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Gazetka ZSGH  

ul. Majdańska 

Czerwiec 2015 

Redaguje zespół  

Dziękujemy autorom. Zapraszamy wszystkich do pisania, 

komentarzy, artykułów, wierszy. Przypominamy,  

że elektroniczną wersję gazetki znajdziecie na 

stronie internetowej szkoły. 

 

W bibliotece szkolnej znajduje się segregator 

z poprzednimi i aktualnymi numerami naszej gazetki.  

Artykuły możecie wysyłać na adres: 

krysiamaz@gmail.com 

W NUMERZE: 

POŻEGNANIE REDAKCJI 

MAJDANKI
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POŻEGNANIE REDAKCJI 

„MAJDANKI” 

Redaktorki „Majdanki” są już absolwentkami 

szkoły. Poznajmy dziewczyny, które cztery lata 

pisały dla naszej gazetki. 

 

 

 

 

 

 

PAULINA 4H, 

NATALIA 4H, 

AGNIESZKA 4H  

I ALICJA ( NIE 

MA JEJ 

NIETSETY NA 

FOTCE) 4K1  

 

NATALIA MAZURKIEWICZ KL.4H 
SZCZĘŚLIWEJ DROGI JUŻ CZAS.. 



 
str. 3 
 

Czas matur był dla nas bardzo ciężki, ale na szczęście już po większym stresie, został 

tylko egzamin zawodowy w czerwcu. Teraz czekamy na wyniki matur, później każdy z 

nas planuje iść w swoją stronę. Jeśli mój wynik maturalny będzie satysfakcjonujący 

mam zamiar złożyć papiery na Uniwersytet Warszawski na wydział polityki społecznej, 

jeśli natomiast coś nie pójdzie po mojej myśli wybiorę Akademie Obrony Narodowej i 

kierunek zarządzanie zasobami ludzkimi.  Teraz dopiero widzimy jak szybko minęły 4 

lata w tej szkole i jak dużo przybyło nowych doświadczeń. Praktyki w renomowanych 

hotelach były dla nas dużym wyzwaniem i sami zobaczyliśmy jak wygląda praca w 

takich miejscach, niektórym z nas nawet proponowano tam pracę. Trudno jest się 

pożegnać ze szkołą i z ludźmi z którymi łączy nas tak wiele, ale taka kolej rzeczy..  

 

PAULINA WALCZAK KL.4H 

Hm.. Co planuję dalej? Wykorzystując dobre oceny na zakończenie szkoły średniej - 

studia. Jaki kierunek? Zapewne pedagogiczny, ale nie jako nauczyciel, bardziej coś 

 z resocjalizacją. Co dalej? Praca, jeśli oczywiście znajdzie się odpowiednio interesująca. 

Co znaczy interesująca? Pełna pasji, dająca gwarancję bycia kobietą spełnioną, ale i taka, 

by dało się "dołożyć" do utrzymania rodziny. Zainteresowania? Na pewno nie polityka. 

Emotikon smile Rodzina, muzyka, elementy turystyki i oczywiście pomoc ludziom 

mającym problemy, które da się rozwiązać po resocjalizacji ! Nie żałuję wybrania szkoły 

przy Majdańskiej Emotikon wink Warto zdobyć tytuł technika i na pewno lepszą, niż po 

zwykłym LO, pracę ! 

 

AGNIESZKA NIEMYJSKA KL.4H 

Mam wiele planów na przyszłość. Najpierw chciałabym zdać maturę.  

Uczę się, aby w przyszłości otrzymać dobrą pracę. Jestem świadoma tego, 

że to czego się nauczyłam, będę mogła w przyszłości wykorzystać w mojej 

pracy. Chciałbym dobrze zdać egzaminy wstępne i studiować 
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na uniwersytecie politykę społeczną, jeśli nie dostane się na ten kierunek 

pomyślę nad studiami w kierunku hotelarstwa. Wiem, że moja praca powinna 

sprawiać mi przyjemność. Chciałabym zajmować się czymś sensownym.. 

Ukończone studia nie są jeszcze przepustką do życia zawodowego. Dlatego 

chciałabym w przyszłości wyjechać za granicę i tam zdobyć doświadczenie 

zawodowe, a wiem, że to może umożliwić mi egzamin zawodowy 

z  hotelarstwa, który odbędzie się w czerwcu i jest dla mnie również ważny 

jak matura. Taki pobyt za granicą mógłby rozwinąć moją osobowość. Mógłby 

być również szansą rozwoju i powiększyć możliwości zarobkowe. 

Agnieszka 
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ALICJA GODLEWSKA KL.4K1 

 

Szczęśliwej drogi już czas..., czyli ostatni artykuł w szkolnej 

gazetce. 

Niestety, życie składa się z początków i końców rozdziałów. 

