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Od redakcji 

Witam. Całkiem niedawno mieliśmy dni wolne od 

szkoły z okazji Święta Pracy i Konstytucji 3 Maja. 

Mam nadzieję, że wykorzystaliście ten czas jak 

najlepiej! Dla maturzystów zapewne był to 

najbardziej stresujący czas w życiu. Życzę zdanej 

matury!  

Za niedługo będziemy obchodzić Dzień Matki. To 

bardzo ważny dzień w życiu każdego dziecka.  

 

Mamę mamy jedną. Nie da się jej wymienić, 

zastąpić niczym ani nikim, więc powinniśmy ją 

szanować i doceniać każdego dnia. 26 maja to 

idealny dzień, aby pokazać naszej Mamie, jak 

ważną rolę w naszym życiu odgrywa i jak  

 

wdzięczni jesteśmy za wszystko, co dla nas robi. 

Za to, że dała nam życie, nauczyła nas chodzić, 

mówić, kochać... Nic nie jest tak wielkie i piękne, 

jak matczyna miłość. Pamiętajcie o swojej Mamie 

i doceniajcie ją codziennie. 

Ola Sienkiewicz 
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1 – 3 maja 2017 

 

Maj jest miesiącem szczególnym w polskiej historii.  

W pierwszych trzech dniach maja obchodzone są 

ważne święta narodowe. 1 maja obchodzimy 

Międzynarodowe Święto Pracy, obchodzone nie tylko 

w Polsce, ale również na świecie. 2 maja został 

ustanowiony w 2004 roku Dniem Flagi 

Rzeczypospolitej Polskiej. Święto to czci polskie barwy 

narodowe, które jedne z nielicznych mają 

pochodzenie heroldyczne. Święto to poprzedza  

3 maja. 

Powiewa flaga, 

gdy wiatr się zerwie.  

A na tej fladze 

biel jest i czerwień. 

Czerwień - to miłość, 

biel - serce czyste... 

Piękne są nasze 

barwy ojczyste. 

Polska uśmiechem serdecznym wita, 

orzeł w koronie strzeże jej bram, 

biało - czerwoną flagą spowita 

- serce i duszę zabrała nam! 

Serce i duszę zabrała nam! 

 
(Cz. Janczarski „Flaga”) 

 

3 Maj jest świętem upamiętniającym przyjęcie 

istotnego dokumentu z 1791 roku, czyli Konstytucji  

3 Maja.  

1 Maja - Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi 

Pracy - został wybrany jako święto robotnicze przez 

kongres założycielski II Międzynarodówki, obradujący 

w Paryżu w 1890 roku. Dzień ten miał uczcić rocznicę 

strajku robotników w Chicago w 1886 roku, brutalnie 

stłumionego przez policję. Po raz pierwszy święto to 

obchodzono w 1890 r. m. in. w Wielkiej Brytanii, 

Niemczech, Belgii, Francji. Organizowane w tym dniu 

strajki, demonstracje przyczyniły się do radykalizacji 

ruchów robotniczych. Nielegalne manifestacje  

1 - majowe zostały w wielu krajach oficjalnie  uznane. 

W Polsce pierwsze pochody i strajki organizował 

Proletariat i Związek Robotników Polskich, głównie na 

terenach zaboru rosyjskiego. 1 Maja wszedł do 

tradycji polskiego ruchu socjalistycznego, później 

został zawłaszczony przez komunistów. W PRL uznany 

został za święto państwowe. W okresie PRL-u święto  

1 Maja było obchodzone uroczyście.  

 

Tego dnia odbywały się pochody, wiece  

i zgromadzenia, w których udziały były często 

obowiązkowe. Uroczyste pochody zanikały po upadku 

PRL. Po 1989 r. 1 maja organizowane są nadal 

manifestacje partii lewicowych, w których dochodzi 

niekiedy do starć demonstrantów z członkami 

organizacji reprezentujących skrajna prawicę.  

