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PIĄTEK ZNAD MORZA 

Martyna Cholewa 

I. 

Rok szkolny dobiegał końca. W domu Ewy czerwcowe tematy znowu 

ożyły.  Dyskusja rodziców na temat miejsca spędzenia wakacji podobna jak co 

roku:                                                                                                                        

– Ludwiku, lepiej będzie dla dzieci jeśli spędzą ten czas nad morzem, mogą 

oddychać jodem, biegać po plaży, uodpornią się.                                                                         

– Wolałbym zabrać je w góry, świeże powietrze…Ewa mogłaby ze mną 

wyruszyć na szlaki. Poznałaby górską przyrodę latem, a nie z perspektywy 

zimowych stoków.                                                                                                   

– A co z Hanką, przecież będzie jej przykro, jeśli pójdziecie na wycieczkę sami?                        

– No tak, jest za mała na chodzenie po górach…Może w przyszłym roku?                                                         

– Pewnie tak.  Lepiej spędzić tych kilku dni twojego urlopu wspólnie.                    

– Oczywiście.  

Ojciec zgodziła się z mamą i wycofał ze swojej propozycji.                                                

Ewa, niebieskooka gimnazjalistka znała już ten scenariusz. Mama 

zdecydowała ostatecznie, że wyjazd będzie nad morze do Sopotu. A tam, tata 

trochę ponarzeka na plaży na tłok, hałas i bród.  W pewnym sensie będzie miał 

racje i w górach pewnie byłoby lepiej. Dużo ruchu i na szlakach mniejszy hałas 

niż na plaży.  Ewa jednak cieszy się już na każdy wybór, najważniejsze, że  będą 

wakacje i nie będzie musiała wcześnie rano wstawać, stresować się kolejnymi 

sprawdzianami. Szkoda tylko, że z klasą pozostanie tylko kontakt na facebooku.  

To był dla niej trudny rok.  Nowa  szkoła, klasa, przeprowadzka. Nie 

sądziła jednak, że spotka się z tak dużą życzliwością.  W Olsztynie zostawiła 

przecież Ulkę, swoją najlepsza koleżankę i fajną klasę. Jako „nowa” od 
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drugiego semestru klasy pierwszej gimnazjum w Gorzowie obawiała się, że 

pozostanie z boku zgranej już grupy.     

Mama oczywiście zapewniała Ewę, przed pierwszym dniem nowego 

semestru:                                                                                                                  

– Jestem przekonana, że nie musisz się obawiać córeczko o brak nowych 

znajomych i przyjaciół. Jeśli jesteś miła, uśmiechnięta i szczera wobec innych, 

to dobrzy ludzie  nigdy cię nie odtrącą.  Zaprzyjaźnisz się szybko z jakąś miłą 

dziewczyną. A z Ulką przecież kontaktujecie się na bieżąco. Prawda? On line, 

czy jak wy to określacie, na czatach?                                                          

– Na czacie, mamo.  Zaśmiała się Ewa i pomyślała sobie, żeby tylko 

mama miała rację. 

II. 

Po uroczystym rozdaniu 

świadectw Ewa i Jagoda 

zorganizowały wypad z całą klasa na 

pyszne lody do pobliskiej lodziarni. Z 

ulgą i radością wszyscy świętowali 

koniec roku szkolnego, wymieniali się 

planami wakacyjnymi, obiecując 

sobie oczywiście kontakt przez portal 

społecznościowy lub sms–y. Jagoda, 

ciemnooka brunetka, przeciwieństwo 

spokojnej i rozważnej Ewy 

opowiadała z emocjami o swoim 

wyjeździe do kuzynki do Szwecji. 

Będzie  płynąć promem do Karlskrona , a tam odbierze ją kuzynka z mamą . 

Ewa trochę zazdrości wakacji w Szwecji, jednak bałaby się takiej podróży, 
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podziwia więc Jagodę i trzyma za nią kciuki aby szczęśliwie dopłynęła. 

Obiecała Ewie przesłać wiadomość jak tylko będzie już na lądzie. Dziewczyny 

zaprzyjaźniły się już od pierwszych dni pobytu Ewy w nowej szkole. Pomimo 

różnic temperamentów uzupełniają się i rozumieją niemal bez słów. Nowa klasa 

również starała się przyjaźnie przyjąć „nową” więc Ewa miała naprawdę duże 

szczęście. 

III. 

