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Damian uważał, że jest silny, mocny i zawsze ma rację. Często inni myśleli 

tak samo. Był bezsprzecznie najlepszym sportowcem w klasie, świetnie biegał, 

skakał i do tego grał w tenisa, siatkówkę i koszykówkę. Z tego powodu sądził, 

że wszystko mu się należy. Reszta klasy nie walczyła z jego egoizmem uważając, 

że chłopiec ma prawo czasami  tak się zachowywad.  

 

Na ostatniej lekcji  wychowania fizycznego nauczyciel poprosił Damiana, 

jako najlepszego w klasie sportowca, o pomoc przy przygotowaniu kortu 

tenisowego na sezon letni. 

- Damian, dobierz paru chłopaków po lekcjach i zróbcie porządek z kortem 

tenisowym. Już niedługo zaczniemy tam zajęcia, chciałbym, aby dobrze wam się 

grało. 

-  A co za to będę miał? – zapytał Damian. 

-  No cóż, - nauczyciel spojrzał na niego zdziwiony - tylko satysfakcję z udanej 

gry.  

-  Niestety po lekcjach  nie mogę, mam ważne zajęcia – odpowiedział Damian 

uśmiechając się i wszyscy wiedzieli, że gdyby nauczyciel obiecał dobra ocenę, to 

dla Damiana praca na korcie byłaby 

najważniejszym zajęciem  na świecie. 

 

Przedmiotem, którego Damian 

nie lubił, był język polski. Chłopiec nie 

mógł pojąd różnicy między 

rzeczownikiem a czasownikiem, 

a budowa zdania pojedynczego była 

dla niego czarną magią. Dzisiaj  pani 

oddawała sprawdzian z gramatyki 

i Damian dostał kolejną jedynkę. 

Patrzył na swój sprawdzian 

z niedowierzaniem… Znowu porażka!  
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Nie miał pojęcia, jak z tego wybrnąd.  

I wtedy znienacka usłyszał pytanie Jurka, kolegi z klasy. 

- Jeśli masz czas na długiej przerwie, chętnie ci pomogę, to naprawdę nic 

trudnego. 

- A co chcesz za tę pomoc? – zapytał Damian. 

- Chyba żartujesz… Nic! – odpowiedział Jurek. –  Jesteś przecież moim kolegą, 

więc chcę ci pomóc. 

 

Damian zdziwił się, jaki ten Jurek naiwny, ale chętnie skorzystał 

z propozycji. Jednak jedna przerwa nie wystarczyła, aby nadrobid wszystkie 

zaległości. Po kilku spotkaniach z Jurkiem Damian dostał  wreszcie z gramatyki 

czwórkę. Zrozumiał, że Jurek faktycznie pomagał mu bezinteresownie i zrobiło 

mu się wstyd, że zadał wcześniej tak głupie pytanie. 

 

     Na kolejnej lekcji wychowania fizycznego nauczyciel ponowił swoją  prośbę 

o pomoc, nie patrząc przy tym w kierunku Damiana. I tu spotkała wszystkich 

niespodzianka, bo Damian zgłosił się sam, na ochotnika! 

- Chętnie popracuję na korcie, a  wszystkich, którzy mają czas, zapraszam do 

wspólnej zabawy. 

 

Pierwszy zgłosił się Jurek, za nim jeszcze kilku chłopców z klasy. Damian  

patrzył z niedowierzaniem, że jest tylu chętnych pracowad z nim wspólnie, za 

nic. Patrzył roziskrzonym wzrokiem na kolegów myśląc, ile jeszcze rzeczy mogą 

razem zrobid. 
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