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SPIS TREŚCI 

 

1. To ja 

2. Jestem nowy 

3. Ratunku !!! 

4. Jestem sam 

5. Pan od matmy 

6. On jest z innej planety 

7. Piąte koło u wozu 

8. Co ze mną będzie? 

9. Filip 

10. Przyroda 

11. Konkurs 

12. Przyjaciel na dobre i na złe 

13. Jest super! 

14. Ostatni dzwonek 
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ROZDZIAŁ 1 

TO JA 

 

 

 Cześć, ten włochaty, wielki chudzielec to ja, 

Wojtek. Niestety, włosy odziedziczyłem po tacie. Są tak 

sztywne i sterczące na wszystkie strony jak u niego. 

Dosłownie szczotka ryżowa. Niestety, trochę mi za nie 

wstyd, ale nic na to nie poradzę. 

Nikt na mnie w klasie inaczej nie mówił, tylko szczota.  

To moja ksywa. Nie za bardzo się tym przejmowałem. 

Każdy w klasie ma swoją ksywę. 

    Poza włosami odziedziczyłem po tacie jeszcze  

to, że jestem przeraźliwie wysoki i chudy – taka tyczka. 

Oczy mam mamy, no i te nieszczęsne dołki w policzkach 

też... 

 Mój najlepszy kumpel, Janek, jest zupełnie inny. 

Dużo niższy i grubszy. Nic dziwnego, jego ulubionym 

zajęciem jest jedzenie pizzy lub hamburgera. Ale poza 
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tym jest ok. Mamy wspólne zainteresowania. Spotykamy 

się na zmianę, raz u niego, raz u mnie i gramy  

na komputerze, PSP, PS3. Razem jeździmy rowerem,  

na hulajnodze lub na rolkach...A w zimę... To dopiero 

istne szaleństwo... Narty... To jest coś, co tygrysy lubią 

najbardziej… Podczas ostatnich ferii razem wyjechaliśmy. 

Moi rodzice wzięli go na wyjazd razem ze mną. Było 

super! 

Było... 

A co teraz? Co będzie ze mną i z Jankiem? Bo stała 

się rzecz straszna...Niebywała... No dosłownie istna 

tragedia: rodzice kupili nowe mieszkanie. Stwierdzili,  

że gdy urodziła się siostrzyczka, to już się nie mieścimy. 

Zapomniałem powiedzieć, że poza siostrą mam jeszcze 

psa. No i rodzice kupili większe mieszkanie. I nie byłoby 

w tym nic złego, gdyby nie to, że znajduje się ono  

w zupełnie innej dzielnicy niż to stare. Zupełnie na drugim 

końcu miasta.  Dojazd przez całe miasto do starej szkoły 

został zupełnie wykluczony. Dla mnie oznacza to tylko 
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rozpacz. Co teraz ze mną będzie? Co z moją przyjaźnią  

z Jankiem? Co z moją bardzo dobrą opinią wśród 

największych, najgroźniejszych osiłków i łobuzów,  

nie tylko w klasie, ale również w całej szkole i z tym,  

że wszyscy się ze mną liczyli. Naprawdę cieszyłem się 

dużym szacunkiem i poważaniem. A teraz, co? Czy  

to wszystko mam stracić bezpowrotnie? To się wkrótce 

okaże. 

Skończyłem czwartą klasę i skończyły się wakacje. 

Pierwszego września idę do nowej szkoły i nowej klasy. 
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ROZDZIAŁ 2 

JESTEM NOWY 

 

 

 No i zaczęło się. 

Na wakacje w lipcu wysłali mnie na obóz 

sportowy, a w sierpniu, co roku, wyjeżdżałem gdzieś  

w fajne miejsce z rodzicami. Ale niestety,  

nie w te wakacje. Oczywiście, rodzice wzięli dwa 

tygodnie urlopu, ale przeznaczyli je nie na wyjazd,  

ale na przeprowadzkę. Najpierw wszystko pakowaliśmy  

w kartony, pudełka i worki. Ja też miałem w tym 

wszystkim swoje zadanie. Musiałem spakować rzeczy  

ze swojego pokoju i całą kolekcję moich modeli 

samochodów, płyt i gry komputerowe. Nawet nie 

wiedziałem, że tyle tego mam. Pomagał mi w tym Janek. 

Siedzieliśmy w tym moim królestwie całe dwa dni. Potem 

mama kazała mi spakować w worki swoje ubrania.   

 Gdy już wszystko było gotowe, olbrzymim 

samochodem z napisem „PRZEPROWADZKI” przyjechali 
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jacyś panowie. Potem zaczęli z tatą znosić meble.  

To nawet mi się podobało. Chciałem jechać w przyczepie, 

wśród mebli, ale tata się nie zgodził. Na koniec 

pożegnałem się z Jankiem i powiedziałem: 

-   Cześć, Janek! 

- Cześć, Wojtek i powodzenia w nowej klasie! - 

odpowiedział Janek. 

Później jeszcze umówiłem się z nim,  

że będziemy do siebie przyjeżdżać. Mamy też przecież 

swoje numery telefonów i maile. Pojechałem za tym 

wielkim samochodem naszą osobową Hondą. Była cała 

załadowana moimi skarbami. 

 Gdy dojechaliśmy, trzeba było to wszystko 

rozpakować. Mama wszystko pucowała i wycierała. A ja 

znów zająłem się swoimi rzeczami. Na początku panowie 

przywieźli meble do mojego pokoju, a następnie 

samochody i ubrania, ale muszę powiedzieć, że samochód 

kursował kilka razy. Oczywiście pokój sam sobie 

wybrałem. Wziąłem ten większy, w końcu jestem starszy 

od siostry, to muszę mieć możliwość wyboru i oczywiście 

ten większy pokój słusznie mi się należał. 
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No i tak zleciały ostatnie dni wakacji. Na początku 

przeprowadzka i rozpakowywanie, a potem? No cóż. 

Snułem się po tym naszym nowym osiedlu. Mama była 

nim zachwycona, bo nowe, ogrodzone, strzeżone, plac 

zabaw dla małej siostry, no i nawet boisko do koszykówki 

dla mnie. Biegali tam jacyś chłopcy, nawet mama 

zachęcała mnie, żebym do nich dołączył, ale nie miałem 

ochoty. Wydali mi się jacyś niefajni. Nie tak, jak moi 

starzy kumple, z którymi waliłem w piłę na boisku 

szkolnym do nocy … 

 No i tak dotrwałem do pierwszego września. 

Chciałem, żeby ten dzień nigdy nie przyszedł. Mama 

chciała iść ze mną na rozpoczęcie roku, bo jestem niby 

nowy, ale się nie zgodziłem. Nie będzie mi robić obciachu 

na samym początku. Sam trafię. Przyznam się, że trochę,  

się bałem, a serce mi łomotało jakoś dziwnie, gdy 

dochodziłem do tej mojej „nowej” szkoły. To moja stara 

była fajniejsza. Gdy wszedłem do środka, na dole,  

na parterze obok szatni były wywieszone listy  

z informacjami w której sali ma rozpoczęcie każda klasa. 

 Mama już przed wakacjami, gdy przenosiła mnie  
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do nowej szkoły, powiedziała że będę w klasie „C”,  

czyli 5 C. To jest sala 206, drugie piętro. Ociągając się 

noga za nogą wszedłem na drugie piętro. Gdy byłem przed 

klasą, czułem, że spociły mi się ręce. Wziąłem głęboki 

oddech i nacisnąłem klamkę. W sali było już dużo osób, 

każdy z kimś siedział, głośno rozmawiali i śmiali się.  

Powiedziałem cicho „cześć” i powlokłem się do jedynej 

wolnej ławki, przy której nikt nie siedział. Po kilku 

minutach przyszła moja „nowa wychowawczyni”. Nowa 

tylko dla mnie, bo oni już ją mieli w zeszłym roku. 

Pani na początku przywitała wszystkich, pytała jak 

tam po wakacjach, a potem  oznajmiła, ze mamy nowego 

kolegę. Wywołała mnie na środek sali i wszystkim 

przedstawiła . Potem podała plan zajęć … No i to był 

koniec. Byłem wolny. Szybko wyszedłem z tej klasy,  

a potem ze szkoły. Chciałbym już tu nigdy nie wracać … 

Ale wiedziałem, że już jutro muszę tam iść i to na dłużej. 

