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Witamy 
Zachęcamy wszystkich do dzielenia się przeżyciami, 

fotkami, opiniami, informacjami. Piszcie wiersze, 

opowiadania, piszcie o tym, co Was denerwuje i o 

tym, co Was zachwyca. 

Możecie podpisywać się pseudonimem. Wasze tek-

sty wysyłajcie na adres: krysiamaz@gmail.com. 

Wszelkich informacji udzieli Wam pani Krystyna 

Mazurek (sala102). 

Ostatni numer gazetki znajdziecie zawsze na stronie 

internetowej szkoły. Zaś, w bibliotece szkolnej znaj-

duje się segregator z poprzednimi  

i aktualnymi numerami naszej gazetki.  

W numerze: Dzień Matki, Dzień ziemi, Mój 

rok w szkole,Międzynarodowy Dzień czytania ksią-

żek, Tolerancja, Kolejne wiersze Wulfery,Dar krwi 

 

Dzień Matki Dzień matki26 maja. Oficjalnie Dzień 

Matki w Europie zaczęto obchodzić dopiero 
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w XX wieku – w Polsce od 1914 roku. Ko-

rzenie tego święta sięgają jednak czasów 

antycznych. Obchody Dnia Matki w Polsce 

polegają na obdarowywaniu matek kwia-

tami, laurkami oraz innymi, większymi lub 

mniejszymi, upominkami. To święto ma na 

celu okazanie matkom szacunku, miłości, 

podziękowania za trud włożony w wycho-

wanie. 

Klaudia  

Dzień Ojca 

A więc Ojcowie też mają swój jeden, wyjąt-

kowy dzień. Obchodzone jest nieco później 

niż Dzień Matki, bo dopiero 23 czerwca. 

Jest to święto, stworzone jako wyraz sza-

cunku i wdzięczności Ojcom.  

A teraz nieco historii! Obchody Dnia Ojca 

zapoczątkowano w USA, w miejscowości 

Spokane, w stanie Waszyngton. Pomysło-

dawczynią była Sohora Dodd Smart, która 

wpadła na ten pomysł po śmierci matki. Da-

lej idea tego święta spodobała się wszyst-

kim, aż ustanowiono je Dniem Ojca. Dla-

tego nie zapomnijmy tego dnia o naszych 

ojcach i życzmy im wszystkiego najlep-

szego!  

Klaudia 

Dzień Matki 
Jest to szczególny dzień, w którym wszyst-

kie Matki, obchodzą swoje własne święto. 

W Polsce obchodzone jest 26 maja. Dzień 

Matki utworzono, by każde dziecko mogło 

podziękować/wyrazić swój szacunek, do 

wszystkich mam, za to,  

że dały Nam życie. Najczęściej obdarowu-

jemy je laurkami, kwiatami, bombonier-

kami. Ale liczą się też małe gesty z naszej 

strony, takie jak umycie naczyń, zrobienie 

śniadania, czy choćby miłe słowa. Ogółem 

Dzień Matki jest dniem, w którym to mamy 

mają być wyróżnione, kochane. 

Patrycja

Międzynarodowy Dzień Czytania Książki Dla Dzieci. 

Święto obchodzone co roku2 kwietnia, w dzień urodzin duńskiego autora baśni Hansa Chri-

stiana Andersena, autora znanych utworów dla dzieci min. „Brzydkie kaczątko”, „Calineczka”, 

„Królowa śniegu” oraz „Dziewczynka z zapałkami”. 

Dzień ten ma na celu rozpowszechnienie czytania książek 

wśród dzieci.  

Święto zostało ustanowione w 1967 roku przez Mię-

dzynarodową Izbę ds. Książek dla Młodych Ludzi 

(IBBY). Od tamtej pory, co roku, gospodarzem święta 

jest inne państwo. Polska była organizatorem w 1979 

roku. Z okazji Międzynarodowego Dnia Książki dla 

Dzieci wiele bibliotek, domów kultury i teatrów przygoto-

wuje imprezy promujące literaturę dla najmłodszych. 

