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~Słówko od redakcji~ 

Cześć! 

 Przychodzimy do Was z ostatnim numerem Dominik News . Dlaczego ostatnim? Już 

tłumaczymy! Nasza przygoda z pisaniem rozpoczęła się dokładnie trzy lata temu Na pewno 

nie był to czas stracony: pierwsze teksty, pierwsze potknięcia, pierwsze korekty owocowały 

coraz lepszymi artykułami-dodatkowe warsztaty dziennikarskie również doskonaliły nasze 

pióra. Przed nami nowe wyzwania, w nowych szkołach średnich. Liczymy na Was!!! Mamy 

nadzieję, że znajdą się godni następcy, którzy będą kontynuować nasze dziennikarskie dzieło. 

Niewątpliwie, pożegnania maja to do siebie, że z jednej strony wywołują smutek, a z drugiej- 

ekscytację przed nieznanym. Ten ostatni numer jest nie tylko naszym pożegnaniem jako 

redakcji, ale także wszystkich uczniów klas trzecich. Tak więc poniżej przedstawiamy 

wrażenia po trzech szkolnych latach, które minęły jak jeden dzień. 

                                                                                                                       Zespół redakcyjny: 

Marcin Hamiga, Ania Mochalska, Julia Olaś, Michał Czech, Julia Ochwat, 

Gabrysia Nalepa, Wiktoria Skowron, Adam Matan, Weronika Hyjek, Gabrysia 

Kosiarska, Zuzanna Florek oraz opiekun – p. Edyta Dybek ♥♥♥ 

 

 

***

~Piękno wspomnień~ 

,,Trzy lata minęły, jak jeden dzień…” 

 

Pierwszego dzwonka już nie pamiętam. Wciąż jednak czuję stres oraz lęk przed tym 

wyzwaniem. Nadal nie potrafię zrozumieć, dlaczego tak wszystko przeżywałem. We 

wrześniu, kiedy z plecakiem przekroczyłem drzwi szkoły, poczułem się jak w domu. 

Otwartość i serdeczność nauczycieli, która z nich wybrzmiewała, niesamowicie mnie ujęła. 

To razem z nimi przez trzy lata udało mi się zbudować samego siebie. Dzięki nim 

pogłębiałem wiedzę, z którą na pewno zdobędę szczyty.  

Te trzy lata pełne zabawy i uśmiechu sprawiły, że stałem się szczęśliwszy, a przede 

wszystkim - dojrzalszy. Muszę przyznać, że każda osoba z grona pedagogicznego 

wprowadziła do mojego życia coś pięknego. W sposób wyjątkowy wspominam każdą lekcję. 

Nigdy nie zabrakło dawki humoru podczas 45 minutowych zajęć. Uśmiech na twarzy, jak  



i donośny śmiech towarzyszyły mi podczas każdej minuty spędzonej w szkole. Owszem, 

zdarzały się słabsze momenty, jednak na ratunek zawsze przychodził ktoś, na kogo mogłem 

liczyć. Czasami był to nauczyciel lub kolega z drugiej ławki pod ścianą.  

Zawsze będę wdzięczny mojemu wychowawcy za przygotowanie do egzaminów, jak 

i do “ponadgimnazjalnego” życia. To dzięki niemu nauczyłem się, czym jest opanowanie 

i zdrowe myślenie. Wiele przydatnych rad uzyskałem również od siostry dyrektor. Jest to 

osoba niesamowicie ciepła, jak i pogodna. Uśmiech nigdy nie schodzi z jej twarzy, a pogoda 

ducha oraz wiara czynią tę szkołę lepszą.  

Całe trzy lata były dla mnie bardzo szczególne. Jest to szkoła, która posiada “klimat”  

jedyny w swoim rodzaju. Nie jestem w stanie opisać tego, co działo się podczas lekcji, jak 

i przerw. Był to czas wykorzystany w stu procentach. 

Z pewnością, kiedy odejdę, będę wracał myślami do tych fantastycznych momentów. Będę 

tęsknił! 

