


ROZDZIAŁ 1. 

 Szła bardzo szybko. Nie biegła. Za szybkie tempo mogłoby zwrócić uwagę zbyt wielu 

oczu. Nie chciała, aby ktoś jeszcze patrzył na nią, wytykał palcem albo co gorsze, nabijał się  

z niej. Otworzyła drzwi i znalazła się wreszcie sama w jasnym pomieszczeniu, składającym się 

z niemal samych kafelków. Łazienka. Zamknęła za sobą kolejne drzwi, tym razem od kabiny, 

oparła się o ścianę i przestała walczyć. Łzy pociekły jej po policzkach. Nagle przypomniała 

sobie bełkot dorosłych: że gdy człowiek chce się uspokoić, może policzyć od 1 do 10. Łatwo 

mówić, gdy nie ma się problemów albo jest się twardszym i mniej się przejmuje opinią 

otoczenia. Wiedziała, że za kilka minut dzwonek zawoła ją na kolejną lekcję. Stwierdziła, że  

w sumie nie ma nic do stracenia, a przecież musi się jakoś uspokoić. W głowie odliczała: 1, 2, 

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nie poczuła się w prawdzie lepiej, ale trochę opanowała oddech i łzy.  

 Zaczęła analizować co się stało. Zaczęło się od tego, że przestała chodzić na przerwy  

z Darią i Judytą. Nie podobało jej się, że dziewczyny wyśmiewały się z innych, krytykowały 

ich ubiór, obgadywały wspólnych znajomych, z którymi chwilę wcześniej śmiały się na 

korytarzu. Zaczęły się też lansować, dyskutując o wyższości Pumy nad Nike. A co ona mogła 

o tym wiedzieć? Markowe ubrania były dla niej nieosiągalne, miała je na sobie tylko  

w przymierzalniach w galeriach handlowych. Czuła się gorsza od koleżanek, które coraz 

częściej zaczęły się z niej nabijać, mierzyć od stóp do głów lub ostentacyjnie patrzeć na nią  

i szeptać miedzy sobą, gdy szła w ich kierunku. Nie potrafiła powiedzieć im co czuje. Bała się, 

że jeszcze głośniej zaczną się z niej śmiać. Postanowiła więc ograniczyć z nimi kontakt, 

spróbować zaprzyjaźnić się z kimś innym. Bez słowa zostawiła Darię i Judytę, unikając ich na 

przerwach w szkole. Myślała, że nie przejmą się jej odejściem. Ba, będzie im to nawet na rękę. 

Koleżanki zaczęły się jednak na niej wyżywać. Zaczęło się od jakichś bezsensownych oskarżeń, 

że za głośno ściąga krzesło ze stołu, zbyt niewyraźnie pisze na tablicy. Nie reagowała. Nie 

potrafiła się obronić. Nie była wygadana, tak jak niektórzy. Ostatnio koleżanka z równoległej 

klasy pokazała jej napis na drzwiach w damskiej toalecie, sugerując, że jest o niej. W jednym 

zdaniu, prócz jej nazwiska i klasy była wiązanka wulgarnych, obraźliwych określeń, wyzwisk. 

Wtedy zamarła. Jedyne co potrafiła zrobić, to wyjąć długopis i niezgrabnie to zamazać. 

Podobne napisy odkryła później na murze na tyłach szkoły. Nie miała jednak nic, czym 

mogłaby je zamalować. Równocześnie zauważyła, że większość kolegów i koleżanek z klasy 

zaczyna się od niej odsuwać. Przestali się do niej uśmiechać, coraz częściej ją ignorowali, 

krytykowali niemal za wszystko. Tak jakby widzieli tylko to, co robi źle albo zrzucali na nią 

wszystkie winy. Stała się ich kozłem ofiarnym. 



 Dzisiaj, zanim znalazła się w tej toalecie, zdarzyło się coś, co już zupełnie wytrąciło ją  

z równowagi. Tylko nieliczni odpowiedzieli jej „cześć”, gdy przyszła do szkoły. Usłyszała też 

kilka cichych uwag, komentujących jej sweter i niemarkowe buty. Do tego jednak zdążyła już 

się przyzwyczaić. Przed końcem pierwszej lekcji nagle dostała zwiniętą kartkę od koleżanki, 

która siedziała za nią. Nie miała pojęcia. Na samej górze drukowanymi literami ktoś napisał: 

„Za co nie lubisz Alicji?”. Pod spodem, różnymi charakterami pisma obrażono ją, wytykano jej 

wady, wyśmiewano. Nie wiedząc gdzie uciec, pobiegła do łazienki. Do tej, w której właśnie się 

chowa.  

 Nagle zadzwonił dzwonek, przypominając, że musi iść na matematykę. Alicja wzięła 

głęboki wdech, otworzyła jedne i drugie drzwi i spokojnym krokiem szła wzdłuż korytarza.  

W głowie powtarzała jak mantrę: „Dam radę…”. 
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ROZDZIAŁ 2. 