Przykładem są Czechy w których w 2007 roku zorganizo-

wano akcję zwaną „Noc z Andersenem” podczas której 

najmłodsi spędzali noc w bibliotekach czytając i słuchając 

bajek.                                  

Klaudia 

Rysowała Agnieszka 

Dar krwi darem życia 

https://pl.wikipedia.org/wiki/2_kwietnia


18. Marca. pełnoletni uczniowie przystąpili do akcji „Dar krwi-darem życia” organizowanej w naszej 

szkole już po raz kolejny. Chętnych jak co roku było bardzo wielu, ok. 60 osób, jednak krew mogło 

oddać tyko 23 uczniów. Podczas akcji udało zebrać się aż 10,35 litrów. Akcję zorganizowała Pani Marta 

Monika Bagińska. 

Paweł 

Tolerancja 

Można tolerować (albo i nie) czyjąś religię, upodobania, orientację seksualną, ale też samą 

osobę. Ogółem słowo „tolerancja" oznacza poszanowanie czyichś poglądów, różniących się od 

naszych. Jest ważna w każdej społeczności. Trzeba też akceptować siebie, by inni zaakcepto-

wali nas, ponieważ gdy sami nie lubimy (na przykład) swojego wyglądu, to nie możemy wy-

magać tego od innych. Jednakże społeczeństwo w obecnych czasach jest bardzo nietoleran-

cyjne. Możemy spotkać się także z brakiem tolerancji w szkole, w której poszkodowanymi są 

zarówno nauczyciele jak i uczniowie, często ci z rodzin ubogich lub borykający się z otyłością, 

czy po prostu inni pod jakimś względem. Tego typu przeżycia w młodości wywołują uraz psy-

chiczny. Zwłaszcza że młodzi wszystko bardziej przeżywają. Osoby, które spotkały się z od-

rzuceniem mogą w przyszłości bać się wchodzić w nowe relacje miedzyludzkie.  

Patrycja 

Wiosna 
Wiosna, wiosna, wiosna... Powracająca do życia natura, rozkwitające kwiaty, słońce, 

dodatnia temperatura... To coś co naprawdę lubię ! Choć rozpoczęła się ona już 21 

marca, to dopiero na początku kwietnia mogliśmy dostrzec jej niesamowite uroki. 

Możemy powoli przerzucać się z zimowych kurtek, szalików, ciepłych butów, 

a przerzucić się na luźniejsze ubrania, bo (według nowych informacji pogodowych) 

słońce i ciepło stopniowo będą się pojawiać. Na dworze można już zobaczyć osoby 

jeżdżące na rolkach, czy rowerach, a nawet deskorolkach. Jednak najbardziej zwró-

ciłam uwagę na kwitnące kwiaty wiśni, które tak niesamowicie wyglądają! Ah! Pra-

wie bym zapomniała, możemy odczuć uroki wiosny, także na placach zabaw, gdzie 

wszędzie widać dzieci bawiące się w piaskownicy i mile spędzające czas. Wiosna to 

zdecydowanie moja ulubiona pora roku.  

Patrycja 

Międzynarodowy Dzień Ziemi  

Od 1990 r. święto jest obchodzone 22.04. Tego dnia ekolodzy oraz organizacje (które 

zajmują się odzyskiem surowców) promują postawy proekologiczne, w tym segre-

gację śmieci. Dzień Ziemi to największe ekologiczne święto od 1970 r. Tego dnia 

wiele placówek, władz miast organizuje różne imprezy plenerowe. Ich celem jest 

promowanie prośrodowiskowych zachowań, zaprzestanie śmiecenia  

i ponownym odzysku cennych surowców. Ważnym faktem geograficznym jest to, iż 

Dzień Ziemi obchodzimy podczas równonocy wiosennej na Półkuli Północnej, czyli 

w dniu równonocy jesiennej na Półkuli Południowej. Oznacza to, że na całej planecie 

dzień trwa tyle samo co noc. Jako pierwszy z ideą obchodzonego na całym świecie 

święta, wystąpił John McConnell na konferencji UNESCO, natomiast pierwszy raz 



Dzień Ziemi ogłoszono 21 marca 1970 r. przez burmistrza San Francisco i Josepha 

Alioto. Dlatego w trosce o naszą planetę i środowisko, pamiętajcie, aby dbać o zie-

mię, nie zaśmiecać jej. 

