GaZETKA szkolna Zespołu Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym

Rok szkolny 2017/2018, nr 1

Od redakcji

wszystkiego dobrego! Pamiętajcie, aby znaleźć

Witam!

czas dla siebie w tym szkolnym szaleństwie

Dwa miesiące wakacji... Kiedy to minęło? Mam

sprawdzianów i kartkówek.

nadzieję, że wszyscy wróciliście cali, zdrowi,

Zapraszam do przeczytania naszego pierwszego

wypoczęci i gotowi na kolejną dawkę wiedzy :).

tegorocznego numeru jakże wspaniałej gazetki

Jeżeli w zeszłym roku nie poradziliście sobie zbyt

szkolnej!
Ola Sienkiewicz

dobrze, właśnie teraz jest idealna okazja do
wprowadzenia zmian.
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Polski wrzesień

Wojna toczyła się na lądzie, morzu i w powietrzu,

1939

nowych broni, sprzętu, sposobów oddziaływania

wykorzystano w niej naukę

do opracowania

na człowieka. Oprócz walki na lądzie, toczyła się
również na morzu, zwłaszcza

na Atlantyku

II wojna światowa zajmuje szczególne miejsce

i Pacyfiku, a także w powietrzu – w tej wielką rolę

w dziejach świata. Przeszła do historii jako

odegrało polskie lotnictwo. Walki te warunkowały

największy kataklizm, u podstaw którego legły

ostateczny sukces aliantów.

idee

faszyzmu,

militaryzmu

i

dążenia

do

panowania nad światem.
II wojna światowa rozpoczęła się 1 września
1939 roku, trwała 6 lat - do 2 września 1945 roku,
objęła wszystkie kontynenty: Europę, Afrykę,
Azję, wyspy Pacyfiku i Oceanię, uczestniczyło
w niej 80% światowej populacji. Przyniosła
największe w historii straty ludzkie i materialne.
Toczyła się na terytorium 40 państw, a w armiach

Konwój przez Atlantyk (źródło:
www.ciekawostkihistoryczne.pl)

znalazło się 110 mln obywateli. Była wojną

II wojna światowa obejmowała nie tylko armię,

koalicyjną państw „osi” z obozem alianckim.

ale całe narody, stąd toczyła się nie tylko na

Inspiratorem i współtwórcą koalicji alianckiej była

frontach, ale

Polska.

psychologiczny wymiar walki o pojedynczego

i na zapleczu. Miała

także

człowieka, o jego świadomość, przekonania
i zaangażowanie, dlatego mocarstwa walczyły
o poparcie swoich wizji i planów. W Niemczech
robił to Adolf Hitler, we Włoszech Benito
Mussolini, w Japonii Cesarz Hirohito, a w ZSRR
Józef Stalin.
Hitler chciał podzielić ludność według kryterium
rasowych,
Upadek Warszawy we wrześniu 1939 r. (źródło:
www.wiadomosci.dziennik.pl)

a

Stalin

komunistycznych.

Dla

osiągnięcia tych celów prowadzono, oprócz walk
politycznych i militarnych, system przesiedleń wywożenia na roboty, eksterminację całych
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narodów, ras, przeciwników politycznych, który

w Europie. Wojnę kończyła konferencja jałtańska,

objął dziesiątki milionów. Doprowadziły one do

a potem poczdamska, które to ustanowiły nowy

masowego ludobójstwa, którego symbolem były

kształt Europy.

obozy koncentracyjne, np.: Oświęcim, Majdanek,

Za początek II wojny światowej uznaje się atak

radzieckie gułagi i japońskie obozy.

niemieckiego pancernika Schleswig – Holstein,

Przebieg II wojny światowej możemy podzielić na

który przybył z wizytą do Gdańska 1 września

trzy etapy:

1939

roku

wojskową

i

zaatakował

na

polską

Westerplatte.

składnicę

Porty

były

1 okres – od 1 września 1939 r.

bombardowane

do 1941 r.

Polskie okręty 3 września zostały zaatakowane
na

Inicjatywa należała do państw faszystowskich,
kiedy Niemcy zajęły

Polskę, Danię, Norwegię,

Holandię, Belgię, Luksemburg, Francję, a także
zaatakowały skutecznie broniącą się Wielką
Brytanię, a wraz z nimi Włosi zaatakowali
Jugosławię i Grecję. Podjęto również działania
w północnej i północno – wschodniej Afryce.
2

okres

- od 5 grudnia

1941 r.

przez

wodach

niemieckie

Zatoki

bombardowania

lotnictwo.

