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Komisja Edukacji

został

bp.

M.

Poniatowski,

brat

króla.

Do najbardziej zasłużonych członków należą

Narodowej

m.in. A. K. Czartoryski, J. Chrepowicz, I. Potocki,
A. Zamoyski. Przygotowania nowych programów
i zasad organizacji szkolnictwa trwały do 1780

Komisja Edukacji Narodowej została powołana
14

października

1773

roku

przez

Sejm

Rzeczypospolitej i była jednym z pierwszym
ministerstw oświatowych w Europie. Instytucja
oświatowa powołana została w celu przejęcia
szkół prowadzonych przez jezuitów oraz kontroli
nad programem i organizacją szkolnictwa. Celem
reformy było wykształcenie Polaków świadomych
swych obowiązków obywatelskich. Podstawę
materialną działalności miał zapewnić majątek
przejęty od zakonu.

roku. Ze względu na trudności w przejmowaniu
majątku po jezuitach nie wszystkie szkoły mogły
zostać utrzymane, w związku z tym część z nich
przekazano innym zakonom, szkoły akademickie
zostały pod nadzorem KEN. W 1775 r. KEN
powołał Towarzystwo do Ksiąg Elementarnych, na
czele którego stanął I. Potocki, a sekretarzem
został G. Piramowicz. Towarzystwo miało na celu
stworzenie programów i podręczników szkolnych,
z

jego

inicjatywy

powstało

wiele

książek

szkolnych. Członkowie Towarzystwa brali udział
w tworzeniu Ustawy dla Stanu Akademickiego
i na Szkoły w Krajach Rzeczypospolitej. Był to
pierwszy kodeks szkolny obejmujący zagadnienia
administracyjne

i

pedagogiczne

związane

z funkcjonowaniem nowego systemu. Reformę
przeprowadzono

w

szkołach

średnich,

zmniejszono nacisk na przedmioty językowe,
wprowadzono przedmioty przyrodnicze i fizyczne,
historię, geografię, a także elementy nauk
rolniczych i medycznych, nowym przedmiotem
Ksiądz Hugo Kołłątaj – główny inicjator powstania KEN
(źródło: www.wikipedia.pl)

Początkowo

w

skład

komisji

wchodziło

4 senatorów i 4 posłów reprezentujących Koronę
i Wielkie Księstwo Litewskie. Pierwszym prezesem

była

nauka

moralna

oparta

na

prawie

naturalnym. Edukacja we wszystkich szkołach
odbywała

się

w

języku

polskim.

W latach 1777 - 1780 reformę Akademii
Krakowskiej przeprowadził H. Kołłątaj, a w latach
1780 - 1781 Akademii Wileńskiej - M. Poczobuk–
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tych
wiedzy

reform

była

matematyczno-

przyrodniczej i nauk medycznych. W 1780 roku
przy

Szkole

Głównej

seminarium

dla

akademickiego.

KEN

Koronnej

utworzono

kandydatów
wraz

z

stanu
wybitnymi

przedstawicielami polskiego oświecenia stworzyła
nowoczesny

system

administrację,

szkolny:

sprawną

unowocześnione

Dzień Nauczyciela
Obchodzone 14 października święto to rocznica
upamiętniająca powstanie w 1773 roku Komisji
Edukacji

Narodowej

(KEN),

która

została

utworzona z inicjatywy króla Stanisława Augusta
Poniatowskiego.

programy

nauczania, wytyczyła jasne cele wychowania,
wprowadziła metody kształcenia oparte na
doświadczeniu.
Wiele wskazań zawartych w Ustawach zachowało
aktualność do dnia dzisiejszego.

Działalność Komisji to największe osiągnięcie

Medal Komisji Edukacji Narodowej
(źródło: www.wikipedia.pl).

kulturalne Polski czasów oświecenia. Polska
znalazła

się

wtedy

w

czołówce

krajów

Reformy KEN:

europejskich, jeśli chodzi o poziom i organizację

 opracowanie nowych systemów nauczania

szkolnictwa. Sam król Poniatowski tak napisał o

 wprowadzenie podręczników w języku

tym przedsięwzięciu:

polskim

„Najbardziej ufam temu żniwu, które choć po

 wprowadzenie

mojej śmierci inszy zbierać będzie, z mego

naukowej

polskiej

terminologii

jednak zasiewu, gdy przez poprawioną teraz

 reformę Akademii Wileńskiej i Krakowskiej

dzieci

 utworzenie seminariów dla nauczycieli

edukację

znajdzie

pod

ręką

swoją

kilkadziesiąt tysięcy obywatelów oświeconych,
od przesądów oddalonych i cale inaczej do życia
usposobionych, niżelim ja ich zastał ”.