 „Dam radę, dam radę…” powtarzała sobie w głowie Alicja. Doszła do sali, ale nie mogąc 

znieść pogardliwych spojrzeń kolegów i koleżanek z klasy, obróciła się na pięcie  

i podążyła do wyjścia. Gdy opuściła mury szkoły odetchnęła i zaczęła biec. Jak najdalej stąd, 

jak najdalej od tej nienawiści, lansu i pogardy. A przecież w czym była gorsza od innych? 

Przecież to nie szata zdobi człowieka – myślała. Nie chciała być jak jej koleżanki. Chciała być 

dobrym człowiekiem. 

 Podążyła do parku, usiadła na ławce i zastanawiała się co zrobić dalej, z kim 

porozmawiać o tym, co ją boli i trapi. Mama była w pracy, ojciec miał ich w nosie od dawna… 

Ale była babcia. Najcudowniejszy człowiek na ziemi… Wstała pełna nadziei i podążyła na  

ul. Kasztanową. Wiedziała, że babcia będzie zła, że opuściła lekcje, ale miała nadzieję, że ją 

zrozumie i wybaczy. Weszła po schodach na pierwsze piętro, stanęła przed drzwiami, 

wyciągnęła rękę, żeby nacisnąć dzwonek i w tym samym momencie z oczu Alicji wypłynął 

potok łez. Nagle drzwi otworzyły się i w drzwiach stanęła babcia. Nie powiedziała nic, tylko 

przyciągnęła wnuczkę do siebie i pozwoliła się wypłakać. Kiedy Alicja się wypłakała, babcia 

zrobiła jej ulubioną malinową herbatkę, usiadła naprzeciwko i czekała. I wtedy pod czujnym 

wzrokiem babci Alicja pękła. Opowiedziała jej wszystko – jak się z niej wyśmiewają, jak 



obgadują, jak krytykują, jak zrzucają na nią wszystkie winy. Powiedziała jak to boli, jak bardzo 

źle się z tym czuje, jak niesprawiedliwe jest życie i jak bardzo chciałaby, żeby wszystko się 

ułożyło i było dobrze. Bo przecież nie jest złym człowiekiem… Ma serce, duszę, uczucia, 

nikogo nie krzywdzi… 

 Babcia tylko słuchała i trzymała Alicję za rękę. Gdy ta skończyła, babcia powiedziała 

coś, co na zawsze zostanie w pamięci dziewczyny: „Kiedy ta burza się skończy, sama nie 

będziesz wiedziała, jak udało Ci się ją przeżyć. Nie będziesz nawet pewna czy naprawdę 

minęła. Ale jedno jest pewne – kiedy z niej wyjdziesz, nie będziesz już tym samym 

człowiekiem, który w nią wszedł. Właśnie na tym polega sens tej burzy…”. Alicja przez chwilę 

przetwarzała to, co powiedziała babcia i pomyślała z uśmiechem: „Wiem, że nie będzie łatwo, 

bo to pewnie nie koniec moich problemów… Załatwię ich wszystkich dobrocią…”.  

 

 

Autorzy: p. Agata oraz Anastazja i Nicole 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROZDZIAŁ 3. 

 Dobrze siedziało się u babci, która jeszcze w ramach pocieszenia Alicji zrobiła jej 

ulubiony czekoladowy budyń. A później szukała czegoś w swojej „Tajnej skrytce” – jak 

nazywała najwyżej położoną ogromną szufladę. Przechowywała w niej jakieś swoje skarby  

i lubiła mieć tam najróżniejsze, jak je nazywała, drobne „pocieszki” i „nagrodziaczki” na 

szczególnie wyjątkowe chwile i te dobre, i te złe i to nie tylko dla Alicji - choć najczęściej -  

ale również dla dziadka, gdy jeszcze żył. „Pocieszki” i „nagrodziaczki” były różne: były to  

i słodycze (które preferował dziadek), i niewielkie, ale bardzo ciekawe i mądre książeczki 

oraz inne skarby, a jak była młodsza to także zabawki. Zawsze jednak było to coś 

wyjątkowego, niecodziennego i  nie bardzo nawet wiadomo skąd przez babcię zdobytego. Nie 

były to częste sytuacje, bo sprawa musiała być ważna. Tym razem babcia wyjątkowo długo 

czegoś w niej szukała, a Alicja poczuła ten przyjemny dreszczyk emocji, który pojawiał się 

zawsze w takim momencie od najmłodszych lat. Co to będzie? Oczywiście z latami dreszczyk 

słabł, był leciutki i był inny niż wtedy, gdy miała 5 czy 6 lat, ale był. Mimo smutku - który 

jednak nie do końca ją opuścił, choć odczuła pewną ulgę po wypłakaniu się  i zwierzeniu 

babci z problemów oraz po podjęciu decyzji, że nie podda się i zgodnie z maksymą „zło 

dobrem zwyciężaj” będzie walczyć dobrocią, bo przecież chce być dobrym człowiekiem - 

poczuła ten dreszczyk.  Alicja przełknęła jakąś zabłąkaną jeszcze ostatnią  łzę i obserwowała 

babcię. Starsza pani zakończyła poszukiwania i zamknęła przepastną szufladę. Podeszła do 

