
 

 
Biblioterapia IV-VI 

 

Koledzy, Małgorzata Strzałkowska 

 

Trudno o dziwniejszą parkę,  

niż dwóch chłopców – Grzesiek z Darkiem,  

bo co Grzesiek robić kazał,  

Darek zaraz w czyn wprowadzał. 

 

– Darek! Schowaj plecak Jurka!  

Torbę pani wyjmij z biurka!  

Z całej siły drzwiami trzaśnij!  

Brzydki wyraz głośno wrzaśnij! 

Powiedz panu „ecie pecie”!  

Dorób wąsy na portrecie!  

Drałuj w kucki pod tablicę!  

Wyrzuć zeszyt na ulicę!  

 

No i Darek grzecznie chował, 

trzaskał, mówił i wyjmował, 

czasem wrzeszczał, czasem kucał 

i dorabiał, i wyrzucał. 

Jeszcze długo by to trwało, 

ale raptem coś się stało!  



Otóż w pewien dżdżysty piątek 

nagle zdarzył się wyjątek... 

  

Grześ, jak zwykle, szturchnął  

Darka po czym rzekł, wskazując Marka: 

– Podstaw gamoniowi nogę! 

Darek na to: – Nie!!! Nie mogę! 

Nie chcę z siebie robić błazna,  

bo to postać niepoważna!  

Tobie radzę też, kolego, 

żebyś zrezygnował z tego!  

Choćbyś miał mnie przestać lubić,  

więcej nie dam się namówić!  

 

Dość już tego, daję słowo!  

Nie pozwolę rządzić sobą! 

 
Koleżeństwo, to przyjazna relacja między dwojgiem ludzi. Kolega to towarzysz zabawy, 

nauki i pracy. Kolega jest koleżeński, czyli uczynny, przyjacielski i życzliwy. 

 

Koleżeńskie mogą być spotkania i dyskusje. Ktoś może być bardzo koleżeński i nigdy nie 

odmawiać pomocy. Wiele spraw i nieporozumień można załatwić po koleżeńsku lub w 

sposób koleżeński, jak kolega z kolegą. 

 

Wokół siebie masz wiele koleżanek i kolegów, spotykasz ich codziennie w szkole i poza nią. 

Pewnie nie wszyscy są wzorowymi kolegami, ale warto pamiętać, że koleżeństwo to rzecz 

cenna. Dzięki niemu w szkole i na podwórku jest weselej, łatwiej przetrwać trudne chwile i 

można nawiązać długoletnie przyjaźnie. 

 

Porozmawiaj z dorosłymi: 
 

1. Czy Grześ, był dobrym kolegą Darka? 

2. Co zmieniło się w zachowaniu Darka? 

3. Czy masz kolegów, którzy namawiają cię do robienia przykrości innym? 

4. Czy słuchasz ich i robisz co ci każą?  

5. Czy są to dobrzy koledzy? 

6.Czy bycie dobrym kolegą jest łatwe? 


