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  Gwizdek rozległ się radosnym dźwiękiem po całym szkolnym stadionie, Szkoła Podstawowa 
Nr 11 właśnie rozpoczęła, ostatnią przed wakacjami Olimpiadę Sportową. Był to naprawdę 
uroczysty i długo wyczekiwany dzień, wszak Szkoła Nr 11 słynęła ze wspaniałego programu 
sportowego, a wielu uczniów, którzy przeszli przez jej mury, zostało później doskonałymi 
sportowcami. Dlatego niemal każdy marzył by wziąć w niej udział, a nie było to wcale takie 
proste. Zawodnik Szkolnej Olimpiady musiał się wcześniej zakwalifikować, czyli osiągnąć 
jeden z najlepszych wyników w swojej dyscyplinie sportu. Na widowni szkolnego stadionu 
zebrali się już przyjaciele i kibicujące rodziny, dzielnie wspierając uczestników szkolnych 
zawodów. Na bieżni rozgrzewali się biegacze, a na murawie rozciągali się skoczkowie w dal 
i zawodnicy rzucający piłką lekarską. Uczestnicy biegali w miejscu, podskakiwali, robili 
przysiady i skłony, a reszta z zapartym tchem oczekiwała na pierwszy wyścig. 
Jednym z najbardziej podekscytowanych kibiców był Kuba…
   Kuba razem z rodzicami i młodszą siostrzyczką siedział w pierwszym rzędzie, tuż przy linii 
startowej bieżni i z zapałem obserwował każdy ruch sędziego rozpoczynającego kolejny 
bieg. Kiedy usłyszał gwizdek,  siedząc na ławce, zaczął szybko przebierać nogami, tak jakby 
biegł razem z pozostałymi zawodnikami. Tak bardzo chciał być jednym z nich… Chciał być 
taki jak Rafał, kolega ze starszej klasy, który zawsze był najszybszy i wygrywał wszystkie 
szkolne zawody. Tym razem również Rafał przybiegł jako pierwszy, a na mecie koledzy 
i koleżanki radośnie podbiegli, żeby mu pogratulować. Kuba też postanowił złożyć Rafałowi 
gratulacje.
- Ależ ty jesteś szybki! – powiedział z podziwem patrząc na wysportowanego, szczupłego 
kolegę.
- Dzięki Pączek! – rzucił złośliwie Rafał, spoglądając na okrągłego Kubę. 
- Pączek?! Ha ha ha!! – rozbrzmiały głosy innych zawodników.
- Pączek!!! A to dobre! Uciekaj stąd Pączek! – powiedział, któryś z kolegów Rafała.
   Zawstydzony Kuba spuścił głowę i smutnym krokiem wrócił na ławkę kibiców. 
Łzy napłynęły mu do oczu, jednak za wszelką cenę nie chciał pokazać komukolwiek, 
jak zabolała go ta uwaga, nawet rodzicom. Dlatego po chwili zacisnął pięść i ze wszystkich 
sił starał się uśmiechać, aż do końca zawodów. Jednak teraz jeszcze bardziej zazdrościł 
kolegom i koleżankom, którzy mogli uczestniczyć w olimpiadzie. Jednocześnie nie potrafił  
zrozumieć, dlaczego Rafał i jego koledzy postanowili mu dokuczać, tylko dlatego, że nie jest 
taki wysportowany jak oni…
   Po kilku dniach rozpoczęły się długo wyczekiwane przez wszystkich wakacje. Kuba też 
nie mógł się ich doczekać. Liczył na to, że jak co roku pojedzie z mamą, tatą i siostrą nad 
morze. Dlatego w podskokach wracał ze szkoły dumnie niosąc swoje świadectwo. Kiedy 
tylko przekroczył próg domu wykrzyknął radośnie:
- Już jestem i mam same piątki i szóstki na świadectwie! 



- To wspaniale Kubusiu! Proszę, ściągnij buty i przyjdź do pokoju… - powiedział tata.
  Kuba posłusznie przyszedł, usiadł na kanapie, a tata zaczął mówić:
- W tym roku musimy zmienić nasze wakacyjne plany… Dostałem duży kontrakt i nie 
będziemy mogli razem pojechać nad morze…
   Oczy Kuby zaszkliły się od łez. Od tak dawna czekał na ten wyjazd. Chciał spędzić ten czas 
z mamą i tatą, pływać w morzu i basenie, bawić się i… zapomnieć o nieprzyjemnych uwagach 
szkolnych kolegów.