Patrycja

Mój rok w nowej szkole 
Chciałabym podzielić się moimi przemyśleniami dotyczącymi szkoły przy Majdańskiej.  

Chodzę do pierwszej klasy. W gimnazjum z różnych źródeł (źródeł, pff... od znajomych :p) 

słyszałam wiele opinii na jej temat. Mówiono mi, że ta szkoła jest zdecydowanie poniżej moich 

możliwości, że ma niski poziom, żebym wybrała coś lepszego... Już prawie dałam się namówić, 

aby jednak wybrać coś innego, czyli liceum. I wiecie co ? Cieszę się, że wtedy jednak nie 

zmieniłam zdania, ponieważ chodząc tutaj, zdałam sobie sprawę, że ta szkoła jest idealna dla 

mnie. Poziom jest wyższy niż można było przypuszczać. Przez te pół roku (a raczej 8 ostatnich 

miesięcy) nie zauważyłam NICZEGO czym mnie straszono. Nauczyciele są wyrozumiali, 

można się z nimi dogadać. Podchodzą do ucznia indywidualnie, z uśmiechem na twarzach. 

Uczniowie są mili. Jest ciężko, jest dużo nauki, ale trzeba dać radę ! To wszystko przyda się w 

przyszłości  

 

Kolejne wiersze Wulfery 
*** 

Bracie mój kochany, przez wszystkich  

zapomniany 

Coś przyjął strzałę za mnie, oddał lata życia na 

marne 

Nie przegram z losem, stanę i odpowiem 

Pokonam wszystkich, którzy zadrą z twym po-

kłosem. 

Jesteś mi ostoją, jesteś mą nadzieją, mą  

podporą 

Może i Hel cię odebrała ode mnie lata temu 

Ale krew twa płynie nadal, ofiara nie  

zapomniana 

Nadzieja nie upadnie, tak długo jak twarz twą 

pamiętam 

Bracie, zostawiłeś mnie samotnie w tym  

świecie 

Bez nadziei, bez pamięci, bez miłości  

braterskiej 

Pozwoliłeś by łzy spływały po policzkach  

tłumnie 

Gdy trzymałem cię w ramionach raz ostatni 

Nie oddam się losu, nie dzisiaj, nie jutro 

Norny niech przędą swe nici okrutne 

Lecz ja stanę im na przeciw i zaprzeczę 

Czarnej nie dam im przeciąć, już nigdy.  

A chociaż ma rodzina ostała się tam, hen  

daleko... 

Chociaż nie ujrzę tych których pokochałem 

Chociaż nie dane mi będzie zaznać miłości 

Umrę w walce, odnajdę drogę do Valhalli 

*** 

 I tak to nastaje nowy dzień 

Odchodzi zapomniany cień 

Pozostaje jedynie cichy szept 

Pozostaje jedynie martwy sen 

Nadzieja porzucona przez wspomnienia 

Pozostawiła jedynie kilka słów pustych 

Znaczących kiedyś tyle co księga 

Teraz jedynie samych wspomnień 

Odbierając ci dech, odbierając mowę 

Nadawały nowy sens gdy biły w pierś 

Słowa nowe, marzenia stare, myśli porzucone 

Poznawaj siebie dzisiaj, umieraj jutro 

Bo jedynie nadzieja pozostanie 

Gdy krew już się skończy 

Więc śmiej się dziś, raduj na zapas 

Nie spodziewaj się żyć jutro nigdy



 


