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Gazetka ZSGH  
Luty2018 
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   

WOŚP 2018  
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WOŚP 2018                                             

Jak graliśmy z WOŚP-em? 
Już tradycyjnie w naszej szkole wośpowe granie rozpoczęło się tydzień wcześniej. 

Uczniowie upiekli przepyszne ciasteczka. 

Aukcja trwała na każdej przerwie… 

w czasie lekcji.  
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WYWIAD Z… 

uczniem klasy dru-

giej 

Dziś pytania za-

daje  reporter 

„Majdanki”-Anon 
Uczeń klasy drugiej 

Jakbyś mógł usunąć jeden przed-

miot ze szkoły, byłby to: 

Religia, ponieważ nie podoba mi się chry-

stianizacja szkolnictwa. 

Jeżeli teraz miałbyś wybrać zawód na 

przyszłość, byłby to? 

Kucharz, ponieważ jest przyjemny i dobrze 

płatny, daje wiele możliwości. 

Co sądzisz o ocenianiu ludzi po wyglą-

dzie? 

Jest to pytanie płytkie i powierzchowne 

Wolisz chodzić z dziewczyną, która ma 

wygląd 10 na 10 pkt., ale za to iloraz inteli-

gencji równy 0, czy wygląd, 2 na 10, ale za to jest mądra? 

Jest to ciężki wybór, na który nie znam odpowiedzi. 

Dowiadujesz się, że twój/twoja najlepszy/a  kolega/koleżanka jest homoseksualistą. jak reagu-

jesz? 
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Wydaje się, że tylko na początku zdystansowałbym się, ale to nie ma dla mnie znaczenia 

Gdybyś miał jeszcze raz wybierać szkołę, byłaby to Majdańska? 

Ciężko powiedzieć, ale wiem ta szkoła da mi wiele możliwości. 

Czy masz problem z przyjmowaniem krytyki? 

Jeżeli jest uzasadniona, przyjmuję ją na klatę 

 Czy krytykowanie innych jest potrzebne? 

To zależy, czasami jest to sposób dowartościowania się 

Słowacki czy Mickiewicz? 

Mickiewicz 

Rap czy rock? 

Słucham różnorodnej muzyki 

 

Uczeń klasy drugiej 

 

Jakbyś mógł usunąć jeden przedmiot ze szkoły, byłby to: 

Matematyka, bo nigdy nie rozumiałem i nie rozumiem, o co w niej chodzi 

Jeżeli teraz miałbyś wybrać zawód na przyszłość, byłby to? 

Chciałbym zająć się sportem, 

Co sądzisz o ocenianiu ludzi po wyglądzie? 

 Nie można poznać nikogo po wyglądzie 

Wolisz chodzić z dziewczyną, która ma wygląd 10 na 10 pkt., ale za to iloraz inteligencji 

równy 0, czy wygląd, 2 na 10, ale za to jest mądra? 

 Wolę mądrą dziewczynę. 

Dowiadujesz się, że twój/twoja najlepszy/a kolega/koleżanka jest homoseksualistą. jak reagu-

jesz? 

To mój najlepszy kolega, więc nie ma to znaczenia. 

Gdybyś miał jeszcze raz wybierać szkołę, byłaby to Majdańska? 

Mimo wszystko tak. 

Czy masz problem z przyjmowaniem krytyki? 

Tak jak każdy. Nikt nie lubi być krytykowanym 

 Czy krytykowanie innych jest potrzebne? 

 Zależy, kiedy i z jakiego powodu to robimy. 

Słowacki czy Mickiewicz? 

  King  

Rap czy rock? 

Zdecydowanie rap. 

Poezja na Majdańskiej 
 

Kanibal  

 *** 

 

Mój kwiatku o poranku 

Mój obiadku po południu 

Moja nutko przyjemności 

Bądź już, że mną do starości 

Bądź mym natchnieniem 

Bądź mą kochaną 

Ja zrobię wszystko 

Byś mogła się przy mnie budzić rano 

~Kanibal 

 

 

HvB 

 
Wolność 
Każdy chce być wolnym oraz wzlecieć w górę 
jak ptak. 
Wznieść się ponad chmury i poczuć wolności 
smak. 
Szybować ponad światem, poczuć słoneczne 
promienie oraz 
Mieć nadzieje w tym pięknym niebie. 
Poczuć się niezależny od świata, 
Nie przejmować się tym co następnego dnia 
przyniesie. 
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Być samotnym oraz nieograniczonym przez 
życia obłok, ale 
Być sobą i czuć wolność. 
 