- Jednak, nie martw się! – dodał po chwili tata – Wakacje spędzisz u babci i dziadka 
w górach!
- Tam jest tak pięknie… – dodała mama z rozrzewnieniem – Może poznasz też jakichś 
kolegów. Z pewnością nie będziesz się nudził!
   Kuba ani trochę nie był zachwycony tym pomysłem. Zdecydowanie jednak wolał wyjazd 
w góry do dziadków od wakacji spędzonych w domu. 
- Bardzo chciałem pojechać nad morze… - powiedział zasmucony - …ale mogę też odwiedzić 
dziadków, pewnie się ucieszą… - dodał z lekko wymuszonym uśmiechem.
  Widząc to mama mocno przytuliła Kubę i pogłaskała go po głowie.
- Zobaczysz, to będą bardzo ciekawe wakacje… - powiedziała całując go w czoło.
   Na następny dzień Kuba, z pomocą mamy, zaczął pakować się do wyjazdu. Kiedy plecak 
był już pełen wsiadł do samochodu i wraz z tatą wyruszyli w góry do domku dziadków. 
Po drodze mijali piękne wzgórza, lasy pełne wysokich świerków i sosen, a także kilka razy 
widzieli urocze górskie strumyczki, w których krople wody mieniły się niczym kryształy. 
Pod koniec drogi jechali krętą, pnącą się w górę ulicą, która zdawała się nie mieć końca.
- Zapomniałem jak tu jest wysoko! – powiedział z niedowierzaniem Kuba, wychylając się 
przez okno.
- Tak! Pewnie tego nie pamiętasz, bo byłeś bardzo mały, kiedy odwiedzaliśmy ostatnio 
dziadków, ale babcia i dziadek mieszkają prawie na szczycie tej góry! – odparł z uśmiechem 
tata.
   Kuba rozglądał się podejrzliwie w poszukiwaniu jakichkolwiek budek z lodami, kawiarni 
i cukierni, jednak dokoła były jedynie góry, las i kilka oddalonych od siebie drewnianych 
chatek. 
- Czy tutaj są jakieś sklepy? – zapytał nagle.
- Tak… - odpowiedział tata z lekkim zawahaniem – Na dole w miasteczku.
   Kubuś spojrzał przez tylną szybę i zobaczył skupisko góralskich domków, daleko za nimi, 
w dole, u samego podnóża góry. 
- I babcia i dziadek codziennie tam jeżdżą?! – zapytał przejęty.
- Tak naprawdę, najczęściej… chodzą, a nie jeżdżą – odparł śmiejąc się tata.
  Kuba był pod wielkim wrażeniem tego, co przed chwilą usłyszał. Pomyślał sobie, że babcia 
i dziadek muszą być bardzo silni i wysportowani, skoro niemal codziennie przemierzają tak 
długą drogę.
  Chwilę później byli już na miejscu. Miejsce, gdzie był domek babci i dziadka wyglądało 



niczym ilustracja z bajki. Sam dom był z drewna, przy drzwiach i przy każdym oknie były 
ręcznie rzeźbione i malowane zdobienia, a na piętrze mały, również zdobiony balkonik. 
Wokół chatki rosły jaskrawe, cudownie pachnące kwiaty, a tuż obok wił się mały górski 
strumyk.
- Jak tu pięknie! – wykrzyknął zachwycony Kuba.
- Cieszę się, że ci się podoba! – powiedział dziadek, który właśnie wyszedł z domu, 
żeby ich przywitać – Witajcie! I chodźcie do środka. Babcia przygotowała pyszny obiad.
Po obiedzie tata wyściskał Kubę na pożegnanie i ruszył w drogę powrotną do domu.
- Babciu… - zapytał nieśmiało Kuba – Czy to prawda, że ty i dziadek codziennie chodzicie 
pieszo do miasteczka?
- Może nie codziennie, bo nogi już nie te, co kiedyś, ale tak Kubusiu. Kiedy trzeba zrobić 
zakupy, albo coś załatwić w urzędzie, zwykle robimy sobie z dziadkiem taki spokojny spacer 
do miasteczka – powiedziała rozbawiona pytaniem babcia i po chwili dodała – Dziadek 
kiedyś za każdym razem wracał do domu biegiem… 
- Naprawdę ?! – Kuba nie mógł się wprost nadziwić – To dziadek musiał być sportowcem!