 wprowadzenie w szkołach wychowania
fizycznego
 utworzenie

Towarzystwa

do

Ksiąg

Elementarnych
Beniamin Lisowski

 dopuszczenie dziewcząt do edukacji na
równych prawach z chłopcami
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Dzień Edukacji Narodowej został ustanowiony

Edmunda oraz Olgę, która zmarła zaraz po

27 kwietnia 1972 r. na mocy ustawy "Karta praw

narodzeniu. Od śmierci matki w 1929 r.

i obowiązków nauczyciela" pod nazwą Dnia

wychowywał go ojciec - emerytowany oficer.

Nauczyciela,

Karol, nazywany Lolkiem, był najlepszym uczniem

a

następnie

w

1982

r.

przemianowane na Dzień Edukacji Narodowej.
Obchody

Dnia

Nauczyciela

w mieście, sportowcem i aktorem amatorem. Po
na

przenosinach do Krakowa rozpoczął studia na
polonistyce

świecie

na

Uniwersytecie

Jagiellońskim;

przerwał je wybuch wojny. Podczas wojny był
Na całym świecie, w ponad 100 krajach, Światowy
Dzień Nauczyciela obchodzony jest od 1994 r.
w

dniu

Nauczyciela

5

października.
został

Światowy

Dzień

zorganizowany

pod

patronatem UNESCO.
Lena Pliszczyńska
Weronika Krzysztofik

aktorem

tajnego

pracował

jako

Teatru

robotnik

Rapsodycznego,
w

kamieniołomie

i w fabryce chemicznej. Ważnym wydarzeniem
2002 roku były dla Papieża niewątpliwie XVII
Światowe

Dni

Młodzieży

oraz

późniejsze

pielgrzymki do Gwatemali i Meksyku. Trudno jest
podsumować przeszło dwudziestoletni pontyfikat

Karol Wojtyła

Jana Pawła II i wskazać w nim najważniejsze
wydarzenia. To przede wszystkim wielki człowiek
obdarzony dużym poczuciem humoru, kapłan,
wielbiciel Tatr, pielgrzym, myśliciel, filozof, poeta.
Zbiór wierszy Karola Wojtyły jest jedynym
w swoim rodzaju wydarzeniem w historii
literatury. Zgromadzona w nim została twórczość
studenta,

(źródło: www.wiadomosci.wp.pl)

robotnika,

seminarzysty,

księdza,

arcybiskupa, kardynała, a także papieża Jana
Karol Wojtyła urodził się 18 maja 1920 r.
w Wadowicach. Był drugim dzieckiem Karola
i Emilii Wojtyłów. Wojtyłowie żyli skromnie,
z

pensji

ojca

-

wojskowego

urzędnika

w Powiatowej Komendzie Uzupełnień w stopniu
porucznika. Matka pracowała dorywczo jako

Pawła II. Dzieła te mają wartość nie tylko
literacką, ale są wydarzeniem natury duchowej.
Jan Paweł II stał się symbolem Papieża-Polaka,
którego wzoru i następcy długo trzeba by szukać.
Zmarł 2 kwietnia 2005 roku w Watykanie.
Agnieszka Poniszewska

szwaczka. Przyszły papież miał 2 rodzeństwa:
Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym
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Pełna lista zwycięzców:

ZŁOTE LWY

Złote Lwy 42. Festiwalu Filmowego w Gdyni dla
najlepszego filmu: "Cicha noc" (reż. Piotr
Domalewski)

2017

Srebrne Lwy 42. Festiwalu Filmowego w Gdyni:
"Ptaki śpiewają w Kigali" (reż. Joanna Kos-Krauze,
Krzysztof Krauze)
Złoty Pazur dla najlepszego filmu Konkursu Inne
Spojrzenie: "Photon" (reż. Norman Leto)
Nagroda za najlepszy scenariusz: Jagoda Szelc
("Wieża. Jasny dzień")
Nagroda za najlepszą reżyserię:
Holland i Katarzyna Adamik ("Pokot")

(źródło: www.naekranie.pl).

