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Adam Goraj (1. miejsce) 

Jak Marian dzięki psu i lekturze fraszek znowu poczuł się zdrowo 

 

 ,,Ślachetne zdrowie,  

Nikt się nie dowie,  

Jako smakujesz,  

Aż się zepsujesz.’’  

J. Kochanowski, tytuł: ,,Na zdrowie”.  

 Marian zaniedbał się poprzez wielogodzinną pracę przy komputerze. Bolały go plecy, kolana 

a nawet oczy, jakość jego życia pogarszała się. Lekarz powiedział Marianowi, że jeśli nie 

zmieni stylu życia to grozi mu wózek inwalidzki (6). Nie miał już po pracy ochoty na nic 

innego, jak tylko na leżenie przed telewizorem przy ogólnodostępnych kanałach Telewizji 

Polskiej. Doszło nawet do tego, że idąc (9) pomiędzy blokami (10) wolnym krokiem potknął 

się, skutkiem czego musiał użyć apteczki (5) i plastra (11) na zbite kolano. Odkąd zaniedbał 

wizyty u okulisty (12) słabo widział o zmierzchu, w wyniku czego wracając wieczorem z pracy 

potknął się o krawężnik oślepiony przez reflektor (1) z pobliskiego stadionu.  

Pewnego razu, w popularnej w jego środowisku pracy gazecie ,,Młody Poeta” przeczytał 

fraszkę Jana Kochanowskiego pod tytułem ,,Na zdrowie”. Skłoniło go to do refleksji nad 

własnym zdrowiem, gdyż z tygodnia na tydzień czuł się coraz gorzej. Lekarz zalecił mu badanie 

EKG (3) . Podczas wizyty w przychodni z powodu swojej nieuwagi zatoczył się i strącił z półki 

probówkę (2) oraz termometr (7).  

Od znajomego usłyszał o trenerach z firmy ,,Ruch Naturalny”. Zapisał się na kurs, gdzie 

ćwiczył początkowo tylko sposób oddychania i równowagę na specjalnej kładce. Potem doszły 

przysiady i pompki. Ponadto wziął ze schroniska psa (4). Kundelek potrzebował jedynie kilku 

zastrzyków na alergię, które weterynarz wykonał wielką strzykawką (8). Marian pomyślał, że 

pies pomoże mu w regularnych spacerach, bo sam nie miał motywacji, aby wyjść z domu poza 

utartą drogą do pracy i sklepu spożywczego. Po pewnym czasie stracił już trochę zbędnych 

kilogramów. Postanowił się nawet zapisać na siłownię.   

Pewnego razu na spacerze z psem zobaczył młodą kobietę, która bardzo mu się spodobała.  

Miała ona rasowego Mopsa imieniem Szarik, który patrzył na Mariana groźnie. Mimo to nasz 
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bohater ośmielił się podejść do dziewczyny i zapytał czy Mops tak jak jego pies ma alergię na 

Whiskas o smaku: ,,Łosoś z ziemniakami” w puszce. Tak nawiązała się rozmowa i wkrótce 

właściciele psów zaprzyjaźnili się.  

Niebawem, gdy wybrali się razem na spacer, Mariolę zaczepił szef osiedlowej mafii zwany 

Czarnym Bolkiem chcąc zabrać jej telefon. Wtedy Marian pewien swojej lepszej formy uderzył 

go tak potężnie, że Czarny Bolek pojechał do szpitala, a bohater zyskał szacunek sąsiadów, 

którzy obserwowali wszystko z zapartym tchem z balkonu. Mariola była mu bardzo wdzięczna.   

Niespełnionym marzeniem Mariana było zdobycie Koziej Górki nad Bielskiem. Podjął szereg 

prób dostania się na jej szczyt, jednak najdalej dotarł jedynie do połowy zielonego szlaku. Ból 

kolan i kręgosłupa kazał mu wracać za każdym razem do samochodu. Wówczas na pocieszenie 

Marian kupował sobie dużego hot doga w Żabce. Spożywane białe pieczywo wraz z parówką 

i chemicznym sosem sprawiały mu krótkotrwałą przyjemność, ale uniemożliwiały zdobycie 

szczytu tej górki o wysokości nie przekraczającej 650 m. n.p.m. Jednakże po wykonanych 

ćwiczeniach i uzyskaniu niezbędnej formy udało mu się spełnić marzenie. W ciągu kwadransa 

wbiegł z zaparkowanego samochodu do schroniska. Poprawa jego zdrowia fizycznego 

przyczyniła się do polepszenia jego samopoczucia. Nie był już ociężały i zmęczony, polubił 

spacery z psem, podczas których często spotykał Mariolę. Pewnego dnia zaprosił Mariolę na 

randkę na świeżym powietrzu, poszli na długi spacer, a potem do restauracji, gdzie zjedli 

hummus i kiełki popijając sokiem z kiszonych buraków.  

