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Od redakcji 

Zbliżają się Święta Wielkanocne. To dla każdego 

katolika najważniejszy czas. Świętujemy wówczas 

zmartwychwstanie Chrystusa, który umarł na krzyżu 

za ludzkie grzechy. Wielki Czwartek jest dniem,  

w którym wspominamy ostatnią wieczerzę Jezusa,  

a Wielki Piątek dniem męki Pańskiej. W Wielką 

Sobotę święcimy koszyczki, aby ich zawartość 

znalazła się na stole następnego ranka.  

 

 
 

Niedziela Wielkanocna to radosny dzień, rodziny 

zasiadają przy wspólnym stole, na którym roi się od 

kolorowych jajek i kurczaczków, wszyscy są dla 

siebie życzliwi. Za oknem - wiosna. Świat budzi się 

do życia. W poniedziałek Wielkanocny, zwany 

lanym, chłodzimy się zimną wodą, przy okazji 

poprawiając sobie humor :).  

 

 

 

Mam nadzieję, że każdemu z Was uda się zrobić 

piękne pisanki, a Święta spędzicie w przyjemnej, 

rodzinnej atmosferze. Smacznego jajka! :) 

 

Ola Sienkiewicz 
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Wesołego Alleluja! 
 

 
 

Wielkanoc – najstarsze i najważniejsze święto 
chrześcijańskie, upamiętniające Misterium paschalne 
Jezusa Chrystusa: jego mękę, śmierć  
i zmartwychwstanie. Obrzędy Wigilii Paschalnej, 
stanowiącej serce Niedzieli Zmartwychwstania 
Pańskiego, rozpoczynają się w sobotę po zapadnięciu 
zmroku. Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego jest 
wspomina w ciągu roku liturgicznego poprzez 
świętowanie niedzieli.  
 
 
 

Tradycje i zwyczaje wielkanocne 

 

Święconka. W Wielką Sobotę całe rodziny  
z przystrojonymi koszykami idą do kościoła święcić 
pokarm. W koszu nie może zabraknąć jajka, wędlin 
oraz baranka, który symbolizuje Chrystusa 
Zmartwychwstałego, a także chrzanu, 
symbolizującego gorycz Męki Pańskiej.  
 

 
Tradycyjny koszyczek ze Święconką.  

 

 
Śmigus dyngus – to jedna z najpopularniejszych 
wielkanocnych tradycji. W tym dniu, tradycyjnie 
oblewano dziewczyny. Panna, która się obraziła albo 
nie została polana, miała do końca życia pozostać 
niezamężna.  
 
 

 
Śmigus dyngus, zwany również Lanym poniedziałkiem.   
 
 
 

Pisanki – malowanie jajek to jedna z najbardziej 
rozpowszechnionych tradycji. Według dawnych 
wierzeń pisanki miały odpędzać zło i przynosić 
szczęście, miłość i pomyślność.  
 

 
Tradycyjny kraszanki.  
 

Lena Pliszczyńska  

& Weronika Krzysztofik 
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PAMIĘTAMY! 

Rocznica powstania w getcie 

warszawskim 

 

Powstanie w getcie warszawskim wybuchło  
19 kwietnia 1943r. Bezpośrednią przyczyną powstania 
była decyzja o likwidacji getta warszawskiego podjęta 
w ramach realizowanego przez hitlerowców planu 
zagłady europejskich Żydów.  
 
W getcie istniały dwie organizacje bojowników: 
Żydowska Organizacja Bojowa (ŻOB) i Żydowski 
Związek Wojskowy  (ŻZW), które postanowiły połączyć 
swoje siły. Do walki stanęło 1000- 1500 bojowników  
z organizacji i tysiące cywilnych Żydów. Wybuch 
powstania był dla Niemców zaskoczeniem, nie mieli 
pojęcia, że konspiracja działająca w getcie miała 
kontakty ze strona polską i że jest uzbrojona.  
 

 
Powstanie w getcie warszawskim.  

 
19 kwietnia 1943r. o 6 rano do getta wkroczyły 
niemieckie oddziały wojskowe i policyjne wspierane 
przez kolaboranckie formacje ukraińską i łotewską 
pod dowództwem Ferdinanda von Sammen 
Fankeneggo napadły z dwóch stron. Obrońcy 
zgrupowani w trzech miejscach zaatakowali Niemców 
silnym ogniem oddziałów ŻOB dowodzonych przez 
Zacharia Artsteina, Henryka Zyberta i Lejba Rotblata. 
Zostali obrzucenie granatami i butelkami z benzyną. 
Starcie to trwało około dwóch godzin i zakończyło się 
zwycięstwem ŻOB. Natomiast walka u zbiegu  
ul. Zamenhofa i Gęsiej, gdzie zaatakowali jednocześnie 
Niemcy, trwała znacznie krócej. Żołnierze ŻOB 
dowodzeni przez Berla Branda, Arona Bryskina, 
Mordechaja Growasa i Leona Gruzalca zaatakowali 

oddział niemiecki poruszający się wozami pancernymi 
granatami i butelkami z benzyną. Wskutek czego, 
spłonęły dwa pojazdy i Niemcy po 30 min. wycofali 
się. Po południu tego dnia, dowództwo oddziałów 
niemieckich przejął Jurgen von Stroop. Niemieckie 
oddziały ponownie wkroczyły na teren getta. 
Początkowo walki prowadzono na ulicach wśród 
pożarów i ruin domów, burzonych przez niemiecką 
artylerię.  
 