Oskar Gabor 

 

 

*** 

Trzy lata minęły jak jeden dzień… Swoją naukę w gimnazjum zacząłem we wrześniu 

2015 roku. Nie czułem jakiegoś wielkiego stresu. Klasa, w której się znalazłem, złożona była 

w większości z uczniów z mojej poprzedniej szkoły. Pojawiły się tylko dwie nowe osoby, 

których nie znałem. Nawet dyrektorem była siostra z dawnej szkoły. Jedyną nowością było 

zupełnie inne grono pedagogiczne. No i nowy budynek. Minęło trochę czasu, zanim 

poznaliśmy wszystkie zakamarki w szkole, ale teraz każdy z nas mógłby być przewodnikiem 

po tej placówce niosącej „kaganek oświaty”. Dosłownie – kaganek oświaty pod strzechy … 

naszych włosów na głowach pełnych pomysłów – głowach często opornych na wiedzę…  

   Trzy lata minęły jak jeden dzień… Wydawało mi się, że pamiętam je czasami jak przez 

mgłę, ale  krótki czas, który dzieli mnie od skończenia szkoły, nasuwa lawinę wspomnień. 

Wiele spraw, które urastały do rangi problemów nie do rozwiązania,  z upływem czasu 

okazały się być śmiesznymi nieporozumieniami.  

   Trzy lata minęły jak jeden dzień… Jak jeden dzień minęła też wycieczka do Korzkwi 

z naszym dawnym panem wychowawcą. Najśmieszniejszym zdarzeniem z całej wyprawy 



okazał się trzydziestokilometrowy spacer do Ojcowa. W samym marszu nic dziwnego nie ma, 

ale to, że szliśmy w gęstym deszczu, bez przerwy przez kilka godzin, już było problemem. Po 

takiej „zaprawie” wydawało się, że każdy z nas od tej pory będzie zahartowany jak 

sportowiec, ale nasze jęki wskazywały na to, że był to raczej „sport owiec”. Bo trochę 

czuliśmy się jak owieczki, prowadzone na rzeź. A poczuliśmy się tak szczególnie, gdy 

zobaczyliśmy, gdzie mieliśmy mieszkać!  Stare, harcerskie domki, w których panował nieład, 

a belki i okna same leciały nam na głowy, nie były hotelem. Najpierw byliśmy przerażeni, jak 

to wychowane „pod szkłem” dzieci, ale dzisiaj z nostalgią wspominamy tamte chwile.  

Ostatnią zabawną rzeczą z naszej wycieczki były zabrane przez nas produkty spożywcze. 

Przeróżne mielonki, ryby w puszkach, rozdeptane ciastka oraz grillowane mięsa tylko 

urozmaicały nasze doznania.  Smak mielonki z puszki zawsze już będzie kojarzył mi się z tą 

wyprawą  

Trzy lata minęły jak jeden dzień… Tak minęła też pierwsza w moim życiu noc 

spędzona w szkole. Nigdy nie myślałem, że nie będę mógł się doczekać, kiedy pójdę do 

szkoły! Szkolne koło Caritas zorganizowało „noc filmową”.  Nocowaliśmy w sali 24 

i oglądaliśmy filmy. Był to prawdziwy maraton. Nie zapomnę też uczestnictwa, w ramach 

koła Caritas, w sobotnich oratoriach w Szkole Podstawowej Sióstr Salezjanek na os. 

Kościuszkowskim. Bawiliśmy się z dziećmi. Byłem też świętym Mikołajem, pierwszy i może 

ostatni raz w życiu, ale było to naprawdę przyjemne!  Poza tym, miło było odwiedzić moją 

starą szkołę.  

Trzy lata minęły jak jeden dzień… Będę  miło wspominał wyprawy do kina 

z kolegami i wizytę w GoJump.  Już mi żal, że to wszystko się kończy…   

Mimo upływu trzech lat od tych wydarzeń,  pamiętam je do dzisiaj. Zapach gulaszu 

angielskiego w konserwie dalej mi towarzyszy, a jak pomyślę o wyjściu do parku trampolin, 

to znów bolą mnie plecy . Może kilka spraw mi umknęło, jednak, jak popatrzę na niektóre 

osoby, to jakaś tajemnicza moc sprawia, że wiele rzeczy sobie przypominam.  Czyżby to był 

sentyment? W moim wieku? Nigdy siebie o taką melancholię nie podejrzewałem…  

I wciąż nie mogę uwierzyć, że minęły już trzy lata. Jak jeden dzień…. 

