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W dniach 18.-20.04.2016 r. uczniowie klas 

trzecich gimnazjum pisali egzamin gimnazjalny, o 

którym myśleli już od początku roku szkolnego.  

W poniedziałek sprawdzono wiedzę z przedmio-

tów humanistycznych. Pierwsza część, czyli historia 

i WOS trwała 60 minut, natomiast j. polski 90 min. 

We wtorek trzecioklasiści zmierzyli się z przedmiota-

mi przyrodniczymi (60 min.) oraz matematyką (90 

min.). Ostatni dzień to czas zmagań z językiem ob-

cym. Osoby zdające j. angielski pisały test na pozio-

mie podstawowym i rozszerzonym. Obie części trwa-

ły 60 minut. W tym roku 1 uczeń naszej szkoły zda-

wał egzamin z języka niemieckiego. 

Po teście wśród uczniów panowały różne nastro-

je, ale wrażeń było sporo. Większości pytanych osób 

najmniej trudności sprawiły 

zadania z zakresu języka pol-

skiego, jednak jak poszło z 

charakterystyką, okaże się do-

piero 17 czerwca. Z kolei 

przedmioty przyrodnicze stano-

wiły duże wyzwanie dla wielu zdających. Ogólnie 

uczniowie byli bardziej zadowoleni z zadań mate-

matycznych, z którymi zmagali się w 2 części dru-

giego dnia egzaminu, niż z tych, które obejmowały 

wiedzę z zakresu chemii, fizyki, biologii i geografii. 

Niewątpliwie egzamin to czas, kiedy uświada-

miamy sobie swoje mocne strony, poziom wiedzy i 

umiejętności, ale też braki, które, szczerze mówiąc, 

często wynikają z bardzo prozaicznej przyczyny - 

niedouczenia. Jeśli jednak trafiamy na zadania we-

ryfikujące opanowaną przez nas wiedzę i wykonuje-

my je bezbłędnie, z łatwością, odczuwamy przy tym 

dużą satysfakcję. Wtedy wiadomo, że warto było 

podjąć wysiłek przygotowania się do egzaminu, któ-

ry otwiera nam przecież drogę do dalszej edukacji 

w wybranych szkołach. 

Żywimy nadzieję, że nasze wyniki pozwolą 

osiągnąć zadowolenie, gdy w lipcu spojrzymy na 

karty przyjętych do liceów i technikum. Młodszym 

kolegom radzimy uczyć się systematycznie i roz-

ważnie. Zaoszczędzą stresu w przyszłości. 
 

Weronika Kucaba 
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 21 marca 2016r. w Gimnazjum odbyło się powita-

nie wiosny 2016. Uczniowie naszej szkoły wzięli 

udział w międzyklasowym turnieju, zorganizowanym 

przez Samorząd Uczniowski.  
 Klasy rywalizo-

wały ze sobą zacię-

cie, a sprawdziły się 

w następujących 

konkurencjach: naj-

lepsze przebranie, 

mam talent, skecz i 

quiz wiedzy ogólnej. 

Występy oceniało 

jury w składzie: pa-

nie J. Grad, A. Maczuga i I. Szczepańska. Turniej pro-

wadziły przedstawicielki Samorządu - Julka Gołąb i Mo-

nika Michna.  

 Wiosna została powitana w atmosferze śmiechu i 

radości. Młodzież zaprezentowała swoje zdolności wo-

kalne i instrumentalne, ale również swoją kreatywność, 

poczucie humoru, wiedzę i zdolności aktorskie. Nie bez 

znaczenia był również refleks, który liczył się najbar-

dziej w turnieju wiedzy. 

 W rozgrywkach zwyciężyła klasa I b, która uzy-

skała 44 punkty. Nagrodą był "dzień bez pytania" i ko-

szyczek cukierków. II miejsce zajęła klasa III b (40 

p.), zaś III miejsce klasa III a (37 p.). Uczniowie tych 

klas także zostali nagrodzeni łakociami. Wszystkim ucz-

niom dopisywał radosny, wiosenny nastrój.  

 Mamy nadzieję, że będzie taki aż do następnego po-

witania wiosny. 

Karolina Maternia 

To była niezwykła noc. Uczniowie klas czwartych 

spali w szkole z 1 na 2 kwietnia 2016r. Z okazji 

Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci i rocz-

nicy urodzin Hansa Christiana Andersena w niektó-

rych krajach 2 kwietnia organizuje się „Noc z An-

dersenem”. Jednak w naszej szkole wydarzenie to 

miało wyjątkowy charakter, gdyż zbiegło się z rocz-

nicą śmierci naszego Patrona Jana Pawła II. Nieco-

dzienną imprezę „Noc w bibliotece” zorganizowały 

nasze panie: Alina Maciuła, Jadwiga Grad i Anna 

Bieda. Było to wielkie przeżycie dla nas, gdyż nie-

które dzieci do tej pory nie spały poza domem. 

Najpierw zebraliśmy się w szkolnej bibliotece. 

Była ładnie udekorowana. Ozdabiały ją świece, ga-

zetka o H. CH. Andersenie, a także wystawka ksią-

żek pisarza. Następnie  udaliśmy się do sali gim-

nastycznej na rozgrywki sportowe. Graliśmy w siat-

kę, rzucaliśmy piłki do kosza. Później zjedliśmy ko-

lację - zamówioną wcześniej pizzę.   

Następnie w bibliotece w skupieniu oglądaliśmy 

pamiątki po Patronie szkoły oraz kroniki i doku-

menty związane z osobą Ojca Świętego. Pani bi-

bliotekarka ciekawie opowiadała o tradycjach 

szkoły, a także o życiu Jana Pawła II, jego chorobie 

i odejściu do Domu Ojca. Później na korytarzu i 

przed popiersiem Patrona szkoły zapaliliśmy znicz i 

odmówiliśmy modlitwę za wstawiennictwem Świę-

tego Jana Pawła II, a także koronkę do Miłosier-

dzia Bożego.  

Potem wróciliśmy do biblioteki i przy zapalo-

nych świecach czytaliśmy fragmenty baśni Hansa 

Christiana Andersena. Niektórzy uczniowie przy-

nieśli z domu swoje książki. Czytały również nasze 

panie. Trzeba było odgadnąć tytuł wysłuchanego 

utworu. Pani Grad zadawała proste pytania i za-

gadki dotyczące dzieł Andersena. 

Gdy zrobiło się późno, poszliśmy się umyć, 

przebrać w piżamy i zajęliśmy miejsca na swych 

materacach. Przed snem obejrzeliśmy jeszcze fil-

my pt. „Niezgodna” i „Alvin i wiewiórki”.  

To było wyjątkowe wydarzenie w naszym życiu. 

Wspólnie przeżyte chwile na długo pozostaną w 

pamięci wszystkich uczestników spotkania. 
 

