
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rozdział 1 

Ostatni czas nie był zbyt łaskawy dla Ivana. Zgubił klucze od domu i mama strasznie 

się na niego wkurzyła. Mówiła, że teraz mają dużo wydatków i nie ma za bardzo pieniędzy na 

dodatkowe koszty, takie jak wymiana zamków i zakup nowych kluczy. Ivan czuł się źle. Już 

wcześniej obiecał, że będzie bardziej odpowiedzialny. Wiedział, że musi taki być, zwłaszcza, 

że nie mają już wsparcia w tacie, który niedawno się wyprowadził. W szkole też średnio się 

układało. Jego najlepszy przyjaciel Krzysiek poznał dziewczynę i spędzał z nią dużo czasu, 

więc Ivan postanowił usunąć się w cień. W klasie są co prawda inni koledzy, ale nie czuł się  

z nimi tak fajnie. Ostatnio robienie sobie wzajemnie pranków przekracza już granice dobrej 

zabawy. Zwłaszcza kiedy samemu jest się obiektem żartów. Wiadomo, że co jakiś czas na 

każdego przychodzi pora, ale naprawdę zabolało go kiedy kumple wstawili jego zdjęcie na fejsa 

z podpisem „Syn marnotrawny”. Wracał z mamą z zakupów. Nie chciało mu się iść, ale 

wiedział, że musi pomóc nosić ciężary. I wtedy ten Karol zrobił mu zdjęcie. Nikt nie wygląda 

prestiżowo z torbą z Biedronki. Fala komentarzy oczywiście ruszyła „Może wąsa, sandały  

i skarpety ci pożyczyć??”; „Ooo, jaki tatusiek rośnie”. Niby takie niewinne żarty, ale naprawdę 

nie było mu do śmiechu. Nie odpisywał. Sprawa ucichła, miał wreszcie spokój. Jak się okazało 

do czasu. To co wydarzyło się później tylko go dobiło… 

 

Autor: Centrum Wspierania Rodzin „Swoboda” 

 

 

Rozdział 2 

 

Po powrocie do szkoły, kiedy go wyśmiewali i wytykali palcem biedny Ivan czuł się 

odrzucony i poniżony między rówieśnikami. Było mu bardzo przykro i z tego powodu chciał 

zmienić szkołę. Po czasie gdy wszystko ucichło napisał do niego jego najlepszy przyjaciel 

Krzysiek ,,PRZEPRASZAM CIĘ IVAN, ŻE NIE POSTĄPIŁEM JAK PRAWDZIWY 

PRZYJACIEL - WYBACZ MI”. 

 

Autorzy: p. Genowefa oraz Zuzanna i Aleksy 

 



Rozdział 3 

Gdy Ivan odczytał tę wiadomość zdziwił się. Od razu zapytał co się stało, że do niego 

napisał. Krzysiek odpowiedział, że pokłócił się z dziewczyną i nie ma prawdziwego kolegi,  

z którym mógłby popisać i porozmawiać. Ivan odpisał, że mu wybacza. Później umówili się, 

że pójdą razem do szkoły i po drodze sobie porozmawiają. Następnego dnia chłopcy poszli 

razem do szkoły i rozmawiali co robili przez ten czas. Byli cały czas razem, nawet zapytali 

panią wychowawczynię, czy mogą siedzieć koło siebie. Pani się zgodziła i siedzieli razem przez 

całe lekcje. Gdy była przerwa chłopcy spotkali Karola, chcieli się przed nim skryć, ale nie 

zdążyli. Karol do nich podszedł i zaczął się naśmiewać. Gdy Krzysiek usłyszał, że Karol się  

z nich śmieje zapytał Karola czy jemu byłoby miło gdyby wrzucił do Internetu jego dziwne 

zdjęcie. Po tych słowach Karol uciekł. Ivan podziękował Krzysiowi i poszli do klasy, bo był 

już dzwonek. Po lekcjach, gdy chłopcy chcieli wracać do domów zaczęli rozmawiać o tym jak 

Karol się z nich naśmiewał. Krzyś powiedział Ivanowi, że nie może na takich ludzi zwracać 

uwagi. Ivan nie zdążył odpowiedzieć, gdy nagle przybiegł Karol. Krzyś zapytał co chce,  

a Karol odpowiedział, że chce ich przeprosić… 

 

Autorzy: p. Regina i Melania 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



Rozdział 4 
 

 

Krzyś po namowie z Ivanem stwierdził, że każdy zasługuje na drugą szansę. 

