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OD REDAKCJI 

Witam w kolejnym numerze! Dziś pomówimy trochę  

o kobietach, które niewątpliwie odgrywają bardzo 

ważną rolę w życiu. Mama, babcia, siostra, żona. 

Każdy ma choć jedną wspaniałą kobietę obok. One są 

wrażliwe, delikatne, czułe, troskliwe. Potrzebują być 

kochane i doceniane.  

 

 
 

Chłopcy! 8 marca to idealna okazja do pokazania 

kobietom, jak wiele dla Was znaczą! Miłe słowo, 

uśmiech, bukiet kwiatów czy wspólny posiłek lub 

spacer na pewno je ucieszy! Pamiętajcie o nich 

oczywiście nie tylko w ten jedyny dzień, jednak to 

małe święto jest poświęcone tylko  

i wyłącznie im, dlatego warto sprawić, aby różniło się  

 

 

od pozostałych. Zapraszam do czytania, a Wam, 

Kobiety, życzę samych pogodnych dni! 

 
 

Wasza kobietka Ola 
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KOBIETY … znane 
 

W ciągu ostatnich wieków znaczenie kobiet wzrosło  

w każdej sferze życia. Mamy wybitne przedstawicielki 

w wielu dziedzinach. Jedną z nich jest Emma Stone - 

zdobywczyni tegorocznego Oscara, za główną rolę 

kobiecą.  

  

 
Emma Stone (źródło: muzotakt.pl)  

 

Gwiazda przyszła na świat 6 listopada 1988 roku  

w Arizonie. Zadebiutowała w serialu "The New 

Partridge Family", grając rolę Laurie Partridge. 

Wystąpiła w wielu filmach np. "Zombieland", "Duchy 

moich byłych" czy "Papierowy bohater". Przełom jej 

kariery nastąpił, gdy dostała rolę w filmie "Łatwa 

dziewczyna". Przyniosła jej ona nominację do  Złotego 

Globu, Złotego Popcornu i Teen Choice Awards. 

Wystąpiła również w filmie "Służące", który traktował 

o kobietach szykanowanych i poniżanych całe życie, 

które, dzięki namowom młodej dziennikarki, 

postanawiają walczyć o siebie.  

 W tym roku zdobyła Oscara za główną rolę  

w komediodramacie muzycznym "La La Land". 

 Charakterystyczną cechą Emmy jest jej chrapliwy głos 

oraz ognisto rude włosy. W rzeczywistości jednak 

aktorka jest blondynką. Kolor zmieniła, gdy ubiegała 

się o rolę w filmie „Supersamiec”.  

Emma jest świetną aktorką, udziela się też 

charytatywnie. Swoim nazwiskiem popiera organizację 

Stand Up To Cancer, zajmującą się zbieraniem 

funduszy na badania nad rakiem piersi oraz wspiera 

fundację Worldwide Orphans Foundation na rzecz 

sierot. 

 Aktorka prywatnie wydaje się być miłą i uczynną 

osobą. Gratulujemy jej Oscara i życzymy dalszych 

sukcesów.  
Sara Abramek 

Wielkie kobiety 

… czyli o kobietach, które 

zmieniły świat 
 

Dzisiaj płeć piękna jest praktycznie wszędzie:  

w szkołach, firmach, galeriach handlowych. Niby nic 

nadzwyczajnego, ale nie zawsze tak było. Był taki czas, 

kiedy blisko połowa populacji musiała siedzieć 

grzecznie w kuchni i się uśmiechać. Na szczęście  

w XIX wieku to się zmieniło: sufrażystki zaczęły się 

upominać o miejsce blisko połowy świata  

w szkolnictwie, polityce czy biznesie. Oprócz nich było 

bardzo dużo kobiet, walczących o swoje prawa w inny 

sposób: wprowadzając wiele innowacji do naszego 

życia, czyniąc je znacznie lepszym. 

 

Pierwszą wielką kobietą była Joanna 

d’Arc (rys. obok, źródło: wikipedia.pl). 