Weronika Bar , kl. IV b 
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 Kiedy topnieją śniegi, a temperatura podnosi się 
do kilkunastu stopni, nadchodzi pora na przeniesie-
nie aktywności fizycznej z zamkniętych pomieszczeń 
w plener. Najczęściej wybieramy: 
Jazdę na rowerze – uważaną za najbardziej 
wszechstronny rodzaj aktywności. Można ją upra-
wiać w każdym wieku, od wczesnego dzieciństwa 
po starość. 
Rolki – przeznaczone zarówno dla tych, którzy ko-
chają jazdę na łyżwach, jak i dla amatorów wiosen-
no-letnich treningów na butach z kółkami. 

 12 kwietnia 2016 r. uczniowie klasy 2a zorganizowali kier-
masz słodkości z okazji światowego dnia czekolady.  
 Młodzież zaprezentowała swoje umiejętności gastronomicz-
ne, ściślej cukiernicze, które zostały docenione przez nabywców 
słodyczy. Drugoklasiści zaoferowali WZ-tkę, sernik, budynio-
wiec, muffiny, ciastka i ciasteczka.  
 Kupującym bardzo smakowały owe wypieki. Oby więcej 

takich akcji! 

Karolina Maternia 

Sprawdzian szóstoklasisty 
odbył się 5 kwietnia 2016 r. i 
zgodnie z wcześniejszymi 

zapowiedziami, składał się z dwóch części.  
 Pierwsza z nich rozpoczęła się o godz. 9:00. 
Trwała 80 minut. W przypadku dyslektyków, któ-
rym przysługuje dłuższy czas pracy, ta część trwała 
120 minut. W tej części sprawdzane było opanowa-
nie przez szóstoklasistów wiadomości i umiejętno-
ści z języka polskiego i matematyki. Uczniowie roz-
wiązywali zarówno zadania zamknięte, w których 
musieli wybrać odpowiedź spośród podanych pro-
pozycji, jak i otwarte, gdzie sami udzielali odpowie-
dzi.  
 Warunkiem ukończenia szkoły podstawowej jest 
przystąpienie do egzaminu. Jeśli uczeń z powodu 
choroby lub innego ważnego wypadku losowego 
nie mógł przystąpić do sprawdzianu, będzie go pi-
sał w drugim terminie – 2 czerwca. Uczeń przyłapa-
ny na ściąganiu podczas sprawdzianu musi przy-
stąpić do niego jeszcze raz.  
 Po przerwie, o godz. 11.45, rozpoczęła się druga 
część sprawdzianu: test z języka obcego. W  naszej 
szkole był to język angielski. W tej części wszystkie 
zadania rozwiązywane przez uczniów były zada-
niami zamkniętymi. Trwała ona 45 minut, a w przy-

padku dyslektyków – 70 minut. Swoje wyniki szó-
stoklasiści poznają 27 maja. W dniu zakończenia 
roku szkolnego – 24 czerwca wraz ze świadectwem 
ukończenia szkoły podstawowej uczniowie otrzy-
mają zaświadczenia o wynikach.  
 Wynik sprawdzianu nie ma wpływu na przyję-
cie ucznia do gimnazjum w tej samej szkole, w 
przypadku wyboru innej szkoły, wynik może zde-
cydować, czy będzie się on w niej uczył. W naszej 
szkole dzień sprawdzianu dla uczniów zarówno 
szkoły podstawowej jak i gimnazjum był dniem 
wolnym od zajęć dydaktycznych.  

Gabriela Ruszel 

Wiosna – cieplejszy wieje wiatr, 
Wiosna – znów nam ubyło lat, 

Wiosna – wiosna w koło, rozkwitły bzy. 
Śpiewa – skowronek nad nami, 

Drzewa – strzeliły pąkami, 
Wszystko kwitnie w koło, i ja, i ty… 

Bieganie – sport tak stary jak ludzkość, znany jesz-
cze ze starożytności, jako jedna z ważniejszych dys-
cyplin olimpijskich. 
 Do dzieła! Wybierzcie coś dla siebie i zadbaj-
cie o kondycję i sylwetkę przed wakacyjnymi wy-
padami. 

Kinga Szmuc 
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Maj to taki miesiąc, w 

którym zaczynamy się 

cieszyć ciepłymi pro-

mieniami słońca i so-

czystą zielenią tak 

naprawdę. Mówi się, że 

nieważne jak i gdzie - ważne, żeby spędzać czas w 

gronie rodziny i przyjaciół. To prawda, ale czasem ten 

wspólnie przeżywany czas można nieco urozmaicić.  

Majówkę możemy spędzić: 

1. Aktywnie – Spacer po lesie, zdobycie nowego szlaku, 

a może wspinaczka? Każdy sposób jest dobry na ak-

tywny wypoczynek w wiosenne dni. Możemy również 

poznawać i odkrywać tajemnice przyrody. Możemy ze-

brać skarby, jakie napotkamy na naszej drodze, by wie-

czorem przygotować kolaż opowiadający o ciekawie 

spędzonym dniu albo mapę z liści i patyków na kolejną 

We wtorek 12 kwietnia uczniowie klas II i I 

Gimnazjum uczestniczyli w multimedialnych zaję-

ciach profilaktycznych zorganizowanych przez 

Centrum Edukacji Meritus, przeprowadzonych 

przez pana Arkadiusza Łysonia. Tematem wiodą-

cym była motywacja do nauki.  

Warsztaty miały na celu pomóc uczniom w zro-

zumieniu, jak ważna jest własna chęć do posze-

rzania wiadomości i zdobywania nowych umiejęt-

ności, oraz zwiększyć świadomość wartości wie-

dzy w życiu człowieka. Młodzież zapoznała się z 

przekonującym i kompleksowo ujmującym temat 

materiałem audiowizualnym, a także poznała me-

tody skutecznego uczenia się. 

Druga część szkolenia przeznaczona była dla 

rodziców drugoklasistów. Warsztaty pod hasłem 

„Jak zmotywować dziecko do nauki?” uświadomi-

ły rodzicom, iż to oni są 

najbardziej wpływowy-

mi na dzieci osobami, 

od których w wielkiej mierze zależy zarówno mo-

tywacja dziecka do pracy, jak i osiągane przez 

niego sukcesy. Prowadzący zajęcia w atrakcyjny i 

wyczerpujący temat sposób przedstawił rolę ro-

dziców w procesie edukacyjnym dzieci oraz podał 

propozycje i wskazówki, które rodzice mogą wy-

korzystać do pracy z własnym dzieckiem i budo-

wania właściwej z nim relacji. Niezwykle ważny 

jest bowiem dobry kontakt z nastolatkiem i spę-

dzanie z nim czasu. Zwrócono również uwagę na 

konieczność współpracy na płaszczyźnie rodzice  

- szkoła, korelację działań i wyznaczanych celów 

oraz nieodzowne warunki tej współpracy. 