 

 

Magda Laskowiecka 

 

Dom 

 

Cząstka mnie, 

która zawsze we mnie zostanie 

bycie bez niego 

to noce nie przespane 

w nim radość 

otrzymasz do bólu, 

otaczając się w gronie 

gdzie ciepło biję na kilometr, 

choć czasem są i smutki raniące, 

lecz zawsze do wybaczenia, 

bo to się nazywa 

rodzinna miłość, 

gdzie każdy ma coś do powiedzenia , 

tu uczysz się życia, 

poznajesz swoje cele, 

nigdy nie zostaniesz sam, 

bo od początku 

czuwają przy tobie przyjaciele, 

żadne deszcze i wichury 

nie wyrządzą krzywdy nam, 

bo my mamy miejsce te, 

w którym całe życie  toczy się 

wszystkie smutki i radości, 

w każdym  z nas po trochu gości, 

choć przechodzi nam raz, dwa, 

a miłością rządzi świat. 

 

 

Dlaczego często kłócimy się z bliskimi osobami? 
Dlaczego najczęściej kłócimy się z osobami, które są nam drogie?  

Zawsze zależy nam na opinii i akceptacji bliskiej osoby. Nie chcemy jej ranić, pragniemy, aby zro-

zumiała nasze decyzje, poparła nas. Niestety nie zawsze jest możliwe. Najbliżsi mają  prawo nie 

zgadzać się z nami, inaczej patrzeć na dany problem.  

Pewnie każdy zgadza się ze mną, że najdroższą osobą jest dla nas mama. Niestety, często właśnie 

z mamą kłócimy się. Dlaczego tak jest?  

 Wszystko przez to, że rodzicom trudno jest zrozumieć, że dziecko dorasta, ma swoje zdanie, często 

inne niż ich.  Zaś, dzieci pragną być samodzielne i niezależne , nie przyjmują pomocy, nie chcą słu-

chać żadnych rad. 

Rozwiązanie tej sytuacji może być proste. Spróbuj mimo wszystko, spokojnie wysłuchać mamę, a po-

tem przeproś, jeśli byłeś dla niej niemiły. Pamiętaj, że bez mamy byłoby Ci trudno, więc, podziękuj 

jej za to, że ci pomaga. 

Muzyka 
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KSIĄŻKI Z NASZEJ BIBLIOEKI 

Sandra Brawn 

„Spięcie” 

Świetna sensacja… Trochę miłości. Chociaż moim zdaniem 

ten wątek jest trochę naiwny, zbyt prosty. 

Ojciec -policjant słynny Strażnik Teksasu w sądzie walczy 

o prawo opieki nad córeczką… W trakcie decydującej roz-

prawy padają strzały. Przypadkowo ginie sędzia, ale kto był 

celem zamachowca? 

Książka ma budowę ramową. Początek intryguje, od po-

czątku jest mocny. Potem stopniowo poznajemy bohate-

rów, ich wzajemne relacje i uwikłania. Chwilami powieść 

jest może zbyt przewidywalna, jednak akcja stopniowo roz-

wija się, pojawiają się nowe okoliczności, rośnie napięcie. 

 

 

Angela Hunt „Wiadomość” 

Stewardesa informuje podróżnych o problemach samolotu. Jeden  

z pasażerów wyciąga z kieszeni papier po kanapce, na którym pisze list do syna i zamyka go  

w butelce. Tak rozpoczyna się powieść. 

 Bohaterką jest dziennikarka, szukająca ciekawego, ale równocześnie prawdziwego tematu. Przez kilka dni 

media żyły katastrofą samolotu, jednak ponieważ wszystko zostało już wyjaśnione redakcja postanowiła wię-

cej nie pisać na ten temat. Gdy zniechęcona sytuacją w redakcji, postanawia pójść na urlop, przychodzi do  

niej mieszkanka miasta z kartką, którą znalazła na plaży. Wszystko wskazywało 

na to, że pasażer samolotu napisał list do dziecka. Czy taka kartka mogła prze-

trwać? Czy mieszkanka miasta chciała w ten sposób zdobyć popularność? Jeśli 

to prawda, czy można znaleźć adresata listu?  

Powieść ukazuje często skomplikowane relacje międzyludzkie, porusza pro-

blem etyki dziennikarskiej, prowokuje do refleksji o uczuciach do bliskich, by 

na końcu zaskoczyć niezwykłym odkryciem. Uważny czytelnik pewnie  wcze-

śniej domyśli się rozwiązania, powiąże  przedstawione informacje.                                                                                                                                                          

Chochlik  


