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Gazetka ZSGH  
Listopad 2017 
Redaguje zespół  

Witamy wszystkich czytelników. Mamy nadzieję, że wkrótce dołą-

czycie do redakcji „Majdanki”. 

Podzielcie się przeżyciami, fotkami, opiniami, informacjami. Możecie 

podpisywać się pseudonimem. Wasze teksty wysyłajcie na adres:  

krysiamaz@gmail.com. Wszelkich informacji udzieli Wam pani Krystyna 

Mazurek w sali 102 oraz pani Alicja Tataj w bibliotece. Ostatni numer 

gazetki znajdziecie zawsze na stronie internetowej szkoły. Zaś, w biblio-

tece szkolnej znajduje się segregator z poprzednimi i aktualnymi nume-

rami naszej gazetki.  

 

Redakcja 

W NUMERZE: 

LIRYCZNE SPOTKANIA – SPOTKANIA Z TWÓRCZOŚCIĄ NASZYCH 

UCZNIÓW.  

WYWIAD Z…. 

KSIĄZKI Z NASZEJ BIBLIOEKI- KRÓTKIE OPOWIEŚCI O CIEKAWYCH KSIĄŻ-

KACH W SZKOLNEJ BIBLIOTECE                                                
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WYWIAD Z…  
JESTEŚCIE UCZNIAMI KLASY? 

- Pierwszej  

-A ja drugiej 

LUBISZ CHODZIĆ DO SZKOŁY? 

- Tak, oczywiście, ponieważ mój czas spędzony w niej nie idzie na marne. Poznałem wielu ko-

legów, uwielbiam przerwy, zwłaszcza spotkania integracyjne na boisku, a czasami zdążę się 

czegoś nauczyć. 

- ja zgadzam się z kolegą. 

CO SADZISZ O ATMOSFERZE W SZKOLE? 

-Uważam, że atmosfera w szkole jest na poziomie 5o%- jest trochę chaotyczna 

-Bardzo dobrze, ponieważ jest fajna atmosfera. 

JAK OCENIASZ SWOJĄ KLASĘ? 

- Jest „zajebista”, ale mogłaby być lepsza 

- Moja klasa jest spoko 

CZY COŚ CIEBIE W SZKOLE ZASKOCZYŁO, ZDZIWWIŁO? 

- Tak, jedna z nauczycielek przypomina moją babcię z wyglądu. 

-  Kartkówki.Zapisałem całą kartkę i dostałem jedynkę. 

DUŻO JEDYNEK NAŁAPAŁEŚ? 

- Tak, kilka mam 

- Ja, niestety kilkanaście 

A DOBRE OCENY? 

- Mam różne oceny, czwórki i piątki też 

- Taak.. Mam sporo dwójek, dwie tróje. 

JAKA LEKCJA NAJBARDZIEJ PODOBA SIĘ TOBIE? 

- Lekcja religii, ponieważ czasami ( niestety czasami) nie trzeba nic robić, a ja wtedy sobie 

śnię 

- język angielski 

JAKA LEKCJA JEST BEZNADZIENA? 

- Wf teoretyczny, wolałbym pograć w siatkę, albo w nogę.  

- Zgadzam się  

JAKIEJ MUZYKI SŁUCHASZ? 

- TFK 

- Hip-hop 

CZY JESTEŚ W ZWIĄZKU? 

- Byłem, ale niestety rozstaliśmy się:-( 

-, Bo miłość jest bez sensu. Ja nie mam czasu na związki 

WRACAJĄC DO INTEGRACJI NA BOISKU PODCZAS PRZERW, DLACZEGO DZIE-

CIAKI JUŻ OD GIMNAZJUM PALĄ? 

-Żeby się zatruć 

- Żeby psuć sobie zdrowie, poza tym potrzebują dowartościować się. 

CZY PO SZKOLE BĘDZIESZ PRACOWAC W ZAWODZIE? 

-Nie wiem jeszcze. 

-Ja, przez przypadek trafiłem do tej szkoły, ale odnalazłem się w tym zawodzie i jak najbar-

dziej zamierzam w ten sposób zarabiać na życie. 

NASZ REPORTER ZAUWAŻYŁ WŁAŚNIE UCZNIA W NIETYPOWYM STROJU.NIE 

MOGLISMY NIE ZAPYTAĆ GO O OWO DZIWNE UBRANIE 

 

DLACZEGO PO SZKOLE CHODZISZ W PIŻAMIE? 