Nie dość, że była pierwszą kobietą, 

która została rycerzem, to jeszcze 

pochodziła ze stanu chłopskiego, co 

było wtedy praktycznie nie do 

pomyślenia (jeszcze trzeba dodać, 

że w wieku 17 lat dowodziła armią). 

To jej działania doprowadziły do odparcia najazdu 

Anglików, jednak, niestety, kościelnym się nie 

spodobała i została spalona na stosie. Na szczęście 

kilkaset lat później jej wysiłki zostały docenione i stała 

się świętą oraz patronką Francji.  

 

Drugą ważną kobietą (tym razem 

Polką) była Maria Skłodowska-Curie 

(rys. obok, źródło: biblioteka.police.pl), 

która wynalazła rad i polon. Jako 

pierwsza dostała tę statuetkę i jako 

jedyna kobieta dostała dwie 

nagrody Nobla z różnych dziedzin. 

Zapisała się w historii też jako pierwsza kobieta, której 

powierzono katedrę na Sorbonie. 

 

Kolejna kobieta, która zapisała się na kartach historii, 

to Coco Chanel (rys. poniżej, źródło: biography.com). 
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Zaczynała od dekorowania 

kapeluszy, a wymyśliła luksusowe 

produkty szyte na miarę, dzisiejszy 

strój galowy czy męskie swetry. 

Generalnie dzisiejsza moda 

luksusowa, moda premium to w dużej mierze jej 

dzieło.  

 

Teraz przenosimy się do Wielkiej 

Brytanii, gdzie od 1979 roku rządziła 

inna wielka kobieta – Margaret 

Thatcher (rys. obok, źródło: 

wikipedia.pl). Była pierwszą kobietą  

w historii na stanowisku premiera, jej 

rząd został wybrany trzykrotnie, a dzisiaj jest idolką 

nie tylko feministek, ale także… skrajnej prawicy - jej 

rządy stanowią inspirację dla wielu środowisk 

społecznych i politycznych.  

 

Na koniec jeszcze jedna 

postać: Matka Teresa  

z Kalkuty (rys. obok, 

źródło: wikipedia.pl). 

Założyła zgromadzenie 

Misjonarek Miłości, była 

laureatką Nagrody Templetona oraz Pokojowej 

Nagrody Nobla w roku 1979, jest też świętą Kościoła 

Katolickiego, walczyła o prawa bezdomnych  

i bezbronnych. Jej organizacja - Misjonarki Miłości - 

systematycznie rozwijała się i w 1997 roku 

obsługiwała 610 misji w 123 krajach.  

 

Jest oczywiście jeszcze więcej kobiet, które zmieniły 

świat na lepsze (m. in. Ada Lovelace - pierwsza 

programistka), ale ww. piątka najbardziej się zapisała 

w dziejach.  

 

Przy okazji niedawno był Dzień Kobiet - życzę Wam 

Wszystkiego Najlepszego i zmieniajcie świat na lepsze. 

 

 

 

   Kacper Jabłonka 

 

 

Historia praw kobiet  

 

„Aby szanować i doceniać piękniejszą część ludzkości, 

należy poznać historię długiej drogi, jaką przeszły 

nasze panie’’ 

 

Prawo kobiet do edukacji, udziału w wyborach czy 

decydowanie o macierzyństwie dziś wydaje się 

oczywiste. Nie zawsze jednak tak było, kobiety 

musiały walczyć o te prawa, często poświęcając życie 

rodzinne, czasem własne życie.  

 

Począwszy od starożytności, przez średniowiecze,  

a kończąc na renesansie kobiety miały mniej praw niż 

mężczyźni, a można stwierdzić, że nie miały ich  

w ogóle. Nie mogły brać udziału w wyborach, nie 

mogły się uczyć, nawet nie mogły wybierać sobie 

mężów, mimo że były pełnoprawnymi obywatelkami. 

Dyskusje na temat przyznania kobietom prawa do 

wstępu na wyższe uczelnie trwały już w połowie  

XIX wieku. Wcześniej dziewczęta, pochodzące  

z zamożnych rodzin, kształciły się w swoich domach. 