3 Maja upamiętnia wprowadzenie w Polsce 
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Konstytucji. Ustawa ta zatwierdzona przez Sejm 

Czteroletni w roku 1971, była efektem pracy  

i zabiegów stronnictwa patriotycznego, które dążyło 

do zreformowania ustroju ówczesnej 

Rzeczypospolitej.  

 

Reforma sejmu i konstytucja miał na celu 

wzmocnienie wewnętrzne kraju, przywrócenie Jego 

dawnej świetności i pozycji. Konstytucja 3 Maja była 

pierwszą w Europie, a druga na świecie po konstytucji 

Stanów Zjednoczonych. Konstytucja obowiązywała 

tylko 15 miesięcy, ponieważ na dłużej nie pozwoliła 

Rosja, która już w 1793 roku dokonała drugiego 

rozbioru Polski. Ustawa ta miała duże znaczenie, 

wywołała w kraju i za granicą wiele przychylnych ocen 

w środowisku politycznym i naukowym. Głównymi 

autorami Ustawy Rządowej czyli Konstytucji 3 Maja 

byli Stanisław August Poniatowski, Ignacy Potocki, 

Stanisław Małachowski, Hugo Kołłątaj. Pisarz tamtych 

czasów Julian Ursyn Niemcewicz w swojej sztuce pisał 

otwarcie: 

"Ten to nieszczęsny nierząd, to sejmów zrywanie, 

Kraj zgubiło, ściągnęło obce panowanie, 

Te zaborów, te srogich klęsk naszych przyczyną, 

I my sami byliśmy nieszczęść naszych winą. 

Gnijące w zbytkach, lenistwie i biesiad zwyczaju 

Myśleliśmy o sobie, a nigdy o kraju"... 

 
(Fragment „Powrót Posła”) 

 

   Beniamin Lisowski 

Dzień Matki 
 

Święto obchodzone, jako wyraz szacunku dla 

wszystkich matek. Po raz pierwszy w Polsce Dzień 

Matki świętowano w Krakowie w 1923 roku. Od tej 

pory, co roku, 26 maja, mamy są obdarowywane 

laurkami, kwiatami i upominkami od swoich dzieci  

i bliskich. 

 

 
 

Pochodzenie Dnia Matki  

Święto mam obchodzono już w Starożytnej Grecji  

i Rzymie, gdyż kult matek – opiekunek, bogiń i symboli 

płodności był tam silnie praktykowany. Dzień matki 

zwano Hilariami i również obchodzono w maju, z tym, 

że trwało 3 dni. W Anglii święto matek nazywano 

"niedzielą u matki", było to jednak raczej święto 

religijne. Matkom składano wizytę w kościele. Był to 

też dzień wolny od pracy. 

 

Dzień Matki na świecie 

Z największą pompą obchodzi się Dzień Matki  

w Tajlandii. Przygotowania trwają kilka tygodni. Domy 

dekorowane są kwiatami i światełkami, wywiesza się 

też flagi. W dzień święta odbywa się wielka procesja 

pod Pałac, gdzie tłum śpiewa pieśń "Matka 

Królestwa". W tym dniu oddaje się też hołd własnym 
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mamom ofiarując im kwiaty jaśminu.  We Francji 

mamy otrzymują wina, czekoladki i oczywiście 

francuskie sery. Zamiast kwiatów – własnoręcznie 

przygotowane ciasto.  W Kanadzie po świętach 

Wielkanocy i Bożego Narodzenia to najważniejsze 

święto hucznie obchodzone przez mieszkańców. Ten 

dzień przeznaczony jest tylko dla mam i nie wystarczą 

telefoniczne życzenia. Prezenty, wspólne wyjście  

i kolacja to standardowy rytuał. 

 W Meksyku rodzicielkom wręcza się bardzo 

kosztowne prezenty. Pieniądze na nie często trzeba 

zbierać dużo wcześniej. 

Lena Pliszczyńska  

& Weronika Krzysztofik 

 

 

 

 

Znani o MATCE … 

 

 

Jest jedna miłość, która nie liczy na wzajemność, 
nie szczędzi ofiar, płacze, a przebacza, 
odepchnięta wraca – to miłość macierzyńska. 

