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Rozmawiajcie z nimi, dzielcie się swoimi przeżyciami,

23 czerwca obchodzimy Dzień Ojca. Święto bardzo
ważnej osoby dla każdego człowieka. Tata daje nam
bezpieczeństwo, uczy nas życia, dotrzymuje nam
towarzystwa w trudnych momentach, a także sprawia,
że nasze życie jest barwne i piękne. To osoba nie do
zastąpienia. Nie zawsze zauważamy to, ile Tata dla nas
robi, wydaje nam się to proste i oczywiste. Tak już po

nie traćcie bliskości między Wami, to najważniejsze.
Dzień Ojca i jego świętowanie to jedynie szczyt masy
dobrych rzeczy, które powinniśmy dla nich robić!
W związku z tym, że jest to ostatnia GaZETKA
w

tym

roku

szkolnym,

Wam

udanych

i przede wszystkim bezpiecznych wakacji. Miłego
odpoczynku!
Ola Sienkiewicz

prostu jest i być musi. Jednak rola ojca oprócz tego, że
daje szczęście, wymaga poświęceń, wielu wyrzeczeń,

życzę
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Warto wiedzieć,

w senacie. Porażkę w wyborach poniosła strona

że …

18 czerwca odbyła się druga tura wyborów,

reżimowa.

ponieważ w Sejmie obsadzono tylko 165 miejsc.
Opozycja uzyskała 1 mandat w sejmie oraz

4 czerwca 1989 roku to jedna z najważniejszych

7 w senacie, była to maksymalna liczba posłów

dat w najnowszej historii Polski, w wyborach

i senatorów, na jaką pozwalał kontrakt zawarty

Polacy

z komunistami, reszta miejsc przypadła koalicji

powiedzieli

komunistycznemu. Były

„nie”

systemowi

to pierwsze

wybory

rządzącej.

parlamentarne po II wojnie światowej zwane

23 czerwca posłowie i senatorowie wybrani z listy

wyborami czerwcowymi. Zostały przeprowadzone

„Solidarności”

na zasadach

Parlamentarny, na czele którego stanął Bronisław

uzgodnionych w trakcie rozmów

Okrągłego Stołu.

Geremek.

utworzyli

Pierwszym

Obywatelski

poważną

Klub

decyzją

Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego było
wybranie

prezydenta,

którym,

z

przewagą

jednego głosu, został gen. Wojciech Jaruzelski.
Wyborcza klęska komunistów uniemożliwiła im
powołanie własnego rządu, w związku z czym
24 sierpnia na czele koalicyjnego gabinetu stanął
Tadeusz Mazowiecki.

Plakat wyborczy „Solidarności” z 1989 r. (źródło:
www.solidarnoscwielkopolska.pl)

W wyniku

wyborów zostało wybranych 460

posłów do Sejmu PRL oraz 180 senatorów do
nowoutworzonego Senatu PRL. W Pierwszej turze
4 czerwca spodziewano się 80% frekwencji,
tymczasem

wyniosła

62,11

%,

zwyciężyli

kandydaci „Solidarności”, którzy zdobyli 160 na

Tadeusz
Mazowiecki
na
czele
pierwszego
niekomunistycznego rządu. (źródło: www.wyborcza.pl)

Beniamin Lisowski

161 możliwych mandatów w sejmie i 92 ze 100
Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym
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23 czerwca

Dzień Ojca jest obchodzony w wielu krajach

Dzień Ojca

Dzień Matki.

świata, zazwyczaj nieco mniej świątecznie niż

Dzień Ojca – to oficjalnie obchodzone święto,
niestety mniej znane niż Dzień Matki. Zwyczajowo
składamy wtedy naszym ojcom życzenia, czasem
kupujemy drobne upominki.
(źródło: www.bigpoint.com)

Dzień ojca w innych krajach
Najpopularniejszym dniem, w którym obchodzi
się Dzień Ojca na świecie, jest trzeci czwartek
czerwca. W tym dniu świętuje się go w:
Argentynie, Bułgarii, Kanadzie, Chile, Chinach,
(źródło: www.e-skwerekpoetow.pl)

Jak powstało to święto?

