
 

S
tr

o
n
a
1
 

 

Gazetka ZSGH  

ul. Majdańska 

Listopad  2016 
Redaguje zespół  
 

Witamy wszystkich czytelników. Mamy nadzieję, 
że wkrótce dołączycie do redakcji „Majdanki”. 

Podzielcie się przeżyciami, fotkami, opiniami, infor-
macjami. 

Możecie podpisywać się pseudonimem. Wasze teksty 
wysyłajcie na adres: krysiamaz@gmail.com. Wszelkich 
informacji udzieli Wam pani Krystyna Mazurek w Sali 
102 oraz pani Alicja Tataj w bibliotece. 

Ostatni numer gazetki znajdziecie zawsze na stronie interne-
towej szkoły. Zaś, w bibliotece szkolnej znajduje się se-
gregator z poprzednimi i aktualnymi numerami naszej gazetki.  

 

Redakcja 

W numerze:  
poetycko i jesiennie  
konkursowa recenzja książki  
ślubowanie klas pierwszych 
poczytane i poogladane 
Andrzej Wajda 

konkurs barmański 

mailto:krysiamaz@gmail.com
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KĄCIK POETYCKI 

Magda Laskowiecka

Trudne wspomnienia  
  

Wspomnienia nie znikają  

w naszej głowie pozostają  

zrozumieć nas nikt nie potrafi,  

a ciągle nas coś trapi  

jest to trudne do opanowania   

by zaszła w nas jakaś zmiana,  

jeżeli przez te lata  

byliśmy nikim dla naszego całego świata.  

  

Piękne chwile w życiu  
  

Bytowanie to piękne chwile,  

które odmienią Cię® i Twoje całe życie.            

Lecz jednak to nie takie proste. 

W życiu nie ma nic prostego. 

Są też chwile nie zapomniane  

takie jak rodzina, 

z rodziną najlepsze chwile są  

zawsze i wszędzie.  

Wiadomo, że w rodzinnym gronie będzie Ci najlepiej.  

Natomiast i tak jest tyle pięknych chwil,  

ale najpiękniejszą jest rodzina,             

bo rodzina całe życie się razem trzyma.   

  

 

Konkurs na recenzję książki 
Praca konkursowa 

 

Anna Jacobs „W cieniu tajemnic” 

Maria Hofgartner jest bohaterką książki Anny Jacobs, której akcja rozgrywa się w Augsburgu 

na początku XX w. Maria to dziewczyna, która dzieciństwo spędziła w sierocińcu, od młodych 

lat musiała pracować na swoje utrzymanie. Poznajemy ją w momencie, gdy zatrudniła się 

w willi państwa Melzerów, jako pomoc kuchenna. Początki życia wśród rodziny fabrykantów 

były trudne, z czasem jednak zdobywała sympatie jednej z córek oraz najstarszego syna praco-

dawców. Wielkie uczucie, które zrodziło się między bohaterami było jedną wielką tajemnicą, 

ponieważ nigdy nie byłoby zgody rodziny na ten związek. Młodzi czynili wszelkie starania, 

aby tej zasadzie przeciwstawić się.  
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Bardzo polubiłam postać Marie, która jest skromną i niezwykle inteligentną dziewczyną, która 

walczy o swoją szczęśliwą przyszłość oraz próbuje wyjaśnić tajemnice przeszłości.                                                      

Książkę czyta się szybko i przyjemnie, kilkaset stron pochłania się jednym tchem. Gorąco po-

lecam.                                                                                                                                             

 

Ślubowanie klas I  
  

  

Miesiąc temu pierwszoklasiści przeżyli niezwykle ważny dzień- ślubowanie klas pierwszych.  

 

Koleżanki i koledzy! Od tego momentu jesteście oficjalnie uczniami technikum bądź szkoły 

zawodowej szkoły przy ul. Majdańskiej. Przed Wami nowy etap w życiu, to już szkoła średnia, 

czas, w którym nastąpi okres, kiedy trzeba będzie spoważnieć, to tutaj wkroczycie w najważ-

niejszy etap w Waszym życiu, jakim jest dorosłość. Ślubując przed dyrekcją obiecaliście być 

przykładnymi, dobrymi uczniami, a przede wszystkim ślubowaliście chęć do nauki. Mam 

szczerą nadzieję, że wszystkie obietnice wypełnicie z uśmiechem na twarzach, a szkoła ta oka-

że się być dla Was dobrym wyborem. Trzymam za Was mocno kciuki!  