J. I. Kraszewski 

 

Ludzie to zawsze dzieci swoich matek. Bez matki 
nie ma poety, nie ma bohatera. 

M. Gorki 

 
 
 

Tylko matka może oglądać z takim samym 
przejęciem proces wchłaniania, trawienia i 
pierwszą kupkę swojego dziecka, co jego 
świadectwo maturalne, dyplom uniwersytecki, 
czy też pismo powiadamiające o przyznaniu mu 
nagrody Nobla. 

H. Auderska 

 
 
 

Bóg nie może być wszędzie, dlatego wynalazł 
matkę. 

M. Arnold 

 
 
 

Macierzyństwo nie jest dla słabych duchem. 
Żaby w salonie, pokrwawione kolana i 
inwektywy od nastolatki nie są dla mięczaków. 

D. Steel 

 
 
 

Żadna mądrość, której możemy nauczyć się na 
ziemi, nie da nam tego, co słowo i spojrzenie 
matki. 

W. Raabe 
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Matka w poezji 

 

 
 

 
W ciemnościach stoi postać matczyna,  
niby idąca ku tęczowej bramie. 
Jej odwrócona twarz patrzy przez ramię, 
a w oczach widać, że patrzy na syna.  
 

autor: Juliusz Słowacki 
 

 

 

Dom to wcale nie są ściany 
i sufity i podłogi 
ale ręce naszej mamy 
 

autor: Anna Kamieńska 
 
 
 
Nieludzkie piękno mistrzów a tu zwykła matka 
jej nos okulary i pacierz  
na stole moczopędna pietruszka z selerem 
sałatka 
i bardzo ludzka miłość. 
 
 
 

autor: Jan Twardowski 
 
 
 
Nie ma jak u mamy – ciepły piec, cichy kąt. 
Nie ma jak u mamy – kto nie wierzy, robi błąd. 
 

autor: Wojciech Młynarski 
 

FRYDERYKI rozdane 

 
 

Fryderyki są to nagrody muzyczne przyznawane  

w Polsce od 1995 roku. Od 1999 przyznaje je 

powołana przez Związek Producentów  

Audio-Video Akademia Fonograficzna. W jej skład 

wchodzi ponad 1000 artystów, dziennikarzy 

muzycznych i profesjonalistów z polskiej branży 

fonograficznej. Nazwa nagrody związana jest  

z imieniem polskiego kompozytora, Fryderyka 

Chopina. 

W tym roku Gala odbyła się 20 kwietnia  

w Teatrze Polskim w Warszawie, a prowadził ją 

Tomasz Kammel. Nagrody przyznawano na polu 

muzyki rozrywkowej, jazzowej i poważnej, do 

której zgłoszono 488 albumów, 277 utworów,  

273 wideoklipy i 59 artystów – debiutantów.  

 

Zwycięzcy (Muzyka Rozrywkowa) 

 

Album roku rock (w tym hard, metal, punk): 
Organek "Czarna MADONNA" 
  
Utwór roku: Organek "Missisipi w ogniu" 
  
Album roku pop: Ania Dąbrowska "Dla naiwnych 
marzycieli" 
  
Debiut roku: Piotr Zioła 
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Album roku alternatywa: Brodka "CLASHES" 
  
Album roku HIP HOP: O.S.T.R. "Życie po śmierci" 
  
Album roku elektronika: Reni Jusis „Bang!” 
  
Album roku muzyka korzeni: Martyna 
Jakubowicz „Prosta Piosenka” 
  
Teledysk roku: Dawid Podsiadło „Pastempomat” 

  

 

 
Tomasz Organek jako największy triumfator Gali. 
 

 

Zwycięzcy (Jazz): 

 

Artysta Roku: Zbigniew Namysłowski 
  
Fonograficzny Debiut Roku: Tomasz Wendt 
  

 

 

Złote Fryderyki otrzymali 

 

Muzyka rozrywkowa: Dżem 
 
Muzyka jazzowa: Urszula Dudziak 
 
Muzyka poważna: Piotr Paleczny 
 

 

Paula Górniak 

 

BOOKCROSSING 

Co to jest bookcrossing? 

