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Bezpiecznie na feriach

Dnia 13.01.17r. gościliśmy
w gimnazjum
przedstawiciela Straży
Miejskiej pana Grzegorza
Żurawskiego. Apel miał na
celu uświadomienie
uczniom zagrożeń, z
którym mogą się zetknąć
w czasie ferii. Należy
pamiętać ze pierwszy
próg wiekowy
odpowiedzialności karnej
to 13 lat. Wtedy

już możemy odpowiadać
przed sądem za swoje
czyny. Dlatego wiele
portali społecznościowych
domaga się zgody
opiekunów prawnych
dzieci. Wobec 13-latka
można zastosować środki
przymusu
bezpośredniego.
Pamiętajmy również o
prawach autorskich
pobieranych przez nas

plików (filmy,gry,mp3).
Nie wolno odtwarzać ich
publicznie ani
rozpowszechniać.
Wspomnijmy też o
zabezpieczeniu naszych
danych w internecie. Nie
podajemy poufnych
informacji dotyczących
naszej osoby. Nie
wrzucamy zdjęć bez
zgody właściciela,
pamiętajmy

także o kulturze słowa.
Naruszanie tych zasad
może być potraktowane
jako wykroczenie. Aby
zabezpieczyć swój
komputer korzystamy z
programów
antywirusowych i nie
otwieramy podejrzanych
wiadomości. Strażnik
miejski wspomniał o
numerach alarmowych
obowiązujących

w miejscach, gdzie
będziemy spędzać ferie:
W górach- 601 100 300,
985
Nad morzem-601 100
100, 984
Nad jeziorem- 601 100
100, 984
Staraż 998
Pogotowie 999
Policja 997
Strażnik zakończył
spotkanie życzeniami
miłych bezpiecznych ferii.

W.L. 



www.kurierlubelski.plKurier Lubelski | Numer 36 03/2017 | Strona 2 

WWW.JUNIORMEDIA.PLMoje Gimnazjum

Powstanie styczniowe Walentynki

Powstanie styczniowe trwało od 22 stycznia 1863r. do 11 kwietnia 1864r.
Było to powstanie narodowe przeciw Rosji, zasięgiem objęło Królestwo
Polskie, Litwę, Białoruś, częściowo Ukrainę. Władzą naczelną był Rząd
Narodowy.
Ważniejsze bitwy:
-14 II pod Stoczkiem (zwycięstwo Polaków)
-17 II pod Dobrem (zwycięstwo Polaków)
-19/20 II pod Wawrem
-25 II pod Wawrem (zwycięstwo Polaków)
-26 V pod Ostrołęką (klęska Polaków)
6,7 IX obrona Woli i Warszawy (klęska Polaków)
Przyczyny :
* porażka Rosji w wojnie krymskiej (wojna Rosji z koalicją Turcji, Anglii,
Francji i Sardynii)
* branka
* sukcesy Włochów (przy pomocy Francji pokonali Austrię i zjednoczyli
większą część swojego kraju)
* zaostrzenie represji ; aresztowania polskich patriotów
Przyczyny klęski powstania:
* przewaga militarna Rosji
* tylko mała grupa chłopów brała udział w powstaniu a Ci, którzy w nim nie
uczestniczyli przybrali postawę obojętną lub nawet wrogą
* źle uzbrojona armia, brak znajomości terenu, na którym walczyli, brak
doświadczenia dowódców
* brak pomocy ze strony państw zachodnich
* utrudnianie przekraczania granicy i działań powstańczych przez inne kraje
zaborcze (Austria i Prusy)
* podział na Białych i Czerwonych ; brak zgodności, zorganizowania i
współpracy samych powstańców
Skutki:
* całkowita utrata autonomii przez Królestwo Polskie
* Królestwu Polskiemu nadano nazwę Kraju Przywiślańskiego (a więc z
nazwy całkowicie zniknął wyraz 'Polska')
* uczestników powstania zsyłano do więzienia i na Sybir, niektórzy
wyemigrowali
* konfiskowano majątki powstańców
* uwłaszczenie chłopów