W tym roku we Wrześniu w Gdyni odbyła się już
42 edycja rozdania złotych lwów. Decyzje Jury nie
były zaskoczeniem bo większość zwycięzców
miała dobre opinie już po ich pierwszych
produkcjach.

Ceremonię

poprzedziło

uroczyste

otwarcie,

się na czerwonym dywanie. Na ściance pozowali
twórcy wszystkich nagrodzonych filmów. W tym
roku o statuetkę walczyło 17 produkcji, wśród
których znalazło się sporo debiutów. W jury
głównego

zasiedli:

Jerzy

Antczak

(przewodniczący), Robert Bolesto, Agnieszka
Grochowska,

Nagroda za najlepszą główną rolę kobiecą
(ex aequo): Eliane Umuhire i Jowita Budnik
("Ptaki śpiewają w Kigali")
Nagroda za najlepszą główną rolę męską: Dawid
Ogrodnik ("Cicha noc")
Nagroda za debiut reżyserski: Jagoda Szelc
("Wieża. Jasny dzień")

podczas którego gwiazdy wieczoru prezentowały

konkursu

Agnieszka

Paweł

Pawlikowski,

Andrzej

Jakimowski, Włodzimierz Pawlik, Witold Stok,
Beata Walentowska i Anna Wunderlich.

Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym

Nagroda za profesjonalny debiut aktorski:
Kamila Kamińska ("Najlepszy")
Nagroda za najlepsze zdjęcia: Lennert Hillege
("Pomiędzy słowami")
Nagroda za najlepszą drugoplanową rolę
kobiecą: Magdalena Popławska ("Atak paniki")
Nagroda za najlepszą drugoplanową rolę męską:
Łukasz Simlat ("Amok")
Nagroda publiczności: "Najlepszy" (reż. Łukasz
Palkowski)
Nagroda za najlepszy dźwięk: Mirosław
Makowski, Jan Schermer i Maciej Pawłowski
("Pomiędzy słowami")
Strona 5
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NIKE 2017

Nagroda za najlepszy montaż: Katarzyna Leśniak
("Ptaki śpiewają w Kigali")
Nagroda za najlepszą charakteryzację: Janusz
Kaleja ("Pokot")

Nike to najbardziej prestiżowa nagroda literacka

Nagroda za najlepsze kostiumy: Agata Culak
("Zgoda")

w Polsce. W tym roku została przyznana po raz

Nagroda za najlepszą muzykę: Sandro di Stefano
("Człowiek z magicznym pudełkiem")

złotych.

Nagroda za najlepszą
Warszewski ("Najlepszy")

scenografię:

21. Jest to złota statuetka oraz czek na 100 tys.

Marek

Nagroda
dla
najlepszego
filmu
krótkometrażowego: "Nic nowego pod słońcem"
(reż. Damian Kocur)
Nagroda Platynowe Lwy w uznaniu za całokształt
dorobku artystycznego: Jerzy Gruza

Do konkursu można zgłaszać teksty, niezależnie
od gatunku literackiego. Lista 20 nominowanych
ogłaszana jest w maju na Warszawskich Targach
Książki

zaś

Wyborcza
o

7

finalistów

na

początku

przyznaniu

nagrody

publikuje

Gazeta

września.

Decyzję

podejmuje

jury,

w tym roku pod przewodnictwem Tomasza
Fijałkowskiego.

Nagrodę

specjalną

przyznają

czytelnicy Gazety Wyborczej. W tym roku
laureatem został Cezary Łazarkiewicz – autor
reportażu
W

pt.:

uroczystej

„Żeby
oracji

nie

było

śladów”.

przewodniczący

jury

stwierdził, że ta książka może być przestrogą
Nagroda Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych
(źródło: www.radiopiekary.pl).

przed tym, co może się zdarzyć, gdy wymiar
sprawiedliwości traci niezależność i staje się
narzędziem politycznym władzy. Tekst opowiada
o

Paula Gąsiorek

tragicznej

śmierci

Grzegorza

Przemyka,

maturzysty, który w 1983 r. został śmiertelnie
pobity prze Milicję.
Ola Sienkiewicz

Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym
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I każdy może być

"Oczy Błękitu"

poetą

Spostrzegłam w tej mgle,
Twe oczy niczym księżyc pulsujące,
Twe morskie ślepka oczarowały mnie,

Barokowe inspiracje klasy II „b”

W mym wnętrzu me serce gnije.