- W przeszłości trochę trenowałem… - przyznał się po chwili dziadek – A ty lubisz sport?
- Bardzo! – wykrzyknął Kuba, po czym ze smutną miną dodał – Tylko, że jestem naprawdę 
kiepski… Chciałbym być w tym dobry, szybko biegać i daleko skakać, startować w szkolnej 
olimpiadzie, ale jestem na to za słaby i szybko się męczę…
- A starasz się ćwiczyć codziennie? – zapytał dociekliwie dziadek.
- Tak właściwie to nie… - odparł markotnie Kuba – Tylko czasami, w szkole… 
- Jeśli chcesz być lepszym, to musisz ćwiczyć codziennie! Trochę ruchu codziennie 
z pewnością Cie wzmocni!
- Dziadku, ale ja nie wiem jak…
   Dziadek spojrzał badawczo na okrągłego Kubę, chwilę pomyślał, po czym powiedział:
- Koło naszej chatki jest ścieżka biegnąca do lasu. Tam ktoś stworzył „ścieżkę zdrowia”, 
czyli trasę którą można przejść lub przebiec zatrzymując się przy różnych, specjalnie 
ustawionych stacjach. Przy każdej z takich stacji jest tabliczka opisująca ćwiczenie, 
które należy wykonać. Jeśli chcesz pójdziemy tam jutro i wszystko ci pokażę!
   Kuba bardzo się ucieszył i z radością zgodził się wybrać z dziadkiem. Tak bardzo nie mógł 
się doczekać, że nie spał prawie całą noc, a rano wstał jeszcze przed dziadkiem, żeby w 
pełni przygotować się na czekającą go wyprawę. Szybko zjadł śniadanie, założył sportowe 
trampki 
i niecierpliwie czekał przy drzwiach na dziadka.
- Dziadku, chodźmy już! Proszę!
- Dobrze już, dobrze. Założę tylko wygodne buty i wyruszamy – powiedział ochoczo dziadek.
   Po chwili oboje ruszyli polną dróżką prowadzącą do sosnowego lasu. Kiedy tylko minęli 
pierwsze drzewa ukazała się im duża drewniana tablica z napisem „Ścieżka Zdrowia”.
- Tu jest początek naszej trasy… - powiedział dziadek – Dzisiaj tylko powolutku przejdziemy, 
jak na spacerze. Ja już jestem za stary i nie mam tak dużo siły, ale można tutaj spotkać wiele 



osób, które tę ścieżkę pokonują biegiem. Ty też będziesz mógł spróbować, kiedy nabierzesz 
sił.
  Kuba z uwagą słuchał dziadka przytakując głową. Już chwilę później dotarli do pierwszej 
stacji, gdzie do drzewa przybita była tabliczka z napisem „Skoki po pieńkach”. 
Tuż za tabliczką znajdowało się kilkanaście szeroko rozstawionych pieńków drzew w formie 
slalomu.
- Jeśli chcesz wykonać to zadanie, musisz przeskoczyć po wszystkich pieńkach, raz prawą 
a raz lewą nogą – wytłumaczył dziadek.
- Nie wiem, czy dam radę… - odparł zaniepokojony Kuba.
- Jeśli nie spróbujesz, to się nie dowiesz. – powiedział zachęcając go dziadek.
   Kuba stanął na pierwszym pieńku, ugiął nogi w kolanach, wybił się i… skoczył!
- Udało się! – wykrzyknął radośnie.
- Wiedziałem, że ci się uda! – powiedział dziadek.
   Potem Kuba szybko pokonał kolejnych dwadzieścia pieńków i lekko zasapany, 
ale szczęśliwy ruszył z dziadkiem prosto do kolejnej stacji. Znów zobaczyli drewnianą 
tabliczkę, tym razem z napisem „Równoważnia”.
- Widzisz ten powalony konar drzewa? – zapytał dziadek.
- Tak! Już wiem, co trzeba zrobić! Trzeba przejść po konarze krok za krokiem w jednej linii. 
– oznajmił Kuba.
- Dokładnie tak. – potwierdził dziadek – Wiem, że dasz radę!