Walentynki mają swoje głębokie korzenie jeszcze w czasach pogańskich. 
W starożytnym Rzymie 14 lutego był wigilią Luperkaliów- świąt ku czci
Fauna-bożka płodności, opiekuna trzód i zbiorów. Tego też dnia urządzono
huczne zabawy, którym towarzyszyły liczne obrzędy. Podczas jednego z
nich młodzi mężczyźni losowali panny, które były ich partnerkami na czas
uroczystości. Losowanie polegało na tym, że dziewczyny wrzucały swe
imiona do skrzynki, a następnie chłopcy spośród nich, z zamkniętymi
oczami, losowali imię towarzyszki  zabaw.

  14 lutego w wielu krajach  jest obecnie dniem, w którym zapominamy 
o napiętym grafiku zadań i staramy się go spędzić z ukochaną osobą.
Walentynkowe uroczystości różnić się mogą wielkością i zakresem, ale w
tradycyjnym znaczeniu Dzień Zakochanych jest okazją do wyznania
ukochanej osobie, jak bardzo zależy nam na niej i ile ona dla nas znaczy .

  Istnieje kilka tradycji związanych z tym dniem w tym wysyłanie kartek,
wyjście na randkę z ukochaną osobą, obdarzanie się kwiatami i słodyczami
oraz uczestniczenie lub przygotowanie romantycznej kolacji. Jest to również
dzień, w którym wiele par postanawia związać się węzłem małżeńskim.
Najbardziej znaczącą tradycją jest niewątpliwie wysyłanie sobie kartek
kupionych lub przygotowanych własnoręcznie, zywanych walentynkami.

Dla naszych kochanych dziadków 21-22 stycznia są dniami bardzo
ważnymi. Dzień ten został ustanowiony w 1966 roku „Express Wieczorny”.
Dzień Babci ma na celu uhonorowanie seniorek naszych rodów, okazanie im
wdzięczności za ich obecność, dobre rady oraz czułe serce. Dzień Dziadka
to okazja, aby podziękować za wsparcie, za niezwykłą mądrość, za
spędzony wolny czas, zainteresowanie i  wiedzę. W tych dniach spotykamy
się z naszymi dziadkami składamy życzenia oraz wręczamy małe upominki.
Staramy się, aby te dni zostały zapamiętanie do następnego roku.

Wszystkim babciom i dziadkom złota jesień
niech pogodne dni przyniesie.
Bezdeszczowe, bezmarkotne

jak w dzienniczkach naszych stopnie.
Kochana babciu, kochany dziadku,

dziś wam przynoszę po jednym kwiatku,
do tego dokładam serdeczne życzenia,

niech wam się spełnią wszystkie marzenia!

Dzień Babci
Dzień Dziadka
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Czas biegnie
nieubłaganie i tak
30 stycznia  2017 r.
zakończyliśmy
pierwszy semestr
roku szkolnego
2016/2017.

 Należy
podsumować wyniki 
nauczania,
zachowania
frekwencji  jak
również nasze
osiągnięcia  czy
porażki, nasze plany 
i ich realizacja.

Uczyliśmy się w 8
oddziałach, pięć
oddziałów to klasy
integracyjne, w
których uczyło się 
93 uczniów , w
trzech oddziałach
pozostałych uczyło
się 59 uczniów.  
Uczyło  35
nauczycieli: 22
nauczycieli
dyplomowanych, 
8 mianowanych, 
3 kontraktowych i 
2 stażystów.

