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Witamy 
Zachęcamy wszystkich do dzielenia się przeżyciami, 

fotkami, opiniami, informacjami. 

 Możecie podpisywać się pseudonimem. Wasze teksty 

wysyłajcie na adres: krysiamaz@gmail.com.  

Wszelkich informacji udzieli Wam pani Krystyna 

Mazurek.  

Ostatni numer gazetki znajdziecie zawsze na stronie 

internetowej szkoły. Zaś, w bibliotece szkolnej znajduje 

się segregator z poprzednimi i aktualnymi numerami 

naszej gazetki.  

W numerze: Wyjątkowe majdankowe 

horoskopy -Paweł 

O tym warto wiedzieć-Paweł, Michał 

Trudne tematy –Sylwia 

Jestem trendy i czytam-recenzja książki –

Roksana 

Mój świat sztuki – obrazy BlueEyes 

Zbliża się 1 listopada- ati 

mailto:krysiamaz@gmail.com


MAJDANKOWE    HOROSKOPY 

Przyszłość na Majdańskiej!!! 

Baran 

Życie twoje jest wypełnione walką  
i zmianami. Nie boisz się ryzyka i chętnie 
podejmujesz nowe wyzwania. Taka też jest 
twoja kuchnia. Odważna  
i nieprzewidywalna. 
Byk 
Jesteś przekonany o własnej wyjątkowości 
 i poczuciu smaku. To przekonanie wpływa 
na twoje kulinarne gusta i zachowania. 
Bliźnięta 
W twoim życiu musi się dziad dużo, a o to, 
aby było ciekawie i niebanalnie potraficie 
zadbad już wy sami. Zamiłowanie do 
aktywności i ruchu przenosisz też na swoje 
potrzeby kulinarne. 
Rak 
Raki są domatorami i cenią sobie życie 
rodzinne. To zamiłowanie wywiera 
decydujący wpływ na waszą kuchnię. 
Najlepiej, aby było tak jak u mamusi. 
Lew 
Jesteś pewny/a siebie i przekonany/a  
o swojej wartości. Nieważne, jaka  
w rzeczywistości jest twoja kuchnia, co 
lubisz jeśd i jakimi przyzwyczajeniami 
kulinarnymi się kierujesz. I tak wiadomo,  
że wszystko w wykonaniu Twoim musi byd 
najlepsze. 
Panna 
Panna jest praktyczna i rozsądna, a jej 
działania muszą byd precyzyjnie 
zaplanowane. Gdy do tych cech dodamy 
jeszcze zamiłowanie do porządku, objawi się 
nam osoba, która z niezwykłą dokładnością 
podchodzi do swoich kulinarnych poczynao. 
 

 

Waga 

Macie największe poczucie smaku spośród 

wszystkich znaków Zodiaku. I taka też jest 

wasza kuchnia. Nawet najprostsze danie  

na waszych stołach staje się oryginalne 

 i wykwintne. 

Skorpion 

Kuchnia powinna byd dobrze przyprawiona 

 i pikantna. Nie zjecie niczego, co jest mało 

wyraziste w smaku. 

Strzelec 

Wciąż poszukujecie nowych wyzwao, 

a wasze życie musi byd urozmaicone i pełne 

wrażeo. I takiej szukacie kuchni. Przede 

wszystkim ma byd wyraźna, a smak potraw 

konkretny. 

Koziorożec 

Najlepiej czujecie się, gdy wiecie, co, po 
czym nastąpi i czego się możecie 
spodziewad.  
W kuchni też nie przepadacie  
za niespodziankami. 
Wodnik 
Jesteście odważni i otwarci na zmiany.  
Ten stosunek do otaczającego was świata 
przekłada się na wasze podejście do kuchni. 
Ryby 
Jesteście zdolni do poświęceo i cecha ta 
przejawia się także przy kuchennym stole. 
Nigdy pierwsi nie sięgniecie po udko 
kurczaka czy najlepiej wyglądający kawałek 
tortu. Czekacie, aż inni domownicy nałożą 
sobie na talerz, i dopiero wtedy pomyślicie  
o sobie.                                                   Paweł



O TYM WARTO WIEDZIEĆ 

Kabaret Starszych Panów –  

To kabaret autorski dwóch twórców rozrywki telewizyjnej lat 50. I 60. XX wieku,  Jeremiego 

Przybory i Jerzego Wasowskiego. 