   

Maciej Maksymiuk 

 



*** 

 

Powszechnie wiadomo, iż przechodzenie do nowej szkoły nie jest łatwe. Otóż 

początkowo jesteśmy zmuszeni zawierać zupełnie nowe znajomości i poznawać ludzi, 

 z którymi wcześniej nie przyszło nam obcować, aby następnie spędzić z nimi kilka kolejnych 

lat nauki. Podobnie sytuacja wygląda z wychowawcami oraz nauczycielami. Mimo, iż w 

poprzedniej szkole przystosowani byliśmy do panującego tam porządku nauczania  

i zdobywania wiedzy, tak tutaj wszystko może wyglądać zupełnie inaczej.  

Zaledwie trzy lata temu znalazłem się w identycznej sytuacji. Wchodząc do budynku 

pierwszego września tamtego roku, nie ukrywam, iż rozpierały mnie emocje i dość mieszane 

uczucia. Na szczęście doznałem miłego zaskoczenia. Już w przeciągu zaledwie pierwszego 

tygodnia poznałem wszystkich rówieśników z klasy, jak i nauczycieli. Zawieranie znajomości 

jak widać nie okazało się problemem. Pozytywnie nastawiony na nowe doznania wciąż 

brnąłem przez kolejne etapy szkolnej codzienności. Dalsze miesiące nauki upływały 

nieubłaganie szybko, a nim się obejrzałem, już musiałem przystąpić do końcowego egzaminu 

oraz starać się o promocję do jak najlepszej, następnej już szkoły.  

Kiedy ten czas upłynął? Życie biegnie dalej, a ja wciąż odnoszę wrażenie, że nie 

zdążyłem się na dobre tutaj zadomowić. Teraz stoję, wspominając wszystko, co mnie tu 

spotkało i dochodzę do wniosku, iż mimo pozornie tak długiego, bo aż trzyletniego cyklu 

nauki, wciąż nie jestem w stanie pojąć, ile czasu przeżyłem w tej szkole oraz jak wiele 

osiągnąłem. Koniec końców uważam, iż mój wysiłek poświęcony tu na naukę zaowocuje w 

przyszłości i przysłuży mi się podczas okresu przebytego w nowej szkole, który mam 

nadzieję,  umknie mi równie szybko. 

 

Krzysztof Zabierowski 

 

 

*** 

 

Uśmiecham się do siebie na wspomnienia sprzed 3 lat: przerażona dziewczyna z oporem 

wchodzi po schodach nowej szkoły, budynku , w którym przyjdzie jej spędzić kolejne lata. 

Długie , żmudne lata. Przypominam sobie pierwsze dni , w których korytarze były dla mnie 



jak labirynt , każda sala wyglądała tak samo i nie sposób było zapamiętać nazwisk 

nauczycieli. Przedzierałam się codziennie przez budynek pełny , jak mi się wtedy zdawało, 

setek ludzi , których widziałam po raz pierwszy na oczy . Wrzesień , październik, a nawet 

listopad były dla mnie niczym podróż przez gęsty las, a pośrodku niego ja, mały podróżnik , 

który nie wie,  jak i czemu tu się znalazł. I nagle poszło jak z górki. Twarze mijane na 

korytarzach zaczęły się wydawać znajome , a ja odkrywałam kolejne tajniki i sposoby na 

nauczycieli . Byłam jak kameleon , który dokładnie wiedział, jak ma się zachować, aby nie 

zostać pożartym przez drapieżników, którzy polowali na mnie codziennie przy tablicy.  Dni , 

które mijały leniwie, zaczęły przyśpieszać , doba nagle przestała mieć 24 godziny , pamiętam 

to do dziś - zawsze to samo zaskoczenie na końcu semestru . No bo jak to , przed chwilą 

dyktowali nam statut szkoły , a dziś wychowawca podaje informację o zebraniu i klasyfikacji. 

Miesiące mijały jak szalone, po  wakacjach ta sama zabawa w kotka i myszkę. Jak się 

odnaleźć w tym wielkim budynku, jak uniknąć czwartej  godziny wf i kolejnych kartkówek. 