Gdańskiej,

pomimo

przez niemieckie lotnictwo,

prowadzono walki na morzu, gdzie stoczono
zwycięski

pojedynek z dwoma niemieckimi

niszczycielami.
Załoga Westerplatte miała utrzymać

się na

pozycjach 12 godzin, a broniła się 7 dni.
1

września

1939

roku

zostało

również

zaatakowane małe miasto Wieluń pod granicą
niemiecką. Zostało zbombardowane, mimo że nie

do 11 maja 1944 r.

było

Sytuacja po agresji Niemiec i ich sojuszników na

zakładów przemysłowych, nie było nawet węzłem

ZSRR

Zjednoczone

komunikacyjnym. Jego mieszkańcy czuli się

doprowadziła do załamania niemieckiej doktryny

bezpiecznie, pomimo groźby wybuchu konfliktu.

pod Moskwą i Wermachtu w bitwie pod

Wieluń

Stalingradem .

doszczętnie

oraz

Japonii

na

Stany

tam

żadnych

był

oddziałów

pierwszym
zniszczonym

wojskowych,

miastem
podczas

niemal
II

wojny

światowej.
3

okres – od 11 maja 1944 r.

całe lata. Dziś jest przez wielu Polaków uznawana

do 2 września 1945 r.

za symboliczny początek ataku Niemiec na Polskę

W tym okresie nastąpiło całkowite rozbicie bloku
„osi”

i

wyzwolenie

krajów

Jednak tragedia Wielunia była zapomniana przez

okupowanych

Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym

w 1939 r.
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Grzegorz Miecugow

Dzień przed śmiercią zgłosił się na ostry dyżur, ale
zmarł kilka godzin po skierowaniu na oddział.
Prawdopodobnie na sepsę. Pochowany został na
Powązkach w Warszawie.
Paula Gąsiorek

JESIEŃ

(źródło: www.tvn24.pl)

26
z

sierpnia

pożegnaliśmy

popularniejszych

polskich

jednego

dziennikarzy

-

Grzegorza Miecugowa.
Był synem krakowskiego dziennikarza i publicysty
Brunona Miecugowa. Od 1980 r. do stanu
wojennego

był

dziennikarzem

redakcji

informacyjnej lokalnego warszawskiego radia. Po

23 września nadejdzie astronomiczna jesień. Jest

trzyletniej przerwie powrócił do pracy w radiu,

to piękny czas, pełen kolorowych, opadających

został

liści. Ptaki odlatują już w cieplejsze rejony Ziemi,

redaktorem

programów

dla

dzieci.

W 1987 r. dołączył do zespołu Zapraszamy do

a

Trójki, którym później kierował. W 1989 r.

zimowego snu, aby w marcu powitać kolorową

przeszedł

wiosnę.

do

TVP,

gdzie

był prezenterem

zwierzęta

powoli

przygotowują

się

do

i wydawcą Wiadomości. W 1997 r. razem
z Tomaszem Lisem współtworzył Fakty w TVN,
których był także prezenterem. Odszedł z redakcji
na skutek konfliktu z Tomaszem Lisem. Do TVN
wrócił w 2001r.

Wykopki ziemniaka przypadają na początek
jesieni, w ostatnich tygodniach września. Na
polach kopie się spod ziemi ziemniaki metodą

W 2011 roku wykryto u niego nowotwór płuc,
prawdopodobnie

Wykopki

nie

był

on

mechaniczną lub ręcznie. Na wsiach jest to okazja

bezpośrednią

przyczyną śmierci.
Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym
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ogniska,

śpiewów

i pieczenia ziemniaków.

(źródło: www.poradyogrodnicze.pl)

Gromadzenie zapasów
Wykopki w skansenie (źródło: www.mwmskansen.pl)

Przygotowywane

są

przetwory

z

roślin

sezonowych, takich jak jabłka, śliwki, grzyby.