Nauka ta jednak nie miała na celu przygotowania 

kobiety do pracy zawodowej, ale podniesienie ich 

społecznej atrakcyjności i pomoc w odnalezieniu 

odpowiedniego kandydata na męża.  

 

 Jedną z pierwszych kobiet, które rozpoczęły naukę na  

Akademii Krakowskiej w 1414 roku miała być 

legendarna Nowojka, córka rektora gnieźnieńskiej 

szkoły parafialnej. Zrobiła to jednak podstępem jako 

chłopak o imieniu Andrzej. W 1894 na uczelnię 

przyjęto trzy warszawianki na wydział farmaceutyczny, 

co jednak  nie decydowało o przyjęciu do pracy.  

W latach późniejszych były przyjmowane na uczelnie 

kolejne kobiety, jednak bez prawa do zdania 

egzaminów,  ale otrzymywały za swoje badania 

nagrody.  

 

Pierwszą kobietą, która potwierdziła mądrość płci 

pięknej, była nasza rodaczka, dwukrotna zdobywczyni 

Nagrody Nobla Maria Skłodowska – Curie. 
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 Następne otrzymane przywileje to przede wszystkim 

prawo wyborcze i możliwość pracy w tzw. „męskich ‘’ 

zawodach.  

 

Walka o prawa wyborcze kobiet rozpoczęła się  

w XVIII wieku, szczególnie w okresie Rewolucji 

Francuskiej. Jedną z orędowniczek,  która walczyła  

o prawa kobiet, była  Olympia de Gouges. Kobieta ta 

została ścięta 3 listopada 1793 roku, za redagowanie 

tekstu pt: „Deklaracja praw Kobiet i obywatelki‘’.  

W 1902 roku pełne prawa wyborcze wprowadził rząd 

Australii, będąc tym samym pierwszym 

demokratycznym krajem na świecie. W Europie 

pierwsze głosowały Finki od 1904 roku, Polki zaś od 

1918 roku, czyli od odzyskania niepodległości, kiedy to 

dekretem Tymczasowego Naczelnika Państwa Józef 

Piłsudski nadał kobietom czynne i bierne prawa 

wyborcze.  

 

Głośno również było o sufrażystkach - kobietach, które 

walczyły w Anglii. Ich stowarzyszenie działało jawnie  

i zwracało dużą uwagę społeczeństwa np. przerywały 

męskie zebrania , wybijały okna itp.  

 

 
Marsz z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet – 12 marca 

1977 roku (źródło: smartage.pl) 

 

W wyniku wielu walk i protestów kobiety dopięły 

swego. Dzisiaj mają takie same prawa, ale zdarzają się 

jeszcze jawne dyskryminacje na płaszczyźnie 

niektórych dziedzin, ale pojawiają się również takie 

sytuacje , że to panie dominują nad panami … 

Pamiętajmy, że nasze Panie na kwiaty i miłe słowa 

zasługują nie tylko w Dzień Kobiet.    
 

Beniamin Lisowski 

Dzień Kobiet 

 
 

Dzień kobiet -  coroczne święto obchodzone 8 marca 

od 1910 roku. Pierwszy dzień kobiet obchodzony był 

28 lutego 1909 roku.  

 

Dzień Kobiet - początki 

Początek tego święta sięga 1857 roku, kiedy w Nowym 

Yorku kobiety w fabryce bawełny zorganizowały strajk 

i domagały się krótszego dnia pracy oraz takiego 

samego wynagrodzenia za pracę jakie otrzymywali 

mężczyźni.  

 

Dzień Kobiet w Polsce – dawniej  

W Polsce święto było popularne w okresie PRL - u.  

W latach 70. do popularnych podarunków dołączyły 

kwiaty. Początkowo ofiarowywano goździki, a później 

tulipany. Z okazji tego dnia publikowano portrety 

kobiet różnych sektorów życia gospodarczego.  

W zakładach pracy czy szkołach był obchodzony 

obowiązkowo. Była to okazja do uzupełniania braków 

w zaopatrzeniu, dlatego wręczano paniom takie dobra 

materialne jak: rajstopy, ręcznik, ścierka, mydło, kawa. 