24 kwietnia 1943r. dowództwo Żydowskiej Organizacji 
Bojowej zmuszone zostało do wycofania oddziałów do 
„podziemnego getta”, czyli przygotowanych wcześniej 
bunkrów i schronów skąd atakowano Niemców. 
Niemcy, używając gazów bojowych, zdobywali 
poszczególne bunkry.  
 
8 maja Niemcy zdobyli bunkier dowództwa powstania 
przy ulicy Miłej 18. Zginęli w nim komendant 
Anielewicz oraz członkowie sztabu, Ch. Arkierman,  
L. Rotblat, A. Wilner i inni. Oddziały walczyły jeszcze 
do 16 maja w gruzach getta, pod dowództwem Marka 
Edelman, zaś Niemcy mordowali jeszcze ukrywającą 
się w ruinach getta ludność.  
 
16 maja 1943 roku gen. Jurgen Stroop meldował, że 
„Żydowska dzielnica w Warszawie przestała istnieć”. 
Zakończeniem całej operacji było wysadzenie Wielkiej 
Synagogi. Cała dzielnica została doszczętnie zniszczona 
i zrównana z ziemią. Stroop meldował, że 
deportowano 56065 Żydów i zabito 13926. Wielu 
powstańców przedostało się na polską stronę 
Warszawy i wzięło później udział w drugim powstaniu 
warszawskim, np. ostatni komendant powstania 
Marek  Edelman.  
 

 
16.05.1943 r. - ostateczny koniec powstania w getcie  
i zakończenie akcji likwidacji getta.  

 
W czasie powstania obrońcy getta od pierwszych dni 
wspierani byli przez polskie oddziały AK i GL. Polacy 
przeprowadzili kilkanaście akcji w okolicach getta 



GaZETKA  Nr 6, 2016/2017 
 

Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym Strona 4 
 

przeciwko Niemcom. Pod koniec walk organizacje 
podjęły akcję ewakuacyjną bojowników getta, ratując 
m.in. H. Berlińskiego, M. Edelmana, M. Rojzenfelda  
i A. Szwarcufusa. 4 maja 1943 gen. Władysław Sikorski 
podziękował Polakom w swoim imieniu i Rządu za 
pomoc i ochronę ofiar.  
 
Getto było największym tego typu miejscem  
w Europie.  Przewinęło się przez nie nawet 0,5 mln. 
więźniów.  

ODEZWA  

ŻYDOWSKIEJ ORGANIZACJI BOJOWEJ 

Warszawa, getto 23 kwietnia 1943. 

    Polacy, Obywatele, Żołnierze Wolności. 

    Wśród huku armat, z których armia niemiecka wali 

do naszych domów, do mieszkań naszych matek, 

dzieci i żon. 

    Wśród turkotu karabinów maszynowych, które 

zdobywamy w walce na tchórzliwych żandarmach  

i S.S.-owcach. 

    Wśród dymu pożarów i kurzu krwi mordowanego 

getta Warszawy - my - więźniowie getta - ślemy 

Wam bratnie, serdeczne pozdrowienia. 

    Wiemy, że w serdecznym bólu i łzach współczucia, 

że z podziwem i trwogą o wynik tej walki 

przyglądacie się wojnie, jaką od wielu dni toczymy  

z okrutnym okupantem. 

    Lecz wiedzcie także, że każdy próg getta jak 

dotychczas, tak i nadal będzie twierdzą; że może 

wszyscy zginiemy w walce, lecz nie poddamy się;  

że dyszymy jak i Wy żądzą odwetu i kary za wszystkie 

zbrodnie wspólnego wroga. 

    Toczy się walka o Waszą i naszą Wolność. 

    O Wasz i nasz - ludzki, społeczny, narodowy - honor 

i godność. Pomścimy zbrodnie Oświęcimia, Treblinki, 

Bełżca, Majdanka. 

    Niech żyje braterstwo broni i krwi Walczącej 

Polski! 

    Niech żyje Wolność! 

    Śmierć katom i oprawcom! 

    Niech żyje walka na śmierć i życie z okupantem! 

 

   Beniamin Lisowski 

Wojciech Młynarski 

 

 
 

''Wojciech Młynarski -  tacy ludzie rodzą się rzadko'' -  
Grzegorz Miecugow.  
 
“Miał w sobie coś fascynującego, nie tylko to,  jak 
śpiewał, czy mówił. Nie, coś w nim było, 
powiedziałbym nawet: niesamowitego. I to mi się 
spodobało” - stwierdził Marian Opania w TVN24.  
 
Śmiało można powiedzieć  o nim ''legenda polskiej 
kultury''. Jego piosenki znane są po dziś dzień. Autor 
tekstów piosenek, poeta, aktor i satyryk przyszedł na 
świat w roku 1941 w Warszawie. Ukończył wydział 
polonistyki na Uniwersytecie Warszawskim w1963 
roku. Był jednym z twórców kabaretu o nazwie 
„Hybrydy”. Otrzymał odznaczenia państwowe, takie 
jak Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Oficerski Orderu, 
Odrodzenia Polski i Złoty Medal "Zasłużony Kulturze -
Gloria Artis".  
 