Grzybobranie
Jeśli wrzesień jest ciepły z średnią ilością opadów,
grzyby w lasach występują w dużych ilościach.
Odbywają się konkursy na najwięcej zebranych
grzybów, różne degustacje potraw i przetworów
grzybowych.
(źródło: www.gotujmy.pl)

Zbieranie kasztanów
Dzieci zbierają do worków kasztany, aby później
robić z nich ludziki i inne dekoracje jesienne.

Grzybobranie w Borach Tucholskich
(źródło: www.odkryjpomorze.pl)

Sprzątanie i palenie liści
W październiku i listopadzie wiele liści opada na
ziemię, tworząc barwne uliczki. Przed domami

(źródło: www.lesniczowka.blox.pl)

liście są zgrabiane i palone w ogniskach przez
mieszkańców.

Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym
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I każdy może być
poetą
Barokowe koncepty II „b”
"Ogród"
Jesteś niczym ogród we wszystkie pory roku,
siebie widzisz tylko przy moim boku.
Niczym pomidor czerwony twe lice pulchniutkie.
Niczym ogórek zielony twe oczy piękniutkie.
Niczym brzoskwinia soczysta twe włosy
pachniutkie.
Niczym truskawka dojrzała twe usta
czerwoniutkie.
Wszystko to się sprowadza do jednej sprawy,
bez mej uwagi twa miłość zgnije jak te:
pomidory, ogóry, brzoskwinie, truskawy.
Paula Gąsiorek

"Pierwsze wrażenie"
Kiedy po raz pierwszy Cię ujrzałem,
Już na zawsze się zakochałem.
Jasne Twe włosy, warkoczem oplecione,
Blaskiem anielskim onieśmielają one.
Oczy ogniste, czoło jest trumem,
Usta zaś-malinowym kremem.
Piersi Twe nadzwyczajne, kuszą doszczętnie.
Są cherubinowym darem, czy może przynętą w
Edenie?
Tułów zgrabny, umysł wielki i posiadasz mega
wdzięki.
Na myśl o Tobie me serce głupieje,
Zwalnia dopiero kiedy z Tobą szaleję.
Weronika Krzysztofik

Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym

"Serdeczna morderczyni"
miękka jak głaz twa buzia promienista
jak obłocony chodnik twoja dusza czysta
nienawidzę cię, kocham
zabijasz mnie, a żyję
czemu miłości pasem zaciskasz moją szyję?
szkaradna jesteś, o moja piękna pani
któż by się spodziewał, że jesteś w stanie ranić?
usta twoje kwiatem są
krzewy zaś szyją twą
drzewa jak twe włosy rosną
brudno tu, zachęcająco
kwiat i krzewy, drzew gałęzie
ślepy widzę, jestem więźniem
puść mnie, puść
żywy umieram
chcę twą miłość
nigdy, teraz
Ola Sienkiewicz

„Do duszyczki ukochanej ”
Dusza twa jawna niczym zorza polarna
widoczna w Warszawie przy ratuszu
Płeć twa niczym świeżo pomalowana ściana
bez prześwitów i zacieków
Oczy twe niczym tafla cichego jeziora
co faluje wraz z podmuchem wiatru
Usta twe niczym dotyk jedwabiu
okalającego nagie ciało
Ciało twe łakome niczym afrodyta
bogini antycznych mitów
O duszyczko o rybim głosie
Tyś czasem chłodna lecz gorące twe ognisko
Statecznie szczęścia razem nie zaznamy
lecz o tej miłości do końca życia pamiętać będę
Teraz już tylko pozostaje mi morze
słodkie jak miód
Aleksandra Szmit
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Dzieje się w ZETCE …
NOWY ROK SZKOLNY
2017/2018
4 września o godz. 9°°
rozpoczęliśmy nowy rok szkolny na
naszym placu głównym. Po
przemówieniu pani dyrektor,
wychowawcy udali się do klas wraz
ze swoimi uczniami

Pod koniec sierpnia w "ZETCE"
odbyły się prace renowacyjne.
Robotnicy pracują nad budową
windy, która będzie jeździła po
3 piętrach naszej szkoły. To
bardzo duże ułatwienie dla
naszych niepełnosprawnych
uczniów.
ZETKOWICZE NA DOLNOŚLĄSKIM FESTIWALU NAUKI
W dniu 25 września grupa uczniów klasy 2 LO i 3 LO
wzięła udział w wykładach, które odbyły się na
Politechnice Wrocławskiej, w ramach Dolnośląskiego
Festiwalu Nauki. Podczas wykładu zostały
zaprezentowane różne ciekawe sposoby na szybkie
liczenie nie tylko podstawowych działań, ale także m. in.
potęg, pierwiastków czy wartości trygonometrycznych.