 

Dzień Kobiet – historia 

Dzień Kobiet istniał już w starożytnym Rzymie, gdzie 

obchodziły go gospodynie. Tego dnia gosposie, 

kobiety urodzone jako wolne i zamężne otrzymywały 

od swoich mężów prezenty, były obdarzone miłością, 

czułością i uwagą. Niewolnice także otrzymywały od 

swoich mężów prezenty. Panie domu tego dnia 

pozwalały swoim niewolnicom odpoczywać. 

Rzymianki przyodziewały się  w najlepsze stroje  

i  z aromatycznymi wieńcami na głowach przychodziły 

do bogini Westy - strażniczki ogniska domowego.  

 

Weronika Krzysztofik  

& Lena Pliszczyńska 
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„Wallstrasse 13” 
 

Autorski spektakl Bente Kahan, mieliśmy możliwość 

zobaczyć w Centrum Edukacji Żydowskiej w Synagodze 

pod Białym Bocianem. Przedstawienie dotyczyło życia 

codziennego społeczności żydowskiej we Wrocławiu, 

w trzech okresach: w dwudziestoleciu 

międzywojennym, w czasie II wojny światowej  

i w okresie powojennym, z pamiętnym dla 

społeczności żydowskiej rokiem 1968. Przedstawienie 

urozmaicono materiałami archiwalnymi oraz muzyką  

i śpiewem. Treść, jaką przekazywali aktorzy na scenie, 

nie miała wartośći tylko historycznej, pobudzała do 

refleksji.  

Wielu z nas nie zdaje sobie sprawy, jak wiele trudności 

musieli pokonać ówcześni ludzie. Przybliżono nam 

również życie i twórczość żydowskich artystów 

Wrocławia - spektakle w jidysz, żydowskie kapele, 

mimo represji nie zatracili Oni swojej prawdziwej 

tożsamości. Poświęcono chwilę uwagi życiorysowi  

niemieckiej żydówki Leotine Dambitsch, mieszkanki 

Wrocławia. Niemcy w okrutny sposób pozbawili ją 

domu, majątku a także i życia.  

 

 
Źródło: wrocław.pl 

 

 Wystawa, którą mieliśmy możliwość potem zwiedzić, 

była podzielona na dwie części. Pierwsza z nich 

ukazywała materiały z archiwów, historyczne 

wzmianki o życiu społeczności żydowskiej na terenie 

Wrocławia i Dolnego Śląska. Druga część była mocno 

skupiona na kobietach. Przedstwaiono życiorysy 

takich kobiet jak: Ida Kamińska, Molly Picon, Sara 

Szenirer oraz Estera Rachela Kamińska. Ostatnia z nich 

uważana jest za matkę teatru żydowskiego. Jako 

pierwsza kobieta, ktora brała czynny udział w życiu 

aktorskim, swoją pracą i zrozumieniem gry 

wyprzedzała epokę, w której żyła. Sam budynek 

synagogi jest wyjątkowy wraz z cerkwią prawosławną 

oraz kościołami rzymskokatolickim i ewangelicko -

augsburskim tworzy Ścieżkę Kulturową Czterech 

Świątyń. Co ciekawe plany wybudowania jej powstały 

w 1790 roku, dzięki dobrze znanemu nam  hrabiemu 

Karlowi G.H von Hoym, którego mauzoleum możemy 

podziwiać w naszym parku w Brzegu Dolnym. Może 

nie każdy z nas jest zafascynowany historią lub kulturą 

żydowską, ale czy to nie cudowne, że mamy dziś 

swobodę w uczeniu się o tak wspaniałej 

różnorodności kulturowej i możemy samodzielnie 

kształtować swój  światopogląd? 

 

Sara Abramek 

 

 

Międzynarodowy 

Festiwal Filmowy  

w Berlinie 

 
Jeden z najbardziej prestiżowych międzynarodowych 

festiwali filmowych w Europie i na świecie. Odbywa 

się corocznie w lutym. Pierwszy festiwal odbył się  

w 1951. Jury festiwalu zawsze kładło specjalny nacisk, 

aby były tam przedstawiane filmy z całego świata.  