Szczególnie na matematyce działała ta magiczna zależność , przez którą wystarczyło, że 

mrugnęłam okiem , a z pustej tablicy robiła się cała zapisana. Czas gnał i gnał do przodu , a ja 

biegłam za nim jak szalona, często spóźniona, jedną ręką zmieniając buty, drugą pisząca 

wypracowanie na kolanie , a głowa już zupełnie była w innym miejscu. Jednak najgorsze było 

dopiero przede mną. Egzamin! Na początku 3 klasy powtarzałam sobie, że mam czas 

i  wszystko powtórzę. Zostało 100 dni. Jeszcze nie czas zaczynać naukę. 67dni – eee, nie pali 

się. I kiedy ja wmawiałam sobie , że zdążę, dni na tablicy w sali 37 ubywało. Obudziłam się 

18 dni przed egzaminem. Nie wiem, gdzie zniknął ten cały czas, przysięgłabym , że jeszcze 

wczoraj było tych dni co najmniej 50. Może to wina naszej szkoły , może coś jest w niej nie 

tak, bo kiedy przychodziłam do domu zegar nagle zwalniał, mogłam się położyć i nic nie 

robić, ale nim się zorientowałam był ranek i cała zabawa zaczynała się od nowa. Byle zdążyć, 

byle zdać. I teraz, gdy przygoda w tej szkole dobiega końca, jest mi  przykro. Gdybym 3 lata 

temu wiedziała, że minie to tak szybko, lepiej wykorzystałabym te dni , spędzone oczywiście 

nie tylko nad książką , ale z naprawdę świetnymi ludźmi ( mam na myśli zarówno moich 

przyjaciół,  jak i nauczycieli). Teraz jednak muszę odpocząć . Po wakacjach czeka mnie 

kolejny bieg przez płotki 

 

 

Ania Pasternak 

 



*** 

 

 Pytanie brzmi: jak uczniowie oraz nauczyciele wspominają te trzy lata spędzone 

w gimnazjum?  

Wiele osób z mojej klasy przychodziło do tej szkoły z nadzieją, że poznają kilka 

fajnych i miłych osób oraz, że spędzą tu niezapomniane trzy lata. Rozmawiałem z wieloma 

z nich  i wydaje mi się, że się nie zawiedli. Dostałem pozwolenie od pewnej osoby na 

zacytowanie jej słów a więc cytuję. Julia Niemiec 3A ~„Wspomnienia? No to było fajnie. 

Pierwsza dyskoteka, najlepsza, dużo osób było oraz fajna muzyka. Miłym wspomnieniem 

była również wycieczka integracyjna, ponieważ bliżej się poznaliśmy. Jak tu szłam, to się 

w sumie nie bałam, bo byłam pozytywnie nastawiona. W sumie przez większość czasu 

uważałam, że się słabo zgraliśmy, ale teraz ( na koniec roku) widzę jednak, że nie jest z nami 

tak źle!  To były dobre 3 lata! Poznałam wiele fajnych osób w tym chłopaka, oraz 

polepszyłam  kontakt z przyjaciółką”.  

Oczywiście, nie można osądzać ogółu po wypowiedzi jednej osoby, ale uwierzcie mi, 

że reszta również wynosi wspaniałe wspomnienia. Głównie wspominamy wycieczkę 

integracyjną oraz występy nauczycieli na  pasjonatach (tradycja naszej szkoły). Dla mnie te 

trzy lata w tym gimnazjum były zarówno ciężkie, jak i radosne i przyjemne. Udało mi się 

rozwinąć parę świetnych przyjaźni oraz poznać wiele miłych i ciekawych osób. Nie wiem, co 

myśli o tym okresie nasza wychowawczyni, pani Barbara Bereza, ale myślę, że będzie miło 

 i ciepło wspominać swoje „gadziny”. 

Wojciech Mazgaj 

 

*** 

 

Pierwszy dzień szkoły. Obcy budynek. Obcy ludzie. Byłam przerażona! Pamiętam to uczucie 

do dziś. Kiedy tylko przeszłam przez próg tej szkoły, poczułam początek czegoś nowego. 