 Klaudia 

                                                      

 

Listopad 
  

Listopad, miesiąc, w którym możemy poczuć już Bożonarodzeniową aurę, wiaterek, zimne 

powietrze, a przede wszystkim jest to czas kiedy w sklepach możemy powoli zacząć wypatry-

wać świątecznych ozdób, a pod koniec listopada, bądź na początku grudnia - nawet kolęd.   

Nie zapominajmy także o tym, że w listopadzie obchodzone jest święto Dnia Niepodległości, 

które wypada na 11 dnia miesiąca. Powstało dla upamiętnienia odzyskania przez Polskę nie-

podległości w 1918r., po aż 123 latach zaborów! Symbolami ważnymi dla tego święta są: flaga 

państwowa, godło oraz hymn. Także tego szczególnego dnia nie zapominajmy o wszystkich 

żołnierzach, cywilach i nie tylko, którzy poświęcili własne zdrowie, życie, dla Nas, po to, aby-

śmy mogli teraz żyć w wolności. 
 Klaudia 

 

11 Listopada obchodzimy święto niepodległości .Tego dnia w 1918 roku Niemcy podpisały ro-

zejm, kończący I wojnę światową a do Warszawy powrócił Józef Piłsudski. Rada Regencyjna 

przekazała mu władzę i na pamiatkę tych wydarzeń dzień ten ustanowiono Świętem niepodle-

głości. W tym dniu organizowane są marsze i obchody a Polacy mają wolne od pracy.Innymi 

formami obchodów są: Bieg Niepodległości, Koncert Niepodległości organizowa-

ny  w Muzeum Powstania Warszawskiego oraz wykłady i inscenizacje. 

Patrycja 
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Poczytane  
 
„Elementarz stylu”  Katarzyna Tusk** 
 
Obowiązkowa pozycja dla każdej kobiety, która codziennie rano staje przed dylema-
tem- „nie mam się w co ubrać". Szereg porad dotyczących stylu i modowego savoir  
–vivre-u  opatrzone fotografiami autorki. Kupując te pięknie wydaną książkę, mamy 
pewność, że postawiona na półce będzie długo cieszyć oko swoją posiadaczkę, do 
treści zaś można wracać wielokrotnie.  
Uwaga!   
Pozycja dostępna w szkolnej bibliotece! 
 
 
„Dziewczyna z pociągu” Paula Hawkins *** 
Aktualnie film na podstawie tej książki jeszcze możemy zobaczyć w kinach, jednak 
niewątpliwie warto pokusić się o przeczytanie oryginalnej powieści. Zaskakująca fabu-
ła to największa zaleta utworu. Na przedmieściach NY zostaje zamordowana kobieta 
a odpowiedzialny za to morderca pozostaje w tajemnicy do ostatnich kartek książki. 
Polecam wszystkim fanom thrillerów. 
Pozycja dostępna w szkolnej bibliotece! 
 
„Finansowy ninja” Michał Szafrański ** 
Jak odłożyć coś z niczego ? Umówmy się finanse nie są domeną młodych ludzi,  
chociaż autor książki przekonuje, że wcale nie musi tak być. Jeśli pieniądze się ciebie 
nie trzymają warto zaopatrzyć się w tę książkę. Napisana przystępnym językiem poka-
zuje jak w prosty sposób znaleźć oszczędności w codziennym życiu 

ADA 
 

I …Pooglądane (seriale) 
 
Westword  **  

Nowa produkcja HBO, która  idzie za ciosem wszystkim dobrze znanej „Gry o tron”  
i wypuszcza coraz to ciekawsze pozycje. Chociaż dostępne jest na razie tylko pięć od-
cinków, serial zyskał całą masę fanów. Opowiada o najnowocześniejszym parku roz-
rywki, w którym każdy może spełnić swoje najmroczniejsze fantazje. Dla fanów Hu-
mans i Mr. Robota. 