W programach Kabaretu, nadawanych 

w latach 1958-1966, występowali 

m.in. Irena Kwiatkowska,  Barbara 

Kraftówna,  Kalina Jędrusik, Aleksandra 

Śląska,  Krystyna Sienkiewicz,  Zofia 

Kucówna,  Wiesław Gołas,  Mieczysław 

Czechowicz,  Wiesław Michnikowski, 

 Edward Dziewoński,  Tadeusz Olsza, 

 Czesław Roszkowski,  Bohdan Łazuka, 

 Jarema Stępowski,  Zdzisław 

Leśniak i Bronisław Pawlik. 

Programy Kabaretu nadawano na żywo 

na antenie telewizyjnej, 

z wykorzystaniem, jako playback piosenek zarejestrowanych wcześniej. Kabaret ukazywał się 

również na antenie Polskiego Radia, jako przygotowane osobno słuchowiska, powtarzające 

telewizyjną fabułę z tą samą obsadą. 

Opracował na podstawie Wikipedii Michał 

 

Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka 

Chopina 

 Nazywany często Konkursem Chopinowskim jest 

jednym z najstarszych i najbardziej prestiżowych 

konkursów wykonawczych na świecie. Odbywa się, 

co 5 lat w Warszawie. 17. Edycja konkursu 

rozpoczęła się w październiku 2015. Organizatorem 

konkursu jest Narodowy Instytut Fryderyka 

Chopina. Przesłuchania konkursowe zostały 

podzielone na trzy etapy, które odbędą się 

w dniach: 3–7 października, 9–12 października oraz 

14–16 października. Koncerty finałowe rozpoczną 

się  

18 października i potrwają do 20 października. Do 

udziału w konkursie zakwalifikowano 84 pianistów z 20 krajów. Polska może byd dumna, że taki konkurs 

odbywa się w naszym kraju i trzymamy kciuki za naszych polskich pianistów.                                                                 

                                                                                                                                                      Źródło Internet – opracował Paweł 



Nagroda Nobla 2015 

Jak co roku Komitet Noblowski przyznaje najbardziej prestiżowe nagrody świata?  O to 

tegoroczni laureaci: 

Fizyka  

Takaaki Kajita i Arthur B. McDonald zdobyli tegoroczną Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki za 

odkrycie oscylacji neutrin, co dowodzi, że mają one masę.  

Medycyna i fizjologia  

William C. Campbell i Satoshi Omura za odkrycia dotyczące nowej metody leczenia zakażeo 

wywołanych przez pasożytnicze nicienie, oraz Youyou Tu za odkrycia dotyczące nowych 

sposobów leczenia malarii. 

Chemia  

Tomas Lindahl, Paul Modrich i Aziz 

Sancar. Komitet docenił ich badania 

mechanizmów naprawy DNA. Jak 

uzasadnił swoją decyzję Komitet 

Noblowski, naukowcy wyjaśnili na 

poziomie molekularnym, w jaki 

sposób komórki naprawiają 

uszkodzone DNA i chronią 

informację genetyczną. 

Literatura 

Nagrodę Nobla w dziedzinie 

literatury otrzymała Swietłana 

Aleksijewicz, białoruska pisarka pisząca po rosyjsku. Nagrodę otrzymała za polifoniczną 

twórczośd - pomnik cierpienia i męstwa w naszych czasach. 

Nagroda pokojowa 

Laureatem tegorocznej Pokojowej Nagrody Nobla został Tunezyjski Kwartet na rzecz Dialogu 

Narodowego za wkład w budowanie pluralistycznej demokracji w Tunezji po jaśminowej 

rewolucji z 2011 r. 