Odtąd codzienne ćwiczenia i zbilansowana dieta pudełkowa towarzyszyły Marianowi na 

drodze do osiągnięcia coraz lepszej formy i samopoczucia. Marian był szczęśliwy, że natknął 

się w gazecie na fraszkę o zdrowiu, które można utracić, gdyż spowodowało to zmianę na lepsze 

w jego życiu.  
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Dawid Górski (2. miejsce) 

Szlachetne zdrowie 

Parę miesięcy temu, w piątkowy wieczór, poczułem nagły ból głowy. Trochę się zmartwiłem, 

ponieważ chciałem iść na noc do kolegi, ale pomyślałem, że mama na pewno znajdzie na to  

jakieś lekarstwo. Gdy poszedłem (9) do niej, aby jej o tym powiedzieć, zdałem sobie sprawę 

z tego, że granie z kolegami przez 4 godziny w grę komputerową nie było dobrym pomysłem. 

Mama była tego samego zdania, co ja i poradziła mi, żebym poszedł odpocząć do swojego 

pokoju. Oczywiście, wcześniej zmierzyła mi temperaturę (7). Wziąłem swój koc i ułożyłem 

się wygodnie. 

W pewnym momencie poczułem psi język na swojej twarzy. Kiedy otworzyłem oczy 

zauważyłem, że koło mnie stoi ogromny pies, z drewnianą beczułką na szyi. Przypomniałem 

sobie, że na lekcji, na której pani opowiadała nam o pracy ratowników medycznych, mówiła 

też o psach-ratownikach (4) pracujących w górach. Z tego co pamiętałem, psy te pochodziły 

ze Szwajcarii, a ich rasa nazwana była od klasztoru na Wielkiej Przełęczy Świętego 

Bernardyna. Nie miałem jednak czasu na to, żeby za długo się nad tym zastanawiać, ponieważ 

zdałem sobie sprawę, że ze wszystkich stron otacza mnie śnieg. Trochę się przestraszyłem, 

kiedy pies zaczął kopać łapami koło mojej głowy, ale zrozumiałem, że próbuje mi pomóc. 

Wtedy zorientowałem się, że nie jestem w moim pokoju. 

Było trochę ciemno, ale pomimo tego, zobaczyłem w oddali dość dużej wielkości miasto (10), 

a nieco wyżej na nieboskłonie bardzo jasny snop światła z reflektora (1), szybko poruszający 

się w moją stronę. Nie wiedziałem co to, dopóki nie usłyszałem głośnego odgłosu silnika. 

Okazało się, że w moją stronę leci helikopter poszukiwawczy. Pomyślałem, że pewnie ktoś 

zgubił się w górach, jednak zdziwiłem się, kiedy helikopter zaczął obniżać wysokość lotu, 

a podmuchy z jego śmigieł posłały w moją stronę masę śniegu, po czym olbrzymia maszyna 

wylądowała niedaleko mnie. 

Pies wciąż stał spokojnie, więc wywnioskowałem z tego, że nie muszę się bać. Śmigła przestały 

się obracać, a z wnętrza helikoptera wysiedli ratownicy ubrani w jaskrawe stroje, niosąc wielką 

czerwoną torbę oznaczoną białym krzyżem. Domyśliłem się, że to apteczka pierwszej pomocy 

(5), a osoba, która ją niesie musi być lekarzem (12). Wysoki mężczyzna zatrzymał się obok 

mnie i spytał, jak się nazywam. Byłem w dość dużym szoku, ale zdołałem odpowiedzieć na 
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jego pytania. Nim się zorientowałem, znajdowałem się na noszach, i ratownicy nieśli mnie 

do helikoptera. Za nimi podążał zadowolony z siebie, olbrzymi, kudłaty pies-ratownik. 

We wnętrzu maszyny doktor przykleił do mojej klatki piersiowej dziwnie wyglądające plastry 

(11). Zapytałem, go co to takiego i do czego służy. Odpowiedział, że to sprzęt EKG, służący 

do sprawdzania i monitorowania akcji serca (3). Na małym monitorze, do którego prowadziły 

kable z elektrod na moim ciele, ukazały się dziwne szlaczki i cyfry. Lekarz zauważył moje 

zdziwienie i objaśnił mi, że tak właśnie pracuje moje serce, a cyfry to wartości tętna i ciśnienia 

krwi. Zanim zdążyłem zapytać o coś więcej, poczułem, że obniżamy pułap lotu i będziemy 

lądować na dachu szpitala. W momencie, gdy ratownicy wynosili mnie z helikoptera, 

zauważyłem wózek inwalidzki (6), stojący nieopodal płyty lotniska. Lekarz zdecydował 

jednak, że mam przesiąść się na szpitalne nosze na kółkach. 

W ten sposób wjechałem na izbę przyjęć. Pierwsze co zauważyłem to duże zamieszanie 

i mnóstwo osób w szpitalnych ubraniach chodzących po izbie. Kiedy wjechaliśmy do jednego 

z pokoi, koło mnie znalazło się kilka osób, które jednocześnie robiły różne rzeczy. W pewnym 

momencie poczułem lekkie ukłucie w rękę i zobaczyłem wielką strzykawkę (8) pełną 

czerwonej cieczy. Zdziwiony, zapytałem co się dzieje, a pielęgniarka, która właśnie przelewała 

płyn do fiolki (2) wyjaśniła, że pobiera moją krew by wykonać kilka niezbędnych badań. 

Poczułem, że robi mi się słabo a przed oczami nagle zobaczyłem ciemne plamki, które zakryły 

cały mój wzrok. 