Dostałam czystą kartkę od losu, którą jedynie ja mogłam zapisać. Zmiany zawsze bywają 

trudne… Nowi koledzy i koleżanki. Szczerze mówiąc z początku myślałam, że moja klasa 

jest jakaś dziwna. Nie byłam przekonana  co do tych ludzi. Z czasem jednak wszystko zaczęło 

się zmieniać. Czas biegł, a nasza klasa coraz lepiej się dogadywała. Na różnych wyjazdach 

wspólnie spędzaliśmy czas i lepiej się poznawaliśmy. Pierwsze dwa lata zleciały, jak za 



machnięciem czarodziejskiej różdżki. Przyszedł czas ostatniej klasy, a co za tym idzie, 

EGZAMINY! Ten okres czasu wiele pokazał. Ujawnił prawdziwych przyjaciół, którzy 

zawsze pomogą w trudnych sytuacjach. No nic. Po stresie związanym ze sprawdzeniem 

swojej wiedzy, odetchnęliśmy z ulgą. Ale co teraz? Przyszłość! Trzeba wybrać nową szkołę. 

Wszyscy się zastanawiali, konsultowali z doradcą zawodowym, chodzili na dni otwarte do 

szkół. Czas biegł i biegł ciągle. Dzisiaj mamy 7 czerwca i do końca roku zostały 2 tygodnie.  

Piszę ze łzami w oczach i z ogromnym żalem, który ściska mnie od środka.  Te 3 lata 

spędzone w tej szkole były wspaniałe i niezastąpione! Z wszystkich wzlotów jestem dumna, 

a porażki akceptuję i wyciągam  z nich lekcje.  Wydarzenia, w jakich uczestniczyłam,  ludzi, 

jakich poznałam… to wszystko zachowam głęboko w  sercu. Te piękne wspomnienia zostaną 

ze mną do końca życia, bo to najpiękniejszy skarb. 

 

Wiktoria Szczęsna 

 

*** 

 

Po wspomnieniach pisanych prozą przyszedł czas na poezję 

 

~Czar wspomnień w poezji~ 

 

Kiedy pierwszy raz tu zawitałem  

Zaraz cały sczerwieniałem.  

Czułem w sercu jakiś strach  

Widząc taki wielki gmach.  

Uroczyście nas witali 

Miłych słów nie żałowali. 

Rozpoczęcie było huczne 

Nic nie było tutaj sztuczne.  

Tak mijały dni , tygodnie 

Ja poczułem się swobodnie. 

Nowych ludzi poznawałem  

Razem z nimi kawkowałem.  

Biorąc przykład z Dominika, 

Żaden grzech mnie nie dotyka. 

Radość , szczęście i zabawa 

W naszej szkole to podstawa.  

O nauce też pamiętamy, 

Coraz więcej nagród mamy! 

Coraz więcej nagród wielkich  



I pucharów jakże ciężkich  

Zbiera się na naszym koncie,  

Które jest już po remoncie. 

My się Timem Savio zwiemy  

Do wszystkiego się dorwiemy.  

Choć z pozoru lekcja nudna  

Lecz to tylko wada złudna.  

U nas każdy z każdym za pan brat  

I to nie jest kiepski żart. 

Niezliczone wspólne wycieczki 

Do kochanej biedroneczki. 

Tak mijały kolejne dni 

Mając wrażenie, że to mi się śni. 

Jednak to żaden sen na jawie 

Stawiamy czoło poważnej sprawie.  

Zbliża się czerwiec.  

Rozstania czas, 

Więc chcemy mocno uściskać Was 

Podziękować za trzy lata wspólnej pracy.  

Walcząc wytrwale jak w boju strażacy. 

Niechże dużo zdrowia , szczęścia i radości  

w naszej szkole zawsze gości.  

Dobrych ocen i wyników 

Żadnych smutków i uników. 

Dalszego życia komponowania     

Dziś składamy Wam wszystkim 

podziękowania! 

 

Gabrysia Nalepa, Małgorzata Bijak  

 

*** 

 

Na koniec OSTATNIEGO NUMERU przenieśmy się do słonecznej Brazylii! 