   Kuba ochoczo pokonał drugie zadanie i nie mógł się już doczekać, co go jeszcze czeka 
na kolejnych stacjach. Nagle zauważył, że następne ćwiczenia sprawiają mu coraz mniej 
trudności. Czuł się silniejszy i bardziej pewny siebie, a doping dziadka pomagało mu zmagać 
się z każdym wysiłkiem. Dlatego też, bez problemu wdrapał się na pajęczynę zrobioną 
z powiązanych lin, podciągał się oparty  na dwóch belkach, zrobił dziesięć przysiadów, 
a nawet pokonał wszystkie szczeble zawieszonej poziomo drabinki, chwytając się tylko 
rękami. Kiedy ukończył ostatnie zadanie czuł się zmęczony, 
ale niezmiernie szczęśliwy.
- Na dzisiaj wystarczy! Wracajmy do babci na obiad – powiedział dziadek i po chwili dodał 
– Jestem z ciebie Kubusiu naprawdę dumny.
   Kuba też był z siebie dumny, a dzięki dziadkowi pierwszy raz nie czuł się jak słabeusz i nie 
mógł się już doczekać, kiedy wybierze się na ścieżkę zdrowia ponownie.
   Przez następny tydzień Kuba z dziadkiem codziennie spacerowali wzdłuż leśnej ścieżki 
zdrowia. Kuba doskonale czuł, że każda stacja nie sprawia jemu już problemu, a niektóre 
zadania chciał nawet pokonywać kilka razy.
- Dziadku, czy myślisz, że jak będę tutaj chodził codziennie, to będę mógł wystartować 
w szkolnej olimpiadzie? – zapytał nagle.
- Naturalnie! – powiedział dziadek – A w jakiej dyscyplinie chciałbyś startować?
- Bardzo chciałbym biegać, ale szybko się męczę… Jestem chyba na to za wolny…
- Nikt nie jest od razu bardzo szybki Kubusiu. – uspokajał go dziadek – Trening czyni mistrza! 



– dodał po chwili.
   Po tych słowach Kuba ćwiczył z jeszcze większym zapałem, czuł jednak, że przebiegnięcie 
ścieżki zdrowia jest dla niego nadal zbyt ciężkim wyzwaniem…
   Któregoś dnia dziadek musiał wybrać się do miasteczka i nie mógł towarzyszyć Kubie 
w jego, codziennym już, treningu. Kuba, znając już drogę na pamięć postanowił po raz 
pierwszy przemierzyć ścieżkę sam. Kiedy dotarł do pierwszej stacji zobaczył biegnącego 
ścieżką starszego chłopca. Chłopiec miał na sobie sportowy dres, a na plecach dresowej 
bluzy widniała nazwa jakiegoś klubu. Widząc Kubę chłopiec uśmiechnął się, pomachał 
do niego ręką i w równym tempie pobiegł dalej. Z natury nieśmiały Kuba troszkę się zawstydził, 
jednak również pomachał ręką do młodego biegacza. Kuba spokojnie przemierzał kolejne 
stacje, aż gdzieś w połowie ścieżki znowu zobaczył tego samego chłopca w sportowym 
dresie. Stał oparty o drzewo starał się rozciągać wyciągając na przemian raz prawą, raz lewą 
nogę. Kiedy zobaczył Kubę znów się uśmiechnął i przestał na chwilę ćwiczyć.
- Cześć! – zawołał do Kuby – Jestem Kacper.
- Ja jestem Kuba – powiedział nieśmiało.
- Miło mi Cie poznać Kuba. Często tutaj przychodzisz? – zapytał Kacper.
- Odkąd przyjechałem do babci i dziadka na wakacje jestem tutaj codziennie! – pochwalił 
się Kuba.
- To świetnie! Miło jest spotkać kogoś, kto lubi sport i ćwiczenia tak jak ja! – ucieszył się 
Kacper – Trenujesz coś? – zapytał po chwili.
- Jestem za słaby… ale ćwiczę, żeby być zdrowym i silnym! Kiedyś chciałbym biegać… jak 
ty - odparł Kuba z podziwem w głosie. 
- Nie przejmuj się. Wcześniej też byłem słaby. W klasie zawsze byłem najniższy i bardzo 
chudy, ale kochałem sport. Postanowiłem trenować, mimo że część kolegów dokuczała mi 
i chciała mnie zniechęcić… - wyznał Kacper.
   Kubie, aż zaświeciły się oczy z niedowierzania i wzruszenia. Czyżby ten młody sportowiec 
mógł mieć podobne problemy jak on sam…? 