Po chwili otworzyłem oczy. Nie do końca wiedziałem, co się stało, ale zobaczyłem, że 

z powrotem jestem w swoim pokoju. W pomieszczeniu było ciemno, a kiedy włączyłem 

światło, zobaczyłem, że na zegarze jest 4:00 rano. Zdziwiłem się, bo koło mnie siedział mały 

kudłaty pies z wielkimi uszami, a na jego szyi, zobaczyłem czerwoną obrożę, na której napisane 

było “Bernardyn”. 
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Maria Urbaniec (3. miejsce) 

Szlachetne zdrowie... 

 Pewnego razu żył sobie chłopak o imieniu Sebastian. Był to chłopak zawsze 

uśmiechnięty i radosny. Niedawno skończył dwadzieścia lat. Wśród znajomych uchodził za 

osobę, która wszystko już w swoim życiu osiągnęła. Niektórzy zazdrościli mu wręcz 

luksusowego życia. Sebastian mieszkał bowiem w odziedziczonej po rodzicach wilii na 

pięknych i spokojnych obrzeżach Warszawy. Posiadał też szybki i ekskluzywny samochód. 

Każdego roku wyjeżdżał na wymarzone wakacje. Odwiedził najdalsze zakątki świata. Otaczał 

się najnowszymi gadżetami. Na to wszystko mógł sobie pozwolić, gdyż wzorem rodziców 

ciężko pracował – często od świtu do nocy. Nie brakowało mu też czasu na dodatkowe 

aktywności. Kiedyś Sebastian chodził do elitarnej szkoły sportowej, a jego marzeniem było 

zostać prywatnym trenerem personalnym. Dążył do tego, aby spełnić swoje marzenie. Nie obce 

mu były zatem intensywne ćwiczenia. Lubił spędzać czas na basenie i siłowni. Chłopak lubił 

prowadzić też zdrowy tryb życia. Nie spędzał czasu przed telewizorem i komputerem. Zimą 

często wybierał się na stok, gdzie wspólnie ze swoją piękną dziewczyną jeździł na nartach. 

Nigdy nie chorował, więc zawsze sądził, że człowiekowi nie jest potrzebny systematyczny 

kontakt z lekarzem (12), zwłaszcza, że sport i zdrowa kuchnia to jego pasja. Uważał, że to 

wystarczy. Nie brał udziału w badaniach profilaktycznych. Twierdził też, że leki (1) z apteki 

nie mają żadnej mocy; że nie działają. W razie niedyspozycji wybierał wyłącznie medycynę 

naturalną.  

 Pewnego dnia przydarzyło się mu coś, o czym nigdy wcześniej by nie pomyślał. Nie 

spodziewał się, że jego zawrotny tryb życia może doprowadzić do choroby. On sportowiec, on 

prawdziwy okaz zdrowia i siły, podczas treningu na siłowni nagle poczuł zmęczenie i dziwne 

ukłucie w klatce piersiowej, po czym zemdlał (9). Z impetem uderzył w narzędzia 

gimnastyczne. Koledzy mężczyzny sprawnie wezwali karetkę pogotowia, która na szczęście 

bardzo szybko dojechała.  

 Po wstępnym zbadaniu poszkodowanego Sebastiana ratownicy postanowili zabrać go 

do szpitala (10) na szczegółowe badania. Zrobiono mu EKG (3), zmierzono temperaturę (7), 

pobrano krew (2). Podano mu też zastrzyk (8) na uspokojenie, gdyż Sebastian był po 

przebudzeniu bardzo roztrzęsiony. Strach zajrzał mu w oczy. Dodatkowo dostał elektrolity, 

żeby nawodnić osłabiony organizm. Po wizycie lekarza specjalisty pielęgniarki przewiozły 
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pacjenta wózkiem inwalidzkim (6) na salę złamań, gdyż niestety okazało się, ze podczas 

omdlenia złamał sobie nogę i lekko się poobcierał, dlatego trzeba było założyć opatrunki (11) 

ze szpitalnej apteczki (5).  

 Sebastian po trafieniu do szpitala załamał się, ponieważ sport to całe jego życie, a przez 

złamanie nie będzie mógł tak szybko ćwiczyć. Dodatkowe badania diagnostyczne też nie 

przyniosły Sebastianowi dobrych wieści. Lekarz oznajmił mu, że jego zdrowie nie jest bez 

zarzutów; dwudziestolatek miał tętniaka. Konieczna była szybka operacja. Chłopakowi zawalił 

się jego cały świat. Jego marzenia w sekundę legły w gruzach. Długo nie mógł się z tym 

pogodzić. Dotychczasowa radość i uśmiech zastąpił smutek, strach i przygnębienie. Dlaczego 

regularnie nie korzystał z profilaktyki? Dlaczego? Te pytania nie dawały mu spokoju. Podczas 

pobytu w szpitalu miewał koszmary. Jednak po optymistycznym śnie, w którym pies ratownik 

(4) uratował go z katastrofy w górach, nabrał nadziei i uwierzył w siłę medycyny, leków, 

szpitali i po kilku operacjach szczęśliwie wrócił do normalnego życia.  

 Przez to wydarzenie Sebastian zaczął rozsądniej podchodzić do sportu i chodził 

regularnie na badania. Inaczej spojrzał na świat. Docenił pracę lekarzy i wartość profilaktyki - 

zaczął szanować swoje zdrowie jeszcze bardziej. Zdrowie ma się jedno! - to było jego nowa 

domena życiowa.  
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Maria Głowacz (wyróżnienie) 

Szlachetne zdrowie... 