Pakowanie do wyjazdu 

przebiegało opornie. Ewa jak 

zwykle nie miała pojęcia co 

zapakować.  Za to Hance – 

trzyletniej siostrze nie sprawiło 

to żadnego kłopotu. Do różowej 

(oczywiście!) walizeczki 

zapakowała niemal wszystkie 

lalki i prawie cały regał z 

bajkami o księżniczkach 

(oczywiście!). Mama usilnie 

prowadziła z nią rozmowę: 

– Haneczko, na wakacje 

zabieramy tylko ulubioną 

zabawkę, a reszta poczeka aż 

wrócisz. Stęsknisz się za nimi i 

po powrocie chętnie będziesz się nimi bawić. 

– Mamusiu, ale one wszystkie są moje ulubione.                                   

Mała przekonuje mamę, która powstrzymując wybuch śmiechu na widok sterty 

zabawek w walizce, namawia ją do zmiany zdania.  
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Udało się odłożyć jedną z dziesięciu książeczek i najmniejszą szmacianą lalkę. 

To wszystko! Bezsilna mama rozpoczęła swoje pakowanie.  

IV. 

W dzień wyjazdu od lat można usłyszeć podobne zdania:  

– Ostatni raz jedziemy zapakowani jak wielbłądy! Czy nie można 

zapakować kilku najpotrzebniejszych rzeczy, tak jak ja w małą torbę? A my 

mamy walizki, torby, torebeczki, kosmetyczki, kuferki…reklamówki! Czy 

wyjeżdżamy na koniec świata? Czy w Sopocie zamknęli wszystkie sklepy? 

– Spokojnie, a czy zapakowałeś kask, rowerek i hulajnogę? 

Mama była niewzruszona, a tata tylko pokiwał głową i wyruszyli w rodzinną 

podróż nad morze. 

Już na pierwszym skrzyżowaniu padło pytanie: 

– Tatusiu, czy już jesteśmy nad morzem?  

To oczywiście Hanka, która nie przepadała za jazdą samochodem                         

i podekscytowana oczekiwała już finału podróży. 

– … 

Wszyscy wymownie spojrzeli na siebie. Ostatecznie Hanka dostała zestaw 

nowych książeczek z naklejkami aby umilić jej dalszą drogę. Ewę z kolei 

pochłonęła lektura ulubionej serii młodzieżowej.  

 V. 

Po pięciu godzinach dojechali przed hotel Słoneczko. Tata wbiegł do recepcji 

aby załatwić wszystkie formalności. Nie trwało to długo. Kiedy wrócił minę 

miał zasmuconą.  
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– To nie jest ten hotel. Nie ma naszej rezerwacji. 

– Poczekajcie spokojnie, ja się tym zajmę. 

Mama próbowała ratować sytuację i pobiegła do hotelu. 

– Następna w lewo! Wykrzyknęła z radością i wyjaśniła, że nastąpiła pomyłka, 

bo ten hotel posiada jeszcze drugi budynek o nazwie Solei. Tam mamy 

rezerwację. Wszystko się zgadzało i rodzina Ewy otrzymała klucze od 

hotelowego pokoju. Wreszcie można było odpocząć po podróży.                                     

 Następnego rana pogoda była prawdziwie wakacyjna, tak więc po obfitym 

śniadaniu rozpoczęło się wielkie pakowanie na plażę. 

Ręczniki, parawan, parasolka, wiaderko, łopatki, napoje, kremy znalazły się w 

wielkiej torbie na ramieniu…taty. 

– Oczywiście, że jestem wielbłądem. Przecież tak właśnie wyglądam.  

– Ha,ha,ha, tatuś wielbłąd! 

Niezłą zabawę miała Hanka. Ewa z mamą próbowały pomagać i rodzina            

w końcu dotarła do wymarzonego skrawka na plaży.  

– Wreszcie chwila relaksu. Bryza morska, ciepły piasek, słońce. Jest naprawdę 

przyjemnie. 

Rozmarzył się ojciec wyciągając gazetę do czytania na leżaku. Po chwili jednak 

usłyszeli: 

– Lody, lody dla ochłody! 

– Drożdżówki, świeżutkie drożdżówki! 

– … no i było miło i się skończyło. Oświadczył smutno tata. 

– Zobacz lepiej jaki piękny zamek z piasku zrobiły twoje córki. 
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Mama próbowała szybko zmienić temat.  

– Może dołączysz do nich? 

Rzeczywiście, budowa pałacu z piasku dla Śnieżki i królewicza trwała dalej i 

wszyscy świetnie się bawili.  Nic nie zapowiadało tego, co wkrótce miała 

nastąpić. Wkrótce (w tegoroczne wakacje) rodzina się powiększy a dzieci będą 

tym zachwycone... 