Karolina Maternia 

wyprawę. 

2. Pomysłowo – Jeśli mamy ogród i nie chcemy go 

podczas majowych weekendów opuszczać, to zorgani-

zujmy w nim zabawy. Skoki w workach, gra w piłkę, 

ciuciu - babka i ciepło-zimno to tylko mała część po-

mysłów do realizacji. 

3. Z kulturą - Jeśli nie macie ochoty na aktywny wy-

poczynek, a chcielibyście spędzić majowy czas zupeł-

nie inaczej, warto zapoznać się z ofertą teatrów, kin i 

muzeów. Znajdźcie ciekawy seans, wystawę lub spek-

takl, na które będziecie mogli się wybrać całą rodziną. 

Wiosna to nie tylko zabawa. Na pewno wielu z Was 

będzie pomagać w wiosennych porządkach, pieleniu 

ogródka, koszeniu trawnika. Ale przecież wszystko 

można zmienić w wesołą zabawę i właśnie tego życzę 

Wam na wiosnę. 

Kinga Szmuc 
 

 „Kod Leonarda da Vinci” to jedna z najbardziej znanych książek Dana Browna. Opowiada ona o tym, że 

kustosz Luwru zostaje ofiarą morderstwa właśnie w muzeum. Zwłoki zostają odnalezione w pozycji przypomi-

nającej sławny rysunek witruwiański, na którym właśnie Leonardo da Vinci przedstawił idealne proporcje 

ludzkiego ciała. Sprawy komplikują się, gdy okazuje się, że umierający kustosz pozostawił szereg zagadek, 

które mają wskazać winnych zbrodni. Ale mają doprowadzić też do czegoś znacznie bardziej istotnego. 

 Powieść do ostatniej strony trzyma w napięciu. Jest pełna niespodzianek. Wciąga, pochłania czytelnika 

bez reszty. Możemy się z niej dowiedzieć wielu faktach historycznych, a także inaczej spojrzeć na znane 

powszechnie dzieła sztuki, pamiętając przy tym, że nie wszystko jest prawdą.  

 Gorąco polecam tę książkę! 

Paulina Grzywa 
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Kraczkowa, 06.03.16 r., niedziela 
Ja – Ola Pilecka, Wiktoria Michna, Jakub Zając, Alicja 

Skop, pani Dyrektor Joanna Ząbek, pani Małgorzata Gron-
kowska i pani Anna Sępska – Skomra wyruszamy po wspa-
niałą przygodę w ramach programu Erasmus + sfinansowa-
nego przez Unię Europejska i lecimy do Hiszpanii. 

Półtorej godziny później jesteśmy na miejscu – na lotni-
sku w Walencji, gdzie miło zostajemy przywitani przez 
hiszpańskie rodziny, które już tam na nas czekają. Oprócz 

nas są tam także ucz-
niowie z Francji, Gre-
cji, Włoch i Litwy. 
Każda z rodzin przy-
gotowała prezenty i 
niespodzianki. My też 
przywieźliśmy prezen-
ty z Polski dla wszyst-
kich. Prosto z lotniska 
mnie i Alę, bo mieszka-
łyśmy razem oraz Wik-

torię, której rodzina przyjaźniła się z naszą nasi hiszpańscy 
opiekunowie zabrali do ogromnego parku Guliwer w Wa-
lencji. Tam był piknik na łonie natury i świetna zabawa. 

Późnym wieczorem czekała nas jeszcze uroczysta kola-
cja tzw. ,,zapoznawcza” z wszystkimi dziećmi, uczestnika-
mi programu Erasmus i rodzinami, u których mamy miesz-
kać.  
Hiszpania, 07.03.16 r., poniedziałek 

Ten dzień zapowiadał się bardzo ciekawie. Rano po zje-
dzonym śniadaniu i przygotowaniu się uczestniczyliśmy w 
szkolnej paradzie, która przeszła ulicami Algemesi. W or-
szaku szły panie w oryginalnych strojach flamenco. Kur-
cze!!! Te suknie z tradycyjnego tańca flamenco były prze-
piękne. W ogóle wszystko było bajeczne. Wokoło rosły eg-
zotyczne palmy i mandarynkowe drzewa. Próbowaliście 
kiedyś mandarynki prosto z drzewa – ja tak. Pychota!  
W szkole czekała nas jeszcze prezentacja związana z wo-
dą. Każdy kraj wywiązał się z tego zadania fantastyczne.  
Hiszpania, 08.03,16 r., wtorek 

Tego dnia poszliśmy do teatru razem z całą szkołą na 
musical ,,Mary Poppins”. Czy wy wiecie, że w Hiszpanii 
dwa tygodnie temu skończyli zbierać truskawki!!??? Oczy-

wiście zażerałyśmy się truskawami z bitą śmietaną. Py-
chota!!!! Koordynator projektu Erasmus przygotował tak-
że dla nas wyjście do muzeum figur woskowych oraz licz-
nych kościołów, gdzie mogliśmy podziwiać sztukę sakral-
ną.  
Hiszpania, 09.03.16 r., środa 

Od razu po przebudzeniu zaczęłam się szybko ubierać, 
bo był to akurat mój wyczekiwany dzień. Szliśmy do ocea-
narium w Walencji. Nawet nie myślałam, że zobaczę aż 
tyle gatunków zwierząt żyjących w oceanie, morskich, 

lądowych, a 
także lata-
jących. Mo-
gliśmy przez 
chwilę po-
czuć się jak 
w prawdzi-
wym akwa-
rium. Uwie-

rzycie, że rekin pływał nam nad głowami – niewiarygod-
ne, ale prawdziwe! W plan zwiedzania oceanarium wcho-
dził także pokaz delfinów. Wow!!!! Byłam pod ogromnym 
wrażeniem.  
Hiszpania, 10.03.16 r., czwartek!!!  

Tego dnia planowany był wyjazd nad morze do Gandi 
– nadmorskiego miasta. Kiedy byliśmy na miejscu, wiał 
bardzo mocny, zimny wiatr i nie było pogody do pływania 
w morzu. W nozdrzach czuć było powiew wiosny, ale za 
wcześnie było na morskie kąpiele. Temperatura wynosiła 
zaledwie 14 stopni Celsjusza, ale mimo wszystko spacer po 
piaszczystej plaży był bardzo odprężający. W wolnym 
czasie nasi przyjaciele uczyli nas hiszpańskich zabaw. Z 
dnia na dzień poszerzaliśmy wiedzę o Hiszpanii i zdoby-
waliśmy nowe doświadczenia życiowe. 
Hiszpania, 11.03.16 r., piątek 

Już wracamy do domu. Wczesnym południem pożegna-
liśmy się z naszymi przyjaciółmi z hiszpańskiej szkoły 
Escoles Pies 34 i autobus zabrał wszystkich uczestników 
programu Erasmus na lotnisko w Walencji, skąd wylaty-
waliśmy do Frankfurtu. Pożegnaniu towarzyszyły łzy, 
uściski i wielkie emocje. Każdy z nas na pamiątkę otrzy-
mał upominek. Hiszpania jest piękna! Wszyscy byli dla 
nas tacy uprzejmi i mili. Szkoda wyjeżdżać. No ale cóż… 
wszystko co dobre, zawsze się kończy...  