Młynarski objawił się publiczności jako człowiek wielu 
talentów, oprócz śpiewania, pisania tekstów piosenek, 
występów w kabaretach, zajmował się również 
przekładem zagranicznych piosenek z musicali 
„Chicago” oraz „Jesus Christ Superstar”.  
 
“Ja go traktuję jak poetę, nie jako teksciarza. Poetę 
absolutnie z tej samej półki co Tuwim i Gałczyński. To 
naprawdę straszna strata, ponieważ takich ludzi już 
nie ma i nie wiem, kiedy będą. Rodzą się bardzo 
rzadko” – ocenił Artur Barciś.  
 
Chociaż artysta zmarł po długiej chorobie dnia  
15 marca 2017 w Warszawie, jego wkład w polską 
kulturę, zostanie z nami jeszcze długo. 
 

   Sara Abramek 

 

http://www.tvn24.pl/kultura-styl,8/wojciech-mlynarski-nie-zyje-tacy-ludzie-rodza-sie-rzadko,723920.html
http://www.tvn24.pl/kultura-styl,8/wojciech-mlynarski-nie-zyje-tacy-ludzie-rodza-sie-rzadko,723920.html
http://www.tvn24.pl/kultura-styl,8/wojciech-mlynarski-nie-zyje-tacy-ludzie-rodza-sie-rzadko,723920.html
http://www.tvn24.pl/kultura-styl,8/wojciech-mlynarski-nie-zyje-tacy-ludzie-rodza-sie-rzadko,723920.html
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Mniejsze jest 

piękniejsze 

czyli dlaczego warto porzucić 

korporacyjne ścieki i wybrać 

coś od mniejszych firm 

 
Małe jest piękne - trudno się z tym powiedzeniem nie 
zgodzić. Jednak, niestety, na rynku ta zasada przez 
wiele lat nie działała, ponieważ większość wolała 
produkt gorszy i droższy, ale od jakiejś korporacji, bo 
przecież metka się liczyła, nie? Na szczęście od kilku 
lat narasta ruch antykorporacyjny, który zaczyna 
mocno stawiać na mniejsze firmy. Początkowo był 
związany z hipsterami, którzy w ramach podkreślenia 
swojej wyższości wciskali do swojej wypowiedzi swoją 
wyższość poprzez np. chwalenie się czytaniem “Gazety 
Wyborczej”, picia kawy w Starbucksie, czy też 
posiadaniem iPhone’a lub telefonu z Windows  
Phone 7. W tym samym czasie zaczęły się też rodzić 
ruchy nacjonalistyczne, które promowały czysty, polski 
kapitał, zazwyczaj właśnie mniejszych firm. Te ruchy 
początkowo nie miały nic ze sobą wspólnego (a nawet 
było im w pewnych względach nie po drodze), ale  
z czasem stały się na tyle duże, że się poniekąd 
połączyły.  

 
Sztandarowym symbolem strony hipsterskiej stały się 
food-truck’i (oraz wzorowane na nich lokale 
gastronomiczne). Przede wszystkim ich niewątpliwą 
zaletą stała się jakość, która jest lata świetlne przed 
korporacyjną. Innym powodem, dla którego 
wygrywają, to unikatowość każdej firmy, bo one - 
pomimo podobnych form i wzorów - są zupełnie 
różne. Jedyną główną rzeczą, która stanowi zaporę dla 
klientów jest cena, która ma wytłumaczenie w postaci 
jakości. Jednak - pomimo ceny - warto wypróbować 
czasem coś z food-truck’a.  
 

 
Wrocławski food truck BRAT WURST.  

Z kolei ruchy nacjonalistyczne przyjęły sobie za cel 
walkę z koncernami medialnymi. Początkowo poszło  
o nierzetelność artykułów w niektórych mediach 
(głównie w “Gazecie Wyborczej” i w stacjach Grupy 
ITI/TVN), z czasem zamieniło się w promocję własnych 
mediów Radio Maryja, TV Republika czy “W sieci”. 
Ostatecznie ten ruch się powiększył o ruch maniaków 
medialnych, którzy gardzą widzami największych 
koncernów medialnych, a ich największe skupisko 
znajduje się właśnie tutaj, na Dolnym (i Górnym też) 
Śląsku, ponieważ właśnie tutaj oderwanie się od 
mediów głównego nurtu jest najłatwiejsze ze względu 
na multipleksy lokalne - wystarczy tylko dokupić dwie 
anteny i skierować w stronę Lubina i wrocławskiego 
Sky Towera, przez co już będziemy mieli Polsat i TVN 
w HD, Tele5, dwa programy regionalne i dwa 
muzyczne. Warto dokupić też antenę VHF i skierować 
w stronę Ślęży, gdzie zyskujemy jeszcze takie kanały, 
jak: Nowa TV, Metro, Zoom TV cz WP. Dodatkowo 
założyć antenę satelitarną z dwoma konwerterami 
(HotBird i Astra) i mamy też parę dodatkowych 
kanałów od TVP i masę zagranicznych; a cały zestaw 
antenowy połączyć tunerem combo. Nic dziwnego - 
oferta wprawdzie skromniejsza, ale zdecydowanie 
ciekawsza, ponieważ zamiast maratonów powtórek, 
przynajmniej jest coś świeżego. 
Ponadto od niedawna te dwie grupy połączyły się  
w sprawie niechęci do Facebooka. Hipsterzy jeszcze 
kilka lat temu wielbili ten portal, ale przez jego 
spowszednienie związane z migracją z Naszej-Klasy - 
wielu zaczęło uciekać. Tymczasem nacjonaliści wtedy 
jeszcze nie mieli siły przebicia, a niedawno zaczęli 
uciekać z powodu kontrowersyjnych zachowań 
administracji Facebooka.  
Serwisów, których mogliby przygarnąć 
administratorzy nie brakuje - Twitter, Instagram, 
Snapchat i masa innych; a z polskich Suber, Blabler  
i Wykop, chociaż co chwilę wychodzi informacja, że 
ktoś chce założyć kolejny, więc konkurencja jest 
zacięta. Jedyną wadą zmiany social media jest to, że 
poza FB albo nie ma nikogo, albo są tylko osoby  
z danej grupy społecznej. 
 
