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FERIE 2017
Witajcie!
Już, niestety, po feriach. Pierwszy dzień szkoły, po
feryjnej labie, przywitał nas piękną pogodą. Słońce
lśniło, że aż miło! Wiosna się zbliża wielkimi krokami,
czuć ją w powietrzu. Mam nadzieję, że przywitaliście
szkołę godnie i w nowy semestr wejdziecie
z przytupem! Nowe półrocze, nowa energia, nowi WY.
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Drugie półrocze krótsze, a w perspektywie wakacje,
więc do boju…, żeby cały sierpień też dla wszystkich
był spokojnym leniuchowaniem.

AJ

W tym numerze:

WOŚP........................................................................................... 2
Era nacjonalizmu ................................................................ 2
Rocznica wyzwolenia obozu Auschwitz .................. 3
Święto Trzech Króli ............................................................. 5
Dzieje się w ZETCE … ......................................................... 6
Warto posłuchać … ............................................................... 7
Koniecznie obejrzyj … ......................................................... 7

Pamiętajcie
nie
czas
rozpamiętywać
stare
niepowodzenia, ale wraz z nadchodząca wiosną,
nabrać wiatru w żagle i wypłynąć na szerokie wody, a
jakże, wiedzy niezmierzonej i burzliwej. Co było,
minęło. Z zapałem przystąpcie do nauki, o
wypoczynku jednak nie zapominając.
W myśl
powiedzenia „nadgorliwość gorsza itd…”. Jednak nie
spocznijcie na laurach, nowe to zawsze lepsze. Zima
idzie precz, czas więc odkurzyć umysły i „tam sięgać,
gdzie wzrok nie sięga”, cytując wieszcza.

Opowiadanie w odcinkach … ......................................... 8
Poznaj swojego nauczyciela od ciekawszej strony!
.................................................................................................... 10
„I każdy może być poetą” .............................................. 11
Co w kulturze piszczy … ................................................ 11
Rozrywka ............................................................................... 12
Rozrywka ............................................................................... 13
Rozrywka ............................................................................... 14

GaZETKA

Nr 4, 2016/2017

WOŚP

Era nacjonalizmu

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy (WOŚP) –
fundacja o charakterze filantropijnym, której
podstawowym celem według statutu jest: „działalność
w zakresie ochrony zdrowia polegająca na ratowaniu
życia chorych osób, w szczególności dzieci, i działanie
na rzecz poprawy stanu ich zdrowia, jak również na
działaniu na rzecz promocji zdrowia i profilaktyki
zdrowotnej”.

Symbol Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

W tym roku odbył się już 25 finał Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy. Jak co roku Brzeg Dolny wspierał
w tym wydarzeniu potrzebujących. Przy organizacji
dolnobrzeskiego finału WOŚP, który odbywał się w
Kompleksie Hotelowo-Sportowym „Rokita” pracowało
ponad 80 wolontariuszy. Uczniowie z naszej szkoły
również włączyli się w akcje i starali się pomóc jak
tylko mogli. Nie tylko kwestowali na ulicach, ale
również prowadzili orkiestrowy sklepik i stoiska. Już
od wczesnych godzin wolontariusze przechadzali się
po ulicach i zbierali pieniądze, nagradzając
darczyńców symboliczną naklejką w kształcie serca.
Podczas finału licytowano także wiele przedmiotów.
A wolontariusze z Klubu Honorowych Dawców Krwi
„Rokita” zbierali oprócz datków na orkiestrę również
deklaracje mieszkańców jako dawców szpiku
kostnego. 25 finał zakończyło „światełko do nieba”,
czyli pokaz sztucznych ogni.
Ola Szmit
Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym

dobra zmiana czy
powinniśmy się bać?

