 
przegram.

Poddać się?
Nie ma takiego słowa w moim słowniku.
Widziałem ludzi, którzy się poddali. Dlaczego pozwo-

liłaś im łgać, kiedy opowiadali o Tobie?
Kiedy oni się poddawali, szedłem naprzód. Kiedy oni 

spali, pracowałem ciężko. Kiedy oni mówili, że nie po-
trafi ę, pokazywałem im, że potrafi ę. Kiedy opowiadałem 
o swoich marzeniach, a oni się śmiali, byłem pewien, że 
będę się śmiać ostatni.

Nauczyłaś mnie przegrywać z godnością i z podnie-
sioną głową patrzeć innym w oczy po porażce. Nauczy-
łaś mnie upadać i podnosić się z dumą za każdym razem. 
Nauczyłaś mnie, że ból nie jest zły, że jest trofeum po wy-
konanej pracy, trudach i wysiłku. Trofeum ważniejszym 
od pustych pochwał i gratulacji. Nauczyłaś mnie, że warto 
walczyć o swoje marzenia.
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Przeszedłem długą drogę i nie przestanę iść dalej.
Och, Ciężka Praco. Mój tata miał co do Ciebie rację. 

Odpłacasz się, przez co Cię kocham. Jakbym mógł Cię nie 
kochać? Nie będę się dłużej przed Tobą chował. Będę na 
Ciebie czekał.

Czekam na Ciebie. Naprawdę.
Gdzie jesteś? Potrzebuję Cię.
Ponieważ w ciężkiej pracy tkwi zaufanie. Ufam Ci.
I nigdy nie przestanę.

Biorę głęboki wdech. Zimne powietrze wypełnia 
moje płuca, sprawiając, że płonę wewnątrz; zimne pło-
mienie liżą swymi ostrymi językami każdą tkankę, za-
mieniając ją w płomień, nakazując krwi zamierać, aby 
pozwolić się utulić do lodowego snu. Sprawiając, że 
sam chciałbym zapaść w błogie odrętwienie i nie czuć 
serca, które bije szaleńczym rytmem. I choć staram się 
je uspokoić, ono szepce mi szybką melodię, niezro-
zumiałe sylaby i zawiłe zdania. Macki wiatru oplata-
ją mnie, dosięgając każdego atomu, zaciskając szpony 
wokół jądra, chcąc zmienić cały świat w lodową kulę, 
atom po atomie.

Poprawiam narty na ramieniu, które zmieniły się 
w ostrze przecinające skórę, ciężar wgniatający w pod-
łogę. Są moim życiem. Są moją historią. To moje łzy, 
ból i radość, sens i nadzieja. Każdy centymetr ich po-
wierzchni, gdyby mógł, opowiedziałby niesamowi-
tą opowieść. Wiązania, uderzające cicho o deski nart, 
mogłyby wykrzyczeć światu historię każdego upadku. 
Jestem częścią tych nart, a one są częścią mnie.

Przemierzam stopień za stopniem, coraz bardziej 
w dół, coraz bliżej miejsca, skąd nie ma odwrotu. Co-
raz bliżej lodowych torów skrzących się życiem. Cięż-
kie buty stukają nieśmiało o podłoże. Wśród krzyków 
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tysięcy kibiców kilkaset metrów niżej, trąbek i szelestu 
fl ag wyławiam ten dźwięk i trzymam się go z całej siły. 
Jest moją tratwą na morzu, azylem od emocji, które nie 
mogą zalać mojej głowy, myśli i ciała.

Rozkoszuję się tlenem w płucach, każdą sekundą, 
kiedy wciągam chłodne powietrze. Kładę narty na jed-
nym ze stopni i siadam obok. Wszystkie mięśnie rwą 
się do ruchu, pragną poczuć pełen trud i delikatne na-
pięcia, chcą unosić się wraz z wiatrem, być wiatrem, 
pędzić jak wiatr. Proszą mnie o powolny taniec w prze-
strzeni ponad ziemią, subtelnego walca, czuły wysiłek. 
Zamykam oczy i liczę do dziesięciu, a każdy mięsień 
liczy razem ze mną.

Zaciskam pięści na kolanach i próbuję wyrzucić ze 
swojej głowy wszelkie myśli. Pozbywam się wszystkie-
go, co wiem. Zapominam o tym, że niebo jest niebie-
skie, a trawa zielona. Wiem tylko, że tu jestem, znam 
swój cel i wciąż pamiętam, aby go osiągnąć. Mam wra-
żenie, że wiedziałem to od urodzenia. Odkąd pierwszy 
raz włożyłem narty na nogi, odkąd pierwszy raz staną-
łem na górze skoczni, odkąd pierwszy raz usiadłem na 
belce i śmiałym – wręcz zbyt śmiałym – ruchem ode-
pchnąłem się, aby poszybować w nieznane. Chciałem 
być jak najwięksi mistrzowie, polecieć daleko, najdalej, 
jak tylko mogłem. Wiedziałem, że potrafi ę. Zakocha-
łem się w każdej sekundzie, kiedy szybowałem w po-
wietrzu. Pokochałem każdy atom tlenu, azotu i innych 
pierwiastków, które mnie muskały. Zacząłem wierzyć, 
że się uda.

Zacząłem upadać.
Uderzając o twardy śnieg, nie czułem bólu ciała 

– najgorsze, co czułem, to strach. Strach przed tym, 
czemu postanowiłem oddać swoje życie. Zjeżdżałem 
w dół, a każdy metr przynosił kolejne nieme łzy. Leża-
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łem na śniegu na długo po tym, zanim ktoś zdążył do 
mnie podbiec. Bałem się.

Gdybym tylko wiedział wtedy, jak przekuwać strach 
w siłę. Oszczędziłbym łez. Oszczędziłbym dni, kiedy 
tak bałem się założyć narty, że chowałem się przed ca-
łym światem. Oszczędziłbym czas, który straciłem na 
lęk. Gdybym tylko wiedział, że ten upadek będzie jed-
nym z setek innych, że kiedyś przestanie mieć zna czenie.

Otwieram oczy i spoglądam na stadion rozciągają-
cy się w dole. Tysiące ludzi, dziesiątki narodów, jedna 
chwila i sport łączący wszystkich. Morze ludzkich ciał 
wrze i wiruje. Każdy przeżywa tę chwilę na swój spo-
sób, ale razem ze wszystkimi. Nie istnieją języki, nie 
istnieje rywalizacja, nie istnieją granice. Patrzę na je-
den wielki organizm. Nigdy nie widziałem piękniej-
szego widoku. Spoglądając na morze fl ag, które kwit-
ną w moim sercu, czuję wielką dumę – swoją, że mogę 
walczyć dla mojego kraju, oraz dumę ludzi, że skaczę 
dla nich, że jesteśmy jednością.

Jestem płomieniem, który tli się w ich sercach.
Bałem się, ale lęk jest dla głupców.
Wstaję i biorę narty.
Nie będę się więcej bał.

Droga Odwago,
gdzie byłaś, kiedy Cię potrzebowałem? Zostawiłaś mnie 

samego wśród milionów lęków. Pozwoliłaś mi tonąć w mo-
rzu strachu. Twoje ciosy wyciskały ze mnie pewność siebie. 
Przychodziłaś do mnie tylko po to, aby za chwilę odejść.

Bez Ciebie byłem niczym. Bałem się pokazać, że po-
trafi ę, aby nikt nie pokładał we mnie nadziei. Bałem się 
udowadniać innym, że mylą się co do mnie, aby nikt nigdy 
ode mnie niczego nie oczekiwał. Bałem się wyłonić z tłu-
mu, aby nikt nie zwracał na mnie szczególnej uwagi. Ba-
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łem się, a ty mi na to pozwoliłaś! Nie przyszłaś, nie osło-
niłaś, nie otuliłaś, nie wsparłaś. Bez Ciebie byłem jak stół 
bez jednej nogi. Niekompletny. Niepewny. Niepotrzebny. 
W każdym razie, tak mi się zdawało.

Lęk w oczach, łzy spływające po twarzy.
Kiedyś uważałem, że łzy są oznaką słabości, że są ucie-

leśnieniem lęku. Teraz jednak wiem, że tylko odważni 
nie ukrywają swoich łez. Kiedyś uważałem, że odwaga 
sprawia, że jesteś kimś więcej, kimś ponad innymi. Teraz 
wiem, że prawdziwie odważni giną w tłumie, aby poma-
gać mu iść przez ten świat.

Płakałem wiele razy, ponieważ nie mogłem.
Próbowałem być odważny, ale nie chciałem pogodzić się 

ze swoją rolą.
Myliłem się w wielu rzeczach, jednak nie miałem ocho-

ty sprawdzić, czy się mylę. Myślałem, że to przez Ciebie 
niczego nie osiągnę, że z niczym nie potrafi ę sobie pora-
dzić, ponieważ mnie nienawidziłaś. Myślałem, że jestem 
dla Ciebie nikim, że mnie skreśliłaś i skazałaś na porażkę.

Wierzyłem w to. Myślałem tak.
Byłem głupi. Za dużo myślałem.
Teraz wiem, że to nie Ty nie chciałaś do mnie przyjść, 

ale że to ja nie chciałem ku Tobie sięgnąć, ponieważ cały 
czas byłaś we mnie. Wolałem się okłamywać, ponieważ tak 
było mi łatwiej. Czyż kłamstwa nie sprawiają, że nasze 
życie jest łatwiejsze? Teraz wiem, że mnie kochasz, ponie-
waż dałem Ci siebie, a Ty wzmocniłaś we mnie to, co już 
w sobie miałem.

Dziękuję Ci za to. Dzięki Tobie jestem tu, gdzie je-
stem. Dzięki Tobie jestem tym, kim jestem.

Przepraszam za fałszywe oskarżenia. Jednak wiem, 
że bez tego bym Cię nie zrozumiał.

Nie będę się bał. Obiecuję.
Nie boję się.
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Gdybym mógł dotknąć gwiazd, zrobiłbym to.
Odkąd tylko pierwszy raz podniosłem wzrok 

w górę, ku niebu, zapragnąłem zanurzyć dłoń w cu-
downym nieboskłonie, delikatnie głaskać nierów-
ne krawędzie lśniących olbrzymów i rozkoszować się 
ich subtelnym blaskiem na twarzy. Wyciągałem wte-
dy rękę w ich stronę i uśmiechałem się do nich, aby 
zachęcić je, by zbliżyły się do mnie odrobinę. Chcia-
łem usłyszeć ich głuche kroki. Za każdym razem su-
rowy księżyc zabraniał im się do mnie zbliżać, zupeł-
nie tak, jakbym jednym lekkim dotykiem mógł rozsy-
pać je w drobny mak, a niebo zostałoby puste już na 
wieki. Ciągle jednak spoglądałem ukradkiem w górę 
i kradłem każdy ich delikatny błysk, syciłem oczy ich 
blaskiem.

Kiedy upadałem na ziemię, zawsze zawieszałem 
wzrok w niebieskiej tafl i, wiszącej nade mną. Leżałem 
i czekałem. Czekałem na choćby najmniejszy znak, 
że jarzące się olbrzymy spoglądają na mnie, że chcą 
mi dodać otuchy. Gdybym tylko umiał rozmawiać 
z gwiazdami, powiedziałbym im wszystko. Pokazał-
bym im moją historię – historię każdego siniaka, histo-
rię każdego zadrapania, historię każdej szramy na twa-
rzy wyrytej przez łzy. A one by mnie wysłuchały. Cza-
sami wyobrażałem sobie, że mnie słyszą, nawet wtedy, 
gdy ich nie widziałem. Słuchałem swoich opowieści 
i z każdym kolejnym słowem miałem ochotę podnieść 
się, odbijać się miękko od ziemi i skakać coraz wyżej 
i wyżej. Gdzieś daleko, gdzieś wysoko.

Teraz też gwiazdy kradną moje spojrzenie, a ja 
w zamian zabieram ich blask. Choć prawie ich nie 
widzę, wyobrażam sobie tysiące, miliony, miliardy 
gwiazd, które tylko czekają, aby usłyszeć bicie mojego 
serca, abym pozwolił im go posłuchać. Problem w tym, 
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że sam nie potrafi ę usłyszeć swojego serca, jego pięknej 
melodii, która teraz milczy.

Czekam. A razem ze mną czekają gwiazdy.
Zapinam wiązania i czuję siłę, która rozpływa się 

w mięśniach, zamieszkuje w kościach, pędzi krwiobie-
giem, muska neurony. Rozkoszuję się każdym ułam-
kiem sekundy tej siły. Zaciskam i rozluźniam palce. 
Zamykam oczy. 

Widzę nieruchomą sylwetkę w locie, narty rozłożo-
ne w idealne V, brązowy kombinezon. Postać leci bez 
ruchu – zupełnie tak, jakby to był posąg. Piękny i de-
likatny. Posąg, lecący po marzenia, lecący po począ-
tek historii – własnej i świata, który zacznie istnieć na 
nowo. Posąg, który pokonując wszelkie granice, mknie 
przed siebie, czerpiąc siłę z wiatru. Posąg, który prze-
cina powietrze, który pokonuje zieloną linię, wszyst-
kich rywali i samego siebie. Po chwili skrzypienie śnie-
gu opanowuje umysł, jest jedynym dźwiękiem na Zie-
mi, jaki istnieje. Telemark, w którym zastyga postać, 
jest tak piękny, że można by rozkoszować się tym wi-
dokiem na wieki, czerpać z niego inspirację, odkrywać 
cudowną tajemnicę tego sportu. Prawa noga wysunię-
ta do przodu, lekko pochylona sylwetka, ręce rozło-
żone na boki, i ta pewność i zaciętość spojrzenia. Dla 
tego posągu nie ma rzeczy niemożliwych, jest tylko cel, 
który, niezależnie gdzie będzie, można dotknąć. Pięści 
uniesione ku górze są najwspanialszą formą milionów 
słów, które nie zostały wypowiedziane. Uśmiech na 
twarzy i krtań rwąca się do szaleńczego krzyku. Lecz 
kiedy na tablicy wyników pojawia się jedynka, posąg 
udowadnia, że wcale nie jest wykuty z marmuru, że 
uginające się pod nim kolana wcale nie są kamieniem, 
że pod warstwą brązowego kombinezonu tkwi czło-
wiek, istota nieznająca granic. A gdy kilka minut póź-
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niej postać wyskakuje na najwyższy stopień podium, 
czując, że potrafi  wszystko, świat zamiera i zapamiętu-
je tę chwilę. Zapamiętuje bukiet w dłoniach zwycięzcy 
i szklany puchar wznoszący się ku niebu. Zapamiętuje 
słowa „mistrz świata” wypowiedziane z nabożną czcią. 
Zapamiętuje również medal, który zawisa na szyi mi-
strza – cudowna złota śnieżynka, połyskująca w blasku 
świateł. 

Czuję zimno złotej śnieżynki przenikające opuszki 
moich palców. Pamiętam ten dotyk na skórze zupełnie 
tak, jakbym sekundę temu oderwał palce od medalu. 
Pamiętam tamtą chwilę, tamten skok, tamto szczęście 
i żyję tamtymi sekundami, rozkoszuję się tym i jestem 
dumny, wiedząc, że to właśnie ja byłem tym posągiem, 
który często spotykałem w snach.

Otwieram oczy i spoglądam w dół, na trybuny. 
Przewiercam fl agi na wskroś, wyławiam niewyraźne 
twarze i walczę z ogarniającym mnie poczuciem, że 
muszę. Że jeśli się nie uda, przegrałem. 

Nie – ja już wygrałem. Jestem tu, gdzie jestem, tylko 
dzięki swojej pracy. Jestem tu, ponieważ zawsze tego 
pragnąłem. I chociaż słyszałem niejednokrotnie, że to 
bez sensu, ja nadal wiedziałem, że nie odpuszczę.

Opieram dłoń na belce wiedząc, że za chwilę po-
chłonie mnie jej zimno.

Dotykałem jej miliony razy w swoim życiu. Czułem 
ją całym ciałem nieskończenie wiele razy. I za każdym 
razem, kiedy na niej siedziałem, chciałem udowodnić, 
że nie wybrałem w życiu złej drogi.

Osiągnąłem cel. I osiągam go też teraz, wsuwając 
się powoli na jej zimną powierzchnię, obserwując czuj-
nie fl agę w dłoni trenera.

Powalczę do końca, aż do ostatniej kropli krwi. Do 
końca świata.
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Droga Ambicjo,
pamiętam czuły dotyk Twej dłoni, kiedy wyciągnęłaś ją ku 
mnie, a ja Cię pokochałem i uchwyciłem z całej siły, jakbyś 
była jedyną istniejącą siłą we wszechświecie. Pamiętam 
pełne przekonania słowa ponaglające mnie do pracy nad 
sobą, do doskonalenia siebie, słowa, niepozwalające mi do-
puścić myśli o daniu za wygraną. Pamiętam obietnicę, któ-
rą mi złożyłaś, mówiąc, że dzięki Tobie pokonam wszelkie 
przeszkody, obietnicę, której dotrzymałaś.

Pamiętam też, że pochłonęłaś mnie całkowicie, że 
przez to, iż zasmakowałem Cię w całości, czułem niedosyt 
za każdym razem kiedy było dobrze. Że „dobrze” ozna-
czało dla mnie „niewystarczająco”.

Byłaś powodem moich marzeń, myśli pozwalających 
uciec w przyszłość, której niemalże mogłem dotknąć. Wy-
pielęgnowałem Cię wewnątrz siebie, przykazałem sobie, 
że będę Cię strzegł przed zwątpieniem i oddałem Ci całe 
życie. Czasami jednak myślałem, że kłamiesz, że spra-
wiasz życie trudniejszym, że przez Ciebie wszystko jest 
nieosiągalne. Błąd. To dzięki Tobie można wszystko osią-
gnąć. Potrzebowałem czasu, aby nauczyć się, że wystawia-
łaś mnie na próbę. Że stawiałaś przede mną kolejne wy-
zwania. Wiem, że byłaś dumna, gdy zdawałem wszyst-
kie te testy. I wiem też, że gdybym uznał, że nie jesteś mi 
potrzebna, odarłbym się z godności i pozostał nagi przed 
światem.

Kiedy wyznaczano mi cel, Ty kazałaś sięgać poza nie-
go. Kiedy musiałem zmierzyć się z bólem, Ty naginałaś 
wszelkie prawa i pozwalałaś pokonać wszystko, nie po-
zwalając wspominać o jakimkolwiek bólu. Z Tobą nie ma 
rzeczy niemożliwych.

Cel. Nauczyłaś mnie, że zawsze gdzieś jest. Wystarczy 
się tylko na nim skupić. A potem dążyć do niego i ściskać go 
jak upragnione trofeum. Nauczyłaś mnie, że każdy dzień 
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jest celem. Nauczyłaś mnie też, że cel to stacja na linii ży-
cia, że nie można stanąć w miejscu, ciesząc się ze zdobycia 
stacji, ale że trzeba pędzić co sił w nogach, aby dotrzeć do 
mety, która biegnie razem ze mną.

Otwierasz oczy. Otworzyłaś je milionom ludzi; otwo-
rzyłaś je mnie.

Cóż mogę rzec – jedyne, co ciśnie się na usta, to „dzię-
kuję”.

Dziękuję. Za to, że byłaś, jesteś i będziesz aż do końca 
świata. Za to, że ukochałaś mnie jak swego syna. Za to, że 
pokazałaś mi prawdziwy świat.

Nie odchodź ode mnie, proszę. Wiem, że Ci na to nie 
pozwolę. I wiem, że nie odejdziesz.

Dasz mi cel. A ja oddam Ci każdą sekundę swego życia.
Dziękuję.

Zaciskam dłonie wokół zimnego metalu, który pod 
moim dotykiem zaczyna topnieć i żarzyć się bezcie-
lesnym ogniem. Ogniste węże pełzną po całym ciele 
sprawiając, że chciałbym uciec jak najdalej i równocze-
śnie zostać tu na wieki. Czuję wiatr muskający twarz 
i wiem, że gdybym mógł, rozsypałbym się w pył, aby 
móc podążać przez świat wraz z wiatrem, być nim, 
czuć jak on, dotykać czule twarzy i szeptać słowa po-
cieszenia. 

Skupiam całą uwagę na chorągiewce w ręce trene-
ra, która pragnie wyrwać się ku mnie i poszybować tak 
pięknie i dumnie, jak orzeł rozciągający swoje skrzy-
dła, aby wiatr poniósł go w najpiękniejsze miejsce na 
Ziemi. Widzę zaciętą twarz trenera, który z niedo-
wierzaniem patrzy na monitor wyświetlający warunki 
pogodowe. Dostrzegam nieznaczny ruch chorągiewki 
w górę. I kiedy myślę, że będę musiał zejść z belki, po-
żegnać się z jej morderczym zimnem, wyciągnąć stuto-
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nowe narty z lodowych torów, trener energicznie ma-
cha fl agą, a ja z łatwością odpycham się od belki i za-
mieniam w posąg, spływający w dół.

Niemalże czuję dotyk lodowych torów na nartach 
– zupełnie tak, jakby moje nerwy wniknęły w delikat-
ne drewno nart. Nabieram prędkości. Chcę zapomnieć 
o tym, że tu jestem, ale nie potrafi ę. Wiem, że mu-
szę pokonać wszystkich rywali, wiem, że muszę poko-
nać wszelkie granice możliwości i skoczyć tak, jak nie 
skoczyłem jeszcze nigdy. Wiem też, że moim najwięk-
szym rywalem jestem ja sam. 

Moje ruchy stają się automatyczne i, kiedy zbliżam 
się do progu, czuję, jak mięśnie i kości przejmują kon-
trolę. Prostuję się, a każdy centymetr ciała robi wszyst-
ko tak, jak trzeba. Wiem, że nigdy nie mógłbym lepiej 
trafi ć w próg. I wiem, że każda cząsteczka cieszy się, że 
dokonała tego, czego od niej wymagałem.

Zamieniam się w marmur, który tnie powietrze. 
Para szydeł przedziera się przez skórę, rozrywając mię-
śnie, przecinając ścięgna, przepoławiając nerwy. Łapię 
wiatr w każdy możliwy sposób, tulę go do siebie, a on 
odwzajemnia się tym, że niesie mnie daleko i wysoko. 
Próbuję pokonać uśmiech, który wkrada się na moją 
twarz. Uśmiech tak szczery i pełen dumy z tego, co ro-
bię, że nigdy nie potrafi łbym sobie wyobrazić niczego 
podobnego i niczego tak prawdziwego.

Tkwię zawieszony w tumanach tlenu i wiem, że na-
wet gdyby nadeszło tornado, ja dalej trzymałbym się 
kurczowo na nitkach wiatru. Gdyby zalał mnie ocean 
nienawiści, nawet bym nie drgnął, mówiąc, że kocham. 
Gdyby spadła na mnie lawina śnieżna, ja wciąż unosił-
bym się na skrzydłach. Gdybym spłonął, cząsteczka po 
cząsteczce, nadal płynąłbym na falach delikatnych po-
wiewów ku swojemu celowi. 
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Wydaje mi się, że przepłynąłem już miliony kilo-
metrów w powietrzu. Słyszałem kiedyś, że ludzie nie 
potrafi ą latać. Mam ochotę zacząć śmiać się w twarz 
tym, którzy to mówili i udowodnić, że wystarczy tylko 
odbić się i lecieć – lecieć i chcieć, aby skrzydła nie zła-
mały się, kiedy będziemy je rozkładać.

Lecę poza punkt konstrukcyjny, mknę ponad zie-
loną laserową linią, pokonuję wszelkie bariery na swej 
drodze. Im dalej lecę, tym chcę więcej. Im dalej lecę, 
tym bardziej strach zaczyna zagłuszać brawurę, która 
wciąż krzyczy DALEJ.

Tył nart spotyka się ze śniegiem, grawitacja upomi-
na się o mnie i ciągnie w dół, wciska w zeskok. Czuję 
wielką tęsknotę za wiatrem, który dał mi w życiu mi-
liony chwil szczęścia. Pragnę lecieć dalej. Pragnę czuć 
ten lot jeszcze przez miliardy lat świetlnych. Ląduję 
na wypłaszczeniu, a mimo to nogi układają się w te-
lemark. Ból zalewa moje kolana, każdy mięsień błaga 
o ulgę, kości zamieniają się w drzazgi. Nie wierzyłem, 
że jestem do tego zdolny. Nie wierzyłem, że ktokol-
wiek jest do tego zdolny. Dlatego gdy dociera do mnie 
ta chwila, wybucham niezwykłym szczęściem – zamie-
niam się w kulę radości. Chcę płakać.

I kiedy już mam unieść pięści ku górze, kiedy mam 
wykrzyczeć ku niebu podziękowania, narty uderzają 
o siebie, a ja mam zamiar przekląć je za to, co zrobiły. 
Obwinić je o wszystko. Wypowiedzieć do nich słowa 
pogardy. 

Za wszystkie lata poświęceń i wyrzeczeń tak mi się 
odwdzięczyły. Najpodlejsza materia, która kiedykol-
wiek istniała. Jednak natychmiast wyrzucam z głowy 
tę myśl, ponieważ wiem, że to nie ich wina, że one zro-
biły to, co mogły, aby uratować mnie od tej sytuacji. Że 
to mnie zabrakło skupienia.
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Pochylam się niebezpiecznie do przodu, próbuję 
uchwycić powietrze i trzymać się go aż do końca świa-
ta. Narty jadą po śniegu swoim własnym szlakiem – 
każda w inną stronę. Wyżłabiam rowki w śniegu, zo-
stawiając za sobą ślad. Ktoś mógłby powiedzieć: o to 
właśnie chodzi, zostawić po sobie ślad. Nie. W życiu 
nie chodzi o namacalny ślad – chodzi o historię, którą 
każdy z nas formuje.

Moja twarz znajduje się kilkadziesiąt centymetrów 
od śniegu. Robię wszystko co w mojej mocy, aby do-
trwać jeszcze kilkanaście metrów do bezpiecznej linii. 
Zaczynam przechylać się w prawą stronę. Już wiem, że 
to koniec. Koniec jakichkolwiek szans na medal. Chcę 
zwinąć się w kłębek i płakać. Mimo to liczę w myślach 
metry, które zostały do linii, centymetry, które dzielą 
mnie od upadku. Walczę do ostatniej sekundy.

Słyszę zamierających kibiców i już wiem, że prze-
grałem – euforia ogarnęła mnie, zanim zdążyłem wy-
grać. Tak kończą ci, którzy się przecenili. Tak kończą 
ci, którzy za bardzo chcieli – chcieli na siłę.

Uderzam prawym barkiem o twardy śnieg i kiedy 
wyhamowuję, nadal leżę na ziemi, próbując opanować 
łzy. Nie będę płakał, nie mogę. Ale muszę. Nie jestem 
posągiem. Nie jestem szklaną fi gurą.

Nagle dociera do mnie ogromny wrzask kibiców. 
Krzyczą na całe gardło. Wyławiam wśród tych dźwię-
ków swoje imię. Nie rozumiem. Podnoszę głowę i roz-
glądam się wokół. Flagi, które zamieszkały w  moim 
sercu trzepoczą na wietrze, a kiedy kieruję wzrok na 
tablicę wyników, przy moim nazwisku pojawia się ma-
giczna cyfra. 

„1”. Wygrałem. Udało się. Zapracowałem na to. 
Walczyłem przez każdą sekundę i walczyłbym dłużej, 
byle osiągnąć cel. Uśmiech wkrada się na moją twarz 
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i zaczynam płakać. Ze szczęścia, niedowierzania i bólu 
barku. Ale tym ostatnim zajmę się później. Jestem mi-
strzem olimpijskim. Nic mnie już nie złamie.

Złoty medal zawisa na mojej szyi. Wydaje się, że 
waży miliardy ton, że wgniata mnie w podłogę. Ni-
gdy nie byłem szczęśliwszy. Unoszę krążek i całuję go, 
a moje ciało przeszywa dreszcz. Wygrałem.
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ykaj cy zegar

ik-tak, tik-tak, tik-tak… Fałszywe przyjaciół-
ki. Próbują mnie jeszcze bardziej pogrążyć, nie-
ustannie przypominając, że czas na sen bez po-

wrotnie ucieka. Na pewno nie zasnę. Wzdycham cięż-
ko, podnosząc się z łóżka. Chcę się zemścić. Wyciągam 
baterie, tym samym odcinając im prąd. Bez niego są 
tylko podłużnymi drutami, na które nikt nie zwróci 
uwagi. To on daje im siłę, by mogły odmierzać bez-
cenny czas, ale same w sobie są bezużyteczne, więc do-
brze im tak. Nastawiam wodę na herbatę. Już trzecią 
tej nocy. 