Aleksandra Pilecka 
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Stałem oszołomiony, nie mogąc wydusić z siebie ani jednego słowa. Nie wierzyłem 
własnym oczom. Zamrugałem kilkukrotnie, ale ona wciąż tam była. Zacząłem mieć 
wrażenie, że to tylko sen. Uszczypnąłem się wobec tego w rękę, jednak gdy i po tym 
wciąż ją widziałem, postanowiłem usiąść z wrażenia. Wciąż nic nie mówiąc, z sercem 
walącym jak młot, podszedłem do stołu z zamiarem spoczęcia na jednym z krzeseł 
obok niej. Nie zdążyłem tego jednak zrobić, gdyż stanęła naprzeciw mnie. Bez słów 
wpadliśmy sobie w ramiona. Byłem taki szczęśliwy, mogąc trzymać ją w swoich 
ramionach, czuć zapach jej słodkich perfum i gładzić jej aksamitne włosy. Od zawsze 
ją kochałem, ale nigdy nie miałem na tyle odwagi, by jej to wyznać. Nie chciałem też 
psuć naszej przyjaźni, chociaż często odczuwałem, że ona domyśla się moich uczuć. 
Przecież znała mnie doskonale, mieszkaliśmy razem od 3 lat, a znaliśmy się dosłow-
nie od dziecka... Musiała coś podejrzewać! Ale to wtedy nie było istotne. Liczyło się 
tylko to, że ziściły się wszystkie moje sny i ona wróciła. Już nie mogła mi zniknąć, była 
prawdziwa! 

Oderwaliśmy się od siebie. Wciąż panowała cisza, jednak czułem, że wszystko w 
końcu jest na swoim miejscu, że jest idealnie.  Można było usłyszeć jedynie przyspie-
szone oddechy, a także mocne bicie naszych serc, które razem tworzyły najpiękniej-
szą melodię, jaką dane było słyszeć moim uszom. Przyjrzałem się jej dokładnie. 
Wyglądała jak dzieło sztuki, bo sama w istocie nim była. Blond fale spływające po jej 
ramionach, szmaragdowe oczy o hipnotyzującym spojrzeniu, okolone  długimi, czar-
nymi rzęsami, pełne malinowe usta. To wszystko składało się na jej wyjątkową osobę. 
Była po prostu piękna i nie chciałem odrywać od niej oczu.  

Wzdrygnąłem się, wyrwany z zamyślenia, czując jej zimne opuszki palców na 
mojej skórze. Gładziła dłonią moją twarz, więc odruchowo ją złapałem i przytrzyma-
łem, jednocześnie wciąż się w nią wpatrując jak oczarowany. Mój umysł nie mógł 
przyjąć do wiadomości, że wróciła po 15 miesiącach nieobecności. W końcu przerwa-
ła ciszę, szepcząc: 

-Damian, wszystko ci wyjaśnię. 
Słyszałem, jak drżał jej głos. Po policzku spłynęła jej łza, którą szybko otarłem i 

niemal bezgłośnie westchnąłem. 
-Natasza - w końcu wydusiłem z siebie drżącym głosem. - Tak bardzo tęskniłem... 
Wziąłem jej dłoń i delikatnie ucałowałem. Byłem niesamowicie ciekawy, co się z 

nią działo przez ten czas, ale wolałem, żeby opowiedziała mi to wtedy, gdy sama 
będzie czuła, że jest gotowa.  

-Chodź ze mną - nagle powiedziała, po czym złapała moją dłoń i pociągnęła za 
sobą. Nie spodziewałem się, że gotowa będzie tak szybko. - Pokażę ci wszystko, ale 
obiecaj, że nie będziesz mi przerywał ani oceniał tego, co było, proszę. 

-Oczywiście, prowadź. 
Wyszliśmy na zewnątrz. Panowała typowa letnia pogoda. Słońce przyjemnie 

muskało nasze twarze promieniami. W ogrodzie kwitły kwiaty, które Natasza tak 
bardzo kochała. W zwyczaju miałem nawet dawać jej prawie codziennie pojedyncze-
go kwiatka - koniecznie czerwoną jak krew różę. Opiekowałem się ogrodem po jej 
zniknięciu, aby kiedyś po jej powrocie mógł dalej cieszyć jej oczy. W końcu ten czas 
nadszedł.  

Szedłem za nią, nie mówiąc nic. Widziałem jej skupioną twarz. Pewnie układała 
sobie w głowie, jak to wszystko mi powiedzieć. Przygryzała wargę, zawsze to robiła, 
gdy była zdenerwowana. Domyślałem się, jak ta sytuacja musiała dla niej być trudna i 
podziwiałem ją za ten cały spokój. Zawsze wolała wszystko dusić w sobie, zwierzanie 
było dla niej ostatecznością, którą czyniła dopiero, gdy zaczynała gubić się w swoich 
myślach. 

W końcu przybyliśmy do celu, którym ku mojemu zdziwieniu był park. Usiedliśmy 
na ławce, jednak nie mówiła nic. Nie chciałem drążyć, dlatego czekałem, aż sama 
zacznie opowiadać. Rozglądała się po całym miejscu. Było naprawdę pięknie, ptaki 
śpiewały swoją własną, radosną piosenkę. Drzewa szumiały nam nad głowami, do-
okoła przechodzili najróżniejsi ludzie. Czasem przebiegały dzieci, bawiące się ze 
sobą lub z rodzicami, na ławkach siedzieli zakochani, ciesząc się sobą w taki cudow-
ny, słoneczny dzień. Czyżby to tutaj coś jej się stało? 