 
Statuetka wręczana nagrodzonym (źródło: film.wp.pl) 

 

Nagrody przyznaje się w następujących kategoriach: 

Złoty Niedźwiedź - dla najlepszego filmu  

Złoty Niedźwiedź - dla najlepszego filmu 

krótkometrażowego 
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Honorowy Złoty Niedźwiedź 

Srebrny Niedźwiedź – Nagroda Grand Prix Jury 

Srebrny Niedźwiedź - dla najlepszego reżysera 

Srebrny Niedźwiedź - dla najlepszej aktorki 

Srebrny Niedźwiedź dla najlepszego aktora 

Srebrny Niedźwiedź - za najlepszy scenariusz 

Srebrny Niedźwiedź - za najlepszą muzykę 

Srebrny Niedźwiedź - za wybitny wkład artystyczny  

w kategoriach: 

* zdjęcia 

* montaż 

* muzyka 

* kostium 

* scenografia 

Nagroda im. Alfreda Bauera (ku pamięci założyciela 

festiwalu) - dla filmu pełnometrażowego za 

innowacyjność 

Panorama Publikumspreis – nagroda publiczności 

 

Za nami gala zamknięcia 67. Festiwalu Filmowego  

w Berlinie. Główną nagrodę, Złotego Niedźwiedzia, 

otrzymał węgierski film "Teströl és lélekröl"  

w reżyserii Ildikó Enyedi - nietypowa historia miłosna 

pary neurotyków.  

Dla nas najważniejsza jest jednak informacja, że film 

Agnieszki Holland "Pokot" otrzymał prestiżową 

nagrodę im. Alfreda Bauera.  

 

 
Agnieszka Mandat w roli Janiny Duszej w filmie Agnieszki 

Holland „Pokot” (źródło: newsweek.pl) 

 

To wyróżnienie przyznawane dziełom otwierającym 

nowe horyzonty sztuki filmowej.  

 

 

Agnieszka Poniszewska 

 

OSCARY 2017 ROZDANE!!! 

 
Gala Oscary 2017 rozpoczęła się późną nocą polskiego 

czasu, a zakończyła nad ranem, więc zapewne tylko 

część z nas miała okazję śledzić to wydarzenie na 

żywo. Ale od czego macie nas? Poniżej możecie 

sprawdzić,  kto wygrał Oscary 2017!  

 

Oto lista zwycięzców w poszczególnych 

kategoriach:  

NAJLEPSZY FILM: 'Moonlight'  

NAJLEPSZY REŻYSER: Damien Chazelle, La La Land  

NAJLEPSZY AKTOR: Casey Affleck, Manchester By the 

Sea  

NAJLEPSZA AKTORKA: Emma Stone, La La Land 

NAJLEPSZY AKTOR DRUGOPLANOWY: Mahershala Ali, 

Moonlight 

NAJLEPSZA AKTORKA DRUGOPLANOWA: Viola Davis, 

Fences 

NAJLEPSZY SCENARIUSZ ORYGINALNY: Kenneth 

Lonergan, Manchester by the Sea 

NAJLEPSZY SCENARIUSZ ADAPTOWANY: Barry Jenkins 

(screenplay) i Tarell Alvin McCraney (story),Moonlight  

NAJLEPSZY FILM ZAGRANICZNY: The Salesman (Iran) 

NAJLEPSZY FILM ANIMOWANY: Zootopia- ZWYCIĘZCA 

NAJLEPSZE ZDJĘCIA: La La Land 

NAJLEPSZA MUZYKA: La La Land (Justin Hurwitz) 

NAJLEPSZA PIOSENKA ORYGINALNA: 'City of Stars' (La 

La Land) 

 

Jak widać 'La La Land' okazał się prawdziwą gwiazdą 

tej gali. Z czternastu nominacji udało się zdobyć aż 

sześć statuetek, w tym za najlepszą kobiecą rolę 

pierwszoplanową oraz za najlepszą reżyserię. 

A jak  wam podobają się wyniki Oscarów? 

