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Natalia Dominik – Ulica nadziei (ul. Polna) 

 

Żarowska Ulica Polna – roiło się tutaj od krzyków i wrzawy smukłych, podobnych 

figurą do rzeźby ,,Dawida” mężczyzn, należących do Towarzystwa Gimnastycznego oraz 

Klubu Piłkarskiego.   

Ulica ta bowiem stała się miejscem, gdzie spotykali się oni, aby porzucić na chwilę ducha 

walki i adrenaliny związanej z ciągłą, nieuniknioną rywalizacją i dać się ponieść fali rozrywki. 

Takie spotkania nie odbywały się jednak często, okazją była przykładowo rocznica powstania 

Klubu lub Towarzystwa, lecz wystarczyło to, aby zawodnicy mogli poznać się poza boiskami, 

parkami, w których to skupiali się praktycznie tylko na tym, jak pokonać swoich przyszłych 

rywali. Szczególnie członkowie Klubu Piłkarskiego, których treningi urozmaicone były w 

bogate obrazy Matki Natury, swoje myśli zmuszali do biegu w kierunku zwycięstwa.    

Myśl goniła myśl, a zarazem wszystkie uciekały przed problemami dnia codziennego, gubiły 

je gdzieś w drodze do mety.   

 

Aleks, jeden z najlepszych wówczas piłkarzy z drużyny młodzików, kapitan drużyny, 

zresztą nieprzypadkowo ze względu na jego zacięty charakter i ducha motywacji, właśnie 

przygotowywał się do kolejnego w tym tygodniu treningu.  

– Buty, spakowane. Woda, jest.  A no i najważniejsze… Jest. 

Wyszedł z domu, czule przytulając na pożegnanie swoją schorowaną, przemęczoną zarówno 

psychicznie jak i fizycznie matkę. W drodze na boisko, które było w istocie skrawkiem parku, 

wykupionym przez gminę od firmy „Kulmiz GmbH”, spotkał swojego bliskiego kolegę – 

Oskara, mieszkającego w wiosce obok Żarowa, należącego do Towarzystwa Gimnastycznego.  

– Wybierasz się na trening, prawda? Zresztą głupie pytanie… Nie widziałem Cię nigdzie 

indziej niż na ul. Polnej i boisku. – rzekł Oskar. 

– To mój drugi dom, moja ucieczka od rzeczywistości, wejście w inny świat, lepszy świat. Tam 

nie ma miejsca na inny ból niż fizyczny, ale czy ból fizyczny jest czymś negatywnym , gdy jest 

w stanie wyciszać ten psychiczny? – odpowiedział z uśmiechem na twarzy. 

 

Zmieszany Oskar nie wiedział co odpowiedzieć, wiedział z czym zmaga się Aleks, jednakże nie 

potrafił mu pomóc, z drugiej strony uważał, że chłopak sam odrzuca wszelaką pomoc i 

zamyka się we własnej emocjonalnej skorupie, która z czasem jest w stanie pęknąć.  

– U nas w Towarzystwie Gimnastycznym ostatnio dużo się dzieje, organizujemy mistrzostwa 

Żarowa w pływaniu dookoła stawu. Pod wpływem papierkowej roboty i całego zamieszania 

związanego z ustaleniem jak będzie to wyglądać, panuje lekki chaos. Jest wiele pomysłów, 

każdy jest podekscytowany tym, że odbędzie się u nas coś takiego. A wam jak idzie w 

rozgrywkach w tym sezonie? – zmienił temat, aby uniknąć rozmów „filozoficznych” z kolegą. 

– Dobrze, w niedzielę gramy mecz ze świdnicką drużyną, obawiam się, że możemy to 

przegrać.  A teraz wybacz, ale spieszę się.  

Aleks nie chciał dłużej rozmawiać, więc urwał rozmowę i chwilę później znalazł się na polu 

treningowym.        
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Przywitał się z kolegami z drużyny. Traktował ich jak drugą rodzinę, choć nie miał 

nawet pierwszej. Został sam z matką na którą patrzył codziennie ze łzami w oczach. Czuł 

jakby miał ją za moment stracić.  

– Chłopcy! Do mnie! – zawołał trener, po czym zaczął tłumaczyć jak ma wyglądać dzisiejszy 

trening.  

– Tak jest trenerze! – odpowiedział jeden z zawodników. 

Piłkarze rozbiegli się po boisku, aby wykonać najpierw staranną rozgrzewkę, nikt nie chciał 

nabawić się kontuzji na trzy dni przed ważnym meczem. Aleks wówczas zniknął na moment. 

Poszedł za pobliską budkę, gdzie zostawił swoją reklamówkę z wodą. Otworzył ją, wyjął wodę 

i coś jeszcze. Tak, były to leki. Nagle chłopak poczuł na ramieniu czyjąś dłoń. 

– A co ty tu robisz? – rzekł trener. 

– Ja tylko biorę tabletkę na gardło, chyba się przeziębiłem – odparł zmieszany. 