Czechach, na

Węgrzech, Japonii, Meksyku,

Holandii, Peru, na Filipinach, w Szwajcarii,
w Turcji, Wielkiej Brytanii, na Ukrainie i w Stanach

W Polsce jest obchodzone 23 czerwca, a pomimo

Zjednoczonych.

dość długiej historii samego święta, w naszym

We Włoszech i Hiszpanii Dzień Ojca obchodzony

kraju pojawiło się ono dopiero w 1965r. Cała

jest 18 marca, w dzień Św. Józefa.

historia święta dla dzieci, które chcą uczcić

Na Litwie - w pierwszą niedzielę czerwca, zaś

i wyrazić miłość do swoich ojców, rozpoczęła się

w Austrii w drugą.

ponad pół wieku wcześniej w miejscowości

W Niemczech ojców honoruje się w dniu

Spokane w stanie Waszyngton. To właśnie tam,

uroczystości Wniebowstąpienia Pańskiego (40

w 1910r., z inicjatywy Sanory Louise Smart Dodd,

dzień po Wielkanocy). W tym kraju Dzień Ojca

która chciała tak oddać hołd swojemu ojcu,

przekształcił się w Dzień Mężczyzny.

którego uważała za niezwykłego człowieka (po

Lena Pliszczyńska

śmierci żony sam wychował sześcioro dzieci).

& Weronika Krzysztofik

Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym
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Wakacje coraz bliżej!

Najwyższe wzniesienie na Wale Trzebnickim
osiąga wysokość 284m. Poniżej trzebnickiego
wyniesienia

położone

są

kompleksy

leśne

z urokliwymi oczkami stawów milickich. Kompleks
stawów milickich założony został w XII wieku
przez Cystersów. Stawy te są teraz nie tylko
walorem turystycznym, ale również siedliskiem
dla ponad 170 gatunków ptaków.
Każdy z nas lubi spędzać czas wolny inaczej –
aktywnie lub nie. Nie każdy lubi dalekie podróże,
dlatego

ekipa

redakcyjna

naszej

GaZETKI

przychodzi wam z pomocą!

Co więc warto

zobaczyć w naszej okolicy?

Dolny Śląsk jest

bardzo atrakcyjnym pod względem turystycznym
regionem o niezwykle urozmaiconym krajobrazie.

Stawy Milickie (źródło: www.dnikarpia.barycz.pl)

Zachwyca różnorodnością – od pól i lasów,
poprzecinanych leniwie płynącymi rzekami, po
wyniosłe szczyty Sudetów. Znajduje się tu
mnóstwo atrakcji oraz sieci tras rowerowych,
z których uwielbiają korzystać ci najaktywniejsi.
Wspaniałą propozycją dla miłośników ruchu
i przyrody, może okazać się malowniczy rejon
Wzgórz Trzebnickich, gdzie panują doskonałe
warunki

do

uprawiania

turystyki

pieszej

Dla tych, którzy od przyrody wolą zgiełk miasta
idealnym wyborem będzie Wrocław – perła
Dolnego Śląska, zwany inaczej ''miastem mostów''
albowiem znajduje się ich tutaj aż 198. Jeśli dla
kogoś nie jest już atrakcją, pochodzący z XIII
wieku, jeden z największych i najpiękniejszych
rynków w Europie lub przepiękny Ostrów Tumski,
nie znaczy to, iż we Wrocławiu będzie się nudzić.

i rowerowej.

Wzgórza Trzebnickie (źródło: www.krainawzgorz.pl)
Ostrów Tumski (źródło: www.www.podrozepoeuropie.pl)

Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym
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Niedaleko Rynku w olbrzymiej rotundzie, znajduje
się panoramiczny obraz o wymiarach 120 x 15 m.
Przedstawia

on

bitwę

pod

Racławicami,

namalowany przez grupę malarzy kierowaną
przez Wojciecha Kossaka i Jana Stykę. Na terenie
Wrocławia

znajduje

się

również

wiele

kompleksów leśnych. Największy z nich jest Park

Zamek w Wojnowicach (źródło: www.goodpoland.com)

Szczytnicki z egzotycznym i pełnym uroku
Ogrodem

Japońskim.