Obiecałam sobie, że tym razem będzie inaczej, ale 
ostatnio nic mi się nie udaje. Po raz kolejny przegra-
łam walkę ze stresem. Do mistrzostw Polski junio-
rów jeszcze ponad miesiąc, a ja już budzę się w środku 
nocy. Nawet nie chcę się zastanawiać, co będzie dalej. 
O nie, tylko nie kolejny, tykający zegar! Teraz dla od-
miany w salonie. Nie wiem, kto wymyślił to okropne 
urządzenie, ale moim zdaniem powinno zostać wyco-
fane ze sprzedaży. Ten obrzydliwy, rytmiczny dźwięk 
sprawia, że mam świadomość każdej uciekającej se-
kundy. Na moich oczach teraźniejszość rozpływa się, 
aby już za chwilę zmaterializować się w postaci prze-
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szłości. To straszliwie przygnębiające słuchać, jak se-
kundy, jedna po drugiej, znikają w czarnej dziurze hi-
storii. Muszę działać, bo przecież nie będę czekać, aż 
przyjdzie kolej na mnie i to ja wpadnę w dół zapo-
mnienia. Mam jednak świadomość upływającego cza-
su i obawiam się chwili, w której wszystkie sekundy 
uciekną, a ja będę musiała stanąć oko w oko z przy-
szłością. 

Tak bardzo chciałabym zatrzymać czas… albo cho-
ciaż wyrzucić z domu wszystkie tykające zegary! Nie-
stety, tak się składa, że ten w salonie to pamiątka ro-
dzinna i moja ingerencja mogłaby zakończyć się tra-
gicznie. Zarówno dla niego, jak i dla mnie. To wszystko 
jest takie niesprawiedliwe! Kolejny raz czuję się jak 
mała dziewczynka, która myśli, że wszystkie okropno-
ści tego świata skupiły się na niej, bo nie może w nie-
skończoność bawić się na placu zabaw, jeść czekolady 
i oglądać bajek. Tymczasem niedługo kończę siedem-
naście lat, a mój problem to stres, który nie opuszcza 
mnie nawet na krok, i strach przed wszelkimi cza-
somierzami. Sytuacja wydaje się podejrzanie analo-
giczna… 

O, woda się zagotowała. Parzę herbatę, słodzę 
trzema łyżeczkami. Dobrze, że trener nie widzi. Cu-
kry proste o trzeciej trzydzieści siedem to prawdziwy 
skandal. Na samą myśl o panu Jacku się uśmiecham. 
Pamiętam nasze pierwsze spotkanie. Wygadana pię-
ciolatka ubrana w malinowy strój kąpielowy z po-
marszczonym kucykiem Pony. Tata chciał mnie zła-
pać za rękę, ale ja udawałam dorosłą. Wtedy moim 
oczom ukazała się sylwetka wysokiego i wysportowa-
nego mężczyzny. Szedł pewnym krokiem, nie zwraca-
jąc uwagi na piszczące pod jego stopami japonki. Siwa, 
kozia bródka zupełnie nie pasowała do surowego i po-
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ważnego wizerunku. Przypominał mi Koziołka Ma-
tołka z nieudanego przedstawienia, więc mimowolnie 
zaczęłam chichotać. Wtedy pan Jacek przedstawił się 
i jego twarz pojaśniała w uśmiechu. Chłodne i dumne 
oczy przybrały żywą barwę, a wokół nich pojawiły się 
drobne zmarszczki. Moja podejrzliwość i nieśmiałość 
zniknęły w jednej chwili. Już wtedy wiedziałam, że zo-
staniemy przyjaciółmi.

Tak naprawdę pan Jacek jest dla mnie kimś wię-
cej niż tylko trenerem. Bardzo wiele mu zawdzięczam. 
Był przy mnie, gdy nie mogłam się pogodzić z odej-
ściem taty. Nie wiem, jak długo płakałam u niego na 
kolanach, wsłuchując się w przyspieszone bicie jego 
serca. On i ojciec byli przecież najlepszymi przyjaciół-
mi. Znam tysiące opowieści o ich wspólnych zabawach 
i wycieczkach nad jezioro. Pewnie dlatego tak bardzo 
mi go przypomina. Ma niesamowitą zdolność moty-
wowania mnie do działania. Zastanawiałam się nad 
tym już jakiś czas temu, ale doszłam do wniosku, że nie 
mówi nic szczególnego, nie stosuje żadnych psycholo-
gicznych metod. Po prostu wiem, że zawsze mogę na 
niego liczyć, niezależnie od sytuacji, czasu czy miejsca 
na podium. 

Myślę, że najbardziej motywuje mnie to, że w ogóle 
jest na tym świecie ktoś, kto we mnie wierzy. Wierzy 
we mnie bardziej, niż ja wierzę w siebie. Nie, nie cho-
dzi o to, że potrzebuję, by ktoś mnie dowartościował. 
Nie mam na myśli ślepego zachwytu, zresztą pan Jacek 
nie jest zdolny do czegoś takiego. Nie chwali mnie na 
każdym kroku, nie wszystkie pomysły mu się podoba-
ją. Widzi moje błędy i potrafi  wskazać właściwą drogę. 
To on jeden dał mi szansę. Uwierzył we mnie. To dzię-
ki niemu rok temu byłam tak blisko. Dwie sekundy! To 
przecież tyle, co nic. A jednak…
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Nie mogłam być w gorszej sytuacji. Wyobraź sobie, 
że ktoś ugotował twoje ulubione danie, którego nie ja-
dłeś całe stulecia. Na początku tyko patrzysz, próbując 
sobie przypomnieć jego smak. Przełykasz ślinę. Zada-
nie okazuje się zbyt trudne, bo mimo że tak bardzo 
go pragniesz, za nic w świecie nie jesteś w stanie od-
tworzyć w myślach tego aromatu. Na szczęście z po-
mocą przychodzi ci dyfuzja, bo po chwili w całym po-
mieszczeniu unosi się boski zapach gotowej potrawy. 
Wszystkie zmysły ożywają i już jesteś w stanie określić, 
za czym tęsknisz, czego pragniesz. 

Smak zmaterializował się w twojej głowie i teraz 
nie myślisz już o niczym innym. Szybko wciągasz po-
wietrze, jakbyś chciał nasycić się jedynie obłędną wo-
nią. Wszystko dookoła wydaje się nie mieć znaczenia. 
Sięgasz po sztućce, aby już za chwilę móc zatopić się 
w rozkoszy. Jeszcze raz wciągasz powietrze. Nie ma 
słów, które mogłyby opisać, co teraz czujesz. Otwierasz 
usta i jesteś już o krok od błogiej przyjemności… Aż 
nagle ktoś wyrywa ci talerz i widelec! Na języku po-
zostaje jeszcze cudowny smak, ale po chwili wszystko 
znika. Nie ma już zupełnie nic, zapach także się ulotnił. 
Zostałeś zupełnie sam ze swoim pragnieniem, tęskno-
tą i zażenowaniem… 

Czyż to nie przerażające? Teraz możesz już sobie 
usiąść i oddychać spokojnie, ale wyobraź sobie, że tak 
właśnie czułam się ostatnim razem, gdy złoty medal 
zaświecił mi przed oczami. Oślepił mnie jego blask. 
Tak niewiele brakowało, dzieliły mnie tylko dwie se-
kundy. Przez chwilę miałam wrażenie, że posiadam go 
na własność, ale wszystko prysło jak bańka mydlana. 
Pamiętam, jaka byłam okropnie zawiedziona… Oczy-
wiście nie mogę powiedzieć, że jego srebrny brat bliź-
niak nie sprawił mi przyjemności. Uśmiech nie scho-
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dził z mojej twarzy, gdy wszyscy gratulowali mi dru-
giego miejsca. Wiem jednak, że stać mnie na więcej. 
W tym roku udowodnię, że nie mam sobie równych. 
Moja tęsknota jest zbyt silna, bym mogła sobie odpu-
ścić. Muszę poczuć smak zwycięstwa. 

Pan Jacek przygotowuje mnie już od dawna, ale jeśli 
mam być szczera, to nie wiem, jak przetrwam te ostat-
nie pięć tygodni harówki. To okres najintensywniej-
szych treningów i najcięższej pracy. Niestety to wszyst-
ko sprawia, że poziom stresu przypomina kulę śnieżną, 
która coraz bardziej się powiększa, aby w dniu zwodów 
zmiażdżyć mnie całkowicie. Nie chcę teraz o tym my-
śleć, bo coraz bardziej się nakręcam. Dobrze się składa, 
że wczoraj zaczęły się ferie. Mam przynajmniej te dwa 
tygodnie odpoczynku od szkoły. Ach, szkoła… Zie-
wam na samą myśl o nauce i patrzę na ten nieszczę-
sny zegar. Teoretycznie zostały mi dwie godziny snu. 
Może się uda.

* * *

Znowu spóźniona. Tym razem to nie moja wina, 
przysięgam! Po prostu budzik nie zadzwonił. Czy już 
wspominałam, że nienawidzę zegarów? Obliczam 
prędkość, z jaką powinnam biec, żeby zdążyć na au-
tobus, który odjeżdża za cztery minuty. Żartuję, nigdy 
nie byłam dobra z matmy. Pędzę ile sił w nogach. Do-
biegam na ostatnią chwilę, drzwi prawie się zamykają. 
Zmęczona opadam na siedzenie. To tylko trzy przy-
stanki.

Wchodzę do wody jedynie pięć minut po czasie, 
więc nie jest najgorzej. Pan Jacek daje mi niezły wycisk. 
To dobrze. Mogę nie tylko sprawdzić swoje umiejęt-
ności, ale także dać upust negatywnym emocjom, które 
od jakiegoś czasu próbują przejąć nade mną kontrolę. 
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Gdy płynę ostatnie dwieście żabką, ledwo oddycham. 
Jestem bardzo zmęczona, ale czuję satysfakcję. Teraz 
nie ma czasu na użalanie się nad sobą, do zawodów po-
zostało tak niewiele. Jednym susem wyskakuję z basenu 
i biegnę w stronę pana Jacka. Powinnam porozmawiać 
z nim na temat naszych spotkań w przyszłym tygodniu. 

Wtedy przypominam sobie, że przez ponad dzie-
sięć lat miliony ratowników powtarzało mi o głu-
pim zakazie biegania na pływalni, ale jeszcze nigdy… 
Jak na złość, w tej samej chwili potykam się o własne 
nogi. Z wielkim pluskiem upadam na lodowate kafel-
ki. Czuję się trochę jak ryba wyciągnięta z wody. Śliska, 
mokra i zdezorientowana. Pan Jacek podchodzi i po-
daje mi rękę. Na jego twarzy maluje się troska i zanie-
pokojenie. – Wszystko w porządku?

– Jasne – odpowiadam, siląc się na uśmiech, który 
jednak momentalnie znika. W kostce czuję okropny, 
rwący ból. Próbuję iść o własnych siłach, ale nie daję 
rady. Widzę troskę w oczach trenera, kiedy mówi, że 
koniecznie musimy jechać to prześwietlić. Nie mam 
nawet nic do gadania.

* * *

Po trzech godzinach spędzonych na pogotowiu je-
stem okropnie zmęczona i jakby otępiała. Pan Jacek coś 
do mnie mówi, ale nie mogę skupić się na rozmowie, 
więc tylko przytakuję. Pielęgniarka oznajmiła, że opis 
zdjęcia rentgenowskiego dostaniemy od ręki, ale cze-
kamy już prawie godzinę. Wreszcie otwierają się drzwi 
i pani doktor wywołuje moje nazwisko. Widząc spuch-
niętą nogę, podchodzi do nas, dzięki czemu nie muszę 
wstawać. – Niestety, młoda damo, kostka skręcona. 

Za pierwszym razem te słowa do mnie nie dotar-
ły. Uśmiecham się głupio i patrzę gdzieś w przestrzeń. 
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Dopiero po chwili jestem w stanie zrozumieć, co po-
wiedziała lekarka. Kostka skręcona. Równo pięć tygo-
dni przed mistrzostwami Polski. Zero treningów. Le-
żeć w łóżku i odpoczywać. Jestem w tak ogromnym 
szoku, że czuję, jak świat wiruje mi przed oczami. Tra-
cę ostrość widzenia, a po chwili ją odzyskuję. Łzy na-
pływają mi do oczu. Czuję się jak wielki balon, z które-
go ktoś spuścił powietrze. Pusta i bezużyteczna. Teraz 
już nic nie ma znaczenia.

* * *

Na szczęście pan Jacek zawiózł mnie do domu 
i pomógł wejść na górę. Z tego wszystkiego zapo-
mniałam zadzwonić do mamy. Ciekawe, czy uwierzy 
w taki zbieg okoliczności. Może nawet się ucieszy. Nie, 
nie powinnam tak myśleć. Wiem, że w głębi serca nie 
jest zadowolona z mojej pasji. Nigdy nie powiedziała 
tego wprost, ale nie trzeba być szczególnie spostrze-
gawczym, by to zauważyć. Uwielbia słuchać opowie-
ści o tym, jak ekscytujące jest spalanie alkanów albo 
cykle termodynamiczne. Interesuje ją szkolne życie 
i moje koleżanki, ale gdy mówię o tym, co działo się 
na treningu, jej oczy stają się matowe, a twarz przybie-
ra apatyczny wyraz. Zauważyłam nawet, że nigdy o to 
nie pyta; to ja jestem zbyt podekscytowana i wszyst-
ko opowiadam. Dobrze wie, że pływanie jest dla mnie 
wspomnieniem taty. On mi kibicował i mocno mnie 
wspierał. Pewnie wolałaby, żebym zajęła się nauką, 
a nie pływaniem, ale lituje się nade mną tylko dlatego, 
że miałam trudne dzieciństwo.

Zapomniałam, że dzisiaj sobota, więc mama jest 
w domu, bo idzie na nocną zmianę. Wyjątkowo nie za-
daje miliarda niepotrzebnych pytań, jak to ma w zwy-
czaju. Pomaga mi dokuśtykać się do pokoju i pozwala 
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odpocząć. Pewnie powinnam teraz dalej rozpaczać, ale 
jestem zbyt zmęczona. Kładę się do łóżka i prawie mo-
mentalnie zasypiam. Czuję jeszcze, jak mama przykry-
wa mnie kocem i stawia herbatę na stoliku nocnym. Ja 
też bardzo ją kocham.

Budzę się, gdy zaczyna się ściemniać. Musiałam 
przespać kilka godzin. Na stoliku obok zimnej herba-
ty leży talerz z kanapkami i kartka z napisem Pomi-
dorowa w lodówce. Sięgam po pierwszą kromkę i włą-
czam telefon. Cztery nieodebrane od pana Jacka. Od-
dzwaniam. Mówi, żebym się nie martwiła, ale nie jest 
to zbyt przekonujące. Charakterystyczna melodia, któ-
ra zawsze była słyszalna w jego głosie, teraz zniknęła 
jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Ciężko mu 
dobrać słowa. Przez co najmniej cztery tygodnie nie 
ma mowy o treningach. Na razie nie powinnam myśleć 
o mistrzostwach Polski, zobaczymy, jak się będę czuła. 
W razie czego mam dzwonić. 

Rozłączam się i przez moment nie mogę uwierzyć 
w to, co przed chwilą usłyszałam. Czy pan Jacek pró-
buje mi zasugerować, że nie dam rady? Że odpuszczę 
sobie tylko ze względu na kostkę? To zupełnie do nie-
go niepodobne! Zawsze mobilizował mnie do poko-
nywania własnych słabości i przełamywania lęków. Co 
się z nim stało? Czy jedyna osoba na świecie, która do-
tychczas widziała we mnie jakikolwiek potencjał, wła-
śnie przestała? Może pan Jacek zwyczajnie nie wierzy 
w cuda… ale ja nie odpuszczę, muszę wystartować.

* * *

Jak mijają mi te cztery tygodnie? Wspaniale! Co-
dziennie wstaję lewą nogą, chociaż wcale nie ruszam 
się z łóżka. Powinnam teraz robić tysiące treningów. 
Ćwiczyć wytrzymałość, technikę i Bóg wie co jesz-



125

ykaj cy zegar

cze… ale leżę i kwiczę. Nie, nawet nie kwiczę. Jedno 
wielkie nic. Wszystkie uczucia tłumię głęboko w sobie 
i pozwalam im, żeby mną manipulowały. Kiedyś czyta-
łam, że sami jesteśmy w stanie kierować swoimi emo-
cjami, ale jakoś w to nie wierzę. Przecież nawet jeśli 
codziennie będę powtarzać sobie jakieś motywacyjne 
zdanie, to nagle w magiczny sposób nie poczuję się le-
piej. Nie jestem na tyle naiwna, by uwierzyć, że wszyst-
ko będzie w porządku. Zwłaszcza teraz, gdy moje życie 
ogranicza się do leżenia w łóżku, jedzenia i rozmyśla-
nia na temat ludzkiego istnienia, podczas gdy wszyscy 
inni zawodnicy ciężko pracują na jak najlepszy wynik.

Opuchlizna zeszła i teoretycznie mogę chodzić 
o własnych siłach, ale do zawodów pozostało tylko 
dwanaście dni. Nie będę miała okazji wrócić do for-
my, a co dopiero ją poprawić. Pan Jacek mówi, że za ty-
dzień zrobimy wstępny, niewyczerpujący trening, żeby 
zobaczyć, jak sobie radzę. Ta perspektywa wcale nie 
sprawia, że czuję się lepiej. 

Oddałabym wszystko, by móc teraz zobaczyć się 
z tatą. Żeby poczuć jego ciepłą dłoń, która gładzi moje 
włosy, i posłuchać jeszcze cieplejszych słów otuchy. Te-
raz pewnie siedziałby ze mną w pokoju, tutaj, na pod-
łodze, i grał w chińczyka. Co z tego, że nie chodzę już 
do podstawówki i nie mam na sobie różowej sukienki. 
To była nasza ulubiona gra. Pamiętam, jak zawarliśmy 
pakt, że nie będziemy w nią grać z nikim innym. Tyl-
ko ja i on. Nasza mała tajemnica. Wtedy, gdy przypro-
wadził mnie do pana Jacka, już wiedział, że jest chory. 
Mama też wiedziała. Oddał mnie pod jego opiekę, bo 
chciał pomóc mi znaleźć swoją pasję. Własną ścieżkę, 
którą będę podążać do końca życia. 

I nawet mu się udało. Pragnął dla mnie jak najlep-
szej przyszłości, chociaż miał świadomość, że już nie-
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długo go przy mnie nie będzie. Za każdym razem, gdy 
wracam do tamtych wspomnień, łzy same cisną mi się 
do oczu. Nic na to nie poradzę.

Słyszę, jak dzwoni domofon. Super. Wyglądam 
teraz równie pięknie jak topniejący za oknem śnieg. 
W zagraconym pokoju, na środku niepościelonego 
łóżka, w tłustych włosach i z zapłakaną twarzą. Wsta-
ję i kuśtykam na korytarz. Ciekawe kto to, przecież 
mama jest jeszcze w pracy. Otwieram drzwi i widzę 
Monikę, moją najlepszą przyjaciółkę.

– Cześć, stara niezdaro! Czemu ryczysz? Nie mogę 
z tą kobietą! Nie dość, że siedzi sobie całe dnie w cie-
płym mieszkanku, mamusia obiadek ugotuje, w ogó-
le nie zawraca sobie głowy takimi rzeczami jak funk-
cje trygonometryczne czy węglowodory i jeszcze beczy. 
A ja tu umieram! Co tak stoisz, może łaskawie wpu-
ścisz konającą koleżankę?

– Szczerze mówiąc, to… 
– Dzisiaj tłusty! Mam faworki, jeszcze ciepłe!
– W takim wypadku zapraszam – mówię i wciągam 

Monikę do środka. Na prawdziwych przyjaciół zawsze 
można liczyć.

* * *

Tak, to już ten dzień. Całą drogę do Krakowa prze-
spałam na tylnym siedzeniu auta pana Jacka z twarzą 
przyklejoną do szyby. Dziwne, że wtedy stres całkowicie 
się ulotnił. Pewnie wygrało zmęczenie, bo nie spałam 
prawie całą noc. Od czasu tej głupiej kontuzji miałam 
tylko cztery treningi. Pan Jacek trochę mnie oszczę-
dzał, mimo że z moją kostką już całkowicie wszyst-
ko w porządku. Pierwszy raz w życiu kompletnie nie 
wiedział, co mi radzić, ale ja już dawno podjęłam de-
cyzję. Nie odpuszczę. Powinnam skorzystać z tej szan-
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sy, bo potem będę żałować. Moje marzenia o mistrzo-
stwie Polski nie opuszczają mnie na krok. W pewnym 
sensie robię to dla taty, bo wiem, że gdyby był tutaj ze 
mną, zachęcałby mnie do startu. Zawsze we mnie wie-
rzył, nie chcę go zawieść. Trener zasugerował, żebym 
wybrała tylko dwa dystanse. Pewnie myśli, że i tak nie 
mam szans. Jednak z drugiej strony może to dobrze, bo 
zachowam siły i nie nadwerężę kostki. Dzisiaj dwie-
ście, a jutro pięćdziesiąt, oczywiście grzbietowym, bo 
w tych konkurencjach mam największe szanse.

Zegar wskazuje godzinę ósmą pięćdziesiąt osiem. 
Dzięki Bogu jest elektryczny i nie wydaje żadnych 
przerażających odgłosów. Za dwie minuty rozpoczyna 
się konkurencja 50 dowolnym. Najpierw dziewczęta, 
potem chłopcy. Patrzę na dziesięć moich rówieśniczek. 
Każda z nich zajmuje inny tor. Większość stara się nie 
rozglądać dookoła i wbija wzrok w powierzchnię wody. 
Mają zaciśnięte usta, na ich twarzach maluje się sku-
pienie oraz powaga, czekają na sygnał do startu. 

Moją uwagę przyciąga dziewczyna w jaskrawozie-
lonym czepku i okularach w tym samym kolorze. Roz-
gląda się dookoła i szuka wzrokiem trenera, a potem 
puszcza do niego oczko. Zdaje się w ogóle nie przej-
mować całą sytuacją. Powietrze jest ciężkie, przepeł-
nione stresem, nerwami oraz niepokojem, ale ona od-
dycha pełną piersią. Jakby wcale się nie bała, że ten 
niekoniecznie przyjemny nastrój może się jej udzie-
lić. Sędzia unosi rękę, przez głośniki słychać komendę 
startera, a potem sygnał do startu. 

Dziewczęta wyruszają w tym samym momencie. 
Wszystkie płyną bardzo szybko, ale ruchy tylko nie-
których z nich są precyzyjne. Trzy najlepsze zawod-
niczki doskonale pamiętają o technice. Zielony cze-
pek rytmicznie wynurza się ponad powierzchnię 
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wody. Dziewczyna z drugiego toru jest tuż za nią, ra-
mię w ramię ze szczupłą brunetką z szóstki. Przypo-
minają trochę orkiestrę, w której każda z nich wygry-
wa swój rytm, aby razem stworzyć piękną melodię. To 
tylko pięćdziesiąt metrów, czyli jedna długość basenu. 
Spryciara w zielonym czepku nie daje sobie odebrać 
prowadzenia i jako pierwsza dopływa do mety. Dwój-
ka i szóstka są tuż za nią. Tak naprawdę liczy się tylko 
czas, więc nie wiadomo, kto dostanie się do fi nału.

Po kilku obejrzanych turach wychodzę, aby ode-
tchnąć świeżym powietrzem. Świeżym powietrzem 
korytarza hali sportowej. Super. Za piętnaście minut 
zaczyna się moja konkurencja, więc muszę pilnować 
czasu. Chcę mieć to wszystko już za sobą. Zamieniam 
kilka słów z panem Jackiem, ale on załatwia teraz ja-
kieś formalności dotyczące reszty drużyny z naszego 
klubu, która przyjechała tutaj z innym trenerem. Obie-
cuje, że za chwilę przyjdzie, żeby mi kibicować.

Powoli wchodzę do basenu, kurczowo trzymając się 
drabinki. Zimna woda głośno pluska pod wpływem 
moich nerwowych ruchów. Chłodny dreszcz spływa 
z karku na kolejne partie lodowatego ciała, które roz-
luźnia się i pod wpływem emocji zaczyna przybierać 
normalną temperaturę. Tak mi się przynajmniej wyda-
je, bo uczucie zimna całkowicie zniknęło. Zajmuję od-
powiedni tor. Czuję, że moje serce zaczyna bić szybciej 
i przede wszystkim głośniej. Mam wrażenie, że słyszę 
to nie tylko ja, ale wszyscy dookoła. Rozglądam się, ale 
oprócz pana Jacka nikt na mnie nie patrzy. Uśmiecham 
się do niego i przyjmuję właściwą pozycję. 

Słyszę dwa magiczne słowa do startu wypowiedzia-
ne niezmiernie ochrypniętym głosem. Chwilę później 
w moich uszach dźwięczy sygnał startowy. Napinam 
wszystkie mięśnie nóg i po chwili jestem już daleko 
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od ściany. Płynę najszybciej, jak potrafi ę, cyklicznie 
powtarzam ruchy. W ostatecznym rozrachunku tylko 
czas ma znaczenie, więc nie powinnam przejmować się 
zbytnio losem moich rywalek, ale jestem strasznie cie-
kawa, jak im idzie. Staram się jednak zająć myśli czymś 
innym, bo w tej chwili nie powinnam skupiać na nich 
uwagi. Usiłuję równo oddychać, liczę ruchy ramion, 
myślę o technice. Płynę już całą wieczność, a zostały 
jeszcze trzy długości basenu. 

Dziewczyna z sąsiedniego toru mknie jak strzała, 
rozpryskując wokół siebie tysiące wodnych pocisków. 
Mam wrażenie, że mnie zdublowała. Próbuję odrzu-
cić tę myśl, ale jakaś niezrównoważona siła cały czas 
ją do mnie przyciąga. W dodatku moje ciało jest jakby 
ociężałe i poruszam się w ślimaczym tempie. Staram 
się jeszcze bardziej przyspieszyć, ale to niewiele daje. 
Ze stresu mój oddech staje się płytki i łatwiej się mę-
czę. Ostatni basen. Wszystkie inne zawodniczki mu-
siały mnie wyprzedzić, bo nie słyszę charakterystycz-
nego chlupotania na pozostałych torach. Nie, nie po-
winnam tak myśleć. To ostatnie pięćdziesiąt metrów. 
Chcę zawalczyć o jak najlepszy czas. Zamykam oczy 
i płynę najszybciej, jak potrafi ę. Widzę obraz mojego 
taty. Uśmiecha się i mówi, że na pewno dam radę. Nie 
mogę go zawieść. Otwieram oczy i ręką dotykam ścia-
ny. To już koniec. Odwracam się, ale nikt za mną nie 
płynie. Jestem ostatnia.

Szczerze mówiąc, nie pamiętam, co się ze mną po-
tem stało. Musiałam wyjść z basenu, bo teraz siedzę na 
strasznie oślizgłej i zimnej ławce w drugiej części hali. 
Dopiero po chwili przypominam sobie, gdzie tak na-
prawdę jestem. Pan Jacek siedzi koło mnie i zaczyna 
coś mówić, ale w ogóle go nie słucham. Skoro wyprze-
dziło mnie aż dziewięć dziewczyn, muszę mieć bez-
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nadziejny czas. Wiedziałam to od początku. Nie chcę 
nawet czekać na wyniki. Nie ma sensu. Nie jestem zła, 
ale czuję się, jakby zawiódł mnie najlepszy przyjaciel. 
Moje poczucie własnej wartości jest teraz wielkości 
ziarnka piasku. 

Czy ja naprawdę myślałam, że to wszystko się uda? 
Bez odpowiednich przygotowań? Bez treningów? Jaka 
byłam głupia! Czy sądzę, że pływam tak wspania-
le, żeby wygrać mistrzostwa Polski z ledwo wyleczo-
ną kostką? Zadaję sobie miliony pytań i uczucie zło-
ści powoli we mnie kiełkuje. Na samym początku było 
małe i ledwie widoczne, a teraz, gdy już się zakorze-
niło, wypuszcza coraz więcej pędów. Pąki zamieniają 
się w kwiaty, a jego gałęzie rozrywają mnie od środka. 
Mam ochotę wrzeszczeć, ale w gardle czuję ucisk i za 
nic w świecie nie jestem w stanie wydobyć z siebie żad-
nego dźwięku. 