Spójrz na swoje półki z książkami. Jak wielu 

pozycji na nich brakuje? Są za to takie, które tylko 

zarastają kurzem i zajmują miejsce. Tak jest  

w każdym domu. A przecież – gdyby zacząć się 

wymieniać tymi rzadziej czytanymi książkami, 

zwiększyłaby się szansa, że trafią one do kogoś, 

kogo zainteresują. Prosta wymiana, bez żadnych 

opłat i formalności. Na tym polega bookcrossing.  

Samo słowo bookcrossing pochodzi z języka 

angielskiego i można je tłumaczyć jako wymianę 

książek.  

Skąd się wziął bookcrossing? 

Pomysł pojawił się w 2001 roku. Amerykański 

programista komputerowy, Ron Hornbaker 

założył stronę internetową pozwalającą ludziom 

wymieniać się książkami. Odzew był znakomity  

i w ciągu dwóch lat koncepcja dotarła do Polski, 

na początku również w formie wirtualnej. 

Obecnie książkami można się wymieniać w wielu 

miejscach, a idea bookcrossingu opanowuje cały 

świat.   

Agnieszka Poniszewska 
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Dzieje się w ZETCE … 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

Agnieszka Klimczak & Karolina Leśniak 

DNI OTWARTE 

 24 kwietnia w naszej szkole odbyły się 

dni otwarte. Gimnazjaliści mieli do 

zdobycia pewną ilość pkt za które 

później dostali nagrody, a jedna  

z głównych nagród to spędzony mile 

czas w gronie Zetkowiczów.  

 
 

TARGI PRACY  
 27 kwietnia na naszej sali gimnastycznej 
okoliczne firmy przedstawiły nam swoje 

oferty. Targi pracy były bezpłatne  
i ogólnodostępne. Wszyscy mieszkańcy 
Brzegu Dolnego mogli znaleźć coś dla 

siebie  

 
 

UWAGA MATURA!  

Okres Majowy to czas natężonej pracy dla 
naszych najstarszych koleżanek  

i kolegów- Maturzystów. 4 maja rozpoczęły 
się w całym kraju i w naszej szkole matury. 

Życzymy połamania piór  

i powodzenia na egzaminach.  

 
 

ZAGRANICZNE PRAKTYKI  
 4 Maja klasa trzecia technikum wyjechała do Włoch 

,,na praktyki”, poznać smak dorosłego życia.  

 

 

KLASOWE WYCIECZKI 
22 Maja klasy pierwsze LO jadą na długi  
wypoczynek nad morze. Nasi licealiści  
jako pierwsi zamoczą stopy w Bałtyku.  

Życzymy im miłego wypoczynku  
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Warto posłuchać … 
 

Witam w dzisiejszym ,,Co warto posłuchać? ‘’.  

W tym numerze utwory nie będą związane ze 

sobą tematycznie i będą to piosenki, które moim 

zdaniem, w jakiś sposób nakłaniają do refleksji 

nad życiem, ale również do autorefleksji.  

Pierwszym utworem na mojej liście ponownie 

będzie piosenka BTS, ponieważ, przeszukując 

moją play listę, stwierdziłam, że  muszę o tym 

napisać.  

 

 

Grupa BTS.  