Wytłumaczyli Karolowi, żeby zanim powie coś głupiego lub niestosownego, postawił się na 

miejscu tej osoby. Umówili się na wspólne spędzenie czasu po południu. Karol po długim 

czasie znajomości stał się przyjacielem Ivana i Krzysia. 

 

Autorzy: pp. Ewa i Tomasz oraz Oliwia i Klaudiusz 

 

 

Rozdział 5 

 Kilka dni po zaprzyjaźnieniu się z Karolem Ivan poszedł z nim do pizzerii. 

-Przepraszam za to jak cię potraktowałem i co ci zrobiłem. Nie powinienem się tak zachowywać 

- powiedział Karol. 

-Nie ma sprawy Karol! Tylko żeby mi się to nie powtórzyło! - powiedział Ivan z uśmiechem 

na twarzy. 

 Po pewnym czasie do pizzerii przyszli "koledzy" Karola, którzy nie lubili Ivana  

i uważali go za gorszego od siebie. 

-Siema lamusy, a co to, teraz jesteście parą? - Z drwiącym uśmiechem zaczęli śmiać się. 

Karolowi zrobiło się bardzo przykro, myślał że może kolegować się jednoczenie z Ivanem, jak 

i ze starymi znajomymi. Przez te chamskie słowa pierwszy raz Ivan zobaczył jak Karol się 

rozpłakał i był smutny. Po tym spotkaniu Karol wybiegł z pizzerii ze łzami w oczach starając 

się nie okazywać słabości. Ivan znalazł go dopiero kilkadziesiąt metrów dalej za blokiem 

płaczącego w rękaw swojej ulubionej bluzy. 

-Co ty tu robisz Karol? Dlaczego płaczesz? - zapytał Ivan. 

-Nic się nie stało, zostaw mnie - parsknął Karol w stronę Ivana. 

-Daj spokój Karol, oni nie są nic warci - powiedział Ivan. 

-Masz racje Ivan, przepraszam jeszcze raz za to jak się zachowywałem względem ciebie - 

powiedział Karol już nie płaczący, a z uśmiechem od ucha do ucha. 

Do rozmawiających chłopców podeszła dziewczyna. Znali ją z klasy. Zawsze trzymała 

się z boku. Wszyscy wołali na nią Pulpet. 

- Hejka! Widziałam Karol, że twoi kumple i ciebie nie oszczędzili. Niestety słyszałam jak sobie 

z was drwili w pizzerii. 



- Ano, niestety – odpowiedział zmieszany Karol.  

- Nie przejmuj się! Oni tak dokuczają każdemu. Moje zdjęcia też były na fejsie, Kasi i Bartka 

– tego co przeniósł się do naszej szkoły w zeszłym roku - też. Pewnie nikt nie pamięta jak mam 

na imię, to przez nich przykleił się do mnie ten „pulpet". 

Ma dziewczyna rację – pomyślał Ivan- głupio, ale nie pamiętał jej imienia.  W tej samej chwili 

wpadł na genialny pomysł. 

-Słuchajcie możemy to skończyć raz na zawsze, ale potrzebuję waszej pomocy – powiedział - 

dajcie mi czas do jutra, rano wszystko wam opowiem.  

Wieczorem Ivan napisał długiego maila do wychowawcy . 

 

Autorzy: p. Aleksandra i Kasper oraz p. Dorota i Jędrzej 

 

 

Rozdział 6 

 Nazajutrz przed szkołą na Ivana już czekali Karol i Pulpet (tak na marginesie Magda). 

- No opowiadaj Ivan co wymyśliłeś - zawołał Karol. 

