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Dziękujemy wszystkim autorom. I zapraszamy wszystkich do 
pisania, komentarzy, artykułów, wierszy. Przypominamy, że 

elektroniczną wersję gazetki znajdziecie na stronie 
internetowej szkoły.  Od czerwca w bibliotece 
szkolnej jest segregator z poprzednimi i aktualnymi 

numerami naszej gazetki. Artykuły możecie wysyłać na adres: 
gazetkazsgh@gmail.com  
lub krysiamaz@gmail.com 
 

Redakcja. 
 

 

W  NUMERZE:    

Walentynki . O walentynkowym święcie oraz o Dniu Babci  piszą Natalia, 

Paulina i Ola 

Wywiad z Krystianem, wyróżnionym w konkursie pieśni patriotycznej za 

własna piosenkę hip-hopową 
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PARADOKS MORDERCY  
 

     Wiesz co jest chore? Porządni ludzie i ich kochające rodziny, którzy co dzień 
wracają do domu i włączają wiadomości, i wiesz, co widzą? Widzą jak 
gwałciciele, mordercy i pedofile wychodzą z więzień, mafiozi, złapani za 
posiadanie dwudziestu kilogramów wychodzą za kaucją jeszcze tego samego 
dnia. I wszyscy ludzie myślą to samo,- że ktoś powinien powybijać tych 
sukinsynów. Sam o tym myślałeś. 
 
         Dawno temu spotkałem się z paradoksem kłamcy „kiedy kłamca mówi, że 
kłamie, to kłamie, czy mówi prawdę?”. Kiedy jednak wracałem pewnego 
wieczora do domu budził się we mnie niepohamowany instynkt mordercy. 
Każdy z nas, zwłaszcza poukładany człowiek ma czasem ochotę kogoś zabić. 
Kogoś sławnego z zazdrości, rodzica z braku miłości, czy kogoś, kto wyrządził 
nam krzywdę. Ciągnąc dalej swoją myśl, chcę wtrącić kilka słów o instynkcie 
stadnym. Jest on bardzo złożony, ale chcę się odwołać do sytuacji, gdy dzieje 
się krzywda jednemu osobnikowi i większość wstawia się za nim, bo my ludzie, 
jesteśmy w stanie bronić kogoś, dla dobra reszty. 
 W mojej głowie zrodził się nowy paradoks: Czy morderstwo mordercy jest 
złem? Wszyscy wiemy, gdyż uczono nas tego na każdym kroku, że morderstwo 
jest złem. W naszym społeczeństwie jest mnóstwo złych ludzi, są to złodzieje, 
gwałciciele, pedofile, mordercy czy księża. Niestety prawo jest skonstruowane 
dla nich. Kto uważał na lekcjach historii, ten wie, jak kształtowała się polityka 
Rzeczypospolitej, w której więcej do powiedzenia mieli ludzie majętni niż 
władca, tworzyli oni prawo, które będzie odpowiadało im, po nich dalej mamy 
ludzi bogatych, a prawo dalej jest dla nich przyjazne, są oni, więc w głównej 
mierze bezkarni, choć wszyscy wiedzą, że powinni gnić już dawno w więzieniu. 
Wtedy często wkraczają do akcji ludzie, którzy potrafią zrobić z takimi osobami 
porządek. Potrafią je zabić. Cieszymy się, nasze społeczeństwo się oczyszcza, 
jest to jedność, cieszymy się, że wśród nas jest mniej złych ludzi i chwalimy 
mordercę złego człowieka. Morderca zabija kolejnych złych ludzi. Jednak po 
pewnym czasie zdajemy sobie sprawę z tego, że wyrasta kolejny zły człowiek- 
przecież to bezduszny morderca. Zaczynamy się go bać. W końcu zabija go 
kolejny bohater-morderca.Koło się kręci a zły czyn dalej jest dobrym, tak jak 
dobry jest złym. Ktoś źle skonstruował ten świat! 
 
Mike 
 
 
 



 
 
 
 

Walentynki to coroczne święto zakochanych przypadające 14 lutego. Nazwa pochodzi 
od św. Walentego, którego wspomnienie liturgiczne w Kościele katolickim obchodzone jest 
również tego dnia. 
Zwyczajem w tym dniu jest wysyłanie listów zawierających wyznania miłosne (często 
pisane wierszem). Na Zachodzie, zwłaszcza w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych 
czczono św. Walentego, jako patrona zakochanych. Dzień 14 lutego stał się więc okazją do 
obdarowywania się drobnymi upominkami. 
KRÓTKA HISTORIA TEGO ŚWIĘTA 