Wszystko zaczęło się od popołudniowego spaceru w parku, gdzie 

odbywał się coroczny ShowforDog, gdzie  można było podziwiać pokazy psich 

talentów, ich umiejętności a także poznać szczegóły hodowli wielu rasowych 

psów.  

Ewa już od najmłodszych lat była miłośniczką zwierzaków, a zwłaszcza psów. 

Znała nazwy niemal wszystkie ras. Marzyła o własnym czworonogu. Niestety 

zawsze istniały jakieś powody dla których rodzice nie mogli spełnić jej 

marzenia. Czytała czasopisma i książki dla miłośników zwierząt. Sprawdziła się 

także jako wlontariuszka w Olsztynie.    

 Ewa podziwiała akurat skoki do wody border collie, kiedy, trochę w 

tajemnicy, rodzice rozmawiali z hodowca maltańczyków. Próbował on 

przekonać , że jest to idealny pupil dla rodzin z dziećmi. Opowiadał o tym, że są  

przyjazne, czułe i towarzyskie, a przede wszystkim nieduże, więc nie sprawiają 

większego kłopotu. Ewa usłyszała słowa mamy, która stwierdziła, że:  

– Oczywiście, te psiaki są śliczne, ale jest to bardzo odpowiedzialna decyzja         

i pozwoli Pan, że jeszcze dobrze zastanowimy się nad tym. 

 Wracając do hotelu Ewa zauważyła rozwieszone na kilku drzewach 

kartki. Sądziła, że są to tylko stare reklamy i nie zainteresowała się nimi. Kiedy 

następnego dnia znowu przechodziła obok tych drzew od niechcenia „rzuciła 

okiem” w ich kierunku.  To były ogłoszenia o adopcji psów.  Przy krótkiej treści 
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z adresem, opisem było umieszczone zamazane i trochę niestaranne zdjęcie. 

Ewa zamyśliła się chwilę. Nagle usłyszała głos mamy ponaglający ją, aby 

dołączyła do nich – byli już blisko plaży. 

– Co tam było na tych drzewach?  

Zapytała mama.  

– Informacja ze schroniska sopockiego o możliwości adopcji psów. 

– Ach, tak…Może odwiedzilibyśmy to miejsce któregoś dnia? 

– Naprawdę? Mówisz serio, mamo. Moglibyśmy tam pojechać? 

– A dlaczego nie? Zaplanujemy to. 

Temat szybko się zmienił i dalej szli na plażę. 

VI. 

Ewa nie wiedziała o tym, że 

rodzice już od dawna 

poważnie zastanawiali się 

nad kupnem psa. Zbliżały się 

jej 14 urodziny i można było 

wreszcie spełnić prośbę    i 

największe marzenie starszej 

córki. Doszli do wniosku, że 

mogłaby już sama zajmować 

się zwierzakiem. Spacery i 

obowiązkowe wychodzenie z 

psem byłoby doskonałą 

nauką  odpowiedzialności. 

Stwierdzili, że jako 
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nastolatka może sama przejąć znaczną część obowiązków. Długo oczekiwana 

przeprowadzka z niedużego mieszkania do domu z ogrodem była również 

argumentem przemawiającym za kupnem.  Młodsza córka mogłaby również 

skorzystać z towarzystwa czworonoga. Ewa często opowiadała rodzicom, 

próbując ich namawiać, aby zgodzili się w końcu na psiaka, o tym, że spacery i 

zabawa na świeżym powietrzu, pielęgnacja  i troska o pupila korzystnie wpływa 

na rozwój dzieci. Od lat czyta przecież artykuły w czasopismach o psach. Tam 

potwierdzały tą opinie specjaliści. Podkreślali oni także, że posiadanie psa 

uspokaja, zmniejsza stres, uczy bezwarunkowej miłości, delikatności, a nawet 

uodparnia dzieci przed chorobami.     

Jednak od momentu rozmowy z hodowcą maltańczyków rodzice mieli 

dylemat. Mama przypomniała sobie pewną rozmowę z Ewą która jako 

wolontariuszka (w szóstej klasie szkoły podstawowej) wracała podekscytowana, 

opowiadając o różnych trudnych przypadkach podopiecznych schroniska. 