Ale to dopiero jutro. Dziś miałem to już z głowy. 

Popędziłem do domu, bo mama obiecała mi pizzę i lody  

z okazji tak ciężkiego dnia.    
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ROZDZIAŁ 3 

RATUNKU !!! 

 

 

 Poprzedni wieczór szybko zleciał i następnego dnia 

znów musiałem iść do szkoły. Niestety, jak na złość, 

miałem dużo lekcji. Pierwszy był WF. Pan rozdzielił 

dziewczyny od chłopców. Dziewczyny poszły grać w dwa 

ognie, a chłopaki oczywiście w nogę. Już zobaczyłem, jak 

wyłoniło się dwóch przywódców. Kapitanami zostali: 

Adam i Tomek. Zaczęli wybierać do swoich drużyn. 

Wszyscy zostali wybrani poza mną. Zostałem na koniec 

 i z przydziału trafiłem się Adamowi. Co za obciach !? Ja, 

wybrany na sam koniec !?  Potem rozpoczęła się gra. 

Jakoś nie mogłem się do niej włączyć. Pobiegałem tylko 

trochę po boisku. Wszyscy się nawzajem nawoływali  

i podawali sobie piłkę. W końcu mi się  

trafiła … Zaraz im pokażę, jak gra mistrz! No i kopnąłem! 

Jest! Bramka! Tak, ale okazało się, że to samobój. Adam 

tylko podbiegł do mnie i krzyknął: 

- I po co się dotykałeś ? 
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Czułem się fatalnie. Już do końca wf–u nie zbliżałem się 

do piłki. W szatni, gdy się przebieraliśmy, nie odzywałem 

się do nikogo. Szybko się przebrałem, wybiegłem  

na korytarz  i wysłałem SMS-a do mamy „ja tu nie chcę 

być”. 

Nie zdążyłem doczekać się odpowiedzi. Była już 

kolejna lekcja – angielski. No, z tego jestem dobry. 

Weszła młoda pani i przywitała się ze wszystkimi. Spytała 

mnie czy jestem nowy, skąd się przeprowadziłem itp. 

Potem rozpoczęła się lekcja. Niestety, już po piętnastu 

minutach zorientowałem się, kto jest pupilem i faworytem 

pani, do kogo się miło zwraca, a na kogo krzyczy. Nawet 

dwa razy próbowałem odpowiedzieć na pytanie, ale pani 

mnie nie wybrała. Później już nie próbowałem. 

 Przerwy były jeszcze gorsze. Stałem z boku  

i czekałem na dzwonek. Były jeszcze dwa polskie, 

matematyka i informatyka. Na wszystkich tych lekcjach 

było podobnie, każdy z nauczycieli mnie wyczytał, 

zapytał, czy jestem nowy, skąd i na tym był koniec. 

Siedziałem i już się nie odzywałem. 

Ale już po pierwszym dniu można było zauważyć, 
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kto jak się uczy, kto jest pupilem u którego nauczyciela,  

a kto nie. Kto rozrabia, a kto nie. Można było też 

zauważyć, kto jest przywódcą danej grupy i kto do jakiej 

grupy przynależy. Ale do kogo mam się odzywać?  

Do kogo mam się przyłączyć? Już od początku jakoś nie 

lubiłem Adama. Może za to, że tak na mnie krzyknął? 

Reszty jeszcze nie znałem, ale jak miałem poznać? Chyba 

ani ja, ani oni tego nie chcieli. 

 Gdy wyszedłem ze szkoły, żeby sobie poprawić 

humor, od razu zadzwoniłem do Janka. Chciałem  

mu opowiedzieć jak mi tu jest fatalnie, ale on zaczął 

pierwszy. Opowiadał o lekcjach, o nauczycielach, o tym, 

że pani z matmy zaczęła nosić okulary, ale i tak nie widzi 

lepiej. Nie widziała olbrzymiej przesyłki, która krążyła  

na lekcji między chłopakami. A Grzesiek, ten największy 

chuligan w naszej klasie (ups, w mojej dawnej klasie),  

tak się opalił w wakacje, że zeszła mu cała skóra, a plecy 

bolały go ponad miesiąc. Powiedział, że jeszcze go bolą, 

ale jak oberwał w nie piłką, to nie poczuł. Lekcji mieli 

dziś mało, więc od razu poszli na boisko grać w nogę. 

Janek powiedział, że miałem szczęście, że odebrał ode 
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mnie telefon, bo akurat mieli przerwę i siedzieli na trawie, 

więc zauważył, że telefon dzwoni. Po tych swoich całych 

opowieściach spytał w końcu: „A jak tam u Ciebie?”. 

Odpowiedziałem tylko: „Wszystko w porządku, ale muszę 

już kończyć, bo zbliżam się do domu”, a on odpowiedział: 

„Ok, to jeszcze się zdzwonimy”. 

Niestety, ten telefon wcale nie poprawił mi humoru. 

Biegłem szybko do domu. Chciałem głośno krzyczeć: 

„Ratunku!!!” 
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ROZDZIAŁ 4 

JESTEM SAM 

 

 

 I tak mijały tygodnie i miesiące. Wszystkie dni 

były do siebie podobne. Tak samo beznadziejne..  

Po drodze zaliczyłem kilka, delikatnie mówiąc,  

nie najlepszych ocen – łącznie z polakiem. Jeszcze  

we wrześniu zarobiłem jedynkę za niezgłoszenie braku 

pracy domowej. Od razu w, klasie, wszyscy zaczęli się 

śmiać, chichotać i szeptać: „Fajnie zaczął rok nasz 

samobój!” Strasznie mi było wstyd i już do końca lekcji 

siedziałem cicho. 

Na przerwie, po tym nieszczęsnym polskim 

poszedłem do toalety, aby się wypłakać i zadzwonić  

do mamy. Powiedziałem tylko: 

- Następnego dnia w tej klasie nie przeżyję! 

I od razu wyłączyłem się. Mama próbowała się do mnie 

dodzwonić, to odebrałem z niechęcią i opowiedziałem jej 

całą sytuację.  Tylko powiedziała, żebym się nie martwił  

i że wszystko będzie dobrze, potrzeba tylko trochę czasu. 
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 Gdy wróciłem na korytarz Adam powiedział mi: 

„Tak trzymaj” i zaśmiał się.  Ja mu za to tylko 

przyłożyłem, ale na mój niefart zobaczyła to pani 

wychowawczyni. Poprosiła nas z dzienniczkami do swojej 

sali. Teraz już byłem mocno wkurzony! Pani zapytała nas: 

- Co się stało, Wojtku, że pobiłeś Adama? 

- Ponieważ na polskim dostałem jedynkę,  Adam nabijał 

się ze mnie na przerwie i mówił: „Tak trzymaj”. 

- Ale proszę pani, to nie powód, żeby on się na mnie 

rzucał! - bronił się Adam. 

- Dobra, teraz nie mam czasu – powiedziała 

wychowawczyni – zajmiemy się tym później, na godzinie 

wychowawczej. 

Powiedziałem  tylko: „OK, na dziś problem z głowy”. 

 Wszyscy ze sobą rozmawiali, wygłupiali się, 

chodzili razem. Zaobserwowałem wyróżniające się trzy 

grupki. W pierwszej wszyscy chłopcy podcinali sobie 

nogi, bawili się w berka, wpadali na siebie, no takie 

totalne głupoty. Druga grupka to gracze na PSP, a trzecia 

to dzieci chodzące dookoła korytarza, które o czymś 

rozmawiały. 
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 Pewnego dnia spróbowałem się przyłączyć  

do  jednej z tych grup. Zapytałem tych chodzących  

po korytarzu : 

- Na której ulicy mieszkacie? 

- A ty? - odpowiedzieli. 

- Na Korczaka. 

- Ha, ha, mieszkasz na ulicy – śmiali się - my nie 

mieszkamy na ulicy, tylko przy ulicy! 

Od razu odszedłem. Lecz po kilku dniach 

spróbowałem przyłączyć się do chłopców grających  

na PSP. Usiadłem więc z boczku i patrzyłem się. Po chwili 

któryś wykrył moją obecność i zapytał: 

- Masz PSP? 

- Tak. 

- Ale przy sobie? 

- Nie. 