Walentynki są obchodzone w południowej i zachodniej Europie od średniowiecza. Europa 
północna i wschodnia dołączyła do walentynkowego grona znacznie później. 
Pierwowzorem walentynek było starorzymskie święto: Luperkalia. Pomimo katolickiego 
patrona tego święta, czasem wiązane jest ono ze zbieżnym terminowo zwyczajem 
pochodzącym z Cesarstwa Rzymskiego, polegającym głównie na poszukiwaniu wybranki 
serca, np. przez losowanie jej imienia ze specjalnej urny. Współczesny dzień zakochanych 
nie ma jednak bezpośredniego związku z jednym konkretnym świętem starożytnego 
Rzymu, choć jest kojarzony z takimi postaciami z mitologii jak Kupidyn, Eros, Pan czy Juno 
Februata.Możliwe, że zwyczaje związane z tym dniem nawiązują do starożytnego święta 
rzymskiego, zwanego Luperkaliami, obchodzonego 14 - 15 lutego ku czci Junony, 
rzymskiej bogini kobiet i małżeństwa, oraz Pana, boga przyrody. Z kolei Brytyjczycy 
uważają to święto za własne z uwagi na fakt, że rozsławił je na cały świat sir Walter Scott 
żyjący w XVIII wieku. 14 lutego to dzień, kiedy na Wyspach Brytyjskich ptaki zaczynają 
łączyć się w pary. 
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WALENTYNKI W POLSCE 
Do Polski obchody walentynkowe trafiły w latach 90. XX wieku z kultury francuskiej i 
krajów anglosaskich, a także wraz z kultem świętego Walentego z Bawarii i Tyrolu. Święto 
to konkuruje o miano tzw. święta zakochanych z rodzimym świętem słowiańskim zwanym 
potocznie Nocą Kupały lub Sobótką, obchodzonym w nocy z dnia 21 na 22 czerwca. 
Stałym niemalże elementem Walentynek jest wzajemnie wręczanie sobie walentynkowych 
ozdobnych karteczek. Czerwone, najczęściej w kształcie serca, opatrzone walentynkowym 

wierszykiem a często i miłosnym wyznaniem. Ze świętem łączy się również 
zwyczaj obdarowywania partnera walentynkowymi upominkami w postaci 
kwiatów, słodyczy, pluszowych maskotek jak również bardziej osobistych 

elementów garderoby. 
Część polskiego społeczeństwa krytykuje walentynki, jako przejaw 
amerykanizacji, obcy polskiej kulturze i wypierający rodzime tradycje. 
Walentynki są też krytykowane za ich komercyjne i 
konsumpcjonistyczne nastawienie. Są one wykorzystywane przez biznes 
i media do przełamania stagnacji handlowej pomiędzy Bożym 
Narodzeniem a Wielkanocą. 

Dla osób nie pozostających w związkach, tzw. singli (szczególnie 
określających się jako quirkyalone) walentynki mają charakter represyjny, związany z 
"tyranią bycia w związku" i piętnujący osoby żyjące w pojedynkę. Z tego powodu 14 lutego 
został uznany przez społeczność quirkyalone za International Quirkyalone Day, mający być 
w zamierzeniu antywalentynkami. 

 

 

 

SZCZĘŚLIWYCH WALENTYNEK DLA WAS WSZYSTKICH !! 
Natalia, Paulina, Ola 
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W Hiszpanii dzień ten przypada 26 lipca, we Włoszech 2 

października, we Francji jest to święto ruchome obchodzone w 

pierwszą niedzielę marca, a w Wielkiej Brytanii w pierwszą niedzielę 

października. W Polsce  na pomysł obchodzenia 21. STYCZNIA 

Dnia Babci wpadli pierwsi poznaniacy. Pomysł na ustanowienie 

takiego dnia w kalendarzu narodził się dopiero w 1964 r w redakcji 

tygodnika „Kobieta i Życie”, ale spopularyzował je rok później 

„Express Poznański”. 

Dzień Babci zaczęto świętować właśnie 21 

stycznia, dlatego że  w tym właśnie  dniu w 

1965 r. w Poznaniu miała wystąpić legenda 

polskiego kina i teatru, Mieczysława 

Ćwiklińska. Właśnie przypadały jej 85. 

urodziny, a w wystawianej sztuce „Drzewa 

umierają stojąc”  Ćwiklińska wcielała się w 

 postać Babci. 

Redakcja „Expressu Poznańskiego” wręczając 

jej tort i kwiaty poinformowała osłupiałą 

aktorkę, że to właśnie z okazji Dnia Babci, 

który jest obchodzony w Poznaniu. Później pomysł podchwycił stołeczny „Express 

Wieczorny”. 

 

P r e z e n t  d l a  b a b c i :  

Sznur pereł będzie pięknym klasycznym prezentem, który sprawi, że ukochana babcia 
poczuje się wyjątkowo. Także piękna stylizowana broszka czy kamea zachwyci każdą 
babcię. A może medalion, z umieszczonym wewnątrz zdjęciem dziadka albo wnuka? I do 
tego szkatułka do przechowywania biżuterii. Dla babci, jak da każdej kobiety, najlepszy 
prezent to także kosmetyki. A jeżeli nasza babcia całe dnie spędza w kuchni gotując i piekąc 
pyszne ciasta? Cukiernica w zestawie z maselniczką, dzbanek do zaparzani a kawy czy 
herbaty, naczynie żaroodporne, komplet pojemników na przyprawy, a do tego rękawica 
kuchenna. Jako pomysł na prezent dla babci sprawdzi się także duża taca, ładne 

DZIEŃ BABCI I DZIADKA 
 
 



podkładki na stół czy serwetki. Największym prezentem będzie odwiedzenie babci z 
własnoręcznie wykonaną laurką.  

