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Gazetka ZSGH  
grudzień 2022 
 
Redaguje zespół  

Witamy wszystkich czytelników, szczególnie uczniów klas 
pierwszych.Mamy nadzieję, że wkrótce dołączycie do redakcji 
„Majdanki”. 

Podzielcie się przeżyciami, fotkami, opiniami, informacjami. 
Możecie podpisywać się pseudonimem. Wasze teksty wysyłajcie 
na adres: krysiamaz@gmail.com 

Wszelkich informacji udzielą Wam pani Krystyna Mazurek 
w sali 102, pani Magdalena Czarnecka oraz panie z biblioteki. 
Ostatni numer gazetki znajdziecie zawsze na stronie 
internetowej szkoły. Zaś, w bibliotece szkolnej znajduje się 
segregator z poprzednimi i aktualnymi numerami naszej 
gazetki. 

 ☺Redakcja 

W NUMERZE: 
• Święta, święta – o jakich świętach marzymy? 
• Jazda konna – moja pasja – Amelka 

• MOVE FEDERATION – wojownik 

• Kierujemy się tym, czym…. Sara 

• Samobójstwo – uczeń z 4dp 

• Świąteczne życzenia 
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Święta, choinka, gwiazdka 
„Zawsze marzyły mi się święta, podczas których siedzieliśmy całą rodziną przy 

stole, zajadaliśmy się wigilijnymi potrawami, a za oknem padał śnieg. 

Chciałbym być szczęśliwy w te święta, śpiewać kolędy z rodziną oraz dostać 

swoje wymarzone prezenty. Chciałbym również spędzić je w gronie swoich 

najlepszych przyjaciół i śmiać się do utraty tchu”. 

♦ 
„Marzy mi się, by święta ponownie stały się tradycją, a nie rutyną. Moim 

zdaniem święta coraz bardziej stają się codziennością. Co roku każdy w grudniu 

kupuje choinkę, ubiera ją, gotuje, jedzie do rodziny, daje/otwiera prezenty, 

wraca się i koniec świąt. Chciałabym, żeby znowu była ta euforia świąteczna. 

By każdy cieszył się grudniem i razem z rodziną każdego dnia coraz bardziej 

czuł tę moc, którą niosą ze sobą święta. Właśnie takie są moje wymarzone 

święta: pełne euforii, śmiechu i wspólnego przygotowania, a nie rutyny.” 

♦ 
„Moje wymarzone święta, to święta z przyjaciółmi, czyli z Mikki 

i Tutanchamonem. Ale najbardziej ja chciałabym być w Ukrainie, w swoim 

domu, ale niestety teraz nie mam takiej możliwości, więc po prostu chcę spędzić 

Sylwestra, Mikołajki z rodziną i bliskimi dla mnie ludźmi. Moim zdaniem to jest 

najważniejsze. Chciałabym dostać dużo prezentów, też bardzo lubię je 

darować.” 

♦ 
„Spędzam wymarzone wakacje z rodziną. Atmosfera w domu jest ciepła 

i rodzinna. Mama jest zajęta w kuchni, tata przygotowuje stół... Radość, gdy 

udaje się znaleźć zapaloną tabliczkę na świąteczny obiad. Pomódlmy się razem 

i zacznijmy świętować. Smakujemy wszystkiego po trochu, rozmawiamy 

o różnych rzeczach. Takie chwile są niezapomniane.” 
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Miłych świąt dla wszystkich!!!! 

♦ 
„Święta, święta przychodźcie 

Szczęście nam przynosicie 

W każdy kraj, w każdy dom 

Żeby słychać było śmiechu ton” 

♦ 
„Chciałabym, żeby w święta wszyscy byli szczęśliwi.” 

♦ 
„Moje wymarzone święta to święta spędzone z rodzina i przyjaciółmi, 

oczywiście nie może zabraknąć dobrego jedzenia i trafionych prezentów. Nie 

możemy zapomnieć o jednym wolnym miejscu przy stole dla zagubionego 

gościa. Tradycja musi być zachowana.” 

♦ 
„Moje wymarzone święta chciałabym spędzić z moim chłopakiem i rodziną, 

siedząc przy jednym stole, dzieląc się opłatkiem i otwierając wspólnie prezenty. 

Święta to wyjątkowy czas, który powinniśmy spędzać razem z rodziną przy 

jednym stole, ciesząc się z tego że jesteśmy dla siebie i że mamy ten czas, by 

spotkać się w tak wyjątkowym dniu dla nas. Życzę każdemu wesołych świąt 

i żeby spędził je z rodziną i cieszył się ze spędzonego razem czasu.” Pingwinek. 

♦ 
„Moje wymarzone święta to takie, w których jest dużo śniegu, prezentów 

i pewnych trunków oraz wspólnie spędzony czas z najbliższymi.” 

♦ 
 „Chciałbym aby w święta była świąteczna atmosfera, świąteczne dekoracje, 

choinki, żeby padało dużo śniegu oraz żeby każdy był szczęśliwy i dostał taki 

prezent jaki chce.” 
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„Opowiem wam o moich wymarzonych świętach. Na pewno muszą być 

z rodziną, ponieważ to magiczny czas i chce właśnie z nimi go dzielić. 