KIERMASZ KSIĄŻEK
Na początku roku odbył się
w szkole kiermasz książek.
Uczniowie starsi jak i nasi
absolwenci mieli szansę
sprzedania książek.

Agnieszka Klimczak & Karolina Leśniak

Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym
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Warto posłuchać …
W dzisiejszym ,,Warto posłuchać?’’ podzielę się
z wami piosenkami, które w jakiś sposób są dla
mnie ważne, bądź zwyczajnie, bardzo mi się
podobają.

Pierwszym takim utworem będzie ,,Scars to your
beautiful’’ Alessi Cary, opowiadająca o dość

Nr 1, 2017/2018
To świat powinien odmienić swoje serce
Nie ma żadnych blizn w twojej urodzie
Jesteśmy gwiazdami i jesteśmy piękne
Głodzi się przez swoje marzenia o tym, by inni jej
zazdrościli
No wiesz, dziewczyny z okładek nic nie jedzą
Mówi "Piękno to ból, a piękno jest we wszystkim"
"Czymże jest mały głód?"
"Mogłabym wytrzymać o wiele dłużej", gaśnie
Nie dostrzega, że jest idealna, nie dostrzega ile jest
warta
Albo, że piękno kryje się we wnętrzu
Dziewczyny, które krzywdzicie siebie
Pozwólcie mi być waszym lustrem, pomogę wam
wyraźnie zobaczyć
Światło świeci wewnątrz was’’

sporym problemie, szczególnie wśród kobiet,
jakim są kompleksy. Każda kobieta dobrze wie, że

Kolejną piosenką, Którą dziś polecę, jest utwór

coś jej się w sobie nie podoba – ciało, włosy,

w podobnym klimacie, ,,Human’’ Christina Perri.

cera … zbyt dużo, by wymieniać. Czasem zdarza

Opowiada o tym, że pomimo iż możemy znieść

się tak, że kompleksy mogą przerodzić się

wiele rzeczy, możemy często grać różne role

w niebezpieczną depresję. Ta piosenka jest

i udawać, że wszystko jest w porządku, to i tak

nawołaniem, by kobiety zaczęły dostrzegać swoje

jesteśmy tylko ludźmi. Ludźmi, którzy przeżywają

piękno, by były z siebie dumne, ponieważ każda

trudne chwile w życiu, upadają, by następnie

z nas jest piękna na swój sposób.

znów wstać.

,, Ona po prostu chce być piękna
Pozostaje niezauważona, nie cofnie się przed niczym
Pragnie, by ktoś się nią zainteresował, wychwala
wizerunki (z gazet)
Modli się by zostać wyrzeźbioną przez rzeźbiarza
Nie dostrzega światła, które świeci
Głębiej niż jej oczy mogą dojrzeć
Może to my sprawiliśmy, że stała się niewidoma
Stara się ukryć swój ból i odciąć od nieszczęścia
Ponieważ dziewczyny z okładek nie płaczą jak są
umalowane
Ale nadzieja czeka na ciebie w ciemności
Powinnaś wiedzieć, że jesteś piękna, po prostu taka
jaka jesteś
Nie musisz nic w sobie zmieniać
To świat powinien odmienić swoje serce
Nie ma żadnych blizn w twojej urodzie
Jesteśmy gwiazdami i jesteśmy piękne
Nie musisz nic w sobie zmieniać
Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym

,, Mogę wstrzymać oddech
Mogę ugryźć się w język
Mogę czuwać całe dnie
Jeśli tego pragniesz
Być dla ciebie tą jedyną
Mogę udawać uśmiech
Mogę zmusić się do śmiechu
Mogę tańczyć i odgrywać rolę
Jeśli to jest to o co prosisz
Oddać ci całą siebie
Mogę to zrobić (x3)
Lecz jestem tylko człowiekiem
I krwawię, gdy upadam
Jestem tylko człowiekiem
Rozbijam się i łamię
Twoje słowa w mojej głowie, noże w moim sercu
Odbudowujesz mnie, a potem się rozklejam
Ponieważ jestem tylko człowiekiem...’’
Wenesa Połozowska
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Co warto przeczytać
Dzisiejszy

artykuł

zacznę

od

pewnego

hipotetycznego pytania… Jesteście w stanie
wyobrazić sobie, jak to jest - nigdy nie móc wyjść
z domu? Być dotkniętym rzadką chorobą,
sprawiającą, że każde opuszczenie sterylnego
i bezpiecznego schronienia skończyć się może
nawet śmiercią? Zapewne większość z was
stwierdziła, że musi być to okropne, a może
i ,,nudne”. Zdecydowanie macie rację, nikt nie
chciałby musieć przechodzić przez takiego rodzaju
katorgi. Z pewnością ciężko musi znosić to tak
bardzo ciekawa życia i świata Madeline, główna
bohaterka książki ,,Ponad Wszystko’’ Nicoli Yoon,

sterylnie odkażonym pokoju, za towarzystwo,
mając

jedynie

książki,

komputer,

oddaną

pielęgniarkę Carlę oraz mamę, od lat pogrążoną
w żałobie po śmierci męża i syna, umilającą
ukochanej córce czas grą w kalambury czy też
scrabble.

Niespodziewanie

do

domu

obok

wprowadza się rodzina z w dwójką nastoletnich
dzieci, a jedno z nich – Olly’ego, Maddy obdarza
sympatią od pierwszych chwil, gdy ujrzała go
przez okno. W tym właśnie momencie Madeline
zaczyna zdawać sobie sprawę ze swojej ogromnej
miłości do świata, którego nie było dane jej
zobaczyć.

Dzięki

chłopakowi

wycofana

i pogodzona z chorobą nastolatka postanawia
cieszyć się życiem, które jest pozostało pomimo
wiszącego nad nią widma śmierci. Dla obojga

o której dziś mowa.

nastoletnich

zakochanych

związek

ten

jest

źródłem siły do walki z codziennością. W końcu
Maddy

podejmuje

najtrudniejszą

decyzję

w swoim życiu. Postanawia umrzeć, by móc żyć
choć przez chwilę. Wydawać by się mogło, że tu
właśnie

powieść

mieć

będzie

swój

finał.

Dziewczyna sprzeciwia się matce, wyjeżdża, by
wraz z ukochanym przeżyć życie, które jej zostało.
(źródło: www.empik.pl)

Czytelnik już godzi się z finałem powieści, nie

Maddy niezmiennie od siedemnastu lat musi
pozostawać

w

swej

metaforycznej

bańce

mydlanej i nawet nie pamięta już czasów, gdy
była zdrowa. Odkąd mama (z zawodu lekarka)
zdiagnozowała u niej SCID – alergię na cały świat,
dziewczyna pozostaje zamknięta w swym białym,
Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym

oczekując żadnych zwrotów akcji, choć z biegiem
czytania zaczyna podejrzewać, że w powieści coś
jest nie tak. Przecież to niemożliwe, żeby
dziewczyna chora na SCID, dotychczas zamknięta
w domu, pływa, biega, podróżuje i czuje się
zdecydowanie dobrze. Nie mogę rzecz jasna
zdradzić zakończenia tej powieści, lecz osobiście,
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nie spodziewałam się takiego zakończenia.

Maddy to błyskotliwa osiemnastolatka z wielką

Debiutancka powieść Nicoli Yoon opowiada

wyobraźnią. Jest bardzo ciekawa świata, ale cierpi

o ogromnej miłości. Uczucie to ma tutaj jednak

na rzadką chorobę SCID, czyli ciężki złożony

wiele wymiarów i każdy z nich odgrywa w tej

niedobór

historii bardzo ważną rolę: miłość Maddy do

uczulona na cały świat. Dlatego od lat nie

Olly’ego, niezwykle mocna miłość matki do córki,

opuszcza sterylnego domu zaprojektowanego

przybierająca tutaj wręcz chorą postać i wreszcie

przez jej matkę. Jednak Olly, chłopak, który

miłość

WSZYSTKO,

właśnie wprowadził się do domu obok, nie

a jednocześnie towarzyszy jej głębokie przesłanie.

zamierza pozwolić, by choroba stanęła im na

do

życia

-

PONAD

Wenesa Połozowska

odporności.

