
A ja nie wiem, kim będę 

(Agnieszka Borowiecka) 
W Przedszkolu pod Magnoliami od rana trwało wielkie poruszenie, gdyż zaraz po śniadaniu 

miał się zjawić wyjątkowy gość – pan strażak. Wszystkie dzieci uwinęły się więc z 

jedzeniem, nawet niejadek Kacperek, który zawsze kończył ostatni, i wszyscy zaczęli 

wypatrywać zapowiedzianego przybysza. 

Punkt dziesiąta skrzypnęła wejściowa furtka i stanął w niej wysoki pan w kombinezonie z 

odblaskowymi paskami i w czerwonym kasku na głowie. Najpierw wszystkie dzieci chciały 

przymierzyć jego hełm i wielkie rękawice. A gdy wreszcie gość zajął honorowe miejsce, 

przedszkolaki usiadły grzecznie w kółku i słuchały z zaciekawieniem. Pan strażak opowiadał 

im o swojej pracy i gaszeniu pożarów, o tym jak trzeba uważać, żeby nie zaprószyć ognia w 

lesie i pod jaki numer zadzwonić, gdy zobaczy się pożar. Na koniec pani zaproponowała 

dzieciom zabawę. Każdy miał powiedzieć, jaki zawód wybierze, gdy będzie dorosły. 

Pierwszy zgłosił się Marcelek i powiedział, że zostanie policjantem, bo chce łapać złodziei i 

groźnych przestępców. 

Krzyś i Mikołaj chcieli być strażakami, jak zaproszony gość, gdyż to bardzo ważna praca i 

można jeździć wozem strażackim na sygnale. Ola stwierdziła, że zostanie tancerką i nawet 

zaprezentowała wszystkim taniec, który sama wymyśliła. A Karolinka wyznała, że zostanie 

lekarzem i będzie leczyła dzieci, tak jak jej mama. Wszystkie przedszkolaki prześcigały się, 

by powiedzieć, kim zostaną w przyszłości, tylko jeden Antoś siedział ze spuszczoną głową 

i wcale się nie odzywał. 

– A ty, Antosiu? Kim zostaniesz, gdy będziesz dorosły? – zapytała wreszcie pani. 

Lecz Antoś zrobił się jeszcze bardziej smutny i powiedział cichutko: 

– A ja nie wiem, kim będę. 

I pewnie zaraz posypałyby się pomysły na to, kim Antoś mógłby zostać, gdyby pani w porę 

nie włączyła się do rozmowy. 

– Nic nie szkodzi – powiedziała ciepłym głosem, ubiegając wszystkich. – Masz jeszcze dużo 

czasu, żeby się nad tym zastanowić. Teraz najważniejsze jest, żebyś uczył się różnych rzeczy, 

rozwijał swoje zainteresowania i robił to, co lubisz robić. A kiedyś w przyszłości wybierzesz 

taki zawód, który będziesz wykonywał z przyjemnością. Bo każdy powinien robić to, co lubi i 

w czym jest najlepszy – powiedziała pani. I chyba nawet pan strażak był pod wrażeniem 

tego, co usłyszał, bo na jego twarzy pojawił się wielki uśmiech i z uznaniem pokiwał głową. 

Lecz Antoś zdawał się być niepocieszony. 



– Muszę wam coś powiedzieć – rzekł pan strażak, jakby nagle przypomniało mu się coś 

bardzo ważnego. – Kiedy byłem w waszym wieku, chciałem zostać weterynarzem. 

Wszyscy popatrzyli po sobie ze zdziwieniem. 

– Tak, tak – mówił dalej zaproszony gość. – Miałem ukochanego psa Rufusa i chciałem 

leczyć zwierzęta. Ale potem okazało się, że dużo lepiej wychodzi mi gaszenie pożarów – 

dodał z zadowoleniem. 

– A ja chciałam być pilotem! – dodała pani, śmiejąc się w głos, gdyż wszystkie dzieci 

wiedziały, że pani ma lęk wysokości i nawet wejście na taboret przyprawia ją o zawroty 

głowy, a co dopiero podróże samolotem. 

Antoś też wreszcie się uśmiechnął, bo skoro pan strażak i ukochana pani wychowawczyni 

zmienili zdanie i wybrali inny zawód niż ten, o którym marzyli w dzieciństwie, to znaczy, że i 

on nie musi decydować już teraz, co będzie robił w przyszłości. Na zdjęciu z panem 

strażakiem po Antosiowym smutku nie było śladu – chłopiec stał dumnie w czerwonym 

strażackim hełmie na głowie, z wielkim uśmiechem na twarzy. 

 