 Pewnego dnia wspólnie z tatą wybrałam się na zakupy. Musieliśmy też zabrać naszego 

psa Tofika, który sam w domu bardzo rozrabia. Na zakupy udaliśmy się samochodem, ale nie 

była to wygodna podróż. Złapała nas śnieżyca. Było ślisko. Nie zrezygnowaliśmy z wyjazdu, 

ponieważ chcieliśmy kupić prezenty pod choinkę i produkty na zbliżające się święta.  

 Gdy byliśmy na autostradzie, moją uwagę przyciągnął tir. Był piękny; w środku miał 

światełka świąteczne, a na zewnątrz kolorowe malowidła. Trudno nie było zwrócić na niego 

uwagi. Tata też to zrobił. Niestety. Nagle słyszałam straszliwy huk. Wystraszyłam się. Tofik 

zaczął niespokojnie szczekać. Tata stracił panowanie nad kierownicą. Podobnie kierowca tira. 

Doszło do zderzenia. Mieliśmy okropny wypadek. Zaklinowały się mi nogi, a tata nie mógł się 

ruszyć. Tofikowi na szczęście nic nie było. Straciłam przytomność. Gdy się obudziłam, nie 

wiedziałam, co się stało; krzyczałam, płakałam. Czułam wszystkie emocje naraz; radość, że 

żyję i strach, bo chciałam dotknąć taty, ale nie mogłam się ruszyć. Wydawało mi się też, że 

słabo widzę. To było okropne. Niemoc. Przerażenie.  

 W oddali słyszałam karetki, straż i policję. Kiedy z całych sił marzyłam o tym, aby 

służby szybko do nas dojechały i aby nikomu się nic nie stało, Tofik niczym dzielny 

bernardyn, czyli pies ratownik (4), którego kiedyś oglądałam w filmach dla dzieci, pomógł 

tacie. Zaczął lizać jego twarz i tatuś się obudził. Widziałam, jak łzy napływają tacie do oczu. 

Wiedziałam, że jeśli płacze, jest źle. Było to dla mnie najgorsze. Powoli wpadałam w histerię. 

Chciałam, żeby to był tylko zły sen. Chciałam, żeby Tofik uratował nas wszystkich. W końcu 

na miejsce dotarła pomoc. Wspólnymi siłami strażacy i ratownicy sprawili, że znaleźliśmy się 

w karetce. Ratownicy pozwolili mi zabrać do ambulansu Tofika. On mnie uspokajał. Był dla 

mnie najlepszym lekarstwem (1) na stres. 

 Po dotarciu do szpitala (10) medycy zaczęli nam robić dokładne badania. Czekając aż 

zwolni się RTG, wykonałam telefon do mamy. Poprosiłam, aby do nas przyjechała. Pytałam 

się ciągle, co z moim tatą. Nikt nie chciał mi odpowiedzieć. Znów dostałam ataku paniki. 

Płakałam i krzyczałam, ile sił w płucach, więc pielęgniarki podały mi leki uspakajające.  

 Dalsza diagnostyka wykazała konieczność założenia gipsu na obie nogi. Na szczęście 

mama była już obok mnie, a to było dla mnie kolejne najlepsze lekarstwo na strach. Od razu 
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lepiej się poczułam. A najbardziej humor mi się poprawił, gdy zobaczyłam tatę całego 

i zdrowego. Nic mu się nie stało!  

 Lekarz okulista (12) też miał dla mnie dobre wieści. Mój wzrok nie został uszkodzony. 

Wszystko było dobrze. Tylko przez miesiąc, ze względu na gips na obu nogach, będę musiała 

jeździć na wózku inwalidzkim (6) i strzykawką (8), co kilka godziny będę dostawać leki 

przeciwbólowe. Wieczorem podłączono mnie do EKG, gdyż źle oddychałam i miała, zbyt 

wysoki puls (3). Pielęgniarka pobrała mi też krew do próbówki (2). Na szczęście było to tylko 

chwilowe załamanie. Dobry humor powrócił do mnie, tym bardziej, że nadeszły mikołajki 

i pacjentów odwiedził Święty Mikołaj. Każde dziecko dostało mini apteczkę (5), w której 

znajdowały się: przydatne w nagłych wypadkach bandaże, gazy, plastry (11). 

 Po pewnym czasie nadszedł wyczekiwany prze ze mnie dzień: wyjście ze szpitala. 

Cieszyłam się, ponieważ zobaczę w końcu Tofika. Niestety nasz rodzinny spokój znów został 

zachwiany. Stres związany z wypadkiem spowodował, że mamę dopadło zmęczenie (9), wręcz 

wycieńczenie, a termometr (7) wskazywał wysoką temperaturę. Lekarz stwierdził zapalenie 

płuc. Wspólnymi siłami udało się nam zorganizować kolację wigilijną, podczas której 

modliliśmy się o lepszy rok; o odzyskanie zdrowia.  