Podsumowując: warto zmienić swoje przyzwyczajenia, 
bo może okazać się, że jakiś nieznany projekt jest 
zdecydowanie bardziej wartościowy niż jakiś 
korpogniot, który z racji popularności nadużywa 
monopolistycznej pozycji i nic sobą nie oferuje. 
Zresztą niedługo święta, więc może warto zrobić sobie 
taki prezent …? 

Kacper Jabłonka 
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Dzieje się w ZETCE … 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agnieszka Klimczak 

Karolina Leśniak 

UNIWERSYTET 

 23 marca 2017, klasa 1b LO była 
na zajęciach na Uniwersytecie 

Wrocławskim, na Wydziale Nauk 
Społecznych. Temat wykładu to 
"dziennikarstwo". Wielu uczniów  

z 1b LO chciałoby zostać 
dziennikarzami 

 
 

DZIEŃ WIOSNY  
 21 marca odbyło się powitanie wiosny  
w "zetce". Nasi uczniowie świetnie się 

bawili na tej imprezie. Odbył się też 
konkurs na Miss i Mistera wiosny, 

wygrała klasa I t, a drugie miejsce zajęła 
klasa Ib LO 

 
 

KONKURS  

15 marca odbył się finał 
wojewódzki IV edycji 

ogólnopolskiego konkursu 
historycznego "Olimpiada 

Solidarności. Dwie Dekady". 
Damian Ochmański oraz 

Przemysław Górski zostali 
wyróżnieni przez wojewódzką 

komisję konkursową.  

 
 

HUMANITARIUM  
 6 kwietnia klasa Ia LO wyjechała do 

Wrocławskiego Humanitarium na 
zajęcia. Nasi uczniowie wzięli udział w 

warsztatach i mieli okazję „samodzielnie 
kroić płuca”! 

WYJAZD  

 11 kwietnia maturzyści razem z Panią 
Ewa Sikora-Schick wyjeżdżają na 

pielgrzymkę na Jasną Górę . Życzymy 
im miłej podróży ! 

KRWIODAWSTWO  

 17 marca odbyła się w naszej szkole 
szybka zbiórka krwi dla potrzebującej 

dolnobrzeżanki. Na szczęście wszystko się 
udało, dzięki naszemu nauczycielowi 

Adamowi Łyczko! Dziękujemy! 
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Warto posłuchać … 
 

 
 
Jako iż jest to Wielkanocne wydanie naszej 
gazetki, próbowałam przypomnieć sobie, czy aby 
nie słyszałam gdzieś jakichś piosenek związanych 
z tymi świętami. Jednak doszłam do wniosku, że 
nie przypominam sobie tego typu utworów, więc 
ten numer postanowiłam poświęcić radości  
i szczęściu, ponieważ czy to nie te uczucia 
towarzyszą nam najczęściej podczas śniadania 
Wielkanocnego spożywanego wspólnie z rodziną?  
 
Pierwszym utworem, który wam dziś polecę jest 
BTS – ,,A Supplementary Story: You Never Walk 
Alone’’. Jest to piosenka, której przesłanie jest  
z pewnością bliskie każdemu z nas. Każdy bez 
wątpienia miewa takie chwile w życiu, w których 
czuje się samotnie, źle. Ta piosenka mówi nam  
o tym, że nie jesteśmy samotni, dopóki wokół 
siebie mamy dobrych i kochających nas ludzi. 
Wystarczy, że jesteś z bliskimi i już możesz się 
uśmiechać. Mowa jest o rodzinie, przyjaciołach, 
drugich połówkach i o wszystkich, którzy w jakiś 
sposób są dla nas ważni. Ten utwór jest dość 
wolny, co tylko potęguje refleksje po jego 
przesłuchaniu i nieco różni się od niektórych 
piosenek tego zespołu. Naprawdę warto jej 
posłuchać i zastanowić się nad znaczeniem całości 
tekstu. Mówiąc o tej piosence chciałabym wam 
życzyć, abyście te święta spędzili w gronie osób, 
które są dla was ważne. 