Najwyższą średnią
uzyskali
następujący
uczniowie:
- Karolina Ałdaś  z
klasy IIc  ze średnią
ocen 5,38 i
wzorowym
zachowaniem ,
Karolina uzyskała
stypendium
Marszałka
Województwa 
Lubelskiego,
- Julia Duliasz z
klasy IIc ze średnią
ocen 5,02

 i wzorowym
zachowaniem, ,
- Szymon Kursa z
klasy IIIb ze średnią
ocen 4,93 i
wzorowym
zachowaniem,
- Amadeusz
Kamiński ze średnią
ocen 4,88 i bardzo
dobrym
zachowaniem,
- Mateusz Pluta z
klasy IIIc ze średnią
ocen 4,82 i
wzorowym
zachowaniem,
- Sandra
Pączkowska z klasy
IIIa  ze średnią ocen
4,77 i bardzo dobrym
zachowaniem,
- Tomasz
Piaseczny  z klasy
IIa ze średnią ocen
4,66 i wzorowym
zachowaniem.
 
  Najwięcej ocen
niedostatecznych
uczniowie uzyskali z
: matematyki,
biologii, historii.

Najwyższą średnią 
z wyników
nauczania,
zachowania i
frekwencji uzyskały
klasy :

Średnia z ocen -
miejsce

Klasa IIc  - I
miejsce

Klasa IIIa – II
miejsce

Klasa IIa  - III
miejsce

Zachowanie  -
miejsce

Klasa IIIc  - I
miejsce

Klasa IIc – II
miejsce

Klasa Ia  - III
miejsce

Frekwencja -
miejsce

Klasa IIa –I
miejsce

Klasa IIc – II
miejsce

Klasa IIIa  - III
miejsce

W konkursach
pozaszkolnych 
uzyskaliśmy
następujące wyniki:
1.  XIII Przegląd
Poezji i Pieśni
Niepodległościowej „
Żeby Polska Była
Polską „ –
wyróżnienie Julia
Duliasz  z klasy IIc 
-  konkurs
recytatorski  –
opiekun P. Zeprzałka
Ewa .
2.  Powiatowy
konkurs literacki „ O
szczęściu „ w
kategorii  wiersz
udział wzięły
uczennice;  Julia
Duliasz  IIc  i
 Karolina Ałdaś  IIc
– opiekun P.
Zeprzałka  Ewa
3.  Konkurs wiedzy o
Patronie Miasta 

„ Postać Św. 
Adama 
Chmielowskiego  -
Świętego Brata 
Alberta
Chmielowskiego „  -
udział wzięło 7
uczniów  -  II miejsce
Karolina Ałdaś  z
klasy IIc – opiekun P.
Miazga  A.
4.  Międzyszkolny 
konkurs wiedzy  o
HIV i  AIDS  „
Postaw na wiedzę „ –
udział wzięło  trzech
uczniów  - opiekun p.
Cybula  A.
5.  Ogólnopolska
Olimpiada Promocji
Zdrowego Stylu
Życia  organizowana
przez PCK -  odbył
się etap  szkolny. Do
etapu rejonowego
zakwalifikowała się
uczennica Karolina
Ałdaś  IIc –
opiekunowie P.
Cybula  Anna  i P.
Zdrodowska 
Urszula.
6.  Ogólnopolski
konkurs  „ Uwielbiam
gotować z Lubellą „  -
udział wzięła klasa
IIc  - opiekun  P.
Zdrodowska U.
7.  Udział klasy IIc w
programie
edukacyjnym  „
Lubella inspiruje i
edukuje „  pod
 opieką  P.
Zdrodowskiej  -
szkoła uzyskała
certyfikat „ Lubella 
Inspiruje i Edukuje „
8.  XXII Ogólnopolski
Festiwal Kolęd w
Puławach – zespół
wokalny otrzymał

dyplom
uczestnictwa,
solistka Julia
Duliasz z klasy IIc 
uzyskała  dyplom
laureata i
wyróżnienie  w
kategorii solistów –
opiekunem była P.
Stalęga  M.
9.  Ogólnopolski
Konkurs
Humanistyczny Alfik-
Klaudia Goral z IIIa
oraz Alicja Staniak z
Ib zajęły 2 miejsca w
województwie w
swoich kategoriach
wiekowych-opiekun 
A. Orkiszewska

Obserwowane
przez dyrektora
szkoły były lekcje,
apele , uroczystości
szkolne. Nie było
zastrzeżeń  do
prowadzonych lekcji,
apeli czy
przygotowanych
uroczystości
szkolnych. 
Nauczyciele bardzo
dobrze wywiązywali
się z powierzonych
zadań, należy tylko
pracować nad
aktywnością
uczniów.