- To co się gapisz? - spytał. 

Nie, tego już nie wytrzymałem! Musiałem wyjść  

na świeże powietrze. Ale jak? Przecież nie można 

samowolnie opuścić szkoły. Na pewno jakiś nauczyciel 

zauważyłby, że albo wychodzę, albo mnie nie  
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ma w szkole.  Tego już za dużo! Na żadnych lekcjach  

z nikim nie chciałem siadać. Na jednym z WF-ów 

graliśmy w kosza. O, myślałem - w to jestem naprawdę 

dobry! Lecz znów zostałem wybrany na sam koniec.  

No trudno, pewnie to już się stało tradycją klasową.  

Ale tym razem trafiłem do Tomka. Przy koszu było tak 

samo, jak w nożnej. Cały czas tylko biegałem za piłką,  

aż odebrałem ją Adamowi i podałem ją … Łukaszowi, 

który był w przeciwnej drużynie. A on trafił do kosza. 

Tomek był tak samo wściekły, jak wcześniej Adam.. 

 Gdy po jednym z takich nieszczęśliwych dni 

wróciłem do domu i opowiedziałem wszystko mamie, ona 

stwierdziła: 

- Idź na boisko, to się rozweselisz. 

- Na pewno – powiedziałem z powątpiewaniem. 

Poszedłem jednak na to nieszczęsne boisko  

do kosza znajdujące się na naszym osiedlu. Grali już tam 

jacyś chłopcy. Zapytałem, czy nie mógłbym się 

przyłączyć. Odpowiedzieli tylko: „Sorry, może innym 

razem, teraz mamy już komplet.” Odchodząc w stronę 

domu,  pomyślałem: „Jestem sam, zupełnie sam”. 
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ROZDZIAŁ 5 

PAN OD MATMY 

 

 

 A teraz czas na pana od matmy. 

Był mały i chudy, w okularach z denkami butelek, 

miał mało włosów na głowie a te, co jeszcze zostały,  

były rude. Może trochę starszy od mojego taty. Ale to, że 

był taki drobny, wcale mu nie przeszkadzało dobrze radzić 

sobie z uczniami. Może aż za dobrze....Nigdy nie 

krzyczał, nie podnosił głosu. Nikt nie wyprowadził  

go z równowagi. Mówił cicho i spokojnie, gdy nie 

dosłyszałeś, to nie wiedziałeś, bo nic nie powtarzał. 

Tablicę ścierał szybko - jak nie zdążyłeś przepisać, to też 

twój problem. 

Lekcje matmy były jedynymi lekcjami, na których 

słychać było brzęczenie przelatującej muchy. Nawet 

największe gaduły wolały na te lekcje zamykać swoje 

buzie na kłódki. Nikt nie chciał ryzykować. Zarobić 

jedynkę albo dwóję było bardzo prosto. Niektórzy potrafili 

zarobić nawet dwie na jednej lekcji. Nie mówiąc już  
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o minusach i uwagach, za wszystko, co się tylko da. 

No niestety, ja też nie mogłem pochwalić  

się wybitnymi osiągnięciami z tego przedmiotu. Już  

we wrześniu zaliczyłem pierwszą pałkę. Potem jeszcze 

dwie. Raz oddał pan klasówkę, z której dostałem pałkę, 

potem wziął mnie dwukrotnie do tablicy i tam dostałem 

kolejne. Jedynym pocieszeniem było to, że nie byłem sam 

w takiej sytuacji. Ale słabe to pocieszenie. Nikt nie był 

pewien na żadnej lekcji matematyki. Niespodziewane 

kartkówki lub zbieranie zeszytów i ćwiczeń w celu 

dokładnego sprawdzenia były cały czas. Trzeba było  

na każdą lekcję być super przygotowanym. Dowiedziałem 

się też, że to właśnie on z matmy oblał trzy osoby  

w zeszłym roku w tej klasie. Moja pani z matmy  w starej 

szkole była zupełnie inna. Miła i łagodna, klasówki były 

tylko po zakończeniu działu; wszystkie zapowiedziane. 

Nikogo nie oblała...I może nie należałem do najlepszych 

matematyków w klasie, ale radziłem sobie i to całkiem 

nieźle. Spokojnie wyciągnąłem tę czwórkę... 

  Ale teraz było inaczej. Im więcej dwój dostawałem  

z matmy, tym bardziej byłem zaniepokojony. Dodatkowy 
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problem.  Jakbym miał ich ostatnio za mało. Ten problem 

był coraz większy. No i stało się. Dostałem dwóję  

na półrocze. O rany! Jak to powiedzieć mamie? Jankowi 

w ogóle się nie przyznałem. Tylko by mnie wyśmiał. 

Mamie musiałem powiedzieć, bo i tak dowie się  

na wywiadówce. Jednak nie zrobiłem tego. 

Wszystkiego dowiedziała się, gdy na zebraniu 

dostała kartkę z ocenami półrocznymi. Bardzo się 

zdenerwowała. Tata też nie był zadowolony. Zaczął 

krzyczeć, ale mama powiedziała, że nic to nie da, tylko 

trzeba mi jakoś pomóc. Postanowili, że dadzą  

mi korepetycje. Mama stwierdziła, że jej koleżanka  

z pracy ma syna, który studiuje matematykę, więc z nią 

porozmawia, czy nie uczyłby mnie. No i zaczęło się. 

Mama wróciła zadowolona z pracy i poinformowała,  

że od przyszłego tygodnia zaczynam zajęcia z synem jej 

koleżanki. Będzie do mnie przychodził dwa razy  

z tygodniu na jedną godzinę zegarową. 

 No i zaczęły się moje korepetycje z matmy.... 

Pierwszy raz czekałem na tego studenta z niepokojem. 

Ciekawe, jaki będzie? Okazało się, że był długi i chudy, 
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jak ja z tatą i był się bardzo fajny. Polubiłem  

go od razu. Najpierw mnie wypytał co mam, z czym 

najbardziej sobie nie radzę, chciał przejrzeć moje książki  

i zeszyty. Potem powiedział, jaki ma plan nauki i jak  

to będzie wyglądać na następnych zajęciach. 

Wygłupialiśmy się potem trochę i żartowaliśmy. Wszystko 

mi rozpisywał i tłumaczył. Byłem bardzo zadowolony  

i rozumiałem wszystko co do mnie mówił. Na korepetycjach 

pan zadawał też prace domowe. 
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ROZDZIAŁ 6 

ON JEST Z INNEJ PLANETY 

 

 

 Jak już mówiłem, nie tylko ja miałem kłopoty  

z matmą. Na półrocze było kilka pał. Wśród nich był 

Tomek. Najlepszy piłkarz, najlepszy w kosza i w siatkę. 

Fikołki robił w powietrzu. Najszybszy i najlepszy  

we wszystkim na WF-ie. Reprezentował szkołę  

w wielu  zawodach sportowych. Miał nawet kilka medali. 

Najważniejszy w klasie. Przywódca. Wiedział,  

że jest najlepszy, i uważał się za najlepszego. Starał się 

okazywać to innym w klasie. Był najważniejszy  

i wszyscy go słuchali. Zawsze się wymądrzał i wyśmiewał 

innych. Gdy się na kogoś uwziął, to już koniec. Gdy 

zaczął kogoś wyśmiewać, reszta chłopaków robiła  

to samo. Chwalił się, że jego tata ma najważniejszą pracę 

na świecie, najwięcej pieniędzy, najlepszy samochód  

i najwięcej może. Uważał, że nikt w klasie nie ma tak 

drogich i markowych ubrań jak on. Na wakacje wyjeżdżał 

co najmniej na Seszele lub Madagaskar. Chwalił się,  
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że przez dwa lata mieszkał w Tajlandii, bo jego tata miał 

tam nie wiadomo jak ważny kontrakt. 

Wymądrzał się nie tylko uczniom, ale też 

nauczycielom. Ale nie byli oni tak nim zachwyceni,  

jak chłopaki. Mówili, że jest uczniem stwarzającym 

największe problemy wychowawcze. Nigdy nie uważał na 

zajęciach, zawsze miał coś do powiedzenia innym, rzucał 

gumką, chodził po klasie na lekcjach, nawet często  

w czasie lekcji kogoś wyśmiewał i dawał po głowie. 

