
NA TEJ LEKCJI DOWIECIESIĘ 
• CO to znaczy być dobrą koleżanką i dobrym kolegą, 
• jakiego lidera (przywódcy) warto słuchać i dlaczego. 



Jak dobrze mieć kolegów! 
Jednym z największych odkryć dla nowo narodzonego dziecka jest 
zaobserwowanie, że świat to nie tylko ono i mama. Niemowlę po
znaje tatę, swoje rodzeństwo, dziadków, ciocie, czyli swoją rodzinę. 

Następne odkrycie to plac zabaw, na który rodzice zabierają 
malucha. Poznaje wtedy pierwszych kolegów i koleżanki. Czy pa
miętacie towarzyszy zabaw z piaskownicy? Wiele długoletnich zna
jomości rozpoczęło się od budowania zamku z piasku. 

Koleżeństwa nie można nauczyć się w samotności. Nie wystar
czy poczytać o nim w książce albo Internecie. Koleżeństwo jest re
lacją, a więc dzieje się między dwojgiem ludzi. 

Czy możecie sami wybrać sobie kolegów? Oczywiście to od was 
zależy, z którymi osobami z sąsiedztwa chcecie utrzymywać bliski 
kontakt: spotykać się po lekcjach, by wspólnie pojeździć na rowe
rach albo obejrzeć film. Należycie jednak do grup, które w pewnym 
sensie zostały wam narzucone. Nie możecie samodzielnie wybrać 
koleżanek z kółka matematycznego czy kolegów z klasy. To jasne, 
że utrzymywanie bliskich relacji z każdym z nich byłoby trudne lub 
nawet niemożliwe. Dlatego często tworzą się paczki, czyli kilkuoso
bowe grupki osób, które mają z sobą coś wspólnego, na przyldad 
mieszkają w tej samej okolicy albo mają podobne zainteresowania. 



w mniejszej grupie łatwiej się poznać, znaleźć czas na rozmo
wę czy wspólną rozrywkę. Przynależność do paczki znajomych jest 
cennym doświadczeniem, ale równie wartościowe jest poznawanie 
ciągle nowych osób i nawiązywanie koleżeńskich relacji z innymi 
uczniami chodzącymi do tej samej klasy czy na te same zajęcia po
zalekcyjne. 

TO WAŻNE 
Można przyjaźnić się z kilkoma osobami i jednocześnie być do
brym kolegą dla wszystkich. 

A co to znaczy „być dobrym kolegą"...? Przeczytajcie list Zosi. 
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Mam na imię Zosia i cho
dzę do czwartej klasy. Nie
dawno przeprowadziłam się 
z rodzicami do innego mia
sta i poszłam do nowej szko
ły. Jest mi przykro, bo nie 
znalazłam w niej żadnej ko
leżanki. Nikt nie chce ze mną 
rozmawiać na przerwie, a na 
WF-le nikt nie chce być ze 
mną w tej samej drużynie. 
Może dlatego, że nie mam 
- tak jak inne dziewczynki -
markowych adidasów i bluzki...? Przykro mi także dlatego, że gdy 
byłam chora, nie miałam od kogo odpisać lekcji. Wczoraj Ola i Na
talia śmiały się z mojego plecaka i roweru. Myślę, że zazdrościły mi 
najlepszej oceny z testu. Niestety, nikt nie stanął w mojej obronie 
i nie powiedział, żeby przestały mnie wyśmiewać. W poprzedniej 
szkole miałam wspaniałe koleżanki, a teraz czuję się okropnie sa
motna... 

Zosia nie znalazła w nowej szkole dobrych kolegów. Z jej listu 
możecie wywnioskować, jaką osobę chciałaby poznać. 



Dobry kolega/dobra koleżanka: 
- chętnie rozmawia i próbuje nawiązać kontakt z osobą, która 

jest smutna, nieśmiała i być może czuje się samotna, 
- nie ocenia drugiej osoby na podstawie ubrań, fryzury czy 

posiadanych gadżetów, 
- pomaga w każdej sytuacji, na przykład przynosi zeszyty cho

rej koleżance, częstuje drugim śniadaniem kolegę, który za
pomniał kanapek, 

- wszystkich traktuje z szacunkiem i z nikogo się nie naśmiewa, 
- nie zazdrości, ale cieszy się z sukcesów swoich kolegów i ko

leżanek, 
- wstawia się za osobą, która doświadcza przykrości, broni 

słabszych. 

® 
TO WAŻNE 

Być koleżeńskim to być uczynnym, życzliwym, serdecznym, po
mocnym. 
Koleżeństwo przygotowuje do przeżywania dojrzałej przyjaźni 
i miłości. 

Koleżeństwo - czy 
za wszelką cenę? 
z biegiem czasu w każdej grupie 
wyłania się lider, czyli osoba, która 
przewodzi innym. Pozostali człon
kowie grupy liczą się z jego opinią 

i często zrobią wszystko, aby zasłu
żyć na jego sympatię. Zdarza się, 
że to właśnie lider decyduje o tym, 
czy przyjąć do grupy nową osobę. 
Czy przypominacie sobie sytuację, 
dedy zależało wam na sympatii l i 
dera jakiejś grupy i za wszelką cenę 
chcieliście, aby uznał was za swoje
go kolegę? 
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Posiadanie lidera czy prze
wodnika może być dla danej 
grupy bardzo inspirujące. 
Dobry lider wyzwala w innych 
pozytywne odczucia i reakcje, 
potrafi zachęcić do pomocy 
innym. Wiele akcji dobro
czynnych organizują sami 
uczniowie. Zwykle wygląda 
to tak: jeden z kolegów ma 
pomysł, aby zorganizować 
zbiórkę kredek dla domu 
dziecka albo misek na wodę 
dla psów w schronisku. 
Następnie zachęca do tego innych 
uczniów. Taka akcja wzmacnia koleżeństwo, utrwala więzi, buduje 
poczucie przynależności i solidarności klasowej, zwiększa wzajem
ny szacunek i zaufanie. 

Niestety, znane są też smutne historie, gdy lider grupy zachęca 
innych do wyśmiewania słabszych, którzy nie potrafią strzelić gola, 
mają tańsze ubrania lub słabe oceny z angielskiego. Korzystając ze 
swojej charyzmy*, namawia grupę do sprawiania innym przykrości. 
Takiego lidera nie warto słuchać i nie warto zabiegać o jego sym
patię. Popularne hasło: „Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego" 
może też stać się zachętą do wagarów lub palenia papierosów. 

Czasem mówimy, że przyciągamy do siebie takich ludzi, jakimi 
sami jesteśmy. Jeśli więc marzycie o tym, aby mieć dobrych kole
gów, sami bądźcie nimi dla innych. 

POLECENIA I PYTANIA 
Pracujcie metodą burzy mózgów. Zastanówcie się: 
Jakie obawy mogą mieć rodzice w związku z wyborem waszych 
kolegów lub koleżanek? 

Charyzma - szczególne cechy osobowości, dzięki którym dana osoba ma niekwestionowany 
autorytet i potrafi wpływać na innych. 


