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Redaguje zespół  

Dziękujemy wszystkim autorom. I zapraszamy 

wszystkich do pisania, komentarzy, artykułów, wierszy. 

Przypominamy, że elektroniczną wersję gazetki 

znajdziecie na stronie internetowej szkoły. 

W bibliotece szkolnej jest segregator 

z poprzednimi i aktualnymi numerami naszej gazetki. 

Artykuły możecie wysyłać na adres: 

krysiamaz@gmail.com 

 

W numerze: 

O olimpiadzie – Klaudia Rawska 

O pierwszoklasistach –Druśka 

O ciekawych miejscach w Warszawie –Natalia 

Nasi absolwenci o sobie w telegraficznym skrócie . 

(dziś bardziej pasowałoby określenie „ w esemsowym skrócie”)

mailto:krysiamaz@gmail.com
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Zamek Królewski- Niegdyś rezydencja królów i siedziba Sejmu 

Rzeczypospolitej Obojga Narodów - dzisiaj muzeum, ale także 

ośrodek edukacji, kultury i sztuki otwarty dla szerokiej publiczności, 

miejsce ważnych uroczystości państwowych. Jako rekonstrukcja 

wpisany jest, wraz z kompleksem Starego Miasta, na światową listę 

dziedzictwa kulturowego UNESCO.  

Muzeum Powstania Warszawskiego- otwarte podczas obchodów 

60.rocznicy jego wybuchu jest wyrazem hołdu mieszkańców 

stolicy, wobec tych, którzy walczyli i ginęli za wolną Polskę. Dla 

szerokiej publiczności ekspozycja otwarta została 2 października 

2004 roku. 

 

 

Kolumna Zygmunta- W XVII-wiecznej Europie na honor 

posiadania pomnika zasługiwali wyłącznie święci. Było 

więc aktem pewnej odwagi postawienie w Warszawie w 

1644r. pierwszego pomnika osobie świeckiej - kolumny 

króla Zygmunta III Wazy.   

Muzeum Fryderyka Chopina-  Muzeum mieści się 

w Pałacu Ostrogskich.  Pełniło różne funkcje, 

przebudowywano go w XVIII i XIX wieku. W 1859 rozpoczął 

w nim działalność Instytut Muzyczny, przemianowany w 

1919 na Konserwatorium. Instytucje te kontynuowały 

działalność Oddziału Muzycznego przy Wydziale Sztuk 

Pięknych Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego. 

CIEKAWE MIEJSCA W 

WARSZAWIE 
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Łazienki Królewskie-  Jeden z najpiękniejszych 

zespołów pałacowo-parkowych w Europie. 

Pierwotnie własność Stanisława Herakliusza 

Lubomirskiego, swój obecny kształt zawdzięcza 

staraniom króla Stanisława Augusta 

Poniatowskiego, do którego należały od 1764 r.  

Pałac w Wilanowie - Pałac barokowy 

wzniesiony dla króla Jana III Sobieskiego 

według projektu Augustyna Locciego 

i rozbudowany  przez kolejnych właścicieli 

Wilanowa. Pałac, wraz z otaczającym go 

parkiem i zabudowaniami, który przetrwał 

czasy zaborów, wojen i okupacji, zachowując 

swoje walory historyczne i artystyczne, należy 

do najważniejszych zabytków polskiej kultury 

narodowe 

Natalia 

 

Pierwsza klasa. 

 Wraz z początkiem września do naszej szkoły zawitali nowi uczniowie. Pierwszoklasiści mimo 

remontu doskonale się w niej odnajdują. Zawiązują się tu nowe przyjaźnie, oraz wyraźnie rysują plany 

na dalszą przyszłość. Zapał nowych uczniów jest wielki, lecz na ile im go wystarczy ? Hmm. . . 

 Niedługo zapewne przekonamy się ! 

 

Druśka  
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Olimpiada 
W tym roku w Londynie odbyły się 30 Igrzyska 

Olimpijskie. Ta impreza jest bardzo ważna dla każdego 

sportowca jak i dla kraju, w którym się odbywa. W 

igrzyskach jest wiele dyscyplin sportowych takich jak 

siatkówka, podnoszenie ciężarów, tenis stołowy lub 

ziemny, piłka ręczna i wiele innych. Niektóre znikną  

z olimpiady za cztery lata, za to pojawią się nowe. 

Polacy na Olimpiadzie zdobyli 10 medali. Marzyliśmy 

o lepszym 

wyniku, ale 

w sporcie nie 

można 

wszystkiego 

przewidzieć i 

zaplanować.  

Medale zdobyli, ci na których liczyliśmy, jak Tomasz 

Majewski(pchniecie kulą), Adrian Zieliński 

(podnoszenie ciężarów) i wiele innych, inni zawiedli 

tak jak Agnieszka Radwańska(tenis ziemny), Marcin 

Dołęga(podnoszenie ciężarów). Kibice wybaczyli im  

i mają nadzieję,  że za cztery lata nasz dorobek 

medalowy powiększy się i dorównamy takim potęgom 

jak Chiny czy Amerykanie. 