Wysyłał też w czasie lekcji zapisane na kartkach nakazy 

do innych swoich kumpli, co mają robić na najbliższej 

pauzie. A na przerwach zawsze komuś dokuczał, 

podstawiał nogę albo bił. Nauczyciele założyli  

mu specjalny zeszyt uwag. Powodem tego była ich 

narastająca liczba od każdego nauczyciela. Nawet jego 

nowy zeszyt „osiągnięć specjalnych” był cały zapisany. 

Niestety, nic nie skutkowało. Nic nie dawały  

ani wpisywane uwagi, ani skargi do wychowawczyni,  

ani wzywanie rodziców do szkoły. Nawet pani 

wychowawczyni dwa razy zrobiła na godzinie 

wychowawczej pogadankę na temat zachowania Tomka. 
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Była też u nas nawet i pani psycholog, i pani pedagog. 

Potem postanowiły, że Tomek będzie raz w tygodniu 

chodził na specjalne, indywidualne spotkania z panią 

psycholog. Kilka razy wylądował nawet u pani dyrektor. 

Raz okazało się, że zabrał chłopcu z trzeciej klasy mleko, 

kopał go i podrzucał, aż rozlał je po całym korytarzu, zalał 

też kilka plecaków wraz z książkami. 

Ale on nic sobie z tego nie robił. Jego zachowanie 

nic się nie zmieniło. I zachowanie innych chłopców  

w stosunku do niego też nie. Nadal był ich wodzem.  

Ja oczywiście starałem się trzymać się od niego jak 

najdalej i omijałem go z daleka. Uważałem, że on jest  

z innej planety. A że ostatnio dobrze mi nie szło ani  

z nauki, ani z WF-u, ani z nawiązywania kontaktów 

koleżeńskich, wolałem schodzić mu z drogi. Niestety, nie 

uniknąłem zaczepek Tomka.     

Tak, jak już mówiłem, jeśli ktoś stał się jego ofiarą, 

nie darował mu. Tak stało się właśnie ze mną.  Zaczęło się 

od zaczepek na WF-ie. 
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ROZDZIAŁ 7 

PIĄTE KOŁO U WOZU 

 

 

 Los mnie nie rozpieszczał. Na jednej z lekcji pan  

z WF-u odsłonił wielką ściankę wspinaczkową w sali 

gimnastycznej. No i wspinaliśmy się. Wspinaliśmy się  

po kolei, według numerów w dzienniku. Ja byłem prawie 

pierwszy. No i zacząłem się wspinać, ale tylko wspiąłem 

się na dwa kamyczki i … spadłem. Wszyscy zaczęli się 

śmiać, nawet dziewczyny, a pierwszy Tomek. Powiedział: 

- Łamaga! 

 Z ciebie – odpowiedziałem. 

- Tak, tak – odpowiedział – tylko kto zajął drugie miejsce 

w województwie w mistrzostwach nożnej? 

- Na pewno nie ty – broniłem się. 

- To ty, ha, ha – kpił sobie ze mnie Tomek . 

Lecz pan zakończył to tym, że po lekcji mieliśmy mu dać  

z Tomkiem dzienniczki. 

- Brawo! – powiedziałem na przerwie. 

- Nie ma za co dziękować – zaśmiał się Tomek. 
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W tamtej chwili chciałem mu przyłożyć, ale żeby nie 

dostać kolejnej uwagi, powstrzymałem się.  Odwróciłem 

się tylko od niego. 

 Na przerwach Tomek grał z chłopakami w nogę 

korkiem od butelki. A podczas tego mówił chłopakom, 

jaki to ja jestem beznadziejny. Zaś inni słuchali  

go i powtarzali to samo, co on. Na jednej z przerw 

spróbowałem zemścić się na Tomku. Obmyśliłem plan 

polegający na tym, że zrzucę ze schodów korek. Więc gdy 

oni zaczęli grać w nogę, podszedłem do nich i zapytałem, 

czy nie mógłbym się przyłączyć. Tomek odpowiedział  

za wszystkich: 

- Oczywiście, że nie. Przecież i tak bardzo dobrze wiesz, 

że nikt nigdy nie wybierze takiego samobója! 

Wszyscy od razu zaczęli się śmiać, ale ja powiedziałem: 

- Ha, ha, ha. 

Ale Tomek tylko powiedział: „Gramy, chłopaki.” Później 

było już tylko gorzej. 

 Na jednej lekcji przyrody pani kazała mi przeczytać 

pracę domową na temat segregowania śmieci, więc 

zacząłem czytać. W jednej chwili Tomek zaczął się śmiać 
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na cały głos. Zrobił to po przeczytaniu przeze mnie 

urywku: „ … odpady segregujemy i wrzucamy do jednego 

z koszy na śmieci … ”. Powiedział przy tym: 

- No, niektóre do kosza Wojtka. 

 Nie, teraz to już się wkurzyłem na dobre. Lecz  

na przerwie było jeszcze gorzej. Wszyscy zaczęli rzucać 

we mnie śmieciami. Mówili przy tym: 

- Kosz Wojtek, na każde odpady! 

 W tej chwili wziąłem plecak i poszedłem do szatni 

przebrać się. Co prawda mieliśmy jeszcze matmę  

i anglika, ale nie chciałem już nigdy widzieć tej szkoły.  

Nie interesowało mnie też, czy jakiś nauczyciel zauważy 

moją nieobecność czy nie. Przebrałem się szybko i idąc  

do domu pomyślałem: „Już nigdy mnie nie zobaczą, już 

nie będą mieli kogo nazywać koszem na śmieci, już nie 

będą mieli piątego koła u wozu, bo dziś był mój ostatni 

dzień w tej szkole i klasie.” 

 Gdy wróciłem do domu, mama zapytała, dlaczego 

jestem tak wcześnie. Odpowiedziałem tylko: 

- Na dwóch ostatnich lekcjach był apel, a ja się źle 

czułem, więc go opuściłem. 
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Powiedziałem tak, ponieważ nie chciałem na razie 

zdradzać nikomu całej prawdy. 

- A głowa cię boli? - zapytała mama. 

- Tak – odpowiedziałem. 

- To się połóż – poleciła. 

Zrobiłem tak, jak mi kazano, ale nadal w myślach 

miałem słowa: „Kosz na śmieci Wojtek”. Nie będę i nie 

chcę być już piątym kołem u wozu. 
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ROZDZIAŁ 8 

CO ZE MNĄ BĘDZIE ? 

 

 

 Siedziałem w swoim pokoju już kilka dni,  

nie chodziłem do szkoły i nie odzywałem się do nikogo. 

Udawałem, że mnie boli głowa, mam dreszcze a może  

i gorączkę. Mama dawała mi leki i mówiła, żebym dużo 

spał. Tak naprawdę tylko udawałem, że śpię. Myślałem 

cały czas o Tomku i o wydarzeniach z ostatnich dni. 

Niestety, nie dało mi się długo oszukiwać. Mama 

zmierzyła mi gorączkę i stwierdziła, że nie mam nawet 

stanu podgorączkowego. Jednak ja nadal utrzymywałem, 

że bardzo źle się czuję i wszystko mnie boli. W takim 

razie mama stwierdziła, że musi wezwać lekarza. 

 No, niestety, teraz to muszę powiedzieć mamie 

prawdę. Ten nasz doktor zna mnie od małego dziecka,  

od kiedy pamiętam zawsze, gdy byłem chory, przyjeżdżał 

do mnie. No, jego nie da się oszukać tak łatwo, jak mamy. 

Tylko jak jej to wszystko powiedzieć? Na razie 

postanowiłem czekać w łóżku, aż wróci. W końcu 



 

30 

 

pojawiła się w moim pokoju i zapytała: 

- Jak tam u ciebie, syneczku? Dzwonimy po lekarza? 

- Mamo - powiedziałem - to nie tak, jak myślisz. Wcale 

nie jestem chory. Za chwilę to ci wytłumaczę. 

Wstałem, usiadłem na rogu łóżka i zacząłem jej 

opowiadać: 

- W mojej nowej klasie jest taki uczeń, Tomek, który jest 

największym łobuzem. Jest najlepszy z wf-u, ma setki 

medali i wszyscy go słuchają. Jest przywódcą, uważa się 

za najlepszego. Jak na kogoś się uweźmie, to koniec, 

wszyscy robią to samo, co on. Właśnie stało się tak  

ze mną. Zaczęło się od zaczepek na wf-ie. Śmiał się  

ze mnie. Później było tylko gorzej. Czytałem  

na przyrodzie pracę dotyczącą segregacji śmieci i on 

zaczął mnie nazywać koszem na śmieci Wojtkiem. 