Krótko

mówiąc,

jest

przeszkodzie. Chociaż patrzą na siebie przez
szyby, bez szansy na dotyk, łączy ich wyjątkowo
silna więź. Pragną wspólnie poznawać świat
i doświadczyć pierwszej miłości. Wiedzą, że

Co warto obejrzeć

konsekwencje mogą być ogromne, ale są gotowi
zaryzykować wszystko, aby być razem.
To właśnie taki film - bez przesadnej ckliwości,

reżyseria: Stella Meghie
scenariusz: J. Mills Goodloe
gatunek: melodramat
produkcja: USA
premiera: 9.06.2017 (Polska), 17.05.2017 (świat)

choć pewnie osobom uczulonym na nastoletnie
romanse i tak włos się zjeży na głowie w trakcie
większości romantycznych scen. Zapewniam, że
nie jest tak źle, ale to jednak historia o miłości
niespełnionej, więc nie może obejść się bez
pocałunków i dramatów. A co do dramatów, to są
wzloty i upadki bohaterów, ale przede wszystkim
fabuła naprawdę mile zaskakuje.
Założę się, że każdy ma swoją wizje zakończenia
filmu. Najważniejsze jednak, że zawiera pewien

(źródło: www.filmweb.pl)

mały zwrot akcji, którego rzeczywiście trudno się
spodziewać i to czyni film niezwykle atrakcyjnym.

„Ponad wszystko” to ekranizacja powieści
pod tym samym tytułem autorstwa Nicoli Yoon.

Agnieszka Poniszewska

(jej przeczytanie poleca Wenesa)
Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym
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Opowiadanie w odcinkach …
180 stopni