- Mi też w szkole dokuczają. Nazywają mnie „Pączek”… - powiedział smutno Kuba.
- Niech to ciebie nie zniechęca! Uwierz w siebie! Przecież sport jest dla każdego. – powiedział 
z uśmiechem Kacper i dodał – Na początku też byłem powolny i słaby, 
ale zacząłem ćwiczyć. Codziennie przebiegałem, kawałek drogi do szkoły, potem 
pokonywałem coraz dłuższe odcinki. Teraz trenuję w klubie sportowym już od dwóch lat.
- Naprawdę?! – zapytał z podziwem Kuba.
- Tak. Nawet zaczynam brać udział w ogólnopolskich zawodach sportowych! – powiedział 
dumnie Kacper.
- Ja też chciałbym brać udział w zawodach… w Olimpiadzie Szkolnej. Do tej pory byłem 
za słaby, żeby dostać się do reprezentacji klasy… - przyznał smutno Kuba.
- W takim razie trenuj ze mną! – powiedział Kacper – Będziemy się tutaj spotykać codziennie, 
do końca wakacji i będziemy razem ćwiczyć i biegać. Co ty na to? – zaproponował.
- Tak! Bardzo chętnie! – ucieszył się Kuba.



  Następnego dnia Kuba i Kacper spotkali się na początku leśnej ścieżki. Kacper doskonale 
sprawdzał się w roli trenera pokazując Kubie ćwiczenia, od których on sam zaczynał swoje 
pierwsze treningi. Kuba z uwagą słuchał wszystkich rad nowego kolegi i każdego dnia był 
w stanie przebiec spory kawałek więcej. W połowie ścieżki Kuba i Kacper zawsze robili sobie 
przerwę. Siadali na trawie, pili wodę i odpoczywali, a w trakcie tego odpoczynku rozmawiali i 
nie raz śmiali się do łez. A ostatniego dnia wakacji Kuba i Kacper wspólnie przebiegli już całą 
ścieżkę zdrowia.
- Chyba zakończyliśmy nasze ostatnie ćwiczenia – powiedział Kacper.
- Chyba tak… - powiedział smutno Kuba.
- Nie martw się! – odparł na pocieszenie Kacper – Będziemy się odwiedzać. 
Przecież jesteśmy teraz przyjaciółmi!
- Tak! – wykrzyknął uszczęśliwiony Kuba.
- Chcę przyjechać i zobaczyć cię na Szkolnej Olimpiadzie. Wierzę, że teraz na pewno będziesz 
w reprezentacji klasy! – powiedział Kacper.
- Obiecuję, że dam z siebie wszystko!
   Kuba uściskał swojego przyjaciela na pożegnanie i wrócił do chatki babci i dziadka, 
gdzie już czekał na niego tata. Ciężko było się Kubie pożegnać z dziadkami i tym przepięknym 
miejscem.
- Będę tęsknił… - chlipał przytulając się do babci i dziadka.
- Możesz tu przyjeżdżać, kiedy tylko chcesz! – powiedziała babcia.
- Pod warunkiem, że nie będziesz miał zajęć w szkole! – uściślił szybko tata.
  Kiedy odjeżdżali Kuba spojrzał jeszcze w kierunku leśnej dróżki, na końcu której rozpoczynała 
się ścieżka zdrowia.
- To były moje najlepsze wakacje! – powiedział nagle.
   Tata uśmiechnął się i pogłaskał go po głowie.
- Słyszałem od dziadków, że codziennie ćwiczyłeś. Jestem pod wrażeniem! – powiedział 
dumnie tata.
- Nie byłem sam! Trenowałem razem z przyjacielem… - powiedział Kuba, po czym szybko 
dodał – Przyjedzie mnie dopingować, na kolejnej Szkolnej Olimpiadzie!
- Przecież musisz wcześniej dostać się do reprezentacji klasy… Czy jesteś pewien, że tym 
razem dasz radę? – zapytał badawczo tata.
- Jestem pewien! – powiedział stanowczo Kuba – Przecież trening czyni mistrza! – 
wykrzyknął dumnie.
  Tata również był tego pewien i nie mógł się już doczekać chwili, kiedy zobaczy Kubę 
na szkolnym stadionie. A sam Kuba jeszcze nigdy tak radośnie nie wyczekiwał początku roku 
szkolnego… 


