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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.  

W bibliotece szkolnej jest segregator 

z poprzednimi i aktualnymi numerami naszej gazetki. 

Artykuły możecie wysyłać na adres: 

gazetkazsgh@gmail.com  

lub krysiamaz@gmail.com 

 

 W numerze o ŻYLECIE 

 Reportaż o zakończeniu roku szkolnego 

maturzystów i najlepsi z najlepszych, czyli 

średnia 5,0 

 Już nie długo wakacje. Jak tanio podróżować? 

 

mailto:gazetkazsgh@gmail.com
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W  2010 roku minęło 25 lat odkąd na stadionie Legii pojawiła się flaga "Żyleta jest 

zawsze z Wami" z żyletką w centralnym punkcie. Geneza jej powstania związana jest z 

reklamą żyletek Iridium-Polsilver, która w latach 80-tych wisiała nad centralnym sektorem 

trybuny odkrytej. "W  gazecie władze powiedziały, że sektor z tą reklamą to jest siedlisko 

zła i że jak zdejmą reklamę, to to siedlisko zniszczą... No i zdjęli, ale w to miejsce, w 

ramach buntu, zrobiliśmy flagę" – mówi jeden z kibiców.  

Trybuna ULTRAS obecnie mieści się za bramką, to tzw. nowa Żyleta. To właśnie na tej 

trybunie od strony ul. Łazienkowskiej znajduje się  serce stadionu Legii. W trosce o jak 

najgłośniejsze bicie tego serca kibice z legijnych grup kibicowskich pragną poinformować o 

zasadach jakie panują na trybunie: 

1. Każdy ma OBOWIĄZEK śpiewać i zdzierać gardło dopingując największy klub Stolicy, Legię 

Warszawa. 

2. Każdy powinien stosować się do poleceń gniazdowego, ultrasów oraz osób decyzyjnych 

podczas dopingu i przygotowywania oprawy meczu. 

ŻYLETA 
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3. Strój każdego kibica Legii to biała koszulka oraz szalik z jedynym herbem naszego klubu, 

czyli tym z 1957 roku. Nosimy wyłącznie barwy Legii i zgód. W przypadku klubów 

zagranicznych dopuszczalne są koszulki, szaliki itp. wyłącznie w barwach FC Den Haag oraz 

Juventusu Turyn. 

4. W trakcie meczu na Żylecie wszyscy stoją. Znajdując się na trybunie ULTRAS należy 

pamiętać, że najważniejszy w trakcie meczu jest doping. Dlatego osoby, które przychodzą 

na stadion w innych celach proszone są o zajmowanie miejsc na pozostałych trybunach. 

5. Kibice z niskim stażem meczowym proszeni są o zajmowanie miejsc na bocznych sektorach 

trybuny ULTRAS.   

 

 

Ta oprawa została zaprezentowana podczas charytatywnego meczu Legia Warszawa - ADO 

Den Haag.  Złożyła się na nią niezwykle starannie wykonana sektorówka z twarzą Chrystusa 

otoczona cieniowaną kartoniadą barwach stołecznego klubu, w której wykorzystano 61 

odcieni. Całość uzupełnił transparent zawieszony na barierkach z hasłem „Boże chroń 

fanatyków” oraz race na górze trybuny. Obecnie kibice z żylety opiekują się chorym na raka 5 

letnim Kubą.  

 

KIBICE LEGII Z ŻYLETY PAMIĘTAJĄ ZAWSZE O ŚWIĘTACH 

NARODOWYCH I WAŻNYCH ROCZNICACH DLA MIASTA. SKŁADAJĄ 

WIEŃCE, ODWIEDZAJĄ ŻOŁNIERZY POWSTANIA WARSZAWSKIEGO.  

Piosenki śpiewane podczas meczu na żylecie są zaczynane przez 

„gniazdowego”. Do ubiegłego roku był nim „Staruch” lecz ze względu 

na zakaz stadionowy jego rolę przejął  „Lucky 
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Idolem kibiców żylety jest nie żyjący już piłkarz Kazimierz Deyna, znienawidzony przez kibiców 

innych klubów. 

 

 

Przed pierwszym gwizdkiem każdego meczu w 

Warszawie, kibice wstają i podnoszą do góry 

szaliki, śpiewając „Sen o Warszawie” który 

został obrany jako hymn kibiców Legii 

 

 

 

LIATANA 

 

 

Ostatni szkolny dzień 

maturzystów 

 

W piątek 27 kwietnia pożegnaliśmy tegorocznych 

maturzystów. Uroczystość zakończenia roku  szkolnego  

maturzystów odbyła się w piątek 27 kwietnia w sali 

gimnastycznej .  Mottem przewodnim  było hasło "Nauka to 

pokarm dla duszy". Na tę wyjątkową uroczystość przybył 

patron naszej 

szkoły: profesor 

Stanisław Berger , 

zjawili się też 

nauczyciele i 

wychowawcy klas 

maturalnych oraz 

nasza pani dyrektor, panie wicedyrektorki. Po 

krótkiej przemowie prof. Stanisława Bergera, 

wprowadzeniu sztandaru szkoły , pani dyrektor w 

raz z profesorem przystąpili do rozdawania 
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nagród za najlepsze wyniki w nauce . Następnie 

uczniowie otrzymali dyplomy i świadectwa 

ukończenia szkoły. Klasa 1k przygotowała , 

krótki spektakl. W ten sposób  pożegnali swych 

kolegów. 