 

Utwór nazywa się ,,Crow tit’’ i jest piosenką 

wpadającą w ucho na dodatek  

z naprawdę dobrym brzmieniem. Moim zdaniem 

jej przekaz jest naprawdę głęboki, gdyż porusza 

sprawy bardzo dobrze znane zapewne przez 

większość ludzi. Utwór ten opowiada o tym, jak 

młode, praktycznie nic nie znaczące w świecie 

pokolenia dyskryminowane są przez ludzi wyżej 

postawionych. Każdy, będący niżej  

w społeczności, musi być przygotowany na to, że 

osoby z wyższych sfer rządzą państwem  

i wszystkie zasady ustalają zawsze oni. Nieważne, 

że znajdujemy się na tej samej płaszczyźnie, nasze 

szanse nigdy nie będą równe. W tej piosence 

bardzo podoba mi się alegoria ludzi. Osoby 

rządzące, z wyższych sfer przedstawione są jako 

bociany z długimi nogami, natomiast pozostali 

porównani zostali do małego koreańskiego 

ptaszka Baepsae (odpowiednik naszego 

wróbelka). Alegoria ta sprawia, że dokładnie 

widzimy, że bocianom z długimi nogami łatwiej 

jest się poruszać choć znajdujemy się na tej samej 

polanie.  

 
,,Więc nazwij mnie baebsae 

Możesz sobie mówić, że to pokolenie jest 

przeklęte 

Szybciej, gońmy ich 

Tylko w czepku urodzeni zyskują miano 

autorytetu 

W pracy liczy się tylko pasja 

W szkole liczy się nauczyciel 

Wciąż szykanowani przez wyżej ustawionych 

Dzień w dzień, media chcą przypisać naszemu 

pokoleniu jakiś numer*** 

Zmieńcie zasady, zmieńcie 

Tak chcą bociany, uszanujcie to 

To tak nie działa, BANG BANG 

To nie jest normalne 

To nie jest normalne 

Przestańcie mnie karcić za to, że się staram 

Moje ręce opadają, nogi łamią się pode mną 

Ten wysiłek, te próby 

Mówią, że my, żółtodzioby, nie damy rady 

Ach, jak zwykle, te bociany 

Jak na bociany przystało, oni nie zawodzą 

Jak na bociany przystało, zasługują na swoje 

imię 

Jak na bociany przystało, oni tu rządzą 
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Jak na bociany przystało, bociany 

Mam nóżki jak wróbel, twoje są długie jak  

u bociana 

Mówisz, że są warte miliony dolarów 

Moje są krótkie, jak mam ci dorównać? 

Mówisz, że skoro jesteśmy na tej samej polanie, 

nasze szanse są równe 

Nigdy Nigdy Nigdy’’ 

 
 

Następnym utworem będzie piosenka Twenty 

One Pilots ,,Stressed out’’.  

 

 

Grupa Twenty One Pilots.  

 

Ten utwór może nie ma takiego dosłownego 

przekazu jak poprzedni, ale również zmusza nas 

do refleksji, powrotu do beztroskich lat 

dzieciństwa. Opowiada o tym, że kiedyś byliśmy 

dziećmi, które nie musiały w ogóle przejmować 

się przyszłością i różnymi problemami. Teraz, gdy 

dorośliśmy, jesteśmy zestresowani i przejmujemy 

się tym, co mówią inni ludzie i rzeczami, których 

bardzo pragniemy.  

 
 

,,Chciałbym znaleźć lepsze dźwięki, których nikt 
nie słyszał. 

Pragnę mieć lepszy głos, który śpiewałby lepsze 
słowa. 

Chciałbym znaleźć akordy ułożone w nowy 
sposób. 

Nie chcę rymować za każdym razem, gdy 
śpiewam. 

Mówiono mi, że gdy dorosnę, moje lęki 
stopnieją, 

Ale teraz jestem niepewny i obchodzi mnie, co 
myślą ludzie 

Mam na imię "Blurryface"* i obchodzi mnie, co 
myślisz. 

Mam na imię "Blurryface"* i obchodzi mnie, co 
myślisz. 