Wszyscy na przerwie rzucali na mnie śmieci i śmiali się. 

Tak naprawdę nie było żadnego apelu, tylko uciekłem już 

ze szkoły, bo miałem ich dość. Nie chciałem już być 

piątym kołem u wozu i koszem na śmieci. 

 Mama bez słowa słuchała mojej opowieści, robiąc 

coraz większe oczy. Potem, po długim milczeniu, 
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zapytała: 

- Synku, dlaczego tak długo nic nam nie mówiłeś? 

- Bo było mi głupio...   

- Nie martw się syneczku, pomożemy ci. Potrzeba tylko 

czasu, a teraz co chcesz robić? - spytała mama. 

- Oderwać się od wszystkiego. I nie chodzić już do szkoły. 

- Do szkoły musisz chodzić, ale na razie rób to,  

co ci sprawia przyjemność - powiedziała mama  

z uśmiechem i wyszła z pokoju.  

Jak już wspominałem na początku, lubię grać  

na komputerze. Moją ulubioną grą jest Minecraft. Polega 

na zdobywaniu surowców i budowaniu. Wolałem pograć, 

niż zrobić cokolwiek. Nie chciałem nic mówić Jankowi 

ani wyjść na dwór, ponieważ mógłbym zaliczyć niemiłe 

spotkanie, np. z Tomkiem. Dziś zbudowałem wielki 

zamek. Zajęło mi to cały dzień, ale był piękny. Jeszcze 

bym go wyposażył, ale mama powiedziała, że jest już 

późno i żebym już kończył. Wyłączyłem komputer 

 i położyłem się spać. Nie mogłem zasnąć, cały czas 

słyszałem, jak mama rozmawiała z tatą  

na mój temat i płakała. Dokładnie nie słyszałem o czym 
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rozmawiali, ponieważ drzwi mojego pokoju były 

zamknięte. Usłyszałem tylko, jak tata mówił coś o jakimś 

psychologu. Później zasnąłem. 

 Gdy się obudziłem, mama z tatą gdzieś się 

szykowali. Oboje nie poszli do pracy. Najpierw wyszła 

sama mama, a tata został z małą siostrzyczką. Gdy 

wróciła, powiedziała, że po południu mamy wizytę u pani 

psycholog. Mama została z nami tego dnia w domu, a tata 

pojechał na trochę czasu do pracy, jednak stwierdził,  

że wyrobi się przyjechać po nas, żebyśmy razem pojechali 

do pani psycholog. Nie za bardzo wiedziałem po co tam 

mam jechać, ale powiedziałem: „dobrze”. Gdy tata wrócił 

z pracy, ubrałem się szybko i zeszliśmy razem do naszej 

hondy. Oczywiście, siostrzyczka też wybrała się w podróż. 

Jechaliśmy prawie przez całe miasto, minęliśmy po drodze 

moją dawną szkołę. Popatrzyłem na nią  

z uśmiechem. W końcu tata zaparkował hondę przed 

dużym, starym budynkiem z napisem: „Poradnia 

psychologiczna”. 

Dotarliśmy do pokoju nr 12. Czekała już tam 

wysoka pani. Na początku weszła tylko mama. Potem 
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zostałem zaproszony ja. Pani zapytała mnie, jak się 

nazywam, ile mam lat, do której klasy chodzę, czym się 

interesuję, co robię w wolnym czasie, kto jest moim 

najlepszym kolegą. Odpowiadałem na wszystkie pytania. 

Później zapytała, co się stało, że nie chcę chodzić  

do szkoły. Opowiedziałem jej całą sytuację. Pani 

wysłuchała mnie bardzo uważnie, od czasu do czasu 

dopytując o szczegóły. Potem znów wyszedłem z pokoju. 

Mama jednak jeszcze została. 

Wszystko to trwało bardzo długo i wróciliśmy 

wyjątkowo zmęczeni. Nie mówiąc już o mojej 

siostrzyczce, która w drodze powrotnej już porządnie 

marudziła. Wieczorem, gdy już maleńka poszła spać, 

rodzice wzięli mnie na rozmowę. Była bardzo długa,  

i przyznam szczerze - dość męcząca. Na koniec 

ustaliliśmy, że jeszcze jutro nie pójdę do szkoły, ale już  

następnego dnia pójdę. Ustaliliśmy, że o wszystkich 

swoich niepowodzeniach i przykrościach będę na bieżąco 

ich  informował. Chcieli, żebym spróbował jeszcze raz,  

a gdy nadal będzie źle, spróbują „innych sposobów”. 

 Na następny dzień, po południu, zauważyłem,  
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że ktoś do mnie dzwonił. Był to … Filip – jeden 

 z uczniów mojej klasy. Zapytał dlaczego mnie nie ma tak 

długo w szkole. Nawet zapomniałem, że na samym 

początku roku szkolnego wymieniliśmy się numerami 

telefonów... Powiedziałem mu, że  bardzo źle się czułem. 

Nie chciałem ujawniać całej prawdy. Filip podał mi lekcje 

i przekazał, co działo się w szkole podczas mojej 

nieobecności. 

Zdziwiłem się, że ktoś z tej klasy do mnie dzwoni. 

Na koniec rozmowy pytał kiedy pojawię się w szkole  

i życzył mi szybkiego powrotu do zdrowia. 

Chociaż przez chwilę zrobiło mi się miło. 
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ROZDZIAŁ 9 

FILIP 

 

 

 Filip, w przeciwieństwie do Tomka był uczniem, 

który nikogo nie przezywał, nie bił i nie szantażował. Jako 

jeden z niewielu chłopaków nie należał do bandy Tomka. 

Nie podporządkował się mu, tak jak inni. Miał także 

swoje zdanie i zawsze umiał je głośno powiedzieć, nawet 

przed Tomkiem.  Zawsze stał przy swoim. Należał  

do grupy chłopców chodzących po korytarzu  

i rozmawiających. Był także najlepszym uczniem  

w szkole. Dostał stypendium po pierwszym semestrze 

i był jako jedyny z klasy objęty jakimś programem 

 dla uczniów uzdolnionych. 

Filip był bardzo wysoki, chyba nawet najwyższy  

z klasy. Był też bardzo chudy, zupełnie tak, jak ja. Jego 

jasne włosy były uporządkowane, żaden malutki włosek 

nie sterczał, mimo że były bardzo długie. 
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 Gdy zadzwonił do mnie Filip, od razu poczułem  

się lepiej. Szybko zrobiłem to, co mieli na lekcji. 

Zdecydowałem, że jutro pójdę do szkoły i powiedziałem  

to mamie. Ona bardzo się ucieszyła. 

Następnego dnia nie miałem dużo lekcji. Na nich 

wszystkich siedziałem cicho. Na szczęście już nikt mi nie 

dokuczał. Lekcje minęły szybko. Gdy w szatni kończyłem 

się przebierać, podszedł do mnie Filip i zapytał, czy chcę, 

żeby na mnie poczekał. Odpowiedziałem: 

- Jasne! 

Po chwili wyszliśmy razem ze szkoły. Na początku 

nic się nie odzywałem. Rozmowę zaczął Filip. Zapytał: 

-    Gdzie mieszkasz? 

- Przy Korczaka – odpowiedziałem, nie robiąc 

wcześniejszego błędu. 

- Ja też – odpowiedział - a który numer bloku? Ja mam 

osiemnaście. 

- A ja siedemnaście. 

- Mieszkasz na tym samym osiedlu co ja!  W tych 

nowych, żółtych blokach !? 

- Tak. 
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Dowiedziałem się, że Filip mieszka na tym samym, 

żółtym osiedlu, co ja. Może będziemy do siebie 

przychodzić. Może … Chociaż szansa była mała... Jednak 

Filip kontynuował rozmowę: 

- Masz rodzeństwo? 

- Tak, mam roczną siostrzyczkę. Ma na imię Zuzia. 

- Ja mam starszego brata, Michała. Ma piętnaście lat - 

powiedział Filip. 