 

Sara Abramek 

 

 

 



GaZETKA  Nr 5, 2016/2017 
 

Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym Strona 7 
 

Dzieje się w ZETCE … 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agnieszka Klimczak 

Karolina Leśniak 

 

Dzień Kobiet  

W środę 8 marca świętowaliśmy 
Dzień Kobiet. Wszystkim 

kobietom  składamy życzenia,  
Wszystkiego  Najlepszego !!! 
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Warto posłuchać … 
 

Jako iż ten numer poświęcony jest w większości 

kobietom, dziś w ,,Co warto posłuchać’’ zaproponuję 

wam dwie bardzo kobiece piosenki, w dodatku 

śpiewane przez kobiety   

 

Pierwszym utworem będzie ,,I will show you’’  

w wykonaniu Ailee (zdjęcie poniżej, źródło: 

wikipedia.pl).  

 

 
 

 

Piosenka opowiada historię niezbyt urodziwej 

dziewczyny, zwykłej szarej myszki, noszącej 

wyciągnięte ubrania, którą zostawia jej ukochany. 

Ona, chcąc się na odegrać , postanawia się zmienić. 

Pieczołowicie nakłada makijaż, zmienia fryzurę i 

ubrania sprawiając, że teraz oglądają się za nią 

wszyscy, łącznie z jej byłym chłopakiem. Piosenka 

bardzo wpada w ucho. Zaczyna się wolną melodią, po 

czym przechodzi w bardziej skoczną. Koncepcja 

pewnie znana wielu dziewczynom. Naprawdę warto 

posłuchać.  

 

,,Pokażę ci całkiem inną mnie 

Pokażę ci piękniejszą mnie 

Nie zamierzam płakać, jakbym zgłupiała 

przez miłość czy ciebie, który mnie zostawiłeś 

Poznam lepszego faceta i pokażę ci, 

że jestem szczęśliwsza od ciebie 

Nie będę się smucić bez ciebie, nie poddam się 

Chłopcze, bądź tego świadomy’’ 

 

 

 

Drugim utworem, wybranym przeze mnie, jest 

„Salute’’ - Little Mix.  

 

 

 
Zespół Little Mix, źródło: capitalfm.com 

 

 

Piosenka opowiada o tym, jak często płeć piękna jest 

lekceważona przez mężczyzn oraz obarczana licznymi 

stereotypami. Często kobiety brane są za słabe 

piękności, które w wielu sprawach są gorsze od 

mężczyzn. Jest to rzecz jasna tylko stereotyp.  

Jest to utwór z mocnym brzemieniem  

i dynamiczną choreografią.  

 

 

,,Myślisz, że jesteśmy tylko ładnymi buźkami. 

Nie możesz się bardziej mylić. 

Pozostajemy silne. 

Robimy swoje. 

Nie zgadniecie chłopcy, ale... 

Cały czas posuwamy się do przodu. 

Nie można powstrzymać huraganu. 

Dziewczyny, czas się obudzić, yeah.”  

                                           

 

 
 

  

Wenesa Połozowska 
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Opowiadanie w odcinkach … 
 

180 stopni 

 

 

Rozdział 2.  
 

- Powiesz mi o, co chodzi?  
- Nie teraz – zaśmiała się cicho i położyła rękę na moim czole, lekko mnie odpychając. 
- No ale mamo… - zaczęłam jęczeć. 
- Cicho mi tu – powiedziała mama i odeszła od ściany, kierując się do kuchni. 
- No ej, to niesprawiedliwe, bo ojcu powiedziałaś. 

 Mina mojej mamy zmieniła się ponownie na smutną. Podeszła do mnie kładąc lewą rękę na moim 
policzku. 

- Rose posłuchaj, powiem ci wszystko później, jak on pojedzie dobrze? Nie chcę ci tego mówić, 
ponieważ boję się, że zostawisz mnie tak, jak twój ojciec Rob teraz – wyszeptała, a kilka łez spłynęło 
po jej policzkach.  
 