W tym roku kończę szkołę. Przez prawie cały okres szkoły, 

pisałam tutaj artykuły. Mogliście przeczytać moje 

spostrzeżenia na temat dzisiejszej rzeczywistości, jak 

i komentarze do pewnych zachowań i kwestii. W tym roku, 

w związku z maturą, trochę zaniedbałam pisanie, jednak 

nadal wysyłałam swoje teksty. Podpisywałam się pod 

swoimi wywodami najczęściej pseudonimem Elisee. Jako że 

zakończył się pewien rozdział, mogę tym razem podać swoje 

nazwisko. Nazywam się zatem Alicja, jestem uczniem klasy 

4k1. W związku z zakończeniem swojej szkolnej 

działalności i nauki, zostałam poproszona o napisanie paru 

słów na temat swoich planów, jak i dalszego swojego życia. 

Spełniając tę prośbę, zamieszczę swoje chwilowe plany na 

przyszłość. Znając swoją zmienną naturę, pewnie nieraz 

ulegną przeobrażeniu.  

 

  Gdy kończyłam gimnazjum [tak, wiem, to było lata 

całe temu] pisałam w swoim pożegnalnym artykule, 

że pragnę zostać muzykiem. Ten plan akurat jest nadal 

aktualny, jako że od paru lat bezskutecznie uczę się gry na 

instrumentach. Moja koleżanka z klasy zakładała, że 

prawdopodobnie skończę studia weterynaryjne, by 

zajmować się zwierzętami. Ten plan nie wypali z racji mojej 

wrodzonej niechęci do ścisłych przedmiotów. Moją pasją 
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jest także muzyka i polityka, zatem zapewne pójdę w tym 

kierunku dalej. Gdybym mieszkała w USA, napisałabym, że 

założę sobie girlsband, przejadę cały kraj autostopem, 

wystartuję w wyborach na prezydenta, czy też wzorem 

bohatera dość kontrowersyjnego serialu "South Park", 

Cartmana założę własny kościół [jako, że miałam jako 

dziecko takie plany]. Jednakże mieszkam w Polsce, więc 

moje pomysły na przyszłość będą mniej szalone. Planuję 

znaleźć sobie dobrą pracę, taką, jaka pomoże mi 

zrealizować parę inwestycji, odkładanych na później. 

Planuję także pisać, nie tylko tutaj, ale rozwijać swoje 

umięjętności w internecie, prowadząc autorskiego bloga. 

Zakładam również wiele innych pomysłów, choćby podjęcie 

studiów, o ile uda mi się zdać zadowalająco maturę. 

To chyba tyle z moich planów. Jak widzicie, nie mam 

jakichś szalonych wizji na przyszłość, chociaż myślałam 

nieraz o radykalnej zmianie swojego życia. Może, jeżeli 

starczy mi pieniędzy, zrealizuję jakiś punkt ze swojego 

"amerykańskiego snu"... 

Jako że kończę szkołę i stanowię dla jakiejś części z Was 

starego człowieka [tak, ta dwójeczka z przodu metryki] 

powinnam napisać na koniec parę morałów. Nie zrobię 

jednak tego, ponieważ sama popełniam błędy. Uczenie 

innych byłoby hipokryzją. Jednak to jeszcze nie koniec. 

Planuję jeszcze napisać parę swoich pseudoesejów, tym 

razem pod innym pseudonimem. Zatem zamiast napisać 

"żegnajcie!", napiszę "do zobaczenia!"/Misterion. 

 

Oj …zrobiło się smutno… Mamy nadzieję, że nasi następcy 

stworzą jeszcze lepszą gazetkę. 
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Na koniec teksty naszych następców 

Rocznica powstania w getcie 

W niedzielę 19.04.2015 przed warszawskim Muzeum Historii Żydów Polskich uczczono 

pamięć ofiar powstania w getcie w 72. rocznicę 

jego wybuchu. Wśród zgromadzonych gości 

znaleźli sięm. in. ambasadorowie Izraela, 

Niemiec i Stanów Zjednoczonych, naczelny 

rabin Polski i przedstawiciele polskich władz. 

Swoje wspomnienia sprzed siedmiu dekad 

przywołał  prof. Władysław Bartoszewski, który 

był wówczas członkiem Rady Pomocy Żydom 

"Żegota". Przedstawiciele władz, organizacji 

i grup społecznych złożyli pod pomnikiem 

wieńce. Licznie zebrani na uroczystości 

Warszawiacy i przyjezdni przypinali do ubrań 

żółte żonkile. Żółty żonkil to symbol pamięci, 

szacunku i nadziei. 
 

Konkurs gastronomiczny 

 

Uczniowie klas pierwszych już mają 

pierwsze sukcesy w konkursach 

gastronomicznych. Gratulujemy i… 

czekamy na więcej.  
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WYNALAZKI 

Miłośnicy tzw. pasty zapewne ucieszą się, że można ułatwić sobie jej jedzenie. 

Usprawnienia w tym zakresie dokonał wynalazca specjalnego widelca do spaghetti – 

Bob Balow. Cały trik w jego wynalazku polega na odpowiednim zagięciu części widelca, 

którą trzymamy bezpośrednio w dłoni. Widelec tak spodobał się internautom, że 

podobno wynalazca sprzedał już ponad 400.000 sztuk Emotikon wink 

 

Michał 