Żródło Internet - Paweł 



TRUDNE TEMATY 

CZY KARA ŚMIERCI POWINNA BYĆ PRZYWRÓCONA W POLSCE???  

Czy zastanowiliście sie kiedyś, co by się stało, gdyby jakiś sfrustrowany mężczyzna zabiłby waszą najbliższą, 

ukochana osobę tylko, dlatego że nie znalazł pracy? Jakbyście sie poczuli? Co byście wtedy zrobili?. Taki 

problem przytrafił się sie rodzicom dziesięcioletniej dziewczynki, którą 27 letni mężczyzna zabił siekierą, 

ponieważ nie znalazł pracy. Zapewne chcielibyście, żeby z sprawiedliwości stała sie zadość i taki sam los 

spotkał mordercę. W kraju, w którym nie ma kary śmierci taki morderca będzie żyć na koszt podatnika, czyli 

między innymi rodziców zamordowanej dziewczynki. A jakby tego było mało, taki przestępca może wyjść za 

dobre sprawowanie po 12-15 latach. Teraz pomyślcie jak sie czują ci rodzicie jak się czuje tysiące innych 

rodzin, które patrzą po kilku-kilkunastu latach na morderców swoich bliskich chodzących jakby nigdy nic się 

nie stało.                                                                                                                                           Sylwia   

 

JESTEM TRENDY I CZYTAM 

  "Drogie maleństwo" Julie Cohen 

Książka opowiada o problemach, które mogą spotkad każdego człowieka. Pewne małżeostwo 

stara się o dziecko bez powodzenia. Jeden  

z głównych bohaterów Ben mówi o swoich 

problemach najlepszej przyjaciółce Romily.  

Ta wpada na pomysł, że urodzi mu i Claire 

dziecko, sądzi, że nie będzie miała problemu  

z oddaniem go, ponieważ ma już córkę Posie  

i nie chce mied więcej dzieci. Małżeostwo 

zgadza się na propozycję przyjaciółki. Romily 

zachodzi w ciążę z Benem przez sztuczne 

zapłodnienie i wtedy zaczynają się pojawiad 

liczne problemy. Claire traci pracę, ojciec Posie 

wraca po latach, sekret Romily wychodzi  

na jaw. 

Książka ta jest warta przeczytania. Historia, 

bowiem pokazuje nam życie codzienne. 

Opisuje, że pomimo trudności nie warto się 

poddawad i trzeba walczyd do kooca. 

Roksana 



 

MÓJ ŚWIAT SZTUKI 

BlueEyes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uroczystość Wszystkich Świętych  

Obchodzona 1 listopada, wywodzi się 

głównie z czci oddawanej męczennikom, 

którzy oddali swoje życie dla wiary 

w Chrystusa. Otaczano ją wszystkich 

zmarłych męczenników. Początkowo dzieo 

ten przypadał na 1 maja, jednak papież 

Grzegorz III w 731 roku przeniósł tę 

uroczystośd na 1 listopada. 

 

Następnego dnia po Wszystkich 

Świętych(2 listopada) obchodzony jest 

dzieo wspominania zmarłych, który 

 w Polsce zwany jest Zaduszkami. Dla 

katolików łacioskich i wielu innych chrześcijan zachodnich jest to dzieo modlitw za wszystkich wiernych 

zmarłych. Ludzie odwiedzają cmentarze, aby ozdobid groby kwiatami i zapalid znicze. Święto to było dniem 

wolnym również w czasach PRL-u, lecz starano się nadad mu charakter świecki i nazywano je Świętem 

Zmarłych. Nazwa ta utrwaliła się w świadomości wielu osób, jako kościelna nazwa uroczystości. 

 

Ważnym akcentem dnia zadusznego było palenie ognia. Początkowo rozpalano ogniska na rozstajach dróg, 

aby wskazywały kierunek wędrującym duszom, które mogłyby się przy tych stosach ogrzad. W późniejszych 

czasach zwyczaj palenia ognisk przekształcił się w obecną praktykę zapalania świec i zniczów na grobach 

bliskich.  