Pokaz

multimedialnej

fontanny na pergoli robi wrażenie, zwłaszcza
wieczorem, gdy zaczyna się ściemniać.

Klasztor

w

Lubiążu

jest

jednym

z najwspanialszych zabytków sztuki sakralnej
w Polsce. Jego piękna barokowa fasada odznacza
się imponującymi rozmiarami – aż 223 m
długości!

Ogród Japoński we Wrocławiu (źródło:
www.polskaniezwykla.pl)

Klasztor w Lubiążu (źródło: www.zamki.pl)

Nie sposób opisać wszystkie skarby,

Ponadto Wrocław oferuje szeroką gamę rozrywek
innego typu – kina, teatry, kręgielnie oraz Escape
Rooms, które są świetnym pomysłem na zabawę
ze znajomymi.
Dla pasjonatów historii i architektury, nasze
okolice są prawdziwym skarbem. Dolny Śląsk
słynie z wielu zamków i innych budowli.
Niedaleko Wrocławia w Wojnowicach podziwiać
można prawdziwie bajkowy zamek, który wygląda

kryjące się w naszej okolicy, która wciąż zadziwia
pięknem i bogactwem dziedzictwa kulturowego.
Może

Tobie,

drogi

czytelniku

uda

się

w najbliższym czasie odkryć chociaż ich część?

Życzymy
powodzenia oraz aktywnego
i udanego wypoczynku!
Sara Abramek

jak miniatura gotyckich budowli. Zamek otoczony
pięknym parkiem oraz fosą.
Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym
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Zbigniew Wodecki
Zbigniew Wodecki (ur. 6 maja 1950 w Krakowie,
zm. 22 maja 2017 w Warszawie) – polski muzyk,
multiinstrumentalista (grał na skrzypcach, trąbce
i fortepianie), kompozytor, aranżer, piosenkarz,
aktor i prezenter telewizyjny, honorowy obywatel

przeboje artysty to:
„Chałupy Welcome to”, „Lubię wracać tam, gdzie
byłem”, „Z Tobą chcę oglądać świat” (duet ze
Zdzisławą Sośnicką), „Zacznij od Bacha”, „Izolda”
„Opowiadaj mi tak”. Popularność przyniosły mu
także wykonania piosenek tytułowych z animacji
Pszczółka Maja i Rudolf czerwononosy Renifer.
Występował

gminy Godów.

w

kabarecie

z

Zenonem

Laskowikiem.
Był jednym z jurorów w polskiej edycji programu
Taniec z gwiazdami (edycje I–XII). W stacji TVN
prowadził programy: Droga do Gwiazd, Twoja
Droga do Gwiazd i koncert Zakochajmy się jeszcze
raz.
Był żonaty z Krystyną Wodecką od 30 czerwca
1971 aż do śmierci. Mieli troje dzieci – Joannę
(ur. 1972), Katarzynę (ur. 1974) i Pawła (ur. 1976).
22 maja 2017 zmarł wybitny muzyk Zbigniew
Wodecki. Miał 67 lat. Wodecki trafił na początku
maja do szpitala z powodu problemów z sercem.
Zbigniew Wodecki (źródło: www.koncertomania.pl)

Przeszedł operację wszczepienia bajpasów, po
której nastąpiły komplikacje. W ich wyniku

Pierwotnie, od końca lat 60- tych, związany
z kabaretem Piwnica pod Baranami i zespołem
Anawa, a także z orkiestrą symfoniczną Polskiego
Radia i Krakowską Orkiestrą Kameralną. W latach
1968–1973

akompaniował

Ewie

Demarczyk.