Zapraszamy do lektury  

,, Kawowa Samba’’ 

   Célia śmigała jak burza między 

kolorowymi budynkami. Nie było to może 

najmądrzejsze posunięcie z jej strony, bo 

deskorolka średnio radziła sobie z kostką 

brukową, ale jakoś nie chciało się 

Brazylijce schodzić, i iść pieszo. Do 

kawiarni zostało jakieś 500m, więc zaraz 

będzie na miejscu - tam miała spotkać się 

ze swoimi przyjaciółmi. Nie minęła 

chwila, a dziewczyna już stała na tarasie 

przed budynkiem z czerwonej cegły. 

Popatrzyła przez szybę i szybko odnalazła 

w środku tę wielką szopę na głowie 

swojego przyjaciela - Diego.  Siedział przy 

stoliku z dwójką innych osób - Rosaliną 

i Ovídio. Otworzyła więc szklane drzwi 

i weszła do wnętrza kawiarni. 

Pomieszczenie też było głównie ceglane, 

ale nadawało to klimatu. Idealnie łączyło 

się z wygodnymi, miękkimi sofami oraz 

drewnianymi stolikami. Na każdym stał 

mały kaktus z wielobarwnymi kwiatami. 

Podeszła do swojej paczki i przywitała się 

z każdym. Na ich twarzach zagościły 

uśmiechy. Oparła swoją deskę o stolik 

i usiadła przy nim.  

- Nowa deska? - Zapytał Diego. 

- Tak, kupiłam ją wczoraj za pieniądze, 

które zarobiłam jako kelnerka. - 

odpowiedziała radośnie Célia, poprawiając 

czarny kok. 

- Gdzie pracowałaś? - rzucił Ovídio. 



- Gdzie pracuję. - mocniej zaakcentowała 

drugie słowo, krzyżując ręce. - A pracuję 

właśnie tutaj.  

- Czekaj, co?! - zdziwiła się Rosalina, 

stukając paznokciami o blat. 

- A no. Płacą całkiem nie najgorzej, 

a i klienci są bardzo mili.  

Nagle podszedł do nich kelner.  

- Co pani podać? - zapytał uprzejmie - Oh.  

Olá Célia. To twoi znajomi? 

- Sim. Ovídio, Rosalina i Diego. - 

Wskazała po kolei swoich przyjaciół.  

- Olá. - odpowiedzieli mu zgodnie.  

- Jestem Raymundo. Miło poznać. 

- Dla mnie będzie to co zwykle. - złożyła 

zamówienie Célia. 

- Czyli jednak średnia latte z cytrynowym 

syropem. Okay, dzięki. - odszedł w stronę 

lady, aby oddać zamówienie bariście. 

Grupka przyjaciół rozmawiała i bawiła się 

w najlepsze do momentu, w którym Ovídio 

przypomniał sobie o pewnym miejscu.  

- Hej, słyszeliście, że w Rio de Janeiro 

otworzyli nowy escape room? I to całkiem 

niedaleko stąd. - powiedział, a oczy 

zaświeciły mu się niczym gwiazdki. 

- Co ty gadasz? Gdzie dokładnie? - 

zainteresował się Diego, wciskając do ust 

kolejny kawałek brownie z malinami, 

prawie się nim krztusząc.  

- Niedaleko, kilka przecznic dalej.  

- To na co jeszcze czekamy? Jest grudzień 

- są wakacje. Mamy cały dzień. Chodźmy 

się zabawić! - krzyknęła Célia, po czym 

popatrzyła na nią cała kawiarnia. - 

Desculpe… 

Pozostała trójka popatrzyła na nią i zaczęła 

lekko chichotać. 

- Bardzo zabawne. - rzuciła, patrząc na 

nich z udawanym gniewem.  

Siedziała tak napuszona przez dobrych 

kilka minut i do nikogo się nie odzywała, 

licząc, że ktoś zrozumie jej żart.  

- No halo? Nikt nic nie powie? - rzuciła. 

- Nie działają na nas twoje fochy. - 

odpowiedziała jej Rosalina i zaczęła 

siorbać napój przez słomkę, nadal patrząc 

zażenowana na Célię. 