Alicji z leciutkim uśmiechem w kąciku ust a w ręce trzymała niewielkiego, bardzo starego, 

jak wskazywał stan jego poprzecieranego nawet tu i ówdzie futerka, misia. „To jest Kropek”- 

powiedziała babcia, po czym dodała: „Dostałam go od swojej mamy, jak byłam jeszcze małą 

dziewczynką. To były bardzo ciężkie czasy, panowała bieda i każdy bardziej musiał starać się 

o to, żeby mieć co do garnka włożyć niż żeby dziecku kupić zabawkę. Zresztą zabawki, takie 

prawdziwe ze sklepu miało niewiele dzieci, w każdym razie na moim podwórku. Najczęściej 

zabawkami były różne rzeczy, którymi bawiliśmy się, a które w gruncie rzeczy prawdziwymi 

zabawkami nie były, jak choćby pokrywki czy miska, które służyły nam do wielu wspaniałych 

zabaw!”, uśmiechnęła się do jakichś swoich wspomnień babcia i kontynuowała: „Owszem 

były też zabawki robione z drewna przez zdolniejszego ojca czy dziadka lub szyte przez mamy 

i babcie szmaciane lalki, ale „sklepowa zabawka” była marzeniem chyba każdego z nas. No  

i jak już mówiłam, ja pewnego dnia dostałam od mamy tego misia. Był to bardzo smutny dla 

mnie czas, bo moja najlepsza koleżanka, a właściwie przyjaciółka, która mieszkała dwa piętra 

nad nami i z którą najlepiej się rozumiałam i bawiłam, kilka dni temu wraz z całą rodziną 



wyprowadziła się do innego miasta. Byłam bardzo smutna, przygnębiona i nawet mama, 

mimo starań nie umiała mnie pocieszyć. Ale na widok misia moje oczy rozbłysły a uśmiech 

sam pojawił się na twarzy i bardzo chciałam go już mieć w rękach. Ale mama zanim mi go 

dała powiedziała: Wiem, że jest Ci smutno z powodu wyjazdu Tereski i ja nie umiem Cię 

pocieszyć, ale umie to zrobić ten miś. Jest wyjątkowy, bardzo lubi, gdy o wszystkim mu 

mówimy, o tym co nas smuci też. Gdy go przytulimy i powiemy mu wszystko poczujemy, że on 

nas doskonale rozumie i pociesza - sobie tylko wiadomym sposobem, niby nic nie robi, ale 

nam jest już po chwili lepiej. Często go przytulaj i do niego mów, on to lubi. I odtąd ten miś 

był moim, jak to dziś mówimy, swego rodzaju talizmanem. I naprawdę leczył mnie z tego 

smutku po wyjeździe Tereski. W każdym razie wtedy mocno w to wierzyłam” - uśmiechnęła 

się babcia. „Ma w sobie dużo dobrej energii dzięki miłości, jaką go darzyłam i jaką darzyła 

go Twoja mama”. „Mama?”- zdziwiła się Alicja. Babcia odparła: „No tak, mama. Nie myśl, 

że miś poprzestał na pocieszaniu mnie. Gdy Twoja mama była mała też miała różne smutki, 

mniejsze i większe, a w wyjątkowo trudnych przypadkach „pożyczałam jej” misia 

pocieszyciela. Miś został co prawda u mnie, ale teraz chyba jest właściwy moment, żeby trafił 

do Ciebie” - uśmiechnęła się babcia i dodała: „A Kropkiem został dlatego, że ma taką w sumie 

niewiadomego pochodzenia ciemną plamkę na uchu, taką kropkę, która nigdy się nie 

wyprała”. Alicja wzięła misia, nic nie powiedziała tylko mocno przytuliła się do babci.  

 Jak zawsze, gdy jest nam gdzieś dobrze czas mija bardzo szybko, ale Alicja zdawała sobie 

sprawę, że pora już na powrót do domu. „Mama na pewno wróciła z pracy i będzie się 

niepokoiła, że jeszcze mnie nie ma” – pomyślała. Przytuliła się mocno do babci i cicho 

powiedziała: „Dziękuję. Dziękuję że mogłam zwierzyć Ci się z moich problemów,  

a Ty znalazłaś właściwe słowa, aby dodać mi siły, jak zawsze zresztą. I bardzo dziękuję za 

Kropka” -  wyszeptała w miękki kołnierzyk pachnącego lawendą sweterka babci.  

 „No jesteś!” - przywitała ją oschle, w odczuciu Alicji, mama. Dziewczyna uważała, że 

mama już nie za wiele interesuje się jej sprawami a właściwie to prawie wcale. Byle nie 

sprawiała nadmiernych kłopotów, dobrze się uczyła, wracała o odpowiedniej godzinie do 

domu i na pytanie „co tam u Ciebie? czy „co tam w szkole?” odpowiadała, że wszystko dobrze 

- tak myślała Alicja. A dobrze nie było przecież już od długiego czasu. Jakoś tak oddaliły się 

od siebie, nie rozmawiały już ze sobą tyle co kiedyś. Tak w każdym razie Alicja to widziała. 