Tyś mnie nie wielbił, jam kochała
Tyś na podwórzu, ja w cztery ściany zapłakana
Gdybym Cię ujrzała
Już żem nie wytrzymała.

Byłam na moście, tyś był ze mną,
Uwierzyłam, żem jest twą królewną.
Patrzę na dno, śmierć mnie wzywa.

"Spektakl"
Tyś mnie namawiał, jam stchórzyła.
Gdy kurtyna opadała

Tyś skoczył ja pozostałam.

Marionetką dla mnie bywała,

Tyś wśród zmarłych, jam wśród żywych pozostała.

Wiła się pod nitkami grubymi

Tyś już nic nie czujesz, jam czuje lament.

Do rączek luźno przywiązanymi,
Sprawiałam jej ból wolnymi ruchami,

Żeś to ty skoczył,

Przyjemność szarpaniem wątłymi sznurami,

To za mną zmora kroczy.

Lecz oddaliła się w końcu śmiało,

Wtem wróciłam do tego miejsca,

Serce na skrawki mi to rozerwało,

Zrobiłam krok, już mnie nie ma na tym świecie.

Ale mimo tęsknoty czerpię satysfakcję,
Jak wzorowo sprawdzała się w heterowym akcie.

Jestem obok ukochanego,
Choć nie wiem, czyś nie był mym kolegą.

Karolina Małaniuk

Twe morskie oczy odbiły się od gwiazd.
Teraz na zawsze tylko ty i ja.
Agnieszka Poniszewska

Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym
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Dzieje się w ZETCE …
13 października w naszej szkole
świętowaliśmy Narodowe święto
Komisji Edukacji Narodowej,
w skrócie KEN. Nasi uczniowie
wygłosili piękne mowy. Wszyscy
byliśmy bardzo wzruszeni.
Dziękujemy!
Klasa 2 LO o profilu humanistycznym
wraz z Panią Anną Jagieła
19 października rozpoczęła warsztaty
w kinie we Wrocławiu. Każdy pokaz
poprzedza prelekcja multimedialna,
wprowadzająca uczestników w tematy
podejmowane w danym filmie.

Uczniowie klas pierwszych liceum:
humanistycznej i dwujęzycznej
w ostatnich dniach odwiedzili Instytutu
Politologii Uniwersytetu
Wrocławskiego. Celem wizyty był
udział w wykładzie pod tytułem
„Obywatelstwo państwa
a obywatelstwo UE” oraz bardzo
interesującej wystawie „Patriotyzm
w czasach pokoju", opowiadającej
o współczesnym pojmowaniu
patriotyzmu przez młodych ludzi.

Dnia 23.10.2017 w naszej szkole odbył się apel
z okazji 39 rocznicy wyboru Karola Wojtyły na
Papieża. Nasi licealiści po raz kolejny świetnie
się spisali przygotowując nam wspaniałą
uroczystość.

Szósta edycja Dolnośląskiego Konkursu Piosenki
Polskiej „Piosenka zmieniająca życie” odbyła się
19 października w Lubiążu. Wiktoria Kresa oraz
zespół – Aleksandra Harwas, Eryk Pieróg oraz
Marta Siembida zajęli II miejsce. Dodatkowo został
wyróżniony Eryk Pieróg nagrodą indywidualną.
Serdecznie gratulujemy i życzymy następnych
sukcesów na polu muzycznym.

9 listopada w naszej szkole odbył się
apel z okazji dnia 11 listopada. Jest to
bardzo ważne święto dla nas, ponieważ
przypomina nam odzyskanie
niepodległości przez Polskę w 1918, po
123 latach zaborów.

Agnieszka Klimczak & Karolina Leśniak

Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym
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Warto posłuchać …

Drugim utworem przeze mnie dziś poleconym
będzie ,,Symphony’’ Zary Larsson.

Pierwszą piosenką, którą dziś opiszę będzie
‘’The climb’’ Miley Cyrus.