Najchętniej rozpłakałabym się na cały głos, ale łzy 
nie napływają mi do oczu. Dlaczego innym wszystko 
przychodzi łatwo, a mnie nigdy nic się nie udaje? Mo-
głam posłuchać pana Jacka… Jak widać, jego obawy 
okazały się słuszne. Teraz patrzy na mnie oczami prze-
pełnionymi współczuciem i nadzieją. To spojrzenie jest 
tak szczere, że aż wydaje się być przerysowane. Kon-
tynuuje swoją motywacyjną gadkę, która w tej chwili 
niespecjalnie mnie obchodzi. Nie skupiam się na tym, 
co do mnie mówi, ale jego melodyjny ton głosu spra-
wia, że zaczynam miarowo oddychać i na chwilę za-
pominam o tym, co właśnie się wydarzyło. Dociera do 
mnie tylko jedno słowo wyrwane z kontekstu. Jutro. 
Jak na razie na samą myśl o powtórce z rozrywki robi 
mi się niedobrze.
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* * *
Znowu to samo. Nie wiem, czy bardziej lodowata 

jest atmosfera czy woda. Szczerze mówiąc, lubię aurę 
rywalizacji, ale nie w takich okolicznościach. Teraz 
mam tylko jedną szansę i nie chcę jej zmarnować. Sły-
szę sygnał do startu i odbijam się od ściany. Płynę naj-
szybciej, jak potrafi ę. Na tym dystansie nie liczy się wy-
trzymałość, więc żadna taktyka nie ma racji bytu. Naj-
szybszy wygrywa. Mobilizuję moje ciało do możliwie 
najefektywniejszej pracy. W powietrzu unosi się cha-
rakterystyczny zapach chloru. Nie myślę o niczym kon-
kretnym, mam wrażenie, że ktoś po prostu wyrzucił te 
kilkadziesiąt sekund z mojego życiorysu. Czuję się tro-
chę jak w transie, dopiero w ostatniej chwili przypomi-
nam sobie, że wyścig dobiega końca. Dotykam ściany 
w tym samym momencie co dziewczyna z toru obok. 
Kilka sekund później dopływa ostatnia zawodniczka.

Zdaję sobie sprawę z tego, że nie jest to najlepszy 
czas, ale wciąż mam nadzieję na kwalifi kację do fi nału. 
Rok temu w tej samej konkurencji na eliminacjach nie 
poszło mi najlepiej, ale w ostatecznych rozgrywkach po-
płynęłam na tyle dobrze, by zdobyć drugie miejsce. Sta-
ram się myśleć pozytywnie, ale jakaś mała cząstka mnie, 
powołując się na realizm, niezbyt mi na to pozwala. Pod-
świadomie czuję, że ten czas nie należał do najlepszych.

Zaledwie kilkadziesiąt minut później dowiaduję się, 
że moje przypuszczenia okazały się słuszne. Niewiele 
brakowało, ale jednak. Nie dostałam się do fi nału. Tak 
naprawdę to było do przewidzenia. Myślałam, że za 
wszelką cenę uda mi się udowodnić, że jestem najlep-
sza. A nie jestem. Pan Jacek próbuje mnie pocieszyć, 
ale nie mam siły na rozmowę, a tym bardziej na żarty. 
Czuję się okropnie. Zawiodłam jego i tatę, ale przede 
wszystkim samą siebie.
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* * *
Wszystko zaczęło się niewinnie, właśnie od tych 

mistrzostw Polski. Udawałam, że obwiniam głupie 
przeciwności losu, ale w głębi serca to ja czułam się za 
wszystko odpowiedzialna. Nie brałam pod uwagę tego, 
że coś może się po prostu nie udać. Nie istniała druga 
szansa. Miałam wyznaczone cele i musiałam im spro-
stać. Brzydziło mnie lenistwo, odpoczynek i rezygna-
cja. Przez swoją ambicję o mało co nie doprowadziłam 
do prawdziwej tragedii. Nienawiść do samej siebie ro-
sła z każdą chwilą i niespełnionym założeniem. 

Chciałam być idealna, podobać się wszystkim i każ-
demu z osobna. Myślałam, że jestem silna, nie pozwa-
lam sobą manipulować. Udawałam, że nie obchodzi 
mnie opinia innych, ale nie dało się zapomnieć słów 
wypowiedzianych na mój temat. One wciąż wracały. 
Chciałam za wszelką cenę udowodnić, że wcale nie je-
stem taka, jak myślą ludzie. Byłam pewna, że to da mi 
szczęście. Nie miałam oparcia w mamie, która cały czas 
pracowała, coraz bardziej tęskniłam za tatą. Doszło do 
tego, że nie mogłam spać po nocach i męczyły mnie 
nieustanne migreny. Cały czas goniłam wyimaginowa-
ne szczęście, stawiając sobie kolejne cele. Za każdym 
razem okazywały się jednak niemożliwe do zrealizo-
wania, więc oddalałam się coraz bardziej od ówcze-
snych marzeń. 

Pewnego dnia poznałam Magdę. Była w moim 
wieku, ale wyglądała na o wiele starszą. Mocny, nieco 
ekstrawagancki makijaż podkreślał jej wielkie, szaro-
niebieskie oczy i wystające kości policzkowe. Czarne 
kosmyki niezgrabnie opadały na wysokie czoło, uwy-
datniając ostre rysy twarzy. Drobne piegi, pozostało-
ści po dziewczęcym uroku, były głęboko zatopione 
pod solidną warstwą podkładu. Na początku wydawa-
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ło mi się, że Magda jest typową rozwydrzoną nasto-
latką, która za wszelką cenę próbuje zwrócić na siebie 
uwagę. Jednak z biegiem czasu poznawałyśmy się co-
raz bardziej, a ja miałam szansę przyzwyczaić się do jej 
nietuzinkowej osobowości. Pływała w tym samym klu-
bie co ja, ale nigdy wcześniej się nie spotkałyśmy. Za-
częło się od rozmów na niewinne tematy, ale ileż moż-
na gadać o pogodzie? Magda sprawiała wrażenie osoby 
popularnej i towarzyskiej, z wianuszkiem znajomych, 
którzy nie odstępują jej nawet na krok. Dopiero potem 
przekonałam się, że czuje się tak samo samotna jak ja. 
Opowiedziałam jej o moich problemach w szkole i na 
treningach, o tym, że nic mi się nie udaje, a ona poda-
ła mi na tacy rozwiązanie idealne. Przynajmniej tak mi 
się wydawało.

To były naprawdę niewielkie ilości, nigdy nie zda-
rzyło mi się przedawkować. Magda zdobywała dla 
mnie towar, całkiem tanio i prawie legalnie. Były zapa-
kowane w małe fl akoniki z napisem odżywka dla spor-
towców i osób pracujących fi zycznie, czy coś w tym ro-
dzaju. Dodawały energii, ale miały też silne działanie 
uspokajające. Mogłam zapomnieć o rywalizacji, szkole 
i wszystkich problemach… 

* * *

Szczerze mówiąc, nawet nie chcę myśleć, jak mo-
głaby się skończyć ta historia, gdyby pewnego wie-
czoru nie zadzwonił do mnie telefon. Byłam pewna, 
że znajomi robią sobie głupie żarty. Odebrałam połą-
czenie i w słuchawce usłyszałam głos kobiety w śred-
nim wieku. Mówiła cicho, co chwilę przełykając śli-
nę. Przedstawiła się nieznanym mi nazwiskiem i za-
częła opowiadać, że właśnie jedzie do szpitala, bo jej 
córka leży na OIOM-ie z powodu przedawkowania 
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narkotyków. Ten numer, pod który dzwoni, był jednym 
z ostatnio wybieranych. W pierwszej chwili pomyśla-
łam, że to pomyłka, i miałam ochotę się rozłączyć, ale 
z telefonu dobiegały odgłosy histerycznego płaczu. 

Wtedy już wiedziałam. Chodziło o Magdę. Za każ-
dym razem pytała, dlaczego tak mało kupuję, nalegała, 
żebym skusiła się na więcej, bo jej znajomy ma dobrą 
ofertę. Wiem, że brała nie tylko sterydy, ale też ecsta-
sy i heroinę. Nagle poczułam ucisk w gardle, komór-
ka stała się okropnie ciężka, a ręka obolała. Chciałam 
jak najszybciej zakończyć tę rozmowę, ale przecież nie 
mogłam tak po prostu się rozłączyć. Wybełkotałam, że 
za chwilę będę i odłożyłam słuchawkę.

Bez słowa wybiegłam z domu. Dopiero w połowie 
drogi przypomniałam sobie, że nie wzięłam kurtki i nie 
zamknęłam drzwi, ale nie to było wtedy najważniejsze. 
Dotarłam na miejsce kilka minut później. Po drodze 
o mało co nie wpadłam pod koła rozpędzonego audi, 
którego kierowca zdecydował się jechać po chodniku. 
Później zobaczyłam, że samochód zatrzymał się za-
raz przed wejściem i wybiegła z niego szczupła kobie-
ta w wieku mojej mamy. Podążałam za nią w labiryn-
cie szpitalnych korytarzy, ale była zbyt zaaferowana, by 
mnie dostrzec. Stawiała chwiejne kroki, jej obcasy ryt-
micznie stukały o wypłowiałe linoleum. Podłoga była 
porysowana od ciężkich, szpitalnych wózków, dało się 
dostrzec ścieżki wytarte przez lekarzy i członków ro-
dziny. Kobieta zatrzymała się dopiero przed wielkimi 
drzwiami w drugiej części budynku i zwróciła wzrok 
w moją stronę. Takie same oczy miała Magda.

Nigdy nie zapomnę tej sinej twarzy i bladego ciała. 
Leżała szczelnie przykryta śnieżnobiałą kołdrą, a z jej 
przedramienia wyrastała plątanina przeróżnych wen-
fl onów i rurek. Wyglądała jak w słodkim śnie, ale każ-
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de spojrzenie na nią powodowało okropny ból. Wraca-
ły moje wspomnienia z chwili, gdy ostatni raz rozma-
wiałam z tatą. Nie byłam w stanie tam stać i patrzeć na 
to wszystko, więc grzecznie się pożegnałam i zostawi-
łam je same. 

Chciałam wracać do domu, ale nogi same popro-
wadziły mnie w zupełnie inną stronę. Przechodziłam 
niedaleko mojej podstawówki, parku i placu zabaw. 
Zdecydowanie się ochłodziło i zaczął wiać porywisty 
wiatr. Księżyc odbijał się w rozległych, błotnistych ka-
łużach, zeszłoroczne liście szeleściły pod moimi sto-
pami. Gdzieś w oddali dało się słyszeć krakanie wron 
i trzask łamanych gałęzi. Zatrzęsłam się z zimna albo 
ze strachu. Jednak podświadomie czułam, że nie mogę 
teraz tak po prostu wrócić do domu. Usiadłam na sta-
rej, spróchniałej ławce na skraju parku. 

W pierwszej chwili wydawało mi się, że oprócz 
mnie nie ma tutaj żadnej żywej duszy, ale wkrótce po-
tem ktoś usiadł obok mnie. Słyszałam jego oddech, 
poczułam nawet charakterystyczny zapach wody ko-
lońskiej. Odwróciłam głowę, ale nie ujrzałam nikogo. 
Na ławce leżało jedynie kilka zwiotczałych liści i garść 
podgniłych żołędzi. Pewnie nikt mi nie uwierzy, ale 
tamtego wieczoru nie byłam sama. Siedzieliśmy ra-
zem i rozmawialiśmy jak za starych, dobrych czasów. 
To właśnie ojciec pomógł mi podjąć tę trudną, ale nie-
zmiernie ważną decyzję.

Wróciłam do domu. Oczekiwałam ogromnej 
awantury, ale mama nawet nie ruszyła się z miejsca. 
Siedziała obrażona w salonie, udając, że ogląda tele-
wizję. Miałam ochotę uciec do swojego pokoju i trza-
snąć drzwiami, ale usiadłam obok niej i opowiedziałam 
o wszystkim. O wszystkim, co wydarzyło się tamte-
go wieczoru, o wszystkim, co miało miejsce wcześniej, 
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o wszystkim, co czułam. Kosztowało mnie to wiele wy-
siłku i poświęcenia, ale najwyraźniej dla niej nie miało 
to znaczenia. Dokładnie obserwowałam jej kamienną 
twarz, głębokie zmarszczki i zaciśnięte usta. Nie ode-
zwała się ani słowem. Nie przytuliła mnie, gdy zaczę-
łam płakać, patrzyła tylko pustym, wyniosłym wzro-
kiem. Kiedy skończyłam swój monolog, z jej oczu 
popłynęły łzy. Wtedy myślałam, że to najgorsza noc 
w moim życiu, ale teraz nazwałabym to inaczej.

To był początek ogromnej zmiany. Bardzo oba-
wiałam się reakcji pana Jacka, ale także tym razem 
udowodnił, że mogę na nim polegać w każdej sytu-
acji. Odbyliśmy poważną rozmowę na temat rywali-
zacji, oszustwa i wyścigu szczurów wśród sportowców. 
Wyrzuciłam wszystkie prochy i postanowiłam, że już 
nigdy więcej nie wezmę do ręki niczego podobnego. 
Moje stosunki z mamą uległy zmianie. Nie jest jeszcze 
tak, jak to sobie wymarzyłam, ale wszystko zmierza we 
właściwym kierunku. 

Wiem, nad czym muszę popracować, co mogę 
w sobie zmienić. Staram się znaleźć czas zarówno na 
pracę, jak i na odpoczynek. Oczywiście moje problemy 
w magiczny sposób nie zniknęły, ale teraz patrzę na 
nie z innej perspektywy. Przede wszystkim przestałam 
 liczyć się z opinią innych ludzi na mój temat. Zarówno 
w szkole, jak i poza nią. Nie biorę na siebie wszystkich 
obowiązków, by udowadniać coś za wszelką cenę.

Magda nadal nie wybudziła się ze śpiączki, ale za-
częłam ją regularnie odwiedzać. Pomagam pani Do-
minice, która samotnie wychowuje pozostałą dwójkę 
jej rodzeństwa. Niestety, moja kariera bardzo ucierpia-
ła i muszę zaczynać niemal od początku. Mimo to nie 
stawiam sobie żadnych celów, pływam dla przyjemno-
ści. Nadal trenuję sześć dni w tygodniu, ale robię to 
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tylko dla siebie. Zaczęłam cieszyć się z małych rzeczy. 
W końcu nie muszę być najlepsza.

* * *

Od czasu tych pamiętnych mistrzostw Polski mi-
nęły cztery lata. Cztery lata ciężkiej pracy, trudów 
i zmian. Sądzę, że moja historia może być przestrogą. 
Teraz tak wiele mówi się o tym, że trzeba działać, mieć 
wyniki i się doskonalić. To prawda, ale najważniejszy 
jest umiar. Ja wpadłam w błędne koło, kompletnie tra-
cąc panowanie nad sobą. Praca, cele i chęć bycia naj-
lepszym może stać się pułapką dla młodych, zbyt am-
bitnych i niedoświadczonych osób. Nie lubię wracać 
do tamtych chwil, ale wiem, że były potrzebne, żebym 
mogła docenić szczęście, którego doświadczam teraz. 

Wszystkie swoje osiągnięcia zawdzięczam ta-
cie. To jemu poświęcam każdy wygrany wyścig, każ-
dy medal. Czułam jego obecność w tych wszystkich 
trudnych chwilach i wiem, że teraz cieszy się razem ze 
mną. Widzę go nawet, gdy patrzę na dzisiejszą gazetę. 
Na pierwszej stronie widnieje ogromne zdjęcie młodej, 
radosnej dziewczyny, która ma identyczny kolor oczu 
i ten sam kształt nosa. Uśmiecha się do mnie, ukazu-
jąc swoje nieperfekcyjne zęby. Przecież nikt nie po-
wiedział, że muszą być idealnie proste i śnieżno białe. 
Na jej piersi wisi złoty medal, a jaskrawożółte lite-
ry znajdują się tuż poniżej. Tworzą trzy zgrabne sło-
wa upchnięte w jednej linijce: Polka mistrzynią świata. 
– To dzięki tobie, tato – szepczę i odkładam gazetę na 
całkiem spory stosik w drugiej części stołu. 

Dzwoni telefon. To pani Dominika. No tak, dzisiaj 
miałam zająć się jej dziećmi, kompletnie zapomniałam. 
Zdenerwowana odbieram, ale w słuchawce słyszę ra-
dosny, melodyjny głos: 
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– Przyjeżdżaj szybko, Magda się przebudziła!
Te słowa spływają po mnie jak strumień zimnej 

wody. Nie wierzę własnym uszom. Dalsza część wy-
powiedzi pani Dominiki do mnie nie dociera, odkła-
dam telefon. Mój wzrok zawiesza się w przestrzeni, 
przez chwilę znajduję się gdzieś poza rzeczywistością. 
Z zamyślenia wybija mnie dopiero dźwięk tykające-
go zegara. Kiedyś bałam się nadchodzącej przyszłości, 
a teraz biegnę ku niej z otwartymi ramionami. W jed-
nej sekundzie chwytam torebkę i wybiegam z domu. 
O przyszłości, nadchodzę!



139

Jessica Legeżyńska

Bieg ycia

o jest historia jedna z wielu. Być może nawet 
niegodna uwagi. Opowiada o moim życiu, któ-
re nie było tak szczęśliwe i beztroskie jak z po-

czątku mogłoby się wydawać. Był to dla mnie okres jak 
burza z piorunami, jak sztorm szarpiący łodzią. Moja 
skóra była niczym lodowata skała, starałem się oddy-
chać normalnie. Do dzisiaj nie jestem w stanie o tym 
zapomnieć. Widzę tylko tamte czasy, gdy słyszałem 
ich głosy unoszące się nad poziomem mojego pojmo-
wania. Myślałem tylko o tym, by uciec, zasłonić uszy 
przed nienawiścią i smutkiem panującym w tym domu. 
Pragnąłem się uwolnić, przestać rosnąć, bo z czasem 
nie byłem już dzieckiem, stałem się zbyt poważny 
i smutny. Myślałem o innych dniach przepełnionych 
dźwiękiem ich śmiechu. To było jeszcze niedawno. 
Wracałem do dalekiej przeszłości, a jednak stroniłem 
od wielkiego żalu. Nie mogłem myśleć o szczęśliwym 
życiu z moją kochającą się rodziną. Byliśmy jak nawał-
nica, która trwała latami. Wiedzieli doskonale o tym, 
że nie było mi łatwo, że czasami nie dawałem sobie 
już rady, ale jakby tego nie zauważali. Nikt tego nie 
widział. Ignorowali mnie, odsuwali się, jak gdyby nie-
szczęście było zaraźliwe. Parłem naprzód z nastawie-
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niem, że być może wszystko się zmieni. Nie zmieni-
ło. Tylko dzięki tej nadziei jeszcze żyłem. Nie miałem 
wpływu na własne życie. Po powrocie ze szkoły na pal-
cach wspinałem się po schodach, mając przeświadcze-
nie, że choćby jeden szmer, hałas może zburzyć chwi-
lowy spokój. Musiałem nauczyć się żyć sam. Nie pa-
miętam już, jak to jest przytulić z uśmiechem własną 
mamę. Jak słuchać kojących bajek na dobranoc po woli 
zapadając w sen, czując, jak powieki powoli opadają, 
zamykają się z poczuciem uzasadnionego bezpieczeń-
stwa. Nie pamiętam już, kiedy się to zaczęło, moja gło-
wa jest zbyt przeciążona, zbyt zmęczona, opada z wy-
czerpania każdego dnia. Pamiętam tylko, że starałem 
się uparcie i wbrew wszystkiemu wierzyć w lepsze ju-
tro. Moi rodzice dbali o pozory, lecz w nocy odsła-
niali swe prawdziwe oblicze, którego szczerze niena-
widziłem i jednocześnie wstydziłem się tego. Czułem 
szybko galopujące serce i poduszkę przy twarzy, którą 
starałem się wymazać obraz nietrzeźwych osób, wal-
czących ze sobą, swoją słabością. Taka była moja ro-
dzina. Pytałem, dlaczego spotkało to akurat mnie? By-
łem w końcu człowiekiem, dzieckiem, więc dlaczego 
musiałem przez to przechodzić zupełnie sam? Dlacze-
go za każdym razem patrząc w lustro, widziałem doj-
rzałe i smutne spojrzenie nastolatka, wypełnione sło-
nymi łzami? Następny dzień nie różnił się niczym od 
poprzedniego. Chodziłem do szkoły, gdzie znajdowa-
łem pociechę w nauce i sporcie. Bo cóż innego mi zo-
stało? Starałem się tylko zapomnieć, wyprzeć wszyst-
kie okropne obrazy z mojej głowy. Byłem poważniej-
szy od swoich rówieśników. Z czasem odsunęli się ode 
mnie. Nic jednak z tym nie zrobiłem. Starałem się być 
ułożony i spokojny. Uczyłem się na każdym drobnym 
błędzie. Nie mogłem się pomylić, zniszczyć cokolwiek, 
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bo to zburzyłoby wszystko, co do tej pory osiągnąłem. 
Dużo rozmyślałem, słuchałem muzyki. Miałem wła-
sne zdanie. Ludzie uważali, że powinienem wierzyć 
w Boga, lecz ja już nie potrafi łem. Nie mogłem zrozu-
mieć, dlaczego zostawił mnie w tak trudnym okresie 
mojego życia. Zwątpiłem, co nie było dziwne w mojej 
sytuacji. Chciałem wierzyć, starałem się, lecz nie da-
łem rady. Chciałem, co prawda, wrócić do tych beztro-
skich początków, wiedziałem jednak, że problem by się 
powtórzył, a ja nie potrafi łem tego powstrzymać. Tak 
mijał czas. Po kilku latach zaszła pewna zmiana, której 
nie potrafi łem przyjąć do swojej świadomości. Przypo-
minało to bardziej sen, nad którym nie miałem żadnej 
kontroli. Dom przypominał ruinę. Ścianę oblepiał zie-
lonkawy puch, który okazał się grzybem. Było tu dusz-
no, powietrze przesycone było zapachem potu, ostrej 
nuty alkoholu i papierosów. Nie byłem zaskoczony 
mrozem panującym w domu. Tak wyglądały nasze re-
lacje, praktycznie ze sobą nie rozmawialiśmy. Wygląda-
ło to tak, jakbym nie istniał, jakbym był tylko poświa-
tą, obecnością, lecz niczym innym. To jest to, co stra-
ciłem. Własną tożsamość, poczucie własnej wartości. 
Mówią, że czas leczy rany. Myślę jednak, że on tylko 
zszywa je powierzchownie i rozrywa w odpowiednim 
momencie. Coraz mniej przebywałem w domu. Prze-
znaczałem go na bieg wzdłuż linii drzew, na rzucanie 
piłki do kosza, gimnastykę, wszystko, co mogłoby mnie 
od tego uwolnić. Uwolnić od wspomnień z dalekich 
czasów, kiedy śmiech mojego brata wypełniał mi uszy 
i głowę, gdy szczęście chowało się w każdym zakamar-
ku domu, kiedy byliśmy razem i nic się nie zmieniało. 
Wspomnienia przepełniły mi głowę. Zanim choroba 
zniszczyła wszystko, zanim zniszczyła naszą rodzinę, 
cicho i bezszelestnie. Wciągnąłem głęboko w płuca za-
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pach lasu i mokrej gleby, leżąc ramię w ramię na trawie 
z Adamem.

Spoglądaliśmy w gwiazdy, próbując je złapać ręko-
ma, myśląc, że świat leży u naszych stóp. Robiliśmy tak 
prawie codziennie, każdego wieczora. Leżeliśmy w ci-
szy i myśleliśmy. Nie potrzebowaliśmy słów, wystar-
czyła cisza, która była dla nas należytą odpowiedzią, 
lecz tamten był inny.

– Janku, możesz mi coś obiecać? – jego twarz wyda-
wała się w tamtej chwili poważna. – Jeśli coś się stanie, 
coś nas rozdzieli, pamiętaj, że jesteś jedną z najważ-
niejszych osób w moim życiu. Kocham cię, bracie. Ni-
gdy się nie poddawaj. Nie rezygnuj z naszych marzeń.

– Ja ciebie też. Dlaczego to mówisz?
Nie odpowiedział. Wydawało się, że coś było nie 