Zalała ją fala żalu. Żalu, że Daria i Judyta, które kiedyś były jej, jak sądziła, dobrymi 

koleżankami i rozumiały się, okazały się takie, szczególnie wobec niej, ale i wobec innych. 

Żalu, że wszyscy w klasie tak łatwo dali im się wciągnąć w tą okrutną grę dokuczania jej. 

Żalu, że mama nawet nie widzi, że dzieje się coś niedobrego. A nawet żalu - co nieco ją 



zdziwiło - że Daria, Judyta i inni postępując w ten sposób nawet nie zdają sobie sprawy,  

że szkodzą też sobie, bo przecież dobro i zło, które robimy prędzej czy później w tej czy innej 

formie do nas wraca. Tak w każdym razie zapewniała ją babcia. Przypomniała sobie jednak 

rozmowę z babcią, jej słowa, swoje postanowienie, wyjęła z plecaka misia przytuliła go do 

policzka i zrobiło się jej się troszeczkę, odrobinę lepiej. Była tak zatopiona w swoich myślach, 

że nie zauważyła iż mama zajęta cały czas domowymi sprawami już od dłuższego czasu na 

nią zerka i przygląda się jej. Gdy zobaczyła misia babci westchnęła, wytarła mokre ręce  

i usiadła obok Alicji. „Córeczko”- zaczęła rozmowę – „Widzę, że coś mocno niedobrego się 

dzieje… skoro Kropek tu jest”. „Skąd wiesz?” - wyrwało się Alicji. „No przecież Kropek jest 

od zadań specjalnych”. - powiedziała mama i leciutko jednym palcem pogłaskała misia po 

wytartej główce. Mamę naprawdę interesuje to co się u mnie dzieje? - pomyślała Alicja.  

Ale skoro tu usiadła? I  to co powiedziała o Kropku? I po raz drugi tego dnia coś w Alicji 

pękło. Poczuła, że chce dowiedzieć się dlaczego od dawna ma poczucie, że mamę nie  

interesują jej sprawy. Bo przecież trochę to wyglądało, że może jednak tak nie jest? Musiała, 

chciała o tym porozmawiać. Ich rozmowa była na początku nieco sztywna, nawet krępująca 

dla Alicji, bo już od dawna przecież nie rozmawiała z mamą o sobie.  W miarę upływu czasu 

i coraz bardziej  szczerej rozmowy przełamała się i wydukała, że przykro jej, że czuje się 

samotna w domu, że nikt nie interesuje się jej sprawami poza babcią. Powiedziała jak jej 

ciężko i jak okropnie traktują ją w szkole. Na początku szło to jednak z oporami, ale później 

zarzuciła mamę potokiem słów i poczuła ulgę. Mama była smutna, nie zdawała sobie sprawy, 

że Alicja tak ją postrzega, że córka ma tak poważne problemy. Już nic nie mówiła tylko 

słuchała, a potem bez słów przytuliła Alicję. Dawno już tak nie siedziały, bardzo dawno. 

Później powoli, spokojnie tłumaczyła córce, że to nie tak, że nie zdawała sobie sprawy myśląc, 

iż Alicji wystarczają bliskie relacje z koleżankami i znajomymi i miała wrażenie, że powoli 

zastępują one bliskie relacje z rodzicami. Rozmawiały o wielu sprawach po raz pierwszy od 

bardzo dawna. Mamę bardzo ucieszyło postanowienie Alicji, że nie podda się i że chce 

walczyć i zwyciężyć dobrocią. Tylko jak to ma wyglądać? Tego na razie nie wiedziały. 

Niemniej mama obiecała Alicji, że będzie ją wspierać i jeśli tylko będzie mogła  

w czymś pomóc, Alicja śmiało ma się do niej zwrócić. Oczywiście to wszystko było tylko 

początkiem naprawy ich wzajemnej relacji, bo nic nie dzieje się momentalnie jak za 

dotknięciem czarodziejskiej różdżki, ale był to jednak początek, dobry początek.   

 Były tak zajęte rozmową, że tylko jakimś maleńkim ułamkiem świadomości 

zarejestrowały, że wrócił ojciec. Poszedł do kuchni przygotować sobie kolację. Usiadł przy 

stole i czekał, aż zagotuje się woda. Był zmęczony, bardzo zmęczony. Nie miał już właściwie 



na nic ochoty, chciał tylko się najeść i położyć spać. Spojrzał przed siebie i przez otwarte do 

pokoju drzwi zobaczył siedzące razem na kanapie i rozmawiające ze sobą żonę  

i córkę. Był to na tyle niecodzienny ostatnimi laty widok, że zaciekawienie wzięło górę nad 

zmęczeniem. Postanowił poczekać na żonę i dowiedzieć się więcej. W sumie nie do końca 

wiedział jak zacząć rozmowę, ponieważ od dawna, chyba z nadmiaru obowiązków  

i przeróżnych problemów w pracy, nie wykazywał już zainteresowania domowymi sprawami, 