W ostatnim roku - pod względem politycznym bardzo dużo się działo: wybory w USA, ustawa
antyterrorystyczna, CETA, Czarny Protest - to tylko
najważniejsze wydarzenia ostatniego roku. Sam
nadchodzący rok też zapowiada się ciekawie:
rozpoczęła się kadencja Donalda Trumpa, pierwsze
decyzje (jak np. zakaz wjazdu dla wyznawców Islamu)
są równie kontrowersyjne jak sam prezydent, z kolei
inne kraje (np. Francja) po wielu latach neoliberalnych
rządów też dążą do zmiany kierunku politycznego. Czy
zbliżające zmiany są faktycznie “dobrą zmianą”, czy
świat idzie w niedobrym kierunku?
Najpierw zacznijmy od “cieni” zmian, czyli od CETY
i ustawy antyterrorystycznej. Ta druga, która
wymusiła rejestrację numerów, była przygotowana
jeszcze przez rząd PO-PSL, czyli przez poprzednią
władzę. Niestety, PiS zamiast anulować projekt swoich
poprzedników – „przepchało” go, chcąc zdążyć na
Światowe Dni Młodzieży i szczyt NATO. Obecnie
jednak ta ustawa prawdopodobnie będzie służyć
wyłącznie w celach politycznych, dlatego powinna
zostać wycofana. Z kolei CETA to umowa pomiędzy
Europą a Kanadą dotycząca wolnego handlu. Niby ma
być korzystniejsza od ACTA (kanadyjskie firmy nie
mają aż tak chorych pomysłów), ale tajność
dokumentów może sugerować pójście tą samą drogą,
ale po cichu. Ponadto w Kanadzie „rządzi” żywność
genetycznie modyfikowana (GMO), z kolei tamtejsi
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konsumenci nawet o tym nie wiedzą, ponieważ nie
ma tam obowiązku informowania o tym, że dany
produkt jest modyfikowany genetycznie, łamiąc
prawo do informacji, co jemy; dlatego też powinna
zostać z automatu odrzucona. Niestety, protestów
w sprawie CETA było niewiele, ponieważ wiele osób
w tym samym czasie została wciągnięta przez media
w protesty ws. aborcji jako temat zastępczy, ale o tym
za chwilę.
Teraz
czas
na
“blaski”,
czyli
walkę
o podstawowe prawo człowieka - prawo do życia
(paradoksalnie bojkotowane przez ruchy, które niby
o nie walczą), walkę z państwem islamskim oraz
odejście neoliberałów, działających na smyczach
korporacji, a nie w imię drugiego człowieka.
Neoliberałowie
pomimo słowa
“liberał”
w nazwie - walczą z liberalizmem, np. wprowadzając
wszelkiej maści podatki (lub podwyższając
dotychczasowe), zajmują się wymyślaniem coraz to
nowszych standardów (np. długość ogórka czy
krzywizna banana) czy też szukają poprzez różne
urzędy w każdej małej firmie (lub u zwykłego
obywatela) wszelkiej maści przewinień. Widząc cały
zestaw “usprawnień” (dla tych “na górze” oczywiście),
nic dziwnego, że odchodzą. Zaczęło się od Węgier
(Viktor Orbán - 2010), ale to od niedawna karuzela
zaczęła się kręcić “na całego” - była Polska (Jarosław
Kaczyński - 2015), jest USA (Donald Trump - 2016),
a za moment prawdopodobnie dołączy Francja
(Marine Le Pen - 2017?). Dopóki Niemcy nie dołączą
do tego grona, możemy spać spokojnie.
Nowe rządy - w przeciwieństwie do poprzedników próbują respektować najbardziej podstawowe prawo
człowieka - prawo do życia, co nie podoba się garstce
kobiet, która chce decydować o życiu drugiego
człowieka pod pretekstem “prawa wyboru” wobec
“swojego” ciała. Ta garstka (z bardzo dobrym
skutkiem) straszy zwykłe kobiety, a nawet posuwa się
do takiej patologii, że wciąga apolityczne YouTuberki
(niestety, ich blogi nie są regulowane prawem prasy chociaż od jakiegoś czasu to one głównie kształtują
poglądy młodego widza). Na tyle zmanipulowały
Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym
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opinię publiczną, że nagle marsz proaborcyjny stał się
“strajkiem kobiet”. Co ciekawe, sama ustawa - poza
jednym podpunktem - była bardzo prokobieca, ale
została sprowadzona, moim zdaniem, do jednego
podpunktu. Zaraz po Polsce doszło USA, które jednak
prawdopodobnie nie ustąpi.
Na koniec: walka z ISIS. Fakt, wśród wielu osób są
faktycznie kobiety i dzieci, ale niestety jest mniejsza
od liczby mężczyzn w wieku produkcyjnym.
W dodatku większość kobiet i dzieci, jeżeli ucieka, to
w zdecydowanej przewadze tylko do Europy. Dlatego
też nowy prezydent USA zakazał wjazdu imigrantom może zbyt radykalnie.
Podsumowując:
zawirowań
politycznych
w najbliższym czasie można się bać, ale to tylko groźny
początek, który jednak zakończy się dobrze. Po prostu
nadchodzi nowe pokolenie, “pokolenie Wykopu”,
które już nie wierzy w dobroduszność polityków, tylko
chce żyć po swojemu, bez ingerencji rządu i bez
wymuszonej tolerancji.
Kacper Jabłonka