- A co lubisz robić w wolnym czasie? - zapytałem. 

- Lubię grać na komputerze, PSP i PS3. Czasami 

projektuję samochody. 

- Ja lubię to samo, co ty, tylko nigdy nie projektowałem 

samochodów. 

Rozmowa była bardzo przyjemna, lecz niestety 

mieszkaliśmy w innych budynkach, więc musieliśmy się 

rozdzielić. Powiedzieliśmy sobie: „cześć” i poszliśmy – ja 

na lewo, a on do przodu. Ten dzień był super! 

 Odtąd co dzień wracaliśmy ze szkoły razem  

i rozmawialiśmy – tylko ja z Filipem. Wszystko 

opowiedziałem mamie. Ona się bardzo ucieszyła. 

Powiedziała: 
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- A nie mówiłam? Trzeba było trochę więcej czasu. 

Po kilku dniach umówiłem się z Filipem,  

że przyjdzie do mnie, a za tydzień ja do niego. Było super! 

Mama zamówiła nam pizzę i lody. Graliśmy razem  

na komputerze, PSP i PS3. Okazało się, że jego ulubioną 

grą jest też Minecraft! U niego było podobnie, jak u mnie, 

tylko miał trochę inne gry. Lecz też było fajnie. 

To był mój najlepszy tydzień w tej klasie! 
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ROZDZIAŁ 10 

PRZYRODA 

 

 

 Od dawna moim ulubionym przedmiotem była 

przyroda. Tak, to jest rzecz, którą tygrysy lubiły 

najbardziej. Lecz do rozwijania zainteresowań w mojej 

poprzedniej szkole nie pozwalała mi pani nauczycielka. 

Była bardzo niemiła i mimo, że to ja byłem najlepszy  

z tego przedmiotu, jej pupilkiem był ktoś inny. Nie było  

to zbyt miłe i motywujące... 

Obecna pani z przyrody była zupełnie inna.  

To chyba najbardziej lubiany przez całą moją klasę 

nauczyciel. Była super i naprawdę mogła zainteresować 

przedmiotem każdego. Bardzo miła, młoda  i  energiczna, 

dobrze tłumaczyła, robiła bardzo ciekawe eksperymenty  

i na każdej jej lekcji było dużo śmiechu. Każdy 

sprawdzian zapowiadała i nie robiła „niespodzianek”. Na 
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lekcji mało pisaliśmy w zeszytach, prawie wszystko 

tłumaczyła, bez zapisywania. Dziwne tylko, że tak, jak 

pan z matmy, nigdy nie podnosiła głosu. 

Nauczycielka ta była średniego wzrostu. Jej włosy 

były czarne, długie i kręcone. Tak, jak ja, miała dołki  

w policzkach. Była ciemnej karnacji. 

 Jak już mówiłem, od dawna bardzo lubiłem 

przyrodę, ale teraz przechodziłem samego siebie. Ostatnio 

wpadło mi kilka bardzo dobrych ocen z tego przedmiotu, 

co mnie jeszcze bardziej zmotywowało. Moim ciągłym 

zajęciem stało się szperanie w internecie na tematy 

przyrodnicze i zajmowanie się przyrodą. Widać także,  

że pani z przyrody uważała mnie za jednego z lepszych 

uczniów. Na lekcjach przyrody byłem całkiem aktywny, 

wszystko rozumiałem, a także bez problemu 

wykonywałem wszystkie zadania dodatkowe. Na każdą 

lekcję byłem dobrze przygotowany, czego skutkiem były 

moje oceny i całkiem dobra opinia. 

 Niedawno zapytałem Filipa, jaki jest jego ulubiony 

przedmiot. Odpowiedział: 

- Oczywiście, że przyroda. A jaki jest twój? 
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- Też przyroda - odpowiedziałem. 

Tego samego dnia umówiliśmy się też, że usiądziemy 

razem na przyrodzie i tak  zrobiliśmy. Niestety Tomek, jak 

na złość, od razu zaczął mnie przedrzeźniać i mówił: 

- O, już nie siedzisz sam?! Dziwne …. A z kim, 

z kujonem? 

- Nie wyśmiewaj go! - powiedział Filip. 

Nawet niezły kolega z tego Filipa - pomyślałem. Lecz 

pani z przyrody powiedziała: 

- Tomek! Dzienniczek! 

- Dobrze mu tak - powiedziałem do Filipa. 

- Oczywiście – odpowiedział z uśmiechem. 

Tego dnia lekcja przyrody minęła szybko i miło. 

Zgłaszałem się tylko ja z Filipem …. Nauczycielka 

powiedziała, żebyśmy zostali pod koniec lekcji. A wtedy 

okazało się, że pani powiedziała, że zasługujemy  

na bardzo wysoką ocenę końcową i wstawiła nam  

po piątce za aktywność. Ta pani jest naprawdę super! 

Tamtego dnia, na przerwie, zaczęliśmy z Filipem nowy 

temat do rozmów: 

- Na jakie kółka chodzisz? - spytał pierwszy Filip 
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- Na żadne – odpowiedziałem. 

- Ja na kółko przyrodnicze – powiedział – wiesz jak tam 

jest super? 

- A kiedy jest to kółko? - zainteresowałem się. 

- W poniedziałki na siódmej godzinie lekcyjnej. 

- Czyli dziś? 

- Tak. Idziesz ze mną? - zapytał Filip. 

- A mogę? Pewnie chodzisz od początku roku szkolnego. 

A teraz już minęła spora część drugiego semestru.... 

- Oczywiście, że możesz. Przyjdź tylko dziś i się zapisz. 

Będziesz? 

- Jasne - odpowiadałem. 
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ROZDZIAŁ  11 

KONKURS 

 

 

 Stałem z Filipem przed salą numer 76. Za chwilę 

miało odbyć się kółko przyrodnicze. Tak, szła pani  

od przyrody i uśmiechała się do nas. Zrobiło mi się miło.  

W końcu weszliśmy, a pani mnie zapytała: 

- Witam, Wojtku. Widzę, że zdecydowałeś się na udział  

w moich zajęciach. Bardzo się cieszę. Gdzie chcesz 

siedzieć? 

- Obok Filipa – powiedziałem. 

- Dobrze – odpowiedziała. 

Później zapisałem się na stałe i gdy usiadłem z Filipem, 

pani powiedziała: 

- Słuchajcie, jest konkurs przyrodniczy obejmujący treści 

biologiczne i geograficzne. Oczywiście do konkursu 

będziemy się przygotowywać na najbliższych kółkach. 

Konkurs odbędzie się dokładnie za cztery tygodnie,  
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na siódmej godzinie lekcyjnej w tej sali. W tym czasie 

kółko będzie odwołane. Czy ktoś chciałby się zapisać? 

- Zapisujesz się? - szepnąłem do Filipa. 

- Tak, a ty? 

- Ja też. 

Po chwili wpisałem się z Filipem na listę, a pani zaczęła 

nas przygotowywać do konkursu. Zapisała na początku 

stroną internetową, na której znajdziemy testy  

z poprzednich lat. Później dała każdemu kopię testu z roku 

poprzedniego i zaczęliśmy go rozwiązywać. Ja cały czas 

konsultowałem się z Filipem. Pani tłumaczyła i pisała 

najważniejsze rzeczy na tablicy. Zadania były bardzo 

proste i obejmowały tylko materiał z lekcji. Widać było, 

że Filipowi też to nie sprawiało trudności. 

Następne dni spędziłem przygotowując się do konkursu. 

W przygotowywaniach pomagała mi mama i pani  

z przyrody. Tłumaczyły mi rzeczy dla mnie niezrozumiałe, 

co się zdarzało rzadko, ponieważ wszystko dobrze mi 

szło. Przychodząc do siebie, razem z Filipem 

wykonywaliśmy te zadania. Chodziłem także systematycznie 

na kółko przyrodnicze. Tak, konkurs musi pójść  
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mi dobrze. 

 Był poniedziałek i szedłem na konkurs. Oczywiście 

dużo się przygotowywałem i uczyłem. Było to moim 

głównym zajęciem w ciągu kilkunastu ostatnich dni. Lecz 

teraz dostałem kartę pracy i skupiłem się na pisaniu. 

 Chyba test poszedł mi dobrze. Na szczęście 

mogłem wziąć ze sobą do domu kartę z pytaniami. 

