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Mój nowy kolega 

Do niedawna mieszkałem w Warszawie. Bardzo lubiłem to miasto. Miałem tam dużo 

kolegów, byłem lubiany. Ostatnio też lepiej się uczyłem i nauczyciele mnie chwalili. Mama 

obiecywała mi to wynagrodzić...  

Niespodziewanie we wtorek po lekcjach dowiedziałem się, że się przeprowadzamy!!! 

Mój tato ma taką pracę, że często gdzieś wyjeżdża, a teraz został oddelegowany aż 

do Tarnowa na dwa lata i postanowił  zabrać nas ze sobą. Był to dla mnie cios w plecy.  

Od razu powiedziałem, co o tym myślę: 

- Nikogo tam nie będę znał! - byłem wzburzony. Ale mama uspakajała mnie, żebym się nie 

denerwował, bo na pewno znajdę nowych kolegów. 

Nadszedł dzień wyjazdu. Dotarliśmy do celu. Miasto było bardzo ładne, nowy dom 

przytulny. Złe myśli nie dawały mi jednak spokoju. Dręczyło mnie nieustannie pytanie: 

- Jak przyjmą mnie nowi koledzy?  

W poniedziałek pierwszy raz poszedłem do nowej szkoły. Była dużo mniejsza niż 

poprzednia. Przekroczyłem próg klasy, usiadłem niepewnie w wolnej ławce. Po pierwszej 

lekcji nabrałem dobrych myśli i rozpocząłem próbę zawierania znajomości. Nie wszyscy byli 

do tego chętni. Niektórzy wytykali mnie palcem, ponieważ byłem nowy. Wróciłem do domu 

z mieszanymi uczuciami.  

Następnego dnia wydarzyło się coś, co spowodowało, że miałem dość nowej szkoły. 

W czasie  przerwy Kuba, chłopiec z mojej klasy, zachował się bardzo nieładnie. Wydawało 

się mu, że jest szefem i może robić wszystko, na co ma ochotę. Na lekcji wychowania 

fizycznego, gdy graliśmy w piłkę, specjalnie mocno mnie kopnął, zaśmiał się szyderczo 

i uciekł. Nauczyciel akurat tego nie zauważył. Potraktowałem to jako niechęć w stosunku 

do "nowego", ale wszystko zaczynało się mi coraz mniej podobać. Kuba wygadywał różne 

historie na mój temat, które oczywiście były nieprawdziwe.  

Wróciłem do domu w nie najlepszym humorze. Mama zapytała mnie, jak minął dzień. 

Odpowiedziałem mechanicznie, że dobrze, ale nie kryłem niezadowolenia. Wtedy doradziła 

mi porozmawiać z kolegą, tak też postanowiłem zrobić. Następnego dnia po lekcjach 

podszedłem  do Kuby i spytałem się, czemu mnie nie lubi. Nie odpowiadając, rzucił twardą 



śnieżką prosto w moją twarz. Korciło mnie, żeby mu oddać, ale wiedziałem, że nie tędy 

droga, bo nie można zwalczać ognia ogniem.  

Niestety, kolejny tydzień mijał niespokojnie, wybryki Kuby stawały się nie 

do zniesienia. Nabijał się przy każdej okazji, dokuczał, jak tylko można było, a co najgorsze 

nastawiał chłopców z klasy przeciwko mnie. Zdecydowałem jeszcze raz z nim pogadać. 

Po lekcjach podszedłem i zapytałem, czemu mi dokucza. Podobnie jak poprzednio, 

zachichotał, podniósł śnieżkę, ale… zawahał się i po chwili odrzucił kulę na bok, popatrzył 

mi w oczy. Nie powiedział nic… Rozeszliśmy się, a ja nie wiedziałem, co o tym myśleć.  

O zdarzeniu powiedziałem mamie. Uśmiechnęła się tylko, bo wiedziała już, że dobrze 

mi doradziła. Następnego dnia przed lekcjami wszyscy wypytywali mnie o wczorajszy 

incydent, nie odpowiadałem. Zmierzałem do Kuby, który stał przy oknie.  

- Kuba, mam dwa bilety na jutrzejszy mecz. Chcesz ze mną iść?  

- Tak… – wybełkotał niepewnie po chwili. Wyraźnie był zaskoczony. 

- Dobrze, więc jesteśmy umówieni.  

Nazajutrz spotkaliśmy się przed stadionem. Weszliśmy na trybuny i czekaliśmy 

na gwizdek sędziego. Świetnie się razem bawiliśmy, kibicowaliśmy i zagrzewaliśmy 

zawodników do walki. Szczęśliwi z powodu wygranego meczu kierowaliśmy się w stronę 

domu. Niespodziewanie Kuba zaprosił mnie na lody. Bardzo się zdziwiłem, ale był to dobry 

znak, takie „podwójne lody” – waniliowe zjedzone, a życiowe przełamane. 

Siedzieliśmy w kawiarence, długo milczeliśmy. 

- Dlaczego jesteś dla mnie taki miły, zwłaszcza po tym, co ci zrobiłem? – zagadnął kolega.  

- Ponieważ nie wyglądasz na złego chłopca i musiał być jakiś powód tego, że byłeś taki 

wredny. Nadal jestem ciekawy, dlaczego dokuczałeś mi? 

- Bo ty..., ty byłeś nowy i wszyscy chcieli zaprzyjaźnić się z tobą, tylko tobą się interesowali, 

nawet Wojtek, mój najlepszy kumpel… - wyrzucał z siebie i robił się czerwony jak burak. 

- To wszystko da się pogodzić! Nie chcę zabierać ci przyjaciół. Przecież możemy się 

przyjaźnić wszyscy razem. 

- No, masz rację. Głupio mi, że tak wyszło,  przepraszam Cię za to. 

Rozeszliśmy się w dobrym humorze. Od tej pory zaczęliśmy się spotykać coraz 

częściej, zauważyliśmy, że mamy wspólne zainteresowania. Nasza znajomość zaczęła się 

bardzo nietypowo, bo od wielkiej niechęci, ale zakończyła się przyjaźnią, która trwa 

do dzisiaj. A ja, dzięki mamie, przekonałem się, że są różne sposoby rozstrzygania sporów, 

choć nie zawsze jest to takie proste. 