 
,,Chcę latać, lecz nie mam skrzydeł 

Ale twoje ręce stają się moimi skrzydłami 
Chcę zapomnieć o ciemności i samotności 

Przy tobie 
Te skrzydła wzniosły się z cierpienia 

Ale są to skrzydła, które zmierzają w stronę 
światła 

Może jestem zmęczony i zraniony, ale 
jeśli bym mógł poleciałbym 
Tak więc nie będę już się bał 

Czy będziesz trzymać moją dłoń? 
Jeśli tylko ty i ja możemy być razem 

mogę się uśmiechać 
Oto ścieżka jaką wybrałem 

Nawet jeśli wszyscy mówią, że sam 
kreuję swoje przeznaczenie 
Oto grzech jaki popełniam 

Nawet jeśli całym swym życiem 
będę musiał za niego zapłacić 
Czy pójdziesz tą drogą ze mną 

Czy polecisz ze mną 
Na skraj nieba tak byśmy mogli 

dotknąć siebie nawzajem 
To tak bardzo boli, ale 

Jeśli tylko ty i ja możemy być razem 
mogę się uśmiechać’’  

 
 

 
Grupa BTS.  

 
Drugim utworem poleconym przeze mnie będzie 
Red Velvet – Happiness. Tematem przewodnim 
tej piosenki jest właśnie szczęście, którego często 
nie dostrzegamy, a tak usilnie szukamy. 
Dziewczyny w tym utworze starają się przybliżyć 
nam definicję szczęścia i wystawiają własną 
receptę. Potępiają również dorosłych, którzy, 
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goniąc wiecznie za pieniędzmi i władzą, nigdy nie 
doznają tego wspaniałego uczucia. Piosenka jest 
niezwykle żywa i skoczna, a kolorowy koncept 
teledysku dodatkowo nastraja nas 
optymistycznie.  
 
 

,,Zmartwienia narastają, czujesz się źle. 
Zmień to. 

Zbierz siły i skończ. 
Dobre rzeczy będą się dziać po kolei, zobaczysz. 

Każdego dnia mam coraz więcej stylu, 
bo skupiam się na rzeczach, 
które poprawiają mi nastrój. 

Moje szczęśliwe życie. 
Czy powinnam zdradzić ci jego sekret? 

Kiedy budzę się o poranku, 
mówię mojej mamie,że ją kocham. 

To szczęśliwe uczucie cały czas za mną chodzi, 
jest takie słodkie i sprawia, że jestem szczęśliwa 

Siła pieniądza. Tylko to za nimi chodzi 
Ci dorośli wyglądają na zdesperowanych 

i nie są tak naprawdę szczęśliwi. 
Szczęśliwe rzeczy, dobre rzeczy. 

Cały świat jest ich pełen 
Dlatego siła pieniądza, już od dłuższego czasu 

nas nie pociąga.’’  
 
 

 
Zespół HAPPINESS.  

                                                                           

Wenesa Połozowska 

 

Co w kulturze 

piszczy… 
 

W poniedziałek 20 marca w Teatrze Polskim  
w Warszawie odbyła się gala rozdania "Orłów", czyli 
nagród Polskiej Akademii Filmowej. W tym roku duża 
część gali poświęcona była zmarłemu niedawno 
Andrzejowi Wajdzie. 

 
 
Nominacje zostały zdominowane przez trzy produkcje: 
"Wołyń" Wojciecha Smarzowskiego, który otrzymał aż 
14 nominacji, "Ostatnia rodzina" Jana 
Matuszyńskiego, tutaj przypadło 10 nominacji oraz 
"Jestem mordercą" Macieja Pieprzyca - 9 nominacji. 
Najwięcej nagród zdobył obraz "Wołyń", bo aż 9 na  
14 możliwych oraz nagrodę publiczności.  
 
Na gali nie zabrakło politycznych aluzji.  Anna 
Zamecka, przypomniała podczas odbioru statuetki 
słowa Marii Janion. "Dziewczyny, pamiętajmy  
o solidarności w naszej branży i nie tylko, bo mamy 
do załatwienia bardzo ważne wspólne sprawy". 
Większość kobiet obecnych na gali miało na kreacji 
przypinkę z napisem "Girls just wanna have 
fundamental human rights" czyli "Dziewczyny po 
prostu chcą mieć zapewnione podstawowe prawa 
człowieka". Na mównicy pojawił się również Donald 
Tramp, który okazał się przebierańcem, a wcielił się  
w niego Andrzej Seweryn.  
 

Oto pełna lista zwycięzców: 

NAJLEPSZY FILM EUROPEJSKI: "Syn Szawła", reż. Laszlo 
Nemes  
  
NAJLEPSZY SCENARIUSZ: Robert Bolesto, "Ostatnia 
rodzina"  
  
NAJLEPSZA REŻYSERIA: Wojciech Smarzowski, 
"Wołyń" 



GaZETKA  Nr 6, 2016/2017 
 

Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym Strona 9 
 

NAJLEPSZY FILM: "Wołyń", reż. Wojciech Smarzowski  
  
NAJLEPSZY MONTAŻ: Paweł Laskowski, "Wołyń"  
  
NAJLEPSZE KOSTIUMY: Wanda Kowalska, Paweł 
Grabarczyk, Magdalena Rutkiewicz-Luterek, Agata 
Drozdowska, "Wołyń"  
  
NAJLEPSZY DŹWIĘK: Katarzyna Dzida-Hamela, Jacek 
Hamela, "Wołyń"  
  