-To właśnie tutaj to wszystko się zaczęło -jak gdyby czytając wcześniej w moich 
myślach, zaczęła. Mówiła powoli, a momentami głos jej się załamywał. - Byłam pobie-
gać, jak zawsze wieczorem, ale tym razem było inaczej. Park niemal opustoszał. 
Zamyśliłam się i nie zwracałam większej uwagi na otoczenie. Ale w pewnym momen-
cie usłyszałam rozdzierający krzyk. To było naprawdę okropne, przeraziłam się i 
zatrzymałam. Nie widziałam jednak nikogo, ale potem to się powtórzyło. Wtedy roz-
glądnęłam się dokładniej i ujrzałam mężczyznę. Trzymał w jednej ręce pistolet, a w 
drugiej czerwoną różę. Nie widziałam jego twarzy, był odwrócony tyłem. Obok niego 
stał drugi mężczyzna, ale słabo go widziałam. Przed nimi klęczała kobieta,  która ten 
krzyk z pewnością wydała. Miała poranioną twarz, a jej łzy mieszały się z krwią. 
Zaniemówiłam, a moje serce niemal zamarło. Wtedy chyba mnie zauważyła, bo 
skierowała na mnie wzrok i wyczytałam z ruchu jej warg coś na kształt wołania o 
pomoc. Ale on to zauważył i po prostu strzelił. Bez żadnych skrupułów. Jego kolega 
zaczął iść w moim kierunku, a ja próbowałam biec, ale przerażona, potknęłam się i 
gdy wstałam, on już mnie złapał i powiedział prosto do mojego ucha: "nie oglądaj się 
za siebie i biegnij do domu, jeśli się odwrócisz, to wiedz, że cię znajdę i … chyba nie 
muszę kończyć !". Od razu pobiegłam, ale gdy przekroczyłam linię parku, obejrzałam 
się za siebie i nikogo już nie widziałam. Pobiegłam dalej. Tutaj już chyba pamiętasz, 
jak wróciłam przestraszona? 

Wszystko mi się przypomniało. To był przeddzień jej zaginięcia. Wróciła przerażo-
na do domu, tłumacząc się, że gonił ją ogromny pies i ledwo uciekła. Gdybym tylko 
wiedział... Przecież ona była świadkiem takiej chwili... Nie, nie mieści mi się to wszyst-

ko w głowie. 
-Dlaczego nie powiedziałaś co się stało naprawdę? - spytałem z lekkim wyrzutem. - 

Przecież spróbowałbym ci jakoś pomóc.  
-Co byś zrobił? Nie chciałam jeszcze ciebie w to wciągać, a zresztą... Myślałam, że 

to się na tak skończy. 

Widziałem w jej oczach przerażenie, ale nie chciała dać po sobie poznać, 
że wciąż ją to boli. Może to przez ten park jej wspomnienia ranią jeszcze 
bardziej? Postanowiłem, że nie będziemy tam już przebywać. Chociaż teraz 
chcę się o nią zatroszczyć, nawet jeśli ma to być taka błahostka. 

-Chodź, opowiesz mi co było dalej w naszej ulubione kawiarni - na te 
słowa od razu pokiwała głową na zgodę i wstała. Szliśmy w milczeniu do 
"Petite vigne", małej kawiarenki, w której Natasza przebywała kiedyś niemal 
codziennie. Nie było to daleko, więc kilka minut później byliśmy już w środku. 
Jak zawsze po wejściu przywitał nas zapach świeżo parzonej kawy. Wszę-
dzie porozwieszane były obrazy. Zamiast zwykłych krzeseł ustawiono wy-
godne kanapy i fotele. W rogu była również biblioteczka, przez co większość 
klientów można było zauważyć pijących gorący napój i jednocześnie czytają-
cych. Również i my usiedliśmy w jednym z bardziej odległych stolików. Za-
mówiliśmy to co kiedyś było naszą tradycją tutaj. Właściciel serdecznie się z 
nami przywitał, nawet te 15 miesięcy nieobecności nie sprawiło, że zapo-
mniał o swoich stałych klientach. Gdy mieliśmy już swoje zamówienia na 
stoliku, Natasza ponownie się odezwała: 

-Brakowało mi tego - uśmiechnęła się rozglądając po lokalu.  
Widziałem, jak chłonęła oczyma każdy kąt tego miejsca, zapewne przywołując w 

pamięci wspomnienia związane z tym miejscem. Upiła łyk swojej kawy, po czym 
posłała kolejny uśmiech, tym razem skierowany do mnie. W myślach przybiłem sobie 
piątkę za tak wspaniały pomysł zabrania jej tutaj.  

-Kontynuując, gdy wróciłam, niemal od razu zamknęłam się w pokoju. Podeszłam 
do okna i przez moment miałam wrażenie, że ktoś tam stoi, ale gdy przetarłam oczy i 
popatrzyłam ponownie, nie było  nikogo. Usiadłam na łóżku, myślałam, że wpadam w 
jakąś paranoję, ale od tego pomysłu odwiodła mnie wiadomość, która dostałam do-
słownie chwilę później. Była wysłana z zablokowanego numeru,: "Mówiłem, żebyś się 
nie odwracała, kochanie." Wyjrzałam jeszcze raz przez okno, ale dalej t nikogo nie 
dostrzegłam. Położyłam się i ku mojemu zaskoczeniu szybko zasnęłam. Rano, gdy się 
obudziłam, uznałam, że to wszystko było tylko snem. Zeszłam do kuchni i spytałeś, 
czy jest mi lepiej i wtedy przypomniałam sobie wszystko. Nie chciałam, żebyś się 
martwił, więc niedługo potem wyszłam na zakupy. Bałam się i omijałam ten park na 
wszelkie sposoby i już myślałam, że uda mi się dojść spokojnie do domu, ale kilka 
przecznic dalej odczułam, że ktoś za mną idzie. Zaczęłam biec, ale w pewnym mo-
mencie się zatrzymałam. Odetchnęłam, nie słysząc już kroków, lecz w tym samym 
czasie, poczułam przeszywający ból z tyłu głowy. Ktoś musiał mnie czymś uderzyć, 
nie wiem, już nic potem nie widziałam. Musiałam zemdleć. 

Jak ktoś mógł zrobić jej coś takiego? Za co? Nie mogłem sobie tego wszystkiego 
przyswoić, a do głowy napływały kolejne pytania. Czułem się niesamowicie winny, że 
nie mogłem jej pomóc, a ona była taka bezbronna... A co jeśli jej coś...? Nie, nie 
mogłem nawet o tym myśleć. Nic nie odpowiedziałem. Dałem jej chwilę na złapanie 
oddechu, upicie łyku kawy. Ciche westchnienie doszło do moich uszu. Podniosłem 
głowę i posłałem jej pokrzepiający uśmiech. Odwzajemniła go, a moje serce radowało 
się na każde uniesienie kącików jej ust. 