Rocznica wyzwolenia
obozu Auschwitz
W tym roku obchodziliśmy 72 rocznicę wyzwolenia
najbardziej znanego i okrutnego obozu Auschwitz.
Nazistowski niemiecki obóz koncentracyjny stał się
dla świata symbolem Holokaustu, ludobójstwa
i terroru. Utworzony został przez Niemców w połowie
1940r. na przedmieściach Oświęcimia polskiego
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miasta, które zostało włączone przez nazistów do
Trzeciej Rzeszy.
Miasto to otrzymało niemiecką nazwę Auschwitz,
która
stała
się
również
nazwą
obozu:
Konzentrationslager Auschwitz.
Bezpośrednim
powodem stworzenia obozu była powiększająca się
liczba aresztowanych przez niemiecką policję Polaków
i związane z tym przepełnienie więzień.
Miał to być kolejny obóz terroru, od 1942 zaczął
stawać się największym ośrodkiem masowej zagłady
Żydów. Początkowo załogę obozu czyli SS stanowili
wyłącznie Niemcy , później rekrutowano do niej tzw.
folksdojczów, czyli obywateli innych państw
z obywatelstwem niemieckim, którzy podpisali
niemiecką listę narodowości - Volkslistę. Przez cały
okres funkcjonowania obozu przewinęło się tam
8 tys. Esesmanów i nadzorczyń SS.
W 1943r. kompleks Auschwitz składał się z trzech
dużych obozów: Auschwitz I, Auschwitz II-Birkenau,
Auschwitz III-Monowitz i kilkadziesiąt mniejszych
podobozów.