ODKRYCIE ROKU: Jan P. Matuszyński, Reżyseria - 
"Ostatnia rodzina"  
  
NAJLEPSZA DRUGOPLANOWA ROLA KOBIECA: Agata 
Kulesza, "Jestem mordercą"  
  
NAJLEPSZA DRUGOPLANOWA ROLA MĘSKA: Arkadiusz 
Jakubik, "Jestem mordercą"  
  
NAJLEPSZY FILMOWY SERIAL FABULARNY: "Belfer", 
reż. Łukasz Palkowski  
  
NAJLEPSZA MUZYKA: Mikołaj Trzaska, "Wołyń"  
  
NAJLEPSZA SCENOGRAFIA: Marek Zawierucha, 
"Wołyń"  
  
NAJLEPSZY FILM DOKUMENTALNY: "Komunia", reż. 
Anna Zamecka  
  
NAJLEPSZA GŁÓWNA ROLA KOBIECA: Aleksandra 
Konieczna, "Ostatnia rodzina"  
  
NAJLEPSZA GŁÓWNA ROLA MĘSKA: Andrzej Seweryn, 
"Ostatnia rodzina"  
  
NAJLEPSZE ZDJĘCIA: Piotr Sobociński jr, "Wołyń".  
 

 
Agata Kulesza podczas gali ORŁY 2017 .  

 

Paula Gąsiorek 

Co w kulturze 

piszczy… 

 

Przegląd Piosenki Aktorskiej  

Wrocław 2017  

 

 
 
Przegląd Piosenki Aktorskiej jest to festiwal piosenki 
aktorskiej organizowany od 1976 roku we Wrocławiu. 
W trakcie odbywa się Konkurs Aktorskiej interpretacji 
Piosenki oraz cykl koncertów i spektakli muzycznych . 
W skład jury wchodzili: Agata Kulesza, Maria Peszek, 
Krzysztof Mieszkowski, Michał Nogaś, Jan Peszek.  
 

Nagrody:  

Grand Prix – statuetka Tukana Złotego oraz  
25 tysięcy zł otrzymał Marcin Januszkiewicz. 
Zaśpiewał „Pieśń Legionów Polskich”  i „Nim wstanie 
dzień”. Wyróżnienie otrzymała Alicja Juszkiewicz, 
która zaśpiewała Plastic Lips”  i „Ogrzej mnie”  
z fragmentami „Kolorowych snów”. Nagrodę wręczył 
Rafał Dutkiewicz prezydent Wrocławia.  
 
Nagrodę Dziennikarzy – statuetkę Tukana 
Dziennikarzy  otrzymał Marcin Januszkiewicz , również 
wyróżnienie otrzymała Alicja Juszkiewicz. Nagrodę 
wręczył Grzegorz Chojnowski, dziennikarz Radia 
Wrocław Kultura.  
 
Nagrodę Publiczności – statuetkę Tukana 
Publiczności otrzymała Karolina Micuła, która 
zaśpiewała „Piosenkę konkursową” i „Arahję”. 
Nagrodę wręczyła Barbara Chabior, laureatka 
konkursu na tekst kołysanki, inspirowany twórczością 
artystów z Kanonu Piosenki Aktorskiej. 
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Nagroda Stowarzyszenia ZaiKS – za najlepsze 
wykonanie polskiej piosenki, w wysokości 10 tysięcy zł  
otrzymała Karolina Micuła za ,,Arahję”.  
 
Nagrodę Polsko - Niemieckiego Towarzystwa 
Kulturalnego Polonica eV – 2 tysiące zł i zaproszenie 
na Rock Chanson Festival w Kolonii otrzymała Julita 
Wawreszuk. Nagrodę wręczył prezes Stowarzyszenia 
Zbigniew Kossak von Glowczewski.  
 
Jury Nurtu Off w składzie: Katarzyna Mikołajewska,  
Artur Pałyga, Paweł Romańczuk, Piotr Rudzki, Mikołaj 
Woubishet. Jury przyznało statuetkę Tukana Off  
i 10 tys. zł nagrody Małgorzacie Wojciechowskiej  
i Maciejowi Zakrzewskiemu za spektakl „Trololo – 
Przesłania najjaśniejsze” o internetowym hejcie  
i cyberprzemocy – za twórczy dialog z tradycyjną 
konwencją piosenki aktorskiej, odwagę, wrażliwość  
i dobre ucho na „tu i teraz”. Nagrodę wręczył 
przewodniczący jury off, Piotr Rudzki.  
 
Nagrodę – Dyplom Mistrzowski Jackowi Bończykowi 
przyznała Kapituła im. Aleksandra Bardiniego. 
Nagrodę wręczył Roman Kołakowski, przewodniczący 
Kapituły.  
 

 
Jamie Cullum (pianista i wokalista jazzowy), gwiazda 38. 
Przeglądu Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu. 
 

 

Agnieszka Poniszewska 

 

 
 

„I każdy może być poetą”  

 
 

 

 
Piorun 
Ta miłość, 

Była tak długa jak widok blasku pioruna na 

niebie. 

Moje oczy, zafascynowane. 

Moje serce, pobudzone. 

Mój umysł, niezaspokojony. 

Chcę to widzieć czuć. 

Przez minutę, może dwie, godzinę, cały dzień. 