które wydawały mu się błahe w porównaniu z prawdziwymi, jak uważał problemami,  

z którymi musiał się mierzyć. Poza tym nie miał na nie, jak uważał, czasu. Nic złego się  

w domu nie działo, wszystko szło jakimś utartym torem, nikt nic od niego nie chciał i jakoś 

to wszystko samo się toczyło bez jego szczególnego zainteresowania i udziału.  Ale tym razem 

był naprawdę zaintrygowany. Przecież nie były mu obie obojętne i kochał je, choć jak sam 

wiedział, nie za bardzo to chyba okazywał czy nie umiał? Czy mu się nie chciało? Nad tym 

się nigdy nie zastanawiał.  Ale najwidoczniej coś się działo i poczuł, że tym razem chce 

wiedzieć co. Chyba nic złego? Rozmowa z mamą Alicji była właściwie krótka. „Tak, nasza 

córka ma poważne problemy i nawet nie potrafi z nami o tym rozmawiać, bo nie czuje naszego 

zainteresowania sobą”. – powiedziała jego żona. Właściwie niczego więcej się nie dowiedział, 

bo żona powiedziała, że najlepiej jak sam jutro Alicję zapyta, oczywiście jeśli znajdzie dłuższą 

chwilę i chęć by z nią porozmawiać, dodała z przekąsem. Ale zaraz uśmiechnęła się do niego, 

chcąc zatrzeć niedobre wrażenie, bo sama też podjęła pewne postanowienie.  

 Alicja w tym czasie już po długiej gorącej kąpieli, która zawsze dobrze robiła na jej 

samopoczucie, leżała już w łóżku. Sen nie nadchodził. Przychodziły za to różne myśli. 

Niektóre starała się odgonić, nad niektórymi zatrzymywała się. „Przecież nie może być tak” 

– myślała – „że wszyscy wokół są źli, cała klasa, cała szkoła… Z mamą okazało się przecież, 

że też nie jest tak, jak myślałam. Trzeba chyba tylko umieć tych dobrych wokół siebie 

znaleźć”. Przypomniały jej się gdzieś usłyszane słowa „zło jest zawsze bardziej widoczne  

i głośniejsze od dobra”. Poza tym, można też starać się tych „złych” przeciągnąć na stronę 

dobra, na pewno nie każdego i nie szybko, ale była to pewna pocieszająca myśl, że może się 

jej coś w tej sprawie uda zrobić. Tylko, że to jest bardzo trudne wyzwanie i na chwilę obecną 

wydające się nie do zrealizowania. Wiedziała o tym, ale skoro już wcześniej postanowiła, 

mówiąc do siebie w myśli, że „załatwi ich wszystkich dobrem”, chciała zacząć działać w tym 

kierunku, podjąć to zadanie.  Bała się jutrzejszego dnia w szkole, bardzo się bała, ale mocno 

uchwyciła się myśli, że znajdzie na pewno sposób od czego zacząć realizować swój plan.  

Wzięła do ręki Kropka, popatrzyła na niego i powiedziała prosto w jego mały czarny nosek: 

„Poradzimy sobie, prawda? Pewnie, że sobie poradzimy. A Ty mi troszeczkę w tym 



pomożesz, bo wiesz, że dobro musi zwyciężyć”. Ściskając w ręku misia powoli zaczęła 

odpływać w bezpieczną i błogą krainę snu.  

 

Autorzy: pp. Alina i Piotr oraz Weronika  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROZDZIAŁ 4. 

 Wtorek, siódma rano. Zadzwonił budzik. Alicji niełatwo wstawało się z łóżka. Miała 

ochotę rzucić budzikiem o podłogę, ale nie zrobiła tego. Babcia zawsze powtarzała, aby mieć 

szacunek do przedmiotu: "To czyjeś ręce ciężką pracą wykonały. Należy szanować pracę 

każdego człowieka". Alicja przetarła zmęczone oczy. Spojrzała na starego misia, w którego 

wtulona zasypiała: „Dziś jest wielki dzień, Kropku. Dawałeś sił babci i mamie w trudnych 

sytuacjach, pomożesz też mi”.  

 Dziewczynka usiadła na łóżku, jedną ręką wyłączyła budzik, drugą pogłaskała Kropka 

po głowie. Miś tak naprawdę nie był ładny. Lata świetności miał dawno za sobą. Na uchu, łapce 

i obok ogonka miał przyszyte trzy zupełnie niepasujące do siebie łatki. Drugie ucho ledwo się 

trzymało, ktoś nieuważny mógłby przez przypadek je oderwać. Kropek w dotyku był szorstki. 

Alicja powąchała misia. Pachniał kurzem. Pomimo swojej brzydoty miś był wyjątkowym 

przyjacielem. Znał sekrety babci i mamy, teraz również poznał sekret Alicji. Choć pod 

wpływem czasu miś stracił swoje zewnętrzne piękno, widać było, że przez te wszystkie lata 

ktoś bardzo o niego dbał. Babcia. Dobra dusza tej rodziny. Gotowa do pomocy w każdym 

momencie, w jakim ktoś prosił. Dziewczynka przytuliła misia i powiedziała do siebie: "Będę 

twarda, zło dobrem zwyciężę".    