Chciałbym byśmy mogli cofnąć czas do starych, 
dobrych dni, 

Gdy nasza mama śpiewała nam do snu, ale teraz 
jesteśmy zestresowani 

Chciałbym byśmy mogli cofnąć czas do starych, 
dobrych dni, 

Gdy mama śpiewała nam do snu, ale teraz 
jesteśmy zestresowani’’ 

 
                                                                          

Wenesa Połozowska 

 

 

Co warto przeczytać 
 

Pamiętacie poprzednie ,,Co warto przeczytać?’’ 

napisane przeze mnie? W tym numerze polecę 

książkę tej samej autorki - Becci Fitzpatrick, 

ponieważ bardzo podoba mi się styl jej pisania  

i jest dla mnie pewnego rodzaju mentorką 

podczas mojej przygody z pisaniem. Książka, którą 

wam polecę to ,,Black Ice’’.  

Historia opisana w tej powieści kryminalnej 

będzie w stanie zmrozić krew w żyłach każdemu 
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czytelnikowi. Chodziliście kiedyś po górach latem? 

Na przykład w czasie wakacji wraz z rodzicami lub 

z przyjaciółmi? Zapewne wiecie, jak ciężko 

czasem bywa i jak dobrze trzeba takową wyprawę 

zaplanować. Osiemnastoletnia Britt od dłuższego 

czasu planowała wyjazd na 60 kilometrową trasę 

wzdłuż łańcucha górskiego Teton w Wyoming, 

podczas przerwy wiosennej, wraz ze swoją 

przyjaciółką Korbie i jej starszym bratem, a byłym 

chłopakiem Britt, Calvinem. Mieli zatrzymać się   

w wypoczynkowej posiadłości rodziców Korbie i 

spędzić produktywnie i miło czas. Przyjaciółki 

same wybierają się w podróż samochodem do 

domku letniskowego Idlewilde, gdzie powinien 

czekać na nie Calvin. Jednak podczas jazdy 

niespodziewanie znalazły się w środku burzy 

śnieżnej, która uniemożliwiała im dalsze 

poruszanie się po drodze. Britt i Korbie zostały 

zmuszone do pozostawienia samochodu  

i szukania schronienia w pobliskich lasach. Po 

pewnym czasie udało im się znaleźć mały domek, 

w którym gospodarzami byli dwaj młodzi 

mężczyźni. Ofiarowali oni dziewczynom 

schronienie i ciepłymi słowami dodali im nadziei. 

Ich uprzejmość była jednak pozorna i gdy 

przyjaciółki sądziły, że nie długo dotrą do 

Idlewilde, okazało się, że dwaj mężczyźni są 

zbiegami. Britt, aby przeżyć, została zmuszona 

zostać zakładniczką i jako przewodniczka, 

wyprowadzić mężczyzn z gór. Britt dobrze wie, iż 

nie może liczyć na dobre serce czy empatię 

mężczyzn. Rozumie, że jedyną jej szansą na 

przeżycie jest albo ucieczka, albo czekanie na 

próbującego ją uratować Calvina. Ale to zadanie 

wcale nie jest takie proste, jak mogłoby się 

wydawać. Tym bardziej, gdy Britt odkrywa, iż  

w okolicy doszło do morderstwa, wie, że jej życiu 

zagraża prawdziwe niebezpieczeństwo.  

A morderca jest blisko, a może i bliżej.  

 

,,Każdy musi mieć jakieś sekrety – oznajmił. – Dzięki 
nim jesteśmy podatni na ciosy. 
– Czemu ktokolwiek chciałby być podatny na ciosy? 
– Żeby cały czas trzymać gardę i zachować czujność.’’ 
 

"Black Ice" to thriller młodzieżowy pełen 

mrocznych sekretów z przeszłości, które z każdym 

kolejnym odkryciem wpływają na działania 

bohaterów i stają się motorem napędowym 

niezwykle intrygującej akcji.  

 

 

„Black Ice”, autorstwa: Becca Fitzpatrick.  

 

Mamy w niej morderstwa (nie jedno), porwanie, 

walkę o przeżycie, próby zabójstw, ucieczki, 

tajemnice, mroczne odkrycia, romans i wiele 

emocji. A wszystko to na tle ośnieżonych  

i groźnych gór.  

Wenesa Połozowska 
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Opowiadanie w odcinkach … 
 

180 stopni 

 

Rozdział 4.  
 