 
 Ismena Wasilewska 

 
 

 

 
„Setny dzień” 

Dziś minął setny dzień 

Dziś setny dzień cię nie ma 

Dziś setny raz tęsknię 

Setną ronię łzę 

Setny raz spoglądam przez okno 

Setny raz oglądam twoje zdjęcie 

Setny raz szukam stu brakujących części 

Które sto dni temu zabrałeś 

Setny raz 

Kocham 

Tylko nie wiem już 

Która to z kolei 

Setka 

  
Oliwia Jadach 
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Opowiadanie w odcinkach … 
 

180 stopni 

 

 

Rozdział 3.  
 

Spojrzałam na mamę z zaskoczeniem i rozbawieniem. Zacisnęłam usta, by powstrzymać się od śmiechu. Po 
chwili nie wytrzymałam i położyłam się na łóżku, cały czas się śmiejąc. Mama tylko patrzyła na mnie, jak na wariatkę, 
nie wiedząc, co mnie tak rozbawiło. Po dwóch minutach trochę się uspokoiłam, ale nadal jeszcze się śmiałam. 
Podniosłam się do pozycji siedzącej i popatrzyłam na mamę. W kącikach moich oczu pojawiły się łzy rozbawienia. 
Wzięłam oddech i odezwałam się, starając się mówić poważnie 
- Aha OK. Rozumiem, czyli jesteś osobą, która zmienia się w pieska? Hau hau. – zaczęłam szczekać, a po chwili 
dodałam – W takim razie ja jestem kosmitą, który chce opanować ziemię i mam magicznie cztery palce u rąk. –
Zaśmiałam się i zgięłam oba kciuki tak, by nie było ich widać i pokazałam mamie moje, niby cztery palce – Ty patrz jak 
smerf. 
 Złapałam się za brzuch, który mnie już kompletnie bolał. Zaczęłam spokojnie oddychać, by się uspokoić, lecz, 
kiedy przypomniałam sobie słowa mamy „jestem wilkołakiem”, ponownie wybuchłam śmiechem. Spojrzałam na nią 
po raz kolejny. Jej twarz była poważna i dokładnie mnie obserwowała. Usiadłam sztywno i rozłożyłam lekko ręce. 
Przestałam się śmiać i zrobiłam minę jakbym się nad czymś zastanawiała, po czym odezwałam się. 
- Mamo ty chyba nie mówisz tego poważnie?! – prawie, że krzyknęłam. 
- Skarbie, to jest prawda. 
- Ale jak to? Co? Że jak? Od kiedy? Czemu, tego nie zauważyłam? Masz włosy na plecach i brzuchu? A zęby masz 
normalne? Chodzisz na dwóch nogach? No tak chodzisz, ale czy jako wilkołak chodzisz? Czekaj, czyli nikt ciebie nie 
zabije? A może ty jesteś bardzo silna? – słowo „bardzo” podkreśliłam i dodałam – Woooooooow – krzyknęłam 
prawie, że na cały dom. 
- Hej Rose spokojnie, odpowiem ci na te wszystkie pytania, ale uspokój się – mówiła zaniepokojona mama. 
- A może udowodnisz mi to? –uśmiechnęłam się zadziornie, sądząc, że tak przyłapię mamę na kłamstwie. 
- Chcesz? 
- No pewnie. Pfffff. Boisz się,  że dowiem się, że kłamałaś? Spokojnie. ja już to wiem – ponownie się uśmiechnęłam, 
czując swoją wygraną. 
- Skoro chcesz to proszę bardzo.  
  

Oczy mojej mamy zmieniły kolor na złoty, a ja, nie mogąc w to uwierzyć, otworzyłam szeroko buzię. Wstałam 
z łóżka i powolnym krokiem zaczęłam kierować się w stronę mamy. Kiedy byłam już blisko, spojrzałam w jej oczy 
dokładnie się jej przyglądając. Nie mogłam w to uwierzyć, starałam się znaleźć jakieś racjonalne wyjaśnienie. Nic, 
pustka, chociaż coś mam. Zaśmiałam się pod nosem i pokiwałam palcem przed twarzą mamy. 
- Nieładnie mnie tak okłamywać, bo wiesz te tęczówki złote, to możesz mieć od soczewek. Ha i tu cię mam. 
- Rose, to nie są soczewki, a to wszystko to jest prawda, jedna wielka prawda – warknęła. 
  

Popatrzyłam na mamę z zaskoczeniem i wtedy mój uśmiech zszedł z twarzy. Nie wiedziałam , co powiedzieć, 
ale jedyne, co mi przyszło do głowy, to jej  uwierzyć  Moja mama nigdy mnie nie okłamywała, to czemu miałaby to 
robić w tej chwili, a tak poza tym, to wyjaśnia, czemu ojciec nazwał ją potworem. W głowie miałam mętlik, lecz i tak 
odezwałam się. 
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- Mamo, ja przepraszam, ja nie wiedziałam, że ty jesteś wilkołakiem, że takie istoty istnieją. – spuściłam głowę  
i ponownie usiadłam na łóżku.  
 