Uwielbiam wspólne śpiewanie kolęd czy świątecznych pieśni, to jest coś 

niesamowitego. Tylko raz w roku jest taki klimat. Czekam na to najbardziej.” 

♦ 
„Cześć, z tej strony gazeciara. Zapewne widzieliście moje wiersze w gazetce. 

Jestem uczennicą tej szkoły i zawsze byłam typem marzycielki, romantyczki 

stąd pomysł na wiersze. Potrafię sobie wyobrazić, to co chciałabym mieć 

w moim prawdziwym życiu. Zawsze chciałam, aby moje święta były magiczne, 

ciepłe, radosne, w gronie rodziny a nawet przyjaciół. Chciałabym aby moje 

święta wyglądały tak, jak w innych domach: wspólne ubieranie choinki, 

pieczenie pierniczków, przygotowywanie potraw na stół wigilijny, śpiewanie 

kolęd no i rozdawanie prezentów. Myślę, że nawet propozycja pójścia na 

pasterkę ucieszyłaby mnie. Niestety moje święta, co roku spędzam z jedną 

osobą. Cieszę się, że chociaż ją mam. Myślę, że Wy też chcielibyście mieć takie 

święta. Może kiedyś się ujawnię, kto kryje się pod pseudonimem „gazeciara”, 

a może już ktoś z Was podejrzewa….” gazeciara 

BOŻE NARODZENIE 2022 
Był styczeń koniec semestru, potem luty, marzec, kwiecień czyli Wielkanoc, 

wakacje, nowy rok szkolny, no i znowu te Święta. Polsat ogłosił, że jak co roku 

wyemituje film „Kevin sam w domu”, żeby wszyscy fani czuli się 

usatysfakcjonowani. 

Tegoroczne święta będą inne, ale ludzie chyba nie są już zdziwieni wojną 

w Ukrainie, ponieważ przez ostatnie dwa lata Boże Narodzenie też było 

„niecodzienne”: pandemia, wirus. Wszyscy się zgodzimy, że takie sytuacje 

bardziej jednoczą niż dzielą zwykłych obywateli. Może nareszcie talerz dla 

niespodziewanego gościa będzie miał jakiś większy niż tylko symboliczny 

wymiar.  
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Zawsze w okolicach pierwszego grudnia na ulicach pojawiały się punkty 

z choinkami. W tym roku zauważyłem ledwo jeden punkt, co mnie zdziwiło, 

ponieważ przy ruchliwej ulicy, gdzie mieszkam, zawsze było ich wiele. Jaką 

ozdobę ludzie cenią sobie podczas Świąt? Oczywiście że choinkę. W czasach 

braku elektryczności to drzewko ocieplało nie jeden dom podczas rodzinnych 

spotkań – dosłownie i w przenośni. Na Majdańskiej sztuczna wersja tej 

dekoracji pojawiła się pod koniec listopada. Wiele domów będzie w tym roku 

obchodzić podwójne Boże Narodzenie wersję Polską i wschodnią. Potem już 

Nowy Rok i jakoś to będzie. Czego sobie mamy życzyć w przyszłym roku? 

Mniejszą inflację, mniej wojen na świecie, standardowo zdrowia i zdania tego 

roku szkolnego. MERRY CHRISTMAS EVERYONE! 

wojownik 
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Jazda konna – moja pasja 
Cześć chciałabym wam tym razem opowiedzieć jak wygląda jazda konno. Na 

koniach jeżdżę już kilka lat i jest to super sport. Konie są to tak miłe i łagodne 

zwierzęta, lecz czasami łatwo je spłoszyć. W jeździectwie wyróżniamy kilka 

styli: 

− jazda konna (natural) polega ona na jak najbliższym kontakcie ze 

zwierzęciem, czyli jeździec jeździ na koniu bez siodła. Ten styl poleca się 

tylko doświadczonym jeźdźcom, ponieważ jest to bardzo niebezpieczne, 

− jazda konna na lonży – tą metodą rozpoczyna się w ogóle przygoda 

z końmi. Podczas jazdy na lonży jeździec uczy się kontrolowania konia, 

dosiadu, równowagi oraz koordynacji ruchów, 

− jazda konna w zastępie – polega na tym, że konie jadą za sobą 

i wykonujemy w zastępie różne ćwiczenia, które powie instruktor, 

− jazda konna w plenerze – moim zdaniem jest to najfajniejsza frajda dla 

jeźdźców, ponieważ można wtedy jeździć przez różne tereny, lecz trzeba 

bacznie patrzeć wkoło aby koń niczego się nie wystraszył i czuwać co się 

dzieje wokół nas. 

To koniec na dziś. Mam nadzieję, że zainteresuje was mój artykuł. 

Pozdrawiam 

Amelcia Kropelcia 
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MOVE FEDERATION – PIŁKA 
NOŻNA DLA CELEBRYTÓW – 
moje redakcyjne podróże 
19 listopada 2022 roku stanąłem przed kolejnym redakcyjnym wyzwaniem. 