-Obudziłam się w całkowicie nieznanym miejscu, wyglądało na jakąś piwnicę. 
Byłam przywiązana do krzesła. Ten mężczyzna często do mnie przychodził, zdarzało 
mu się mnie uderzyć, ale nigdy nie widziałam jego twarzy. Zawsze był zamaskowany, 
za to jego głosu nigdy nie zapomnę. Również jego wspólnicy mieli na twarzach maski. 
Wszyscy byli tacy sami. Obrażali mnie, traktowali jak przedmiot. Byłam dla nich śmie-
ciem, a ja nie znałam nawet powodu, dlaczego tak mnie traktowali. Przecież nic nie 
zrobiłam, miałam przecież po prostu pecha znaleźć się wtedy w tym parku prawda? 
Któregoś dnia, ktoś nie domknął drzwi mojej „celi” i usłyszałam kawałek rozmowy. Nie 
dowiedziałam się zbyt wiele, ale najbardziej istotne było to, że miałam być okupem za 
kogoś. W końcu przyszedł do mnie kolejny wspólnik tego zabójcy. Byłam przygotowa-
na na kolejne obelgi, uderzenia, właściwie to już nie miało znaczenia. Ale on był inny -
dało się zauważyć, jak ton jej głosu się ociepla, a kąciki ust nieznacznie unoszą. 
Uniosłem wobec tego brew z zaciekawienia. Kim on był, a co ważniejsze - kim był dla 
niej? - Nie obraził mnie ani razu, wręcz przeciwnie, był zwyczajnie miły. Byłam w takim 
szoku, że nie odezwałam się do niego ani słowem. Z czasem przyzwyczaiłam się do 
niego, był moim jedynym pocieszeniem w tym okropnym miejscu. Dużo rozmawiali-
śmy. Oczywiście przy innych musiał udawać, ale nigdy mnie nie skrzywdził. Dowie-
działam się, że był w tym gangu nie z własnej woli, a jako wymiana za swojego ojca. 
Uratował go tym, czym jeszcze bardziej mi zaimponował. Był bardzo nieszczęśliwy, 
będąc tam. Chciał uciec, ale wiedział, że czeka go pewna śmierć, więc żył ze złudną 
nadzieją, że kiedyś go puszczą na wolność. Był też jedynym, którego twarz widziałam. 
Nie zapomnę tych przeszywających niebieskich oczu. To właśnie on pomógł mi uciec. 
Nie pamiętam już prawie nic z tej sytuacji, ale zorganizował wszystko tak, żeby wyglą-
dało na samodzielną ucieczkę. Sam wcześniej powiedział mi, gdzie mam się skryć i 
przeczekać najbliższe dni, kiedy mieli szukać mnie w pobliżu. Nie potrafię sobie przy-
pomnieć nic z tego, jak uciekałam. Jedyne co mogę przywołać z tamtego dnia z pa-
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mięci, to jak biegłam najszybciej jak mogłam przez jakiś las do miejsca, w którym kazał 
mi zaczekać.  

W duszy dziękowałem temu mężczyźnie, że jej pomógł. W tym momencie zaczęły 
męczyć mnie ogromne wyrzuty sumienia, że ja odpuściłem poszukiwania, a ona tak 
cierpiała. Była w takim okropnym miejscu. Bóg jeden wie, co by się z nią stało, gdyby 
on jej nie pomógł.  

-Gdzie trafiłaś? I co zrobiłaś potem? - dopytywałem. Natasza zamilkła na dłuższą 
chwilę. Marszczyła nos, co było dla niej typowe podczas głębokiego zastanawiania się. 
W tym czasie zamówiłem nam po jeszcze jednym napoju, a następnie odezwałem się: 

-Jeśli nie jesteś w stanie, to nie musisz... 
-Nie, spokojnie! - przerwała mi z nieznacznym uśmiechem. - Opowiem ci dalej, 

muszę to z siebie wyrzucić. 
-W takim razie, słucham dalej. 
-Byłam w jakimś opuszczonym sklepie nad wybrzeżem. Tak, wywieźli mnie aż nad 

Bałtyk, pół Polski, prawda? W każdym razie, byłam w tym sklepie przez tydzień, tyle, 
ile Maciek mi kazał. Potem prawdopodobnie pojechali szukać mnie w innych miej-
scach, więc zaczęłam szukać jakichś możliwości powrotu. Jedyne, co przyszło mi na 
myśl, to wracać autostopem. Nie miałam przy sobie pieniędzy, a w międzyczasie 
zatrzymywałam się u ludzi, który życzliwi opiekowali się mną przez moment. Potem 
jechałam dalej, jakoś udawało mi się dojechać do Torunia. Tutaj nastąpił problem, 
gdyż ponownie zaczęłam dostawać wiadomości od tego zabójcy. Wszystkie brzmiały 
podobnie, że mnie znajdzie i zabije. Przestałam je otwierać, bo się bałam. Nie odbiera-
łam, a on nie ustawał. W końcu któregoś dnia udało mi się zatrzymać kolejne auto. 
Damian, nie uwierzysz jak bardzo wtedy byłam zdziwiona i szczęśliwa. Trafiłam na 
twojego brata, na Mateusza! On na początku mnie nie poznał, ale w końcu się zorien-
tował i był w nie mniejszym szoku niż ja. Zawiózł mnie prosto do ciebie i dlatego znala-
złam się rano w naszym mieszkaniu. 

Byłem w szoku, ale byłem jednocześnie niesamowicie szczęśliwy. Zrzuciłem na 
chwilę na bok gangi, zabójców i skupiłem się na tym, że tu jest. Podszedłem i przytuli-
łem ją. Zdziwiła się, ale momentalnie również wtuliła się we mnie. 

-Przepraszam, po prostu dalej nie mogę uwierzyć, że tu jesteś - głos zaczął mi się 
łamać. - Przepraszam, że ci nie pomogłem, że nie było mnie przy tobie. Gdybym może 
wtedy wyszedł z tobą albo gdybym to ja zrobił te zakupy. Może wszystko byłoby ina-
czej. 

-Och, daj spokój. Nie przepraszaj mnie, niczym nie zawiniłeś. To ja miałam zwy-
czajnego pecha, po prostu. Nie mogłeś nic zrobić, nie zadręczaj się tym. Naprawdę, 
proszę cię -spojrzała na mnie i roześmiała się. - A tutaj co się wydarzyło przed te 15 
miesięcy mojej nieobecności? 

-Było nadzwyczaj szaro i monotonnie bez ciebie. Wszystkim cię brakowało. 
-Damian, mam do ciebie jedną prośbę - zawahała się mówiąc to. 
-Oczywiście, jaką? - zrobiłbym teraz wszystko, żeby choć w małym stopniu odrobić 

ten czas lub zwyczajnie jej pomóc. 
-Pomożesz mi go znaleźć? Tego zabójcę i Maćka... - zakłopotała się nieco. - Ściga 

mnie dalej, więc nie powinno być to trudne, ale chcę, żeby zapłacił za to, co zrobił i z 
pewnością robi dalej. 

-Pomogę ci, jak tylko będę potrafił - zgodziłem się bez wahania, ale zaczęłam się 
zastanawiać, jak do nich dotrzeć. - Pisze on może jeszcze do ciebie, dzwoni? 

-Najczęściej dzwoni, choć nie odbieram. Myślisz, że to sprawi, że go znajdę? 
-Z pewnością, gdy dowie się, że tu jesteś, przyjedzie, ale wtedy oddamy go policji. 