 
DZIEŃ DZIADKA 
W Polsce Dzień Dziadka obchodzimy na początku roku: 22 STYCZNIA. W innych krajach 
dzień ten jest obchodzony w innych terminach, na przykład w USA i Kanadzie w pierwszą 

niedzielę po dniu pracy.   
 
Dzień Dziadka w Polsce obchodzimy od 
lat 70-tych. Istniał już wtedy Dzień 
Babci, który w Polsce obchodzony jest 
od 1964 roku. Na stworzenia Dnia 
Dziadka wpadła Telewizja Polska. 
Ogłosiła konkurs, gdzie jedną z nagród 
było ustalenia daty obchodu tego 
święta. Dzień Dziadka miał być 
obchodzony 30 maja, jednak ta data się 
nie przyjęła i święto to obchodzone jest 

zaraz po Dniu Babci. 

P r e z e n t  d l a  d z i a d k a :  
Dziadkowie najbardziej cenią prezenty samodzielnie wykonane przez swoich wnuków. 
Dlatego idealnym pomysłem będzie zrobienie  laurki, ciasteczek z dedykacją dla dziadka 
lub wycinanki. Możemy też pomóc wnuczkowi nauczyć się wierszyka. Jeżeli zdecydujemy 
się na kupno jakiegoś prezentu to zastanówmy się najpierw czym nasz dziadek się 
interesuje, jakie są jego marzenia. Łatwo będzie  wybrać prezent jeżeli dziadek ma 
samochód. Można wybrać wtedy jakiś niedrogi drobiazg typu breloczek do kluczy lub 
kosmetyki do karoserii. Prezent dla dziadka ma być przede wszystkim wyrazem uczuć 

wnuka. Najlepszym prezentem jakiego dziadek może oczekiwać  będzie 

odwiedzenie go i wręczenie laurki.  
 

Dzień Babci jest raz w roku,  
Szczęśliwy i pełen uroku.  
W tym dniu pragnę złożyć Ci życzenia:  
Zdrowia szczęścia i powodzenia.  
W dniu Twojego święta,  
Twój wnuczek o Tobie pamięta.  
Oczywiście składam życzenia,  
szczęścia, zdrowia i zadowolenia!  
 

 
Dziadku, Dziadku coś Ci dam  
 
 
 
jedno serce, które mam,  
a w tym sercu róży kwiat  
Dziadku, Dziadku żyj sto lat.  
 
Moja Babcia ukochana 
bardzo pyszne robi dania. 
Od rosołu aż po ciasta,  
zawsze smaczne są i basta! 
 
 
Dziś dzień Dziadku nie psocimy, 
tylko dobrze Ci życzymy.  
Ty wybronisz nas od draki 
bośmy małe rozrabiaki.  

ŻYCZENIA NA 
DZIEŃ BABCI 

I DZIADKA 



Całujemy Cię serdecznie,  
żyj nam Dziadku długo wiecznie 
 

Natalia, Paulina, Ola 

 

WYWIAD Z KRYSTIANEM KOŁOWROCKIM 

KRN

KRYSTIAN TO RAPER Z 

ZAMIŁOWANIA.SAM PISZE 

TEKSTY PIOSENEK I 

KOMPONUJE MUZYKĘ. 

Majdanka Gratulujemy 

wyróżnienia w konkursie „Pieśni 

patriotycznej” 

Dlaczego, śpiewasz, nagrywasz, 

piszesz teksty? 

 

KRN:Tworzę, dlatego że w 

tekstach mogę opisywać to, co nas wszystkich otacza dotyka porusza oraz wpływa na 

nasze emocje. 

 

Majdanka: Czy teksty piszesz sam, czy korzystasz z istniejącej już twórczości? 

 

KRN: Nigdy nie kopiuję czyichś tekstów, ponieważ uważam, że oryginalność jest 

najważniejsza w RAPIE, tak jak i w życiu codziennym.. 

 

Majdanka Skąd bierzesz tematy na nowe kawałki? 

 

KRN: Staram się dostrzegać tematy w codziennym życiu, gdy idę miastem patrzę na 

otaczających mnie ludzi i obrazy zapamiętywane przez umysł przekładam na teksty. 

.. 

Majdanka: Czym jest dla Ciebie jest HIP- HOP? 

 

KRN: HIP - HOP jest dla mnie stylem życia, jest moją kulturą, którą tworzę z innymi 

osobami 

Majdanka: Czy masz swój zespół? Piosenkę konkursową śpiewałeś razem z 

Damianem? 

  

KRN: Niestety na razie jestem sam, chociaż mam plany założyć zespół. W 

najbliższym czasie liczę na to że uda mi się to i razem z moimi ziomkami, osiągniemy 

coś i udowodnimy ludziom, że nie warto było nas przekreślać  

 

Majdanka Chcesz, coś jeszcze powiedzieć dla „Majdanki”. 

 

KRN:Dzięki wielkie tym, którzy we mnie wierzą i nie hejtują...  

Narkoza!!! 



 