(źródło: www.pinterest.com)

(źródło: www.wavo.me)

Jest to utwór bardzo bliski mojemu sercu,

Ten utwór urzekł mnie przede wszystkim

opowiadający

mimo

idealnym doborem metafor. Porównanie miłości

przeciwności, jakie stawiane są przed nami,

i muzyki jest czymś pięknym i z pewnością

należy się nie poddawać i iść dalej. Piosenka

zachwyci niejedną osobę. Piosenka jest bardzo

zaczyna się wolno, lecz coraz bardziej przyspiesza.

rytmiczna, wypełniona wrażliwością i uczuciami,

Jest

a wysokie dźwięki zachwycą każdego.

o

rytmiczna,

tym,

że

idealna

zawsze

do

śpiewania

i z pewnością wywołująca na twarzy uśmiech.
,,Już prawie mogę ujrzeć - ten sen
Śnię - lecz głos w mojej głowie mówi mi:
,,Nigdy tego nie osiągniesz''
Każdy krok, który stawiam
Każdy ruch, który wykonuję - sprawia
Że czuję się zagubiona, (bez celu, kierunku)
Moja wiara jest zachwiana lecz
Muszę próbować
Muszę iść z wysoko podniesioną głową
Ponieważ Zawsze będzie kolejna góra
A ja zawsze będę chciała ją poruszyć
Zawsze będzie jakaś walka do stoczenia
Czasem będę musiała przegrać
Lecz to nie ma znaczenia jak szybko pokonam tę górę
Nie ma znaczenia co czeka na mnie po drugiej stronie
To wspinaczka’’
Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym

,,Niedawno usłyszałam symfonie
Przed tym nie słyszałam nic
Rapsodia* dla Ciebie i dla mnie
I każda melodia jest ponadczasowa
Życie zawsze mnie zwodziło**
Ale wtedy ty przyszedłeś i uwolniłeś mnie
Samotnie śpiewałam swoje solo
A teraz, bez Ciebie, nie mogę znaleźć tonacji***
I teraz Twoja piosenka się powtarza
I tańczę w rytm bicia twojego serca
I kiedy Cię nie ma, czuję się niekompletna
Więc jeśli chcesz prawdy:
Chcę tylko być częścią twojej symfonii
Przytrzymasz mnie mocno i nie odejdziesz?’’
Wenesa Połozowska
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Co warto przeczytać

który mówi, że ludzie nie zawsze są tacy, jacy
z pozoru się wydają. Poznają 13 powodów …

Dzisiejszy artykuł będzie utrzymany w nieco
ponurym nastroju, gdyż zaprezentuję wam
książkę

dosłownie

nastoletniej

przesiąkniętą

cierpieniem

Hannah Baker. Mowa rzecz jasna

Hannah zostawiła zbiór taśm, skierowanych do
osób, które miały pośredni lub bezpośredni
wpływ na jej decyzję. Owszem, można uznać, że
obarczanie kogoś winą za swoją śmierć jest dość
okrutne, ale czy ci ludzie wcześniej nie okazali się

o ‘’13 powodach’’ Jay’a Ashera.

okrutni dla niej? Czy nie przyczynili się do
destrukcji jej życia? Historia, którą opisuje nam
autor, nie jest łatwa do odebrania. Wręcz
przeciwnie, kosztuje nas wiele emocji i łez, gdyż
opowieść Hannah w swoim dramatyzmie jest tak
prawdziwa, że nie sposób się w nią nie wciągnąć.
Wypowiedzi dziewczyny, a także jej uczucia są tak

(źródło: www.empik.com)

realne, że wywierają na czytelnikach ogromne
"Mam nadzieję, że jesteście gotowi, ponieważ

wrażenie. Słyszeliście o efekcie śnieżnej kuli?

zamierzam wam opowiedzieć o swoim życiu.

Sytuacji, gdy jedno małe, z pozoru niemające

A konkretniej, dlaczego moje życie się skończyło.

większego znaczenia wydarzenie, zapoczątkowuje

Bo skoro słuchacie tych taśm, jesteście jednym

szereg innych, kumulując je i powodując, że

z powodów.’’

problem urasta do rangi olbrzymiej, mogącej

Pewnego

dnia,

samobójstwie

w efekcie doprowadzić do tragedii. Właśnie to

najlepszej przyjaciółki, a zarazem niespełnionej

spotkało Hannah Baker. Warto przeczytać tę

miłości, Clay Jensen znajduje przed swoim

książkę chociażby po to, by uświadomić sobie,

domem nietypową paczkę bez adresu zwrotnego.