Trafiały tam bowiem znalezione psy bezpańskie oraz  te często skrzywdzone 

przez człowieka. Nie zapomni historii kundelka, który został odnaleziony 

wygłodzony i zraniony, przywiązany do drzewa przy ruchliwej ulicy. Ewa 

bardzo przeżywała to, że nie pozwalał się pogłaskać i był nieufny i wystraszony 

na jej widok. Jednak po długich, cierpliwych jej staraniach w końcu zaprzyjaźnił 

się z nią.   Wtedy właśnie w każdy piątek Ewa cierpliwie odwiedzała go w 

schronisku, wyprowadzała też innych podopiecznych na spacery.  

Zorganizowała także z koleżankami zbiórkę pieniędzy na karmy i smycze. 

Rozwieszały  ogłoszenia w szkołach, na osiedlach i w sklepikach z informacją    

o możliwości wspierania schroniska. Zebrały nawet sporą sumę pieniędzy, za 

którą zostały kupione potrzebne artykuły dla zwierzaków ze schroniska. Rodzice 

byli pełni podziwu i dumni, że dla ich córki los psiaków nie był obojętny. Była 

czuła i wrażliwa, starała się pomóc na miarę swoich możliwości.   
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VII. 

Mijał pierwszy tydzień wakacji nad morzem. Pogoda i atmosfera rodzinna 

dopisywały. Mama pewnego dnia zaproponowała, aby udać się do  sopockiego 

schroniska. Wiedziała, że Ewa na to czeka.  

 „Nie kupuj, adoptuj”– to hasło przywitało rodzinę przy wejściu. 

Pracownik schroniska ucieszył się na widok rodziny, która nie zapomniała 

przywieźć symbolicznego prezentu dla podopiecznych. Był to duży worek 

karmy dla psiaków. Ewa zapytała o akcje z ulotek, które widziała rozwieszone 

na drzewach. Pan Henryk, bo tak przedstawił się pracownik schroniska, 

zaprowadził ich do małego kojca, w którym znajdowały się trzy małe 

szczeniaki. Opowiedział historię ich znalezienia. Okazało się, że zaledwie kilka 

dni wcześniej w parku, gdzie organizowane były pokazy psów znaleziono te 

maleństwa w pudełku pod drzewem. Wszystko wskazywało na to, że nowo 

narodzone szczeniaki ktoś nieodpowiedzialny pozostawił, być może nie mając 

możliwości zaopiekowania się nimi. Życzliwa osoba przywiozła je do 

schroniska.  Zostały zbadane i stwierdzono, że najlepiej byłoby aby jak 

najszybciej znalazły dobre domy. Po akcji rozwieszania ulotek dwa szczeniaki 

znalazły szybko chętnych do ich przygarnięcia. Wkrótce zostaną zabrane do 

nowych domów.  Ewa spojrzała na maluszka z czarnymi oczkami, kręconymi 

kędziorkami i małymi sterczącymi uszkami. Był prześliczny i taki bezbronny. 

Ewa w tym momencie spojrzała wymownie na rodziców. Wszystko było 

jasne… 

Pan Henryk dalej oprowadził ich jeszcze po terenie schroniska. 

Dziewczynki mogły razem z nim przygotowywać jedzenie dla podopiecznych, 

wsypywały karmy do kojców, a kilka psiaków wyprowadziły na spacer. Radość 

podopiecznych schroniska oraz dzieci była ogromna. 
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Ewa miała w tym duże doświadczenie, robiła to przecież jako wolontariuszka w 

olsztyńskim schronisku, a Hanka z pomocą Pana Henryka prowadziła 

najmniejsze psiaki.   

Dziewczynki nie zauważyły nawet chwilowej nieobecności rodziców, którzy 

poszli do dyrekcji schroniska. Sami byli zaskoczeni tym, jak szybko podjęli 

decyzje i dopełnili wszystkie formalności. 

Dziewczynki nie mogły rozstać się z gromadką małych porzuconych 

szczeniaków. Te maluchy ufnie lizały ich ręce i dawały się czule głaskać. Ewa 

poprosiła rodziców aby mogli wrócić jeszcze któregoś dnia do schroniska. 

Umówili się z Panem Henrykiem na kolejną wizytę. Dziewczynki były 

szczęśliwe. To był wyjątkowy dzień. 

VIII. 

– Dzień dobry Panie Henryku. 

– Dzień dobry Państwu.  

Ewa nie wierzyła własnym oczom, gdy w kojcu zobaczyła tylko jednego 

szczeniaka. Małego Czarnuszka. 

– Tak, właśnie dzisiaj siostra i brat naszego malucha znaleźli nowy dom i 

miłych opiekunów. 

