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A C H T U N G !  A C H T U N G !  
 

NOWY LEPSZY GŁOS GiLA informuje, iż dnia 
24 kwietnia br. trzydzieścioro siedmioro więźniów 
opuściło więzienie lokalne. 
Jak twierdzi sędzia A. Staoczyk, zostali oni 
ułaskawieni za dobre sprawowanie, aczkolwiek 
redakcja Jedynego Słusznego Czasopisma lokalnego 
ma pewne obiekcje co do trafności tej decyzji. 
Obywatelu! 
W niniejszym wydaniu specjalnym prezentujemy Ci 
najważniejsze informacje na temat oswobodzonych 
więźniów. Zachowaj czujnośd, broo swych bliskich 
i stój na straży bezpieczeostwa w Twoim otoczeniu. 
Jeśli zobaczysz któregokolwiek z przestępców 
zachowującego się podejrzanie lub posiadasz bliższe 
informacje na temat ich ewentualnej nielegalnej 
działalności, pisz na adres redakcji. 
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ON POZOSTAŁ! 
 

Strażnicy (za drobną opłatą) donieśli nam, 

że z grupy skazańców, którzy zostali oswobodzeni, 

w więzieniu na kolejny rok pozostanie niejaki Marek 

G., który dopuścił się niegdyś próby ucieczki. Kara 

została przedłużona tylko o rok – ze względu na to, 

że oskarżony dobrowolnie powrócił do placówki. 

Uwaga! Nadal trwają poszukiwania sześciorga 

zbiegłych, którym w latach 2003-2008 udało się 

bezkarnie uciec z placówki. 
 

Strasznie ponownie śmieszne 
 

Przepis na herbatę miętową z Alcatraz. 
 
 

Potrzebne będą: 
 dużo świeżych liści mięty, 

 2-3 łyżeczki cukru, 

 wrzątek, 

 szklanka. 
 

 

Przygotowanie: 
 

Do szklanki wkładamy 6-7 dużych 

liści mięty. Wsypujemy 2 lub 3 

łyżeczki cukru. Wlewamy wrzątek  

do wysokości ¾ szklanki. I gotowe! 

 

jakież to nietypowe... 
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DNIA 24 KWIETNIA BR. 

OSKARŻENI ZOSTALI 

OFICJALNIE WYPUSZCZENI Z PLACÓWKI. 

ICH DALSZE ŻYCIE  

BĘDZIE DOKŁADNIE OBSERWOWANE  

PRZEZ TAJNE SŁUŻBY WIĘZIENNE. 

WSZELKIE PRZEJAWY POWROTU DO DAWNYCH, 

PRZESTĘPCZYCH NAWYKÓW 

ZOSTANĄ SUROWO UKARANE! 
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REGULAMIN ZAMIESZCZANIA TEKSTÓW 

1. Tekst powinien być dostarczony w formie elektronicznej, na dyskietce, płycie CD lub 
drogą mailową. 
2. Tekst nie może być wulgarny, nie może w sposób oczywisty obrażać innych ludzi oraz 
musi odpowiadać normom dobrego wychowania. 
3. Tekst powinien być podpisany imieniem, nazwiskiem oraz klasą autora. Redakcja  
nie publikuje anonimów. 
4. Jeśli autor nie życzy sobie publicznego ujawniania personaliów, odpowiednią informację 
należy umieścić pod danymi z punktu 3. 
5. Zespół redakcyjny zastrzega sobie prawo do nieopublikowania tekstu, korekty tekstu, 
skrótów oraz wprowadzania zmian w treści. 
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 P. Soból 
 

Projekt graficzny:  S. Konował, E. Zielioska, 
M. Naleśnik 
 

Wstępniak: S. Konował 
 

Dziękujemy pani Deptule za zwalnianie 
nas z lekcji. 

Redakcyjny e-mail: 

nlglosgila@o2.pl 

STRAŻNICY O BYŁYCH WIĘŹNIACH 

„Zawsze wierzyłam, że mogą 

zrobić znacznie więcej, choć części 

moich ulubieńców nie zawsze się 

chciało chcieć.” 

 

„Dziękuję za te lata dyskusji o 

„społeczeństwie” i przede wszystkim za wspaniałe 

pożegnanie starszych kolegów w kwietniu 2007 

roku." 

 
„Wspaniali ludzie. Nawet jeśli nie lubili geografii, to polubili, niektórzy nawet zdają 

maturę. Część miałem okazję lepiej poznać na wyjazdach na olimpiady lub w czasie takich 

imprez, jak połowinki czy studniówka, które wspominam bardzo miło. Pamiętam też 

przypadkowe spotkanie naszych klas na wycieczce w góry w 2006 roku.  Odchodzący 

rocznik cenić będę za ich nieustępliwość, krytycyzm, a także poczucie humoru. Doceniam 

też, że mimo jednorocznej przerwy przyjęli mnie ciepło w czwartej klasie.  Życzę im przede 

wszystkim dobrze napisanej matury i dostania się na wymarzone studia, a także udanego 

dorosłego życia osobistego. Ja sam mam natomiast jedno życzenie: nie zapomnijcie 

o naszej szkole i często nas odwiedzajcie!” 

Poezyja 
 

* * *  
 

Oh, to smutne! 

zawsze, kiedy odchodzisz, 

niezbyt-ludzkie-szpaki 

przybywają, by wyrwać ze mnie 

cząstkę ciebie 

 

Oh, to tak tragiczne! 

zawsze, kiedy mówisz 

nazbyt-dzikie-myśli 

podpowiadają mi 

S.H.Konował 
jak dziś zakończysz swoje zdanie 

 

Oh, to tak okrutne 

zawsze, kiedy otwierasz drzwi 

zbyt-natarczywe-duchy 

szepczą do mnie 

aby wbić ci w plecy nóż 

 

Oh, to tak niezrozumiałe 

że aż nie potrafię 

tego zrozumieć 

 

Oh, to tak niekontrolowane... 

że aż pożera 

 

mnie od środka 

 

Oh, uratuj! 

 

Oh, daj mi znowu 

życie 

 

Oh, nie opuszczaj mnie 

w tej trudnej 

chwili 

 

Oh, podaj mi wreszcie! 

 

Oh! Oh! Oh! 

Ten lek na astmę! Oh! 

 

Drodzy Maturzyści! 

Pamiętajcie, że choć nie wszystkie aspekty świata można zaliczyć do pozytywnych, to, by zwalczać 
te negatywne, należy najpierw je poznać zamiast ze strachem chować się pod stół. 
Dlatego życzymy Wam dobrych, pozbawionych uprzedzeń wyborów w Waszym dojrzałym, 
pomaturalnym życiu! 

Redakcja 

P.S. Pamiętajcie o Nowym Lepszym Głosie GiLA także poza murami szkoły! 


