
Fałszywa czy pomocna? 

           O przemocy i znęcaniu się w szkołach słyszy się coraz częściej. Niestety i w 

moim gimnazjum doszło do takich sytuacji. Na szczęście sprawcy zostali 

odpowiednio ukarani. Opowiem wam, jak to było. 

           Do szkoły przyszłam tak jak zawsze, spóźniona... Dzieje się tak, gdyż muszę 

odprowadzać moją siostrę do przedszkola, ale mniejsza o to. Zazwyczaj maszeruję 

prosto na lekcje, lecz tym razem było inaczej. Po tym, co zobaczyłam, schowałam 

się w szatni. Mój kolega, Piotrek z klasy 3b bił pierwszoklasistę. Nie rozumiem, co 

taki 13-latek może złego zrobić 15-latkowi. Myślałam o tym tak długo, że zleciało 

całe 45 minut. Kiedy znalazłam moją przyjaciółkę, wszystko jej powiedziałam. 

Odpowiedziała mi z niedowierzaniem: 

- Naprawdę?!  

- Niestety tak, nie wiem, co mam z tym zrobić... 

- Jak to co? Zgłoś to koniecznie pani dyrektor - zaproponowała. 

- Ale to mój kumpel... 

I właśnie wtedy do mnie dotarło, co ja wtedy powiedziałam. Jak mogłam 

kumplować się z kimś takim? Fakt, nie znamy się jakoś długo, może cztery 

miesiące. Może za szybko mianowałam go moim przyjacielem. Wahałam się, czy 

pójść do wychowawczyni, wyszłoby na to, że jestem fałszywa. Postanowiłam, że 

pójdę do Piotrka i z nim po prostu pogadam. Znalazłam go przy sali gimnastycznej. 

- Cześć - powiedziałam. 

- No hej - odpowiedział mi, gapiąc się w swój telefon. 

- Widziałam cię dzisiaj z jakimś chłopakiem z pierwszej klasy i... Nie daje mi to 

spokoju, jak mogłeś go tak potraktować? 

- Słuchaj Ola, to nie jest tak, mały się z nami zaczynał i ktoś musiał go 

przyprowadzić do porządku, no nie? 

- A co Ci takiego zrobił? 



- Nie mi, Bartkowi. No wiesz, jacy ci nowi są, strasznie się zaczepiają. Myśli, że 

może wszystko, a wcale tak nie jest. 

- I to był powód? Może chciał zwrócić Waszą uwagę, zakolegować się...? – 

dopytywałam z niedowierzaniem. 

- Nie bądź śmieszna! 

Sensu ciągnięcia dalej tej rozmowy nie było, dlatego też poszłam do swojej klasy. 

Nie pomyślałabym, że on taki jest! Myślałam nad tą całą sytuacją w domu po 

szkole. Z jednej strony zachowałabym się dojrzale, bo ten pierwszak nie zrobił nic 

złego, a został ukarany. Natomiast z drugiej byłabym wytykana palcami za 

skarżenie.. Mimo to chciałam iść do nauczycieli i powiedzieć to, co wiem, ale w 

momencie podjęcia decyzji dostałam sms-a od Piotrka: 

,,Widziałaś tę całą sytuację i co zamierzasz zrobić?'' 

I zaczęła się rozmowa. Odpisałam mu, że nie zostawię tego dla siebie. Wtedy 

wyznał mi całą prawdę, że jest zmuszany do takiego postępowania. Bartek i jego 

cała, śmieszna ''ekipa'' kazała mu to zrobić. Powód tych czynów został wyjaśniony. 

Gadaliśmy bardzo długo i zdołałam namówić Piotrka do tego, żeby poszedł 

powiedzieć o tym razem ze mną. Zgodził się! Następnego dnia w szkole poszliśmy 

do pani wychowawczyni i opowiedzieliśmy jej całą historię. Niestety, nie obeszło 

się bez ukarania Piotra. Dostał punkty minusowe i zakaz przychodzenia na 

dyskoteki, tak samo jak chłopacy. Za to ja zostałam pochwalona i nauczyciele 

poprosili mnie, żebym przedstawiła tę sytuację całej szkole na apelu. Miało to 

skłonić innych do odpowiedniego postępowania.  

           Myślałam, że Piotrek obrazi się na mnie za to. Jednak było inaczej. 

Zakumplowaliśmy się jeszcze bardziej. Dobrze, że mi się zwierzył. Chyba teraz już 

mogę mu zaufać, bo on mi na pewno. Odrobił minusowe punkty, pomagając 

dekorować salę na przedstawienie i już więcej taka sytuacja nie miała miejsca. 

               