Nauczyciele
 nieustająco
podnoszą swoje
kwalifikacje kończąc
różnego rodzaju
kursy, warsztaty 
czy studia
podyplomowe.

Uczyliśmy w bardzo
dobrze

wyposażonych
pracowniach,  które
w miarę możliwości
są nieustająco 
doposażane.  Na
uwagę zasługuje
salka dla uczniów z
niepełnosprawnością,
która  bardzo dobrze
wyposażona jest  w
materiały
dydaktyczne, jak
również rekreacyjne.
 
 Od  1 lutego
rozpoczęliśmy drugi
semestr, będziemy
wszyscy pracowali
nad tym , aby
osiągnąć  jeszcze
lepsze wyniki we
wszystkich
dziedzinach na
koniec roku
szkolnego .  Przed
nami nowe zmiany,
wyzwania, jak
również rodząca się
niepewność.

dyr. Anna Soboń

Podsumowanie 
I semestru roku szkolnego 2016/2017



www.kurierlubelski.plKurier Lubelski | Numer 36 03/2017 | Strona 4 

WWW.JUNIORMEDIA.PLMoje Gimnazjum

Co warto przeczytać?

Brenna Yovanoff
Wyśnione miejsca

Są dwie Waverly.
Pierwsza: ma nieskazitelny wygląd, popularnych przyjaciół, najlepsze oceny
w szkole i świetne wyniki w sporcie.
Druga: to tajemnicza dziewczyna, która zagłusza myśli bieganiem do utraty
tchu. W nocy zastanawia się, jak wyglądałoby jej życie, gdyby zrzuciła
maskę, którą nosi za dnia.

Jest dwóch Marshallów.
Pierwszy: bad boy, który nadużywa alkoholu, ryzykując wydalenie ze
szkoły. Nie ma to dla niego znaczenia – w końcu jest nikim.
Drugi: ten, który czuje więcej, niż przyznaje sam przed sobą. Zmaga się z
ciężarem, o którym inni nie wiedzą.

Waverly i Marshall spotykają się… we śnie. Jest to miejsce, gdzie oboje
mogą być sobą. I gdzie dotyk wydaje się równie prawdziwy jak na jawie. Czy
odważą się swoje wyśnione miejsca zamienić na rzeczywistość?
Przyjdź do biblioteki szkolnej , wypożycz , przeczytaj !!!   

Tahereh Mafi
Dotyk Julii

Książka ,, Dotyk Julii'' została napisana przez  24-letnią Tahereh Mafi. Jest
to powieść z gatunku romansu połączonego z  science fiction.  Główną
bohaterką jest Julia 17-letnia dziewczyna, która od 264 dni siedzi w
zamknięciu, a towarzyszy jej tylko pióro i mały pamiętnik.  
Od 14-tego roku życia przebywa w szpitalach, zakładach karnych a nawet
szpitalach w psychiatrycznych, tylko dlatego, że jej DOTYK ZABIJA.
Rodzice obwiniają ją z za to jaka jest. Nikt nie wie, dlaczego jej dotyk zabija,
ani jak temu zapowiedzieć. Do tego na ziemi ludzie i zwierzeta umierają wraz
z roślinami. Władzę przejmuje Komitet Odmowy, który zabija tych, którzy im
się przeciwstawiają. Pewnego dnia do celi  Julii  dochodzi współlokator-
Adam. Dziewczyna na początku jest bardzo skryta, ale później pomaga
przystosować się chłopakowi. Warner proponuje Julii współpracę oraz
wygodne życie. Ta jednak się buntuje. Nie ubiera się w nowe ubrania,
rozmawia tylko z Adamem, który stał się żołnierzem, a z Warnerem spędza
jak najmniej czasu. W końcu Adam z Julią uciekają do jego domu, gdzie
poznaje młodszego brata chłopaka Jamesa. Poszukuje ich cały sektor 45.
Niespodziewanie znajduje ich Kenji kolega Adama, przez co jest duża
szansa, że ich odnajdą. Mimo to Kenji próbuje poderwać dziewczynę
wyzywając ją np. od świrusek. Skąd Julia wie o swoim darze? Czy Julia
będzie z którymś z chłopaków? Czy odnajdzie ich Warner i ukarze za
ucieczkę? Dlaczego Adam może dotknąć Julii? Jak udało im  się uciec ? I
najważniejsze CZY JEST WIĘCEJ OSÓB O PODOBNYCH DARACH?.
Wszystkiego dowiecie się czytelnicy wypożyczając tę niesamowitą książkę,
w której nie tylko ja się zakochałam.