Obóz koncentracyjny Auschwitz

W obozie Auschwitz zarejestrowano i umieszczono
około 400 tys. osób deportowanych w tym ok. 200 tys.
Żydów, ok. 150 tys. Polaków, ok. 23 tys. Romów,
ok. 12 tys. sowieckich jeńców wojennych oraz ok. 25
tys. innych narodowości. Większość tych osób zginęła
wskutek nadludzkiej pracy, terroru, głodu, chorób,
epidemii, warunków bytowych oraz eksperymentów
medycznych. Większą cześć więźniów Niemcy
przenieśli do innych obozów, gdzie bardzo wielu z nich
zginęło. W chwili wyzwolenia w obozie znajdowało się
ok. 7 tys. więźniów.
Pod koniec 1944 r. w obliczu zbliżającej się Armii
Czerwonej władze obozowe zaczęły zacierać ślady
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swej zbrodni. Niszczone były dokumenty, obiekty
rozbierano, palono lub wysadzano.
Więźniów zdrowych i nadających się do pracy
ewakuowano w dniach 17-21 stycznia 1945 r. w głąb
Trzeciej Rzeszy, działo się to w chwili, gdy żołnierze
sowieccy wyzwalali Kraków.
27 stycznia 1945r. ok 7 tys. więźniów pozostawionych
przez Niemów w obozie zostało uwolnionych przez
Armię Czerwoną.
Parę miesięcy po zakończeniu wojny i wyzwoleniu
obozów, polscy byli więźniowie zaczęli publicznie
propagować idee upamiętniania ofiar Auschwitz. W
chwili, kiedy było to możliwe, część z nich przybyła na
miejsce obozu, aby chronić pozostałości i doprowadzić
do zorganizowania tzw. Stałej Ochrony Obozu
Oświęcimskiego, opiekując się również licznymi
osobami, przybywającymi na miejsce, aby szukać
śladów swoich bliskich, pomodlić się i oddać hołd
pomordowanym.
14 czerwca 1947r. byli więźniowie zorganizowali
pierwszą wystawę na tym terenie, w otwarciu
wystawy wzięło 50 tys. osób: byli więźniowie,
rodzinny pomordowanych, pielgrzymi oraz delegacja
polskich władz, przedstawiciele Głównej Komisji
Badania Zbrodni Niemieckich i Centralnej Żydowskiej
Komisji Historycznej , a także delegacje ambasad
z Wielkiej Brytanii , Czechosłowacji i Francji. Wystawa
powstała jeszcze przed oficjalnym powołaniem do
życia Muzeum.
Znani Polacy, którzy przeżyli koszmar obozu Auschwitz
np. Władysław Bartoszewski, Jan Nowak Jeziorański
przez całe swoje życie starali się pokazać, czym był
obóz koncentracyjny, co w nim widzieli, co przeżyli
i co spowodowało, że powstały.
„Najważniejszym zadaniem jest wykrycie wszystkich
przywódców polskich,[…] aby można ich było
unieszkodliwić.[…] Wszyscy fachowcy polskiego
pochodzenia zostaną wyzyskani w naszym przemyśle
wojennym. A potem wszyscy Polacy znikną z tego
świata”.
Heinrich Himmler, Reischsfuhrer SS

Beniamin Lisowski
Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym
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Święto

Trzech

Króli

–

zwyczaje

i obchody
Zwyczaje święta Trzech Króli krystalizować się zaczęły
na przełomie XV i XVI wieku. Popularne stało się
święcenia złota i kadzidła, którym była żywica
z jałowca. Okadzano nim potem domy i obejścia, co
miało zabezpieczać przed chorobami i nieszczęściami.

Święto Trzech Króli to potoczna nazwa Objawienia
Pańskiego, czyli święta upamiętniającego objawienie
się Boga człowiekowi. Trzej mędrcy ze Wschodu
przybyli do Betlejem, gdzie narodził się Jezus, by
oddać mu pokłon. Na pamiątkę tego wydarzenia
Kościół ustanowił właśnie święto Objawienia
Pańskiego. Jest to jedno z pierwszych świąt
ustanowionych przez Kościół. Dawniej to ten dzień był
świętem Bożego Narodzenia i w niektórych kościołach
jest tak do dziś. Obchodzono je również, jako święto
Chrztu Pańskiego, ale w IV wieku zarówno Boże
Narodzenie jak i dzień Chrztu Pańskiego stały się
odrębnymi świętami.
W związku z tym podziałem głównym wydarzeniem,
świętowanym 6 stycznia, stał się pokłon mędrców ze
Wschodu, oddany Chrystusowi. Co ciekawe, biblijne
opisy nie mówią o tym, ilu mędrców przybyło, ani nie
podają ich imion. Tradycyjnie od średniowiecza
w zachodnim chrześcijaństwie nazywani są imionami
Kacper, Melchior i Baltazar.