Rozdział 6.
- Jasckson?! - Stiles mało co nie krzyknął na cały głos.
Nie odpowiedziałam, jedynie spojrzałam na niego. Po chwili podjechaliśmy pod mój dom. W szybkim tempie
wyszłam z auta i trzasnęłam drzwiami.
- Spokojnie kobieto, auto mi zepsujesz - oznajmił Stiles, na co ja spojrzałam na niego wrogo.
Od razu zamilkł i postanowił się już nie odezwać. Pokręciłam głową i poszłam w kierunku domu Jacksona. Stiles szedł
za mną krok w krok. Ręce zacisnęłam w pięści i dzielnie poszłam pod jego dom. Zapukałam w drzwi. Nie dostałam
żadnej odpowiedzi. Zapukałam jeszcze raz. Nie wytrzymałam.
- Wiem, że tam pan jest! Niech pan otworzy!! - krzyknęłam na cały głos
- Może go... - spojrzałam groźnie na Stilesa.
- Nawet się nie odzywaj.
Odeszłam od drzwi, by zobaczyć, czy auto Jacksona stoi pod garażem, ale go tam nie było. Moje policzki zrobiły się
całe czerwone ze wstydu. Czułam ten wzrok Stilesa na sobie i jego uśmiech. Skrzyżował ręce na piersi,a ja jedynie
odeszłam speszona spod domu Jacksona. Moja złość topniała. Przeszłam przez ulicę, nie czekając nawet na Stilesa.
Wyciągnęłam klucze z kieszeni, będąc już pod drzwiami mojego domu, otworzyłam je i weszłam do środka. Poszłam
do salonu, od razu siadając na kanapie. Po chwili usłyszałam, zamykające się drzwi, Stiles podszedł i usiadł obok
mnie. Nie wiedziałam, co robić, byłam załamana. Ciało mojej mamy w kuchni wcale mnie nie pocieszało. Stiles
niepewnie mnie przytulił i nie obyło się bez jego komentarza.
- A nie mówiłem, że go nie ma w domu
- Nic... Nie... Mówiłeś
- Bo mi nie pozwoliłaś, proste - przewróciłam jedynie oczami.
Nie odpowiedziałam, chcąc zakończyć ten temat. Była cisza między nami, lecz Stiles postanowił ją przerwać. Czy ten
chłopak nie potrafi nie gadać?
- Rose, może zadzwonimy na policję? - spytał niepewnie.
- I co zrobią? Wsadzą Jacksona do więzienia, bo może zabił moją mamę, a my nawet nie mamy dowodów?!
- Nie o to mi chodzi. Posłuchaj, wiesz, że twoja mama, znaczy ciało twojej mamy, nie może tak o sobie leżeć w twojej
kuchni - lekko podniósł głos.
Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym
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- Wiem Stiles. Możesz zadzwonić? Bo ja nie dam rady - chłopak kiwnął głową i poszedł skontaktować się z policją.
Po pół godzinie czekania przyjechali. Uważnie oglądali ciało mojej mamy. Po chwili pojawiła się karetka, a jeden
z policjantów przeprowadził ze mną krótki wywiad. Stiles pomagał pogotowiu ratunkowemu, co chwila patrząc na
mnie i uśmiechając się ciepło.
- Panno Stanley, kiedy się to wydarzyło? - spytał policjant.
Wziął notes i długopis, by zapisać wszystkie pytania i odpowiedzi.
- Nie wiem, jak wróciłam ze szkoły moja mama już nie żyła - wyszeptałam.
- Dobrze. A proszę mi powiedzieć, co się wydarzyło? - zapisał kolejne pytanie i popatrzył na mnie.
- Nie wiem, nie było mnie wczoraj prawie cały dzień w domu. Moja mama nawet nie mówiła, że coś się stało starałam się mówić ze spokojem.
- A mam takie pytanie. Co pani wczoraj robiła, że nie było pani w domu? - szybko zapisał pytanie i spojrzał na mnie.
Po usłyszeniu tego pytania, nerwy mi puściły. W szybkim tempie wstałam z kanapy.
- Takie pytania to dzieci w podstawówce zadają! A nawet nie! One by zadawały pytania z sensem! Czy to, co robiłam
wczoraj, ma jakieś powiązanie ze śmiercią mojej mamy?! Wątpię! A teraz wynoście się wszyscy! Wynocha z tego
domu!!! - zaczęłam krzyczeć na cały głos.
Stiles rzucił wszystko i podbiegł do mnie, by mnie uspokoić. Wszyscy spojrzeli na mnie. Patrzyłam na nich groźnie. Po
chwili jeden policjantów pokazał reszcie, że mają wyjść. Pogotowie wzięło moją mamę, a policjanci wyszli z domu.
Kiedy drzwi się zamknęły, usiadłam na ziemi i zaczęłam płakać. Stiles kucnął obok mnie i przytulił mocno. Uspokajał
mnie. Czułam się przy nim bezpiecznie. Siedzieliśmy tak z jakieś pół godziny, kiedy nagle usłyszałam pukanie do
drzwi. Wytarłam szybko łzy i wstałam od razu kierując się do drzwi.
- Tylko proszę nie krzycz - wyjąkał Stiles, najwidoczniej wyczerpany już moimi humorkami.
Zatrzymałam się i spojrzałam na niego. Po chwili usłyszałam ponowne pukanie do drzwi. Podeszłam i otworzyłam je.
Moje nerwy wróciły. W drzwiach stał nie kto inny jak Jackson.