Ona zajmie się nim najlepiej. 
-Może masz rację... 
Westchnąłem i wstałem. Razem zaczęliśmy kierować się w stronę wyjścia, a na-

stępnie domu. W moim sercu w końcu nastał prawdziwy spokój, najważniejszy ele-
ment mojego życia wrócił, więc mogłem odetchnąć z ulgą. W czasie powrotu rozma-
wialiśmy dalej, co działo się w Łodzi po jej zaginięciu, o tym, jak płynęło moje życie. 
Widziałem, że cieszy się z przynajmniej częściowego ułożenia sobie przeze mnie 
życia i znalezienia pracy. Gdy nareszcie byliśmy w domu, postanowiliśmy pomyśleć o 
sprawie z zabójcą. Niczym na zawołanie, jej telefon odezwał się. 

-Odbierz i daj na głośnik, nie będę się odzywał, a jakby coś… to ci pomogę -
poleciłem. Drżącymi rękoma podniosła komórkę i odebrała.  

-Halo? - odezwała się cicho, niepewnym głosem. 
-Proszę, proszę, w końcu nasza panna odebrała. Jak tam ci życie płynie, kochana 

Nataszko? - usłyszałem drwiący głos, na który aż zacisnąłem pięści ze złości, która 
nagle we mnie wzmogła. 

-Zostaw mnie w spokoju! 
-Mogłaś mi nie uciekać, a byłoby już po wszystkim. Skoro tak chciałaś się bawić, to 

tak będzie. Znajdę cię i wtedy już skończy się ta gierka. Mogłabyś sama mi się poka-
zać i ułatwić mi pracę, ale uwierz, że to i tak nie ma już znaczenia, bardzo mi pomo-
głaś kochanie - na dźwięk jego głosu miałem ochotę rzucić się na niego z nożem przez 
telefon, mimo iż wiem, że to po prostu niewykonalne. Rozłączył się, a Natasza zanio-
sła się płaczem. Przytuliłem ją do siebie i lekko głaskałem po plecach. W końcu się 
uspokoiła i wydusiła z siebie: 

-Niech mnie znajdzie, on musi za to zapłacić. Za te wszystkie okropne czyny, zabój-
stwa, te słowa. Na pewno nie byłam jedyną.  

-Nie wierzę, że to mówię, ale to chyba dobry pomysł. Ale tylko wtedy, gdy również 
powiadomimy policję -zastrzegłem. Bałem się o jej bezpieczeństwo. Dopiero wróciła. - 
Ale nie zajmujmy się tym już dzisiaj, jest późno. 

-Masz rację, lepiej się położę. Tęsknię za moim łóżkiem! - zaśmiała się. - Weź ze 
mnie przykład i też sobie odpocznij. 

Zrobiłem jak mówiła i już chwilę później leżałem w łóżku. Nie potrafiłem usnąć, zbyt 
dużo myśli kłębiło mi się w głowie. Nasuwały się kolejne pytania, na które nie znala-
złam odpowiedzi. Nie umiałem. Zbyt dużo spraw nie rozumiałem, co powodowało 
jeszcze większy mętlik. Zmęczony wszystkim, włożyłem do uszu słuchawki i włączy-

łem ulubioną piosenkę. Dopiero to pozwoliło mi zasnąć.  
Kolejne dni płynęły dość szybko. Nadrabialiśmy stracony czas, rozmawiając, a 

także spotykając się z innymi znajomymi. Na szczęście łatwo dostałem wolne dni w 
pracy. Może rozumieli moją sytuację. Nie byłem po prostu w stanie pracować. Czas 
leciał beztrosko, a my niczym się nie przejmowaliśmy. Nie zaczynaliśmy tematu zabój-
cy ani gangu. Chcieliśmy mieć chociaż kilka dni odpoczynku. Należało jej się to. Od-
kładałem ten temat za każdym razem, gdy ona go zaczynała. Spokój zakłócały jedynie 
ciągłe wiadomości z pogróżkami. Nie zadzwonił jednak ani razu więcej, chociaż czu-
łem, że jest blisko. Każdej nocy miałem jednak problemy ze snem. Albo budziłem się 
przez koszmary albo w głowie toczyło mi się zbyt dużo myśli. Pojechałem też do 
kwiaciarni. Chciałem odnowić stary zwyczaj. 

Kilka dni później postanowiła w końcu odwiedzić swoją rodzinę. Chciała, bym jechał 
z nią, na co chętnie się zgodziłem. Lubiłem jej brata. Zawsze był dobrym rozmówcą. 
Nie było to daleko, więc szybko dojechaliśmy na miejsce. Zadzwoniłem do drzwi, 
jednak nikt nie otwierał. Wobec tego Natasza zaczęła pukać. I to nie przyniosło żadne-
go efektu. Postanowiłem sprawdzić, czy drzwi są otwarte. Udało się, więc weszliśmy 
do środka. Wszędzie panowała przeraźliwa cisza, a wszystkie pokoje na parterze były 
puste. Udaliśmy się na piętro. Cisza została zastąpiona przez głos... z telewizora? 
Wszedłem do tego pokoju. Również w nim nikogo nie zastałem, ale urządzenie było 
włączone. Akurat leciał kanał z wiadomościami. Chciałem go wyłączyć, lecz spiker 
zaczął mówić o morderstwie kobiety, przy której znaleziono jedynie czerwoną różę, a 
oprócz tego żadnych śladów. Zaniepokoiło mnie to. 

-O nie, przecież to Marysia! Moja przyjaciółka z dzieciństwa! Kto jej to zrobił, dla-
czego? - łzy popłynęły jej z oczu. - Gdzie są moi rodzice? Co tu się dzieje?! 

-Chodź poszukamy dalej - powiedziałem, po czym udaliśmy zobaczyć pokoje, w 
których jeszcze nie byliśmy. Gdy otworzyliśmy sypialnię, pierwsze co ujrzałem to 
plama krwi za łóżkiem. Natasza podbiegła i stanęła jak wryta. Podszedłem i również 
zaniemówiłem. Na podłodze leżeli jej rodzice - martwi. Między nimi leżała tylko czer-
wona róża. To zrobiła ta sama osoba, która zabiła Marysię. Nie mówiąc nic, wyprowa-
dziłem Nataszę z pokoju i w ciszy, najszybciej jak mogłem, zabrałem ją do domu. Była 
w całkowitym szoku. Nie wydobyła jeszcze z siebie żadnego słowa. Jedyne co zrobiła, 
to wyjęła telefon, który po chwili również schowała. Nie wiedziałem co myśleć, co 
robić. 

-Wysłałam im adres, niedługo tu będą - usłyszałem nagle po kilku minutach ciszy. - 
To z pewnością oni, zapłacą za to. 

