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Imię i nazwisko: Natalia Gajda 

Wiek: 12 lat 

Klasa: VI f 

Szkoła: Szkoła Podstawowa Nr 11 w Jeleniej Górze 

Imię i nazwisko nauczyciela języka polskiego: Bożena Gromadzka 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji obec-

nego i przyszłych procesów konkursowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych o-

sobowych z 29.08.1997 r. (Dz.U. nr 133, poz. 883 z późn. zm.) 



Pani pielęgniarka odłączyła mi właśnie ostatnią kroplówkę, teraz czekamy 

z mamą tylko na wypis. 

- Mamo, mogę iść jeszcze do Moniki przed wyjazdem? 

- Tak oczywiście, ale nie na długo, bo zaraz przyjdzie pani doktor z wypisem.-

odpowiedziała serdecznie 

- Wspaniale! Dziękuję. 

Chwyciłam książkę w okładce z tektury i wyszłam z sali. Udałam się w kierunku 

sali Magdy. Po drodze mijam szpitalne korytarze. Krótko spoglądam w okno. Nic 

ciekawego. Po parku praktycznie nikt nie chodzi, na drzewach liście się jeszcze 

nie pojawiły, a z ławek schodzi farba. To nie górski krajobraz. Zapukałam i 

weszłam. 

- Cześć, Monika. Jak się czujesz? 

- Dobrze.- jej ton brzmiał mało przekonująco.-Ty to masz dobrze, wracasz do 

domu, a ja muszę tu siedzieć. 

- Napisałam dla Ciebie taką miniksiążkę. Jak chcesz to ci przeczytam. Chcesz?-

zapytałam i uśmiechnęłam się lekko. 

Magda nic nie odpowiedziała, tylko lekko skinęła głową, więc zaczęłam czytać: 

- Dziś piątek, wieczór się zbliża. Na korytarzach kliniki hematologii i onkologii 

dziecięcej słychać kroki. To lekarze właśnie skończyli swój dyżur. Pielęgniarki 

odłączają dzieciom wszelkie kroplówki. I właśnie w tym momencie, jakby ktoś 

wypowiedział magiczne zaklęcie, wszystkie wrota otwarto! Królowe i królowie 

wyłaniają się wraz ze swoją wierną świtą. Zaczynają się tańce, harce i różne 

zabawy, jak na prawdziwy bal przystało. W powietrzu aż czuć magiczną moc i 

chyba pielęgniarki się jej tyle nawdychały, że aż same w dobre wróżki się 

poprzemieniały i różne zabawy jeszcze mocniej porozkręcały. A co do świty, to 

również nuda jej nie dręczy, bo mimo swej czujności, gdzieś tam zagłębili się w 

rozmowie. Oczywiście różnorodność wieku tutaj jest, więc nie każdy robi to 

samo. Wystarczy popatrzeć na ladę pielęgniarską. O! A co to?! Tam gdzie kiedyś 

była lada, teraz jest salon kosmetyczny i to nie byle jaki, ze świecą by takiego 

szukać! Wystarczy wejść i od razu uderza nas niesamowita gościnność i talent 

nastoletnich dziewczyn. Gdy tylko się wyjdzie, trzeba uważać na samochody i 

różne inne pojazdy wyścigowe, które tak zawodowo prowadzą trzyletni 

chłopcy. Ale co to za dziwy, tu gdzie kiedyś była sala Kasi i Basi, teraz jest 

stadnina koni. Na podłodze stajnie, pastwiska, hale, karuzele i padoki, a do tego 



sto, dwieście, może trzysta figurek koni, a do nich dochodzą figurki ludzi i 

innych zwierząt. Kasia właśnie przygotowuje konie na jazdę, a Basia ustawia 

imponujący tor przeszkód dla młodych jeźdźców i koni.  