Zamknęłam drzwi i odwróciłam się w stronę chłopaka. 

- Stiles, co ty tu robisz? - spytałam lekko zdziwiona.  

- No jak to co? Przecież powiedziałaś, że mogę przyjść. No to jestem - rozłożył ręce i przytulił mnie.  

- Jeju, przepraszam, zapomniałam.  

Stiles pobiegł do kuchni przywitać się z moją mamą. Podeszłam do nich i uśmiechnęłam się.  

- Kochanie idźcie na górę, a ja zrobię wam coś do jedzenia - powiedziała moja mama, przy okazji wyciągając 

talerze i szklanki.   

Złapałam Stilesa za rękę i pociągnęłam go w stronę mojego pokoju.  

- Co tak mnie ciągniesz? Aż tak szybko chcesz być w swoim pokoju ze mą? - poruszył brwiami i zaśmiał się.   

- Głupek - wyszczerzyłam się i puściłam jego rękę.  

Otworzyłam drzwi od pokoju i weszłam pierwsza, chcąc pokazać, że to jest mój pokój, chociaż już o tym 

wiedział. Usiadłam po turecku na łóżku, a Stiles usiadł tak samo, tyle że na podłodze.  

- Może obejrzymy jakiś film? – spytał, a ja tylko na niego spojrzałam. 

- Możemy obejrzeć, tylko, co proponujesz? - sięgnęłam po laptopa, który leżał niedaleko mnie.   

- Może "Ostatnią piosenkę"? – zaproponował.   

- Z chęcią obejrzę - włączyłam Google i zaczęłam wpisywać tytuł filmu.  

-Tylko nie płacz na nim, bo ojciec umiera – powiedział, patrząc w okno.  

Podniosłam głowę znad komputera i spojrzałam na niego zabójczym wzrokiem. Wzięłam poduszkę i z całej 

siły rzuciłam w niego. Stiles, nie spodziewając się tego, wywrócił się.  

- Ał za co to kobieto?  - spytał, masując głowę.   

- Ty wiesz za co. Za spojlerowałeś mi film.  

- Oj no, przepraszam, to obejrzyjmy "Gwiazd naszych wina"?  

- OK - wpisałam nowy tytuł filmu i po chwili włączyłam go.  

Film zaczynał się cudownie, już mi się podobał. Nagle zobaczyłam, że Stiles się szykuje, żeby coś 

powiedzieć.   

- A w tym filmie... -zakryłam mu usta ręką.  

- Ani mi się waż, zaspojlerujesz mi, a będzie z tobą źle, uwierz - na moje słowa Stiles się tylko zaśmiał.  

- Powodzenia, a teraz oglądaj -kiwnęłam głową i zaczęłam oglądać dalej.  

W połowie filmu weszła mama z jedzeniem i piciem. Poprosiła na chwilę Stilesa. On tylko spojrzał na mnie, 

nie wiedząc, o co chodzi. Zatrzymałam film i patrzyłam, jak drzwi za moim przyjacielem zamykają się. 
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Poczekałam chwilę, następnie podbiegłam do miejsca, w którym przed chwilą zniknął Stiles. Moja 

ciekawość była tak duża, że nie powstrzymałam się i przyłożyłam ucho do  drzwi.  

- Stiles jest sprawa.  

- Ale przecież powiedziałem „dzień dobry”, a nie „cześć”.  

Tak, Stiles myślał, że jak przyjaźni się ze mną, to z moją mamą też. No i wyszło, że powiedział do mojej 

mamy „cześć”. Powiem tyle afera była, a on przez dwa tygodnie unikał mojej mamy. To było zabawne.  

- Stiles nie o to chodzi - powiedziała z rozbawieniem mama. 

- No to o co...Proszę pani - szybko dodał.  

- Powiedziałeś już Rose?  

- Jeszcze nie powiedziałem... ymm... a pani jej to powiedziała?  

- Nie mówiłam jej.  

- Uff… to dobrze - odetchnął z ulgą Stiles.  