 

Po 

Igrzyskach 

Olimpijskic

h nadszedł 

czas na 

Igrzyska Paraolimpijske, które również odbyły 

sie w Londynie. Były to już czternaste igrzyska. 

Odbywały sie one w dniach 28 sierpnia a 

skończyły sie 9 wrzesnia. Polscy 

paraolimpijczycy zdobyli w sumie 36 medali. 

Jest to bardzo dobry wynik, bo ,, zdrowi" 

olimpijczycy zdobyli i ch bardzo mało. Miejmy 

nadzieje że kiedyś pokonamy wszystkich i 

bedzie o nas słyszał cały swiat:) 

Klaudia Rawska

 

Nasi absolwenci 
Co robią nasi absolwenci? Pracują, studiują…?  

Niektórzy opowiedzieli nam o sobie?  

 

Jola Rogala – rok 2011 
„Teraz pracuję „na słuchawce” – opowiada Jola, „wybieram sie na studia, ogólnie coś w 

kierunku cła”.
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Michał Szceśniak - rok 2011 

„Pracuję w hotelu Le Meridien Bristol w Warszawie” – powiedział 

„Majdance” Michał. „Pomału otwieram własny Catering. Brałem 

udział w konkursach gastronomicznych, zająłem czwarte miejsce w 

konkursie „Kulinarne potyczki", oraz trzecie miejsce w  10 edycji 

konkursu "Art de Lacuse Martel" w Rynie. Obecnie jestem  

w reprezentacji Polski na olimpiadę świata w Erfurcie. Nie mam czasu 

na studia.” 

„Majdanka” życzy dalszych sukcesów i medalu na olimpiadzie. 

Gosia Mazur rok 2008  

„Zrobiłam licencjat z Zarządzania Zasobami Ludzkimi, obroniłam się na 5, 

ale z dalszej szkoły zrezygnowałam, ponieważ nie dała bym rady pogodzić 

wychowywania dziecka i szkoły”.  

 

 

Krzysiek Puchta rok 2007 

„Co do kilku słów o mnie Od 13 lipca jestem magistrem finansów i 

rachunkowości SGGW. Nadal pracuję jako kucharz, lecz  

w najbliższym czasie chciałbym znaleźć zatrudnienie w moim 

"nowym" zawodzie. Moim marzeniem jest praca w biurze 

rachunkowym. W "międzyczasie" szlifuje angielski, a  

w p[przyszłości chciałbym nauczyć się niemieckiego i 

hiszpańskiego. W wolnych chwilach najczęściej wychodzę ze 

znajomymi, czytam książki i w każdym możliwym momencie 

pielęgnuję moją największa pasję - muzykę. Chętnie chadzam na 

koncerty i maniakalnie słucham muzyki, gdzie tylko się da” 
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Natalia Dzieciątko 2010 

„Studiuję Archeologię na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego” – 

mówi Natalia. „Na początku trudno było przestawić na studencki tryb nauki - 

wykłady po 1,5h, na których trzeba robić notatki (co naprawdę nie jest 

łatwe, nikt nam nie dyktuje, co powinniśmy zapisać) a między nimi duże 

okienka. Na szczęście powoli się przyzwyczajam A czwartoklasistów, którzy 

zastanawiają się nad wybraniem szkoły wyższej zachęcam, aby zapoznali się 

z naszą uczelnią”.  

„Aktualnie pracuję w jednej z telefonii komórkowych ,jednak 

wcześniej pracowałam w hotelu Marriott. Właśnie ukończyłam 

Wyższą Szkołę Almamer. Została mi tylko obrona pracy magisterskiej. 

Planuję  pracować  w tej branży np. w biurze podróży, marzę, aby 

otworzyć swoją restaurację i salę konferencyjno- weselną”.  

Marzena Makowska 2007 

Witam,  

„W zeszłym roku” - powiedziała Marzena , „zrobiłam 

licencjat z administracji publicznej i mam zamiar dalej 

rozwijać sie w tym kierunku... Od prawie pięciu lat 

pracuję w Urzędzie Gminy, w księgowości Wydziału 

Oświaty. W niedalekiej przyszłości nie planuję żadnych 

zmian pracy... Bardzo gorąco  polecam studia w Wyższej 

Szkole Administracji Społecznej,  ponieważ nauka na tej 

uczelni naprawdę sprawia przyjemność i daje satysfakcję. 

Jest tu bardzo miła atmosfera, otwarci ludzie, i przyjazny 

personel.

Paulina Kowalczyk - 2007 

 

http://www.facebook.com/paulina.kowalczyk.96387
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