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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 

 

 
 

Zmasowany atak na szkołę przy Majdańskiej!!! 

mailto:krysiamaz@gmail.com


Jak donoszą media, 4 września tłumy młodych ludzi zbierały się przy ZSGH im. prof. St. Bergera. 

Zachowanie młodych przypominało amerykański „czarny piątek”. albo tłum w Lidlu pragnący zdobyć 

sportowe koszulki w promocyjnej cenie. 

Policja zabezpieczyła okolice, ZTM zorganizowało dodatkowe linie autobusowe, buspasy udostęp-

niono młodym podwożonym przez rodziców. I tak, ulice Grochowska,.Waszyngtona, stanów Zjed-

noczonych stały. 

Co się dzieje? Kim są Twoi koledzy?  -Pytamy blondynkę w kucyku i z torbą pełną książek. 

To uczniowie klas pierwszych pragnący zdobyć wiedzę. Śpieszą się, ponieważ chcą jak najszybciej 

zacząć naukę, boją się, że ktoś ich wyprzedzi? Każdy chce siedzieć w pierwszej ławce, kto pierwszy 

ten lepszy! 

To jakaś nowa moda? 

Tak.Światowa moda na naukę. Pragniemy być najlepsi, zdobywać i zmieniać świat. Buntujemy się 

przeciw wagarom, nieuctwu, marnowaniu czasu. 

Nauczyciele wreszcie odetchną. Wy zapewnie nie wyciągacie podczas lekcji telefonów, tabletów? 

Wręcz przeciwnie! Sprzęt mamy na ławce, cały czas podłączony do Internetu. Musimy być na bie-

żąco. Przecież w czasie, gdy jesteśmy w szkole, może pojawić się informacja o nowym wynalazku, 

może ktoś wynaleźć lekarstwo na raka, odkryć nowy pierwiastek, wydać książkę?  W tym czasie, ktoś 

w grach online może nas wyprzedzić Wydarzy się coś ważnego, a my o tym nie będziemy wiedzieli?  

Musimy być cały czas online. 

Jak i kiedy uczycie się? 

To kwestia doświadczenia, które zdobyliśmy, na poprzednich etapach nauki. Mamy podzielną 

uwagę. Śledzimy rozwiązanie zadania z matematyki i przebieg rozgrywek ligowych w siatkówce lub 

działanie Zderzacza Hadronów (elektronów). 

WYWIAD Z …. 

 Po tygodniu 

Jak minął pierwszy tydzień w nowej szkole? –Zapytaliśmy pierwszoklasistów. 

Mój pierwszy dzień w szkole, pewnie, jak dla większości osób, zaczął się ogromnym stresem. Po 

nieprzespanej nocy poszedłem do szkoły. W szkole od razu sprawdziłem listę klas, czy oprócz mojego 

rata, jest ktoś znajomy w mojej klasie. Okazało się, że nie. Na korytarzu zobaczyłem ponad sto osób 

czekających na swoich nauczycieli. Po chwili stres minął. Na Sali gimnastycznej myślałem, jaka będzie 

moja klasa?  (…) Poszedłem do domu zdelikatnym stresem, przed następnym dniem. 

 

 

Poznałem nową klasę. Szkoła jest całkiem przyjemna. Boję się, że nie dam rady, ale postaram się. 



Spotkałam swego dawnego kolegę, z którym jestem w klasie. Rozpoczęcie roku też było bardzo 

fajne., w klasie jest fajna i spokojna atmosfera i mam nadzieję, że będzie tak super do końca 

roku.Mamy bardzo fajną i sympatyczną wychowawczynię. 

Mój pierwszy dzień był dosyć nudny, ponieważ nikogo nie znałem. Już pierwszego dnia spodobała 

mi się jedna dziewczyna. Większość nauczycieli jest w porządku. Mam nadzieję, że przez te cztery 

lata zdobędę dużo wiedzy i doświadczenia. 

W pierwszym dniu w szkole spotkałam wiele ciekawych osób. Większość klasy poznałam w wakacje, 

dlatego nie obawiałam się, że mnie nie polubią. Na początku była sztywna atmosfera, ale potem 

wszyscy zaczęli ze sobą rozmawiać. 

Strach ekscytacja, ciekawość – mój pierwszy dzień w szkole przepełniony był różnymi, czasem 

sprzecznymi uczuciami. Nowa szkoła oznacza totalna zmianę w życiu.  Nikt mnie nie znał. Czułem się 

trochę samotnie, ale… Nowa szkoła oznacza nowy start. Możesz ułożyć wszystko od nowa, nie po-

wtarzać błędów z poprzedniej szkoły. Chcę nauczyć się, nie tylko kolejnych definicji, regułek, ale 

również jak otworzyć się przed ludźmi, nie bać wyrażania siebie. Chcę nauczyć się jak dostrzegać 

piękno, cieszyć życiem swoim i moich przyjaciół. 