- Mamy zgodę Pana Bekera i Pani Dyrektor – zrobimy w szkole przedstawienie. Temat – 

pewnie się domyślacie – przemoc w Internecie. Fajnie by było, żeby wystąpili wszyscy ze 

szkoły, każdy kto kiedyś takiej przemocy doznał. Magda mówiłaś o Kasi i Bartku, Karol ty 

najlepiej wiesz komu jeszcze daliście popalić, nie? 

- No racja. Wiesz Ivan to ja sam z nimi pogadam, od razu przeproszę. 

Zadzwonił dzwonek. Cała trójka pobiegła do klas. Madzia jeszcze zdążyła napisać do Kaśki  

i Bartka. Karol poczuł, że nie będzie łatwo, ale wiedział, że tak musi postąpić. Ivan już 

rozmyślał nad scenariuszem. 

 Minął tydzień. Zebrała się spora grupa chętnych. Scenariusz na sztukę napisał się sam. 

Każdy wiedział co w takim przedstawieniu trzeba powiedzieć, a tytuł mówił sam za siebie 

„PATOTREŚCI".  

 W dniu przedstawienia Pani Dyrektor zarządziła dzień bez lekcji. W zamian były 

spotkania z pedagogiem, dyskusje w klasach i nawet Policjanci z pobliskiego komisariatu 

przygotowali pogadankę. Na ostatniej lekcji cała szkoła zebrała się na auli. 



Występ wypadł wspaniale. Każdy mówił od serca i wiedział, że nie jest sam. Ivan zza kulis 

patrzył na „ekipę Karola". Robili się coraz mniejsi i coraz bardziej czerwoni na twarzy... 

 

Autorzy: p. Dorota i Jędrzej 

 

 

 

Rozdział 7 

 

 Ivan od dziecka interesował się koszykówką. Marzył, że kiedyś będzie drugim  Kobe 

Bryant'em. Dwa lata uczęszczał na szkolne zajęcia  z tej dziedziny sportu, był jednym  

z lepszych koszykarzy. Niestety, z początkiem nowego roku szkolnego zajęcia zawieszono,  

a Ivanowi pozostało tylko obserwowanie meczów w Internecie czy telewizji. 

    Któregoś dnia po lekcjach, wychodząc ze szkoły odebrał telefon od mamy.  

-Słuchaj synku, mój kolega z pracy, Marek, ten drągal, wiesz który.... szuka zawodnika do 

drużyny koszykarskiej ,którą trenuje. Co ty na to?- zapytała rozemocjonowana mama. Ivana 

zamurowało. Niemożliwe – pomyślał - zbyt piękne, żeby było prawdziwe!  

-Dobrze  mamo, pogadamy w domu ok.? Nagle świat wydał się piękniejszy, pobiegł do domu 

jak na skrzydłach.  

-Mamuś, mów dokładnie o co chodzi!- krzyknął wbiegając do mieszkania.  

Mama wyjaśniła, że jeden z zawodników musiał zrezygnować z treningów dlatego jest wolne 

miejsce w zespole. Treningi trzy razy w tygodniu, to może być przeszkodą. 

-Synku....dasz radę? Poradzisz sobie z nauką?- spytała z troską w głosie mama.  

-Mamo, spróbuję! Inaczej się nie przekonamy czy dam radę, prawda?- uśmiechnął się, 

szczęśliwy ucałował mamę w policzek.  

Wieczorem nie mógł zasnąć. Myśli jak błyskawice przebiegały po jego głowie. 

 Minął miesiąc. Ivan regularnie chodził na treningi. Był w swoim żywiole. Czuł, że 

wszystkie jego dotychczasowe problemy odeszły w cień. Nie miał czasu i zwyczajnie siły, żeby 

przejmować się tym co dzieje się w klasie, czy Internecie . Nauka przychodziła mu z łatwością 

jeszcze większą niż wcześniej, po prostu odnalazł się w sporcie, był jednym z lepszych 

zawodników. Żył turniejami, zawodami, weekendowymi wyjazdami. Poznał nowych ludzi, 

którzy są pasjonatami koszykówki jak on. W klubie nie ma miejsca na nienawiść, chłopaków 

jednoczy jeden cel: wyjść z grupy i zawalczyć o mistrzostwo Polski. 