W XVIII wieku upowszechniać się zaczął również
zwyczaj święcenia kredy, którą zwyczajowo w święto
Trzech Króli na drzwiach wejściowych w wielu domach
katolickich pisano litery: C†M†B (lub K+M+B) oraz
datę bieżącego roku. Co ważne, litery te są skrótem od
łacińskiego życzenia "Christus Mansionem Benedicat",
oznaczającego "Niech Chrystus błogosławi temu
domowi", nie zaś od imion mędrców, jak mylnie
niektórzy sądzą.

Orszak Trzech Króli na ulicach Brzegu Dolnego

Orszak Trzech Króli
Stosunkowo nowym w Polsce zwyczajem obchodzenia
święta 6. stycznia jest Orszak Trzech Króli. To
ogólnopolskie wydarzenie o charakterze rodzinnym,
organizowane w 2017 roku w 560 miejscowościach w
kraju, w ramach, którego odbywają się jasełka,
koncerty kolęd i konkursy dla uczestników. Ludzie
maszerują ulicami miasta, idąc za głównymi
bohaterami
wydarzenia:
królami
Kacprem,
Melchiorem i Baltazarem.

Orszak Trzech Króli na ulicach Brzegu Dolnego

Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym

Weronika Krzysztofik
& Lena Pliszczyńska
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Dzieje się w ZETCE …
Studniówka!

WOŚP 

4 Lutego odbyła się
studniówka, mamy nadzieję,
że nasi maturzyści bawili się
do białego rana ! :)

15 stycznia odbyła się charytatywna akcja
pod tytułem Wielka Orkiestra Świątecznej
Pomocy. Blisko 120 tysięcy wolontariuszy
zbiera pieniądze, rozliczane następnie
w około 1600 sztabach, w tym
w kilkudziesięciu zlokalizowanych w wielu
miejscach na świecie. W ciągu poprzednich
24 Finałów WOŚP Orkiestra zebrała
i przekazała na wsparcie polskiej medycyny
sumę ponad 720 mln PLN.

Polonez
maturzystów 
Jak co roku nasi maturzyści wzięli
udział w Polonezie dla Fredry,
który odbył sie we Wrocławiu.

Zawody 
Gratulujemy dziewczynom
1. miejsca w Powiatowej
Licealiadzie w koszykówce.

Agnieszka Klimczak
Karolina Leśniak
Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym
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Warto posłuchać …
Pierwszym albumem który chciałybyśmy polecić to
„Made” zespołu Big Bang. Jest to Koreański zespół
który zadebiutował 19 sierpnia 2006 roku. Ich piosenki
są wesołe, ale bywają też utwory smutne. Big Bang
z roku na rok się rozwijali i w tym albumie widać efekt
ich ciężkiej pracy przez te lata. Piosenki w tym albumie
wpadają w ucho i przypadną każdemu do gustu.

Koniecznie obejrzyj …

Gatunek: dramat
Oryginalny tytuł: ,,Powidoki"
Reżyseria: Andrzej Wajda
Scenariusz: Andrzej Mularczyk
Producent: Michał Kwieciński
Muzyka: Andrzej Panufnik
Montaż: Grażyna Gradoń
Scenograf: Marek Warszewski
Data premiery: 13 stycznia 2017
Czas trwania filmu: 1 godz. 38 min.

Kolejnym albumem jest „Glory Days” brytyjskiego
girlsbandu Little Mix. Piosenki w tym albumie są pełne
energii i nie tylko, są tam utwory wolne i szybkie.
Dzięki temu każdy może znaleźć coś dla siebie.
Naszym zdaniem to najlepszy album od ich kariery.
Piosenki nie mają jakiegoś trudnego, głębszego
znaczenia więc z pewnością nikt nie będzie miał
problemu ze zrozumieniem tekstu.
Kadr z filmu „Powidoki”

Opowieść o Władysławie Strzemińskim, malarzu,
teoretyku sztuki i pedagogu. Strzemiński był
konstruktywistą.
Sprzeciwiał
się
systemowi
socjalistycznemu, przez co nie mógł znaleźć pracy.
Charyzmatyczny malarz Władysław Strzemiński nie
godzi się z socrealizmem i pozostaje wierny swojej
drodze artystycznej. Zmarł z głodu w Łodzi w 1952
roku.