Poczuła, że ściska ją w gardle. Nie wie dlaczego zrobiło jej się przykro, że 

piesek został sam. Tak bardzo chciałaby również po prostu zabrać tego trzeciego 

ze sobą. Wiedziała, że to w tej chwili jest niemożliwe, przynajmniej teraz, gdy 

za dwa dni wracają do domu.  

Ma tylko nadzieje, że ten  samotny kundelek znajdzie życzliwych i dobrych 

opiekunów.   
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IX. 

 Poranek  w dniu wyjazdu 

był ciepły i słoneczny. Po 

krótkim spacerze nad brzegiem 

morza nastąpiło czułe 

pożegnanie Hanki się  z 

opiekunkami z placu zabaw, po 

czym rodzina zapakowała 

walizki i ruszyła w powrotną 

podróż do domu. Upłynęła ona 

sprawnie, a zmęczone 

wrażeniami młodsze dziecko 

usnęło w foteliku, z kolei Ewa 

już kontaktowała się sms–ami z 

Jagodą przekazując wrażenia z 

wakacji. Umówiły się także na 

spotkanie  w najbliższy piątek 

kiedy Ewa będzie obchodzić swoje 14 urodziny. 

X. 

Był piątek ten wyjątkowy dzień. Ewa postanowiła wylegiwać się dłużej    

w łóżku. Nasłuchiwała szeptów rodziny i wesołych okrzyków siostry, która już 

od rana śpiewała sto lat, sto lat, niech Ewa żyje nam. 

Wiedziała, że mama przygotowała tort ze świeczkami. Każdego roku robiła jej 

taką niespodziankę. Zdmuchnęła świeczki i oczywiście nie zapomniała               

o wypowiedzeniu marzenia. 
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Nagle usłyszała ciche piski, a raczej skomlenie. Nie wierzyła własnym oczom, 

kiedy ojciec wszedł z koszykiem i znajomym Czarnuszkiem, jak nazwała 

szczeniaka w schronisku.  

– Jak ty się tu znalazłeś?!  

Ewa zaskoczona spojrzała w kierunku taty, który przecież po powrocie z urlopu 

wrócił już do pracy i oznajmił w tym samy dniu, że musi pilnie wyjechać w 

sprawach służbowych.  Teraz już wszystko było jasne dokąd wyjechał ojciec. 

– Byłeś w Sopocie, prawda? 

– Oczywiście nie mogliśmy patrzeć z mamą jak smutno ten maluch patrzył na 

ciebie i Hankę kiedy żegnałyście go w schronisku. Nie mógł przecież zostać tam 

sam, nam także skradł serca. Pan Henryk był szczęśliwy, gdy dowiedział się o 

naszej decyzji. Przesyła oczywiście wszystkim serdeczne pozdrowienia. 

– Dziękuję tato. To cudownie. Jestem taka szczęśliwa! 

Podbiegła najpierw do mamy i uściskała ją serdecznie, potem chwyciła 

zawiniątko od taty i przytuliła malutki czarny łepek szczeniaka. Zawołała małą 

Hankę i razem zaczęły czule do niego przemawiać.    

– Czy wiesz jakie dasz mu imię? Zapytał ojciec. 

– Dzisiaj jest piątek, to może nazwiemy go Piątek?  

– To doskonały pomysł! 

Wspólnie wykrzyknęli  rodzice, Hanka przyklasnęła i psiak w tym momencie 

pomerdał ogonem na znak, że pewnie jemu też się podoba. 

Przez następne godziny dziewczynki przygotowywały legowisko, miejsce z 

miseczkami, oprowadzały psiaka jako nowego członka rodziny po jego nowym 

domu.     
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Po południu do Ewy przyszła Jagoda. Była ogromnie zaskoczono, gdy ujrzała 

nowego domownika . Poszły razem na pierwszy wspólny spacer i nie mogły 

przestać opowiadać o udanych wakacjach, miejscach, które odwiedziły i co 

zobaczyły. Dla Ewy najważniejszy był oczywiście Piątek więc opowiedziała 

przyjaciółce o ogłoszeniu i wizytach w schronisku w Sopocie. Ewa pomyślała 

sobie,  że tak naprawdę początkowo zazdrościła Jagodzie wyjazdu do Szwecji. 

Teraz jednak czuje, że tegoroczne wakacje będą jej najlepszymi. Spełniło się 

życzenie, które wypowiadała każdego roku o tej samej porze, podczas 

zdmuchiwania świeczek na urodzinowym torcie.     

