
Mam prawdziwą przyjaciółkę, jest nią …. 

(charakterystyka postaci) 

 

Kaja to dziewczyna, która ma 12 lat. Poznałam ją na początku lipca podczas wakacji, dwa lata temu. 

Razem z mamą przeprowadzały się do mieszkania w bloku obok mojego. 

Kaja jest szczupłą bardzo dziewczynką, nieco ode mnie wyższą. Ma ciekawą, drobną twarz, z 

niebieskimi oczami jak niebo, oczami o lekko migdałowym kształcie. Po środku twarzy Kaja ma mały 

nos, a poniżej często uśmiechające się cieniutkie usta, które są zamknięte jak ona je lub śpi. Głowę 

Kai okalają jasne, blond, proste, luźno opadające, do ramion włosy, zawierające też grzywkę. 

Kaja ma miły, ciepły głos, bardzo bogaty, poprawny i delikatny.  

Kiedy nadejdzie lato, to skóra Kai przybiera brązowy odcień, a ona sama wygląda bajecznie. Jest 

wesołą osobą, często lubię słuchać jak się śmieje, umie znaleźć się w każdej sytuacji. Chętnie pomaga 

innym, dlatego wokół niej jest ciągle pełno innych dzieci. 

Bywa czasem spontaniczna, dzięki temu nie muszę sama wymyślać co będziemy robiły razem, nie 

można się z nią nudzić. Gdy zdarzają się jej jakieś przeszkody, by osiągnąć jakiś upatrzony cel, ale 

dziwnie przyjmuje je ze spokojem. Mówi wtedy – jakoś to będzie, a kolejne dni postrzega już 

optymistycznie. Kaja jest dobrą uczennicą – tak mówi o sobie. Chętnie się uczy, a wiadomości, które 

ma umieć, bardzo szybko zapamiętuje bez trudu. Po szkole bierze udział w zajęciach aerobiku i 

siatkówki, bo jest bardzo zwinna i zajęcia te bardzo lubi, często też jeździ ze mną rowerem. 

 Kocha bardzo swoich rodziców, mimo, że są po rozwodzie, a ona sama żyje między dwoma domami. 

Cieszy się, że rodzice oboje rodzice znajdują dla niej czas, że są. Zaakceptowała przyszłą żonę swojego 

taty, ma z nią dobry kontakt. Uwielbia swoich dziadków, na których zawsze może liczyć, jest z nich 

dumna, że są, że ich ma. Podziwiam Kaje za takie podejście do życia. Mówi, że jej tak samo to 

przychodzi, że na pewne sytuacje nie poradzisz. Sama chce też mieć rodzinę, choć nie wie czy taką jak 

miała, czy teraz ma. 

Kaja bardzo lubi nasze wyjazdy na wieś. To tam może nacieszyć się otaczającą przyrodą – biegając po 

łące, ogrodzie, iść nad rzeczkę, bawić się z psami – bo je kocha, tak jak inne zwierzęta. Nie rozumie 

jak można zrobić krzywdę zwierzakowi. Jest przeciwniczką wszelkiego zła jakie mógł wyrządzić 

człowiek – człowiekowi. Czasem głośno marzy o  jeszcze lepszym świecie, bez przemocy, wojny, 

mordowania innych. Chciałaby aby każdy człowiek rodził się z wymazanymi z mózgu złymi rzeczami, 

bo byłoby tak piękne.  

Kaja jest bardzo towarzyska. Nie zamyka się w swoim świecie, ma wiele koleżanek i kolegów. Mniej 

przyjaciół -  tych ostatnich dobiera sobie sama, z dużym wyczuciem. Bardzo chciałabym w tym gronie 

pozostać jak najdłużej. Kaja jest mi bliska, często ją podziwiam. W pewien sposób stała się dla mnie 

moim autorytetem, często mi imponuje swoim postępowaniem i staram się ją naśladować. 
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