 Minęło już sporo czasu od tych zdarzeń. Zakończyłam rehabilitację. Mama i tata 

wyzdrowieli. Wszystko jest dobrze. Uważamy teraz na siebie. Wiemy, że zdrowie mamy jedno  

i szybko możemy je stracić! 
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Judyta Puzyniak (wyróżnienie) 

Szlachetne zdrowie 

Historia, którą chcę wam opowiedzieć, wydarzyła się w piątek 28 listopada 2021r. Obudziłam 

się w nieznanym mi wcześniej miejscu. Rozglądając się po pomieszczeniu, zauważyłam zegar 

wskazujący godzinę 21:20. Obok zegara wisiał obraz przedstawiający psa (4) z oklapniętymi 

uszami. Zwierzę w ustach trzymało mały, brązowy koszyczek. W pokoju leżała na stoliku 

czerwono-biała apteczka (5), a obok niej stał wazon z pięknymi czerwonymi różami. Wstałam 

z łóżka. Niespodziewanie poczułam ostry ból w płucach i kaszlnęłam. Doszłam do okna, ciężko 

łapiąc oddech. Za oknem widniało kilka szklanych wieżowców w budowie (10). 

Nagle do pokoju weszła dziewczyna o złocistych włosach, niebieskich oczach z  radosną miną 

na twarzy. Ubrana była w biały fartuch i turkusowe spodnie, a w ręce trzymała szary notes oraz 

teczkę z napisem: ,,Karta pacjenta: Weronika Żelazowska”. Wtedy powiedziała: 

– Cześć! Mam na imię Ola - jestem twoim lekarzem, znajdujesz się w szpitalu. 

Wzięła wózek inwalidzki (6) i wskazała na niego ręką. Gdy na nim usiadłam, dowiozła mnie 

do łóżka.  

–  Cześć! Jestem Weronika. Nic nie pamiętam.Co się stało? – zapytałam. 

– Strasznie źle się czułaś, bolało cię gardło i miałaś dreszcze, rodzice zawieźli cię do 

szpitala. Zrobiliśmy kilka badań, gdy spałaś – wytłumaczyła Ola. – Okazało się, że masz 

infekcję dróg oddechowych spowodowaną mukowiscydozą. 

–  Co to muko… coś?– spytałam z nieukrywanym przerażaniem w głosie. 

Lekarka powiedziała, że mukowiscydoza to choroba polegająca na zaburzeniu wydzielania 

gruczołów wewnętrznych, powoduje infekcję układu oddechowego, ponieważ w drogach 

oddechowych gromadzi się gęsty śluz.  

–  Jakie są tego objawy? 

– Zapalenie zatok, kaszel, nawroty zapalenia płuc, duszności, marskość wątroby, czyli 

zwłóknienie, zmiany w jej budowie – wymieniła Ola, po czym wyjęła z fartucha (12) 

termometr (7) i przyłożyła mi go do pachy.  

Kiedy już zmierzyła mi temperaturę, powiedziała: 

–  Pobiorę ci trochę krwi do badania. 

Wyciągnęła z koszyka stojącego obok łóżka strzykawkę (8) i wbiła mi się w staw łokciowy, 

następnie przelała krew do probówki (2).  

–  Auu! – krzyknęłam – to boli! 
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Gdy zapiszczał termometr, wyjęła go i stwierdziła: 

            – Masz gorączkę. Coś cię boli? 

–  Boli mnie głowa i czuję ostre kłucie w płucach – odparłam.  

– Rozumiem. Puls w normie, serce uderza 80 razy na minutę – rzekła, patrząc na 

monitor (3), na którym widniały linie lecące do góry i opadające w dół, a po prawej stronie 

monitora widniały jakieś cyfry. 

Ola podała mi tabletkę ze stolika oraz szklane naczynie (1) z wodą. Wytłumaczyła, że to 

tabletka, która upłynni wydzielinę z oskrzeli.  

–  Dobrze – zgodziłam się i  połknęłam lekarstwo, popijając je wodą.  

– Dam ci teraz Hydroksyzynę, czyli środek, dzięki któremu zaśniesz, ponieważ musisz 

odpocząć – powiedziała Ola i podała mi tym razem większą tabletkę oraz kolejną szklankę 

wody. 

– Mhm– mruknęłam, połykając z trudem tabletkę.  

Ola opowiedziała mi o tym, iż zostałam przyjęta do Fundacji MATIO, czyli Fundacji Pomocy 

Rodzicom i Chorym na Mukowiscydozę. Widząc zaciekawienie na mojej twarzy, 

kontynuowała:  

– Oni pomogą ci poradzić sobie z chorobą, możesz liczyć na fachowe wskazówki, 

porady, wsparcie emocjonalne, jeśli będzie potrzebne, to także wsparcie materialne w postaci 

dofinansowania leczenia, rehabilitacji i sprzętu rehabilitacyjnego.  

 Zobaczyła, że mam na ręce ranę, a następnie wyjęła z swojego śnieżnobiałego fartucha 

dwa plastry (11) i przykleiła mi je na krzyż. Ola z uśmiechem na twarzy pomachała na 

pożegnanie ręką i wyszła (9) z pokoju.  