XI.  

Piątek gryzł wszystko co znalazł.  Zaczęły się problemy z kapciami. Nikt 

nie mógł ich początkowo odnaleźć, kiedy w końcu odnajdywano je – a raczej to 

co z nich pozostało, przy jego legowisku.  

XII. 

Pewnego dnia, a był to chłodniejszy sierpniowy poranek Ewa, jak zwykle 

odkąd ma Piątka, wyszła na krótki spacer osiedlowymi uliczkami. 

Nawet nie wie dokładnie skąd nagle wybiegł  wielki doberman wyrywając się 

swojemu panu i nie słuchając  nawoływań z wielkim impetem wpadł na 

znacznie mniejsze od siebie zwierzę. Był to Piątek. Ewa była wystraszona           

i jedyną rzecz jaka mogła zrobić to zawołać o pomoc pobliskie spacerujące 

osoby. Szczeniak pechowo spadła z wysokiego krawężnika, uderzając łbem         

i tylną łapką  o asfalt.  Przerażona ale odpowiedzialna Ewa chwyciła podniosła  

delikatnie skomlącego malucha i szybko doszła do domu. Całe szczęście, że 

mama tego dnia zaplanowała prace w ogrodzie. Hanka bawiła się z babcią więc 

gdy spojrzała na córkę z pieskiem w ramionach szybko wsiadły do auta              

i pojechały do najbliższej  kliniki weterynaryjnej. Tam miła i profesjonalna pani 

doktor dowiedziała się co się stało i zaraz zabrała pupila na oddział szpitalny. 
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Ewa z mamą zostały same na korytarzu. Minuty trwały jakby całą wieczność 

zanim dowiedziały się jaka jest diagnoza. Co dokładnie mogło stać się psiakowi.  

Po godzinie w drzwiach pojawiła się pani doktor. Była uśmiechnięta więc Ewie 

spadł kamień z serca. Przekazała im informację, że Piątek został poddany 

prześwietleniu, aby wykluczyć ewentualne złamania. Okazało się, że złamania 

nie ma ale psiak jest mocno poobijany. Otrzymał zastrzyk przeciwbólowy i ma 

zabandażowaną łapkę, którą musiał skaleczyć o jakieś szkło. Jednak wszystko 

jest w porządku i nie ma zagrożenia życia. Zapewniała, że możemy zabrać go do 

domu starając się bardzo delikatnie obchodzić przez następne dni. Nie było 

wątpliwości, że Ewa i jej rodzina zrobią wszystko co w ich mocy, aby ten mały 

nowy przyjaciel domu szybko wyzdrowiał.      

XIII. 

Przez następne kilka dni Ewa zajmowała się Piątkiem najlepiej jak 

potrafiła. Karmiła szczeniaka strzykawką  z przygotowanych papek warzywno–

mięsnych, gdyż początkowo gryzienie twardego pokarmu mogło sprawiać mu 

ból.  Pielęgnowała  i wychodziła na krótkie spacery nosząc psiaka na rękach, jak 

dziecko, aby zaznało świeżego powietrza.                                                       

Zwierzak przy swojej opiekunce szybko wrócił do formy. Podczas 

kontrolnej wizyty w klinice zaskoczył nawet panią doktor, że tak szybkiego 

powrócił do pełnej sprawności.  

Po kilku dniach od pechowego zdarzenia pojawił się w domu Ewy  

właściciel dobermana. Skruszony wręczył Ewie bukiet kwiatów a dla Piątka 

przyniósł paczkę karmy dla szczeniąt z przeprosinami. Obiecał, że będzie starał 

się mocniej trzymać swojego podopiecznego, a przede wszystkim zmienił smycz 

na bardziej profesjonalną i odpowiednią dla dużych psów.     
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XIV.  

Wakacje dobiegły końca. Ewa miała jednak zupełnie inne myśli w głowie  

niż każdego roku o tej porze. Były to jej najcudowniejsze wakacje. Spełniło się  

marzenie z dzieciństwa, a przede wszystkim zaczęła myśleć o swojej 

przyszłości. Pomimo przykrego wypadku Piątka i nerwowej atmosfery, siedząc 

w poczekalni kliniki poczuła, że chciałaby w przyszłości właśnie w takim 

miejscu pomagać zwierzętom.  Kto wie może mogłaby pracować w tej, do której 

trafił Piątek. Teraz wie na pewno co musi zrobić – bardziej przyłoży się do 

nauki biologii.   

       Koniec                           

 

 

 

 