tak. Widziałem w jego oczach nieczęsty smutek. To 
było w dzień przed jego śmiercią. Gorące łzy zapeł-
niły mi oczy, przesłaniając widok. Poczucie winy jest 
jak ogień pustoszący twoje wnętrze, jak gorączka roz-
palająca twoje zmysły. Wypełnia twoją głowę obraza-
mi, nie przestaje. Pozwala ci cierpieć, wypłakać smutek 
i część twojej osoby, póki nie zostanie już nic. Z dnia 
na dzień był coraz chudszy. Obserwowałem, jak zapa-
da się w sobie, jak jego ciało się rozpada. Nienawidzi-
łem tego uczucia bezradności, kiedy nie mogłem zro-
bić zupełnie nic, by mu pomóc. Pierwsze kilka tygodni 
wydawały się normalne. Z czasem jednak wszystko się 
zmieniło. Zaniedbałem kontakty z moimi przyjaciół-
mi. W końcu pozostałem sam, bez nikogo. Wspomina-
łem nasze dzieciństwo przepełnione beztroską. Kiedy 
chodziliśmy na spacery do parku, by pobiegać. To była 
nasza pasja. Pokochałem wiatr plączący mi włosy, gdy 
biegałem, ból nóg, dolnych części pleców i ramion. To 
dawało mi dowód, że jeszcze tu jestem, że to wszyst-
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ko dzieje się naprawdę. Biegałem kilka godzin, póki 
nie poczułem rozrywającego bólu w łydkach i ognia 
trawiącego moje wnętrzności, moje gardło. Byliśmy do 
tego stworzeni, jakby prędkość była naszą częścią, jak-
byśmy mieli skrzydła, które pozwalały nam latać. Bra-
liśmy udział w zawodach. Wspieraliśmy się nawzajem. 
Umierając, zabrał ze sobą część mojego serca. Miałem 
wtedy 14 lat. Moja sytuacja zmieniła się z bezpiecznej 
na balansującą na krawędzi. Kłótnie moich rodziców 
po jego śmierci, wygląd domu, tęsknota za bieganiem 
nie dawały mi spokoju. Myślałem tylko o tym, że to się 
nie zmieni. Sekundy, w których moje serce pochłonęła 
ciemność, prosząc o pomoc drugą stronę. Nie kontro-
lowałem tego. Przestałem się starać. A jednak nie mogę 
przestać oddychać. Jestem w końcu tylko człowiekiem. 
Próbowałem zrozumieć. Wreszcie zaczęliśmy rozma-
wiać. Niektórzy ludzie mają większe problemy, zdaję 
sobie z tego sprawę, ale ja także znajduję się na zbo-
czu góry, obok autostrady mego życia. Nie  chcieli mnie 
słuchać. Wybiegałem wtedy z domu. Takich ucieczek 
było wiele. To było złe. Stres i poczucie winy zżerało 
mnie od środka. Problemy mnie znalazły, oplotły moje 
ciało grubym sznurem, który ściągnął mnie z powro-
tem w dół. Spadłem z góry, znalazłem się ponownie 
u jej podnóża. Będąc jeszcze dzieckiem musiałem pod-
jąć decyzję, zastanowić się, co z moim życiem, co ze 
mną. Porozmawiałem szczerze z moją wychowawczy-
nią. Opowiedziałem jej całą historię. Potem spotkania 
z psychologiem. Za pierwszym razem nie powiedzia-
łem nic. Z czasem się otworzyłem. Powiedziałem, że 
czułem się, jakby ktoś połamał moje skrzydła, dzięki 
którym unosiłem się w przestrzeni, gwałtownie spa-
dałem w dół. Brakowało mi powodów, by istnieć. Ży-
łem jak w zamkniętym pokoju, bez okien, wypełnio-
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nym powietrzem i ciemnością. Czekałem, aż ktokol-
wiek zapyta, jak się czuję, czy wszystko w porządku. 
Nie doczekałem się. Powiedziała mi, że sport dobrze 
mi zrobi. Odpowiedziałem jej, że za każdym razem, 
gdy biegam, widzę go, jego uśmiech i nas biegnących 
ramię w ramie. Kocham to, ale nie mogę się pogodzić 
ze śmiercią brata. Tłumaczyła mi, że to nie moja wina, 
że powinienem dostrzec pozytywne strony życia. Po-
stanowiłem coś z tym zrobić, sprawić, by przez cho-
ciaż jedną chwilę poczuć się szczęśliwie. Nie mogłem 
się poddać obezwładniającemu smutkowi. Starałem się 
dostrzec pierwsze oznaki wiosny, lata, prażące słońce. 
Nie było mi łatwo. Miałem w głowie blokadę, która 
mnie zatrzymywała. Rozmawiałem z rodzicami, stara-
łem się im wytłumaczyć po raz kolejny, że to nie jest 
wyjście. Wyciągnąłem do nich rękę, ukazałem inną 
stronę. Z czasem zauważyłem zmianę. Moje spojrze-
nie na świat zmieniło się. Sport pozwolił mi uwierzyć 
w siebie. Zacząłem biegać, choć nie było łatwo. Balan-
sowałem pomiędzy. Małymi krokami szukałem sen-
su w bezsensie. Zatrzymałem się i podniosłem. Moje 
ciało jakby wybudziło się ze snu, za każdym razem 
uczyłem się czegoś nowego. Biegnąc byłem skupio-
ny, moje zmysły wyostrzały się, rozbiegany wzrok wi-
dział wszystko. Działałem szybko i skutecznie. Wygry-
wałem. Trener zaproponował mi udział w zawodach 
sportowych. Przygotowywałem się dniami i nocami. 
Zmęczony, czułem dotkliwy ból wzmacniających się 
mięśni. Robiłem postępy, biegałem coraz szybciej. Do 
utraty tchu i sił. Chciałem wyzwolić to, co trzymałem 
w środku. Trener był ze mnie zadowolony. Wiedziałem, 
że nie mogę zawieść. Uciekałem do innej rzeczywisto-
ści, wymiaru i czułem wtedy wolność i bezpieczeństwo, 
jak nigdy dotąd. Kochałem to najbardziej na świecie. 
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Bieganie było całym moim życiem, nic nigdy nie sta-
ło się dla mnie ważniejsze. Nie poddawałem się, choć 
czasami miałem na to ochotę. Powiedzieć i wykrzyczeć 
światu, jakie problemy mnie gonią. Myślałem o wy-
jątkowym życiu, w którym spełniam wszystkie swoje 
marzenia razem z Christianem. To spełnienie, które 
wtedy odczuwałem, nie dało się porównać do nicze-
go innego. Moi rodzice jakby się obudzili, lecz jednak 
połową ciała cały czas byli na dnie. Mówili, że wszyst-
ko w porządku, widziałem, jak chowają butelki po al-
koholu. Siedzieli w tym błocie nadal. Często w trak-
cie przerw wychodziłem na zewnątrz i opierałem się 
o rosnącą nieopodal sosnę, zamykałem oczy i robiłem 
to co zawsze. Wyłączałem się w ciszy i ukojeniu, kry-
jąc się za ścianą własnych myśli. Moje serce przeszy-
wało tysiące ostrzy, widziałem, jak kamienie zwalają 
mi się na głowę, czułem się zdołowany, słaby. Pomy-
ślałem, że to los wskazuje mi właściwą drogę. Czułem, 
jakby ktoś wylał na moją głowę wiadro pełne lodowa-
tej wody. Jakbym przebudził się z głębokiego snu. To 
uczucie, które poczułem, było jak ogień, który pomi-
mo moich prób wciąż płonął. Może nie byłem idealny, 
może to nie będzie trwać długo, ale przede mną daleka 
droga, w której muszę znaleźć prawdziwy sens. Wygra-
łem pierwsze zawody. To był początek mojej przygo-
dy. Rodzice zauważyli moją zmianę, to jak podchodzi-
łem do życia. Wybaczyłem sobie i im. Poszli na pierw-
sze spotkanie AA. Starali się naprawić to, co zostało 
zniszczone. Przestałem być sam. Skończyłem szkołę. 
Chętniej wracałem do domu. Czas budował nasze re-
lacje. Otrzymałem stypendium sportowe. Zacząłem 
kontynuować naukę w szkole mistrzostwa sportowego. 
Powtarzali mi, że mam talent i muszę coś z tym zro-
bić. Naprowadzili mnie na dobrą drogę. Mój brat wę-
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drował ze mną wszędzie. Odczuwałem jego obecność 
w swoim sercu. To dawało mi siłę. 3 kwietnia 2014 r. 
trener oznajmił, że mógłbym wziąć udział w mistrzo-
stwach Polski. Z początku mu nie wierzyłem, jednak 
jego zapewnienia dały mi do myślenia. Przygotowy-
wałem się z zapałem i pasją. Wiedziałem, że to, czy 
wygram czy przegram nie ma znaczenia, liczył się tyl-
ko sam bieg. Stres związywał mój żołądek w ogromny 
supeł, na moim czole pojawiły się perliste krople potu. 
Przyspieszone oddechy zawodników, drżenie karku 
i umięśnionych nóg, strach i niepewność wymalowa-
na na twarzy. Zrobiłem to co zawsze, wyłączyłem się 
i biegłem w blasku słońca. Z radością patrzyłem przed 
siebie, płonąłem. Czułem się wyzwolony, unosiłem się 
w powietrzu, biegłem z całych sił. Dążyłem do tego 
całe życie wraz z bratem. Teraz, oddzieleni, wróciliśmy 
do siebie. Poczułem uścisk jego dłoni, uśmiech oświe-
tlający moją drogę. Nic więcej nie potrzebowałem. 
Miałem ochotę się unieść tak wolny jak ptak. Możemy 
to zrobić razem. Przekroczyłem metę pierwszy. Słysza-
łem gwizd, okrzyki kibiców i śmiech własnego brata. 
Nieważne, co mnie spotka, wiedziałem, że już nigdy 
nie będę sam. Wygrałem. Pokonałem granicę i stałem 
się wolny. Biegnąc do celu.
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amiętam, że w tamtej chwili wystarczyłby jedy-
nie mocniejszy podmuch wiatru, żebym się roz-
padł i rozleciał, tak że nie byłoby co sklejać na 

nowo. Właśnie wtedy, pośród tego mroku w mojej gło-
wie, pojawiła się malutka iskierka. Trzeba się było tylko 
postarać, żeby wykrzesać z niej ognisko. Problem pole-
gał na tym, że ja byłem przecież najgorszym człowie-
kiem na ziemi, degeneratem i pomyleńcem, tacy jak ja 
nie zasługują na żadne ogniska. Ale od początku.

Było to rok temu podczas jednego z pochmur-
nych wtorków, dni z gatunku takich, które siłą ścią-
gają człowieka na złą drogę, takich, podczas których 
nie chce się iść do szkoły, bo nagle obdrapana ławka 
w parku oferuje więcej atrakcji niż placówka oświaty. 
W drodze na lekcje spotkałem swojego kumpla, pa-
miętam tylko jak przez mgłę jego słowa: – Stary, na-
chodzisz się jeszcze do tej budy. Wieczorkiem odro-
bisz grzecznie wszystkie lekcje, co może się stać przez 
jeden dzień?

Gdybym tylko wtedy wiedział, jaki ogrom rzeczy 
może się zmienić przez 24 godziny, to pewnie nie wy-
lądowałbym wtedy w mieszkaniu jednego z jego ko-
legów, wśród obcych ludzi, tylko jak na porządnego, 
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młodego obywatela przystało, chłonąłbym kolejną por-
cję wiedzy z zakresu, proszę ja was, budowy pantofelka. 

Towarzystwo tam było niezwykle buntownicze, a ja 
czułem do nich niczym nieuzasadniony respekt. Byli 
z rodzaju tych, co to są ponad prawem, z którymi le-
piej nie zaczynać. Mój młody, nieco zakompleksiony 
umysł wyobrażał sobie wtedy, że jestem członkiem tej 
bandy. Ja – Nikodem, otoczony aurą tajemnicy całe-
go tego buntu. Toteż nawet nie protestowałem, gdy 
w mojej prawej dłoni znalazł się twór podobny nieco 
do zwykłego papierosa, ale nabity znacznie ciekawszy-
mi substancjami i nie dostrzegłem niczego niepokoją-
cego w fakcie, iż owa substancja bezwstydnie panoszy-
ła się gdzieś po moich płucach. Przeciwnie – poczułem 
coś na kształt dziwnego uniesienia, jakbym poznał naj-
większy sekret wszechświata, sekret, do którego dostę-
pu nie ma zwykły, szary śmiertelnik. I czułem się wyż-
szy, lepszy i wszystko wkoło wirowało. 

Ten dzień stłamsił wtedy mój wewnętrzny ogień, 
ale nie na tyle, bym odczuł jakikolwiek brak ciepła. Ko-
lejne dni miały go tłumić coraz bardziej, ale – jak mia-
ło się również okazać – człowiek szybko przyzwyczaja 
się do chłodu i orientuje się, że wybiegł gdzieś w mróz, 
dopiero gdy hipotermia dyszy mu w kark. Następne 
wtorki, pochmurne czy nie, zawsze spędzaliśmy w tym 
samym towarzystwie. Aż do pewnego razu, gdy w któ-
ryś piątek poczułem uwierającą pustkę w płucach, zda-
łem sobie sprawę, że te cotygodniowe spotkania już mi 
nie wystarczają. Pamiętam, że długo chodziłem wte-
dy po domu, z kąta w kąt, z pokoju do pokoju, szu-
kając swojego miejsca na ziemi. W końcu nerwowo 
chwyciłem kurtkę, a moje stopy zaniosły mnie prosto 
pod dom Szymona, dom, w którym spędziłem swo-
je pierwsze wagary. Dopiero echo mojego pukania do 
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drzwi wyrwało mnie z transu, w jakim wtedy się zna-
lazłem.

– Hej, Niki, co tam? – zza drzwi wychyliła się brą-
zowa czupryna Szymona.

– Bo ja… ummm – długo nie mogłem dobrać od-
powiednich słów – bo wiesz, ja tak sobie pomyślałem, 
że jak my tak co wtorek, to może teraz… 

– Aaa, rozumiem już – na twarzy chłopaka pojawił 
się łobuzerski uśmiech – wejdź do mieszkania, poznasz 
przy okazji moją kuzynkę. 

Niepewnie przeszedłem przez próg domu, a mój 
wewnętrzny ogień głośno krzyknął w ramach pro-
testu. Nie usłyszałem tego krzyku, a może po prostu 
nie chciałem go słyszeć. Gdy skręciliśmy w stronę sa-
lonu, poczułem dziwne ukłucie. Na kanapie siedziała 
ubrana na czarno dziewczyna z tańczącymi iskierka-
mi w oczach i tajemniczym uśmiechem. Przysięgam, 
że gdyby emocje miały kolory, emanowałbym wtedy 
wszystkimi naraz.

– Marysia jestem – powiedziała radosnym głosem, 
wstając i wyciągając rękę w moją stronę. Nieśmiało od-
wzajemniłem gest, mrucząc pod nosem: – Nik. 

Poczułem, jak na mojej lewej dłoni lądują dwie małe 
tabletki. Spojrzałem zdezorientowany na Szymona.

– Spokojnie, stary, to sprawdzony towar. Zobaczysz, 
jest znacznie lepszy od tego, co paliliśmy. 

Wzruszyłem w odpowiedzi ramionami i już po 
chwili poczułem na języku gorzki zwiastun tego stanu, 
w którym świat mniej mnie przytłacza. Wkrótce cała 
nasza trójka stała się panami swojego losu. Nagle by-
łem zabawny i elokwentny, byłem chodzącą defi nicją 
rozrywki oraz dobrego stylu, a prowadzenie rozmowy 
z najpiękniejszą dziewczyną, jaką do tej pory dane mi 
było się spotkać, okazało się zupełnie naturalne. Piąt-
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ki w moim kalendarzu szybko również stały się zajęte, 
a potem dorzuciłem do tego pakietu jeszcze weeken-
dy i każdy możliwy wolny wieczór. Dużo wtedy eks-
perymentowaliśmy z dawkami, rodzajami i sposobami 
przyjmowania rozmaitych substancji.

Po jakimś czasie tej narkotycznej sielanki rzeczy-
wistość postanowiła się o mnie upomnieć, a towarzy-
szące temu uczucie można by porównać do uderzenia 
policzkiem o zimny asfalt. Mianowicie okazało się, że 
stan uniesienia i posiadania supermocy ma swoją cenę, 
a dilerzy nie wykazują zachowań o zabarwieniu chary-
tatywnym. Wszystko kosztowało, moje poczucie bycia 
poza systemem również. Więc płaciłem. Najpierw za-
oszczędzonymi pieniędzmi, które miałem przeznaczyć 
na motor, a potem banknotami zwiniętymi po cichu 
z kasetki rodziców. 

Pamiętam też, że w ramach jednego z moich przy-
pływów brawury, zainscenizowanych przez porcję bia-
łych tabletek, zaprosiłem Marysię do kawiarni. Na-
stępnego dnia ja przyszedłem z różą i w wyprasowanej 
koszuli, a ona w zwiewnej sukience oraz z nieśmia-
łym uśmiechem. Po niecałym kwadransie oboje w tych 
strojach siedzieliśmy na kanapie u Szymona, bo szyb-
ko okazało się, że na trzeźwo nie było o czym rozma-
wiać. Teraz widzę, jak bardzo to było smutne, ale wte-
dy? Wtedy wystarczyły trzy tabletki i rozmowa znowu 
się kleiła. Potem nieraz przychodził mi taki pomysł, że 
może nie powinno się tak żyć, że może by tak z tym 
skończyć. Szybko spychałem go w najdalszy kącik mo-
jej głowy, tak żeby za żadne skarby nie wypłynął zno-
wu na powierzchnię myśli. Tak było łatwiej. Bo wiecie, 
ja żyłem równolegle w dwóch światach – tym szarym, 
nudnym i marnym, i w tym, w którym byłem najlepszy 
na ziemi, w którym na chwilę było cudownie. 
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Ten drugi fundowały mi narkotyki, więc zacząłem 
brać je bez przerwy, żeby nawet przez sekundę nie być 
szarym, nudnym i marnym. Ten stan w żargonie pana 
terapeuty od uzależnień, pana „nigdy nic nie brałem, 
to się wypowiem”, nazywał się „ciągiem”. Wtedy wła-
śnie moi rodzice zorientowali się, że w niewyjaśnio-
nych okolicznościach giną duże sumy pieniędzy, a póź-
niej w szkole było zebranie, na którym dowiedzieli się 
o wszystkich nieobecnościach i zagrożeniach. Po wiel-
kiej awanturze, która zatrzęsła naszym domem, pod-
jęli nieodwołalną decyzję. Muszę nadrobić zaległości 
i poprawić oceny, to było oczywiste, ale żadne z nich 
już mi nie ufało. Co ranek miałem więc być odwożony 
pod samą szkołę, a samochód mojej mamy miał odjeż-
dżać dopiero po tym, jak moje stopy przekroczą próg 
budynku. Po lekcjach miałem iść prosto do samochodu 
ojca i pod jego okiem w domu odrabiać wszystkie lek-
cje. Jakiekolwiek wyjścia były oczywiście zabronione. 
Nie mieliśmy jednak okazji przetestować tego wspa-
niałego planu w praktyce, bo jeszcze tego samego wie-
czoru po zebraniu, kiedy rodzice usiedli ze mną nad 
książkami, żeby zobaczyć, jakie mam braki, moje ręce 
opanowały gwałtowne drgawki. Zacząłem się pocić 
i jednocześnie mieć dreszcze. Sam nie wiedziałem, czy 
jest mi zimno czy gorąco, więc ściągałem bluzę i ner-
wowo zakładałem ją z powrotem. Świat zrobił się na-
gle zbyt duży, a ja poczułem niewyobrażalną pustkę. 
Mama w całym tym zamieszaniu biegała po domu, 
wybierając numer pogotowia, a tata trzymał moje dło-
nie, by nieco je uspokoić. Jeszcze nigdy tak bardzo się 
nie bałem. Nie przerażało mnie to, co się ze mną dzieje, 
przerażał mnie świat, stał się nagle potwornie smutny 
i uwierał mnie z każdej strony. Rozpłakałem się wtedy 
jak dziecko, którym przecież byłem. 
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W szpitalu odpowiednie badania niezaprzeczal-
nie krzyknęły do mnie i do moich rodziców, że brałem 
rzeczy nielegalne, że jestem narkomanem. Moje we-
wnętrzne ognisko zgasło całkowicie, a mnie zrobiło się 
niewyobrażalnie zimno.

Kolejne dni płynęły mi jak w akwarium. Były czte-
ry ściany i mało przestrzeni. Czas, w którym mój or-
ganizm pozbywał się narkotycznej trucizny, był naj-
bardziej bolesny i irracjonalny w moim życiu. Rze-
czywistość przybrała dla mnie jakąś formę, dopiero 
kiedy stanąłem przed bramą ośrodka dla uzależnio-
nych i tępo wpatrywałem się przed siebie. Stało się. 

– Tutaj jest twój pokój, a tam na biurku leży plan 
jutrzejszego dnia. Tu jest szafa, możesz się rozpako-
wać, to chyba wszystko, co powinieneś wiedzieć. Kola-
cja jest punktualnie o 19:00; po niej przyjdę do ciebie, 
żeby pokazać ci resztę ośrodka – głos pielęgniarki do-
cierał do mnie jakby przez szybę.

– Dziękuję – odpowiedziałem trzęsącym się gło-
sem, a kobieta uśmiechnęła się do mnie łagodnie, jak-
by chciała dodać mi otuchy, po czym opuściła pokój.

Najgorszy był pierwszy tydzień, siedziałem na za-
jęciach jak na szpilkach, a w mojej głowie tworzyły 
się dziwne scenariusze. Raz chciałem uciekać i zrobić 
wszystko, by tylko zdobyć to, co sprawiało, że miałem 
odwagę rozmawiać z piękną dziewczyną, raz nienawi-
dziłem siebie i wszystkiego. Najczęściej jednak wlo-
kłem się po korytarzach z terapii na kolejną, ze śniada-
nia na obiad. Nie odzywałem się do nikogo, byłem zbyt 
przytłoczony rzeczami, które na trzeźwo widziałem po 
raz pierwszy, i myślami, ile mi umknęło, ile przyjaźni 
i przeżyć nie wydarzyło się naprawdę, kiedy na kana-
pie u Szymona zmienialiśmy świadomość. Na jednej 
z terapii dowiedziałem się, że muszę całkowicie zmie-



153

Lux aeterna

nić środowisko, że nie mogę przebywać w miejscach, 
w których brałem, z ludźmi, z którymi brałem, bo to 
może być sytuacja zagrażająca mojej abstynencji. Do-
tarło wtedy do mnie, że wszystko w moim życiu opar-
te było na narkotykach i poczułem się jak łódka pozo-
stawiona sama sobie na bezkresnym oceanie. Z moich 
rozmyślań wynikło, że zgodnie z zaleceniem musie-
libyśmy się z rodzicami w ogóle wyprowadzić z mia-
sta. Krytyczny i zarazem najlepszy moment pobytu 
w ośrodku nastąpił szesnastego dnia, kiedy pozwolono 
mi skorzystać z telefonu. Poczułem w brzuchu wiel-
ki głaz, kiedy okazało się, że nawet nie mam do kogo 
zadzwonić. W końcu wykręciłem numer Szymona, bo 
tylko ten znałem na pamięć. Mówił przybitym, roz-
trzęsionym głosem.

– Marysia ostatnio trochę przesadziła z towarem, 
wiesz… 

– Jak to? Co z nią? Masz może do niej numer? Bo 
wiesz, dziś wolno mi dzwonić i… – wpadłem w sło-
wotok.

– To nic nie da, Niki… – przerwał mi zachryp-
nięty szept kolegi. Potem usłyszałem jego płacz i do-
tarło do mnie, że już nigdy nie będę mógł zadzwonić 
do dziewczyny z iskierkami w oczach. Nie rozłączając 
się, wcisnąłem pielęgniarce telefon do ręki i zacząłem 
biec przez korytarz. Po drodze czułem na sobie ręce 
personelu, które próbują mnie zatrzymać, ale w tam-
tej  chwili nie było takiej siły, która utrzymałaby mnie 
w miejscu. Wybiegłem z ośrodka na boisko z torem do 
biegania, otoczone wysoką siatką. Zbliżała się 19:00, 
więc teraz nikogo tu nie było, wszyscy szli powoli do 
stołówki na kolację.

– Zostawcie go! – usłyszałem za sobą krzyk. – Stąd 
i tak nie ucieknie, niech tylko ktoś ma na niego oko.
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Czułem, jakby podpalono moje buty, które poniosły 
mnie prosto na tor. Zacząłem biegać w kółko. Ucieka-
łem od tego, co spotkało Marysię, od siebie, od chłodu, 
który wiercił się gdzieś w środku, a z każdym kolejnym 
krokiem ból stawał się jakby odrobinę mniejszy. Nie 
wiem, ile to trwało, ale zacząłem zwalniać, dopiero gdy 
niebo błysnęło gwiazdami. Zorientowałem się, że ktoś 
cały ten czas mnie obserwował.

– Masz kondycję, chłopaku – powiedział mężczy-
zna ubrany w granatowy dres. – Trenowałeś kiedyś? 

Przecząco pokręciłem głową, opierając ręce o kola-
na, łapiąc panicznie oddech, dopiero teraz czułem, jak 
bardzo palą mnie płuca.

– Masz niezłe zacięcie i nie najgorszą technikę – 
ocenił – bądź tu jutro o 8:00 i nie spóźnij się. Zrobi-
my z ciebie sportowca – polecił i zniknął za drzwiami 
ośrodka, zostawiając mnie samego z mnóstwem pytań 
i palącymi płucami. Tego wieczoru oprócz zmęczenia 
i smutku poczułem coś jeszcze, jakby odrobinę ciepła 
wewnątrz, jakby malutkie iskierki.

Zjawiłem się na boisku następnego dnia minutę po 
czasie. Mężczyzna już na mnie czekał, spojrzał na ze-
garek i pokręcił z politowaniem głową.

– Mam na imię Mikołaj, zostałem tu zatrudniony, 
żeby zorganizować młodzieży z ośrodka zajęcia spor-
towe, trenuję także biegaczy – oznajmił, wyciągając 
rękę w moją stronę. Nie traciliśmy więcej czasu na roz-
mowy. Trener pokazywał mi kolejne ćwiczenia, tłuma-
czył, za co odpowiadają poszczególne mięśnie, mierzył, 
w jakim czasie pokonuję określone odległości, i mówił, 
co należy poprawić. Po raz pierwszy od długiego czasu 
nie myślałem o narkotykach i to było piękne. Po skoń-
czonym treningu wyczerpany usiadłem na trawie. Pró-
bując uregulować oddech, sięgnąłem po butelkę wody.
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– Naprawdę nigdy nie trenowałeś? – zdziwił się 
Mikołaj.

– Naprawdę – potwierdziłem.
– Całkiem nieźle ci dziś poszło. Mogę spytać, cze-

mu wczoraj biegałeś w kółko przez bite trzy godziny?
– Myślę, że uciekałem – wyznałem, spuszczając 

wzrok.
– Przed? – dopytywał mężczyzna.
– Przed sobą – Mikołaj zaśmiał się na te słowa, po-

patrzyłem na niego z dezorientacją.
– Siebie to ty dopiero gonisz, chłopaku.
Te słowa uderzyły we mnie siłą tysiąca armat, nagle 

spłynęło na mnie olśnienie – dogonić siebie, pokonać 
siebie. Wreszcie w moim życiu był jakiś cel i coś poza 
narkotykami. Poczułem, jak zbiera się we mnie dziwna 
fala gorąca. Nie potrafi łem jeszcze nazwać tego uczu-
cia, mogłem je jedynie porównać do tego, co może czuć 
dziecko niemogące doczekać się wejścia na najlepszą 
kolejkę w parku rozrywki. To była jedna z lepszych 
chwil spędzonych w ośrodku. Właśnie wtedy okazało 
się, że świat na trzeźwo istnieje. Długo byłem w szoku 
po tym odkryciu.

– Wiesz, o co w tym bieganiu naprawdę chodzi? 
– spytał któregoś ranka Mikołaj. Słysząc to, przeczą-
co pokręciłem głową, a on kontynuował: – O równo-
wagę. Żeby sport miał jakiś głębszy sens, to – pokazał 
ręką na swoje nogi – musi współgrać z tym – dotknął 
palcem swojego czoła. – Duch i ciało w równowadze, 
to cała tajemnica – mówił, jakby to była najoczywist-
sza oczywistość na tej planecie. Po tym treningu, su-
gerując się nowo poznaną mądrością, zapisałem się 
na dodatkową indywidualną sesję z terapeutą. Muszę 
wyjść z nałogu, nie mogę być już najgorszym człowie-
kiem na ziemi, degeneratem i pomyleńcem. Nie mogę 
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i nie chcę. Tego dnia moje wewnętrzne iskierki zaczę-
ły tańczyć, a mnie nie było już tak przeraźliwie zimno. 
Tym sposobem chęć sięgnięcia po cokolwiek stała się 
mniej ważna, na pierwszym planie był teraz bieg, ale 
nie byle jaki bieg. Ja goniłem siebie i z każdym trenin-
giem, z każdą sesją byłem coraz bliżej. Okazało się, że 
jestem całkiem wrażliwym i sumiennym siedemnasto-
latkiem. Kiedy trzeźwiejesz, zaczynasz nagle zauważać 
wiele rzeczy, których nie dostrzegałeś wcześniej: jak to, 
że lubisz biegać, że drażnią cię rodzynki w serniku albo 
że twój ulubiony kolor to pomarańczowy. Niby takie 
proste, a jednak umykało mi przez te wszystkie wtor-
ki, piątki, weekendy i każde możliwe wieczory, a potem 
przez dziesięć dni pod rząd. Po każdym wysiłku do-
strzegałem więcej takich szczegółów, po każdym wy-
siłku czułem radość, bo stawałem się bliższy tego, by 
pokonać samego siebie. Dwa miesiące później byłem 
na tyle blisko, że mogłem opuścić ośrodek i wszystko 
rozśpiewało się wokół, a moje iskierki wirowały w rytm 
tej pieśni.

– Jestem z ciebie kosmicznie dumny – zaczął Mi-
kołaj, kiedy czekał ze mną na przyjazd moich rodzi-
ców. – Posłuchaj… za tydzień na naszym stadionie or-
ganizowane są zawody powiatowe w biegach i tak so-
bie pomyślałem, że jesteś już gotowy – mówiąc, zerkał 
na mnie, jakby próbując wybadać moją reakcję. – To 
znaczy nic na siłę, jeśli nie chcesz. W każdym razie 
twoje nazwisko jest na liście. Jeśli będziesz chciał, po 
prostu bądź tam o 13:00 – kończąc zdanie, zaczął wyj-
mować ze swojej torby świecące nowością opakowanie 
na buty. – Tak czy inaczej to może ci się przydać – po-
wiedział, wręczając mi prezent.

Tydzień później z tym podarunkiem na nogach 
stałem przed swoim torem, z numerem szesnastym 
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na koszulce i serce waliło mi tak mocno, jakby chcia-
ło wyskoczyć z piersi. Nagle wszystko dookoła ucichło 
i spowolniało, a ja słyszałem tylko własny oddech i sło-
wa: – Na miejsca… Gotów… Start! Wystrzeliłem do 
przodu z siłą kuli armatniej, a nogi poniosły mnie pro-
sto na prowadzenie. Biegłem, a w środku kłębiły się ty-
siące myśli, jeszcze parę metrów, jeszcze kilka sekund. 
Oczami wyobraźni widziałem siebie stojącego na me-
cie. Tego radosnego dzieciaka, który tak kochał żyć, 
który lubił się uczyć o budowie pantofelka i nie znosił 
rodzynek w serniku. Muszę go dogonić, muszę poko-
nać siebie. Z tym przekonaniem przekroczyłem linię 
mety i wtedy dźwięki z otoczenia znowu zaczęły do 
mnie docierać. Były owacje, brawa i krzyki, i radosny 
głos Mikołaja: – Chłopie! Masz drugie miejsce! Gra-
tulacje! 

Czułem na sobie uścisk rąk mamy i dumnych dłoni 
taty. Wiedziałem, że chociaż na podium zająłem dru-
gie miejsce, to gdzieś tam wewnątrz wygrałem naj-
szczersze złoto, pokonałem samego siebie i dogoniłem 
tego chłopaka, którym kiedyś byłem, którym jestem. 
Moje wewnętrzne iskierki zmieniły się w wielkie ogni-
sko i po raz pierwszy poczułem nie ciepło, lecz żar, jaki 
tańczy wewnątrz mnie. Potem popłakałem się z rado-
ści, długo nie mogłem uwierzyć, że tego dokonałem.

Wychodząc z szatni ze srebrnym medalem na szyi, 
zobaczyłem Szymona. Był potwornie chudy, jego nie-
gdyś brązowa czupryna przypominała teraz wielki koł-
tun, a cera stała się szara i pozbawiona życia. Najstrasz-
niejszy był jednak smutek w jego oczach.

– Hej, Niki! – powiedział drżącym głosem, wycią-
gając w moją stronę trzęsącą się rękę, w drugiej trzymał 
saszetkę z jakimś białym proszkiem. Widząc, że patrzę 
w tamtą stronę, spytał:
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– Tego jeszcze nie próbowałem, chcesz trochę? – 
w odpowiedzi wyciągnąłem opakowanie z butami, 
w których przed chwilą stałem na podium i wręczyłem 
je chłopakowi.