http://lubimyczytac.pl/autor/46645/brenna-yovanoff
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Warto obejrzeć

Drogi czytelniku powoli zbliżają się Walentynki. Pewnie większość wie, jak
spędzić ten dzień ze swoją drugą połówką, natomiast jeśli ktoś nadal nie  ma
pomysłu, to mogę zaproponować romantyczny wieczór w kinie. Jest wiele
nowości, które warto obejrzeć, jednak na tę okazję chciałabym polecić ,, La
la land".  Film ten ma wiele pozytywnych recenzji i opinii, mimo że nie należy
do najlepszych musicali. Jednak ma on coś w sobie, dlatego przyciąga tak
wielu widzów.  ,. La la land " również otrzymał wysokie noty od krytyków na
festiwalach w Wenecji i Toronto. Piszą o nim : ,, Takiego filmu dawno nie
widzieliście ! ", ,, Magiczny!" ,     ” Ryan i Emma błyszczą". Jest to musical, 
w którym głównych bohaterów grają Emma Stone i Ryan Goswing. Akcja
filmu rozgrywa się w kolorowym, tętniącym  życiem Los Angeles. Główni
bohaterowie są ,, super" parą, jak każdy są złośliwi, zabawki wobec siebie.
Mają jeden wspólny cel: spełnić swoje marzenia ze snów. Spędzają ze sobą
dużo czasu, często bywając w kinie. Jednak czy zawsze jest tak między
nimi ? Czy spełnią swoje marzenia ze snów?  Czy ktoś lub coś może im w
tym przeszkodzi? Tego można się dowiedzieć jedynie  oglądając musical w
kinie. 

Drugi film jaki mogę państwu polecić to komedia polska ,, Po prostu
przyjaźń''. Ma on różne recenzje, pozytywne i negatywne. Moim zdaniem
każdy z nas będzie miał inną opinię i mimo tych negatywnych warto wybrać
się do kina. Film powiada o paczce przyjaciół, która jest ze sobą na dobre i
na złe. Jednak pewnego dnia niespodziewanie Alina wraz z Marianem 
wygrywają wielkie pieniądze. Oboje będą musieli się nimi podzielić. Ciekawe,
jak im się to uda. Jedna z ich przyjaciółek Ivanka, która jest singielką i
menadżerką na wysokich obcasach postanawia zajść w ciąże. Ma jej w tym
pomoc serdeczny przyjaciel. Czy odważy się na taki wielki krok? Natomiast
Filip zaryzykuje karierę dla  zwariowanej Jadźki. Profesor, którego gra
Krzysztof Stelmaczyk  zadecyduje, czy złamie zasady tylko jakie? Również
paczka przyjaciół wyruszy w góry, gdzie ich życie wywróci się do góry
nogami. Dlaczego? Bohaterowie będą mieli naprawdę trudne dylematy do
rozstrzygnięcia.  Czy dla nich okażą się ważniejsze pieniądze czy lojalność?
,, Przyjaźń czy miłość?''  A może ,,prawda czy kłamstwo?'' A przede
wszystkim, jak im się to uda przeżyć? Na te pytania można znaleźć
odpowiedź, idąc na ten film do kina.                                       