 Alicja spakowała misia do torby razem z książkami, piórnikiem i drugim śniadaniem, 

które czekało na nią w lodówce z karteczką z napisem SMACZNEGO, MAMA. "Ale miła 

niespodzianka" - pomyślała dziewczynka. Mama Alicji wstawała i wychodziła do pracy 

wcześniej, niż ona do szkoły. Na co dzień prawie się nie widziały, nie rozmawiały. Te kanapki 

to był bardzo miły gest.  

Raźniejszym krokiem, przytulając misia, Alicja przekraczała próg szkolnej furtki. 

Myślała o małym przyjacielu, o babci, mamie, pysznych kanapkach w plecaku i o tym, jak 

dobrze dzisiejszy dzień się zaczął. Tak się rozmarzyła, że nie zauważyła Darii i Judyty. 

Dziewczyny jak zwykle śmiały się do siebie i komentowały wygląd innych uczniów. Za chwilę 

zauważą Alicję. Nie ma odwrotu. Czas pozałatwiać swoje sprawy. "Zło dobrem zwyciężaj".  

 

Autorzy: pp. Judyta i Janusz oraz Daniel 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROZDZIAŁ 5. 

 Alicja  postanowiła podejść do dziewczynek i przetłumaczyć im, jak źle robią oraz jak 

ranią ją i innych swoimi czynami i słowami. Gdy Alicja chciała zacząć rozmowę z Darią  

i Judytą, te zaczęły słać niemiłe komentarze w stronę Alicji i śmiać się, nie dopuszczając jej do 

słowa. Jedna z dziewczynek wyrwała plecak Alicji,  rzucając do drugiej z dziewczyn. Plecak  

odpiął się, wypadły z niego książki, zeszyty, a z nimi te pyszne kanapki zrobione przez Alicji 

mamę, które zapowiadały dobry dzień i miś, którego dostała od babci. Dziewczynka przerażona 

zaczęła szybko zbierać rzeczy, które wyleciały z plecaka, lecz niestety nie zdążyła zabrać misia 

- szybciej od niej zrobiła to Daria, wpadając na pomysł,  aby sobie nim porzucać. Daria z Judytą 

zaczęły rzucać i kopać między sobą misia. Śmiały się, że jest stary, brzydki i zniszczony. 

Zawołały jeszcze inne dzieci do tej zabawy. Alicja stała zdrętwiała, miała łzy w oczach,   

a ze złości zrobiły jej się czerwone policzki. Postanowiła nie płakać, nie pokazywać słabości.  

Po chwili rozległ się dzwonek na lekcje. Dzieci zostawiając misia na boisku szkolnym, szybko 

pobiegły w stronę szkoły. Dziewczynka wzięła misia, a w sumie to, co z niego zostało -  

w jednym miejscu leżało oczko, w drugim uszko, które odpadło przy kopaniu. Ze łzami  

w oczach  poszła na lekcje, myśląc co zrobić, aby ten koszmar w końcu się skończył… 

 

Autorzy: p. Julia oraz Emil, Filip i Olga 

 

ROZDZIAŁ 6. 

       Alicja cichutko weszła do klasy. Marzyła, żeby choć przez drogę do swojej ławki mogła 

być niewidzialną. Niestety, usłyszała podły śmiech Darii i Judyty, którym wtórowały inne 

dziewczyny, z którymi jeszcze niedawno mogła się porozumieć. Agresja wobec Alicji stawała 

się coraz silniejsza i to nie tylko słowna, ale jak pokazało kilka dziewczyn, przeradzała się  

w fizyczną przemoc. Dziewczynka schowała twarz w dłoniach i cichutko płakała. W jej stronę 

leciały zwinięte w kulki kartki, przy wtórze szyderstw i wyzwisk. Nagle w klasie zrobiło się 

cicho. W drzwiach stanęła wychowawczyni, pani Dyrektor i wysoki chłopiec. Miał blond 

kręcone włosy. Ubrany w sportowy strój nie mógł ukryć stremowania. Pani Dyrektor 

przedstawiła chłopca. Miał na imię Franek. Przyjechał z rodzicami ze Szwecji, którzy byli  

lekarzami i pracowali tam przez pięć lat na kontraktach. Poprosiła klasę o miłe przyjęcie 

nowego kolegi, a Franka o przedstawienie się.  