– Teraz twoja kolej – powiedziałem. – Musisz do-
gonić siebie – zostawiając go z tymi słowami, ruszyłem 
w stronę domu, a moje wewnętrzne ognisko płonęło 
we mnie dumnie niczym olimpijski ogień. Przysięgam, 
że już nigdy nie dam mu zgasnąć.
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Bieg po marzenia

Był rok 2012. Zbliżały się igrzyska olimpijskie 
w Londynie. Miałam wtedy 18 lat i czułam 
miękki krok ich kocich łap – niby czasu było 

jeszcze dość, ale wszyscy przeżywali szczególne napię-
cie, jakie towarzyszy przygotowaniom do „tych” zawo-
dów. Treningi taty trwały całą wieczność. Na próżno 
tkwiłam we framudze okna, wypatrując czarnego mer-
cedesa. Dzień w dzień… Jakie to dziecinne – próbowa-
łam przekonywać samą siebie. Mój kontakt z tatą sta-
wał się coraz słabszy. O mamie nawet nie wspomnę. 
Miałam ochotę porządnie się rozpłakać – kiedyś na ten 
sygnał przybiegali oboje i dmuchali na rozbite kolano 
lub składali ze mną przewróconą wieżę z klocków. Nie 
byłam już małym dzieckiem, ale wielu rzeczy wciąż nie 
rozumiałam. Tęsknota zżerała mnie od środka. Prak-
tycznie nie wypuszczałam telefonu z ręki, czekając na 
SMS w stylu: Co u ciebie? To by wystarczyło, naprawdę. 

Czułam się samotna, mimo że otaczali mnie wspa-
niali przyjaciele, bo na mamę nie miałam co liczyć. Je-
dyne, co ją obchodziło, to praca, pieniądze i dobre opi-
nie znajomych. Nie to, co tata. Tata miał pasję. Pasję, 
dzięki której jego życie stawało się ciekawsze. Pasję, na 
której zależało mu najbardziej na świecie. Pasję, która 
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wywoływała uśmiech na jego twarzy i rozświetlała od 
środka. Bieganie. Chociaż tego do końca nie rozumia-
łam, cieszyłam się, że coś tak go uszczęśliwia.

* * *

– Tato, ile będzie trwał twój trening? – spytałam, 
siedząc na przednim siedzeniu i obserwując zbliżający 
się powoli zarys korony stadionu.

Po chwili skręciliśmy w wąską uliczkę, a samochód 
się zatrzymał.

– Wysiadaj – uśmiechnął się, wyciągając torbę z ba-
gażnika.

– O, matko, jakim sposobem jesteś ciągle zadowo-
lony i ciągle masz siły, by tu przychodzić? – wypaliłam 
zaczepnie. Tata obrzucił mnie przelotnym spojrze-
niem, przyciągnął mocno do siebie i ruszyliśmy w stro-
nę wejścia.

Gdzie się podziały te geny po tacie? W sumie nie 
do końca pociągał mnie jakikolwiek sport. Wolałam 
spotkać się ze znajomymi w galerii handlowej albo po-
włóczyć po parku ze słuchawkami na uszach. Usiadłam 
niechętnie na niebieskich trybunach – blisko bież-
ni. Tata wszedł na tartan, jego kolce były już mocno 
zniszczone. Ciekawe, ile w nich przebiegł… Czy wy-
starczyłoby stąd na Księżyc? Nie byłam pewna… Spoj-
rzałam na zegarek. Była 13.22. O 14. miałam spotkać 
się z Roksaną… Myśli kłębiły mi się w głowie. Jak wyj-
dę, tata chyba nie zauważy – kalkulowałam. Minął kwa-
drans, a on był wciąż skupiony na pokonywaniu kolej-
nych okrążeń i nawet nie spojrzał w moją stronę.

– Żałosne – wykrzywiłam usta.
Zawsze najbardziej bolało mnie to, że jak już wi-

działam się z tatą, to on nie widział świata poza tą głu-
pią bieżnią. Byłam na drugim miejscu… 
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– Ile można tak biegać w kółko? – wypaliłam zde-
nerwowana.

– Jeżeli ktoś to naprawdę kocha, to… długo, młoda 
panno – usłyszałam za plecami.

– A pan… to…? – zapytałam, jąkając się z zażeno-
wania.

– Trener twojego ojca – odparł ironicznie.
Niebieskooki, lekko już siwiejący brunet wpatry-

wał się we mnie stanowczo, a ja zaczęłam rozpaczliwie 
grzebać w torbie.

– Znaczy… Ja się spieszę – wydusiłam, podnosząc 
się zbyt szybko i zbyt niezdarnie.

– Dobrze, miłego dnia.
Idiotka! Uderzyłam się w czoło. Za głośno gadam – 

pomyślałam ze złością.

* * *

Siedziałam od jakichś dwudziestu minut w kawiar-
ni. Dziobałam widelczykiem w rozpływającej się kost-
ce śmietanowej.

– Jak tam u ciebie? – spytała Roksana, uśmiecha-
jąc się.

– A, jakoś leci… Bywało gorzej.
– No, to super, a wiesz, że… 
I wtedy zadzwonił telefon.
– Halo? Mamo? Coś się stało? – zapytałam zdzi-

wiona.
Moja matka to ostatnia osoba, od której spodziewa-

łabym się telefonu. Chyba że zgubiła klucze do miesz-
kania lub zapomniała kodu do garażu… 

– Tak, Martyna, przyjedź do szpitala na Kurpiń-
skiego – wyszeptała do słuchawki. 

Jak nie ona… 
– Co się stało?! – krzyknęłam.
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Połączenie zostało przerwane. W głowie świdrował 
mi natrętny dźwięk, który prosto ze słuchawki wlewał 
się do mojego ucha i spływał w dół, mrożąc nogi. Czu-
łam, że nie dam rady wstać… 

– Roksana, muszę jechać – rzuciłam nad stolikiem.
– Ale… minęło dopiero 20 minut – wymamrotała 

zdziwiona.
– Rox, to ważne… – zarzuciłam kurtkę. – Chyba 

coś się stało… – powiedziałam to chyba bardziej do 
siebie niż do niej.

* * *

Wbiegłam do szpitala, obijając się o pielęgniarki 
i pacjentów wlokących się po korytarzach.

– Przepraszam, przepraszam – przepychałam się na 
oślep.

Wreszcie przed niewielką salą tuż obok bloku ope-
racyjnego zobaczyłam mamę. Drzwi były otwarte – na 
łóżku leżał tata. Serce podskoczyło mi do gardła. Za-
marłam.

Tata był w śpiączce. Jego tętno było niestabilne, 
a oddech płytki.

– Co z nim? – odruchowo przeczesałam włosy, któ-
re rozsypały się na ramionach.

– Jest… źle – wymamrotała mama.
I wtedy na salę wszedł lekarz.
– Panie z rodziny? – spytał, przeglądając jakieś kartki.
– Tak, co z tatą?
– Miał wypadek samochodowy. Jest wiele obrażeń 

wewnętrznych… 
Doktor spojrzał na nas uważnie, podszedł do łóż-

ka i powoli podniósł kołdrę. Było gorzej niż myślałam. 
Tata stracił nogę… Wiem, że to głupie, ale pierwszą 
myślą, która właśnie wtedy przyszła mi do głowy, było 
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to, że igrzyska olimpijskie już za pół roku, a nasze bi-
lety do Londynu – zarezerwowane. Miałyśmy razem 
z mamą być tam, na miejscu – i wiele mnie kosztowa-
ło, by namówić ją na ten wyjazd. Wiadomo – praca… 
A teraz co? Co?

Ten dzień kompletnie mnie odmienił. Byłam zała-
mana – czułam się jak po przegranej walce bokserskiej, 
obolała tam, wewnątrz… Ale, paradoksalnie, zmoty-
wowało mnie to do podjęcia decyzji, której bym się po 
sobie nie spodziewała – postanowiłam, że zacznę tre-
nować. Chciałam zrobić to dla taty. I tylko dla niego. 

* * *

– Dzień dobry, tu córka Krzysztofa. Chciałabym… 
– głos w słuchawce przerwał mi ze smutkiem.

– To tragedia… Nasz najlepszy zawodnik… Taki 
potencjał… 

– Mogę? – teraz ja weszłam mu w słowo.
– Tak, mów śmiało.
– Chciałam… zapisać się na treningi – wyszepta-

łam nieśmiało. – O ile to możliwe… 
– Ty? – zbyt głośno krzyknął do słuchawki. – A od 

kiedy ty lubisz biegać, droga panno? – dodał już ła-
godniej.

– To wyjątkowa sytuacja… Sam pan rozumie… 
Proszę mi pomóc… Ja muszę… Dla niego… 

– Rozumiem… Możemy zacząć od jutra, jeśli bę-
dziesz miała czas. Zapraszam przed południem na sta-
dion. 

– Okej, będę – rozłączyłam się szybko, żeby nie 
zdążył się rozmyślić.

Nie wiedziałam, czy dobrze postąpiłam. Nigdy nie 
miałam do czynienia ze sportem w sensie wyczyno-
wym. Oczywiście, byłam dość sprawna i szybka, ale za 
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wuefem nie przepadałam – często zwalniałam się z za-
jęć, podrabiając podpis mamy. A niech to! – pomyśla-
łam. Trzeba było bardziej przykładać się do nauki… 

* * *

Obudziłam się po ósmej. Wyszłam z łóżka i wyję-
łam z szafy białą koszulkę, chyba jedyną, jaką miałam. 
Do tego krótkie spodenki i trampki – matko, jeszcze 
z gimnazjum.

Spojrzałam na zegarek. Trening, trening, trening… 
– tylko ta myśl chodziła mi po głowie. Co ja mówię – 
biegała jak szalona. Biegała co najmniej jak Marlene 
Ottey. Wrzuciłam wszystko do torby i w locie ugry-
złam jabłko. W tramwaju zdążyłam jeszcze pomyśleć 
o tacie – o tym, jak kruche bywa życie… a marzenia 
czasami rozsypują się szybciej niż domek z kart.

Po pół godzinie znalazłam się na stadionie.
– No, to jestem – bąknęłam nieśmiało.
– Dobrze, to twój pierwszy sukces… Idź się prze-

brać – uśmiechnął się trener.
Założyłam strój. Nie wyglądało to zbyt profesjonal-

nie. Trudno… Wielu biegaczy na początku nie miało na-
wet tego – pomyślałam, dodając sobie animuszu. 

– Zaczynamy! – trener klasnął głośno w ręce.
Najpierw rozgrzewka. Po niej byłam już tak zmę-

czona, że przez chwilę moje pragnienie wypełnienia 
tego pustego miejsca po tacie wydało się szalone. Co ja 
sobie myślałam? 

– Dawaj, dawaj! – trener krzyknął mi tuż nad 
uchem.

Kończyłam szóste okrążenie. Gwizdek rozdarł po-
wietrze jak srebrny nabój.

– To tyle na dzisiaj – podał mi rękę. Tak po męsku. 
– Dziękuję, że się zjawiłaś.
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– Wie pan… To wszystko dla taty… – szepnęłam 
i zeszłam do szatni.

Do domu wróciłam wyjątkowo zadowolona. Mimo 
że padałam z nóg, przepełniała mnie jakaś euforia, któ-
rej dotąd nie czułam. Świdrujący wzrok mamy od razu 
ściągnął mnie na ziemię.

– Gdzie ty byłaś?! – zaczęła krzyczeć.
– Nigdzie – przewróciłam oczami, jak zawsze, gdy 

zaczynała okazywać mi tę pseudouwagę.
– Zamiast pobyć z ojcem w szpitalu, gdzieś się włó-

czysz… Myślisz, że mam czas niańczyć jeszcze ciebie? 
– te ostatnie słowa powiedziała już złamanym głosem.

Nie chciało mi się tego słuchać. Ona i tak nie ro-
zumiała. Nie mogłam zrezygnować, bo wiedziałam, że 
tata byłby ze mnie dumny.

* * *

Trenowałam codziennie. Całe dnie spędzałam poza 
domem. Oczywiście starałam się nie wchodzić mamie 
w drogę i nie dawać jej powodów do narzekania. Na-
uka jakoś szła, ale najważniejsza była bieżnia. Jak mo-
głam tego nie rozumieć? Im więcej trenowałam, tym 
bardziej układałam w sobie te wszystkie sprawy, które 
dotąd były tak pogmatwane. 

Kolce bujały się łagodnie przewieszone przez ra-
mię. Szłam przed siebie pewnym krokiem. Trener cze-
kał na mnie, czytając jakąś kartkę.

– Zastanawiałem się ostatnio… – zaczął. – A… 
zresztą sama niedługo zobaczysz.

Nie wiedziałam, czego się spodziewać. Chce mi po-
wiedzieć, że to wszystko nie ma sensu? Że porwałam się 
z motyką na słońce? – to była pierwsza myśl, jaka przy-
szła mi do głowy.

– Chodzi o powołanie – uśmiechnął się tajemniczo.
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– Jakie powołanie? – przestępowałam nerwowo 
z nogi na nogę.

– Wszystko w swoim czasie, teraz idź się przebrać.
Powołanie? Zbliżały się igrzyska olimpijskie 

w Londynie. 
– Szansa, że właśnie ja tam pojadę jest chyba tak mi-

kroskopijna, że i pantofelek wydaje się przy niej olbrzy-
mem – powiedziałam do siebie. 

– Moim zdaniem wynosi więcej – usłyszałam zza 
pleców.

Za mną stał mężczyzna. Wysoki, elegancki, w nie-
nagannie skrojonym garniturze. Chyba nie spotkałam 
go nigdy dotąd… 

– Przyglądam ci się od pewnego czasu. Zna-
łem… znam twojego ojca. Wiele lat razem trenowa-
liśmy. Masz jego charakter, jesteś nieustępliwa, szyb-
ko się uczysz, słuchasz wskazówek trenera, pracujesz 
nad tym, by wyeliminować błędy. Jest z ciebie dobry 
materiał na zawodowca – powiedział z taką pewno-
ścią w głosie, że nie mogłam nic wykrztusić. – Chciał-
bym, żebyś pobiegła na 800 metrów. Igrzyska olimpij-
skie w Londynie same się nie wygrają… 

Widziałam go wtedy po raz pierwszy i ostatni. 
Kiedy wróciłam do domu, znalazłam na stole 

otwartą kopertę. Niepewnie wzięłam ją do ręki. List 
sam się wysunął.

Akt powołania Martyny Mroczek
na letnie igrzyska olimpijskie w Londynie 
(27 lipca – 12 sierpnia 2012 roku)… 

Dalej już nie czytałam. Odłożyłam kartkę i wy-
szłam, trzaskając za sobą drzwiami. Do szpitala chy-
ba biegłam… Nawet nie pamiętam… Chciałam mu to 
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natychmiast powiedzieć – żeby wiedział, że nic nie po-
szło na marne… 

Tata wyglądał jak wrak człowieka. Szczerze? Nie 
poznałam go. Wypadek postawił kropkę przy ostatnim 
zdaniu jego życia. Jakby dalej nie było już nic – tylko pu-
sta kartka… Chwyciłam jego rękę i zaczęłam szeptać:

– Hej, tato, jak się czujesz? Ostatnio tyle się wyda-
rzyło… Nawet nie wiem, od czego zacząć.

Łzy same płynęły po policzkach. Zostawiały sło-
ny smak na ustach i lekko kapały na szpitalną pościel.

– Zaczęłam trenować… dla ciebie i… odnalazłam 
w sobie twoją pasję. Zostałam powołana na igrzyska. 
Tak bardzo mi ciebie brakuje, wiesz? Chciałabym to 
wszystko przeżywać z tobą… Wiem, że nasze kontak-
ty nie były najlepsze, ale teraz już zrozumiałam dla-
czego. Dzięki tobie zrozumiałam co to zaangażowanie 
i miłość… Dziękuję… 

Chwyciłam mocniej jego rękę.
– Zrobię wszystko, żeby wygrać. Dla ciebie. Dam 

radę, obiecuję, tylko… wyzdrowiej, proszę.
– Jesteś… najlepsza… i… dasz… radę… – usłysza-

łam cichy szept.
– Tata?
– Idź… już… Igrzyska… same… się… nie… wy-

grają… 

* * *

Lot trwał nieco ponad dwie godziny. Spoglądałam 
z góry na migające skrawki pól, lasów, spienionej mor-
skiej wody… Wypełniał mnie błogi spokój. Miałam 
w sobie dziwną pewność, że nie jestem sama. Że ktoś 
trzyma mnie za rękę. Jeszcze rok temu nie pomyśla-
łabym, że moje życie tak się zmieni, że coś stracę, ale 
i coś zyskam… 
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Do hotelu dowiozły nas autokary. Pokój nr 567. 
Dzieliłam go razem z Hanią – tyczkarką. Londyn wy-
glądał jak wielka pulsująca żarówka. Wszędzie mnó-
stwo świateł, barw, twarzy o wielu odcieniach skóry… 
Olimpijska stolica. 204 ekipy. Prawie 11 tysięcy spor-
towców. 302 konkurencje w 26 dyscyplinach. A w tym 
wszystkim – ja. Ściskało mnie w żołądku. Próbowałam 
rozpoznać, czy to dobry znak… 

Czas, który pozostał do startu, spędzałam tylko na 
siłowni i bieżni. Rozmawiałam z psychologiem, który 
badał stopień motywacji i chyba starał się sprawdzić 
moją reakcję na ewentualną porażkę… Taka praca… 

Postawiłam na stoliku nocnym zdjęcie z tatą. By-
łam jeszcze mała – tata trzymał mnie „na barana”, a ja 
śmiałam się, pokazując szczerbate uzębienie. W jego 
oczach widziałam szczęście. Zrozumiałam, że nie 
zmarnował życia… 

Położyłam się wcześnie spać. Wiedziałam, że naza-
jutrz muszę dać z siebie wszystko. Dla nas… 

* * *

W szatni starałam się maksymalnie skupić. Niemal 
mechanicznie włożyłam kolce i resztę biało-czerwo-
nego stroju. Ktoś z obsługi podał mi numer startowy.

– 15 minut do wyjścia na bieżnię! – usłyszałam 
w głośnikach.

Zaczęło się nerwowe oczekiwanie. Każda minuta 
stawała się cząstką wieczności… Wreszcie wyszłyśmy 
na bieżnię. Czułam się tak, jakbym nurkowała – mia-
łam trudności z widzeniem, a nawet wyraźnym usły-
szeniem czegokolwiek. Stanęłam na starcie. Nie mo-
głam pozbyć się strachu – czułam, że zjada mnie on 
od środka. Wydawało mi się, że zapomniałam o mo-
ich treningowych osiągnięciach, wszystkich złotych ra-
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dach, ustaleniach… Uspokój się – mówiłam do siebie, 
biorąc głęboki oddech.

Jeszcze tylko prezentacja… I wtedy usłyszałam: pi-
stolet wystrzelił gdzieś ponad głowami, odbijając się 
echem pośród falującego tłumu. Widownia się zerwa-
ła, a ja musiałam przebiec koronny dystans 800 me-
trów. Od początku wysunęłam się na prowadzenie, 
choć już po chwili zostałam zepchnięta bardziej do 
tyłu. Póki co nie miałam sił, żeby wybić się na czoło. 
Zaczęłam zbierać je na ostatnie 200 metrów. Pozostałe 
zawodniczki utrzymywały równe tempo. Nie wydawa-
ły się tak zmęczone jak ja… Do końca zostało jeszcze 
całe okrążenie. To właśnie ten moment – powiedziałam 
sobie w myślach. Przyspieszyłam… Zaczęłam wyprze-
dzać kolejne zawodniczki… Do mety zostało 150 me-
trów, a ja dosłownie frunęłam, jakbym miała skrzydła. 
W myślach wciąż powtarzałam: Dam radę, dla taty, nie 
poddam się.

I wtedy poczułam, że moja sznurówka się luzuje. 
Nie, nie, proszę – zacisnęłam zęby. W każdej chwili mo-
głam się potknąć, a to bałaby katastrofa. To była ostat-
nia prosta – niespełna 50 metrów. Nawet nad tym nie 
panowałam, kiedy z moich piersi wydobył się krzyk. 
To było jak tajemne paliwo – zaczęłam biec szybciej. 
Nagle z prawej strony wyłoniła się jakaś zawodniczka 
– wysunęła się przede mnie i tuż przed samą metą wy-
przedziła mnie o niecałą stopę. 

– Tato, tato! Zrobiłam to! – krzyczałam w niebo, nie 
mogąc powstrzymać łez. Gryzły mnie w oczy… 

Z trybun dobiegł niezapomniany wiwat kibiców – 
to była muzyka dla moich uszu. Podchodziły do mnie 
kolejne biegaczki. Były uśmiechnięte, choć wycieńczo-
ne… Wyciągały ręce, poklepywały… Nagle poczułam, 
że ktoś okrywa moje plecy biało-czerwoną fl agą. Była 
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przyjemnie chłodna… Dopiero teraz zrozumiałam, co 
to znaczy być olimpijczykiem. Nie zawodnikiem, na-
wet nie sportowcem, ale olimpijczykiem. Wpisać się 
w tradycję tych, którzy byli tu przede mną – od kryli 
w sobie talent, ciężko pracowali, potrafi li zrezygno-
wać z wielu rzeczy tylko po to, by poświęcić się swo-
jej  pasji… 

Radość, której nie czułam nigdy, długo mnie nie 
opuszczała. Nigdy też nie byłam z siebie tak dumna. 
SREBRNY MEDAL IGRZYSK OLIMPIJSKICH! 
Wreszcie odnalazłam swoje miejsce… – pomyślałam.

* * *

Z trudem dotarłam do hotelu. Dziesiątki osób pod-
biegały, gratulowały, pytały o wrażenia z biegu… Bez-
cenne uczucie.

W recepcji czekała na mnie koperta. Znaczek 
z Polski. Ścisnęłam ją w dłoni i pobiegłam do pokoju. 
Strach podszedł mi do gardła… Rzuciłam się na łóżko. 
To był list od taty. Właściwie to wiersz… 

Rozstania są trudne, lecz chyba to dziś, 
dlatego właśnie piszę ten list.
Po długiej walce choroba – jak morderca, 
nie ma litości, nie ma już serca.
Lecz Ty się nie poddawaj, daj z siebie wszystko,
bo upragniony cel jest już tak blisko… 
Nie umiałem tego okazać, lecz kocham Cię, nie od dziś.
Przepraszam, Córeczko, lecz muszę już… iść.
Dokończysz mą historię, a potem ten list.

PS Warto było zapłacić taką cenę za Twoje szczęście.
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Stopklatka 
ragmenty z ycia sportowca

STOPKLATKA NR 1 
10 SEKUND

NA MIEJSCA! – słyszę. Wchodzę w bloki. Opie-
ram najpierw jedną dłoń, potem drugą. Równowagę 
utrzymuję na prawej ręce, a lewą po raz ostatni odgar-
niam włosy. Kładę lewą dłoń idealnie przed linią, lekko 
wychylam się do przodu, aby siła odbicia była jeszcze 
większa. Oddycham powoli, jeden głęboki wdech i sły-
szę Gotów. Podnoszę biodra do góry, nogi się napręża-
ją. Całe ciało się napina. Bloki startowe aż palą, żeby 
z nich wybiec. „Szybko i dynamicznie” – to moje ostat-
nie myśli przed tym jednym dźwiękiem. STRZAŁ. 
Moje ciało wybiega z bloków. Trzy pierwsze długie 
kroki, potem krótsze, coraz szybsze, coraz silniejsze, 
mocniejsze. Widzę płotek. Atakuję. Lewa. Prawa, trzy 
szybkie kroki, następny atak, lewa, prawa. Coraz szyb-
ciej. Mocniej. Obraz się powoli zamazuje. Coraz szyb-
ciej, szybciej. Lewa. Prawa. Atak. Szybciej. Stop. Zegar 
się zatrzymał. Uderzam w materac. Przytulam się z ry-
walką, innej podaję dłoń. Widzę, że jedna leży, pod-
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chodzę i przybijam piątkę. Biegnę, aby zobaczyć czas, 
czuję, jak adrenalina mi powoli opada. Widzę – 9,14. 

– Zwyciężczynią drugiego biegu zostaje Aleksan-
dra Ozga z czasem 9,14, druga… – głos speakera, ale 
go nie słucham, szukam tylko wzrokiem trenera. Wi-
dzę go. Podbiegam do trybun, przeskakuję pierwszy 
rząd, drugi. 

– Widział to trener, widział??! – skaczę, nie zwa-
żam na to, że mam na sobie jeszcze kolce. Uśmiecha 
się w znajomy sposób. 

– Widziałem.
Mówi coś jeszcze, ale nie słucham. Jak balon jest 

napełniony helem, tak ja teraz jestem wypełniona ener-
gią i adrenaliną. Pieką mnie mięśnie, czuję ich moc, ich 
siłę, które dały mi wymarzony czas. W końcu siadam, 
piję łyk wody. Słyszę od kogoś: 

– Z tym czasem, to ty będziesz rozdawać karty na 
mistrzostwach Polski. 

A ja wypijam kolejny łyk. Woda schładza mi krtań 
i trafi a do skurczonego żołądka. Minęło pół roku od 
przygotowań do płotów. Pół roku, 6 miesięcy ciężkiej 
pracy – tylko dla tych 9 sekund. W tym czasie człowiek 
bierze 3 spokojne wdechy. 

STOPKLATKA NR 2

„BEZ BÓLU I WYRZECZE  MO ESZ JEDYNIE 

ZBIERA  KWIATKI”

Leżę na bieżni, zakrywam twarz dłońmi, aby słoń-
ce mnie nie raziło. Czuję spływający pot po moim cie-
le i kawałki tartanu wbijające się w moje plecy. Słyszę 
pikanie, patrzę. Na stoperze wyświetla się czas – 31 se-
kund 20 setnych. 
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– Jak na szóstą dwusetkę całkiem, całkiem – sły-
szę znajomy głos, to trener. Boże, jak dobrze, że to już 
ostatni odcinek. Nie mam siły. Spody moich stóp parzą 
mnie od nagrzanych kolców. Dzisiaj nie jest mój dzień. 
Zmęczona, niewyspana. Sobota, ósma trzydzieści, a ja 
dopiero kończę trening. I ten głupi okres, szkoda, że 
nie jestem facetem. Chcę już tylko wrócić do domu, 
wziąć zimny prysznic i położyć się na słońcu i w koń-
cu odespać cały miniony tydzień. Podnoszę się z bież-
ni, otrzepuję plecy, tyłek, nogi, zdejmuję buty i skar-
petki. Pod stopami czuję wypustki nawierzchni, które 
działają jak delikatny masaż. Nie mogę się powstrzy-
mać i śmieję się, za bardzo mnie to łaskocze. Wchodzę 
na trawę, zaczynam rozbieganie. Ulga, ulga, jeszcze raz 
ulga, o i jeszcze trener uruchomił zraszacz. Rozpiesz-
cza nas. Biegnę jak pięciolatka do prowizorycznej fon-
tanny i wskakuję w strumień. Ulga. 

Koniec rozbiegania, zakładam buty. Wracam, przede 
mną jeszcze 6 km jazdy. Wsiadam na rower, w worku 
wibruje telefon. Wiadomość: „Hejka, to jak będziesz za 
tydzień, będzie grubo Xdd”. Odpisuję: „Sorry, nie dam 
rady, następnego dnia mam zawody, nie mogę”. Doda-
ję jeszcze emotkę smutnej małpki i wysyłam. „No tak, 
zapomniałem, jesteś Ozga, ty zawsze masz zawody, pa-
miętam xd”. Ja: „Bardzo śmieszne xdd, nie no, sorry, 
naprawdę nie mogę, to eliminacje do MP. Nie mogę 
tego zawalić”. On: „No wiem, tylko jak będziesz już na 
tych MP, to wygraj dla mnie złotko. O i tak baj de łej 
xd, jak tam przygotowania do testu z biologii, napali-
łaś się na niego”. Ja: „Jak nie dostanę szóstki, to chyba 
skoczę z krawężnika xd, za bardzo kocham tę bio. Do-
bra, muszę kończyć, jadę rowerem”. Chowam telefon 
do worka i zaczynam pedałować. A w głowie słyszę: 
„Musisz dostać tę szóstkę. Chcesz być najlepsza, mu-
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sisz na to zapracować, tak jak z bieganiem. Nie ma nic 
za darmo”. Przeklinam w duchu i mamroczę pod no-
sem: „Zapowiada się długi weekend”. 

STOPKLATKA NR 3 

„MI O CI SI  NIE WYBIERA”

2008 rok, drugi dzień świąt wielkanocnych. Godzi-
na 19, niebo jest lekko zachmurzone. Idziemy na pola 
przez podwórko dziadka. Otwieramy furtkę i idziemy 
gęsiego po wydeptanej dróżce. Między naszymi noga-
mi pląta się wielka kudłata kulka. 

– Dżeki! Uważaj, jak idziesz! – słyszę głos Ani. 
Idziemy jeszcze dalej. Zatrzymujemy się. 

