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     Jak rozwiązywać spory bez przemocy 

PRACA KONKURSOWA – II MIEJSCE 

 
Trudni sąsiedzi 

 
Historia, którą opowiem, nie będzie przyjemna, ale prawdziwa... 

Na przedmieściach Krakowa mieszkała czteroosobowa rodzina. Nazywali się Kowalscy. 

Ojciec miał na imię Jan, z zawodu był prezenterem telewizyjnym, matka Elżbieta –  

dziennikarką. Dzieci, Katarzyna i Aleksander, uczyły się w gimnazjum, Wiedli spokojny tryb 

życia, gdy tylko mogli, spędzali wspólnie czas... Po prostu jedna z rodzin, o których mawia się 

„normalni”. 

Sąsiadami Kowalskich byli bardzo specyficzni ludzie - Nowakowie, sprawiali oni wiele 

problemów. Z ich mieszkania często dochodziły krzyki i hałasy niezidentyfikowanego 

pochodzenia. Obelgi rzucane głośno pod adresem przypadkowych przechodniów były 

na porządku dziennym. Bezustanne kłótnie, skargi i telefony na policję, powodowane choćby 

złym zaparkowaniem samochodu na już od dawna nieczynnym podjeździe stały się 

codziennością. Wszyscy mieli mało komfortową sytuację. Ale cóż? Tłumaczenia ani groźby nie 

skutkowały. 

Mimo tego wszystkiego nasi bohaterowie – Kowalscy  nie chcieli zmienić miejsca 

zamieszkania, gdyż czuli jakąś niepojętą normalnym ludziom więź z owymi „dziwakami”. 

A może czuli się za nich odpowiedzialni? Może chcieli nad nimi czuwać, skoro wszyscy 

odwracali się od nich plecami? 

Tamto sobotnie popołudnie w żaden sposób nie zapowiadało tego, co się wydarzy.  

 Był piękny, słoneczny dzień. Rodzina Kowalskich obchodziła urodziny pana domu. 

Kiedy wszyscy zaproszeni już przybyli, zaczęło się…  

 Kowalscy, zajęci gośćmi, nie zwrócili uwagi na to, co działo się wokół domu. 

Ich „chorzy” sąsiedzi szaleli jak wiatr w polu. Ogromnym kamieniem rozbili przednią szybę 

w jednym z samochodów. Starą miotłą tłukli na oślep po maskach zaparkowanych aut, 

co uruchomiło systemy alarmowe. To był amok! Przeraźliwe krzyki, wyzwiska, połączone 

z wyciem alarmów wywołały przerażenie u gości. Właściciele samochodów wybiegli 

przed dom. Gdy zobaczyli, co się stało, włosy stanęły im dęba. Zorientowali się w sytuacji, 

ponieważ spostrzegli jednego z członków rodziny Nowaków, skaczącego po masce samochodu. 

Wszyscy byli zszokowani, a niszczyciele, jak gdyby nigdy nic, uciekli i zamknęli się w domu.  
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 Podjęto decyzję, żeby zadzwonić po policję. I tak też się stało, ale od tamtego czasu  

mieszkańcom osiedla żyło się jeszcze gorzej. Po zmroku już nikt samotnie nie wychodził 

na spacer w obawie przed atakiem ze strony Nowaków. Każdy miał już dość tej niewoli. 

Zwołano więc zebranie rady mieszkańców, w czasie którego lokatorzy doszli do wniosku, że nie 

można pozwolić na tak bezgraniczne panoszenie się na wspólnym terytorium.  Zdesperowani 

ludzie byli skłonni podać sprawę do sądu, ktoś zaproponował, aby Nowakom wybić szyby, inni 

krzyczeli coś o eksmisji...     

 Wtedy pan Kowalski stanowczo zaprotestował i powiedział: 

- NIE! JEŚLI ZWALCZASZ OGIEŃ OGNIEM, POWSTAJE POŻAR. Lepiej załatwić tę 

sprawę  polubownie. Przecież tak naprawdę nigdy nie zastanawialiśmy się nad przyczyną ich 

postępowania. Trzeba wziąć poprawkę na to, że są „chorzy”, że nie widzą,  nie czują i nie 

myślą jak MY!!! To, że są inni, nie upoważnia nas do traktowania ich, jakby byli ludźmi 

„uszytymi z gorszego materiału”. 

Wszyscy zastanowili się nad tym, co powiedział pan Jan. Ten, ku swojemu zdumieniu 

zauważył,  jak uczestnicy nagonki spuszczali wzrok. Ich zażenowane miny świadczyły o tym, 

że zaczęli wstydzić się swojego postępowania. Z twarzy mieszkańców można   było odczytać  

pretensje do samych siebie za niewłaściwą interpretację zachowania swoich nietypowych 

sąsiadów.  

 Ten dzień okazał się przełomowy, a że właśnie rozpoczął się grudzień... Nowakowie 

coraz częściej znajdowali na progu swoich drzwi produkty żywnościowe, bo przecież zasiłek 

z opieki społecznej starczał ledwie na chleb i mleko. Co jakiś czas, któreś z dzieci biegało 

po ulicy i chwaliło się nowymi butami, szalikiem, czy czapką. A lody pękły całkowicie w dniu, 

gdy Nowakowie otrzymali od sąsiadów serdeczne życzenia świąteczne. 

 Opisana przeze mnie historia pokazuje, że z każdej opresji można wyjść obronną ręką. 

Trzeba tylko wykazać minimum chęci, współczucia, a przede wszystkim wyrozumiałości 

dla drugiego człowieka. Czasami wydaje nam się, że znajdujemy się w sytuacji bez wyjścia, 

że nasze położenie jest najgorsze z możliwych, uruchamiają się w nas reakcje obronne. A, jak to 

mówią, najlepszą obroną jest atak. W takim przeświadczeniu tkwili też bohaterowie mojego 

opowiadania. Zarówno Nowakowie, jak i ich sąsiedzi byli przekonani, że tylko robiąc na złość, 

mogą pokonać sąsiadów. Okazało się jednak, przynajmniej w tym przypadku, że dobro wzięło 

górę, zwyciężyło. Gdyby takich Kowalskich było więcej... 