że wszystko, co robimy, zawsze ma znaczenie,

Zaintrygowany, zabiera pakunek do domu, a po

a przeszłości już nigdy nie da się zmienić.

jego

to

"Nikt nie wie ze stuprocentową pewnością,

najzwyklejsze pudełko po butach, a w nim

w jakim stopniu jego postępowanie odbija się na

znajduje się 7 kaset ponumerowanych z obu

życiu innych. Bardzo często nie mamy choćby

stron. Chłopak dostał tę przesyłkę, gdyż jest

bladego pojęcia. Mimo to robimy, co nam się

jednym z tytułowych powodów. Czytelnicy

żywnie podoba.’’

otwarciu,

niedługo

przekonuje

po

się

iż

jest

chodzą wraz z Clay’em po mieście, obserwują

Wenesa Połozowska

miejsca, które opisuje Hannah i słuchają jej głosu,
Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym
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Co warto obejrzeć

zdradzona przez męża i najlepszą przyjaciółkę
oraz Beata (Agnieszka Dygant), lekarka, która
w wypadku motocyklowym traci narzeczonego.

reżyseria: Patryk Vega
scenariusz: Patryk Vega
gatunek: thriller, dramat
produkcja: Polska
premiera: 29.09.2017

Patrząc na ich losy możemy zauważyć jak bardzo
kobiety,

pracując

w

zawodach

związanych

z medycyną są dyskryminowane. W filmie padają
słowa, z których kontekstu wynika, że prawdziwy
chirurg to taki, który chodzi w spodniach a nie
w spódnicach. Czy naprawdę tak jest? Według
mnie prawdziwy chirurg to taki, który ma duże
umiejętności bez względu na jego płeć. W filmie
widzimy

też

Pracownicy

wiele
nie

prawdy

przejmują

o

szpitalach.

się

zdrowiem

i uczuciami pacjentów. To czy przeżyją oni
operację nie ma dla nich żadnego znaczenia.
W produkcji padają słowa "każdy lekarzyk ma
własny cmentarzyk" i z tego, co słyszymy,
(źródło: www.plejada.pl)

każdego dnia w wiadomościach tak właśnie jest.

"Botoks" w reżyserii Patryka Vegi to z pewnością
jeden z gorętszych polskich hitów 2017 roku.
Pokazuje

on

problemy

służb

Moim

zdaniem

film

ten

pokazuje

nieco

podkoloryzowaną prawdę.

medycznych

w Polsce oraz kobiet, które zmagają się
z trudnymi życiowymi decyzjami i problemami.

W

szpitalu

ukazanym

w

"Botoksie"

Kadr z filmu (źródło: www.plejada.pl).

splatają się losy czterech kobiet: Daniela (Olga

Moja opinia jest jak najbardziej pozytywna.

Bołądź) dzięki zabiegom medycznym z brzydkiego

Aktorzy wcielają się w swoje role doskonale, nie

kaczątka zamienia się w piękną przedstawicielkę

brakuje też humoru i śmiechu. Choć zgadzam się

koncernu farmaceutycznego, Magda (Katarzyna

z tym, że jest dosyć brutalny i z pewnością nie dla

Warnke) jest specjalistką od aborcji, która sama

osób o słabych nerwach.