 Moja mama usiadła obok mnie i pogłaskała po policzku. 
- To wszystko stało się dwa tygodnie przed naszą przeprowadzką  – zaczęła mama – wtedy nie miałam w planach, 
żeby się przeprowadzić, lecz to zdarzenie mnie do tego zmusiło … - nie dokończyła, bo ja jej przerwałam. 
- Jakie zdarzenie? 
- Właśnie chcę o tym powiedzieć skarbie, więc nie przerywaj mi – kiwnęłam głową, dając mamie mówić dalej – dwa 
tygodnie przed przeprowadzką poszłam do przyjaciółki, pomóc jej w wypełnianiu papierów do pracy. Wszystko to 
trwało ok. 2 godziny, a na dworze była już noc, co się dziwić była już 23:00. Pamiętam, że wyszłam z mieszkania 
przyjaciółki. Oj! Uwierz było tak ciepło, że chciałam się jak najszybciej znaleźć w domu, w końcu był to koniec sierpnia 
– mama mimowolnie uśmiechnęła się i ciągnęła dalej – przechodząc do rzeczy, postanowiłam przejść parkiem,  
w którym nikt już nie spacerował. Tak wiem, nie musisz mi tego mówić. 
- Byłaś głupia, że tak zrobiłaś, bo ja bym wolała się zmęczyć niż zostać zaatakowana – powiedziałam stanowczo  
i pokazałam mamie, by mówiła dalej. 
- Rose nie musiałaś tego mówić, a po drugie pamiętaj, że ja nadal jestem twoją mamą, więc nie wyrażaj się tak, bo 
nie jestem twoją koleżanką – po krótkiej wypowiedzi mojej mamy w końcu przeszła do konkretów – no dobra, więc 
wtedy rzuciło się coś na mnie, próbowałam uciec, lecz na nic, ale to nie koniec Rose, jakoś uciekłam, a kiedy 
przyszłam do domu, zobaczyłam ranę od ugryzienia. Następnego dnia dowiedziałam się, co właściwie się stało. Ja 
tego nie chciałam, nocami zastanawiałam się, jak wam to powiedzieć, czy mnie taką zaakceptujecie. Bałam się, ze 
przestaniecie mnie kochać, znaczy Rob przestał, bo odszedł, a ty skarbie? – pogładziła mój policzek – nadal mnie 
kochasz? Zaczęły się problemy w pracy, ludzie zaczęli coś podejrzewać, dlatego się przeprowadziliśmy. Wiem, że to, 
co teraz powiem, będzie się wydawało głupie, ale jakby ktoś chciał mnie zabić, to nie broniłabym się, mimo iż jestem 
wilkołakiem – uśmiechnęła się lekko, nadal głaszcząc mnie po policzku. 
- Mamo ja nie pozwolę na to, by ktoś ciebie zabił, za bardzo cię kocham – przytuliłam się do mamy – a kto chciałby 
cię zabić? 
- Łowcy, którzy polują na wilkołaki, a szczególnie na Omegi, czyli na takie, jak ja. 
- Omega? Czy czymś się różni od zwykłego wilkołaka? – spytałam. 
- Omega to wilkołak, który nie żyje w stadzie, są jeszcze Bety i Alfy. Beta to wilkołak, który żyje w stadzie  Alfa to też 
wilkołak, ale on rządzi  stadem Bet i to on potrafi zamienić człowieka w wilkołaka 
- Mhhm, czyli muszę cię bronić przed łowcami OK. A jak oni wyglądają? – zapytałam. 
- Normalnie jak zwykły człowiek – odparła mama z lekkim rozbawieniem. 
- Ale mi pomogłaś, dzięki – założyłam rękę na rękę, udając obrażoną. 
  

Wstałam z łóżka i zaczęłam chodzić po swoim pokoju. W głowie wszystko łączyłam w jedność tak, by miało to 
jakikolwiek sens. Nagle usłyszałam dzwonek do drzwi. Zerwałyśmy się z mamą w stronę drzwi wejściowych. Po 
chwilowej kłótni o to, kto ma je otworzyć, ja to zrobiłam. Mama jak zwykle poszła do kuchni. Otworzyłam drzwi  
i zamarłam 
- Witaj – uśmiechnął się i wszedł do środka. 
 

 

         Martyna Krzyżanowska 

 

c. d. n.  
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Poznaj swojego 

nauczyciela od 

ciekawszej strony! 

 

 
 

 

 

 

 

Imię: Aneta   

Nazwisko: Orpel   

Imieniny: 16 czerwca 

Znak zodiaku: rak  

Wzrost: 170 cm 

Rodzeństwo: brat i siostra  

Dzieci: dwóch synów  

Pierwsza praca: kurator sądowy  

 

 
 
 
 
 

 
Ulubiony:  
 

 Potrawa: taka, którą ugotuje mąż   

 Napój: kawa  

 Film: „Władca pierścieni”  

 Pora roku: lato  

 Zwierzątko: piesek   

 Tradycja Wielkanocna: śmigus dyngus    

 

 

 

Największe marzenie: nie może zdradzić   

 
 
 
 

Co lubi robić w wolnym czasie: grać na 
komputerze  
 
 
 
 
 

Gdy była dzieckiem chciała zostać: lekarzem  
 
 
 
 
 

Czy jest wymagająca wobec uczniów:  
bardzo  

 

 

                                                                                                                                     
Aleksandra Szmit 
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Rozrywka 

HUMOR 

 
Dagmara Waigner 
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Rozrywka 

 
Dagmara Waigner 