– No to co, Ola, ścigamy się. Kto pierwszy do tego 
słupa – odwracam głowę, jakieś 50 metrów przed nami 
jest betonowy słup. 

– Zgoda! Ale o nic się nie zakładamy, po prostu kto 
szybszy. 

– Dobra, tylko się nie zdenerwuj, jak przegrasz, ale 
spokojnie, dam ci fory.

– Żadne fory, nie potrzebuję żadnych ułatwień!
Krzyczę i tupię prawą nogą, a po całym moim cie-

le rozchodzi się adrenalina. Jak zwykle, gdy mam biec.
– Ania, ty krzyczysz komendy. 
– Okej. 
Ja i Bartek stoimy i w jednej linii. „Ja ci pokażę, kto 

tu będzie potrzebował fory. Jeszcze zobaczysz”. Zaczy-
nam się nakręcać, nogi już są gotowe. 

– Na miejsca, gotów – chwila przerwy. – Start. 
I biegnę najszybciej, jak się da, jakby coś mnie goniło. 
– Ej, co jest?! – słyszę Bartka za sobą, śmieję się 

jak wariatka, ale biegnę dalej. Spódniczka już daw-
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no podjechała do góry, ukazując moje kościste kola-
na, rozpuszczone włosy zasłaniały mi pole widzenia, 
więc biegłam trochę na oślep. Ale to nie było ważne, 
najważniejsze jest, aby dobiec jako pierwsza. I biegnę 
rozczochrana, ubłocona od kolan w dół, z szerokim 
uśmiechem na twarzy, a obok mnie biegnie pies dziad-
ka i tak biegnę. Jestem najszczęśliwszą osobą na świe-
cie. Gdy dobiegam do słupa, siadam na ziemi. Zmę-
czona, bardzo zmęczona, ale szczęśliwa. Wstaję, skaczę 
i krzyczę do Bartka: 

– Wygrałam. 
– No i co z tego, dałem ci fory. 
– Ta, na pewno. Ale będą się z ciebie śmiać, jak 

usłyszą, że cię wyprzedziła dziewczyna i to o trzy lata 
młodsza. 

– No dobra, dobra, nie dałem ci forów, wygrałaś, ale 
nie musisz się tym aż tak chwalić. 

W drodze powrotnej znowu biegniemy, tym razem 
w trójkę. Dobiegamy do furtki i wracamy do domu. 
Gdy dziadek otwiera drzwi i robi wielkie oczy, widzę 
się w lustrze. Zamiast mnie stoi jakaś mała, rozczo-
chrana czarna istota. Śmieję się i krzyczę: – Kocham 
biegać! – tak głośno, żeby usłyszał mnie cały świat.

STOPKLATKA NR 4 
„TY DECYDUJESZ, CO ZROBISZ ZE SWOIM 

YCIEM”

Budzę się, otwieram oczy, przed sobą widzę biały 
sufi t. Rozmyślam o moim śnie. Jakie to było okrop-
ne. Ostre kolce wbijające się w moje nogi, okropność, 
a słowa lekarza ze snu „Już nigdy nie będziesz mogła 
biegać” nadal sieją spustoszenie w mojej głowie. Otrzą-
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sam się, aby wyrzucić to z siebie. Zaraz, zaraz. Coś kłuje 
mnie w rękę! Podnoszę ją i widzę mały kolec, nie, rurkę 
wystającą z mojej dłoni, która ciągnie się aż do plasty-
kowej torebki z nieznaną mi cieczą. No tak, zapomnia-
łam, jestem w szpitalu. Szpital. Podnoszę się, opieram 
na łokciach, rozglądam się. Niby wszystko jest, a czu-
ję się, jakbym była w pustym pokoju. Znów kładę się 
na łóżku, rany, jaka jestem zmęczona! A nic nie robi-
łam. Do pokoju wchodzi pielęgniarka i stawia na stoli-
ku styropianowe pudełko z moim śniadaniem. Otwie-
ram je. 4 kromki chleba, kostka masła, plaster szynki 
i kisiel. Nie mam siły jeść, więc wyrzucam wszystko do 
kosza. Kolejne pełne pudełko do kolekcji. W ogóle nie 
mam na nic siły. Z trudem podnoszę laptopa z półki 
i włączam fi lmiki na yt. Makijażystki, vlogerzy, vloger-
ki i w końcu „SPRINTERS USA LONDYN 2012”. 
Oglądam z zafascynowaniem ich bieg. Analizuję każ-
dy ich ruch. 

„Cześć”. „O, cześć, Mamuś”. Zatrzymuję fi lmik. 
„Nie uwierzysz, wszędzie już święta, nawet torby na 
zakupy są w świąteczne wzorki”. „Super, mamuś, wra-
cam jutro?” „Przykro mi kochanie, ale ordynatorka mó-
wiła, że muszą ci zejść wszystkie próby wątrobowe”. 
„Okej, nie mogę się już doczekać, mam taką ochotę 
biegać”. „Ola, ale wiesz, że jak wrócimy, to musisz spę-
dzić co najmniej miesiąc w domu na leżąco. Jeśli bę-
dziesz próbowała ćwiczyć, wiesz, co się stanie”. „Krwo-
tok wewnętrzny i przeszczep”. Myślę. Wstaję i idę do 
toalety, nogi mam jak z waty. Trzęsą się przy każdym 
kroku. Zamykam drzwi, odsuwam kroplówkę i patrzę 
w lustro. To, co widzę, przeraża mnie – wielkie pod-
krążone oczy, blada i wyczerpana twarz. Próbuję napiąć 
biceps. Nic z tego, ledwo co tam jest. Próbuję napiąć 
łydkę, to samo. Mizernie. Siadam na koszu na pranie. 
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Gdzie są moje mięśnie, gdzie moja energia. Co się sta-
ło, kim teraz jestem. Głos ze snu rozbrzmiewa w mojej 
głowie: „Już nigdy nie będziesz biegać”. „Czy to praw-
da? ” I zaczynam płakać. Nie! Nigdy nie przestanę bie-
gać! Wstałam, otarłam łzy i wyszłam z toalety.

STOPKLATKA NR 5 

„G ODNY SYTEGO NIE ZROZUMIE, CZYLI JAK 
OPISA  CO , CO TRZEBA PRZE Y ”

Na ekranie wyświetla się godzina 21:38, jest czwar-
tek. Leżę pod kołdrą z laptopem na podkładce z Ikei. 
Myślę o tym, jak bardzo nie chce mi się iść do szko-
ły, ale bardziej zastanawiam się, co napisać. Uderzam 
palcami w klawiaturę, na monitorze pojawia się napis 
„stopklatka” i koniec, kursor stoi w miejscu. Przejeż-
dżam dłonią po twarzy, poprawiam poduszkę, zamy-
kam Worda i oglądam fi lmiki z olimpiady. Jak przeka-
zać, że sportowiec to nie ten, co walczy o sławę i bo-
gactwo, tylko ten, kto dąży do tego, aby być najlepszym. 
A medale i sukcesy to nagroda za poświęcenie. Jak wy-
tłumaczyć, że istotą lekkiej atletyki jest oddanie się tej 
pasji, tylko dla tych kilku sekund, minut. Wyrzekasz 
się zwykłego życia dla królowej sportu, która jest bez-
litosna, mały błąd może zaważyć na twojej porażce, bo 
ona nie wybacza. Nagradza tylko tych, którzy zasłu żyli 
na miano mistrza. 

W jaki sposób mogę to wszystko przelać na kart-
kę, jak przekazać moje uczucia, towarzyszące mi pod-
czas biegu, zapach potu, łzy i determinację? Jak ukazać 
obcej osobie obraz mojego małego świata? Jak przelać 
fragment fi lmu z mojej pamięci, ukazując zawodników 
gratulujących sobie po biegu? Rozpacz po nieudanym 
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skoku? Chłopca wykrzywiającego się z bólu, bo nade-
rwał sobie ścięgno? Radość zawodników stojących na 
podium? Krew na bieżni po upadku jednej z płotka-
rek. Nerwowo ubierające się dziewczyny, które pierw-
szy raz startują w poważnych zawodach. Zawodników 
czekających w milczeniu na start. Wygięte plecy tycz-
karza upadającego na materac po oddanym skoku. Sa-
motnie leżące kolce. 

Jak to zrobić, jak opowiedzieć, że nasza ciała są 
piękne, nie idealne, ale wyjątkowe, bo przekraczają ba-
riery ludzkich możliwości, wyłamują się ze schematu. 
Idealnie zarysowane mięśnie nóg u sprintera. Silne ra-
miona kulomiota, delikatna i krucha, lecz silna budowa 
długodystansowców. To wszystko trzeba zobaczyć na 
własne oczy. To trzeba przeżyć. 

Czy prawdziwą miłość można opisać? Jeśli tak, to 
dajcie mi wskazówki, żebym mogła opisać swoją mi-
łość do lekkoatletyki. Za co mogę ją kochać? Za tę eu-
forię podczas biegu, za to, że wyzwala siłę, która we 
mnie drzemie. Za poczucie bycia choć trochę wyjątko-
wym, kocham ją bezwarunkowo. Nawet wtedy, gdy się 
dla niej poświęcam, a w zamian dostaję od niej po tył-
ku. Za przygody, które mnie spotkały, za to, że mogłam 
poznać mojego trenera. Za szczęście, którego dzięki 
niej doświadczyłam. 

Chcę to wszystko przekazać osobie, która nigdy nie 
trenowała, ale czy ona to poczuje, przecież syty głod-
nego nie zrozumie. Ale spróbuję, bo LEKKOATLE-
TYKA to królowa sportu i zasłużyła na to, aby ją do-
cenić, bo to ona pokazała mi piękniejszy świat.

PS Stopklatek z mojego życia sportowca jest zbyt 
dużo, żeby je wszystkie zapisać. Wybrałam te najważ-
niejsze – te, które pokazują moje wzloty i upadki. Bo 
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takie jest życie, bo taki jest sport. Nigdy nie wiesz, kie-
dy będziesz na szczycie, a kiedy na dnie. Ale dam ci 
radę – nieważne, kim jesteś, jak się nazywasz, jaki sport 
uprawiasz, czy masz jakąś inną pasję. Pamiętaj, żeby 
zawsze robić to, co się kocha, i nigdy się w tym nie 
poddawać i mieć nadzieję, bo gdy wszystko się wali, 
gdy cały świat obróci się przeciwko tobie, tylko nadzie-
ja i wiara, że kiedyś będzie lepiej, pozwoli ci przetrwać. 
Tego nauczył mnie sport. Wiary w siebie i niepodda-
wania się nawet w najtrudniejszych momentach.

Sprintereczka
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Mam dwoje błyszczących, kasztanowych oczu.
Mam spływające po ramionach włosy w odcieniach 

ciemnego brązu.
Mam dwie ręce.
Mam dwie nogi.

Jestem taka sama jak Ty.

* * *

Ach, no dobra. Prawie.
Zapomniałam wspomnieć, że jestem kolorowa.

* * *

Kiedy miałam może z sześć lat, pamiętam, jak przy-
biegłam z płaczem do domu. Rodziców akurat nie było, 
pilnowała mnie ciocia.

Wpadłam zapłakana do kuchni, zostawiając otwar-
te drzwi i wpuszczając do środka ciepłe, letnie powie-
trze. Ciocia siedziała przy naszym małym, prostokąt-
nym stole. Musiałam przedstawiać niezwykle żałosny 
widok – drobne, przerażone dziecko zalane łzami.

Pamiętam, że ciocia uklękła przede mną i mnie 
przytuliła. A kiedy już się trochę uspokoiłam, sięgnę-
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ła do najwyższej z szafek i wyjęła z niej ciastka. Kru-
che specjały naszej rodziny, jak to mama mawia do tej 
pory: „Na każde smutki najlepsze są imbirowe ciastecz-
ka twojej babci”. W najciemniejszym rogu najwyższej 
i najgłębszej szafki zawsze krył się słoik ciasteczek na 
zapas. W razie nagłego wypadku, naturalnie.

Moja ciocia zatem postawiła przede mną właśnie tę 
awaryjną porcję słodyczy i usiadła obok mnie, podczas 
gdy ja przecierałam oczy małą rączką, i powiedziała:

– Wiesz, że oni ci zazdroszczą?
– Czego? – zapytałam, przełykając łzy. Wtedy cio-

cia uśmiechnęła się do mnie.
– Bo ty jesteś tęczą – powiedziała, odsuwając krze-

sło i zapraszającym gestem wskazując na swoje kolana. 
– Bo ty jesteś śliczną, kolorową tęczą, a oni są zupełnie 
bezbarwni. A kto nie chciałby być pełen kolorów, tak 
jak jesteśmy my?

Nie sądzę, żebym wtedy zrozumiała, o co jej cho-
dziło. Ale i tak to jedno z moich najsłodszych wspo-
mnień – słodko-gorzkich.

Często wspominam to porównanie. Teraz jednak 
wydaje mi się tylko tanim, niezbyt mądrym i nieprze-
myślanym sposobem na pocieszenie płaczącego dziec-
ka. Może ciocia pocieszała też siebie.

Teraz już przecież wiem, że nie jestem tęczą.
Jestem chmurą burzową.

* * *

Byłam nieśmiała. Och, i to jak. Nie wiem tylko, co 
pojawiło się pierwsze. Byłam nieśmiała, bo nie paso-
wałam czy nie pasowałam, bo byłam nieśmiała?

Z czasem moje łzy wyschły. Przestałam być aż tak 
strachliwa, choć dalej byłam tą cichą, która stoi z boku, 
która się nie wychyla.



182

Aleksandra adewska

Ja ze spuszczoną głową, jak najszybciej idąca przed 
siebie, nucąca po cichu, desperacko próbując zagłu-
szyć śmiech i ostre słowa. I prawdopodobnie nadal by 
tak było. Gdyby nie pewien incydent, który pojawił się 
w moim życiu. 

Incydent o imieniu Agata.

* * *

Tak właściwie to Agata była tylko jedną z wie-
lu osób z mojego otoczenia. Mijałyśmy się na koryta-
rzu szkolnym, ja niewidzialna, ona zawsze w towarzy-
stwie. Była bardzo specyfi czną osobą. Wszyscy chcieli 
się z nią przyjaźnić. Miała swój dziwaczny styl, swój 
dziwaczny wygląd, swoje dziwaczne myśli. Pomimo 
tego był w niej ten błysk, ta iskierka, to coś, co zmu-
szało wszystkich w promieniu kilometra, aby zwrócić 
na nią oczy.

A ja prześlizgiwałam się pomiędzy dniami, zupełnie 
niewidzialna. Bezgłośnie, udająca cień. Byłam cieniem. 
Nigdzie się nie udzielałam, nie miałam przyjaciół.

Byłam ciszą.
A cisza była mną.

* * *

– Kochanie, wiem, że nie chcesz – zaczęła nagle 
mama, smażąc naleśniki – Ale ciągle tylko siedzisz 
w domu. Wyjdź gdzieś, poznaj kogoś. O, albo wiem. 
Zapisz się na jakieś zajęcia dodatkowe w szkole. Co 
ty na to?

– Mamo… – jęknęłam tylko. Ten temat powracał 
co najmniej siedem razy w tygodniu.

– Nie, naprawdę – powiedziała ostrzej, zaciskając 
dłoń na rączce od patelni. – To nie może dłużej trwać. 
Ostatnio rozmawiałam z twoimi nauczycielami… 
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– Jak zapiszę się na jakieś kółko, to dasz mi spo-
kój? – mruknęłam niewyraźnie, chowając głowę mię-
dzy łokciami.

– Tak, dam ci spokój – niemal agresywnie odpowie-
działa. – Ale do końca tygodnia masz pójść przynaj-
mniej na jedno spotkanie.

Ponownie zapadła cisza.
Mama z brzękiem postawiła przede mną spalone 

naleśniki.
* * *

Rozważałam cały czas, które zajęcia będą najmniej-
szym złem. Szybko przeanalizowałam, gdzie uczęsz-
cza najwięcej osób. Zostało mi tylko kółko teatralne 
i bieganie. 

Wybrałam bieganie.

* * *

Pierwsze zajęcia były torturą.
Drżącymi rękoma sięgnęłam do kluczyka szafki. 

Specjalnie przyszłam za wcześnie, żeby uniknąć towa-
rzystwa innych dziewczyn.

No i właśnie. Nie przewidziałam tylko, że będzie 
tam Agata.

– Kopnij i przekręć – usłyszałam za sobą głos, kiedy 
siłowałam się ze swoją szafką. Niemal podskoczyłam, 
uderzając łokciem o metal. Odwróciłam się do dziew-
czyny stojącej przede mną.

Miała proste włosy do ramion, wijące się pasma-
mi niczym jadowite węże. Na głowie czarny, za duży 
kapelusz. Długi wisiorek sięgał jej do połowy białej 
bluzki z zawijastym napisem, brunatny szeroki płaszcz 
ukazywał wełniane podkolanówkami w szerokie zielo-
ne paski. Ciemne, małe oczy spoglądały na mnie spod 
krzaczastych brwi.
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– Kopnij i przekręć – powtórzyła dziewczyna, na 
co ja niezgrabnie i nerwowo odwróciłam się, wresz-
cie otwierając szafkę. Kątem oka obserwowałam Agatę 
przemieszczającą się za moimi plecami. Właściwie to 
nigdy nic o mnie nie mówiła. O moim kolorze. Nigdy 
się do mnie nie odzywała. Budziła pewnego rodzaju 
respekt, ale nie znałam jej.

– Ty jesteś Kaja, no nie? – zapytała, stając obok 
mnie. Poczułam na sobie jej uważne spojrzenie. Au-
tomatycznie pochyliłam głowę, pozwalając włosom 
stworzyć kurtynę.

– Tak – odpowiedziałam cicho. Szybko włożyłam 
swoje rzeczy do szafki. Agata dalej tkwiła nierucho-
mo, lustrując mnie uważnym wzrokiem. W końcu na 
nią spojrzałam.

Wyobrażam sobie teraz, jak musiałam wyglądać. 
Przygarbiona, w rozciągniętym swetrze, z włosami za-
krywającymi twarz, z oczami wypełnionymi strachem 
i przerażeniem. Właściwie to nawet nie mam pojęcia, 
czemu wtedy do mnie podeszła.

Nigdy nie zobaczyłam w niej współczucia.
– Poczekaj na mnie – odezwała się wreszcie, ener-

gicznie otwierając swoją szafkę, podczas gdy ja się 
przebierałam. Widziałam, jak zrzuca z palców licz-
ne pierścionki, jak ściąga z szyi wisiorek, jak zdejmuje 
bransoletki. Agata wskazała ręką wyjście.

Wyszłyśmy na boisko szkolne. Spotkałyśmy naszą 
nauczycielkę wf-u. Była bardzo miła, albo chociaż się 
starała. Ale traktowała mnie jak zaszczutego psa, któ-
rego można spłoszyć byle dmuchnięciem. Może tak 
właśnie było. Tak czy inaczej brakowało tylko, żeby po-
machała mi przed nosem kością.

Stałyśmy jakiś czas w ciszy. Nie licząc naturalnie 
uprzejmej gadaniny nauczycielki. W tym czasie za-
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częły się schodzić inne dziewczyny. Cofnęłam się aż 
do białej linii, patrząc, jak wszystkie witają się ze sobą 
z uśmiechem, jak piszczą, krzyczą i rozmawiają.

Tym razem jednak moja moc niewidzialności nie 
zadziałała. Wreszcie któraś mnie zauważyła. Posypały 
się jakże zabawne żarty i komentarze, rozbijające moje 
serce, i rozbijające, i rozbijające, i rozbijające… 

– Przestańcie – stanowczy głos przedarł się przez 
ogólną wrzawę. Agata stanęła przede mną. – Kaja jest 
dzisiaj ze mną, więc jeśli coś wam nie pasuje, to słu-
cham.

Zapadła zupełna cisza. Widziałam napięte ramio-
na Agaty, uniesiony podbródek, złość i zdziwienie 
w oczach pozostałych.

– Zaczynamy – przyszła nauczycielka ze stoperem 
w ręku, rozpraszając ciemną atmosferę. Wszystkie na-
gle stanęły na linii startu, a po gruntownym rozciąga-
niu – wystartowałyśmy.

To znaczy – one. Ja już po pierwszych dwóch se-
kundach zostałam w tyle. Kiedy miałam za sobą poło-
wę okrążenia, większość robiła już drugie kółko. Moje 
serce biło tysiąc razy szybciej, płuca rozpaczliwie łapały 
powietrze, ciało nie potrafi ło stworzyć jedności.

Gdy po jakimś czasie dziewczyny przebiegały obok 
mnie, jedna z nich absolutnie niechcący mnie po-
pchnęła. Absolutnie przypadkiem kolejna podstawiła 
mi nogę. I wreszcie zaczęły się śmiać. Ale skądże, oczy-
wiście nie ze mnie.

Taka ogromna żałość mnie ogarnęła, kiedy leżałam 
na ziemi. Zmęczona, spocona, obolała. Sama.

Miałam ochotę zostać tam na zawsze. Po prostu za-
mknąć oczy i leżeć! Stać się niewidzialną. Nie chcia-
łam tego wszystkiego. Nie chciałam biegania.

Nie chciałam być tęczą.
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– No chodź – usłyszałam nad sobą, kiedy z jękiem 
próbowałam się podnieść. Zmrużyłam oczy, patrząc 
pod słońce na postać wyciągającą do mnie rękę.

Wtedy po raz pierwszy Agata pomogła mi wstać.

* * *

Lekcje biegania stały się wkrótce dziwnym elemen-
tem mojego życia. Były najbardziej ekscytującą i naj-
bardziej przerażającą częścią tygodnia.

Strach wzbierał we mnie na myśl o tym, że zno-
wu będę ostatnia, że znowu usłyszę dziewczęce głosy, 
które będą rozszarpywały mnie na kawałki, że znowu 
zgubię oddech, że znowu nie będę mogła ruszyć przed 
siebie. Ale jednak swego rodzaju ekscytacja nie dawa-
ła mi spokoju. Że znowu zrobię kolejny krok, że będę 
mogła biec, jak chcę i ile chcę. Że znowu zobaczę się 
z Agatą.

Od pierwszego razu zawsze przychodziłam wcze-
śniej. Ona też. Wciąż nie mogłam jej rozgryźć. Milcza-
ła, ale się za mną wstawiała, rozmawiała z dziewczy-
nami, ale patrzyła na mnie. Gdybym miała ją opisać 
jednym słowem, powiedziałabym banalnie „buntow-
niczka”. Wyraz, który zupełnie nie oddaje swojego 
znaczenia, który brzmi tak negatywnie.

Ale Agata taka była. Buntowała się przeciwko świa-
tu, ubierała się, jak chciała, mówiła, co chciała, robiła, 
co chciała.

Poza tym… Biegała ze mną. Dotrzymywała mi 
tempa, chociaż sama mogłaby w tym czasie zrobić ja-
kieś pięć kółek. Rzadko kiedy się odzywała, najczęściej 
nawet na mnie nie patrzyła, a ja na nią. Słyszałam tyl-
ko jej kroki, w rytm szepczące do mnie: „Biegnij, bie-
gnij, biegnij… ”
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* * *
– Idę na spacer. Idziesz ze mną? – zapytała mnie 

któregoś razu po treningu.
– Tak – moje usta poruszyły się, decydując za mnie. 

Wtedy dostrzegłam, jak Agata się do mnie uśmiecha. 
Uniosła jeden kącik ust. Jej uśmiech nie był słodki 
i przyjazny. Miał w sobie mnóstwo charakteru, ironii. 
Tak jak ona. W tamtej chwili uświadomiłam sobie, że 
właściwie nigdy się nie uśmiecha.

Szybko dotarłyśmy do parku. Usiadłyśmy w cieniu 
drzew i przez chwilę trwałyśmy w ciszy.

– Zagrajmy w grę – powiedziała w końcu. – Ty mi 
zadajesz pytanie, ja odpowiadam, ja ci zadaję pytanie, 
ty odpowiadasz. Ta gra nazywa się rozmową.

– Zaczynaj – kiwnęła do mnie głową.

* * *

– Dlaczego biegasz?
– Żeby uciec.
– Przed czym?
– Przed moimi demonami.

* * *

– Czemu nie lubisz swojej skóry?
– Nie jestem tęczą.
– Nie musisz nią być.

* * *

– Dlaczego tak rzadko się uśmiechasz?
– Po co dawać ludziom coś, na co nie zasługują?

* * *

– Dlaczego milczysz?
– Nie mam do kogo mówić.
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– Już masz.
– Możliwe.

* * *

Agata była przewodnikiem. Moim przewodnikiem.
Najpierw odkryła przede mną bieganie. Pokaza-

ła mi tę magię, tę magię ucieczki. Odkryłam siebie 
w szybkim i gwałtownym biciu serca, w urywanym od-
dechu, w bólu mięśni. Możesz biec, choć nikt cię nie 
goni. Nikt cię nie goni, więc możesz biec.

Ja uciekałam przed swoimi demonami, a Agata 
przed swoimi.

Nigdy nie opowiedziała mi o swoich demonach.

* * *

Potem zaprowadziła mnie w hałas, wyciągnęła 
z ciszy i z szarości. Nauczyła mnie iść, patrząc prosto 
przed siebie. Nie uginałam się pod ciężarem spojrzeń.

Kolejnym punktem wycieczki byłam ja. Powoli 
i stopniowo Agata pokazywała mi, że nie jestem ani 
tęczą, ani chmurą burzową. Że nie mam na sobie zbyt 
dużo koloru.

Że jestem zbyt piękna na cień.

* * *

Wreszcie pomogła mi połączyć te wszystkie rzeczy 
w rytmie kroków. Pamiętam dokładnie, jak uświadomi-
łam to sobie na boisku, robiąc kolejne okrążenie. Wy-
prostowane plecy, uniesiona głowa. Jasne myśli, pew-
niejsze spojrzenie. Metr za metrem docierało do mnie, 
że Agata wreszcie pomogła mi to wszystko odkryć.

Z nową energią odnalazłam w sobie kolejne zaso-
by sił. Nawet nie zauważyłam, kiedy dotarłam na metę. 
Nawet nie zauważyłam, że zostawiłam w tyle Agatę.



Uciekaj

Chwilę później, łapiąc gwałtownie oddech, usłysza-
łam od nauczycielki, że chce, żebym pojechała na za-
wody. Miałam reprezentować szkołę.

Rozpromieniona, odwróciłam się do Agaty, która 
właśnie dotarła na metę. Na jasnych policzkach miała 
wypieki, klatka piersiowa unosiła się gwałtownie, ko-
smyki, które wypadły z kucyka, okalały jej twarz.

Tylko oczy. Jej oczy błyszczały tak jak nigdy. Pa-
trzyła na mnie obcym wzrokiem, patrzyła, ledwo ła-
piąc oddech.

A potem moja jedyna przyjaciółka odwróciła się.
I odeszła.

* * *

Cała ta dziwna historia na nowo otwiera się we 
mnie. Przypominam sobie to wszystko, patrzę ze zdzi-
wieniem na siebie, jak bardzo się zmieniłam. Moje my-
śli szaleją, plączą się. Jakby w zwolnionym tempie do-
strzegam, że już czas.

Staję na linii startu. Ogarnia mnie rozpacz, coraz 
większa rozpacz.

Pokochałam to bieganie. Pokochałam je tak bardzo, 
że stało się częścią mojego życia, a ja nawet tego nie za-
uważyłam. Pokochałam ten sposób ucieczki, ucieczkę 
z wyboru. Ale nie chcę więcej uciekać.

To bieganie zbliżyło mnie z Agatą.
To bieganie mnie z nią rozdzieliło.
Łzy przesłaniają mi widok. Słyszę dookoła dopin-

gujące głosy. Gdzieś tam powtarza się moje imię. Star-
tuję.

Nie chcę już uciekać. Z każdym krokiem ogarnia 
mnie coraz większy spokój, a ja biegnę dalej przed 
 siebie.

Nie chcę już uciekać.
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– Janek!
Usłyszałem swoje imię, kiedy przepływałem ósmą 

długość basenu. Postanowiłem nie reagować, bo nie 
chciałem zaczynać od początku. Jednak po czasie na-
woływanie stało się jeszcze głośniejsze. Chcąc nie 
chcąc, musiałem się wynurzyć.

– Chodź tutaj! Wyłaź! – krzyknął trener, kiedy roz-
glądałem się dookoła. Musiał mieć naprawdę ważny 
powód, żeby wyciągać mnie z wody. Doskonale wie-
dział, że tego nie lubię.

Kiedy wyszedłem z basenu, chwyciłem ręcznik, 
który zostawiłem na trybunach i pobiegłem do niego.

– Tyle lat i jeszcze się nie nauczyłeś, że na basenie 
się nie biega? – zażartował.