Generalnie rzecz biorąc kręcę 

z redakcją materiał o wydarzeniach 

dotyczących sportów walki np. 

MMA lub boks. Tym razem jednak 

zawodnicy gal freak-fight chcieli 

spróbować swoich sił na boisku, 

a nie tylko w oktagonie. 

Zdecydowałem, że fajnie będzie 

zrobić kolejne wywiady na kanał 

i po chwili namysłu 

i skontaktowaniu się 

z organizatorami w sprawie akredytacji dziennikarskiej, miałem już kupione 

bilety na pociąg do Gliwic. Dlaczego tam? Bo właśnie Gliwice słyną 

z największej jak do tej pory w Polsce zakrytej areny. To tam odbywały się 

m.in. mistrzostwa świata w siatkówce 2022. 

Godzina 10:16 pociąg z dworca wschodniego w kierunku Polanicy Zdrój 

odjechał. Bezproblemowo razem z operatorem wysiedliśmy na stacji 

w Gliwicach i zaraz po szybkim obiedzie i zakwaterowaniu się na miejscu, 

wyruszyliśmy do Areny Gliwice. Po zawirowaniach związanych z parkingiem 

ochroną i identyfikatorami, dotarliśmy do serca tego wydarzenia. W media 

roomie rozstawiłem statyw i wyszedłem się przejść po arenie robiąc sondę 

uliczną. Wszystko przebiegło bardzo fajnie sprawnie a przede wszystkim 

w znakomitej oprawie muzycznej, graficznej, co przełożyło się na efekt 
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wizualny. Moim zdaniem to wydarzenie ma szanse przebić organizacje freak-

fightowe, jeśli nie teraz to za jakiś czas. 

Wojownik (zdjęcie autora tekstu) 

Kierujemy się tym, co dostrzegamy 
Często zadajemy sobie pytanie, czemu dana sytuacja przytrafiła się w naszym 

życiu? Doszukujemy się odpowiedzi, ale czy na pewno tkwią one tylko w tym, 

co widzimy? Wielu ludzi spotykają okropne sytuacje i zawsze pojawia się 

pytanie ,,DLACZEGO JA?” A może odpowiedź tkwi w nas samych? Może nie 

zastanawiamy się w takiej chwili, jakie było nasze myślenie i czyny? Ale czy to 

ważne? Tak! Przyciągamy sytuacje swoimi własnymi myślami i czynami. 

Pewnie połowa czytelników teraz pomyśli: „Ale przecież ja robię wszystko 

dobrze i nie wiedzie mi się przyjemnie” i nawet w samym tym zdaniu tkwi 

problem. Dlaczego? Bo sami zaprzeczamy sobie dobrej przyszłości, myślenie 

może wszystko zmienić. Gdy życzymy komuś źle, warto zauważyć, że możemy 

w ten sposób przyciągnąć daną sytuację do swojego życia, nawet w innej jego 

sferze. Czy nie mieliście nigdy sytuacji, że myśleliście, np. o danej osobie 

i nagle w jakiś sposób zjawiła się ponownie w naszym życiu? No właśnie! Myśli 

kreują nasze życie. Wszystko tkwi w naszej głowie, trzeba tylko chcieć to 

odkryć. 

Sara Milczarek-Alwaked 1hp 

Samobójstwo 
Samobójstwa to jedna z najczęstszych przyczyn śmierci, statystycznie częściej 

popełniają je mężczyźni. Warto wspomnieć, że wiele nastolatków w tych 

czasach boryka się z tym problemem. Ja też do nich należę, tylko że ja miałem 

oparcie w przyjaciołach, a niektórzy go nie mają. Moi przyjaciele bardzo często 

odsuwali mnie od samobójczych myśli, za co jestem im bardzo wdzięczny 

i wiem, że jeżeli oni będą mieli taki problem to również im pomogę. Jeżeli ty też 

masz taki problem, to postaraj się porozmawiać z osobami, którym ufasz. Jeżeli 
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nie chcesz o tym rozmawiać, możesz dawać „sygnały”, że jest jakiś problem. 

Warto pamiętać, żeby nie porównywać się z innymi, ponieważ twierdzenie: 

„mam gorzej” nie pomoże nikomu a czasem może pogorszyć sytuację. Lepiej 

tylko zapytać: „chcesz może porozmawiać, z czymś się ze mną podzielić, 

postaram się pomóc jak tylko mogę”. Mam nadzieję, że zapoznaliście się trochę 

z tematem samobójstw i w miarę wiecie, co robić jak będziecie o tym myśleć 

lub ktoś będzie miał taki problem, pamiętajcie żeby sobie nawzajem pomagać 

 Autor: uczeń klasy 4dp 

 

  

 

WSZYSTKIM CZYTELNIKOM ŻYCZYMY 

WESOŁYCH ŚWIĄT, SPEŁNIENIA MARZEŃ, 

DUŻO, DUŻO RADOŚCI 

 I UŚMIECHU 


