
I miejsce w kategorii-opowiadanie z dialogiem 

Napisz opowiadanie z dialogiem, odnosząc się do słów Phila Bosmansa: „Każde słowo 

i każdy gest, które obdarzają przebaczeniem, niosą pokój”. 

Zuzanna Zielińska 

Natasha nie lubiła swojej nowej polskiej szkoły. Lecz ten dzień, pomimo 

iż bardzo ciężki i wszystkim towarzyszył ogromny stres, odmienił wszystko na lepsze.  

Natasha miała 11 lat. Kilka lat wcześniej przeprowadziła się do Polski 

z Ukrainy i zaczęła chodzić do polskiej szkoły. Teraz już dobrze mówiła po polsku, ale pozostał 

jej charakterystyczny akcent.  Była niska, jak na swój wiek. Była brunetką o piwnych oczach. 

Bardzo lubiła tańczyć i słuchać muzyki. Prawie codziennie chodziła ubrana w niebieskie jeansy 

i szarą bluzę oraz nigdy nie zapominała o swoich czerwonych trampkach. Od początku jednak 

nowi koledzy i koleżanki śmiali się z niej z powodu jej pochodzenia. Na początku się tym nie 

przejmowała, ale ostatnio uczniowie z klasy zaczęli ją obrażać, co spowodowało, że Natasha 

bała się chodzić do szkoły i czuła niepokój, przebywając z nimi. Przestała też rozmawiać nawet 

ze swoją mamą, a zawsze była z nią bardzo blisko. Jej oceny z szóstek i piątek zmieniły się  

w jedynki i dwójki. Rodzice dziewczyny bardzo się tym niepokoili, próbowali z nią 

wielokrotnie rozmawiać, ale ona przed nikim nie chciała otworzyć. 

- Hej, jak było w szkole ? – zapytała mama.  

- Normalnie. – odpowiedziała Natasha.  

- Nic ciekawego się nie wydarzyło ? – próbował pociągnąć rozmowę tata.  

- Nie. Mogę iść do pokoju ? – zapytała Natasha.  

- Jasne. – powiedziała mama.  

Rodzice ze smutkiem patrzyli, jak Natasha idzie do swojego pokoju. Mieszkali w Polsce 

od trzech lat, a Natasha nadal nie miała żadnych koleżanek. Lecz nigdy jeszcze nie była tak 

smutna, wracając ze szkoły.  

- Coś się stało, czuję to. Ona od kilku tygodni chodzi smutna. - powiedziała mama.  

- To prawda, ale ona nie chce z nikim rozmawiać. – odpowiedział tata. - Musimy chyba jednak 

poczekać, aż sama do nas przyjdzie i będzie chciała porozmawiać. A może trzeba porozmawiać 

z jej wychowawczynią w szkole? Pójdę do szkoły w przyszłym tygodniu.  

Następnego dnia w szkole, Natasha zobaczyła w czasie przerwy swojego największego 

wroga – Wojtka. Był bardzo wysoki i najlepiej z całej klasy grał w siatkówkę. Zawsze się tym 

chwalił i wszystkich pouczał. Chodził do tej samej klasy, co Natasha. Niestety to on był 

inicjatorem wszelkich przykrości, które klasa jej robiła.  

- Na co się gapisz? – zaczepił ją Wojtek, podkładając nogę.  

- Au! To bolało! – krzyknęła Natasha, przewracając się i łapiąc się za nogę.  

Widząc to, Wojtek wraz z kolegami i koleżankami z klasy zaczęli się śmiać. 

Dziewczynie chciało się płakać, ale wiedziała, że nie może się popłakać na środku boiska, gdy 

obserwowało ją tyle osób. Już chciała wstać, lecz zauważyła, że jej kolano jest całe pokryte 



krwią, przeraziło ją to, ponieważ miała hemofobię. Hemofobia jest to lęk przed krwią 

i wszystkim, co z nią związane. Nawet gdy miała pobieraną krew na badania, robiło jej się słabo 

i czasem traciła przytomność. Niestety, teraz też tak się stało. Natasha osunęła się na ziemię. 

Osoby przyglądające się całej sytuacji zaczęły nagrywać zajście swoimi telefonami, 

ponieważ myśleli, że dziewczyna udaje. Nagle ktoś odezwał się z tłumu, aby pobiec po 

nauczyciela. Wtem pojawiła się za ich plecami pani Brygida, wychowawczyni klasy.  

- Rozsuńcie się! Co tu się dzieje? – pani Brygida surowo zmarszczyła brwi. 

- Nie wiemy… ona tak nagle upadła. Wszyscy myśleliśmy, że ona udaje. - powiedział Wojtek, 

który wyglądał na bardzo przestraszonego. Zgromadzeni wokół też mieli niewyraźne miny.   

- Dobrze, później to wyjaśnimy. Niech ktoś pobiegnie szybko po mój telefon do sali 

matematycznej! – rozkazała zdenerwowana nauczycielka.  