W 1972 roku zadebiutował jako piosenkarz

Wodecki doznał rozległego udaru. Niestety, nie
udało się go uratować. Do ostatniej chwili była
przy nim rodzina. Nigdy nie zwalniał tempa, był
tytanem pracy. Sprawiał wrażenie człowieka,
który nie martwi się o jutro, a mimo to zadbał już
wcześniej o miejsce swojego pochówku.

na festiwalu w Opolu. Odniósł sukcesy na
wielu festiwalach (Rostock, Praga, Słoneczny
Brzeg

–

nagroda

za

wykonanie

Agnieszka Poniszewska

piosenki

bułgarskiej w 1984 roku, Sopot). Największe
Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym
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MFF CANNES 2017

Jessica Chastain, reżyser Park Chan-wook, reżyser
i

scenarzysta

Paolo

Sorrentino,

niemiecka

reżyserka Maren Ade, francuska scenarzystka
Agnès Jaoui, chińska aktorka Fan Bingbing oraz
francuski kompozytor Gabier Yared.
A oto zwycięzcy:
 Złota Palma 2016: "The Square", reż. Ruben

Festiwal Filmowy w Cannes jest to prestiżowy

Östlund

międzynarodowy festiwal filmowy, który odbywa

 Nagroda jury: "Loveless", reż. Andriej Zwiagincew

się od 1946 r. w położonym na francuskim

 Grand Prix: "BPM (Beats Per Minute)", reż. Robin

Lazurowym Wybrzeżu mieście. Wydarzenie to
gromadzi

wiele

znanych

osób

związanych

Campillo
 Najlepszy reżyser: Sofia Coppola - "Na pokuszenie"
("The Beguiled")

z przemysłem filmowym.
Najważniejszą nagrodą przyznawaną podczas
canneńskiego festiwalu jest Złota Palma dla
najlepszego filmu.

 Najlepszy scenariusz - EX AEQUO: "The Killing of a
Sacred Deer", reż. Yorgos Lanthimos, Efthimis
Filippou i "You Were Never Really Here", reż. Lynne
Ramsay
 Najlepszy aktor: Joaquin Phoenix - "You Were
Never Really Here"
 Najlepsza aktorka: Diane Kruger - "In The Fade"
 Złota Palma dla filmu krótkometrażowego: "A
Gentle Night", reż. Qui Yang

Statuetki Festiwalu w Cannes (źródło: www.niezalezna.pl)

 Wyróżnienie dla filmu krótkometrażowego: "The
Ceiling", reż. Teppo Airaksinen

Jedynymi polskimi filmami, które otrzymały Złotą
Palmę, są „Człowiek z żelaza” Andrzeja Wajdy
oraz ”Pianista” Romana Polańskiego (film polskofrancuski).

Serraille
 Queer Palm (długi metraż): "BPM (Beats Per
Minute)", Robin Campillo

Podczas Cannes 2017 o główną nagrodę - Złotą
Palmę - walczyło 19 filmów. W skład jury
konkursu

 Złota Kamera: "Jeune Femme", reż. Leonor

głównego

weszli:

przewodniczący

reżyser Pedro Almodovar (twórca filmu "Julieta",
który jest już dostępny na DVD), Will Smith,
Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym

 Queer Palm (krótki metraż): "Islands", Yann
Gonzalez

 Nagroda specjalna 70. edycji festiwalu: Nicole
Kidman
Paula Gąsiorek
Strona 7

GaZETKA

I każdy może być
poetą

Dziś wspaniały Zbigniew Herbert dla wszystkich
ojców!

Rozmyślania o ojcu
Jego groźna twarz w chmurze nad wodami
dzieciństwa
(tak rzadko trzymał w ręku moja ciepłą głowę)
podany do wierzenia win nie przebaczający
karczował bowiem lasy i prostował ścieżki
wysoko niósł latarnię gdy weszliśmy w noc
myślałem że usiądę po jego prawicy
i rozdzielać będziemy światło od ciemności
i sądzić naszych żywych
-- stało się inaczej