Wtedy zaczęło mi się kręcić w głowie i nagle obudziłam się w swoim łóżku. Wszystko okazało 

się być tylko snem. Odetchnęłam z ulgą i pomyślałam: „Jak dobrze, że jestem zdrowa!”. W tym 

samym momencie przypomniałam sobie lekcję języka polskiego, na której omawialiśmy 

fraszki Jana Kochanowskiego. Miał on rację, pisząc: 

Ślachetne zdrowie, 

Nikt się nie dowie, 

Jako smakujesz, 

Aż się zepsujesz. 
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Szkoły ponadpodstawowe 
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Julia Wróbel (1. miejsce) 

W objęciach strachu 

 

W życiu każdego człowieka przychodzi taki moment, gdy musi on stawić czoła swym 

najgorszym lękom (9). Nie od dzisiaj wiadomo jednak, iż unikanie owych konfrontacji jest 

rzeczą bardziej ludzką, niż ich doświadczanie. Im dłużej uciekamy, tym prężniej rozwija się 

w nas poczucie złudnej samodzielności, za którą potajemnie kryje się narastający strach. 

Przybiera on nieokreślone rozmiary i powoli przejmuje nasze życie, kawałek po kawałku. 

A gdy wreszcie znajdujemy w sobie siłę i pragnienie pozbycia się tego uporczywego balastu, 

bywa tak, że jest już za późno. 

Na zawsze zapamiętam wiosenne popołudnie, kiedy słońce nieśmiało stawiało swe 

pierwsze kroki zza chmur, a po ostatnich płatkach śniegu nie było już śladu. Tego właśnie 

popołudnia dołączyłam do grupy ludzi, która dokonywała wszelkich starań, by nie stać się tymi, 

dla których było już „za późno”. Pomimo tej jakże uskrzydlającej nadziei, nie czułam 

obiecywanego mi zastrzyku (8) adrenaliny. Wręcz przeciwnie. Byłam przytłoczona. Moja i tak 

już znikoma pewność siebie, wraz z wejściem do sali opuściła mnie całkowicie. Miałam 

wrażenie, jak gdyby powietrze wokół mnie zagęszczało się z każdym moim oddechem, a grunt 

pod nogami w każdej chwili gotowy był się osunąć. Zasiadłszy w najciemniejszym kącie sali, 

zaczęłam wpatrywać się w czubki swoich butów. Słyszałam liczne głosy sprawiające, 

iż temperatura (7) mojego ciała gwałtownie wzrastała. Ostatnią rzeczą, której pragnęłam, była 

rozmowa z osobą, mającą lada moment poznać me najskrytsze obawy. 

− Dzień dobry Państwu! –  puls (3) przyspieszył mi niespodziewanie, słysząc 

przechodzący tuż nade mną głos. – Miło mi widzieć wszystkich w komplecie. 

Skusiłam się na jedno szybkie spojrzenie. Głos zapowiadający początek sesji należał do 

kobiety o długich jasnych włosach i szorstko rzeźbionych, lecz jednocześnie jowialnych rysach 

twarzy. Jej przyjazny wygląd zachęcił mnie do dalszej inspekcji. Wodząc po twarzach, mój 

wzrok przykuła osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim (6). W tym momencie poczułam, 

że różni nas coś więcej niż sposób poruszania się. Zwyczaje, cele i zachowania wszystkich 

zgromadzonych przecierały w tym pokoju swe niewidzialne granice. Sprawiało to, że każdy 

czuł się w obecnej przestrzeni jak rozbitek, zalany powodzią (10) nasilających się emocji lub 

jak przesłuchiwany, w świetle reflektora (1), muszący ważyć każde swe słowo. Realia 

przecinała wirtualna sieć, oplatająca i przejmująca ludzkie życie. Dotyka nas ona od sfery 
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fizycznej. „Nie jedz tego – za dużo kalorii. Laboratorium, apteczka (5), probówki (2), 

sensowny wykład (12) – to musi być wiarygodna informacja”. Potem pora na sferę psychiczną 

− kompulsje, lęki, nadmierna wrażliwość emocjonalna. Aż w końcu stajemy się jak domek 

z kart – wystarczy lekko dmuchnąć, a już wali się nasz cały świat. 

− Jesteś tutaj pierwszy raz? – z toku wirujących myśli wyrwał mnie śmiały głos 

chłopaka. Nieznajomy widocznie musiał bezszelestnie wślizgnąć się na sąsiadujące krzesło, co 

niewątpliwie umknęło mej uwadze. 

− Tak – odpowiedziałam zwięźle. 

  − Ja również – odrzekł ożywiony, po czym dodał. – Czyż to nie jest zdumiewające? 

Przecież, wyciągają w naszą stronę pomocną dłoń, a my i tak nie możemy jej złapać. Widząc 

moją konsternację, kontynuował. 

− Widzisz tę kobietę? – wskazał na pierwszy obiekt moich obserwacji.  

Pokiwałam głową. 

− Ona jest niczym pies ratownik (4). Jej metody są skuteczne, lecz w obliczu lawiny 

w pojedynkę uratuje jednego, może dwóch zasypanych. Ten schemat jest jak plaster (11) — 

skuteczny, ale po czasie odpada, a problem pozostaje. 

− Zatem w czym tkwi ów problem? 

− Na to nie ma konkretnej odpowiedzi. Wiem jednak tyle, że prawda jest zawsze 

niewidoczna dla ludzkiego oka, aby ją poznać, trzeba odrobinę zwolnić, co w pędzie tego świata 

jest praktycznie niemożliwe – to mówiąc, odwrócił swoją głowę ku środkowi kręgu. 

Jego słowa jeszcze chwilę dudniły w mojej pamięci jak oddalające się echo… „Prawda jest 

zawsze niewidoczna dla ludzkiego oka, aby ją poznać, trzeba odrobinę zwolnić”. 