- Ale w każdej chwili mogę jej powiedzieć, więc albo ty to mówisz, albo ja  

- Czemu pani mnie szantażuje?  

- Stiles musisz jej w końcu powiedzieć, że ją kochasz. A teraz wybacz, ale lecę pozałatwiać sprawy.  

- Dobrze. Do widzenia.  

Słysząc, jak Stiles podchodzi do drzwi i naciska klamkę, odsunęłam się, w sekundę znalazłam się w miejscu, 

w którym siedziałam wcześniej. Widząc go, jak siada uśmiechnęłam się.  

- O co chodziło?  

- Co? O nic, no bo ja... - zatrzymał się i spojrzał na podłogę, po chwili znowu na mnie.  

- No bo ty? - spytałam ciekawa czy powie mi prawdę.  

Przybliżył się do mnie i złączył nasze usta w krótkim, ale delikatnym pocałunku. Moje policzki od razu 

zrobiły się czerwone, a Stiles złapał mnie za nie. Patrzyliśmy sobie w oczy, lecz Stiles postanowił przerwać 

ciszę. 

- Rose, kocham Cię i jesteś dla mnie wszystkim.  

- Stiles no to w takim razie mamy problem - uśmiechnęłam się lekko. 

- Ach, no tak, nie kochasz mnie, rozumiem to, ale... - nie dokończył, bo uderzyłam go lekko z liścia.  

- Ja ciebie też kocham, rozumiesz to K-O-C-H-A-M  C-I-Ę. Pocałowałam go.  

- Czekaj, ty tak serio?  

- Tak na serio Stiles.  

- O ja, ale mega - uśmiechnął się i przytulił mnie -Kończymy film?  

- Pewnie - włączyłam film i położyłam głowę na torsie Stilesa. Oboje spojrzeliśmy na siebie, następnie na 

jedzenie. Bez namysłu rzuciliśmy się na nie o mało co nie wylewając kawy. Cały film śmialiśmy się z siebie 

prawie nie zwracając uwagi na to, co wyświetlało się na ekranie laptopa. Prawie pod sam koniec 

rozpłakałam się. Byłam pewna, że to ta dziewczyna umrze. Jednak to chłopak umarł. Stiles, widząc mnie 

płaczącą, przytulił i zaczął uspokajać. Nie zauważyłam kiedy po prostu zasnęłam i poczułam jedynie, jak 

Stiles kładzie mnie na łóżku i całuje w czoło. Po czym odpłynęłam do świata snów. 

 
         Martyna Krzyżanowska 

c. d. n.  
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Poznaj swojego 

nauczyciela od 

ciekawszej strony! 

 

 
 

 

 

 

 

Imię: Karol 

Nazwisko: Kubiak   

Imieniny: 4 listopada  

Znak zodiaku: byk 

Wzrost: 183 cm 

Rodzeństwo: siostra  

Dzieci: dwie córki   

Pierwsza praca: technolog produkcji 

Czym się najchętniej porusza: samochodem 

Hobby: książki, bieganie   

 

 

 

Ulubiony:  
 

 Potrawa: zupa pomidorowa   

 Napój: cola light 

 Kolor: zielony 

 Film: „Forrest Gump”  

 Książka: Imię Róży  

 Program TV: programy naukowe 

 Pora roku: wiosna 

 Zwierzątko: pies 

 Rodzaj muzyki: muzyka relaksacyjna    

 Zespół: Kult 

 Sport: pływanie i bieganie 

 Idealna kobieta: mądra i piękna  

 Autorytet: Jan Paweł II  

 Największy sukces: dzieci  

 Największe marzenie: ciekawe 

podróże  

 

Gdy była dzieckiem chciała zostać: piłkarzem 
 
Czego nie toleruje wśród zachowań uczniów: 
bezczelności  
 

Czy jest wymagający wobec uczniów:  
stara się 

 

 

                                                                                                                                     
Aleksandra Szmit 
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Rozrywka 

 
 

Dagmara Waigner 
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Rozrywka 

 
Dagmara Waigner 