Zaskoczyła mnie, ale nie odezwałem się słowem. Wiedziałem, że niedługo przybę-
dą. Przyglądnąłem się jej. Nie widać było po niej smutku. Bez problemu za to można 
było dostrzec w niej gniew i złość. Nie chciałem jej denerwować bardziej. 

Oboje mieliśmy rację. Nie minęło dużo czasu, a pod nasz dom przyjechało kilka 
czarnych samochodów. To byli oni. Wyszliśmy na zewnątrz, a oni stanęli przed nami. 
Widziałem jak Natasza spogląda prosto na Maćka. Z pewnością czuła do niego coś 
więcej. Zacisnąłem pięści.  

-Zapłacicie za to wszystko, co zrobiliście! Dlaczego ich wszystkich zabiliście? - 
Natasza krzyknęła zrozpaczonym głosem. -Czemu nie mogliście zostawić chociaż ich? 
Za wszystko odpowiecie! 

-Może to nie tylko nasza wina, co ty na to Nataszko? - spojrzał na mnie i wycelował 
w nią lufę pistoletu. 

-O co chodzi? Damian! Zadzwoń po policję - spojrzała na mnie błagalnym wzro-
kiem.  

Westchnąłem ciężko. Poczułem, że to już czas. Czas to wszystko zakończyć. 
-Nie zadzwonię. 
-Co?! Jak to? 
Zaśmiałem się, była taka naiwna. 
-Nie rozumiesz jeszcze? To ja za tym wszystkim stoję! To jest mój gang, to moi 

ludzie, to ja kazałem im cię porwać. Miałaś być okupem za mojego przyjaciela, ale 
musiałaś uciec. Wszystko popsułaś! To ja zabiłem tę dziewczynę, twoich rodziców, a 
ty będziesz następna! 

-Jak... Jak mogłeś?! - jej głos był zszokowany i zrozpaczony. -Te wszystkie róże, 
takie same, jakie dawałeś mi! Nie mogę w to uwierzyć, ale ty jesteś po prostu zakła-
manym zdrajcą! Psychopatą! 

-Gdybyś nie widziała mnie wtedy, w tym parku nawet bym o tobie nie pomyślał! 
Wówczas stwierdziłem, że będziesz idealna, że ciebie nie odrzucą. Pomagałem ci, ale 
cały czas cię okłamywałem. Nie miałem już nic do stracenia! - zaśmiałem się szyder-
czo. Uwierzyła mi we wszystko. Zrobiłem to lepiej, niż zakładałem. To była ta chwila, 
musiałem ją zabić. Chwyciłem za pistolet i skierowałem go w jej stronę. - Możesz 
pożegnać się z życiem, kochanie. 

-Przecież ty mnie kochasz, jesteśmy przyjaciółmi, dlaczego - przestała powstrzymy-
wać łzy, co tylko napędzało mnie do pociągnięcia za spust. 

-Kochałem, to już czas przeszły. To jak, gotowa? 
Byłem tak blisko. Już prawie widziałem ją martwą. Nareszcie. Marzyłem o tej chwili 

odkąd mi tylko uciekła. Wcześniej miałem wyrzuty sumienia, chciałem ją wypuścić, ale 
gdy zniknęła, wszystko się zmieniło. Jeszcze ten Maciek. Jak mógł mnie zdradzić i jej 
pomóc? Gardziłem nim. Nie widziałem go już nigdzie w pobliżu. Uciekł? 

-Jedyną osobą, która dzisiaj zginie, będziesz ty, Damianie - powiedział prosto do 
mojego ucha, na co gwałtowanie odskoczyłem. Poczułem lufę pistoletu na moich 
plecach. -Pożałujesz  tych wszystkich zbrodni. Myślisz, że reszta też jest tobie ślepo 
posłuszna? Każdy z twoich wiernych towarzyszy uciekłby przy najbliższej okazji. A ty? 
Jesteś żałosny.  

-Spokojnie, niczego nie żałuję - rzekłem nadzwyczaj spokojnie mimo sytuacji. 
Poczułem rozdzierający ból w klatce piersiowej. Strzał. Huk. Wszystko wokół się 

zakręciło. Upadłem. Nic więcej  nie ma. Czuję, jak tracę siły. Odpływam. 

Paulina Grzywa  



8 

1. Druga stolica Polski.  

2. Na czerwonym tle w godle Polski. 

3. Chroni posłów przed aresztem . 

4. W jakim mieście odbywały się ob-

rady Sejmu Wielkiego? 

5. Jak miał na imię ostatni król Pol-

ski? 

6. Głowa państwa. 

7. Liberum… 

8. Komisja...Narodowej. 

9. Jaki stan społeczny miał zostać 

objęty opieką prawną przez rząd? 

10. Miesiąc, w którym uchwalono 

konstytucję 1791 roku? 

11. Poseł, który sprzeciwił się rozbio-

rowi Polski? 

Katarzyna Paskart 

Jasiu pyta nauczycielkę: 

- Proszę pani, czy można ukarać kogoś za coś czego nie zrobił? 

- Oczywiście że nie można, Jasiu. 

- Więc ja zgłaszam, że nie zrobiłem pracy domowej... 

Jasio przynosi do domu torbę pełną jabłek. Mama pyta go: 

- Skąd masz te jabłka?  

Na to Jasiu: 

- Od sąsiada. 

- A on wie o tym? - pyta mama. 

- No pewnie, przecież mnie gonił! 

Nauczyciel napisał na tablicy wzór chemiczny i otworzył dzien-

nik i pyta” 

- Małgosiu, co to za wzór?  

- To jest... No, mam to na końcu języka...  

- Dziecko, wypluj to szybko! - mówi nauczyciel. - To kwas siar-

kowy... 

Grzeczny Jasio dziękuje cioci za prezencik. 

- Ależ dziecko - mówi wzruszona ciocia - nie ma za co dzięko-

wać... 

- Ja też tak myślę - mówi Jasio, ale mama mi kazała. 

Potrzebne:  

sztywny wzorzysty materiał, nożyczki, 
papier z bloku technicznego, ołówek, igła, 
nitka. 
Wykonanie: 

 Narysuj cztery identyczne serduszka i 
wytnij je. 

 Następnie jedno serce zostaw nie-

tknięte, a trzy kolejne zmniejszaj suk-
cesywnie, aż otrzymasz cztery serca 
różnej szerokości.  

 Odrysuj wszystkie cztery kształty serc 
na lewej stronie materiału i wytnij je. 

 Złóż je razem jedno na drugim, aby 

środek miały wszystkie w jednym miej-
scu. Od największego do najmniejsze-
go. 

 Zszyj je przez środek. 

 Odegnij poszczególne połówki serc – 
oprócz największego i zaprasuj ich 
boki, aby stworzyć wrażenie prze-
strzennego serca. 
Gotowe! 

Gabriela Musiał 