-bo jestem pilnym uczniem, a dziś zaspałam i nie zdążyłam się przebrać. Nie chciałam spóźnić 

się i dlatego wyszłam tak jak spałam 
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LIRYCZNE SPOTKANIA 

Magda Laskowiecka 

  Dobrze będzie  
Są osoby niezapomniane,  

które kiedyś nie były mi znane? 

teraz są dla mnie rodziną  

tą najbliższą i jedyną,  

gdy mam smutny dzień  

oni pocieszają  mnie  

nawet, gdy zachowuje się źle  

oni nie odtrącają mnie   

są ze mną zawsze i wszędzie  

wspierają mnie i mówię, że dobrze będzie.  

Książę 
Miłość do ciebie nigdy nie wyblaknie  

kocham cię mocno  

aż słów mi braknie,  

bo z tobą chwilę są niezapomniane   

na zawsze i wszędzie  

księciem mym zostaniesz. 

Łza 
Serce czasem wołać chcę,  

ale nikt nie słyszy je  

tworzy się w nas 

 

fala milczenia, płaczu  

i chwili zwątpienia  

łza spływa po policzku 

jak wodospad na urwisku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HvB
Z tomiku „Na każdy dzień” 
„Młode Wilki” 
Młodzi, którzy są w sobie zakochani, nigdy siebie nie opuszczą i nie będą sami. 
Swoje losy i życie razem splątali, by na zawsze siebie nie zostawić. 
Przez obietnice i szczęście swoje idą dalej - wolni i przepiękni zarazem. 
Jak młode wilki wpatrzeni w księżyca cień i gwiazd blask, biegną przed siebie chowając się po la-
sach. 
Dla siebie liczą się tylko oni i nikt inny, bo są młodzi i to tylko młode wilki. 
 
„Świat” 
Kiedy zatrzymasz się na chwilę chodź raz, to pokaże ci jak pięknie wygląda ten świat. 
Pokażę ci piękne lasy i rzeki oraz magiczne kresy ludzkiej nadziei. 
Kwiaty i małe zwierzęta, chowają się za wielkimi rozpiętymi drzewami ukrywając przed słońcem 
i wiatru chłodami. 
Każdy może się pod nimi schować i odpocząć, bo to piękne miejsce dla każdego. 
Kiedy się na chwile przystanie, można posłuchać śpiewania ptaków. 
Pozostaje tylko pytanie, czy chcesz, a zobaczysz co tylko zapragniesz. 
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Z tomiku „Ambiwalentne” 
“Wilki” 
Kiedy wilki zaczynają do księżyca wyć. 
Można usłyszeć płacz podczas skowytu ich. 
Stęsknione za swymi wybranymi, chcą być znów obok ich. 
Tylko wiedzą, że zobaczyć ich już nie mogą i każdej nocy o tym księżycowi płaczą. 
 
“Lalka” 
W domu pełnym lalek, który jest przez wszystkich zapomniany, co jakiś czas lalki jak są same urzą-
dzają różne zabawy. 
Każda z nich jest szczęśliwa oraz każda wesoła, bo nigdy żadna nie jest sama. 
Chociaż zniszczone i zapomniane żyją myślą, że kiedyś wielki drzwi w ich domu zostaną przez ko-
goś otwarte, a każda lalka zostanie przez kogoś pokochana. 
“Kołysanka” 
Otwórz proszę oczy na chwilę dla mnie. 
Otulę cię do snu jak Orfeusz swą wybrankę. 
Noc jest zimna, dlatego położę się obok ciebie i poczekam aż sen otuli całą ciebie. 
Wtulę się wtedy mocniej, abyś spokojnie zasnęła i w nocy się już nie obudziła. 
 

 
 (...)drugiej stronie ~wolne myśli 
Rozdział 1.Samotność 
Samotność? 

Czym tak naprawdę jest? 

Czy to wszechogarniające poczucie dekadentyzmu? 

Czy spojrzenie każdego przechodnia na ulicy bez żadnego słowa? 

Czym, tak naprawdę jest to pojecie? 

Czy oznacza dusze niegdyś pełną, teraz rozerwaną na dwie części? Poczucie bezsensu czegokolwiek. 

Moment, kiedy wszystkie miejsca kiedyś odwiedzane tak często, bywają omijane szerokim lukiem. 

