
„Brak oparcia‘’ 

 

 Jaś jest uczniem trzeciej klasy gimnazjum, dobrze się uczy i nie 

sprawia kłopotów w szkole ani w domu. 

Pewnego razu Jaś i Paweł jego kolega z klasy grali na 

komputerze. Jasiu poprosił Pawła, żeby coś sprawdził na jego koncie 

na facebook’u. Chodziło o to, czy Ola dodała zdjęcia ze swoich  

urodzin. Jaś podał mu swoje hasło, a po kilku miesiącach o tym 

zapomniał. W międzyczasie Jasiu poznał nową koleżankę Alę na 

facebook`u i zaczął z nią pisać. Bardzo polubił ją, traktował ją jak 

przyjaciółkę, choć w rzeczywistości nigdy się nie spotkali. Zaczął 

powierzać jej swoje sekrety i zmartwienia, aż w końcu  powiedział, że 

się w niej zakochał. 

Pewnego dnia Jaś pokłócił się z Pawłem, a on chcąc się zemścić, 

pokazał wszystkim kolegom rozmowy, jakie Jasiu prowadził w 

Internecie z Alą. Gdy Jaś pojawił się w szkole, wszyscy się z niego 

drwili i wyśmiali. Chłopiec zaczął wagarować, a po jakimś czasie 

uciekł z domu.  Pojechał prosto do Ali, ale dziewczyna nie chciała mu 

otworzyć drzwi, ponieważ od jakiegoś czasu koledzy Jasia zaczęli ją 

obrażać na czacie. Jaś stwierdził, że sprawa jest tak beznadziejna, że 

niczego nie da się już odkręcić i że życie straciło dla niego 

jakikolwiek sens. W dodatku nie miał pojęcia do kogo zwrócić się o 

pomoc.  

Stojąc przed domem Ali, chciał podciąć sobie żyły, bo myślał że 

nie ma po co żyć. W ostatnim momencie z domu wybiegła Ala. Jaś jej 



wszystko wytłumaczył i postanowili, że dziewczyna mu pomoże i 

wspólnie rozwiążą ten problem. 

 Jaś opowiedział całą historię rodzicom i wychowawcy. Okazało 

się, że wcale nie była ona taka beznadziejna, jak mu się wcześniej 

wydawało. Na szczęście, dzięki pomocy życzliwych ludzi, sprawa 

rozwiązała się pomyślnie. Jaś przeniósł się do innej szkoły i chodzi do 

klasy z Alą, która została jego dziewczyną. 
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