Martyna Krzyżanowska
Wenesa Połozowska
Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym

Agnieszka Poniszewska
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Opowiadanie w odcinkach …
180 stopni

Rozdział 1.
Obudził mnie dźwięk sms’a dochodzącego z mojego telefonu. Z niechęcią wyciągnęłam rękę spod poduszki
i po omacku zaczęłam szukać telefonu na stoliku obok mojego łóżka. W końcu poszukiwania udały się. Położyłam się
na plecach i dałam telefon nad moją twarzą, by móc odczytać wiadomość. Uśmiechnęłam się pod nosem, gdy
zobaczyłam tekst. Dostałam go od mojego przyjaciela Stiles’a. To była już tradycja, że zawsze na weekend mnie budzi
jakąś miłą wiadomością. Dziś padło na słowa: „Cześć, jak się spało? Mogę dzisiaj do ciebie wpaść? :)”. Przyłożyłam
telefon do klatki piersiowej i zamknęłam oczy. Wszystko było pięknie, dopóki nie poczułam, jak mi brzuch burczy
z głodu. Wygramoliłam się z łóżka przy okazji zakładając stopki, ponieważ podłoga nie była zbyt ciepła. Tęskniłam za
wcześniejszym domem. Mieszkaliśmy tam dobre 17 lat, nie wiem, co się stało, że musieliśmy się wyprowadzić. Jedno
mnie cieszy, że mam przyjaciela przy sobie. Gdy się wyprowadziliśmy, moja mama miała 37 lat a ojciec 38 lat. Minęły
już dwa miesiące od naszej przeprowadzki, lecz to, co straciłam, mniej więcej odzyskałam. Tam miałam przyjaciółkę,
a tu mam przyjaciela, wspaniałego przyjaciela. Stiles nie zawsze miał dla mnie czas, ale to jest normalne. Podeszłam
do swojego biurka, na którym leżała ładowarka. Następnie podeszłam do kontaktu, podłączając telefon do
ładowania. Spojrzałam przez okno. Na dworze świeciło słońce. Przymrużyłam oczy i przeciągnęłam się. Oderwałam
wzrok, czując, jak brzuch domaga się śniadania. Powolnym krokiem wyszłam z pokoju, kierując się w stronę kuchni.
Kiedy doszłam do schodów, usłyszałam ‘’rozmowę” rodziców. Usiadłam na pierwszym schodku na górze i zaczęłam
przysłuchiwać się rozmowie:
- Że co? I ja przez całe życie żyłem z takim potworem - krzyknął ojciec, a ja z ciekawości usiadłam o kilka
schodków niżej, by przyjrzeć się całej sytuacji - to w końcu wyjaśnia twoje zachowanie w ciągu tych miesięcy dokończył z warknięciem
- Posłuchaj, chcesz czy nie chcesz to jest prawda, ja nie chcę nic wam zrobić, zrozum, kocham naszą córkę
i ciebie - mówiła ze spokojem mama. Podeszła do niego, chcąc go przytulić, lecz on odsunął się jak najdalej,
by chronić siebie
- Nie mam zamiaru żyć z kimś takim jak ty
- A co z Rose? Ją też zostawisz - mama opuściła ręce i w jej oczach pojawiły się łzy.
Lekko otworzyłam usta, nie mogąc uwierzyć w to, co się właśnie działo. Czy mój ojciec chciał nas zostawić? Ale
dlaczego? Te pytania męczyły mnie, chciałam się dowiedzieć, o co chodzi. Z za myśleń wyrwała mnie odpowiedź ojca:
- Kobieto tu chodzi o moje życie, co mnie obchodzi czy ją zostawię czy nie. Ja chce jeszcze pożyć rozumiesz powiedział stanowczo, a w moich oczach pojawiły się łzy. Jak on tak mógł, czemu on nam to robił, czy już nic
dla niego nie znaczyłyśmy.
Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym
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Spuściłam głowę po to, żeby powstrzymać się od płaczu. Prawą ręką zakryłam usta a oczy przymknęłam, sprawiając,
że łzy spłynęły mi po policzkach. Lekko spojrzałam w stronę przedpokoju, w którym byli moi rodzice. Teraz stała tam
tylko mama, która wytarła łzy i odwróciła się w stronę kuchni. Oparłam głowę o szczebelki, lecz usłyszałam
skrzypnięcie pierwszego schodka. Spojrzałam w tamtą stronę i zobaczyłam ojca, który wchodził na górę, zapewne do
jego i mamy pokoju. Nie chciałam nawet na niego patrzeć, więc wzrok wbiłam w drzwi wejściowe naszego
przytulnego domu. Ojciec postanowił, że zatrzyma się przy mojej osobie i kucnął przede mną patrząc na mnie. Wzrok
kierowałam gdziekolwiek, ale nie na niego. Ojciec postanowił przerwać tę ciszę niepotrzebnymi słowami:
- Może ty też jesteś takim potworem, jakim jest ona co? – powiedział z sarkazmem. Nie odezwałam się Odpowiesz mi?! Krzyknął.
- Sam jesteś potworem - wyszeptałam nadal na niego nie patrząc.
- Potworem, to jest twoja matka - starał się mówić ze spokojem – posłuchaj, patrz na mnie, jak do ciebie
mówię - spojrzałam na niego tak, jak sobie zażyczył.
- Lepiej? A teraz zejdź mi z oczu, bo nie chcę już nawet na ciebie patrzeć - warknęłam.
- Dziecino, posłuchaj mnie albo tu zostajesz z tym czymś - palcem wskazał na moją mamę, która stała
w kuchni - albo odchodzisz ze mną
- Po pierwsze mama nie jest czymś. Mama jest człowiekiem i ma imię, a po drugie ja zostaję tu razem z mamą
- powiedziałam stanowczo i sztucznie się uśmiechnęłam, by powstrzymać się od płaczu.
- Wiesz, co ja nie mam czasu, by się z tobą sprzeczać. Ja idę, a ty zostań z tym ohydnym potworem, jakim jest
twoja matka – po tych słowach wstał i szybko skierował się do pokoju.
Kilka łez spłynęło po moich policzkach, lecz szybko je wytarłam i powoli wstałam, schodząc na dół, kierując się
w stronę kuchni. Moja mama chowała talerze i kubki do szafek po śniadaniu, które jadła z tatą. Wtedy przypomniało
mi się, że byłam strasznie głodna. Widząc, jak mama nakłada tosty i jajecznicę na talerz, a do szklanki nalewa sok
pomarańczowy, podeszłam do stołu i usiadłam na krześle. Podeszła do mnie i położyła to wszystko przede mną.
Spojrzałam na nią ze zmartwieniem, a ona jedynie się uśmiechnęła i pogłaskała mnie po głowie. Moja mama lubiła
mnie tulić, głaskać i całować w policzki, czoło. Może i czułam się wtedy ja 6-latka, ale to sprawiało, że czułam się
bezpieczniej.
Wzięłam ostatni kawałek tostu i jednym łykiem wypiłam połowę soku, a po chwili szklanka była już pusta.
Wstałam od razu biorąc talerz i szklankę do zlewu, by umyć po sobie brudne naczynia. Moja mama poszła do pokoju
gościnnego i usiadła na kanapie. Kiedy już to zrobiłam, spojrzałam na mamę ze smutkiem i powoli podeszłam do niej.
Usiadłam zaraz koło niej od razu, przytulając mocno. Kate, czyli moja mama, wytarła łzy i popatrzyła na mnie.
Uśmiechnęła się i również mnie przytuliła. Otworzyłam buzię, chcąc się odezwać, lecz szukałam odpowiednich słów.
W końcu odezwałam się:
- Mamo o co chodzi? Czemu ojciec nas zostawia? Czemu on mówi, że jesteś… - nie dokończyłam bo
przyłożyła mi palce do ust.