Po uroczystości absolwenci klas spędzili 

ostatnie chwile ze swoimi nauczycielami. 

Myślę, że wszyscy opuścili naszą szkołę z 

miłymi przeżyciami i doświadczeniami. 

 

 

 

Mateusz Dudzik 

 

 

 

 

 

ŚREDNIA 5,O 

Mariusz i Aneta uczniowie z klas 

4k i 4k1 otrzymali świadectwa z 

wyróżnieniem.  

Napiszemy o nich więcej po maturze. Na razie 

nie mają czasu na udzielanie wywiadów.  

Mariusz Sawicki klasa 4k1 
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Pokaźna grupka czwartoklasistów 

uzyskała też tak wysoką średnią, ale z 

ocen  klasy czwartej. Przestroga, dla 

pierwszaków. Gorsza ocena z biologii, czy 

fizyki, może w 4 klasie zaniżyć waszą 

średnią. 

 

                                                                      Aneta Roguska klas 4k 

 

 

 

 

   

  dziewięciu miesiącach ciężkiej, dla niektórych pracy, 

niekiedy żmudnej nauce do sprawdzianów zbliżają się wakacje. 

Niezależnie od tego, jak, kto się przykładał do swoich obowiązków 

każdy zasługuje na odpoczynek, choćby dla naładowania się 

optymizmem, przed kolejnym rokiem szkolnym, ale także i dla 

przeżycia wspaniałej przygody, jaką jest podróż. 
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   Z pewnością spora grupa osób to domatorzy, którzy ani myślą 

ruszać się z domu, natomiast większa część marzy o wyjeździe, 

choć z pieniędzmi u nich krucho. Jest na to pewien sposób. Otóż 

wszędzie możesz pojechać za te same pieniądze. Masz tylko sto 

złotych, dwieście, czy może dwadzieścia? Nic to nie zmienia, 

możesz pojechać na drugi koniec Polski. Pytanie brzmi: jak? 

   Najpierw musisz stwierdzić, co jest dla Ciebie najważniejsze. Nie 

powinno zająć Ci to dużo czasu i jeżeli odpowiedzią jest przygoda, 

wystarczy ułożyć listę priorytetów i spakować plecak. 

W planowaniu każdej podróży najważniejsze są trzy rzeczy: 

-transport 

-pożywienie 

-nocleg 

   Zacznijmy więc od transportu. Najtańszym jak każdemu 

wiadomo jest jazda na stopa. Dla odważnych i chętnych przygód, 

ale i dla cierpliwych. Uważam, że to najprzyjemniejszy i 

najciekawszy sposób z racji możliwości poznania przeróżnych 

sympatycznych osób. No i autostop jest darmowy. 

Ale jeśli nie, co wtedy? Nie każdy wie, jak tanie są polskie pociągi. 

Mają one często przesadzony czas podróży i okropny komfort jazdy, 

ale za 40 zł można dotrzeć do Zakopanego czy Gdańska. A teraz 

gratka dla fanów maksymalnego oszczędzania. Polski Bus 

WWW.polskibus.pl  udostępnia połączenia autobusowe do 

większych polskich miast. I tak do wyżej wymienionego Gdańska 

można dojechać za 15 zł. No dobrze, ale jeżeli ktoś chciałby 

pojechać za granicę? Jeszcze przeze mnie nie sprawdzanym 

sposobem, ale bardzo chwalonym, tuż obok jazdy na stopa, są 

tanie połączenia lotnicze ( WWW.ryanair.com ). Można dzięki nim 

dolecieć chociażby do Norwegii za 5 zł. Trzeba jednak dobrze 

poczytać o tym wcześniej w Internecie. 

   Pożywienie. Z pustym brzuchem nie tyle nie możemy 

funkcjonować, co nie cieszymy się z wyjazdu. Dlatego najlepszym 

wyjściem nie są fastfoody, bary i knajpy, lecz najtańsze 

supermarkety i to co daje nam natura w postaci np. jabłek. W ten 

http://www.polskibus.pl/


 

Strona | 8 

sposób możemy zrobić zapasy na tydzień przetrwania za 20 zł. 

Radzę kupować ciemne pieczywo i ser żółty, gdyż nie straszne im 

żadne warunki. 

   No i ten nieszczęsny nocleg. Tutaj wiele zależy od typu naszej 

wyprawy. Czy są to góry, morze czy Mazury. Najlepszym 

rozwiązaniem wydaje się namiot. Jest niezależny, nie potrzeba 

rezerwacji, jest najtańszy, lecz najmniej wygodny. Można go 

niekiedy rozbić na dziko, choć nie polecałbym tego robić w 

niektórych partiach gór. Z tego względu najbardziej polecam 

schroniska PTTK. Są wszędzie, często bardzo tanio, bądź pola 

namiotowe przy schroniskach, wtedy mamy dostęp do łazienki i nie 

najgorszej kuchni, która jest w miarę tania.  

   Jeżeli żadna z tych opcji nie jest dostatecznie tania to pozostaje 

sposób Woodstockowy. Spać na ziemi bądź w hamaku, jeździć na 

gapę i jeść to, co uda nam się od kogoś wysępić. 

 

 

 

MIKE 

 