Wracałem z Filipem. Porównywaliśmy swoje odpowiedzi. 

Po chwili okazało, że Filip ma je takie same, jak ja. Czyli 

lądujemy na tym samym wózku. Tylko mama nadzieję,  

że na szczęśliwym wózku. Gdy wróciłem do domu, 

czekała na mnie mama z gulaszem. Powiedziała, że po tak 

ciężkim dniu należy mi się coś dobrego. Gdy już zjadłem 

całą, wielką porcję gulaszu, zobaczyłem, że mama 

przegląda moją kartę zadań. Usiadłem obok niej. Mama 

była już prawie przy ostatnim zadaniu. Po chwili odłożyła 

kartkę i zapytała: 

- No, jak myślisz, synku? Dobrze ci poszło? 

- No, nie wiem, a ty sprawdziłaś. Powiesz mi? 

- Oczywiście, syneczku. 0 błędów, czyli 100% 

wykonanego testu!!! Cieszysz się? 
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To chyba był żart. Co prawda zawsze byłem dobry 

z przyrody, ale nie aż tak. Żeby się upewnić, włączyłem 

komputer, a później Wikipedię. Lecz okazało się, że mama 

miała rację. Po chwili zadzwoniłem do Filipa  

i powiedziałem mu o tym. Słychać było, że się cieszył. 

 Dwa tygodnie po konkursie ogłoszono wyniki. Pani 

na przyrodzie powiedziała, że zarówno ja, jak i Filip 

uzyskaliśmy maksymalną ilość punktów i przeszliśmy  

do kolejnego etapu. Oczywiście obaj będziemy mieli  

z przyrody na koniec roku oceny celujące. Może dla Filipa 

było to coś normalnego, ale dla mnie było to duże 

przeżycie. Również pani wychowawczyni na godzinie 

wychowawczej gratulowała nam przy całej klasie. 
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ROZDZIAŁ 12 

PRZYJACIEL NA DOBRE I NA ZŁE 

 

 

 Ostatnio moja przyjaźń z Filipem bardzo się 

rozwinęła. Przychodzimy do siebie, a nawet jeździmy 

razem na rowerze, hulajnodze lub wrotkach. Był 

naprawdę super. Na wielu lekcjach siedzieliśmy przy tej 

samej ławce i mieliśmy wspólne zainteresowania. 

Siedzieliśmy też razem na matmie. Jak czegoś nie 

rozumiałem, Filip od razu pokazywał mi, jak to zrobić  

i wszystko tłumaczył. Ćwiczyliśmy razem piłkę nożną  

i inne dyscypliny, które zaliczamy wf-ie. Sprawiało nam 

to przyjemność. 

 Pewnego dnia wf zapowiadał się bardzo fajnie. Pan 

powiedział, że wyjdziemy na dwór, a Filip stwierdził,  

że weźmie mnie do drużyny. Stało się tak, jak mówił. 

Zaczęliśmy grę w nogę. Bardzo dobrze mi szło. Cały czas 

podawaliśmy sobie piłkę, tyko ja z Filipem. Gdy byliśmy 
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blisko bramki, podał mi i … strzeliłem pierwszego gola  

w tej klasie (nie samobója). Żeby odegrać się na Tomku 

powiedziałem: 

- No, i jak? Niezłe wrażenie? 

- Co!? Raz ci się udało i od razu wielkie halo! I tak każdy 

wie, że to ja jestem najlepszy. Jestem królem, rozumiesz? 

Królem strzelców! Dobrze o tym wiesz. A ty i ta twoja 

nędzna bramka. Czysty przypadek! I tak zostajesz nadal 

tylko samobójem! 

Zauważyłem, że Filip podszedł do Tomka  

i powiedział: 

- No i co? Zadowolony jesteś? Zawsze musisz znaleźć 

ofiarę? Gdybyś naprawdę był taki super ze wszystkiego, 

nie musiałbyś leczyć swoich kompleksów dokuczając 

innym! 

- Co ty klepiesz!  Każdy mnie lubi – stwierdził Tomek. 

Zobaczyłem, że część chłopaków należących  

do bandy Tomka odsunęli się kawałek od niego. Nikt  

o dziwo nie włączył się do kłótni, a tego chyba oczekiwał 

Tomek. Nikt nie potwierdzał jego słów. 

- No co, łyso ci? - powiedziałem do Tomka. 
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- Oczywiście, że nie jest łyso. Zjeżdżamy, chłopaki. Nie 

będziemy już dłużej gadać z kretynami – powiedział 

Tomek. 

Odwrócił się od nas i wyruszył. Za nim powlokło 

się kilku najwierniejszych kumpli. Gdy się przebieraliśmy, 

byłem bardzo zadowolony, a Tomek wyszedł szybko  

i trzasnął drzwiami. Na innych lekcjach siedział cicho  

i nie zabierał głosu. 

 Tego samego dnia wracałem z Filipem ze szkoły. 

Tym razem rozmowę zacząłem ja, mówiąc: 

- Powaliliśmy go, co Filip? 

- Oczywiście – odpowiedział – a tak w ogóle, nie martw 

się, kiedyś mi też dokuczał. Również bardzo się tym  

na początku przejmowałem. Kazał wszystkim przezywać 

mnie od kujonów. Ale potem znalazłem na niego sposób. 

Totalnie go ignorowałem. Nie przejmowałem się jego 

zaczepkami i nie zwracałem na to uwagi. Na wszystkie 

teksty uśmiechałem mu się słodko w twarz, kiwałem  

z politowaniem głową i odchodziłem. Po czymś takim, nie 

widząc żadnej reakcji z mojej strony, przestał. Z czasem 

jakoś udało mi się poukładać relacje z innymi chłopakami, 
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a on zaczął omijać mnie z daleka. Zobaczysz, reszta 

chłopaków wcale nie jest taka zła. Wydaje mi się,  

że każdy z nich boi się zostać ofiarą i być wyśmiewanym, 

dlatego wolą mu się posłusznie podporządkować.   

Dalej szliśmy w milczeniu. Cieszyłem się, że mam 

takiego kumpla ….  Dobrego kumpla. 

- Jesteś moim najlepszym przyjacielem – przyznałem. 

- Ty dla mnie też...-odpowiedział. 

Ten dzień minął naprawdę super. Od razu  

po lekcjach poszedłem na boisko do kosza znajdujące się 

na naszym osiedlu, zagrać z Filipem. Okazało się,  

że przyszedł z dwoma kumplami z klasy: Krzyśkiem  

i Dominikiem. Graliśmy dwóch na dwóch. Nie graliśmy 

na punkty, ponieważ przegrany by był pokrzywdzony,  

a gra była tylko zabawą. W koszykówkę też szło mi 

dobrze. Ponieważ był to piątek, siedzieliśmy na boisku  

do wieczora. Filip był naprawdę ekstra. Był przyjacielem 

na dobre i na złe. 
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ROZDZIAŁ 13 

JEST SUPER! 

 

 

  Bardzo szybko i przyjemnie minęły kolejne 

marcowe, a potem kwietniowe dni i tygodnie. Przyszła 

wiosna. Majowe słońce grzało coraz mocniej, dni były 

coraz dłuższe. Było już ciepło, więc coraz częściej 

spotykałem się z Filipem na dworze. Nawet nie byliśmy 

sami… Często przyłączał się albo ktoś z klasy, albo  

z osiedla. Biegaliśmy za piłką, graliśmy w kosza i w nogę. 

Ćwiczyliśmy skoki i biegi na wf. Może dzięki temu 

ostatnio lepiej mi z niego szło. Spokojnie wyciągałem  

z różnych biegów, rzutów piłkami i innych piątki.  

Do drużyny już nie wybierali mnie na samym końcu. 

Naprawdę, bardzo się z tego cieszyłem. Strzelałem gole, 

na co Tomek się wkurzał ... Co prawda, jeszcze mi trochę 

dokuczał, ale ignorowałem go, tak, jak radził mi Filip  

i wszystko było ok.  Starałem się nie przejmować ani nim 
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ani jego tekstami. Było mi w tym łatwiej, bo już nie 

stałem z boku i nie byłem sam. 

 Bardzo dobrze zaczęło iść mi również z matmy. 