– O co chodzi, trenerze? Właśnie robiłem ostatnią 
długość – byłem nieco poirytowany tym, że tak prze-
dłuża sprawę.

– Masz już 17 lat i wiesz, że zgodnie z zasadami 
mogę ci przydzielić podopiecznego – zatrzymał się 
i spojrzał na mnie niepewnie. Czułem, że nie będę za-
dowolony z tego, co zaraz powie. – Wiesz też, że jesteś 
jednym z najlepszych zawodników, jakich miałem pod 
swoją opieką. I właśnie dlatego mam dla ciebie dość 
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trudne zadanie – zamilkł na chwilę, a ja już miałem 
pewność, że nie chcę słyszeć tego, co powie.

– To raczej nie dla mnie. Nie mam podejścia do 
dzieci.

– Och, nie dostaniesz dziecka. Chłopak jest zaled-
wie 4 lata młodszy od ciebie. 

– To dlaczego nie dołączy do grupy? – stawałem się 
coraz mniej cierpliwy.

– Nie może, bo jest chory. Ma zespół Downa. Bar-
dzo niskie stadium, ale jednak. Pływanie ma być formą 
rehabilitacji.

Nie mogłem uwierzyć w to, co słyszę. Ja miałem 
zajmować się niepełnosprawnym chłopakiem? Wy-
dawało mi się to skrajnie niemożliwe. Jeszcze do tego 
miałem nauczyć go pływać. Nie chciałem brać na sie-
bie takiej odpowiedzialności. Poza tym, co powiedzia-
łaby reszta chłopaków?

– Myślę, że to nie jest dobry pomysł… 
– Janek, nie proponowałbym ci tego, gdybym nie 

wiedział, że dasz radę. 
– Nie wiem. Mogę się jeszcze nad tym zastanowić? 
– Oczywiście. Chodź, poznasz go – powiedział tre-

ner już trochę pewniejszym głosem.
– Teraz? Dzisiaj? – nie miałem zamiaru go pozna-

wać. Naprawdę nie miałem na to ochoty.
– Akurat przyszedł z mamą, żeby złożyć papiery. 

Przecież nie każę ci od razu skakać z nim do wody. 
Trener prowadził mnie do swojego biura. Specjal-

nie się ociągałem, żeby pokazać, jak bardzo jest mi to 
nie na rękę, ale facet wyglądał na nieugiętego. Przez 
przezroczyste szyby widziałem kobietę z dzieckiem. 
Chłopak wyglądał normalnie. Dopiero po dokładnym 
przyjrzeniu się widać było typowe cechy wyglądu osób 
chorych na zespół Downa. Okrągła twarz, lekko sko-
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śne oczy i kilka nadprogramowych kilogramów. Poza 
tym wyglądał jak każdy przeciętny nastolatek. 

– Dzień dobry pani. Przepraszam, że musieliście 
czekać – powiedział trener, kiedy weszliśmy do pokoju. 

– Nic się nie stało – odpowiedziała uśmiechnięta ko-
bieta w średnim wieku. Wyglądała na miłą. – Antek nie 
może się doczekać, kiedy będzie mógł pływać – doda-
ła, czule patrząc w stronę swojego syna, który stał przy-
klejony do szyby i oglądał wyczyny innych pływaków.

– To świetnie. Przedstawiam pani Janka. To on bę-
dzie miał zajęcia z Antkiem.

Oczywiście, że czas do namysłu to zwykła ściema. 
Tak na serio nie miałem nic do gadania i to nie podo-
bało mi się najbardziej.

– Dzień dobry – przywitałem się najserdeczniej, jak 
umiałem.

– Bardzo ci dziękuję – matka Antka była naprawdę 
wdzięczna. Trochę mną to ruszyło, nie powiem, ale nie 
zamierzałem rezygnować z pozy niezadowolonego na-
stolatka. – Antek, chodź się przywitać.

Na dźwięk swojego imienia chłopak niechętnie od-
wrócił się od szyby. Kiedy mnie zobaczył, uśmiechnął 
się od ucha do ucha. Nie mogłem nie odpowiedzieć 
tym samym. W tym momencie stwierdziłem, że mam 
zdecydowanie za miękkie serce.

– Jestem Antek. Miło mi cię poznać – powiedział 
chłopak. Już wyciągałem rękę, żeby też mu się przed-
stawić, kiedy ten rozłożył ramiona i mocno mnie przy-
tulił. 

– Janek… – zaskoczony zdołałem wypowiedzieć 
tylko swoje imię. 

– Wiedziałem, że od razu się polubicie – powie-
dział trener, posyłając mi porozumiewawczy uśmiech. 
– Pierwsze zajęcia w środę o 18:00.
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– Przecież wtedy mamy trening – zaprotestowałem. 
– Nic się nie stanie, jeśli poświęcisz kilka godzin.
W środku cały się kotłowałem. Nie dość, że robię to 

wbrew swojej woli, to jeszcze muszę poświęcać cenne 
godziny treningów. Poza tym miałem nadzieję, że uda 
mi się to zataić przed chłopakami z drużyny.

– Środa, 18:00. Jeśli to wszystko?… – zacząłem, 
wskazując na drzwi.

– Tak, to wszystko. Możesz iść – powiedział trener. 
– Do zobaczenia.

Kiedy wychodziłem, usłyszałem za sobą głos  Antka.
– Pa, pa, Janek! 

* * *

Kiedy już osuszyłem się i ubrałem, wyszedłem na 
parking, gdzie zawsze czekała na mnie moja dziewczy-
na – Blanka. Od razu, kiedy się zbliżyłem, zauważyła, 
że coś jest nie tak. 

– O, widzę, że ktoś ma zły humor. Znowu popłyną-
łeś wolniej od Maćka? Albo może Krzysiek tym razem 
skoczył lepiej? 

Posłałem jej spojrzenie, mówiące, że nie mam ocho-
ty na żarty. 

– Dobra, dobra. Już jestem poważna – podniosła 
ręce na znak niewinności. – O co chodzi?

– Trener przydzielił mi podopiecznego.
– To źle? Przecież mówiłeś, że w sumie to może być 

fajna sprawa.
– Tak, ale zmieniłem zdanie.
– Jasne. Gadaj, co się stało? – spojrzałem na nią 

i wiedziałem, że już się nie wywinę. Była na tyle upar-
ta, że spokojnie mogłaby zrobić wszystko, byleby coś ze 
mnie wyciągnąć.

– Ten chłopak ma zespół Downa.



194

ulia Winiewska 

Blanka zatrzymała się w pół kroku i ze skupieniem 
wpatrywała się daleko przed siebie. Zawsze zastana-
wiałem się, co ta mina oznacza. Po dłuższej chwili mil-
czenia wreszcie się odezwała.

– Może to i lepiej.
– Tylko tyle? – po jej długim milczeniu spodziewa-

łem się jakiegoś monologu. Odwróciła się i spojrzała 
na mnie.

– Sport to twoja pasja. Jesteś najlepszy w tym, co 
robisz – zaczęła bardzo powoli, jakby się bała, że nie 
zrozumiem. – A swoim talentem należy się dzielić, nie 
sądzisz? Tobie ktoś dał szansę, a teraz ty powinieneś 
dać szansę jemu. Na pewno da mu to mnóstwo rado-
ści. Zresztą mam przeczucie, że to on nauczy cię cze-
goś więcej. Mam nadzieję, że mnie z nim poznasz – 
uśmiechnęła się lekko.

Przypatrywałem się jej uważnie. Słusznie obawiała 
się, że mogę nie zrozumieć. W takich chwilach zasta-
nawiałem się, czy to ja jestem aż tak głupi czy ona tak 
mądra.

* * *

W środę poszedłem na basen wcześniej niż zwy-
kle. Chciałem nadrobić trening. Nie chciałem się przed 
sobą przyznać, że jestem trochę zestresowany. Uczy-
łem wcześniej kilka osób pływać, ale raczej nazwałbym 
to rekreacją, a w przypadku Antka była to rehabilita-
cja. Poza tym tamtych ludzi znałem. Bałem się, że nie 
podołam.

Żeby się uspokoić, przepłynąłem kilka długości. To 
zawsze przynosiło mi pewnego rodzaju ukojenie. Tyl-
ko ja z moimi myślami. I mogę z nimi być tak długo, 
jak sam będę chciał. Nikt mi nie przeszkadza, a jedyne, 
co muszę robić, to skupić się na miarowym oddechu. 
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No, zazwyczaj nikt mi nie przeszkadza. Tym razem 
znowu nie było mi dane pływać tyle, ile bym chciał.

– Janek! – z otchłani mojego umysłu wyrwał mnie 
ten sam głos co dwa dni wcześniej.

– Janek! Janek! Janek! – Antek stał przy drabince 
i wymachiwał rękoma. Modliłem się w duchu, żeby ża-
den z chłopaków tego nie zauważył. Mój plan polegał 
na tym, że niepostrzeżenie miałem przemknąć z Ant-
kiem do mniejszego basenu.

– Cześć, Antek. Trenerze, jest coś, o czym powinie-
nem wiedzieć?

– Nie, Antek jest nadzwyczaj grzeczny, więc mo-
żesz być spokojny. I chyba cię polubił.

Sam nie wiedziałem, czy to dobrze czy źle. Skiną-
łem głową trenerowi i zabrałem Antka do mniejszego 
basenu. 

– Byłeś już kiedyś na basenie? – zapytałem. Miałem 
nadzieję, że w moim głosie nie było słychać tęsknoty 
za treningiem.

– Byłem! – powiedział radośnie Antek. – Nawet 
trochę umiem pływać.

I rzeczywiście. Chłopiec nie radził sobie najgorzej. 
Jego ruchy wyglądały trochę zabawnie i nieporadnie, 
ale wszystko było na dobrej drodze. Zacząłem zauwa-
żać, że nie chodzi tylko o fi zyczny aspekt rehabilita-
cji. Antek po prostu czuł się szczęśliwy, mogąc oglądać 
świat pod wodą, robiąc coś innego niż zazwyczaj. 

Jak na pierwsze zajęcia dobrze się spisał. Wszystko 
było w porządku. Do czasu. Tak zająłem się Antkiem, 
że nie zwróciłem uwagi na zegarek. Reszta grupy wła-
śnie skończyła trening i wszyscy kierowali się w kie-
runku szatni. Miałem nadzieję, że mnie nie zauważą, 
ale Antek krzyknął moje imię, akurat kiedy chłopacy 
szli do szatni. Wszyscy odwrócili się jakby na komendę.
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– Janek? – zapytał Maciek, z którym od zawsze naj-
bardziej konkurowałem. Nie było innego wyjścia. Mu-
siałem z nimi pogadać. Wyszedłem z basenu, ale byłem 
na tyle blisko, żeby mieć oko na Antka. Właściwie to 
próbowałem go trochę sobą zasłonić.

– Cześć, chłopaki – powiedziałem niepewnie.
– Nie wiedziałem, że wróciłeś na mniejszy basen – 

zaśmiał się Maciek. Już miałem nadzieję, że to będzie 
jedyny powód jego śmiechu, kiedy przechylił się lekko 
i zobaczył za moimi plecami Antka. Zaśmiał się cicho, 
po czym dodał.

– A to co? Założyłeś jakąś fundację czy coś? Od 
kiedy zajmujesz się wybrykami natury?

Cała drużyna wybuchła śmiechem. Nie mogłem 
uwierzyć, że mogli posunąć się do czegoś takiego, ale 
jednocześnie zdawałem sobie sprawę, że nie dadzą mi 
żyć, jeśli czegoś z tym nie zrobię. 

– No co ty – zaśmiałem się gorzko. – Trener mi ka-
zał. Obiecał, że znajdzie kogoś innego. Mam nadzieję, 
że zrobi to szybko. Widziałeś, jak on pływa? 

– Dobra, Jaś. Wierzę ci – i odeszli, zostawiając mnie 
samego z myślami, czy aby na pewno dobrze postąpi-
łem. Z zamyślenia wyrwał mnie głos Antka.

– Mówiłeś, że dobrze mi idzie – chłopiec miał łzy 
w oczach. – Nie wiedziałem, że aż tak mnie nie lubisz. 

Chciałem coś powiedzieć, ale nie mogłem wydo-
być z siebie ani słowa. Antek spojrzał na mnie jeszcze 
raz, po czym odwrócił się na pięcie i odszedł w stro-
nę szatni.

* * *

W następną środę przyszedłem na basen z bojo-
wym nastawieniem. Obgadałem wszystko z Blanką 
i jasno dała mi do zrozumienia, że jestem idiotą. Za-
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mierzałem nauczyć tego chłopca pływać i to na tyle 
dobrze, żeby mógł startować w lokalnych zawodach. 

Kiedy wszedłem na basen, trener stał z Antkiem 
nad basenem. 

– Co tu się dzieje? – zapytałem podchodząc do 
nich. Trener posłał mi jedno ze swoich spojrzeń, które 
nie wróżyło nic dobrego.

– Mam nowego nauczyciela – powiedział Antek 
smutno. 

– Nie ma mowy. Żadnych nowych nauczycieli. 
Chodź – wyciągnąłem do niego rękę.

– Ale… 
– Słuchaj. Idziemy pływać czy nie? W końcu po to 

tutaj jesteśmy.
Antek powoli uśmiechnął się, jakby nie do koń-

ca wierzył, że mówię prawdę. Po chwili włożył swoją 
dłoń w moją rękę. Kątem oka zauważyłem, że Maciek 
obserwuje nas z basenu obok. Ku mojemu wielkiemu 
zdziwieniu Antek odwrócił się do niego i wystawił mu 
język, po czym spojrzał na mnie zadowolony.

* * *

Kilka miesięcy później pływanie stało się pasją 
Antka. Doszło nawet do tego, że z biegiem czasu mu-
siałem zwiększyć mu liczbę treningów w tygodniu, bo 
nie mógł przestać myśleć o basenie. Nic dziwnego, że 
kiedy usłyszał o zawodach, męczył mnie, dopóki się nie 
zgodziłem. Wiedziałem, że w swojej kategorii wieko-
wej nie miał zbyt dużych szans, ale nie miałem serca 
mu o tym mówić.

– Gotowy? – zapytałem Antka, kiedy rozgrzewał 
się przed wskoczeniem do wody.

– Jak nigdy! – powiedział to z takim przekonaniem, 
że rozparła mnie duma. 
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Byłem szczęśliwy, że to ja go wszystkiego nau-
czyłem. 

Na dźwięk gwizdka wszyscy ruszyli. Antek wsko-
czył do wody bez najmniejszej oznaki niepewności. 
Mimo to i tak bardzo się o niego martwiłem. Kątem 
oka zauważyłem, że Maciek śmieje się z niezdarnych 
ruchów Antka. Nic nie mogłem na to poradzić, choć 
naprawdę bym chciał. Mogłem jednak zapewnić mu 
fanów na widowni.

Razem z Blanką, która zdążyła się już z Antkiem 
zaprzyjaźnić, krzyczeliśmy najgłośniej, jak tylko się 
dało. Byliśmy głośno do tego stopnia, że chłopak pod-
czas jednej z długości zatrzymał się na chwilę, żeby 
się do nas uśmiechnąć. Ta cząstka mnie, która nadal 
była jego trenerem, trochę się podburzyła, ale jako że 
przez ten długi czas Antek stał się dla mnie jak młod-
szy brat, nie mogłem powstrzymać się od odwzajem-
nienia uśmiechu.

Wyścig dobiegł końca i wszyscy zawodnicy wy-
szli z wody. Kiedy ogłosili wyniki, myślałem, że An-
tek załamie się po usłyszeniu, że miał najgorszy czas 
ze wszystkich. Chłopak jednak znowu mnie zaskoczył. 

– Osobisty rekord! – zaczął krzyczeć na cały basen. 
– Osobisty rekord! Słyszysz to, Janek?! Byłem szybszy 
niż kiedykolwiek! 

Widząc jego radość, wszyscy na trybunach wstali 
z miejsc i zaczęli klaskać. Razem z Blanką natomiast 
nie mogliśmy przestać się śmiać. Antek wyglądał, jakby 
nic sobie z tego nie robił. Był zadowolony, że zaraz wy-
wołają jego imię i będzie mógł odebrać dyplom.

Nadeszła chwila, w której Antek miał odebrać swo-
ją nagrodę. Dumny i zadowolony podszedł do sędzie-
go i odebrał dyplom. Nie mogłem się na niego napa-
trzeć. Był tak radosny, a przecież miał najgorszy wynik 
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ze wszystkich. To naprawdę nie mieściło się w głowie. 
Spojrzałem na mamę Antka, która siedziała trochę da-
lej od nas. Płakała. Ona też była dumna. Wszyscy byli 
z niego dumni i bili brawo. Nic dziwnego, w końcu 
Antek umiał sobie zjednać wszystkich.

No, prawie wszystkich. Maciek zajął pierwsze miej-
sce, a mimo to nie cieszył się z wygranej. Patrzył tylko 
na Antka z nieukrywaną pogardą. Mam wrażenie, że 
chodziło o zwykłą zazdrość. On, jako najlepszy zawod-
nik, nie zebrał takich oklasków jak Antek – najgorszy 
uczestnik zawodów.

Kiedy Antek wracał na swoje miejsce, nagle padł 
jak długi na ziemię. Huk był tak duży, że nie dało się go 
nie usłyszeć. Zareagowałem na tyle szybko, żeby zoba-
czyć, jak Maciek chowa nogę, którą przed chwilą pod-
łożył zadowolonemu Antkowi. 

Na sali zapanowała głucha cisza. Mama Antka wy-
biegła z trybun i podbiegła do syna, który leżał na pod-
łodze bez ruchu. Byłem wściekły, bałem się, że Antko-
wi mogło się coś stać. 

– Wezwijcie karetkę! – krzyknął trener, kiedy po-
magał matce Antka.

Blanka wyciągnęła telefon z kieszeni i wybrała nu-
mer. Po obgryzaniu paznokci domyśliłem się, że też się 
denerwuje. 

– Będą za 5 minut! – krzyknęła.
Spojrzałem jeszcze raz na leżącego Antka i na jego 

mamę, która na widok jego rozbitej głowy zaczęła la-
mentować. Zauważyłem, że Blanka też płacze. Chwilę 
później zorientowałem się, że sam mam łzy w oczach. 

Kiedy przyjechała karetka, zabrali Antka i jego 
mamę do szpitala. Trochę uspokoiło mnie to, że te-
raz ma odpowiednią opiekę i że nic mu już nie grozi. 
Strach zastąpił gniew. Byłem wściekły na Maćka za to, 
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co zrobił, a jeszcze bardziej zły na siebie, że wcześniej 
dałem się mu podpuścić i zwątpiłem w Antka.

Złość zawładnęła całym mną. Wyskoczyłem z try-
bun jak opętany. Podbiegłem do Maćka, złapałem go 
za kołnierzyk koszulki i przycisnąłem do ściany.

– Zadowolony z siebie jesteś?! – warknąłem.
– Należało mu się – powiedział to z takim spoko-

jem, że gniew wezbrał we mnie jeszcze bardziej. 
Nie wytrzymałem. Uderzyłem go. Słyszałem za 

sobą krzyki Blanki, ale w tamtym momencie mało 
mnie to obchodziło. Nic do mnie nie docierało. Chcia-
łem tylko, żeby Maciek pożałował tego, co zrobił. 

– Janek! – krzyknęła jeszcze raz Blanka, tym razem 
głośniej. Czułem na sobie jej ręce. Próbowała mnie od-
sunąć od Maćka. – Janek!

Zdołała mnie trochę uspokoić. Już miałem odsunąć 
się od Maćka, kiedy dostałem od niego cios. Byłem na 
tyle skołowany, że pozwoliłem na następny. W tamtym 
momencie chciałem się na niego rzucić, ale Blanka zła-
pała mnie za ramiona.

– Janek, spójrz na mnie. Nie ma sensu. Zostaw go. 
Jedziemy do Antka. Chodź.

Staliśmy tak jeszcze przez chwilę, po czym skiną-
łem głową i odszedłem, nawet na moment nie zerkając 
w stronę Maćka.

* * *

Siedziałem przy łóżko Antka, kiedy ten odtwo-
rzył oczy. Odzyskał przytomność już w karetce, ale był 
zmęczony, więc zasnął w mgnieniu oka. Dowiedziałem 
się od jego mamy, że upadek był na tyle pechowy, że 
musieli zakładać szwy. 

– Janek? – zapytał cicho. Podniosłem głowę i spoj-
rzałem na niego. Rozczuliłem się na tyle, żeby zacho-
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wać się nie po męsku i zalać łzami. – Co ci się stało? – 
zapytał wskazując na opatrunek na moim nosie.

– Bił się z Maćkiem – wtrąciła Blanka wchodząc do 
pokoju i równocześnie posyłając mi spojrzenie znaczą-
ce, że nie jest z tego zadowolona.

– Mam nadzieję, że nie wyszedł z tego bez szwanku 
– zaśmiał się Antek.

– Przepraszam, że nie wyszkoliłem cię wystarczają-
co dobrze – powiedziałem smutno.

– No co ty! Ja płynąłem! Rozumiesz?! Wziąłem 
udział w zawodach i do tego pobiłem swój rekord! 

Spojrzałem na niego najpierw zdziwiony, a póź-
niej dumny. Chyba znał się lepiej na sporcie niż nieje-
den najlepszy pływak. Zaimponował mi tym, że mimo 
wszystko potrafi ł się z tego cieszyć.

– To kiedy wracamy na basen? – zapytał z nadzie-
ją w oczach. 

Wybuchnąłem śmiechem. Antek miał więcej zapa-
łu od nas wszystkich razem wziętych. To on pierwszy 
dotarł do prawdy, że sport powinien być zabawą, a każ-
dy, nawet najmniejszy sukces jest powodem do radości, 
bo osiągnęliśmy go własną pracą. 

Blanka miała rację. Antek nauczył mnie o wie-
le więcej niż ja jego. Mam wrażenie, że wcześniej tyl-
ko ruszałem bez sensu rękoma, a dopiero teraz zacznę 
naprawdę pływać. Dzięki temu chłopakowi zrozumia-
łem, że wygranym nie zawsze jest ten, kto był najlep-
szy. W końcu „najlepszy’’ to pojęcie względne.
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Nigdy nie b dziesz szed  sam

romienie słońca wschodzącego nad brazylijskim 
Santosem obudziły Joao Araujo, powszechnie 
znanego jako Didi. Mężczyzna ów, dochodzący 

już osiemdziesiątki, był niewysoki, opalony, z lekkimi 
zmarszczkami i głową przyprószoną krótkimi, siwymi 
włosami. 

Twarz jego, pełna spokoju, jednak zawsze pogodna 
i uśmiechnięta, budziła ogólny szacunek i podziw, jako 
twarz człowieka, który niejedno w życiu przeżył, czło-
wieka z historią i doświadczeniem. Kimś takim wła-
śnie był Didi, miejscowy fryzjer, rozpoczynający dziś 
o wschodzie słońca, jak wszyscy inni, swoją pracę. 

Szedł powoli chodnikiem, nucąc zasłyszaną w radiu 
piosenkę, ciesząc się pogodą, słońcem i nowym dniem. 
„Bóg jest dobry” – skonstatował, patrząc na niebieskie, 
przeplatane lekkimi białymi obłokami chmur niebo. 
– „Bardzo, bardzo dobry”. Jak wszyscy Brazylijczycy, 
Didi był bardzo religijny, a na jego szyi zawsze widniał 
nieodłączny krzyżyk, symbol wiary i wartości, które 
wyznawał w życiu – miłości, ufności do Boga, szacun-
ku do innych, optymizmu i nadziei. Cech, które nie-
wątpliwie łatwo zjednywały mu ludzi i czyniły go kimś 
więcej w oczach tutejszej ludności. Także teraz, idąc 
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ulicą, spotykał życzliwe spojrzenia i wymieniał ser-
deczności z przechodniami.

* * *

Mimo upływu lat ciągle był pełny energii i wigoru, 
tak potrzebnych do pracy. Jego małe przedsiębiorstwo 
mieściło się przy ulicy Vila Belmiro, tuż obok stadionu 
słynnego klubu Santos FC, przyklejone do baru dzie-
sięć metrów od wejścia na trybuny. Chętni do skorzy-
stania z jego usług czekali i dzisiaj, gdy otwierał zakład. 

Didi uprzejmie się z nimi przywitał i poinformo-
wał, że już za chwilę zacznie pracę. Jego profesjona-
lizm, ciepło i dobroduszność nie były jednak głównym 
powodem, dla którego był powszechnie znany, bynaj-
mniej nie. Joao Araujo, czyli Didi, od blisko 60 lat był 
jedynym fryzjerem i najlepszym przyjacielem Pelego, 
jednego z najsławniejszych piłkarzy w historii futbolu, 
również Brazylijczyka, nazywanego „królem futbolu”. 

Pelego kojarzył chyba każdy, każdy coś o nim słyszał 
i wiedział, jakim był wielkim i niesamowitym piłka-
rzem. Z Didim poznali się w 1956 roku, gdy obaj prze-
prowadzili się do Santosu ze stanu Minas Gerais. Pele 
przyjechał tu do internatu jako nowy piłkarz Santosu, 
dwa lata starszy Didi szukał zaś szczęścia w jednym 
z salonów fryzjerskich, bo nie było go jeszcze stać na 
własny. Z racji bliskiej odległości od stadionu Pele mu-
siał kiedyś trafi ć do młodego fryzjera, i tak też się stało. 
Przyszedł i poprosił o zrobienie sobie topete, czyli wło-
sów dłuższych u góry, takich jak ojciec. Zapytał Didie-
go, czy potrafi  tak ostrzyc. Ten odpowiedział, że spró-
buje. Gdy Didi skończył, Pele oznajmił mu, że od dziś 
ma nie tylko nowego przyjaciela, ale i nowego klienta. 

Ich znajomość trwała i trwała – przez całą karie-
rę Pelego, a także po jej zakończeniu. Piłkarz zaczął 
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strzyc się tylko u niego, pełen zaufania i przyjaźni do 
swojego fryzjera. Podczas spotkań, zarówno w zakła-
dzie, jak i prywatnie, zawsze zwierzali się sobie ze 
wszystkich spraw jak prawdziwi przyjaciele, wzajem-
nie pomagali i razem szli przez życie. Pele był strzy-
żony przez Didiego w Santosie, czasami zapraszał go 
do swojej  willi, a czasami przylatywał do Brazylii z in-
nego kraju, stamtąd, gdzie akurat grał. Gdy nie korzy-
stał z usług swego przyjaciela, był po prostu zarośnięty. 
Didi naliczył do dzisiaj, że obsługiwał Pelego ponad 
800 razy, a liczba ta ciągle rośnie.

Także wygląd skromnego zakładziku Didiego od 
razu wskazywał, czyim przyjacielem jest starszy fryzjer. 
Napis nad drzwiami głosił: Cabeleireiro do Pele e de voce 
tambem, czyli Fryzjer Pelego i Twój też. Mała izdeb-
ka tworzyła istne muzeum Pelego, brazylijskiej piłki 
i ukochanego Santosu Didiego. Ściany były wypełnio-
ne z każdej strony plakatami, zdjęciami, pamiątkami 
i wycinkami z gazet. Większość dotyczyła właśnie kró-
la futbolu, a także reprezentacji Brazylii i klubu San-
tos. Prawie na wszystkich przedmiotach widniał auto-
graf brazylijskiej piłkarskiej legendy, coś, za co każdy 
piłkarski fan dałby się pokroić. W rogu znajdował się 
jeszcze Maryjny ołtarzyk, z obrazkami Maryi i Jezusa, 
przyozdobiony kolorowymi lampkami. Tuż obok wi-
siała fl aga Brazylii, symbol patriotyzmu i przywiązania 
do ojczyzny Didiego. 

Jak to u fryzjera, pełno było też luster, kosmety-
ków, szafek i półek. Wszystko to składało się na obraz 
niezwykłego miejsca, jakim było miejsce pracy Didie-
go, będące jednocześnie zakładem fryzjerskim, małym 
muzeum i sklepikiem, w którym Didi sprzedawał pa-
miątki związane z Pelem, często – przez niego podpi-
sane. 
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Didi zawsze mógł liczyć na klientów i nie inaczej 
było także dzisiaj. Obsłużył dziewięć osób, był więc to 
dobrze przepracowany dzień, a goście jak zwykle wy-
szli zadowoleni.