Nr 8, 2016/2017

Mój Ojciec
Mój ojciec bardzo lubił France'a
i palił Przedni Macedoński
w niebieskich chmurach aromatu
smakował uśmiech w wargach wąskich
i wtedy w tych odległych czasach
gdy pochylony siedział z książką
mówiłem: ojciec jest Sindbadem
i jest mu z nami czasem gorzko
przeto odjeżdżał na dywanie
na czterech wiatrach po atlasach
biegliśmy za nim zatroskani
a on się gubił w końcu wracał
zdejmował zapach kładł pantofle
znów chrobot kluczy po kieszeniach
i dni jak krople ciężkie krople
i czas przemija lecz nie zmienia
na święta raz firanki zdjęto
przez szybę wyszedł i nie wrócił
nie wiem czy oczy przymknął z żalu
czy głowy ku nam nie odwrócił
raz w zagranicznych ilustracjach
widziałem jego fotografię
gubernatorem jest na wyspie
gdzie palmy są i liberalizm

tron jego wiózł na wózku sprzedawca starzyzny
i hipoteczny wyciąg mapę naszych włości
urodził się po raz drugi drobny bardzo kruchy
skórze przeźroczystej chrząstkach bardzo nikłych
pomniejszał swoje ciało abym mógł je przyjąć
w nieważnym miejscu jest cień pod kamieniem
on sam rośnie we mnie jemy nasze klęski
wybuchamy śmiechem
gdy mówią jak mało trzeba
aby się pojednać
Zbigniew Herbert (źródło: www.culture.pl)

Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym
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Dzieje się w ZETCE …
FESTYN INTEGRACYJNY

„PRZYŁAPANI NA CZYTANIU”

2 czerwca
Zetka oraz Środowiskowy Dom
Samopomocy zorganizowałY Festyn
Integracyjny. Brali w nim udział
podopieczni ze środowiskowych
domów z różnych województw,
harcerze oraz nasi uczniowie, którzy
pomagali nauczycielom w różnych
konkurencjach. Wszyscy, którzy się
pojawili, mogli się, jak sama nazwa
wskazuje, zintegrować oraz dobrze
bawić.

Został rozstrzygnięty konkurs ,,Przyłapani na czytaniu”.
Konkurs polegał na tym, aby uczniowie wysłali zdjęcia
w różnych ciekawych miejscach, w których czytają
książkę. Pierwsze miejsce zajęła Martyna Cofór
i Beniamin Lisowski, drugie miejsce Julia Rusiecka oraz
trzecie miejsce Karolina Małaniuk. Gratulujemy!!!

DNI POWIATU
10 czerwca w Wołowie odbyły się dni powiatu.
Nasi uczniowie wraz z Panią Haliną
Wojciechowską i Panem Karolem Kubiakiem
reprezentowali oraz zachęcali do podjęcia nauki
w naszej szkole. Można było posłuchać występu
naszej uczennicy Aleksandry Sienkiewicz oraz
zrobić sobie zdjęcie na tle naszej szkoły.

POŻEGNANIE MATURZYSTÓW
26 maja odbyło się, jak co roku, pożegnanie
maturzystów. Odebrali oni świadectwa
ukończenia szkoły oraz dyplomy za
reprezentowanie szkoły. Uczniowie
podziękowali nauczycielom za wspólnie
spędzone 3 bądź 4 lata nauki. Wszystkim
maturzystom życzymy powodzenia
w dalszym życiu oraz trzymamy kciuki
za wyniki maturalne.

Agnieszka Klimczak & Karolina Leśniak

Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym
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Warto posłuchać …

Drugą piosenką, która dla Was wybrałam będzie
utwór będzie Miley Cyrus, pt.: „Butterfly fly
away’’.

Jako że wakacje i Dzień Ojca zbliżają się wielkimi
krokami, mój artykuł, będzie do tych wydarzeń
mocno

nawiązywał.

poleconym

przeze

Pierwszym
mnie,

będzie

utworem
piosenka

centralnie opowiadająca o wakacjach – Avril

Miley Cyrus i Billy Ray (źródło: www.countryrebel.com)

Lavigne ‘’Bitchin' Summer’’. Z pewnością warto
posłuchać tej piosenki, ponieważ możemy poczuć
się tak, jakby już miał zabrzmieć ostatni dzwonek.
Jest to utwór bardzo pozytywny, z dobrym
brzmieniem

i

jestem

przekonana,

że

bez

większego problemu podpasuje wielu osobom.