Spokojnie wyciągałem czwórki z testów i kartkówek, 

wszystko rozumiałem. Widać, że korepetycje dużo  

mi dały. Bardzo polubiłem je, a pan korepetytor był 

naprawdę super. Podchodził do matematyki zabawnie. 

Zawsze ustawialiśmy jakieś zabawki na podłodze, 

liczyliśmy na nich i stawały się one naszymi 

pomocnikami. To było naprawdę ekstra.  

Pewnego majowego dnia pan z matmy powiedział, że  

w przyszłym roku spokojnie wyciągnę czwórkę, jeśli będę 

miał tak dobre oceny, jak w tym semestrze. Stwierdził, że 

bardzo dobrze mi idzie. Byłem bardzo zadowolony. 

Niestety, przez dwóję na półrocze nie mogłem mieć teraz 

dobrej oceny końcowej. No, ale trudno! Wszystko było 

 na dobrej drodze. 

A z przyrody to dopiero sukces! Po tym, jak 

przeszedłem pierwszy etap konkursu, pani powiedziała,  

że będę miał ocenę celującą. Było to dla mnie duże 

przeżycie. Nawet nie myślałem, że tak mi dobrze pójdzie. 
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Na początku czerwca odbył się finał. Z mojej szkoły 

zakwalifikowaliśmy się tylko ja i Filip. Przyjechali do nas 

uczniowie z innych szkół. Test składał się tylko  

z dwudziestu zadań. Niestety, nie były one tak proste, jak 

w eliminacjach. Lecz rozwiązałem wszystkie. Tak, jak  

w poprzednim etapie kartę zadań konkursowych  

z treściami można było wziąć do domu. Tym razem 

umówiłem się z Filipem, że nie będziemy sprawdzać, czy 

wykonaliśmy to dobrze. Poczekamy do czasu ogłoszenia 

wyników. 

Razem czytaliśmy ogłoszenia na tablicach 

wiszących na korytarzu. Przez długi czas nie było tam nic. 

Lecz po dwóch tygodniach zobaczyliśmy... Były. 

Patrzyliśmy i sami nie wierzyliśmy w to, co było 

napisane.. Okazało się, że… obaj z Filipem wypadliśmy 

prawie najlepiej. Straciliśmy tylko po jednym punkcie, 

czyli mieliśmy 95% wykonanego testu. Ponadto, tego 

samego dnia, na przyrodzie pani rozdała nam obu 

nagrody. Były nimi dyplomy laureata i nagrody 

książkowe. Dostaliśmy ładny album pt. „Wędrówki  

po przyrodzie”. Gdy przyszedłem do Filipa oglądaliśmy 
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ją. Była bardzo ciekawa. Opowiadała o najpiękniejszych  

i najcenniejszych pod względem przyrodniczym 

miejscach w Polsce. Najbardziej podobała mi się jaskinia 

Raj i jaskinia Niedźwiedzia. Zdjęcia były niesamowite. 

Jeszcze wczesną wiosną było w szkole ogłoszenie 

na temat wyjazdu na obóz. Ulotka wyglądała naprawdę 

zachęcająco. Wyjazd miał być zaraz na następny dzień 

 po zakończeniu roku szkolnego. Zapisaliśmy się na niego  

z Filipem. Uzgodniliśmy, że będziemy razem w pokoju. 

Super! 
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ROZDZIAŁ 14 

OSTATNI DZWONEK 

 

 

No i wreszcie dotarłem do końca roku szkolnego  

i to w całkiem niezłym humorze. 

Był ciepły, czerwcowy dzień. Właśnie ubierałem 

się galowo na zakończenie roku szkolnego. Szedłem sam, 

tak jak na rozpoczęcie. Po drodze spotkałem Filipa. 

Przywitaliśmy się. Za chwilę powiedziałem: 

- Cześć. 

- Cześć – odpowiada - jak tam samopoczucie? 

- W porządku. Cieszę się, że to już koniec. 

- Ja też. A jak tam pakowanie?  Przygotowany do wyjazdu? 

- Tak trochę – odpowiedziałem - dziś będę kończył. 

-  To tak jak ja ... Jak myślisz? Chyba będzie fajnie. 

- No pewnie. Mama tylko ciągle powtarza, żeby pogoda 

była ładna i żeby chociaż nie padało... 

Tak rozmawiając, szybko dotarliśmy do szkoły.  
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Po chwili już byliśmy w sali gimnastycznej, gdzie  

za chwilę odbył się apel kończący rok szkolny.  

Na początku przemówiła pani dyrektor. Witała nas 

serdecznie i mówiła jakieś „ble, ble, ble”. Po chwili 

wezwane zostały osoby, które miały osiągnięcia  

w konkursach. Po chwili jednak zaczęło martwić mnie,  

że przeczytała już tak dużo osiągnięć, a jeszcze nic nie 

powiedziała o konkursie przyrodniczym, lecz humor 

poprawia mi nowina: 

- A teraz najważniejsze osiągnięcia – osiągnięcia  

w ogólnopolskim konkursie przyrodniczym. Laureatami 

są: Wojciech Kumalowicki i Filip Gramtach z klasy 5C. 

Wezwała nas na środek, dała dyplomy, nagrody książkowe 

i pogratulowała nam. Później było rozdanie czerwonych 

pasków – wyróżnień za bardzo dobre wyniki w nauce.  

Po chwili dyrektorka powiedziała o rekordowych średnich 

w szkole: 

- Osoba z najwyższą średnią w szkole - Filip Gramtach – 

uzyskał średnią 5.7. Gratuluję i zapraszam na środek. 

Dalszych osób, które zajęły kolejne miejsca, nie 

znałem. Zresztą nawet tego nie słuchałem. Cieszyłem się  
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z osiągnięć Filipa. Byłem tak dumny, że miałem takiego 

kumpla. 

 Później poszliśmy z panią wychowawczynią  

do naszej sali, a ona rozdała na, świadectwa. Siedziałem  

w ławce oczywiście z Filipem. Wyniki końcowe znaliśmy 

już przed zakończeniem roku, no ale miło mi było 

popatrzeć na tak dobre oceny. Muszę przyznać, że jak  

na takie poważne problemy, jakie miałem na początku, 

skończyłem ten rok całkiem nieźle. Miałem tylko jedną 

tróję z matmy, ale za to szóstkę z przyrody. Reszta  

to czwórki i piątki. Średnia 4,7. 

Później pani gratulowała całej klasie za tak dobre 

wyniki w nauce, bo okazało się, że zajęliśmy drugie 

miejsce w szkole pod względem nauki. 

Po zakończeniu roku szkolnego wróciłem szybko 

do domu. Już następnego dnia wyjeżdżaliśmy na obóz  

i zbiórkę pod szkołą zaplanowano na 7.30, więc musiałem 

się spakować. 

był pierwszy dzień wakacji. Rodzice z siostra Zuzią 

odprowadzili mnie do autokaru, zaparkowanego przed 

szkołą. Stali już przed nim  rodzice Filipa. Gdy nas 
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zobaczyli, tata Filipa powiedział: 

- Cześć, Wojtku. Filip już jest w autokarze. Czeka  

na ciebie. 

- Dzień dobry. Dobrze – odpowiedziałem i szybko 

pobiegłem do autokaru, gdzie na tylnym siedzeniu siedział 

mój kumpel. 

Podbiegłem do niego. Na sąsiednim siedzeniu 

zauważyłem, że jedzie jeszcze jeden chłopak z naszej 

klasy. Nie wiedzieliśmy wcześniej, że on też jedzie.  

On również myślał, że będzie tylko sam, dlatego bardzo 

ucieszył się na nasz widok. My również byliśmy 

zadowoleni, że będzie nas trzech. Pokoje miały być 

trzyosobowe, więc akurat będziemy razem. Po chwili 

pojazd ruszył, a ja z Filipem machaliśmy do swoich 

rodziców. Przypomniałem sobie, jak rok temu moim 

przyjacielem był   Janek… Czas leciał i wszystko się 

zmieniło, a po złych chwilach przyszły dobre … 

A na koniec zapomniałbym o jeszcze jednej, bardzo 

ważnej sprawie. Na początku czerwca byłem po raz 

ostatni na spotkaniu z panią psycholog. Powiedziała,  

że nie widzi potrzeby, żebyśmy nadal się widywali. 