- Yhym – mruknęła, patrząc na Ovídio, 

a ten tylko poprawił swoje okrągłe okulary 

co wyglądało całkiem uroczo - Et tu Brute 

contra me?!  

- Em… 

- Deixa pra lá (nieważne)… - dopiła kawę, 

a następnie wstała - W takim wypadku 

widzimy się na miejscu - uśmiechnęła się 

ironicznie i wyszła.  

- Ona tak na żarty, nie? - przestraszył się 

chłopak. 

- Mówisz, jakbyś jej nie znał - zaśmiał się 

Diego, klepiąc przyjaciela po ramieniu. 

- Dobra, zwijamy się - oznajmiła Rosalina. 

Wszyscy zapłacili, kończąc wcześniej 

swoje zamówienia, a dziewczyna kątem 

oka popatrzyła jeszcze na kelnera, który 

czyścił stolik na drugim końcu sali. 

- Podoba ci się, co? - spojrzał znacząco na 

nastolatkę Diego. 

- Cicho bądź! - spiorunowała go wzrokiem 

i jako pierwsza wyszła z lokalu. Od razu 

poprawiła czerwoną sukienkę, która 

zdążyła już trochę się pogiąć, a sandałki 

lekko zakurzyć. 

- No, chodź szybciej… 

Nic nie odpowiedziała, tylko podbiegła do 

chłopaków. Szli razem spokojnie przez 

miasto, szukając po drodze Célii. 



Dziewczyna lubiła się na żarty obrażać 

i przy tym ukrywać, więc dla trójki 

przyjaciół nie było to nic nowego. Nie 

zajęło im to długo, gdyż ich towarzyszka 

zaczęła się w pewnym momencie śmiać, co 

poskutkowało szybkim odnalezieniem.  

- Naprawdę musisz to robić za każdym 

razem? To się robi nudne… - powiedział 

przewracając oczami Diego.  

- Niby nudne, a jednak zawsze mnie 

szukacie - odpowiedziała z uśmiechem 

czarnowłosa. 

- No nie, lepiej byłoby cię olać i pójść 

gdzie indziej - rzucił sarkastycznie.  

- Hah, kocham was - przytuliła jego oraz 

Rosalinę. 

- Halo, a ja? - upomniał się Ovídio, 

w międzyczasie poprawiając okulary. 

Célia popatrzyła na niego i wyciągnęła 

rękę w jego stronę. Chłopak nie czekał 

długo i dołączył do uścisku. Stali tak 

chwilę, ciesząc się jak głupi.  

- Bro, jakbym mogła o tobie zapomnieć.  

- Nie żebym chciał przerywać jakże uroczą 

sytuację, ale mogą wykupić nam bilety  - 

wtrącił się Diego.   

Jego przyjaciele przyznali mu rację 

i postanowili ruszyć się, żeby załapać się 

na pokój w escape roomie. Niestety, droga 

była trochę dłuższa niż przewidywali, a po 

drodze dopadła ich burza z ulewnym 

deszczem, przez co musieli się schować 

w pobliskim sklepie.  

- Niech to szlag...tak się starałam - 

powiedziała brązowowłosa, wyciągając 

szminkę z torebki.  

- W którym sklepie budowlanym mogę 

kupić taką tapetę? Mogę ci odkupić, jeśli 

chcesz - rzucił żartobliwie Diego. 

- Uuuuu - mruknęła Célia, zajadając się 

paprykowymi nachosami. 

Rosalina popatrzyła na przyjaciółkę 

wzrokiem mordu, po czym schowała 

szminkę do torebki  i uderzyła go z całej 

siły z liścia.  

- AŁAA!! - krzyknął na cały sklep, 

trzymając się za bolące miejsce. - To 

bolało! 

- Bo miało - odpowiedziała sucho. 

- Chodźmy może do tego escape roomu, bo 

przestało padać - zaproponowała Célia. 

- I znowu wszyscy się na nas gapią… - 

dodał speszony Ovídio.  

Pozostała dwójka popatrzyła się na nich, 

a następnie na ludzi w sklepie.  

- To...może być dobry pomysł. - mruknął 

cicho Diego. - EWAKUACJA! 