Dla dzieci chciałabym czytelnikom  polecić bajkę ,, Sing''. Film ma wiele
pozytywnych recenzji oraz podoba się nie tylko dzieciom. Bawi, wzrusza i
nie braknie w nim humoru.  Sama byłam na nim wraz ze znajomymi i
uważam, że jest naprawdę godny polecenia. Uśmialiśmy się i z
przyjemnością obejrzeliśmy do końca. Film opowiada o teatrze, który
niegdyś był kolebką sztuki. Obecnie jej właścicielem jest koala  Buster
Moon. Teatr ma duże długi i grozi mu zamknięcie oraz sprzedaż. Pan Buster
za wszelką cenę nie chce do tego  dopuścić, dlatego urządza konkurs
śpiewania, który ma przyciągnąć widownię. Ze względu na niski budżet
wyznacza nagrodę 1000 dolarów.  Niestety przez przypadek drukuje ulotki z
nagrodą 100 000 dolarów. Następnego dnia na przesłuchanie przychodzi
całe miasto. Wybrano 5 osób: Mysz Mike o dużym ego, mama świnka
Rosita, nieśmiała słonica Meena, goryl  z rodziny gangsterskiej Johnny oraz
jeżozwierzy ca  Ash. Każdy z nich ma jakieś problemy oraz lęki,  ale mimo
to nie poddają się. Czy panu Moonowi uda się uratować teatr? Czy może
coś stanie mu na drodze ? Dlaczego ten teatr jest tak ważny dla niego ? Czy
zwierzęta spełnią swoje najskrytsze marzenia związane z sceną? Jak
potoczy się przez to ich życie osobiste? Kto  wygra główną nagrodę?
Oczywiście na te pytania znajdą drodzy czytelnicy  odpowiedź w kinie.

J. Duliasz

"Sing""Po prostu przyjaźń"
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Inny niż wszyscy