(…) nauczyciele są sympatyczni. Obawiam się jedynie nauczycielki z chemii, podobno jest strasznie 

wymagająca 

Mój pierwszy dzień był bardzo stresujący. Polubiłam moja nową klasę. Nasza wychowawczyni oka-

zała się sympatyczna, ale surowa. Lekcja religii także była bardzo ciekawa. Czuję się dobrze przyjęta, 

ale w szkole jest dużo uczniów i przez to czuję się gorzej. 

Szkoła po remoncie wygląda przyjemne i szkoda tylko, że toalety są nieczynne. Umiejscowienie 

straży pożarnej blisko szkoły podoba się mi najbardziej. Nauczyciele wydają się pozytywnymi oso-

bami. Przeraża mnie tylko ilość zajęć, ale da się przeżyć. 

Jestem szczęśliwa, że poznałam nowe osoby i nauczycieli Na razie jest okay. 

(…) Pani od religii zrobiła na mnie bardzo dobre wrażenie, ponieważ miło z nami rozmawiała i w dow-

cipny sposób opowiadała o szkole. Pierwszy dzień nigdy nie jest ciekawy, ponieważ na wszystkich 

lekcjach omawiamy kryteria oceniania i zasady BHP. 

Mój pierwszy dzień w szkole to dzień wyjęty z kalendarza, rozpoczęty nieprzespaną nocą i chłodnym 

porankiem, bez porannej kawy i smacznego śniadania. Przepełniony pośpiechem i natłokiem myśli. 

Przemoczony ulewnym deszczem i rozwiany zimnym wiatrem. Ostatecznie zapisany na kartce pa-

pieru. 

Przez pierwsze trzy dni nie działo się nic ciekawego. Nudy na lekcjach. Nauczyciele są tak samo de-

nerwujący jak w zeszłym roku, ale niektórzy są fajni. Najbardziej denerwuje mnie remont. Chciałby, 

aby były już wakacje. 

Pierwsze dni były trudne. Nikogo nie znałam, bałam się zagadać. Drugiego dnia siedziałam sama na 

korytarzu. W klasie też siedziałam sama, czułam się samotnie. Dziś mam zamiar z kimś bliżej poznać 

się. Mam nadzieję, że mi się uda zagadać i że będę miała nowe koleżanki i że nie będę czuła się taka 

samotna. 

 



KĄCIK POETYCKI 

Kolejne wiersze H&B 

 
“Nie kochaj” 
Nie chcesz ze mną być,   
Nie chcesz mnie kochać, ale 
Ja nie potrafię ciebie nie kochać. 
 
“Złamane serce” 
Krótkie podróże, długie spacery. 
Skończone związki, rozpoczęte nowe. 
Moje serce jest pęknięte i miłością na zawsze 
Zmęczone… 
 

 
“Spokój” 
Odchodzę, znikam i zostawiam was w spokoju. 
Nie potrafię żyć, ale chce zaznać chwili spokoju. 
“Poezja” 
Poezja, tak zmienna i delikatna, że mało 
kto ją pojmuje. 
Wiersz każdy zazwyczaj się rymuje. 
Od linijki do linijki napisane, ale nigdy 
nie będą przez ludzkie oko ujrzane. 
Leżą na dnie szafek, półek lub karto-
nów, porozrzucane wśród różnych bibe-
lotów. 
Chcą wyjść na powietrze, lecz nie potra-
fią, bo nie mogą być widziane przez 
wielkich amatorów. 
Skrzywdzone, podarte i zapomniane. 
Odchodzą w niepamięć z resztą klamo-
tów 

 

“Gwiazda” 
Kiedy leżę trawie, ·Patrzę w niebo na świecące gwiazdy?·Przyglądam się każdej dokładnie i nazy-
wam 
Każdą jaką znam. Jest tam moja wybranka, 
Śliczna, piękna i ze wszystkich najjaśniejsza. 
Nie mogę jej dotknąć, ani zobaczyć ale wiem że mi zawsze każdej nocy szepta, że mnie kocha 
bardziej niż jakakolwiek gwiazda. 

 

“Lalka” 
W domu pełnym lalek, który jest przez wszystkich zapomniany, co jakiś czas lalki jak są same 
urządzają 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. 

 

 



NOWA SZKOLNA MODA   

 

Nowy rok szkolny – to nowa 

szkolna moda.  

Moda zgodna z trendami świato-

wymi. Kombinezony są w tym roku 

hitem, pojawiają się na najważniej-

szych pokazach w Paryżu, Mediola-

nie. 

Zwróćmy uwagę na kaptur. Chroni 

przed zimnem, ale też można ukryć 

w nim słuchawki w uchu ( nie-

zbędne na lekcjach, jednak tępione 

przez nauczycieli).Kolor żółty –

jakże potrzebny w jesiennej szaru-

dze. Filozofia życiowa Kubusia Pu-

chatka pomoże zmierzyć się ze 

szkolną rzeczywistością. 

 

 

 

DZIEŃ 

CHŁOPAKA 

Dziewczyny nie zapo-

mniały o swoich kolegach. 

Wszyscy dostali w prezen-

cie  czekoladę niemowlęce 

śliniaczki 

 

 