Utwór ten w całości poświęcony jest miłości ojca
samotnie wychowującego córkę. Piosenka jest
bardzo spokojna, skłaniająca nas do pewnego
rodzaju refleksji. W dodatku jest duetem artystki
ze swoim tatą, co dodatkowo podkreśla wagę
tego utworu. Moim zdaniem warto do tego

‘’Wszyscy czekają na dzwonek.
Kilka sekund i będziemy odpoczywać od tego
piekła.
Słońce świeci, szkoła wreszcie się kończy.
Nic się nie liczy, więc jest dobrze.
Wszyscy smażą się w słońcu.
Chodźmy i imprezujmy, róbmy to póki jesteśmy
młodzi.
Rusz się, gdy słyszysz bębny.
Wznieś ręce w górę’’

Avril Lavigne (źródło: www.muumuse.com)

sięgnąć i posłuchać czegoś z pięknym przekazem.
‘’Otulałeś mnie, wyłączałeś mi światło
Chroniłeś mnie i uspokajałeś w nocy
Małym dziewczynkom zależy na takich rzeczach.
Myłeś moje zęby i czesałeś mi włosy
Wszędzie mnie zawoziłeś
Zawsze byłeś tu, kiedy się odwracałam.
Musiałeś robić to wszystko sam,
Zapewnianie utrzymania, domu.
To musiało być tak ciężkie jak mogłoby być.
I kiedy nie mogłam spać w nocy,
A straszne rzeczy nie mogły wyjść z mojej głowy,
Trzymałeś moją rękę i śpiewałeś mi:
Gąsienico porzuć liść, kim zapragniesz możesz być
Nóżki małe, ale plany wielkie masz
Życzę Ci spełnienia marzeń
Nie martw się i trzymaj się mocno,
Obiecuje Ci, że nadejdzie taki dzień...
Leć motylku, leć’’
Wenesa Połozowska
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Co warto przeczytać
W dzisiejszym artykule chciałam polecić książkę,
która

opowiada

o

relacjach

dorastającej,

rozżalonej siedemnastolatki z ojcem - Nicholas

przed jej osiemnastymi urodzinami matka wysyła
Ronnie wraz z młodszym bratem Jonah’em na
całe lato do Wilmington. Początki są bardzo
trudne.

Wychowana

przesiąknięta

jego

w

Nowym

tętniącym

Jorku,
życiem

i przyzwyczajona do towarzystwa rozrywkowych

Sparks ‘’Ostatnia Piosenka’’.

przyjaciół, nasza bohaterka będzie musiała
zmierzyć się z senną atmosferą nadmorskiej
mieściny, jak i antypatią do własnego ojca.
Uważa, że czeka ją najbardziej nudne lato w życiu.
Dalsze wątki pokazują, jak bardzo się myli …
Fabuła jest tutaj arcyciekawa. Sparks opisuje
wiele interesujących wątków: pierwszą słodką
(źródło: www.matras.pl)

miłość Ronnie i Willa Blakelela, siatkarza, który

W tej powieści już na początku poznajemy główną
bohaterkę, Ronnie Miller, której przed trzema
zawalił

się

cały świat. Jej ojciec, bardzo

utalentowany pianista porzucił pracę w Nowym
Jorku i przeniósł się do swojego rodzinnego
miasteczka, Wrightsville Beach w Północnej
Karolinie. Jego wyjazd był również definitywnym
końcem

małżeństwa

Millerów.

Dorastająca

Ronnie ogromnie przeżyła owe wydarzenia a żal
do ojca był tak silny, że nie potrafiła nawet
przeczytać listów, które regularnie do niej pisał.
Pamiętała jak niegdyś uczył ją grać na pianinie,
bardzo dobrze jej szło i jej przyszłościowa kariera
była bardzo prawdopodobna jednak Ronnie
obiecała sobie, że już nigdy nie zagra. Po trzech
latach żal nie osłabł ani odrobinę, dziewczyna nie

odwzajemnia jej uczucia. Dziesięcioletni Jonah,
pełen wigoru i sympatii, dodaje powieści
świeżości i poczucia humoru. Śmiertelna choroba
ojca, która przyczynia się do znaczącej przemiany
naszej bohaterki z wiecznie niezadowolonej
siedemnastolatki we wrażliwą, współczującą,
dojrzałą nastolatkę. To wszystko przedstawione
jest w sposób ciepły, mądry i ujmujący.
Niejednokrotnie mocno wzruszyłam się podczas
lektury

tej

książki,

bardziej

wrażliwym

czytelnikom przyjdzie więc uronić przy niej
niejedną łzę. Przeżywałam każdy moment z życia
bohaterów. Ich rozterki i problemy niesamowicie
uderzyły w moje serce. "Ostatnia piosenka"
napisana jest przystępnym, luźnym językiem,
a jednocześnie towarzyszy jej głębokie przesłanie.