Spacerując wieczorem po parku, zobaczyłam samotnie siedzącego na ławce chłopaka. Ubrany był w granatowe dresy i bluzę z kapturem Podeszłam bliżej,
żeby mu się lepiej przyjrzeć. Spod kaptura wystawały krótkie, brązowe włosy, oczy miał niczym błękit nieba, cerę bladą jak śnieg. Wyglądał na osiemnaście
może dziewiętnaście lat. Stałam tak jakieś dwie minuty, aż obiekt mojego zainteresowania zorientował się, że jest obserwowany. Wstał i zaczął iść w moją
stronę.
- Cześć! - powiedział.
- Cześć! - odpowiedziałam z uśmiechem. - Czemu siedzisz tu samotnie? - dodałam.
- Musiałem przemyśleć parę spraw. - uśmiechnął się, lecz wiedziałam, że uśmiech, którym mnie obdarował był wymuszony. - A ty co tu robisz? - zapytał.
- Spaceruję i myślę. - odparłam.
- Może razem pospacerujemy? Przepraszam, nie przedstawiłem się. Jestem Daniel. - powiedział wyciągając rękę w moim kierunku.
- Karolina. - odwzajemniłam uścisk. - Idziemy na ten spacer czy będziemy tak tu stać? - rzekłam troszkę chamsko patrząc w jego piękne, niebieskie oczy.
Szliśmy alejkami ponad pół godziny, aż zrobiło się zimno i chciałam wracać do domu. Zaproponował, że mnie odprowadzi. Dochodząc pod jedną 
z klatek, w którym mieszkałam, podaliśmy sobie ręce na pożegnanie, a Daniel odszedł. Miałam już otwierać drzwi gdy zobaczyłam w dłoni karteczkę z
numerem telefonu. Weszłam do domu, zamknęłam za sobą drzwi i poszłam się wykąpać. Po kąpieli przebrałam się i położyłam do łóżka. Zasnęłam bardzo
szybko, jednak w nocy nie mogłam spać, budziłam się kilka razy. Rano nie potrafiłam przełknąć nawet grama jedzenia, miałam ściśnięty żołądek. Myślałam
tylko o Danielu. Zastanawiałam się, czy do niego zadzwonić. Po piętnastu minutach wzięłam telefon i wybrałam odpowiedni numer. Odebrał po trzech
sygnałach. Umówiłam się z nim na spotkanie po południu w parku. Chciałam na nim zrobić wrażenie. Wczoraj było ciemno, więc pewnie mi się nie przyjrzał.
Otworzyłam szafę i nie wiedziałam, co na siebie złożyć. W końcu wybrałam cienkie, cieliste rajstopki, czarną mini spódniczkę, bluzkę z długim rękawem,
skórzaną kurtkę i lakierki. Następnie poszłam do łazienki i zaczęłam się malować. Po skończonym makijażu przyszedł czas na włosy. Gdy skończyłam się
szykować, spojrzałam na zegarek, była godzina dwunasta trzydzieści, a z Danielem umówiłam się na trzynastą. Zbiegłam na dół i spojrzałam w lustro.
Sama siebie nie poznałam, wyglądałam jak black angel. Wychodząc z domu zastanawiałam się czy dobrze robię. Dojście w umówione miejsce zajęło mi
dziesięć minut. On już na mnie czekał. Z daleka go poznałam, ubrany był w jasne jeansy i czarny podkoszulek.
- Hej! - powiedziałam.
- Pięknie wyglądasz. - odpowiedział na moje przywitanie.
- Dziękuje. - na mojej bladej twarzy pojawił się rumieniec.
- Myślałem, że nie zadzwonisz. - przyznał.
- Czemu, tak myślałeś? Dobrze mi się wczoraj z tobą rozmawiało. - uśmiechnęłam się na dowód tego co mówię.
- Idziemy się przejść? - zapytał troszkę speszony.
- Gdzie? - zapytałam, chociaż było mi to obojętne.
- Nad Wisłę?! - to było bardziej stwierdzenie niż pytanie.
- No, dobrze. - odpowiedziałam.
Spacerowaliśmy dłuższy czas, gdy nagle usłyszałam wołanie. To była moja przyjaciółka, Maja.
- Cześć! - przywitała się z nami.
- Hej! - uśmiechnęłam się do niej. - Co tam u ciebie? - dodałam.
Pogadałyśmy z pięć minut i umówiłyśmy się wieczorem na telefon. Spędziłam z Danielem wspaniały dzień. Kiedy wróciłam do domu od razu zadzwoniłam
do Mai, by opowiedzieć jej, co dziś robiłam. Po opowiedzeniu o wszystkim, powiedziała mi coś, co zwaliło mnie z nóg.
- Daniel to kryminalista. Zamordował swoją dziewczynę. - powiedziała zmartwionym głosem.
Następnego dnia spotkałam się z nim, by dowiedzieć się prawdy. Okazało się, że dwa lata temu Brał udział w przestępstwie. Byłam w nim zakochana, lecz
gdy poznałam prawdę zerwałam z nim wszelkie kontakty. Po pół roku dostałam list.

Droga Karolino!
Chciałam Cię poinformować o śmierci Daniela. Wiem czemu zerwałaś z nim kontakt. Z jednej strony nie dziwię ci się, lecz z drugiej mogłaś postąpić trochę
łagodniej. Dać mu się wytłumaczyć albo coś takiego. Przyglądał ci się od dłuższego czasu. Chciał ci sam o tym powiedzieć , lecz nie miał odwagi. Gdy go o
to zapytałaś, wiedział, że mu tego nigdy nie wybaczysz. Pogrzeb odbędzie się za dwa dni. Mam nadzieję, że przyjdziesz. Mój brat zabił się, ponieważ nie
mógł wybaczyć sobie tego, co zrobił przed dwoma laty.

Z pozdrowieniami
siostra Daniela

Aneta
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