
 

Gazetka ZSGH  

ul. Majdańska 

Luty 2015 

Redaguje zespół  

Dziękujemy autorom. Zapraszamy wszystkich do pisania, 

komentarzy, artykułów, wierszy. Przypominamy,  

że elektroniczną wersję gazetki znajdziecie na 

stronie internetowej szkoły. 

W bibliotece szkolnej znajduje się segregator 

z poprzednimi i aktualnymi numerami naszej gazetki.  

Artykuły możecie wysyłać na adres: 

krysiamaz@gmail.com 

APEL DO UCZNIÓW MŁODSZYCH KLAS 

REDAKCJA „MAJDANKI” W TYM ROKU KOŃCZY SZKOŁĘ.  

CZEKAMY NA NASZYCH NASTĘPCÓW!!!

mailto:krysiamaz@gmail.com


Co się działo w naszej szkole? 

14 lutego 

walentynki 
Miłość unosiła się w całej szkole. 

Serducha, misiaczki. i walentynki… 

Uwieńczeniem walentynkowej zabawy był Walentynkowy Turniej piłki 

Siatkowej. 

 

MIŁOSNE WIERSZYKI

 Hillar Małgorzata 

 

Poziomka 

 

Gdybyś był blisko  

dałabym ci  

tę pierwszą poziomkę  

 

Mówiłabym  

weż najmilszy  

to jest kropla słońca  

 

Ty jesteś daleko  

a poziomka ma kształt  

łzyHillar Małgorzata 

 

 

 

 

Zakochana 

 

Idzie ulicą  

jakby tańczyła  

na baletowym popisie  

 

Uśmiecha się  

do dziecka w wózku  

do wróbla  

który stracił ogon  

 

Te kropki na sukience  

myśli  

mają kolor jego oczu  

 

Od rana powtarza  

najmilsze imię  

i wychodzi z domu  

w jednej pończosze



A tak wyglądały przerwy!  

Było głośno, wesoło i tanecznie



PRZED FERIAMI 

Graliśmy z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy, jak co roku w 

pierwsza niedzielę stycznia. Orkiestrowe granie w naszej szkole 

rozpoczęło się dzień wcześniej.Upiekliśmy przepyszne ciasteczka , 

dawalismy na przerwach pierniczki, które sprzedawalismy na 

przerwach.  



CO U NASZYCH ABSOLWENTÓW? 

Sukces Michała Szceśniaka i polskich młodych kucharzy. 

Warszawa, 10 grudnia 2014 r.: Polska 

reprezentacja juniorów przywiozła dwa 

brązowe medale z Kulinarnego Pucharu 

Świata w Luxemburgu. To pierwszy taki 

w historii startów polskiej drużyny. 

 

Piotrek Tadej, z tej samej klasy, otworzył 

własną restaurację. 

Maturzyści z 2012 roku.

źródło wprost.pl 



Wieści z teatru 

Robert Głowacki uczeń z klasy 4k1 –aktor teatru Parabuch i Paradox odnosi olejne 

sukcesy na teatralnych deskach i w konkursach recytatorskich. 

 
Teatr Parabuch "Trzy kroki do wieczności" źródło https://www.Facebook.com/TeatrParabuch/photos/  

A tak było w zeszłym roku… 

STREEP-TEASE MROŻKA 

Sobota. 28 Września. Godzina 17.00. 

Drewniane ławki, delikatny zapach sztuki i kurzu. Przyciemnione światło, cichy gwar. Widownia 

powoli zapełnia się. Tajemnicza atmosfera oczekiwania, na.na scenie ostatnie przygotowania…Nagle 

gaśnie światło!  

Teatr „Paradox”, przy LO im. Jakuba Jaińskiego przedstawił jednoaktówkę Sławomira Mrożka „Streep- 

Tease” w reżyserii Ryszarda Jakubisiaka. Główną rolę zagrał: 

Robert Głowacki- uczeń naszej szkoły  

z klasy 3k1. O sztuce, Mrożku i psychologii E. Fromma 

opowiadał reżyser pan Ryszard Jakubisiak. 

„Streep-tease” to sztuka o nas, o naszych lękach, 

autorytetach, o poznawaniu siebie. Dwaj mężczyźni znaleźli 

się w absurdalnej sytuacji, zamknięci wykonują polecenia 

tajemniczej ręki… 

Ascetyczna scenografia, muzyka,, świetna gra młodych 

aktorów robią wrażenie. Postawy bohaterów śmieszą, ale 

i przerażają, zmuszają do refleksji…

Czy rzeczywiście tacy jesteśmy? 

Zapraszamy na spektakle teatru „Paradox”. 

Chochlik redaktorski 

Źródło „Majdanka” listopad 2013



Prowadzisz doping? 
 4 lata zakazu stadionowego 

Sąd w Krakowie skazał "Starucha" na 4 lata zakazu stadionowego. Wiosną 2013 roku 

Legia grała ligowy mecz z Wisłą Kraków i gniazdowy Legii prowadził doping, siedząc na 

płocie w sektorze gości. Nie były to - jak informują media - chuligańskie wybryki. Ponadto 

w sektorze gości, co potwierdza szef ochrony, nie działa nagłośnienie, przez które 

rzekomo nawoływano gniazdowego do 

zejścia z ogrodzenia.Co więcej, 

"Staruch" został skazany z artykułu, 

który został uchylony przez Trybunał 

Konstytucyjny. 

Ponadto zapraszamy  

1 marca na obchody 

Narodowego Dnia 

Pamięci Żołnierzy 

Wyklętych 
Jak co roku kibice Legii Warszawa wezmą 

udział w obchodach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Pierwszym akcentem 

przypadającego na 1 marca święta będzie honorowa zbiórka krwi organizowana przez KHDK Krewcy 

Legioniści we współpracy 

z SKLW i klubem.Zbiórka odbędzie się 

w sobotę 28 lutego w godzinach 10-15 na 

stadionie Legii przy wejściu na Żyletę. 

 