* * *

Zbliżał się wieczór i Didi szykował się już do za-
mknięcia zakładu. Sprzątał przybory z półek, zamiatał 
włosy z podłogi i czyścił swoje narzędzia. Nagle roz-
legł się dźwięk dzwonka przy drzwiach, informujący, 
że ktoś właśnie wszedł do środka. Zaskoczony tak póź-
nym klientem Didi podniósł głowę znad biurka, które 
właśnie wycierał i ze zdziwieniem zlustrował mężczy-
znę, który właśnie stanął w drzwiach. Był to człowiek 
zupełnie niebrazylijskiej urody, o jasnej, gładko ogo-
lonej twarzy, niebieskich oczach i brązowych, krótko 
ściętych i starannie wypielęgnowanych włosach. Nie 
wyglądał jednak na turystę. Nosił granatowy, dobrze 
skrojony garnitur bez krawata oraz wypolerowane la-
kierki błyszczące w świetle lampki stojącej na biur-
ku. Miał pewny siebie wyraz twarzy, co w połączeniu 
z jego wysokim wzrostem i wysportowaną sylwetką, 
odzianą w szykowny strój, dawało dość imponujące 
wrażenie. Mężczyzna szybko przekroczył próg i stanął 
przed starszym gospodarzem.

– Dobry wieczór, panie Araujo. Mam na imię An-
dreas – przedstawił się krótko. Mówił z wyraźnym ak-
centem, przywodzącym Didiemu na myśl język nie-
miecki. Widać było, że mówienie po portugalsku spra-
wia mu lekką trudność.

– Dobry wieczór, panie Andreas – przywitał się 
również Didi. – Niestety, właśnie zamykam, więc nic 
nie zrobię z pana włosami, choć nie sądzę, by wymaga-
ły one mojej pracy.
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– To nie fryzura mnie tutaj sprowadza, panie Arau-
jo – zaczął uśmiechnięty Andreas. – Do pańskiego za-
kładu przybyłem, aby przekazać panu wiadomość od 
mojego pracodawcy.

– Kim on jest? – zapytał zaskoczony Didi. – Chyba 
się z nim zbytnio nie znam.

– Niech mi pan wierzy, zna go pan lepiej niż kto-
kolwiek inny – odpowiedział z uśmiechem eleganc-
ki przybysz. – Moim pracodawcą jest Edson Aran-
tes do Nascimento, znany jako Pele. Zaprasza on pana 
dziś wieczorem do swojej willi na spotkanie, strzyże-
nie i kolację. Mam pana osobiście przywieźć, gospo-
darz domu będzie zaszczycony, gdy przyjmie pan za-
proszenie.

Didiemu z wrażenia aż wypadła brzytwa, któ-
rą trzymał w rękach, dźwięcząc groźnie na podło-
dze. Oczywiście, z Pelem spotykał się niemal zawsze 
co miesiąc, jeździł też często do domu Pelego, jednak 
przyjaciel zawsze informował go o spotkaniu wcze-
śniej, zwykle telefonicznie. Niespodzianki w takiej for-
mie się nie spodziewał, ucieszył się jednak ogromnie na 
myśl o kolejnym spotkaniu ze starym znajomym, któ-
ry akurat był w okolicy. Bardzo lubił te ich spotkania, 
pełne radości i dobrych wspomnień. Gdy strzygł Pe-
lego u siebie, od razu zbiegały się tłumy, chcące zrobić 
sobie zdjęcie lub wziąć autograf od gwiazdy. Nie mieli 
wtedy warunków do otwartej rozmowy. Tylko u Pelego 
mogli do woli porozmawiać o starych i współczesnych 
czasach – w spokoju i ciszy.

– Oczywiście, że się zgadzam, i to z przyjemnością! 
– Didi ochoczo zareagował na zaproszenie przyniesio-
ne przez Andreasa.

– Doskonale. W takim razie samochód czeka na 
zewnątrz – powiedział Andreas zadowolony.
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* * *
Po półgodzinnej jeździe ulicami miasta i spokoj-

nymi, zielonymi zakątkami dotarli na miejsce. Didi 
poczuł szarpnięcie po nagłym hamowaniu, usłyszał 
chrzęst podłoża na żwirowym podjeździe. Andreas 
zaparkował, po czym otworzył drzwi swemu pasaże-
rowi. Didi wysiadł i stanął przed willą Pelego. Znaj-
dowała się ona z dala od miasta, otoczona ogrodem, 
ogrodzeniem i drzewami, zapewniała więc spokój, ci-
szę i prywatność. Była to dosyć duża, biała budowla, 
pięknie wykonana i w nowoczesnym stylu, z fontan-
ną i basenem, mająca jednak akcenty z dawniejszych 
czasów. Od frontu znajdowały się marmurowe schody, 
którymi doszli do drzwi wejściowych. Andreas naci-
snął lekko przycisk na domofonie, a drzwi natychmiast 
się otwarły. 

Weszli do niewielkiego holu. W wystroju wnętrza, 
pomalowanego w ciepłe i przyjemne kolory, domino-
wały przedmioty związane ze sportem i piłką. Widać 
było gabloty z pucharami, zdjęcia i plakaty w eleganc-
kich ramkach oraz pamiątkowe piłki na specjalnych 
podestach z opisami. Na ścianie wisiała szeroko roz-
pięta brazylijska fl aga. Didiemu od razu przed ocza-
mi stanął jego salon, wystrojony niemal tak samo, tro-
chę jednak mniej ekskluzywnie. Tak, Pelego i Didiego, 
oprócz przeżytych razem lat, łączyło jeszcze coś inne-
go. Wielka miłość do Brazylii, brazylijskiej reprezenta-
cji i klubu FC Santos. Obaj kochali piłkę i to ona była 
głównym sensem ich życia. Pele wybrał jednak drogę 
piłkarza, Didi zaś, obdarzony talentem w innych dzie-
dzianach, drogę kibica i obserwatora. 

– Zapraszam do jadalni, pan Nascimento już tam 
na pana czeka – powiedział Andreas, wyrywając Di-
diego z zamyślenia. Ręką wskazał prowadzący w prawo 
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korytarz. Didi poszedł za jego wskazówkami, po czym 
dotarł do drewnianych drzwi ze złotą klamką. Ode-
tchnął głeboko i nacisnął klamkę. Drzwi otwarły się 
praktycznie bezgłośnie, były idealnie naoliwione. Didi 
wszedł do jadalni. 

Był to olbrzymi, pomalowany na biało pokój. Na-
przeciwko wejścia znajdował się duży, bogato zdobio-
ny, podłużny drewniany stół z czerwonym obrusem 
i sześcioma krzesłami, zastawiony do kolacji. Ściany 
pokoju przyozdobione były obrazami różnych znanych 
artystów. W rogu pokoju mieścił się elegancko obmu-
rowany kominek, z dwoma fotelami stojącymi naprze-
ciw siebie. Na jednym siedział mężczyzna, odwrócony 
do Didiego tyłem. Gdy tylko usłyszał kroki wchodzą-
cego, podniósł się i odwrócił. 

Ubrany był w szary garnitur z czerwonym krawa-
tem. Był średniego wzrostu, miał wysportowaną postu-
rę i ciemnobrązową skórę. Miał ciemne, kręcone, krót-
ko ścięte i nieco dłuższe u góry włosy. Miał przyjazną, 
inteligentną twarz z lekkimi zmarszczkami, na której 
gościł szeroki radosny uśmiech. Nazywał się Edson 
Arantes do Nascimento, wszyscy znali go jednak pod 
pseudonimem Pele. 

– Didi, mój przyjacielu! – zawołał radośnie Pele na 
widok swego fryzjera stojącego w drzwiach. – Jak do-
brze cię widzieć! W ogóle się nie zmieniasz!

Pospieszył wesoło ku Didiemu. Uścisnęli się mocno 
i wymienili szczere serdeczności.

– Ty także się nie starzejesz! – zauważył uradowany 
Didi. – Bez zmarszczek, żadnego siwego włosa, a fry-
zura gęsta jak angielski trawnik!

– To wszystko dzięki tobie, Didi – roześmiał się 
znów Pele. – Siadaj, zaraz coś zjemy i porozmawiamy. 
Jacob, Harry, podajcie do stołu! Dziś nie oszczędzamy 
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jedzenia! No, opowiedz mi, proszę – znów zwrócił się 
do swego gościa – co też słychać w naszym Santosie.

Wieczór upłynął przyjaciołom szybko i we wspa-
niałej atmosferze. Obaj ochoczo wymieniali się naj-
nowszymi wieściami z okolicy i ze świata, z przyjem-
nością dyskutując i komentując je po kolei. Wspomi-
nali młodość i „stare, dobre czasy”, śmiali się głośno 
i bawili, ciesząc się ze spotkania. Wszystko to przy wy-
śmienitym jedzeniu, serwowanym przez kuchnię go-
spodarza. 

Po dłuższym czasie rozmowa zeszła na tematy pił-
karskie, tak bliskie sercom obu mężczyzn. Rozpra wiali 
o ligach brazylijskiej, europejskiej, oceniali obecną grę 
reprezentacji, dyskutowali o Lidze Mistrzów, Copa 
America, Euro i Mistrzostwach Świata.

– A propos mundialu, wiesz, jaki dzisiaj jest dzień? 
29 czerwca 2017 roku. Mówi ci to coś? – zagadnął na-
gle Didi. Wiedział jednak, że odpowiedź będzie pew-
na i oczywista. 

– Tak, o tym dniu chyba nigdy nie zapomnę. 1958 
rok, Szwecja, Sztokholm. Chcesz o tym znów usły-
szeć? – spytał cicho Pele, poruszony nagłym przypły-
wem wspomnień.

– Tej historii z twoich ust nie słyszałem od dawna. 
Opowiedz mi, proszę – poprosił Didi.

– Zgoda – Pele odchrząknął, przełknął ślinę i za-
czął opowiadać: 

– Całą historię zacząć powinienem jednak od 1952 
roku. Wtedy właśnie dołączyłem do dosyć amatorskie-
go miejscowego klubu Bauru AC. Musiałem grać do-
syć dobrze, bo szybko zdobyłem renomę najlepszego 
ich piłkarza. Nigdy nie interesowały mnie te wszystkie 
opinie, które ludzie wydawali na mój temat. Ja po pro-
stu grałem, bawiłem się piłką i robiłem to, co kocham. 
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Nie mnie oceniać, czy mi to wychodziło czy nie. Niech 
mówią inni, oni patrzą z innej perspektywy. Wszyskich 
nas i tak oceni kiedyś Bóg, a skoro On dał mi talent, ja 
to wykorzystywałem. 

– W 1956 roku, chyba w czerwcu, zauważył mnie 
były reprezentant Brazylii, Waldemar de Brito, wte-
dy trener Santosu – kontynuował Pele. – Był mną za-
chwycony, co dosyć mnie onieśmielało. Obserwował 
mnie od dłuższego czasu, aż w końcu któregoś czerw-
cowego popołudnia, gdy wróciłem ze szkoły, zamiast 
obiadu ujrzałem moich rodziców rozmawiających przy 
stole z owym trenerem. Było jasne, po co przyszedł. 
Chciał, żebym odszedł z Bauru i przeszedł do FC San-
tos, klubu będącego już wtedy legendą i szczytem tego, 
jak możesz grać w Brazylii. Moja mama płakała, a oj-
ciec był wyraźnie przybity. Zrozum, miałem wtedy do-
piero 15 lat, chodziłem do szkoły, a tu nagle propozy-
cja wyjazdu z domu, zostawienia rodziny i gry w wiel-
kim klubie. Każdy rodzic byłby załamany, ja sam byłem 
w szoku i pełen zdumienia podczas tamtej wizyty. Ro-
dzice kłócili się z panem de Brito, mówili, że przecież 
jestem jeszcze dzieckiem, mam swoje życie, powinie-
nem najpierw skończyć szkołę, zdobyć zawód. Trener 
argumentował jednak, że Santos to przecież także uni-
wersytet piłkarski, umiejący zapewnić dobrą edukację. 
Poza tym to wielka szansa dająca możliwość rozwo-
ju piłkarskiego i prawdziwej kariery. Rozmowa trwała 
długo, rodzice z bólem zgodzili się, abym jechał. Cie-
szyłem się i mocno się rozmarzyłem, przeważał we 
mnie jednak lęk przed wyzwaniem, które właśnie zo-
stało mi dane.

Cała rodzina się na to przygotowywała. Mama 
uszyła mi pierwsze długie spodnie, abym jakoś wy-
glądał przed nowymi kolegami w wielkim mieście. 
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W nocy przed wyjazdem nie zmrużyłem oka. Płaka-
łem okrutnie, myśląc o sobie, o domu i o rodzinie. Nie 
wierzyłem, że podołam, że mi się uda. Denerwowałem 
się, jak nigdy przedtem. W pewnym momencie po pro-
stu wziąłem stojący koło łóżka posążek Matki Boskiej 
i przytuliłem się do niego, szukając ukojenia. Moje łzy 
spływały po nim, a ja, wczepiony w niego kurczowo, 
klęcząłem i modliłem się: „Doradź mi, Madonno, po-
ciesz mnie, pokieruj mną, moja Matko, trzymaj mnie 
w opiece”. 

Wiesz, Didi, poczułem wtedy jakiś niezwykły ro-
dzaj ukojenia, niosącego spokój i poczucie bezpieczeń-
stwa, tak jakby ktoś przytulił mnie do siebie i powie-
dział: „Czym się tak martwisz, przecież wiesz, że bę-
dzie dobrze. Nie bój się już”. Wtedy do pokoju wszedł 
tata. Przytulił mnie mocno, mówiąc: 

– Widziałem, że nie śpisz. Uwierz mi, nie masz po-
wodów do zmartwień. Santos to najlepsze, co może cię 
spotkać. Powiem ci coś więcej. Gra w Santosie zawsze 
była marzeniem mojego życia. Nie spełniło się ono 
jednak, lecz może spełnić się w tobie! Może to właśnie 
dla ciebie Bóg przygotował moje miejsce? Nigdy nie 
wiesz, co cię w życiu czeka, lecz bądź pewny: wszystko 
tu na Ziemi jest drogą, którą Ktoś nam wytycza. Ktoś 
bardzo mądry i dobry, więc możesz Mu zaufać. Wy-
starczy, że poczujesz, że nigdy nie idziesz i nie będziesz 
szedł sam. Ktoś zawsze będzie z tobą i tobą będzie się 
opiekował, ta świadomość ma być zawsze w twoim ser-
cu. Pamiętaj o tym, synu. 

Ojciec mówił jeszcze: – Tam, w Santosie, będziesz 
grał razem z zawodowcami i przeciwko zawodowcom. 
Szanuj ich i miej do każdego szacunek. Trzymaj cha-
rakter na wodzy, a graj tak, jakby to miał być twój ostat-
ni mecz. Pamiętaj, krzykacze do niczego nie dochodzą. 
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Wszystko to ogromnie mnie pokrzepiło.
Rano z wszystkimi się pożegnałem, obiecałem 

utrzymywać stały kontakt i wyjechałem. Jak się oka-
zało, przejście do Santosu było strzałem w dziesiąt-
kę. W niecałe dwa lata stałem się jednym z najlep-
szych zawodników ligi brazylijskiej. Dobre występy 
zaowocowały powołaniem mnie na mistrzostwa świa-
ta w Szwecji w 1958 roku. Był to dla mnie zaszczyt 
i naprawdę duże zaskoczenie, że wszystko potoczyło 
się tak szybko, nie skończyłem przecież jeszcze 18 lat! 
Wiedziałem, że muszę dać z siebie wszystko i pokazać, 
że zasłużyłem na daną mi szansę. 

Mundial zaczynał się 8 czerwca 1958 roku, polecie-
liśmy tam wcześniej, aby się odpowiednio przygotować 
i zaaklimatyzować. Ten lot do Europy był moją pierw-
szą podróżą samolotem w życiu. Na wysokości czułem 
lęk mieszany z fascynacją i adrenaliną, jaką dało mi to 
niesamowite doświadczenie. Patrząc tak z góry na zie-
mię, czułem się królem świata, lecz na chwiejnym tro-
nie. Absolutnie niesamowite. Co do samego turnie-
ju, był on naprawdę w moim życiu przełomowy. Roz-
grywki zacząłem na ławce, lecz trener dał mi wkrótce 
szansę. Wykorzystałem ją. Wyrosłem na osobę, którą 
nazywa się dziś „liderem Brazylii”.

W trzech meczach strzeliłem 4 bramki, a Brazylia 
awansowała do fi nału. Ten odbył się 29 czerwca 1958 
roku w Sztokholmie na stadionie Rasundastadion. Dla 
mnie było to coś nie do wyobrażenia.

Na stadionie było ponad 51 tysięcy ludzi! Była 
tam nawet szwedzka para królewska! Dało się wyczuć 
ogromną presję i napięcię, wszyscy je czuliśmy, to po-
czucie, że każdy wymaga od ciebie wszystkiego, co po-
trafi sz. W szatni, gdy już wszyscy wyszli, ja zostałem, 
ukląkłem i modliłem się. Szukałem pomocy w walce 
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z moimi lękami, niepewnościami i presją, która mnie 
otaczała. Przypomniałem sobie słowa, które powie-
dział kiedyś ojciec:

– Nigdy nie idziesz i nie będziesz szedł sam.
Zrozumiałem, że są ze mną kibice, moja rodzina 

i Bóg. Wszyscy patrzą teraz na mnie i wspierają mnie. 
Jak mogę się denerwować? W modlitwie zawierzyłem 
wtedy cały fi nał Bogu, ufny, że mnie poprowadzi. 

Trener przyszedł po mnie do szatni. Dotknął mnie 
delikatnie, nie powiedział ani słowa, lecz dał znak, że 
trzeba już wychodzić. Poszedłem więc za nim, aż na 
murawę. Gdy tylko wszedłem na boisko, znalazłem się 
w błysku fl eszy, pomiędzy ogłuszającą wrzawą kibiców, 
wśród powietrza przesączonego emocjami i duchem 
walki. Sędzia Maurice Guigue zagwizdał, dając znak 
rozpoczęcia spotkania. 

Od razu ruszyliśmy do ataku, pełni tego właśnie 
ducha walki w sobie. Co prawda Liedholm ze Szwe-
cji zdobył pierwszą bramkę już w czwartej minucie, ale 
nas to nie zniechęciło. Wręcz przeciwnie, jeszcze bar-
dziej zmotywowało ku działaniu. 

W dziewiątej minucie nasz genialny Vava wyrów-
nał, a w trzydziestej drugiej ustalił do przerwy wynik 
na 2:1 dla nas. Byliśmy jak burza, nieustępliwi i dra-
pieżni. Graliśmy jednak z honorem, sprawiedliwie 
i z respektem wobec przeciwnika. Szacunku dla Szwe-
dów nie zniszczyła nawet moja bramka w pięćdzie-
siątej piątej minucie, potem Zagallo w sześćdziesiątej 
ósmej i znów moja w dziewięćdziesiątej. Przeciwnicy 
zdołali wbić jeszcze jedną bramkę, w osiemdziesiątej 
minucie uczynił to Simonsson. 

Szwecja grała naprawdę dojrzały i dobry futbol. 
Wtedy to jednak my byliśmy lepsi. Wygraliśmy 5:2, 
a gdy wznosiłem puchar, miałem przed oczami mego 
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tatę, zarówno tego na Ziemi, jak i w Niebie. I oby-
dwóm dziękowałem za to, kim mnie uczynili i dokąd 
pokierowali, za to, że dali mi równowagę między moim 
ciałem a umysłem – tak potrzebną sportowcowi. Rów-
nowagę nabytą przez życie, przez doświadczenia, te 
dobre i złe, które mnie ukształtowały. 

To moja cała historia, historia sprzed pięćdziesię-
ciu dwóch lat tląca się we mnie jednak żywym płomie-
niem dzięki ludziom takim jak ty, Didi, którzy wspo-
minają i którzy pamiętają, że są gotowi zawsze ruszyć 
z pomocą i radą. 

Ludziom, którzy są wierni przyjętym ideałom. 
Moja historia to także twoja historia, Didi, historia na-
sza i wszystkich innch ludzi, to my ją bowiem razem 
tworzymy. Dzięki drugiemu człowiekowi i Panu Bogu, 
który drugiego człowieka nam dał, i który o człowieka 
się troszczy, nikt z nas… 

Pele umilkł, zamyślił się i spojrzawszy przez okno 
na ciemne już niebo usiane teraz gwiazdami dokoń-
czył: – … nikt z nas nigdy nie będzie szedł sam.
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Konkurs 
im. ana arandowskiego 

jedyny nieokazjonalny konkurs na 
opowiadania o najd u szej tradycji we 
wspó czesnej kulturze olimpijskiej

o raz pierwszy konkurs przeprowadzony został 
w roku 1989 i zgłoszono wówczas 653 opowiada-
nia autorstwa uczniów szkół podstawowych. Trzy 

pierwsze konkursy odbyły się w cyklach dwuletnich, 
kolejne – od 1994 roku – odbywały się co rok. W roku 
bieżącym to już dwudziesta siódma edycja najstarszego 
w Rzeczypospolitej konkursu na utwór prozatorski, cie-
szącego się zainteresowaniem przez ponad ćwierć wieku.

Od roku 2000 uczestnikami konkursu są uczniowie 
szkół podstawowych klas IV–VI i gimnazjów. Rekor-
dowymi pod względem liczby zgłaszanych do konkur-
su opowiadań były lata: 2001 – 1098 opowiadań, 2002 
– 1407 opowiadań, 2003 – 1191 opowiadań i 2004 – 
1377 opowiadań.

Organizatorem jest Polski Komitet Olimpijski. 
Do roku 2006 konkurs odbywał się przy współpracy 
Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu, w 2007 
roku – Ministerstwa Edukacji Narodowej, a w latach 
2009–2016 przy wsparciu fi nansowym Ministerstwa 
Sportu i Turystyki.
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W roku 2017 do konkursu zgłoszono 392 opowia-
dania (187 z gimnazjów ze 101 miejscowości i 205 ze 
szkół podstawowych ze 108 miejscowości).

Wyniki konkursu prezentują:

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

Od jedenastej edycji konkursu w roku 2001 opo-
wiadania laureatów wydawane są w formie książkowej. 
Ukazały się już:

 1. Serce stadionu (2001)
 2. Prawda stadionu (2002)
 3. Światło stadionu (2003)
 4. Radość stadionu (2004)
 5. Stadiony nadziei (2005)
 6. Stadiony marzeń (2006)
 7. Stadiony wyobraźni (2007)
 8. Stadiony w słońcu (2008)
 9. Stadion ze słów (2009)
10. Siła marzeń (2010)
11. Na skrzydłach marzeń (2011)
12. Spełnione marzenia (2012)
13. Rezerwowa (2013)
14. Radość biegania (2014)
15. Sztafeta pokoleń (2015) 
16. Jesteśmy jedną drużyną (2016)
17. Dogonić siebie (2017)

Magdalena Rejf
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Od roku 2014 książki mają swoje miejsce na 
www.olimpijski.pl 

w zakładce – Wydawnictwa.

Konkurs zapewne nie budziłby tak szerokiego zain-
teresowania młodzieży, gdyby nie grono jego wielolet-
nich przyjaciół, a to: 
• Renata Susałko – dziennikarka sportowa Polskiego 

Radia programu I, jurorka konkursu od 1991 roku
• Krzysztof Zuchora – nauczyciel akademicki, poeta, 

etyk, członek Komisji Kultury i Edukacji Olim-
pijskiej PKOl, juror od 1995 roku, a od 1996 roku 
przewodniczący jury konkursu, prowadzący uro-
czystość wręczania nagród laureatom 

• Magdalena Janicka – dziennikarka, jurorka od 1995 
roku

• Tadeusz Rożej – przedstawiciel Ministerstwa Spor-
tu i Turystyki do 2014, jurorka od 2003 roku

• Teresa Prusinowska – polonistka czytająca dokład-
nie wszystkie opowiadania zgłaszane do konkursu 
w latach 1996–2010

• Jadwiga Pawlak – jurorka dokonujący pierwszej se-
lekcji prac, polonistka czytająca wszystkie opowia-
dania od roku 2011

•  Magdalena Rejf – organizatorka konkursu z ramie-
nia PKOl – od 1995 roku. 

Poprzez uczestnictwo w konkursie młodzież szkol-
na rozwija swoje sportowe zamiłowania, poszerza wie-
dzę nt. igrzysk olimpijskich i szeroko rozumianego 
sportu, przenosząc zachowania, emocje, postawy ze 
sportowego świata do własnego otoczenia, własnego 
życia. Opowiadania młodzieży pokazują i rozwijają jej 
potrzeby uczciwej rywalizacji, fair play, szacunku dla 



przeciwnika, niepełnosprawności, zachowania godno-
ści w przypadku przegranej, dezaprobaty rasizmu, do-
pingu i nieuczciwej rywalizacji, uznania dla wysiłku, 
siły woli, przyjaźni i wspólnoty z innymi ludźmi.

Konkurs im. Jana Parandowskiego w 2009 roku 
uznany został przez Międzynarodowy Komitet Olim-
pijski za jedną z 20 najlepszych inicjatyw edukacyj-
nych realizowanych przez narodowe komitety olimpij-
skie na świecie.

Magdalena Rejf

Magdalena Rejf
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Uczniowie 
szkó  podstawowych

Anna Boczar – Siła woli 
Miejski Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi 
im. Polskich Olimpijczyków w Krośnie, SP z Oddzia-
łami Integracyjnymi nr 14 
opiekunka literacka – Anna Antoniuk

Hanna Burdziej – Moje żagle 
Szkoła Podstawowa nr 56 w Szczecinie 
opiekunka literacka – Dorota Motyl

Zuzanna Kwiatkowska – Listy do Mamy
Szkoła Podstawowa nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim
opiekunka literacka – Joanna Piechna

Agnieszka Majchrzyk – Znów wróciło szczęście 
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Lindowie, woj. ślą-
skie 
opiekunka literacka – Ewa Chyra
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Uczniowie szkó  podstawowych 

Anna Niewiarowska – Biegnij, Aniu! 
Zespół Szkolno-Przedszkolny, Szkoła Podstawowa 
w Zabierzowie 
opiekunka literacka – Halina Bartak

Zofia Stopińska – Jeden dzień z życia… piłki?
Szkoła Podstawowa nr 10 w Pruszkowie 
opiekunka literacka – Agnieszka Wierzbowska

Agata Tkaczyk – Nowe buty, nowe życie 
Zespół Szkół im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Sto-
jadłach 
opiekun literacki – Tomasz Gmiter

Nauczycielki 
– opiekunki literackie

Halina Bartak
Zespół Szkolno-Przedszkolny, Szkoła Podstawowa 
w Zabierzowie

Ewa Chyra
Zespół Szkolno-Przedszkolny w  Lindowie, woj. ślą-
skie

Agnieszka Wierzbowska
Szkoła Podstawowa nr 10 w Pruszkowie 
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Uczniowie gimnazjów

Martyna Adamczyk – Braterska duma 
Publiczne Gimnazjum w Strzale 
opiekunka literacka – Anetta Marzec

Anna Duda – Do ostatniej sekundy 
Gimnazjum im. św. Brata Alberta w Gdowie 
opiekunka literacka – Beata Rybak

Julia Kiczka – Tykający zegar 
Gimnazjum nr 23 we Wrocławiu 
opiekunka literacka – Marta Cyran

Jessica Legeżyńska – Bieg życia 
Gimnazjum nr 25 im. Aleksandra Fredry w Byd-
goszczy 
opiekunka literacka – Magdalena Piotrowska

Weronika Milewska – Lux aeterna 
Gimnazjum nr 1 w Piastowie 
opiekunka literacka – Kalina Sobczyńska

Martyna Mroczek – Bieg po marzenia 
Zespół Szkół nr 10, Gimnazjum nr 6 Mistrzostwa 
Sportowego w Bydgoszczy 
opiekunka literacka – Katarzyna Jarzembowska

Aleksandra Ozga – Stopklatka, Fragmenty z życia 
sportowca… 
Zespół Szkolno-Gimnazjalny nr 5 w Radomsku 
opiekunka literacka – Katarzyna Cichońska



Aleksandra Padewska – Uciekaj 
Społeczne Gimnazjum nr 1 im. Świętej Rodziny 
w Otwocku 
opiekunka literacka – Małgorzata Zagórska

Julia Winiewska – Życiowa lekcja 
Gimnazjum nr 1 im. Władysława Jagiełły w Pasłęku
opiekunka literacka – Anna Zimnicka

Jan Wołoszyn – Nigdy nie będziesz szedł sam 
Gminne Centrum Edukacji w Wawrzeńczycach, 
Gimnazjum im. Świętej Jadwigi Królowej Polski 
w Wawrzeńczycach 
opiekunka literacka – Anna Chojka

Nauczycielki 
– opiekunki literackie

Anetta Marzec
Publiczne Gimnazjum w Strzale 

Beata Rybak
Gimnazjum im. św. Brata Alberta w Gdowie 

Kalina Sobczyńska
Gimnazjum nr 1 w Piastowie

Małgorzata Zagórska
Społeczne Gimnazjum nr 1 im. Świętej Rodziny 
w Otwocku

Uczniowie gimnazjów
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