- Witaj Rose. Jak się czuje twoja mama? - uśmiechnął się lekko.
Myślałam, że wybuchnę. Starałam się w myślach liczyć do 10, tylko po to, by się uspokoić. Na nic, w tym przypadku to
nie pomagało.
- A po co panu to wiedzieć?! Wyleciało panu z głowy, że zabił pan moją mamę?! Ja wiem, że to pan to zrobił! Znajdę
na to dowody!
- Rose, ale o czym ty mówisz? Jak to twoja mama nie żyje? A co się jej stało? - sąsiad był zaskoczony, ale mówił ze
spokojem.
- Niech pan nawet nie udaje! Pan doskonale wie, co się wydarzyło. Policja się o tym dowie, jak tylko zdobędziemy
dowody - odpowiedziałam stanowczo
- Po pierwsze Rose nie wiem, co się stało, a po drugie nigdy nie znajdziecie dowodów, bo ich nigdzie nie ma skrzyżował ręce na piersi.
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To był ten moment, kiedy straciłam nad sobą kontrolę. Złożyłam ręce w pięści i uderzyłam go. Nie minęła sekunda, a
poczułam lekki ból w ręce. Stiles zdążył podbiec i złapać mnie w pasie.
- Przepraszam za nią - powiedział Stiles, odciągając mnie.
- Ty zdrajco! Puść mnie!
- Rose uspokój się proszę - wyszeptał Stiles by mnie uspokoić.
Jackson trzymał się za policzek, ale mimo to wycofał się i poszedł do siebie. Stiles zamknął drzwi a mnie puścił.
- Odbiło ci? Mieliśmy najpierw dowody znaleźć, zapomniałaś?
- Przepraszam Stiles, ale ja jestem przekonana, że to on. Słyszałeś, z jaką czułością zapytał o moją mamę?
- No słyszałem - wyjąkał Stiles już totalnie wykończony.
Po tym miedzy nami zapadła cisza. Ani ja, ani Stiles nie wiedzieliśmy, co powiedzieć. Czy w ogóle jest jakiś sens,
szukać tych dowodów, skoro Jackson i tak się nie przyzna. Po chwili poczułam jak Stiles klepie mnie w ramię.
Spojrzałam na niego. On jedynie zrobił wielkie oczy.
- Mam pomysł! - krzyknął z radością
- Jaki tym razem?
- Niedługo będzie noc i możemy włamać się do jego domu.
Niepewnie podrapałam się po karku. To był zły pomysł, bardzo zły.
- Stiles skarbie nie obraź się, ale słabo to widzę – wyszeptałam, cały czas myśląc o tym.
- A może, Stiles, to jednak jest dobry pomysł. Tylko wiesz, że musisz być cicho i to bardzo cicho?
- Wiem. O 23 Idziemy zgoda?
- Zgoda - uśmiechnęłam się lekko.
- Tylko Rose, nie zaśnij, bo ja cię budzić nie będę – oznajmił, na co ja kiwnęłam głową.
Oboje usiedliśmy na kanapie, czekając na tę godzinę. Po kilku godzinach siedzenia i patrzenia na ścianę,
postanowiłam sprawdzić zegarek. Była już 22:45. Spojrzałam na Stilesa, który słodko spał przytulony do poduszki.
Pokręciłam jedynie głową.
- I kto tu zasnął? - zaśmiałam się i szturchnęłam go lekko w ramię - Stiles skarbie. Wstawaj!
- Już, jeszcze 5 minut - na te słowa przewróciłam oczami.
- Mówiłeś, że o 23 mamy się włamać, a jest 22:45 i nie da się ciebie obudzić.
Na słowo „włamać” wstał szybko i z przerażeniem popatrzył się na mnie.
- Czemu mnie nie budzisz?! -wyciągnął z małej komody dwie czarne bluzy i rzucił we mnie jedną.
Nie komentowałam tego, co właśnie się wydarzyło. Założyłam bluzę i nadciągnęłam kaptur. Z szuflady wyciągnęłam
aparat i latarkę. Stiles również się przygotował jak trzeba i stanęliśmy naprzeciwko siebie.
- Gotowy? - spytałam
- Zawsze i wszędzie - po tych słowach wyszliśmy z domu, kierując się do mieszkania Jacksona.
c. d. n.
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Poznaj swojego
nauczyciela od
ciekawszej strony!

Ulubiony:
 Potrawa: zupy (różne)
 Napój: kawa
 Kolor: szary
 Film: „Braveheart – Waleczne serce”
 Książka: „Kobiety niepokorne”
 Program TV: „Milionerzy”
 Zwierzątko: pies
 Rodzaj muzyki: różna
 Pora roku: jesień
 Sport: siatkówka
 Autorytet: rodzice
 Największy sukces: dziecko

Imię: Ewelina
Nazwisko: Grzelakowska
Imieniny: 26 maja
Znak zodiaku: ryby
Wzrost: 175 cm
Rodzeństwo: siostra
Dzieci: córka
Pierwsza praca: LO w Wołowie
Czym się najchętniej porusza:
rower/samochód

Co lubi robić w wolnym czasie:
spacerować, jeździć na rowerze, zwiedzać
nowe miejsca
Gdy była dzieckiem chciała zostać:
nauczycielką
Czego nie toleruje wśród zachowań uczniów:
nietolerancji
Czy jest wymagający wobec uczniów:
sami ocenią
Aleksandra Szmit

Hobby: jazda na rowerze
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Rozrywka

Dagmara Waigner
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