Martyna Krzyżanowska

c. d. n.
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Ulubiony:

nauczyciela od

 Kolor: zielony

ciekawszej strony!

 Potrawa: sushi
 Napój: coca - cola
 Film: August Rush Notebook
 Pora roku: lato
 Muzyka: Rnb, reggae
 Wokalista/zespół: jest ich wiele
 Program TV: kabarety
 Zwierzątko: pies
 Idealny mężczyzna: nie istnieje

Największy sukces: cudowne dzieci
Imię: Agnieszka
Nazwisko: Gumowska

Nie toleruje wśród zachowań uczniów:
bezczelności, agresywnego zachowania

Imieniny: 21 stycznia
Znak zodiaku: koziorożec

Autorytet: tato

Wzrost: 178 cm
Rodzeństwo: 1

Gdy była dzieckiem chciała zostać:
pielęgniarką

Dzieci: dwoje
Pierwsza praca: barmanka

Czy jest wymagająca wobec uczniów:
stara się

Czym się najchętniej porusza: samochodem

Hobby: muzyka, film

Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym
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„I każdy może być poetą”
kocham cię a co to znaczy?
czy to wyryte na drewnianej ławce
czy na karteczce w komodzie lub szafce
czy wyświetlone na ekranie
czy powiedziane tuż przed spaniem
gra tutaj rolę? to słowa, bez działań są puste, ubogie
bez twoich starań na miłość odpowiedź brzmi wyjdź
bezduszne, okrutne, prawda?
całkiem jak słowa kocham cię

mówisz dzień dobry
czy dobrym jest?
dziękuję
wdzięczny jesteś naprawdę?
przepraszam
to słowo skruchy, czy mówić tak wypada?
proszę
a o co?
o prawdę w ludziach, błagam

'dziecko'
mam już miejsce
i dorastanie niech mnie ominie
nie chcę
boję się otworzyć oczy
na prawdę, tę najgorszą
wolę, kiedy moje dziecko
oczy mi zasłoną
przykrywa
moje
dziecko
to w środku
oślepia
mnie
a ja NIE CHCĘ DORASTAĆ
NIE CHCĘ
ani widzieć wyraźnie
zostawcie moje dziecko

otka dziewczy
Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym

Co w kulturze piszczy …

Wielka gala Oscarów odbyła się 26 lutego. Nominacje
ogłoszono już 26 stycznia. Wśród nominawanych
aktorów i aktorek znajdowali się m.in Ryan Gosling,
Denzel Washington, Isabelle Huppert, Natalie Portman
i Meryl Streep.
Rekordzistą pod względem nominacji musical
''La La Land'' z Rayanem Goslingiem i Emmą Stone
w rolach głownych. Musiacal ten miał szansę aż na
czternaście statuetek. Po sześć nominacji dostały trzy
produkcje: '' Manchaster by the sea'' , '' Lion. Droga do
domu'' oraz ''Przełęcz ocalonych''. Po raz dwudziesty
do Oscara została nominowana Meryl Step za rolę
główną w filmie ''Boska Florence''. Aktorka
niewątpliwie jest usatysfakcjonowana szansą na swoją
czwartą statuetkę.

Nagroda Akademii Fimowej

Galę wręczenia oscarów poprowadził Jimmy Kimmel –
gospodarz słynnego talk show i producent telewizyjny.
Tradycyjnie wielka gala odbyła się w hollywoodzkim
Dolby Theatre. A o szczegółach przyznanych nagród
w następnym, wiosennym numerze.
Sara Abramek
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Rozrywka

Dagmara Waigner
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Rozrywka

Dagmara Waigner
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