  



17 

 

Agata Komendera (2. miejsce) 

Szlachetne zdrowie 

Jest rok 3001. Na świecie od siedmiu miesięcy rozprzestrzenia się groźny wirus. Zainfekowani 

ludzie zaczynają tracić nad sobą kontrolę, zachowując się jak zwierzęta (nr 4).  

Rany (nr 11) na mojej szyi są idealnym dowodem na to, że mutanci, bo tak ich nazywamy, 

potrafią atakować nawet bliskie im osoby. Od kilku dni prawie nie sypiam, siedzę 

w laboratorium nad szczepem zainfekowanych komórek i staram się z moim zespołem odnaleźć 

antidotum (nr 1) na tą przeklętą chorobę. Dwa tygodnie temu zarażony został mój narzeczony 

Maks. Otępiony silnymi lekami na bazie opioidów, które jako jedyne potrafiły dać nam doraźną 

kontrolę nad mutantami, przewieziony został do laboratorium jako obiekt moich badań.  

 Zostało już niewiele czasu, ponieważ za godzinę zbiera się rada prezydentów, gdzie 

zapadną decyzje o uśmiercaniu mutantów. Każda minuta była na wagę złota, gdyż byłam 

pewna, że jesteśmy już blisko.  

 - Mamy to! – krzyknęłam w pewnym momencie. 

 - Lincoln weź antidotum i spróbuj zadziałać na inne zainfekowane komórki. 

Mężczyzna odebrał ode mnie probówkę (nr 2) i wykonał moją prośbę. Czas, w którym 

czekałam na wyniki jego doświadczenia, był nieskończonością. Możliwe, że już za niedługo 

będę mogła odzyskać mojego ukochanego i uratować miliony ludzi na całym świecie.  

 - Victoria, jesteś genialna, to działa! – wirus uległ rozpadowi!  

 - Nie mogę uwierzyć, że nam się udało. 

 - Za trzydzieści minut rozpoczyna się zebranie. Szybko jedziemy tam,   

przedstawimy (nr 12) im lek Andromut. To nasza ostatnia szansa na uratowanie 

chorych. 

Pobiegłam do sali, w której znajdował się Maks, gdy byłam pewna, że jest nieszkodliwy, 

weszłam do pomieszczenia. Spojrzałam na niego widząc tą samą osobę, z którą niespełna 

miesiąc temu leżałam na kanapie i oglądałam nasz ulubiony film, a teraz w jego oczach 

widziałam jedynie pustkę. Zaczęłam przygotowywać się do wyjazdu. Po chwili do pokoju 

weszło dwóch mężczyzn z ochrony, których wezwał Lincoln, aby pomogli mi 

przetransportować Maksa do specjalnie podstawionej karetki.  

 - Posadźcie go na wózku (nr 6) – rozkazałam dwóm barczystym mężczyznom – 

  i nie zapomnijcie go dobrze przypiąć pasami. Może i jest pod wpływem leków,  
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 ale mutanci są nieobliczalni. – Mężczyźni w milczeniu wykonali moje polecenia  

 i zaczęliśmy się kierować do wyjścia. 

Trasa, którą szliśmy została zamknięta, aby unikać osób (nr 9) trzecich. Przed karetką stoją 

dwa radiowozy a przy nich policjant, który zaczął bez zbędnych uprzejmości. 

 - Chcąc zminimalizować zagrożenie dla miasta (nr 10) pojedziecie konwojem. 

 

Podczas drogi dowiedziałam się, że posiedzenie rozpoczęło się przed czasem, ta 

informacja lekko mnie zdenerwowała, aczkolwiek kierowca uspokoił mnie, że rada będzie 

czekać z podjęciem decyzji do momentu naszego przybycia. Po niespełna dziesięciu minutach 

byliśmy już w auli. Czułam na sobie nieufny wzrok wszystkich, gdy wyjęłam 

strzykawkę (nr 8) napełnioną lekiem. Zaniepokojenie słuchaczy zdawało się być jeszcze 

większe, kiedy podeszłam do Maksa i delikatnie podwijając mu rękaw koszuli podałam 

dożylnie preparat. Wyjęłam z apteczki (nr 5) opaskę uciskową, aby nie doszło do krwotoku, 

ponieważ serce mutantów pompuje dwa razy więcej krwi niż u zdrowego człowieka. 

Podłączyłam EKG (nr 3), na którym zauważyć było można stopniową normalizację rytmu 

serca. Po chwili sprawdziłam też temperaturę (nr 7), która zaczęła spadać, co było dobrym 

omenem.  

 -  Co się dzieje? Gdzie ja jestem? – zapytał Maks, a ja zdałam sobie sprawę, jak wielki 

kamień spadł z mojego serca.    

- Witamy z powrotem – chłopak uśmiechnął się do mnie, a ja już wiedziałam, 

że  najgorsze minuty mamy już za sobą.  

 

 Rada podjęła decyzję o masowym leczeniu Andromutem wszystkich zakażonych. 

Zdarzają się pojedyncze ogniska choroby i ataki, ale wszystko powoli wraca do normy. 