Stranger Things*** 
Powrót do klasyki horroru z lat 80. I to powrót w najlepszym stylu! W małym miastecz-
ku w zadziwiających okolicznościach znika chłopiec. Zrozpaczona matka zrobi 
wszystko aby go odnaleźć. Ciekawa fabuła, świetna gra aktorska oraz genialny so-
undtrack. To po prostu trzeba obejrzeć! 

Belfer **  
Kto powiedział, że Polska produkcja nie może być dobra? Belfer zapowiada się  
świetnie! Serial trzyma w napięciu już od samego początku gdy dowiadujemy się  
o tajemniczej śmierci uczennicy liceum. To wydarzenie wstrząsa lokalną  
społecznością. W tym samym czasie w szkole pojawia się nowy nauczyciel, który  
rozpoczyna swoje śledztwo. W tę rolę brawurowo wciela się Maciej Stuhr. 

Produkcję można zobaczyć w HBO. 
 

ADA 
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ANDRZEJ WAJDA 
 

09 października 2016 roku wszyscy Polacy pożegnali wielkiego  

geniusza polskiego kina Andrzeja Wajdę. O zmarłych mówi się z cza-

sie przeszłym „ był „ dla mnie Andrzej Wajda jest najlepszym w dzie-

jach polskiego kina reżyserem. Jego twórczość jest znana i podzi-

wiana na całym świecie. Filmy reżysera przeważnie dotyczą historii 

Polski. Jego największymi i znanymi filmami są : „Kanał”, „Popiół 

i diament”, „Popioły”, „Brzezina”, „Wesele”, „Ziemia obiecana”, 

„Panny z Wilka”, „Pan Tadeusz”, „Człowiek z żelaza i Katyń”. Ostat-

nim nakręconym filmem 

jest film „Powidoki” 

opowiadający historię 

malarza Władysława 

Strzemińskiego, który nie godzi się z socrealizmem i pozo-

staje wierny swojej drodze artystycznej. W roku 2000 An-

drzej Wajda odebrał honorowego Oscara za całokształt 

twórczości. Nie można pominąć że reżyser został odzna-

czony najważniejszym orderem w Polsce jakim jest Order 

Orła Białego. Podsumowując Polska straciła wielkiego artystę, patriotę, geniusza, człowieka, który 

wkładał serce w swoje filmy. Będzie nam go bardzo brakować.  

Paweł 

 

 

KONKURS BARMAŃSKI 
   28 października 2016 roku w naszej 

szkole odbyła się I edycja Szkolnego 

Konkursu Barmańskiego,  w której 

wzięły udział uczennice z klas : 3h i 4h.                                                                                                

Zadaniem konkursowym  było opraco-

wanie własnej receptury napoju bezal-

koholowego zawierającego produkt fir-

my Monin, wypełnienie karty zgłoszenia  

a następnie wykonanie dwóch porcji 

drinka zgodnie z regulaminem konkursu 

i zasadami sztuki barmańskiej. 

W skład głównego jury szkolnego kon-

kursu barmańskiego weszli pan Marek Bielecki - przed-

stawiciel firmy Monin oraz nauczyciele, organizatorzy 

konkursu p. Grażyna Ładno i p. Arkadiusz Butor. Smak 

i zapach konkursowych napojów oceniało także jury de-

gustacyjne składające się z uczniów  z klas  3h oraz  3d 

obserwujących konkurs. 

 

W klasyfikacji konkursowej: 

I miejsce zajęła Dominka Staśkiewicz wykonując drink 

o nazwie "Ded Lemon" 
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II miejsce zajęła Dominika Niewiatowska wykonując drink o nazwie "Nowy Świat" 

III miejsce zajęła Natalia Kosakowska wykonując drink "Waniliowy Cytrus" 

IV miejsce zajęła Aneta Kuć wykonując drink "Virgin Sex on the beach". 

Wszystkie uczennice za udział w konkursie otrzymały vouchery na profesjonalne szkolenie 

barmańskie w siedzibie firmy Monin,  a zdobywczynie trzech pierwszych miejsc dodatkowo 

nagrody rzeczowe. 

Dominika Staśkiewicz będzie reprezentować szkołę w Ogólnopolskim Konkursie Sztuki 

Barmańskiej Monin Cup Junior 2016, który odbędzie się 1.12.2016 w siedzibie naszej szkoły. 

Trzymamy kciuki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chochlik redaktorski 