          Chłopiec opowiedział, jak wygląda szkoła w Szwecji, ile czasu poświęca się tam na 

naukę, jak ważny jest sport. Alicja przestała płakać, nawet można powiedzieć, że się mocno 

uspokoiła. Z zainteresowaniem słuchała Franka, a szczególnie zaintrygował ją i całą klasę fakt, 

że uczniowie nie mają zadawanych lekcji do domu. Chłopcy w miarę obojętnie, choć pewnie  

z lekką zazdrością, a nawet niechęcią słuchali opowieści nowego kolegi. Dziewczyny za to 

zaczęły zasypywać chłopca gradem pytań. Franek, który uspokoił się i opanował tremę, 

odpowiadał nawet na najdziwniejsze pytania. Ku rozpaczy Darii, Judyty i reszty dziewczyn 

wychowawczyni przerwała pytania mówiąc, że klasa będzie miała jeszcze dużo czasu, żeby się 

dobrze poznać i poprosiła chłopca o wybranie miejsca w ławce. Chłopcy siedzieli obojętnie, 

dziewczyny na pozór też, ale z ciekawością czekały kogo wybierze. Franek rozejrzał się po 

klasie, nagle spojrzenia jego i Alicji spotkały się. Dziewczyna zaczerwieniła się i spuściła 

wzrok. Niespodziewanie chłopiec podszedł do jej ławki i zapytał: „Mogę usiąść koło Ciebie?”. 

Alicja powiedziała „proszę”, a po klasie przeszedł głośny pomruk jej prześladowczyń.  

„Ja jestem, jak wiesz Franek, a Ty?” – powiedział nowy kolega. Alicja przedstawiła się. 

Usłyszała jednocześnie wypowiedziane szeptem obelgi pod jej adresem. Łzy znów same 

napłynęły jej do oczu. Wychowawczyni nie zareagowała, poprosiła tylko o ciszę  

w klasie. Franek zobaczył leżące kartki, których nie zdążyła ukryć w tornistrze  

i przeczytał chyba dwie. Spojrzał na nią i powiedział: „Nie przejmuj się. Jak ktoś nie ma nic do 

powiedzenia, to głośno i podle krzyczy”. 

        Klasa trochę uspokoiła się, bo wychowawczyni zaczęła omawiać wcześniej zaplanowaną 

wycieczkę. Oczywiście zdania były podzielone dokąd i na jak długo pojechać. Nie docierały 

argumenty nauczycielki, że nie wszystkich będzie stać na drogi wyjazd. Wtedy Judyta 

wykrzyknęła, że przecież biedota nie musi jechać. Wychowawczyni z niedowierzaniem 

spojrzała na Judytę i część popierających ją dziewczyn. Zaległa martwa cisza, którą przerwał 

głos Franka: „Szkoda, że rodzice zdążyli już sprzedać nasz dom w Szwecji, bo z przyjemnością 

zaprosiliby całą moją nową klasę do nas, żeby wszyscy mogli razem spędzić wolny czas.  

W mojej starej klasie było 20 uczniów i to z różnych krajów, ale wszyscy byli dla siebie mili  

i przyjaźni. Wychowawczyni, która żegnała mnie wraz z całą klasą zapewniała, że w Polsce na 

pewno będzie tak samo. I ja dalej tak myślę”. Alicja spojrzała na chłopca z wdzięcznością  

i nadzieją, która nagle przemknęła jej przez głowę - może wreszcie spotkała przyjazną duszę… 

Nie słuchała dalej nieklejącej się dyskusji o wycieczce, na którą miała małe szanse jechać ze 

względu na problemy finansowe rodziców. 

       Lekcja skończyła się, wychowawczyni wyszła z klasy. Franek zapytał Alicję, czy może 

pomóc mu w nadrobieniu zaległości. Chciał uzupełnić zeszyty, pożyczyć książki dopóki nie 



kupi swoich. Oczywiście zgodziła się. Czuła się dziwnie spokojna. Nie myślała z lękiem  

o swoich prześladowczyniach. Wyjęła pyszne śniadanie, które przygotowała jej mama. Franek 

spojrzał na nią, a potem na kanapki i zapytał czy może go poczęstować, bo z emocji zapomniał 

zabrać z domu swoich, a z wrażeń trochę zgłodniał. Mama Ali jakby przewidziała sytuację, bo 

uszykowała ogromną ilość jedzenia. Dziewczyna podzieliła kanapki na dwie połowy  

i zaczęli jeść.  

       Niestety, z ławek zajmowanych przez Darię, Judytę i resztę jej prześladowczyń Alicja 

usłyszała: „Jeszcze mnie popamiętasz, teraz dopiero będzie wojna”. Ich złowroga 

przepowiednia niestety wkrótce się spełniła, wciągnęły w nią również Franka. 

 

Autorzy: pp. Grażyna i Roman oraz Zuzanna 

 

ROZDZIAŁ 7. 

Godzina 7:58. Za dwie minuty zaczyna się lekcja, zaczyna się sprawdzian. I to jak 

ważny, decydujący. Alicja musiała dać radę, biegła ile sił w nogach. Aż tu nagle zza rogu, już 

prawie przed wejściem do szkoły zaatakował ją pies. Szczerzył zęby. Alicja przeraziła się, 

miała pełno myśli w głowie. Pies skoczył na nią i zaczął szarpać spodnie. Co się dzieje? 

Dlaczego? Co zrobiłam nie tak? Co teraz robić? – te myśli kłębiły się w głowie Alicji. Zaczęła 

krzyczeć, wołać o pomoc. Czuła, że nie da rady sama. Czuła coraz większy ból. Wreszcie 

usłyszała tupot biegnących nóg, wiedziała, że jej pomogą. Zauważyła swoją klasę. I głos 

Franka, który głośno i przerażony krzyczał: „Szeryf nie! Szeryf nie!”. A zza jego pleców 

wyłoniły się Daria i Judyta z przerażonymi oczami. I wtedy zabrakło jej sił w nogach, upadła. 