  Kiedyś, gdy wracał z treningu idąc przez park, spotkał Karola… 

 

Autorzy: pp. Ewa i Dariusz oraz Dorota 

 

 

Rozdział 8 

Karol wyraźnie ucieszył się na widok Ivana. 

– Siema ziom, XD. Kupę czasu cię nie widziałem. 

– Bo wiesz, wpadła mi świetna okazja z koszykówką. Jaram się jak pies hydrantem. 

– Ostatni raz widzieliśmy się na TYM przedstawieniu. Ależ chłopaki mieli wtedy miny. 

– No, masakra. 

Zapadła chwila ciszy. 

– Ale naprawdę trzeba przyznać, że to się przydało – po zastanowieniu Ivan kontynuował – 

skończyły się głupie pranki. 

– No, nie było łatwo się przełamać i to wszystko ujawnić, ale dzięki temu naświetliliśmy 

sprawę. 

– Moja mama nie miała pojęcia, że takie rzeczy się dzieją. 

– A moi starzy byli ze mnie mega dumni – cichym głosem powiedział Karol – teraz dużo ze 

mną rozmawiają o tym, co się dzieje w szkole. 

Chłopacy byli zaskoczeni, że tak dobrze się teraz rozumieją. Nie mogli się nagadać, wyskoczyli 

więc jeszcze na lody zgarniając po drodze Magdę i Krzyśka. 

 

Autorzy: pp. Joanna i Przemysław oraz Magdalena, Piotr, Adam, Robert i Tomasz 

 

 

  

  

 

 

 

 

 



SŁOWO PODSUMOWANIA DO OPIEKUNÓW 

 

 Życie w Internecie toczy się niezależnie od naszych chęci i upodobań. Dzieci są w nie 

wtłoczone w różnorakiej roli i formie, często już nie tylko jako bierni obserwatorzy, ale także 

jako autorzy przekazywanych treści. W Internecie można znaleźć wiele ciekawych  

i pouczających treści. Jest to też platforma porozumiewawcza w dzisiejszych czasach - 

szczególnie dla młodzieży. Przez Internet można jednak też niszczyć. Dzieci doskonale wiedzą 

czym jest hejt i często nie zdajemy sobie sprawy z tego, że nawet najbliższe nam osoby mogą 

go bardziej lub mniej świadomie stosować. Nie jesteśmy w stanie (a wręcz nie powinniśmy) 

śledzić każdego kliknięcia i wpisu naszych podopiecznych, jednak możemy być z nimi  

w kontakcie, rozmawiać przy różnych okazjach, spróbować wspólnie poszukiwać rozwiązań 

trudnych sytuacji. Warto również pamiętać, że nie jesteśmy w tym sami i możemy szukać 

wsparcia zarówno w szkole jak i instytucjach zajmujących się pomocą. Zgłoszenie 

wychowawcy czy psychologowi problemu dotyczącego hejtu (czyli przemocy!) stosowanego 

w klasie, nie tylko nie jest słabością czy skarżeniem, lecz wręcz przeciwnie – odwagą  

i obowiązkiem nas, jako dorosłych ludzi. Powinniśmy ze sobą współpracować na rzecz naszych 

dzieci, które nie mają jeszcze rozwiniętych wszystkich umiejętności społecznych. Angażujmy 

się w sprawy naszych podopiecznych, starajmy się czerpać również od nich wiedzę w zakresie 

życia w tzw. sieci, ponieważ sami często nie mamy dostępu do tak rozbudowanej internetowej 

rzeczywistości w jakiej oni swobodnie funkcjonują. 

 I na koniec - dbajmy o siebie! Bo nasza szczera radość i satysfakcja z własnego życia 

zawsze pozytywnie wpłynie na relacje z dziećmi. 

 

Pragniemy podziękować rodzinom zastępczym, które postanowiły aktywnie przyłączyć 

się do kampanii „19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży”   

oraz stworzyły niniejsze opowiadanie. 

 

 

 

Dyrekcja i pracownicy  

Centrum Wspierania Rodzin „Swoboda” w Poznaniu 

 

 

Poznań, listopad 2020 r. 