Wierzyłam do końca, że wszystko się uda, przecież mam na imię Victoria, niejako zwycięstwo 

mam zapisane w imieniu. Ten trudny czas uświadomił mi, jak szlachetnym darem jest zdrowie 

i jak łatwo możemy je stracić.  
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Michał Muchowicz  (3. miejsce) 

Historia o Murbusie  

,,Jak to się zaczęło''   

miejsce ,,dom'' 

Niech reflektor [1] padnie na dom, w którym żył. Dach podziurawiony a woda zbierana do 

garczka, podłoga solidna, ale z paskudnym dywanem. Jednym słowem koszmar projektanta. 

Jedyne, co było cenne, to stara broszka mamy - motyl z metalu pozłacany z kolorowym szkłem. 

Do salonu wszedł ojciec z butelką alkoholu. 

-Wiesz co się stało w szkole? Murbus znowu się bił i dostał kolejną jedynkę. - mama spojrzała 

na męża - A ty znowu pijesz!  

-Zamknij się, nie rozmawiamy o piciu! Przez naszego syna pije. Gdzie się nauczył takiego 

zachowania! –odparł tata. 

- Nie wiem może od ciebie? 

-Co powiedziałaś s####? Pożałujesz! 

Do salonu wszedł Murbus. 

-A ty masz czelność mi się pokazywać? –zapytał tata. 

-Wybacz ja no… 

- Ty co he? Chodź tutaj! 

-Zostaw go! –krzyknęła mama. 

-Ty to się nie mieszaj!  

Pociągnął syna do siebie i zbił go za ,,złe zachowanie''. Matka próbowała go obronić ale ojciec 

pod wpływem alkoholu uderzył żonę tak mocno, że aż zalała się krwią. Murbus zadzwonił po 

karetkę, lecz matka nie przeżyła tej drogi. Ojciec Murbusa trafił do więzienia, a chłopak poszedł 

do sierocińca i przenieśli go do innej szkoły. Jedyną pamiątką po tym była broszka mamy, którą 

Murbus wziął ze sobą. Lecz tego co widział i słyszał nie zapomni i żaden opatrunek[11] tego 

nie naprawi. 

 

,,Gorszy nowy start''  

miejsce ,,sierociniec i szkoła'' 

W sierocińcu Murbus mieszkał z trzema innymi osobami. Byli jak on uratowani ze złych rodzin 

i też mieli złe wspomnienia. 

- Jacy byli wasi rodzice? -spytał Murbus. 
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-Moi wykorzystywali mnie do robienia wszystkiego. –odpowiedział współlokator 1. 

-Moja mama zostawiła mnie bo nie mogła wytrzymać tego stresu.-odparł współlokator 2. 

-Mnie chcieli sprzedać na części lecz uratowała mnie policja. -powiedział ze łzami w oczach 

współlokator 3. - A ty? 

-Tata poszedł do więzienia za zabicie mamy. –odrzekł Murbus. 

W nowej szkole Murbus zrobił złe pierwsze wrażenie, wszyscy się z niego śmiali. Został znowu 

sam. Pewnego dnia zobaczył niedopałek. Wyglądał jak krzywa probówka[2]. Zapalił, 

spodobało mu się. Chciał więcej, nie wiedział skąd ale zobaczył dwie osoby, które paliły.  

-Skąd to macie? -podszedł do nich- Tylko ciekaw jestem bo sam bym chciał zapalić. 

-Ciekaw? A ile masz? -spytał  palacz 1-Może damy, jak dasz trochę kasy, więc ile masz? 

-Nie za dużo, ale przyniosę na jutro. 

-Dobrze przynieś chociaż 6zł, a wtedy ci damy. –stwierdził palacz 2. 

-Dobrze.  

Murbus wrócił następnego dnia, dał im szóstkę i dostał w zamian pół paczki. Zapalił, zapomniał 

o złu, które go spotkało. Chciał więcej. Palacze powiedzieli mu o dilerze[12]. Murbus poszedł 

do niego i za 20zł dostał strzykawkę[8], od której zachorował[7]. I tak przez trzy miesiące 

chodził do dilera. Aż pewnego dnia, w którym zdarzyła się powódź (10), wszyscy myśleli, że 

Murbus zginął. Ale nie, on uciekł [9] na ulicę. 

 

,,Ulica''   

miejsce ,,ulica'' 

Na ulicy Murbus spotkał mafię, która chętnie przyjęła go do swoich szeregów. Tak mijały lata. 

Murbus był tam strażnikiem i szczurem laboratoryjnym. Raz dostał tak mocno kijem w nogi, 

że aż się złamały. Nie mógł chodzić, musiał jeździć na wózku inwalidzkim[6]. Potem przez te 

testy jego serce nie wytrzymało. Puls[3] stanął. Reszta mafii próbowała mu pomóc, lecz nie 

mogli - nie mieli apteczki[5], wiec zawieźli go do szpitala. 

 

,,Na nogi’’  

miejsce ,,szpital’’ 

Kiedy dotarł do szpitala ledwo uszedł z życiem. Myślał nad sobą, jak się zmienić, jak to 

naprawić, jak stanąć na nogi, aż jedna z pielęgniarek to zaważyła i wiedziała jak mu pomóc. 

Pewnego dnia przyprowadziła do pomocy psa [4]. Murbus zakochał się w zwierzaku, 

zapomniał o tym, co się działo w jego dawnym życiu i w końcu odetchnął z ulgą.   
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