Cała czwórka wybiegła ze sklepu w stronę 

planowanego celu swojej podróży. 

Wszyscy, poza Rosaliną, mieli na twarzach 

uśmiechy.   

,,Co za idiota’’ - pomyślała 

z zażenowaniem Rosa.  

Nie zeszło im długo, bo burza dopadła ich 

pod koniec drogi. Kiedy jednak dotarli, 

czekała ich niemiła niespodzianka… 

- JAK TO JEST TYLKO POKÓJ 

TRZYOSOBOWY?! - zbulwersowała się  

Célia. 

- Ostatni na cztery osoby został zajęty 

dosłownie pięć minut temu. - powiedział 

mężczyzna z obsługi. - Przykro mi bardzo.  

- Pfff. Albo wszyscy, albo nikt. Straciliście 

klientów, do widzenia - rzuciła napuszona 

i razem z przyjaciółmi opuściła budynek. 

- Céli, spokojnie - próbował uspokoić ją 

okularnik.  



Dziewczyna słysząc słowo ,,spokojnie”, 

kopnęła stojący obok niej śmietnik.  

- Może chodźmy na plażę? To 

zachmurzone niebo wygląda naprawdę 

ładnie, a tam będzie widać horyzont. - 

ciągnął. 

- Niech ci będzie… - odpowiedziała 

smutnym i jednocześnie wkurzonym 

tonem. - Poza tym, jest całkiem niedaleko. 

Grupka przyjaciół zaczęła powoli iść 

w stronę plaży. Na szczęście nie zajęło im 

to dużo czasu. Ze względu na wcześniejszą 

ulewę, plaża była prawie pusta. Tylko 

kilka osób rozrzuconych to tu, to tam. 

Lepiej dla nich. Ocean już się nieco 

uspokoił, ale pod stopami nadal czuło się 

mokry piasek  (w zasadzie tylko Diego 

ściągnął buty).  

- Kto pierwszy do molo! Ostatni stawia 

lody! - krzyknął na całe gardło i wystrzelił 

jak z bicza.  

- Halo! To nie fair! - wrzasnęła Rosa, ale 

przyjaciel już jej nie usłyszał - Cholera, 

przyrzekam, że już nigdy się tak nie 

wystroję. 

- Zobaczymy do następnej imprezy - 

mrugnęła przez ramię czarnowłosa kilka 

dobrych metrów dalej, chcąc dogonić 

Ovídio.  

Może był spokojnym i cichym chłopakiem, 

ale był szybki oraz zwinny, niczym 

pantera. Nie przeszkodziło to uczennicy, 

by mu dorównać. Wszyscy, poza Rosą, 

oczywiście się śmiali w niebogłosy. Jednak 

nikt nie wygrał ze ,,szkolnym królem 

sportu’’ - Diego. Czuli się wolni, 

szczęśliwi, a w swoim towarzystwie - jak 

ryby w wodzie. Wszyscy zupełnie inni - 

pod względem charakteru, wyglądu, jak i 

hobby, ale przez to idealnie się dopełniali. 

Trójka z paczki stała dobre kilkadziesiąt 

sekund, czekając na brązowowłosą, przy 

okazji uśmiechając się jak głupi do sera. 

- Bardzo  śmieszne - rzuciła w odpowiedzi. 

- To może jednak drinki, a nie lody? 

- A dowodzik pan pokaże? - podparła 

brodę ręką.  

- No dobra, wycwaniłaś się, ale nie masz 

innego wyjścia, niż zabrać nas 

w najbliższym czasie do lodziarni - 

przeczesał swoją szopę na głowie.  

- Mam duuuuuużo czasu. Calutkie wakacje 

przed nami, aż nie będziemy wiedzieli, co 

jeszcze możemy zrobić- skwitowała Célia. 

Następnie cała czwórka usiadła na samym 

końcu molo, rozkoszując się  różowym 

słońcem, które tańczyło Sambę 

z błękitnymi falami oraz muzyką 

z głośnika. 
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„To już jest koniec” – jak mówią słowa piosenki.  Żegnamy się z Wami!!! Życzymy 

wszystkim udanych i słonecznych wakacji pełnych przygód. Będziemy tęsknić  