Drzwi na oddział otwarto! Zrobiono to tak nagle i głośno, że wszyscy 

zamarli. Kto otworzył drzwi? Czy to zły czarnoksiężnik chce popsuć bal? Przez 

drzwi wkracza szefowa kliniki, widać że magia i jej gabinetu nie ominęła, bo ta 

oto królowa dobrych wróżek na oddział wchodzi rozszczekaną i rozbieganą 

chmarą szczeniaczków! Wszystkie dziewczęta zachwycone! Oczywiście zaczęły 

się czesania, oporządzania oraz zabawy. Z kim, pytacie? Oczywiście, że ze 

szczeniakami! Oto Czarek i Arek odstawili swoje samochody wyścigowe do 

garażów, ale oczywiście z wyścigów nie zrezygnowali. Ustawiają się w rzędzie 

chłopcy i dziewczęta, oczywiście grupy wiekowe zachowano, aby każdy miał 

równe szanse i ruszyli! Nie jest to prosty bieg, gdyż szczeniaki to wyrywają do 

przodu, to się potykają, a tu znów zatrzymują się, aby się podrapać. Wreszcie 

dobiegają do mety, gdzie na każdego czeka nagroda. Po meczącym wyścigu na 

korytarzu zapada cisza… Pytacie się czemu? Szczeniaki wyszły, do domu 

wracają, a cała reszta już pozasypiała.  

Następnego ranka cisza. Na korytarzach ani widu, ani słychu wesołej 

ferajny. Nic! Jedynie co jakiś czas jak zjawa pojawia się zaspana świta. Co się 

dzieje? O co chodzi? Czemu cisza taka straszna tu panuje? Otóż odpowiedź jest 

prosta. Wystarczy tylko zajrzeć do choćby jednego królestwa, a więcej pytań i 

strachów nam się nie nasunie. Dlaczego, pytacie? Wszyscy władcy śpią, śpią jak 

zabici. Trudno im się dziwić. Po tak wspaniale spędzonym wieczorze, po tylu 

męczących, ale cudownych zabawach dałoby się nie być zmęczonym? Otóż nie. 

Na korytarzach cisza. Jest weekend, więc lekarze mają wolne. Około pory 

obiadowej tylko kilkoro otworzyło oczy, aby zjeść obiad. Jednak gdy nadszedł 

wieczór, znów wszystkie wrota otwarto! Pielęgniarki siedzą przy ladzie i mówią: 

- Dziś wielka uczta! Prosimy zasiąść przy stołach i złożyć zamówienie. 

A co za wykwintne dania na ucztę podadzą? Ach, cóż za zapach już czuć, to 

zapach, który odpowie na to pytanie. Pizza przyjechała! A oto na salę 

bankietową kelnerzy wnieśli chyba z tuzin przeróżnych pizz. Gdy wszyscy już 

zjedli i się objedli, zabawy zaczęły się huczniejsze i głośniejsze niż wczoraj. 

Pielęgniarka znów zaczęły zabawiać władców. A tam, gdzie wczoraj był salon 

kosmetyczny, dziś rano lada, a teraz… salon gier! Ania i Klara stanowiska z 

różnymi grami porozkładały i cała młodzież się tam zebrała. Chłopcy zaczęli 

rozgrywki w chińczyka, a dziewczyny w pięć sekund zaczęły grać. W końcu 



wszyscy inne zajęcia porzucili i zaczęły się rozgrywki oddziałowe! Każdy z 

każdym grał. Minęła jedna godzina, druga, a wszyscy dalej grali!  

Dopiero koło północy zmęczeni powlekli się do łóżek, zmęczeni, ale 

szczęśliwi szybko zasnęli. 

- Klara… 

- Tak?- odłożyłam książkę na stolik i popatrzyłam na moją młodszą koleżankę. 

- Czy te wszystkie dzieci naprawdę były tutaj? To niemożliwe. Ta szpitalna 

rzeczywistość mnie przytłacza i wcale nie jest tak miło jak jest to opisane w 

książce, więc powiedz mi, gdzie one są? - mówiąc to patrzyła cały czas prosto w 

moje oczy. 

- Monika, te dzieci to my wszyscy, po prostu swoją smutną rzeczywistość 

bardzo starannie zaklejamy kolorową taśmą z radością i marzeniami. 