– Chcesz zrobić ze mnie głupka? Mogłeś chociaż schować tabletki z powrotem do 

reklamówki, abym nie zdążył przeczytać do czego służą. 

– To nie jest ważne, wracam na boisko, nie ma czasu na rozmowy, niedzielny mecz sam się 

nie wygra. – stanowczo powiedział Aleks i zadarł głowę do góry jakby chciał pokazać całą 

dumę, którą w sobie ma. 

Chłopak wtargnął na boisko i rozpoczął rozgrzewkę. W międzyczasie rzucił kilka 

motywacyjnych haseł i żartów, aby zmotywować swoich kolegów z drużyny do niedzielnego 

meczu. Jako kapitan był szanowaną osobą i darzono go sympatią, choć zwykle bywa tak, że 

osoby, które zyskują jakąś wyższą pozycję w danej grupie, nie są lubiane przez wszystkich z 

tej grupy. Aleks jednak wnosił do drużyny tyle pozytywnej energii, że „nie dało się go nie 

lubić” – jak określił jeden z zawodników. Pozytywna energia przekazywana drużynie była 

sprzeczna z tym, z czym zmagał się chłopak. Skutecznie oszukiwał wszystkich kolegów, a 

nawet sam siebie. To kosztowało go dużo wysiłku psychicznego, dlatego zawsze po treningu 

wybierał się na spacer ul. Polną. Tak było i tym razem. Miał sentyment do tego miejsca nie 

tylko ze względu na drużynowe imprezy, ale także ze względu na jego byłą sympatię. 

Mieszkała przy tej ulicy i razem chadzali do późnego wieczora. Lubił wspominać, rozmyślać i 

marzyć, bo wciąż pogrążony był w uczuciach. 

Po powrocie do domu Aleks zaopiekował się mamą, jako że był wieczór, to podał jej 

potrzebne leki, po których zaraz zasnęła. Sam nieco później położył się do łóżka i odpłynął.  

 

Nadeszła niedziela, dzień meczu. Wokół boiska stali kibice, w większości z 

Towarzystwa Gimnastycznego. Emocje sięgały zenitu, zresztą jak zawsze przy starciu dwóch 

silnych rywali. Ostatecznie szala zwycięstwa przechyliła się na stronę Żarowa. Nie  obyło się 

bez oklasków i krzyków zwycięstwa, a żarowscy piłkarze wraz z trenerem zebrali się w koło i 

skakali z radości. Wśród nich Aleks, zdobywca ostatniej bramki, która zadecydowała o losie 

meczu. Kapitan podziękował swoim kolegom, ze łzami w oczach mówił do nich: 

– Dziękuję, że jesteście, że traktujecie mnie jak brata. Dzięki wam potrafię jakkolwiek 

funkcjonować, tworzycie mój osobny świat, w którym nie ma miejsca na problemy, na 

zastanawianie się, czy warto w ogóle istnieć. Również dla mnie jesteście i zawsze będziecie 
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braćmi, cokolwiek by się nie stało... Jednak z przykrością muszę powiedzieć, że musicie 

wybrać wśród was innego kapitana, nie jestem w stanie dłużej grać, przynajmniej na razie, 

moja mama odeszła wczorajszego ranka. Przepraszam was.  

Po tych słowach Aleks odwrócił się i poszedł w kierunku domu, zostawiając drużynę w 

amoku. Nikt z nich bowiem nie wiedział nic o życiu byłego już kapitana. Stali w tak wielkim 

szoku, że nawet gdyby wtedy zatrzęsła się ziemia, to nie ruszyłoby ich to nawet na sekundę.  

Podczas rozmów żarowskich zawodników o tym, co się stało, Aleks był już w domu. 

Wziął swoje tabletki i osunął się po ścianie na podłogę. Stracił wszystko.  

– I po co było się rodzić? Dla kilku sukcesów, z których nie potrafię się już cieszyć? Dla 

rodziców, którzy odeszli szybciej niż powinni? Dla bliskich, których nie mam, bo od zawsze 

bałem się zaufać komukolwiek?  

Po swoich przemyśleniach wstał, wybrał się do pobliskiego sklepu i kupił alkohol, co 

nie było w jego stylu, przecież nie pił wcale, nawet podczas drużynowych imprez. Szybko 

jednak wrócił do domu, oczywiście przez ulicę Polną.  Postawił butelkę na stole, obok niej 

położył tabletki, które jeszcze przed śmiercią podawał mamie, aby mogła zasnąć bez 

przeszywającego ją na wskroś bólu. Usiadł na starej, zakurzonej wersalce i jeszcze przez 

moment wspominał czasy dzieciństwa, które wydawały mu się bajką, ale jakże piękną, a 

zarazem tak nierealną w tym momencie. Uśmiechnął się sam do siebie i rzekł ze łzą 

spływającą po policzku: 

– Mamo, tato, już niedługo znów się zobaczymy… 