chciała widzieć nawet swojego taty. Sytuacja
nieoczekiwanie się zmienia gdy na kilka miesięcy
Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym

Wenesa Połozowska
Strona 12

GaZETKA

Nr 8, 2016/2017

Opowiadanie w odcinkach …
180 stopni

Rozdział 5.
*Rok i dwa miesiące później*
" Tak dużo rzeczy się wydarzyło przez ten rok i dwa miesiące, że aż muszę trochę poopowiadać,
a więc - ze Stilesem jesteśmy parą od dnia, w którym wyznaliśmy sobie miłość. Złamałam rękę podczas gry
w piłkę nożną. Jaką Stiles zrobił wtedy aferę, chodził za mną krok w krok. Przez ten czas mój ojciec się nie
odezwał, więc mnie już nie obchodzi czy zadzwoni czy nie. Stiles uważa, że w końcu myślę. Zależy, jak kto
patrzy. No, a dzisiaj moja mama ma urodziny i jestem mega szczęśliwa. Będzie dużo planowania co i jak, ale
to się w szkole ogarnie. Wstałam wcześniej, żeby przygotować mojej mamie śniadanie. Dlatego idę pa."
Zamknęłam pamiętnik i włożyłam go do plecaka. Podeszłam do szafy i wyciągnęłam z niej top, białą
koszulkę, czarne rurki i beżowy sweterek. Szybko ubrałam się i skierowałam się w stronę łazienki. Kiedy się
tam znalazłam, zrobiłam, co miałam oraz wykonałam mój codzienny makijaż. Wyszłam z łazienki, kierując
się do kuchni zrobiłam sobie chleb z dżemem oraz kawę. Kiedy zjadłam śniadanie, szybko umyłam kubek
i talerz, następnie wyciągnęłam tacę z dolnej szafki. Z górnych szafek wyciągnęłam kubek, dwa talerze, trzy
miseczki, patelnię i potrzebne składniki. Do jednej miseczki dałam orzechowe ciasteczka, do drugiej
truskawki, a w trzeciej znalazły się borówki. Zrobiłam szybko tosty i jajko sadzone. Położyłam to wszystko
na jednym z talerzy. Zaczęłam robić naleśniki. Po 30 minutach męczenia się w końcu je zrobiłam. Każdy
wysmarowałam dżemem i złożyłam w trójkąciki. Położyłam je na drugim talerzu, przyzdabiając lekko bitą
śmietaną. W kubku zrobiłam herbatę, była tak gorąca, że mogłabym się poparzyć. Wszystko położyłam na
tacy i powolnym krokiem poszłam do pokoju mamy. Widząc, jak mama śpi, uśmiechnęłam się i położyłam
tacę na stoliku obok łóżka. Obok tacy położyłam karteczkę z napisem: "Wszystkiego najlepszego".
Pospiesznym krokiem wyszłam z pokoju mamy, żeby spakować się jeszcze do szkoły. Następnie zbiegłam na
dół, założyłam buty i wyszłam z domu. Po 10 minutach byłam w szkole. Pod klasą biologii spotkałam Stilesa.
- Hej - przytuliłam go, a po chwili pocałowałam.
- Hej skarbie, co taka szczęśliwa? - uśmiechnął się.
Jejku jaki on ma cudowny uśmiech.
- Bo moja mama ma dzisiaj urodziny i mam tyle pomysłów, że masakra.
- O, to złóż swojej mamie życzenia - pocałował mnie.
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Zadzwonił dzwonek na lekcję. Weszliśmy do klasy. I zaczęło się planowanie urodzin mamy. Dzisiaj na
szczęście kończę o 14:00, więc zdążę zajść jeszcze do sklepu po prezent. Mijała już kolejna lekcja,
a pomysłów już miałam kilka np. pójście do kina na film, na zakupy, może na basen. Zapisałam ostatni mój
pomysł i zamknęłam notes.
- Jak ci idzie? - spytał Stiles
- Nawet dobrze a czemu pytasz? - uśmiechnęłam się
- A jestem na tej liście? - wyszczerzył się
- No wiesz ty co! To są urodziny mojej mamy, a nie spotkanie - spakowałam się i wyszłam z klasy.
Akurat zadzwonił dzwonek na przerwę. Poszłam pod klasę od matematyki i usiadłam na ławce.
Włożyłam słuchawki i puściłam moją playlistę. Nagle poczułam czyjeś ręce na mojej talii. Odwróciłam się
i zobaczyłam Stilesa. Zignorowałam go, wstałam i podeszłam pod drzwi od Sali, by czekać na nauczyciela.
- Hej obraziłaś się? - dotknął mnie w ramię.
Zignorowałam go, a on wyciągnął mi słuchawki z uszu.
-Ach co?
-Obraziłaś się?
-Ymm pomyślmy...tak - odpowiedziałam stanowczo.
Zadzwonił dzwonek, a nauczyciel otworzył klasę. Zanim jeszcze weszłam usłyszałam, jak Stiles mówi
coś do siebie .
- Kobiety - spojrzałam na niego, a ten przewrócił oczami.
Każdy wie, że i tak go kocham. Uśmiechnęłam się do siebie i weszłam do klasy, zajmując miejsce
w przedostatniej ławce. Wyciągnęłam notes i zaczęłam pisać dalej. Pan od matematyki kompletnie na mnie
nie zwracał uwagi, do czasu.
- Panno Stanley, proszę mi powiedzieć, czemu tu wychodzi 571.02717?
Pisałam dalej w notesie, nawet nie słuchając, co mówi. Po chwili poczułam uderzenie w głowę.
-Auuu - syknęłam i pomasowałam obolałe miejsce.
Spojrzałam na ziemię, a tam leżał kawałek kredy. Chwila czy właśnie pan matematyk rzucił we mnie
kredą? Na to wygląda. Podniosłam kredę z ziemi i popatrzyłam na nauczyciela.
- Panno Stanley, ile mam jeszcze czekać na odpowiedź?
- ymmm...ja nie wiem proszę Pana
- Dlatego uważaj, a nie piszesz romantyczne listy do swojego chłopaka - zarumieniłam się.
- Dobrze przepraszam - zakryłam twarz rękoma, a notes szybko zamknęłam. Przez resztę lekcji uważałam.