Odsunęłam się od niej, zostawiając ją w szoku. Patrzyłam na nią ze złością i smutkiem. Jak ona mogła takie 
coś powiedzieć. Czy mamie chodzi o to, żeby ją wszyscy zostawili? Jeżeli tego chce, to proszę bardzo. 
Odwróciłam się tyłem, chcąc się skierować do swojego pokoju, lecz coś mi nie pozwalało iść. Chciałam coś 
powiedzieć i tak też zrobiłam. Stanęłam w miejscu, nadal tyłem do mamy. 

- Mamo czy ty chcesz być sama? – powiedziałam lekko uniesionym głosem i odwróciłam się tak, by 
ją widzieć – Czy o to ci chodzi? Nie mam zamiaru cię zostawiać, zrozum kocham cię i tego nic nie 
zmieni, nawet najgorsza prawda – ostatnie słowa prawie, że wyszeptałam.  
 

Podeszłam do mamy i przytuliłam ją. Mama również mnie przytuliła i odezwała się cicho: 
- Cieszę się, że cię mam – uśmiechnęła się lekko i dodała – Będziesz miała wspaniałego chłopaka, 
ponieważ wspaniała dziewczyna to i taki sam chłopak – zaśmiała się, a ja ją odepchnęłam. 
- Mamo! – krzyknęłam, lecz po chwili również się zaśmiałam. 
- No co? Taka prawda kochanie – puściła mi oczko i poszła do kuchni, wyciągając kubek, by nalać 
sobie wody. 
- Moja droga rodzicielko – zaczęłam mówić poważnie – ten świat nie jest kolorowy, dlatego … -
zaśmiałam się i zaczęłam już normalnie –przestań mi tu kłamać, bo tak powiem, że gdyby za 
kłamstwo była nagroda Nobla, to ty mamo dostałabyś ją jako pierwsza.  
 

Mama upiła łyk wody i wytarła łzy, które jeszcze spływały po jej policzkach. Usłyszałam kroki na schodach. 
Wiedziałam, co to oznacza. Z niechęcią odwróciłam się w tamtą stronę i ujrzałam ojca z walizką i torbą, 
które postawił obok siebie. Popatrzył na mamę i uśmiechnął się 
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- Jakie piękne zjawisko, potwór, który płacze. Czekaj może zdjęcie zrobię – sięgnął do kieszeni, by 
wyciągnąć telefon – Ach czas na mnie – spojrzał na godzinę która widniała na jego telefonie – 
A i jeszcze jedno Kate, nie zabij naszej córki.  
 

Po tych słowach wziął bagaże i wyszedł z domu, przy okazji trzaskając drzwiami. Spojrzałam na mamę i bez 
zastanowienia pobiegłam do swojego pokoju. Podeszłam do okna i zobaczyłam, jak ojciec wsiada do auta. 
Łzy spłynęły mi po policzku, kiedy tata wyjechał już spod domu, lecz zatrzymał się jeszcze pod domem 
swojego kolegi. Jackson, kolega taty, mieszkał jeden dom dalej po drugiej stronie ulicy. Jackson wyszedł  
z domu od razu witając się z tatą. Zaczęli rozmawiać, nie wiadomo o czym, lecz coś mnie niepokoiło. Ojciec 
kilka razy pokazał palcem na nasz dom, a jego kolega zrobił zaskoczoną minę. Ojciec złożył ręce tak, jakby 
się modlił i po tym stwierdziłam, że musi o coś prosić Jacksona. Ten tylko kiwnął głową i pobiegł szybko do 
domu. Sądząc, że to już koniec ich rozmowy odeszłam od okna i rzuciłam się na łóżko. Wzięłam telefon do 
ręki i odpisałam Stilesowi SMS : „Hej przepraszam, że wcześniej nie odpisałam, ale problemy rodzinne:) 
Raczej będziesz mógł przyjść, więc czekam na ciebie’’. Przeczytałam tekst jeszcze raz  i po chwili wysłałam 
go. Telefon odłożyłam na stoliku, obok mojego łóżka, następnie przymknęłam oczy. Cisza, spokój tego mi 
brakowało, lecz ktoś nie dał mi się tym nacieszyć. Ujrzałam mamę, która stała w drzwiach. Uśmiechnęłam 
się i podniosłam się do pozycji siedzącej. Mama podeszła i usiadała przede mną na moim łóżku. 