Moment, kiedy wszystko, co kiedyś potrafiło cieszyć przeraża teraz niczym najgorsza nocna mara.  

Czym tak naprawdę uczucie, które opisuje stan, w jakim znajdujemy sie, gdy obok nie ma nikogo? 

Mijasz tłumy ludzi pełnych emocji, energii, życia... A oni są dla Ciebie niczym innym niż sterta bzdur 

i kłamstw, fałszywymi marionetkami w objęciach chwili szczęścia, która daje złudne poczucie wyż-

szej wartości. 

Może jednak jesteś zmęczonym poetą wypalającym kolejnego papierosa, dającego złudne poczucie 

tlenu tak potrzebnego do życia, który delikatnie drapiąc w gardo, powoduje delikatne podniecenie 

w naszym mózgu.  

 Jesteś w mieście uzależnionym od ludzi. Ludzi, którym w tym mieście brakuje miłości. Uczucia są 

najważniejsze, jedyne prawdziwe nieskalane kłamstwem, piękne, lecz również okrutne. Cudowne 

w swej naturze, lecz jakże burzliwe. Potrafiące wzniecić ogień z malej świeczki, ale także potrafiące 

niszczyć wszystko napotkane na swej drodze. 

Czy, więc nazwałbyś samotność brakiem tej drugiej osoby, jedynej w swoim rodzaju, która potrafiła 

dać Ci poczucie tej miłości prawdziwej, wyjątkowej, jedynej? Tej, którą po prostu się czuje i od razu 

wie, ze to ta. Po prostu, bez żadnego myślenia. Po prostu się to wie. To jest ta miłość, bez której nie 

da sie żyć, można tylko wegetować. Płynąc z nurtem z dnia na dzien. Nie myśląc o niczym. Starając 

się nie patrzeć w lustro, aby nie przypominało jak łatwo znaleźć sie po drugiej stronie. 

Autor nie mógł zdecydować się na pseudonim 
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WYKŁAD Z FIZYKI  

Lekcja fizyki była nudna jak zawsze. Rose utkwiła swój senny wzrok na tablicy, stwarzając pozory 

uważnego ucznia, lecz z każdym kolejnym słowem wykładowcy jej powieki stawały się coraz cięższe, 

aż w końcu całkowicie zasłoniły oczy dziewczyny. Rose położyła głowę na ławce, słysząc jak wszystkie 

dźwięki odchodzą w dal, dając miejsce ciszy. Rose stała w ciemności po środku niczego. Rozglądała 

się wokoło z lekkim niepokojem. Nagle usłyszała głęboki ryk dochodzący z ciemności.Rose obejrzała 

się za siebie i krzycząc kucnęła, gdy zobaczyła wielkiego białego smoka lecącego w jej stronę. Smok 

przeleciał nad dziewczyną… Wtedy zobaczyła, ze znajduje się w środku białego pustkowia, sypie 

śnieg, a ona ma na sobie odzienie wykonane z ciepłego futra a w ręku trzyma miecz. Wtedy ponow-

nie usłyszała ryk bestii. Biegła w stronę skąd dobiegał ryk. Ryk starał się coraz głośniejszy, zaczynał 

przypominać ludzka mowę. Wtedy Rose poczuła jak coś trzyma ją za bark. Otworzyła oczy. Znów 

znajdowała się w klasie. Wykładowca trzymał jej bark i mówił cos do niej, ale Rose myślała tylko 

o tym, aby wrócić na pustkowie i pokonać białego ptaka.               

Łapa 

 

KSIĄŻKI Z NASZEJ BIBLIOTEKI 

Tove Alsterdal „Weź mnie za rękę” 

W nocy nie może spać, patrzy przez okno..Nagle coś leci…uderza… ko-

niec…! Kobieta popełniła samobójstwo, skoczyła z okna. Ale… Siostra 

bliźniaczka zajmuje się pogrzebem. Czy siostra na pewno popełniła sa-

mobójstwo? Bezdomny stary człowiek, twierdzi, że z kimś wracała, że 

nie wyglądała na osobę załamaną. Dlaczego interesuje się nią …..? Od-

zywa się przeszłość, która miała wpływ na losy sióstr i innych bohate-

rów. Giną inne osoby…, Jakie znaczenie maja czaty na portalu randko-

wym, których ślad znalazła siostra? …  

Dobra szwedzka powieść kryminalna. Dobrze czyta się..  