zachodzi w ciążę, Patrycja (Marieta Żukowska)
Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym
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Opowiadanie w odcinkach …
180 stopni
Rozdział 7.
Stiles podśpiewywał sobie pod nosem. Na początku ignorowałam to, lecz, jak doszliśmy pod dom Jacksona,
spojrzałam na niego.
- Stiles skarbie, cicho bądź – rzuciłam, patrząc pogardliwie w jego stronę.
- Przepraszam, ale ta piosenka utknęła mi w głowie i nie potrafię jej nie śpiewać - słysząc to, przewróciłam oczami
- dobra nie będę - uśmiechnął się i naciągnął kaptur na głowę.
Zrobiłam to samo. Weszliśmy po cichu na podwórko Jacksona. Nie zapaliliśmy latarek, by przypadkiem Jacksona nie
obudziło światło. Szliśmy powoli, żeby nie na robić wielkiego hałasu. Po chwili potknęłam się i upadłam na ziemię.
Wstałam i otrzepałam się.
- Stiles patrz pod nogi, żebyś się przypadkiem nie potknął.
- Dobrze - odpowiedział i objął mnie od tyłu w pasie.
- Nie potknąłeś się?
- Nie, a czemu miałbym? Widziałem, gdzie idę – oznajmił.
- Jak to widziałeś? Przecież jest ciemno i ja nawet nic nie widzę.
Nie dostałam odpowiedzi. On tylko złapał mnie za rękę i zaczął iść w stronę domu Jacksona. Stiles szedł prosto, nie
potykał się, a jak pojawiła się przeszkoda, łatwo ją omijał. Ja natomiast szłam, potykając się nawet o własne nogi. To
było dziwne, ale zignorowałam to.
- Wchodzimy przez okno czy przez tylnie drzwi? - spytał Stiles.
Zastanowiłam się i po chwili odpowiedziałam.
- Jeśli drzwi są zamknięte, to nie mamy innego wyjścia, jak wejść przez okno.
- To stój tutaj! Ja sprawdzę drzwi - oznajmił i poszedł kawałek dalej.
Nacisnął klamkę i pociągnął za nią, by otworzyć drzwi.
- Zamknięte skarbie, rozbijamy okno -zaczął szukać jakiegoś kamienia.
Ja w tym czasie poszłam jeszcze raz sprawdzić te drzwi. Popchnęłam je i otworzyły się. Spojrzałam w stronę Stilesa,
który wziął zamach, by rzucić kamieniem w szybę.
- Stiles ty ciągnąłeś czy pchałeś te drzwi?
Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym
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- A co? Cicho, bo się skupiam.
- Bo jest otwarte - odparłam zmarnowanym głosem.
Opuścił rękę i spojrzał na mnie. Odłożył kamień, by nie hałasować.
- Wiedziałem - powiedział tylko to i wszedł do środka.
Przewróciłam oczami i weszłam za nim, przy okazji zamykając za sobą drzwi. Zapaliliśmy latarki i rozejrzeliśmy się.
Byliśmy w kuchni, która była połączona z salonem. Stiles zaczął szukać czegoś po szafkach, zapewne dowodów. Ja
natomiast poszłam dalej. Weszłam do salonu. Żadnych dowodów, nic. Na środku stał mały, biały stolik, a przed nim
szara kanapa. Naprzeciwko tego był telewizor. Jednak w tym wszystkim moją uwagę przykuł wielki regał z książkami.
Podeszłam bliżej i poświeciłam latarką prosto na książki. Zaczęłam czytać tytuły Jak zabić wilkołaka", "Kodeks",
"Rozróżnianie wilkołaków", "Omegi, Bety i Alfy", "Broń na wilkołaki" i tym podobne. Wszystkie tytuły książek były
związane z wilkołakami oprócz jednej.
- Niby o wilkołakach - przeczytałam po cichu tytuł.
Sięgnęłam po książkę z zamiarem wyciągnięcia jej. Złapałam za grzbiet i pociągnęłam w swoją stronę. Książka
zatrzymała się w połowie, a regał ruszył się, ukazując schody na dół. Spojrzałam w stronę Stilesa, który intensywnie
szukał cały czas dowodów w kuchni. Wątpię, żeby były tam jakieś dowody.
- Skarbie jak ci idzie? - zapytałam.
- Na razie nic nie znalazłem a ty? - odwrócił się w moją stronę.
Otworzył szeroko buzię, najwidoczniej, nie wierząc w to, co znalazłam. W przejściu nie ma nic ekscytującego.
- Ja też nic oprócz tego przejścia. Wiesz co, zejdę na dół sprawdzić, co tam jest - Stiles tylko przytaknął i wrócił do
wcześniejszego zajęcia.
Uśmiechnęłam się lekko i zeszłam na dół. Zapaliłam światło i to, co zobaczyłam sprawiło, że zamarłam. Był to
niewielki pokoik, w którym była przeróżna broń na wilkołaki. Na środku stał metalowy stół. Po lewej stronie był regał
z katanami, mieczami. Obok tego przy kolejnej ścianie były siekiery różnej wielkości. Przy kolejnej ścianie stały dwa
regały. Na jednej były łuki i strzały, a na drugiej przeróżne rodzaje broni palnej.
- Po co mu tyle łuków. Rodzinę chce tym wykarmić? - powiedziałam sama do siebie.
W rogu stała mała komoda. Obok niej jakaś mapa i lista. Na samym końcu była skrzynia, w której czułam co może
być. Wyłączyłam latarkę, by następnie wyciągnąć aparat. Podeszłam do pierwszego regału.
- Tym na pewno moja mama nie została zabita - podeszłam do kolejnej - Siekierą tym bardziej - łuki od razu
ominęłam i podeszłam do broni palnej - Moja mama miała ranę postrzałową, czyli to musiało być coś stąd odsunęłam się i zrobiłam zdjęcie.
Po chwili otworzyłam komodę. Były tam czarne kominiarki na twarz. Tak, jak mama powiedziała, „osoba, która to
zrobiła, miała na sobie kominiarkę" i po tym umarła. Zrobiłam zdjęcie, by przejść do mapy, w którą były powbijane
czerwone pinezki. Obok tego wisiała lista. Zaczęłam czytać. Była to lista osób, które są wilkołakami. Pierwsza była
moja mama, a w nawiasie „nie zagraża". Dalej już nie chciałam czytać, ale skoro Jackson twierdził, że nie zagraża, to
czemu ją zabił. Ustawiałam aparat i zrobiłam kolejne zdjęcie. Została mi tylko skrzynia. Wzięłam głęboki oddech
Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym
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i otworzyłam ją. Były w niej różne naboje i zioła. Zaczęłam czytać nazwy. Jednak puste miejsce, w którym nie było nic,
przykuło moją uwagę.
- Wilcze ziele - przeczytałam półgłosem.
To jest to, czego szukałam. Tylko gdzie to może być. Usiadłam zmarnowana pod ścianą. Dowody jakieś miałam, ale
brakowało jeszcze tego naboju. Przejrzałam zdjęcia. Wszystkie były wyraźne i to mi się podobało. W całym domu była
cisza, Stails zasnął przez przypadek czy mi się zdaje. Po chwili jednak odezwał się.
- Rose chodź tu szybko! Patrz, co znalazłem! - krzyknął na cały głos.
Zerwałam się jak poparzona, przy okazji opuszczając aparat, który upadł na ziemię i rozbił się. Świetnie po prostu
świetnie. Zostawiłam to i pobiegłam do kuchni, w której stał Stiles.
- Stiles głupi jesteś? Wiesz, że mogłeś go obudzić?! – wyszeptałam.
- Patrz, co znalazłem - podał mi małe pudełeczko.
Wzięłam je i otworzyłam. W środku były naboje. Przeczytałam napis, „nabój z wilczego ziela". Schowałam jeden
naboi do kieszeni. Znaleźliśmy to, ale właśnie przypomniał mi się aparat.
- Stiles, przez ciebie straciliśmy większość dowodów.
- Czemu?
- Bo krzyknąłeś, wołając mnie, a ja opuściłam go. Daj swój, zrobię nowe zdjęcia -wyciągnęłam rękę.
Stiles dał mi swój aparat. Skierowałam się w stronę schodów na dół, kiedy nagle na całym parterze zapaliło się
światło. Stiles kucnął, chowając się za szafkami. Ja odłożyłam książkę na miejsce i regał zamknął się. Jackson szybko
zbiegł ze schodów. Nie miałam, gdzie się schować. W ostatniej chwili podbiegłam i ukryłam się w rogu, pomiędzy
ścianą a regałem na książki.
c. d. n.
Martyna Krzyżanowska

Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym

Strona 14

GaZETKA

Nr 2, 2017/2018

Poznaj swojego
nauczyciela od
ciekawszej strony!

Ulubiony:
 Potrawa: gołąbki
 Napój: pepsi, twist
 Kolor: granatowy
 Film: jest ich dużo
 Książka: jest takich wiele
 Program TV: telenowele tureckie
 Zwierzątko: piesek
 Rodzaj muzyki: rock
 Pora roku: wiosna
 Sport: fitness
 Największy sukces: szczęśliwa rodzina

Imię: Joanna
Nazwisko: Urbańska
Imieniny: 24 maja
Znak zodiaku: waga
Wzrost: 160 cm
Rodzeństwo: siostra
Dzieci: córka
Pierwsza praca: LO w Brzegu Dolnym
Czym się najchętniej porusza: rowerem

Co lubi robić w wolnym czasie:
słuchać muzyki, oglądać TV, jeździć na
wycieczki
Gdy była dzieckiem chciała zostać:
nauczycielką
Czego nie toleruje wśród zachowań uczniów:
braku szacunku, nieliczenia się z drugim
człowiekiem
Czy jest wymagający wobec uczniów:
przeciętnie

Hobby: historia, medycyna, turystyka
Aleksandra Szmit
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Rozrywka
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Dagmara Waigner
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