Podczas gdy pani Brygida czekała na telefon, Natasha oprzytomniała i powoli z pomocą 

nauczycielki usiadała. Koledzy stłoczeni naokoło wyraźnie odczuli ulgę. Natasha nie wiedziała, 

gdzie jest i co się stało. Nauczycielka dopiero teraz zauważyła zakrwawione kolano 

i przypomniała sobie, jak rodzice dziewczyny mówili jej o fobii Natashy. Szybko wzięła 

chusteczkę i przyłożyła do kolana dziewczyny. Potem wydarzenia potoczyły się szybko. 

Pielęgniarka szkolna zajęła się dziewczyną, a pani Brygida skontaktowała się z rodzicami 

Natashy i poinformowała o tym, co się wydarzyło.  

Dwa dni później, gdy dziewczyna wróciła do szkoły, myślała że znowu będzie musiała 

słuchać tych okropnych słów od rówieśników, lecz bardzo się zdziwiła, gdy wchodząc do klasy, 

zobaczyła wiele balonów z podpisem „Dla Natashy”. Nic nie rozumiała i rozglądała się 

niepewnie, gdy nagle spod ławek wyskoczyli wszyscy z jej klasy krzycząc „Niespodzianka!”. 

Dziewczynka była bardzo zaskoczona i nie wiedziała, co powiedzieć.  

- Chcieliśmy cię bardzo przeprosić za nasze wcześniejsze zachowanie. Nie zachowywaliśmy 

się wobec ciebie dobrze. Mamy nadzieję, że nam wybaczysz i zaczniemy wszystko od nowa. – 

powiedział Wojtek, uśmiechając się. Cała klasa wpatrywała się w Natashę, czekając na jej 

reakcję.  

- Ojej! Nie spodziewałam się czegoś takiego! Oczywiście, że wam wybaczę. Chociaż naprawdę 

ciężkie dla mnie były ostatnie lata, a wy mi w tym nie pomagaliście. Lecz trzeba wybaczać 

ludziom. Dziękuję. – powiedziała ze łzami w oczach Natasha.  

Pani Brygida siedziała za biurkiem w klasie i zadowolona uśmiechała się do siebie. 

Przez ostatnie dni dużo rozmawiała ze swoją klasą na temat szacunku dla drugiego człowieka 

i była teraz z nich bardzo dumna. Sami wszystko wymyślili i widziała, że sprawiło im to  

ogromną przyjemność.  

Parę miesięcy później Natasha już nie musiała się martwić i czuć niepokoju, idąc do 

szkoły. Miała teraz wiele koleżanek i kolegów. Chętnie się uczyła i miała coraz lepsze stopnie. 

Dziewczyna miała nawet swoje dwie najlepsze przyjaciółki – Alę i Natalię. Codziennie wracały 

razem ze szkoły i okazało się, że mają dużo wspólnych tematów do rozmowy. Rodzice 

z radością obserwowali, jak córka się uśmiecha i chętnie opowiada o szkole. Zaczęła nawet 

grać w siatkówkę i okazało się, że jest jedną z najlepiej grających dziewczyn w klasie.  



Mimo że tamten dzień był okropny i Natasha wolałaby o nim zapomnieć, okazał się 

przełomowym momentem jej życia. Niespodziewanie przyniósł przebaczenie i pokój.  
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Marcel Żaba 

 

- Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni będą nazywani synami Bożymi - katechetka 

zakończyła wykład. Adam, pilny i cieszący się sympatią wszystkich nauczycieli uczeń 6 klasy, 

od razu podniósł rękę, by zadać pytania do usłyszanych treści. Wyszedł z sali kilka minut po 

dzwonku, został, by dokończyć pracę domową. W myślach powtórzył wszystkie lekcje i był 

pewny, że nie ma zadanej pracy domowej. Ucieszył się, tym bardziej, że dziś miał być w 

telewizji ważny mecz, a był on zapalonym kibicem. Uświadomiwszy sobie, że była to ostatnia 

lekcja, zaczął lawirować między pozostałymi uczniami w stronę wyjścia. W pewnej chwili 

natrafił na bójkę kilku chłopaków. Zatrzymał się i przez głowę przemknęła mu myśl, że są oni 

niegrzeczni i on, który miłuje pokój, nie wdałby się w coś takiego. Po chwili poszedł dalej. 

Wstąpił do biblioteki po lekturę zadaną na za miesiąc i kilka minut później był już w domu. 

Zjadł obiad i by wypełnić czymś czas oczekiwania, zaczął ją czytać. Nie czekał jednak długo, 

bo gdy skończył czwarty z czterdziestu rozdziałów, rozległo się wołanie: 

- Adaś! Chodź szybko! Zaczyna się! - Adam lotem błyskawicy przebiegł przez swój pokój i 

wbiegł do salonu, gdzie rozsiadł się w fotelu przed telewizorem. Obok miejsca zajmowali już 

tata i Karol, starszy o kilka lat brat Adama, a na stoliku leżały trzy opakowania chipsów i ta 

sama liczba butelek coli – po jednej dla każdego. Wkrótce padła pierwsza bramka, 

ukoronowana głośnymi wiwatami, jednak przeciwna drużyna szybko przeważyła szalę 

zwycięstwa na swoją stronę. W drugiej połowie, drużynie, której kibicowali, udało się strzelić 

kilka goli, tak, że do remisu brakowało tylko jednej bramki, a zostało raptem parę minut. Okazja 

nadarzyła się, gdy jeden z zawodników został sfaulowany i to w dodatku w polu karnym. 