Widziała szum wokół siebie, ale nie ogarniała już tego. Pies umilkł. Odruchowo dotknęła ręką 

swojej nogi. Przeraziła się. Zobaczyła krew. Zemdlała.   

Obudziła się w szpitalnej sali. Zauważyła mamę, tatę i babcie. Uśmiechnęli się  

i przytulili ją. Rodzicie opowiedzieli jej przebieg całego zajścia. Po chwili do sali wszedł Franek 

z Darią i Judytą. Alicja była przerażona i nie chciała ich widzieć. Czuła, że maczali palce  

w tym przykrym dla niej zdarzeniu. Nie myliła się. Zgodziła się jednak na wyjaśnienia. Franek 

strasznie żałował, bo dał namówić się Darii i Judycie na przyprowadzenie swojego psa. Znał 

go i wiedział, że pies nie lubi dzieci, że wzięli go ze schroniska, że pies ma złe wspomnienia 

związane z dziećmi. Daria i Judyta to wykorzystały. Ale Franek myślał, że pokaże swojego psa 

Alicji, że może dzięki temu polepszy się ich więź i wspólna rozmowa. Mylił się. Nie spodziewał 

się, że Szeryf aż tak źle zareaguje i to akurat na Alicję… Franek tak bardzo chciał Alicję 



przeprosić. Ten wielki bukiet kwiatów był dla niej. Drugi był od Darii i Judyty. Dziewczyny 

miały łzy w oczach. Przepraszały. To się nigdy nie powinno stać. Chciały tylko Alicję 

postraszyć, nic więcej. Jednak te szwy na nodze Alicji nie pozwalały zapomnieć im  

o wydarzeniu. Zaczęli rozmawiać. Ich rozmowa przerodziła się w miłą pogawędkę. Tak miłą, 

że słyszane były śmiechy. Rodzice z babcią przytulili się. Lekarz przekazał im informacje, że 

za pięć dni należy przyjść do zdjęcia szwów. Były tylko dwa i jedna rana. Na szczęście. 

Otworzyły się drzwi pokoju. W progu stanął Franek, z jednej strony wspierający Alicję, a za 

nimi Daria z Judytą z jej rzeczami i bukietami.   

Przez kolejne dni Alicja nie miała chwili się nudzić. Przez większość czasu byli u niej 

Franek, Daria i Judyta. Ich czas płynął tak szybko. Rozmowom nie było końca. Śmiechy 

dobiegające z pokoju Alicji były jak muzyka w uszach mamy dziewczyny. Miś, którego 

naprawiła babcia stał w przedpokoju, bo dzięki temu każdy mógł przypomnieć sobie całe 

zdarzenie. Mógł przypomnieć, że „zło dobrem zwyciężaj”.   

 

Autorzy: pp. Małgorzata i Sławomir oraz Nika i Magda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NA KONIEC… 

 

 Nasze dzieci też mają problemy. Nie są to zmartwienia dotyczące nieuregulowanych 

rachunków, nieporozumień z przełożonym czy problemów z autem. Problemy, które 

przeżywają są inne, czasem niestety przez nas bagatelizowane. Naszą – dorosłych – rolą jest 

robienie wszystkiego co w naszej mocy, aby te najcięższe ich nie dotykały, ale także 

towarzyszenie im w trudnościach i w odpowiednim momencie okazywanie zrozumienia, 

wsparcia i gotowości do trwania przy dziecku, nawet gdy popełnia błędy. Czasem nie potrafimy 

udzielać rad. Czasem wszystko, co będziemy chcieli powiedzieć drugiej osobie wyda się 

bezsensowne i w żaden sposób nierozwiązujące problemów. Wtedy wystarczy niezwykła  

w swej zwyczajności i prostocie obecność i umiejętność wysłuchania.      

 Może się zdarzyć, że i my będziemy potrzebowali wsparcia w udzieleniu pomocy naszym 

dzieciom. Czasem trudno jest nam o to prosić inne osoby. Wokół nas jest jednak wiele 

instytucji, do których możemy zwrócić się z prośbą o radę, rozmowę, pomoc w rozwiązaniu 

problemu. Pamiętajmy, że nie jesteśmy i nie zostaniemy sami.     

 Dobro okazywane innym nie musi być spektakularne, widoczne na pierwszy rzut oka. 

Dobrem jest choćby zaniechanie pewnych działań, niewypowiedzenie słów, które na długo 

mogłyby pozostać w pamięci. Dobro może być ciche, nierzucające się w oczy. Czasem dobro 

jest jak tlen – nie dostrzegamy go, ale z pewnością zauważymy jego brak.  

 

 

Pragniemy podziękować rodzinom zastępczym, które postanowiły aktywnie przyłączyć 

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

oraz stworzyły niniejsze opowiadanie. 
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