- Kochanie przepraszam, że ci przeszkadzam – zaczęła – ale chciałaś, żebym ci wszystko 
wytłumaczyła 
- A tak, zapomniałam – zaśmiałam się 
- Czyli mogę iść, nie muszę ci tłumaczyć – uśmiechnęła się i już miała wstać z łóżka, lecz złapałam ją 
za nadgarstek. 
- Nie tak szybko, puszczę cię, jak mi powiesz, o co chodzi. Czemu ojciec opuścił dom? 
- Opuścił dom, ponieważ boi się o swoje życie – uśmiechnęła się sztucznie – więc już wiesz, dlaczego 
sobie poszedł i dlatego ja już pójdę – wstała i zaczęła kierować się w stronę drzwi. 
- Mamo, ale jaki był tego powód?  
 

Mama stanęła i niepewnie się odwróciła w moją stronę. Najwidoczniej  trafiłam w dziesiątkę z tym 
pytaniem. Odezwałam się ponownie 

- Mamo powiesz mi? 
- Rose, bo ja – wzięła głęboki oddech i dokończyła – ja jestem wilkołakiem. 

 

 
         Martyna Krzyżanowska 

 

c. d. n.  
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Poznaj swojego 

nauczyciela od 

ciekawszej strony! 

 

 
 

 

 

Imię: Dorota   

Nazwisko: Łyczko  

Imieniny: 5 września  

Znak zodiaku: panna 

Wzrost: 170 cm 

Rodzeństwo: nie ma 

Dzieci: córka i syn 

Pierwsza praca: szkoła podstawowa 

 

Czym się najchętniej porusza: samochodem 

 

Hobby: turystyka  

 
 

 
 
Ulubiony:  
 
 

 Kolor: czerwony  

 Potrawa: makarony 

 Napój: herbata  

 Filmy: dokumentalne 

 Pora roku: lato  

 Muzyka: jazz  

 Wokalista/zespół: Barbara 

Trzetrzelewska   

 Sport: oglądać siatkówkę i pływanie   

 Największe marzenie: podróże   

 Idealny mężczyzna: mąż   

 
 
 
 

Nie toleruje wśród zachowań uczniów: 
bezmyślności   
 
 
 
 

Czy jest wymagająca wobec uczniów:  
stara się 

 

 

 

                                                                                                                                     
Aleksandra Szmit 
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„I każdy może być poetą” 

 

 
Wojciech Fleck, Złuda 

 

 

Złuda 

 

Patrząc na ciebie, anioła widziałem, 

oczy jak słońce blaskiem oślepiały, 

usta szkarłatem swym onieśmielały, 

cera niczym kwiat, delikatna, różem 

obmyta. Twa dusza spiżem pokryta! 

 

 

Po szczęściu smutek wstąpił w me progi, 

oczy jedynie ciemność rozsiewały, 

usta boleśnie mą dusze kąsały, 

cera koloryt rozsiewała wrogi, 

czas memu serca wybrać inne drogi. 

 

Jakub Rybaczuk 

 

 

 

 

Czarne serce 

 
Czarne twe serce niczym śniegu płatki, 

Czarne źrenice uwalniają mnie z klatki, 

Czarne kraty wolnością mnie otulają, 

Czarne anioły przed Tobą klękają, 

Czarne twe serce i dusza Twa czarna, 

Czemu mnie niszczysz istoto marna? 

Przy Tobie czas staje, choć słyszę tykanie, 

Jeśli zegar zniszczę, ona przy mnie 
zostanie, 

Zegar upada, czas wciąż ucieka, 

Pragnę go złapać, a Ona ucieka ... 

 
Dominik Pajęcki 
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Rozrywka 

 
Dagmara Waigner 



GaZETKA  Nr 5, 2016/2017 
 

Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym Strona 14 
 

Rozrywka 

 
 

Dagmara Waigner 

 