Martyna Krzyżanowska

c. d. n.
… po wakacjach
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Poznaj swojego
nauczyciela od
ciekawszej strony!

Ulubiony:
 Potrawa: pierogi ruskie
 Napój: whisky z pepsi
 Kolor: niebieski
 Film: „Indiana Jones” (wszystkie części)
 Książka: „Życie Azteków”
 Program TV: „Kocham Cię, Polsko!”
 Zwierzątko: pies
 Rodzaj muzyki: muzyka taneczna
 Zespół: Modern Talking
 Idealna kobieta: żona
 Autorytet: Jan Paweł II
 Największy sukces: dzieci
 Największe marzenie: wyjazd z żoną
do Nowego Jorku

Imię: Waldemar Adam
Nazwisko: Łyczko
Imieniny: 24 grudnia
Znak zodiaku: wodnik
Wzrost: 175 cm
Rodzeństwo: 3 siostry
Dzieci: syn i córka

Gdy była dzieckiem chciała zostać:
strażakiem
Czego nie toleruje wśród zachowań uczniów:
ignorancji
Czy jest wymagający wobec uczniów:
stara się

Pierwsza praca: Rokita elektroliza
Czym się najchętniej porusza: kiedyś

Aleksandra Szmit

rowerem teraz samochodem
Hobby: pomaganie potrzebującym, sport
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Rozrywka

Dagmara Waigner
Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym

Strona 16

GaZETKA

Nr 8, 2016/2017

Rozrywka

Dagmara Waigner
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