Emocje sięgały zenitu, jeden strzał mógł zadecydować o dogrywce lub przegranej. Zawodnik 

wziął rozpęd... Podbiegł i kopnął z całej siły... Bezradny bramkarz rzucił się w drugą stronę i 

patrzył, jak piłka leci w światło bramki... Krzyk radości wybrzmiewał już z gardeł oglądających 

widzów... Gdy nagle niefortunny podmuch wiatru skierował piłkę wprost na słupek! Na oczach 

przerażonych fanów przeciwnicy szybko przejęli piłkę i kontratakowali! Napastnik wysunął się 

na prowadzenie, wyminął obrońców i kopnął z całą siłą w róg bramki. Bramkarz próbował 

złapać, ale piłka wyślizgnęła mu się z rąk i trafiła w siatkę, prawie równocześnie z gwizdkiem 

sędziego! Kibice przeciwnej drużyny szaleli z radości, a tryumfujący strzelec pławił się blasku 

chwały. Zirytowani Karol i tata prawie równocześnie uderzyli pięścią w oparcia foteli i wyszli,  

mówiąc, że idą porobić coś ciekawszego. Jedynie Adam został i z nudów zaczął przełączać 

kanały, aż trafił na newsy. Dowiedział się wstrząsających dla tak wrażliwego chłopca jak on 

wieści - Rosja zaatakowała Ukrainę! Trwała wojna, rosyjskie wojsko oblegało kilka miast, 

maszerowało na Kijów, ginęli nie tylko żołnierze, ale i kobiety, dzieci! Chłopiec z niepokojem 

wysłuchał relacji reporterów, a następnego dnia znowu włączył wiadomości. Potem już 

codziennie śledził wydarzenia dotyczące  wojny, z każdym dniem coraz brutalniejsze i bardziej 

przerażające. Kotłowały się w nim emocje, strach przed sytuacją w zaatakowanym kraju i złość 



na agresora mieszały się z chęcią niesienia  pomocy. Wszyscy mówili mu, żeby przestał 

dramatyzować, jednak on nie umiał poradzić sobie z emocjami i wiedział, że musi coś zrobić. 

W końcu znalazł oparcie w modlitwie, czuł się lepiej po zwierzeniu się ze swoich trosk Bogu, 

dlatego zaczął częściej przychodzić na msze i aktywnie w nich uczestniczył. Rozwiązanie jego 

problemów przyszło podczas jednego z niedzielnych kazań, wtedy to do serca Adasia 

przemówiły słowa kaznodziei, który odwołał się do Jezusowego Kazania na Górze, 

przypomniał siódme błogosławieństwo: “Błogosławieni pokój czyniący” i wypowiedział takie 

zdanie: 

 - Zauważcie, że jest napisane “Błogosławieni pokój czyniący”, a nie “Błogosławieni pokój 

miłujący”! Dlatego nie tylko miłujmy pokój, ale także go wprowadzajmy – na początku w 

drobnych sprawach, później możemy wprowadzić go w większych! Żyjcie więc według Słowa 

Bożego, Amen. 

Adam głęboko się tym przejął i zaczął wprowadzać w życie te słowa. Tutaj powstrzymał 

kolegów przed starciem, tam rozwiązał ich spór, raz nawet zapobiegł sprzeczce Karola z 

rodzicami! Wprowadzanie pokoju na długi czas stało się jego życiowym powołaniem. Szerzył 

coraz więcej dobra, ale jednocześnie nie zaniedbywał obowiązków szkolnych. Wywiązywał się 

z zadań domowych, uczył się na kartkówki i sprawdziany oraz ciągle był aktywny na lekcjach 

i zwykle znał wszystkie odpowiedzi. 

Około miesiąc po usłyszeniu pamiętnego kazania, Adam zastanawiał się nad swoją przemianą 

i przypomniał sobie sytuację sprzed wielu dni – gdy zobaczył bójkę i ją zignorował - oraz 

porównał ją z tą sprzed kilku dni - udało mu się powstrzymać aż cztery potencjalne walki! 

Rozmyślał tak i stojąc w przejściu, nie zauważył kolegi, który go potrącił i wykrzyknął: 

- Hej! Uważaj trochę! - Adam już chciał odpowiedzieć, że to kolega go potrącił i to jego wina, 

lecz jakaś myśl sprawiła, że powiedział: 

- Sorry! - i podał wyciągniętą dłoń - Zgoda? - Twarz przyjaciela rozjaśnił uśmiech 

- Zgoda - powiedział i odszedł, a Adam zadumał się  nad myślą, która spowodowała tę reakcję, 

a raczej nad słowami, które dawno, dawno temu wypowiedziała katechetka podczas pewnego 

wykładu o pokoju: “Każde słowo i każdy gest, które obdarzają przebaczeniem, niosą pokój”. 

 

 


