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Gazetka ZSGH  
Czerwiec 2018 
Redaguje zespół  

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

Podzielcie się przeżyciami, fotkami, opiniami, informacjami. Mo-
żecie podpisywać się pseudonimem. Wasze teksty wysyłajcie na ad-
res:  
krysiamaz@gmail.com. Wszelkich informacji udzieli Wam pani Kry-
styna Mazurek w sali 102 oraz pani Alicja Tataj w bibliotece. Ostatni 
numer gazetki znajdziecie zawsze na stronie internetowej szkoły. 
Zaś, w bibliotece szkolnej znajduje się segregator z poprzednimi i ak-
tualnymi numerami naszej gazetki.  

 

Redakcja

W NUMERZE: 

KOLEJNE REPORTAŻE - A 

DAMIAN O SWOICH WARSZAWSKICH WYPADACH „W MIASTO” 

LECZNICZY WĘGIEL-ONLYDREAMS 

JA I MOJA PZRYGODA NA MAJDAŃSKIEJ –MICHAŁ KAWĘCKI 

BYŁA SOBIE KLASA –AB 

BRAZYLIJSKA SZTUKA WALKI -MUZYKA 
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Powrót czy koniec legendy?- REPORTAŻE O WARSZA-

WIE DAMIANA ANDRZEJA BIEDRZYCKIEGO 

W czasach PRL-u w Warszawie powstało kilka kultowych placówek handlowych pod szyldem Spo-

łem. Były to jedyne w swoim rodzaju sklepy, ze względu na bardzo bogaty jak na tamte czasy asortyment. 

Takim m.in obiektem handlowo-usługowym był Universam ,,Grochów", który powstał latem 1977 roku 

przy Rondzie Wiatraczna. Universam ,,Gro-

chów" na trwałe wpisał się w krajobraz tej 

dzielnicy, a bardzo dobre zaopatrzenie przy-

ciągało mieszkańców Warszawy, którzy przy-

jeżdżali tu chętnie nawet z odległych dzielnic. 

Poza samem spożywczym i przemysłowym 

znajdowały się tu jeszcze takie punkty usłu-

gowe jak; zegarmistrz, salon fryzjerski czy kul-

towa restauracja Astoria, w której odbywały 

się wieczorki taneczne. Przez krótki okres 

czasu na I piętrze tego kompleksu handlo-

wego znajdował się lokal gastronomiczny 

o nazwie Stacja Olszynka. Prowadziła do 

niego jedna z charakterystycznych dla Univer-

samu antresol. Było to rownież miejsce tęt-

niące życiem. Na dziedzincu Universamu znaj-

dowała się fontanna z rzeźbą "Poranek", 

która jednak przez wszystkich była nazywana 

"Panienką". 31.12.2015 Universam ,,Gro-

chów" przeszedł już do historii, bowiem na 

początku marca 2016 roku rozpoczęły się 

prace rozbiórkowe obiektu. Na miejscu tej 

ikony PRL-u powstała nowoczesna inwestycja 

mieszkaniowa wraz z galerią handlową. Tuż 

przed rozbiórką dawnego pawilonu, deklaro-

wano, iż nowa przestrzeń handlowa będzie 

nawiązywać charakterem do tradycji tego 

miejsca. Można stwierdzić, że w pewnym 

stopniu udało się odzwierciedlić klimat 

Universamu. Bowiem na elewacji nowego bu-

dynku zamontowano oryginalny neon z nazwą nieistniejącego już samu spożywczego. Ponadto w galerii 

Rondo Wiatraczna pojawiła się odrestaurowana rzeźba ,,Panienka", która była uwielbiana przez mieszkań-

ców Grochowa. Zapraszam do obejrzenia mojego reportażu o Universamie ,Grochów" i nowej galerii 

Rondo Wiatraczna. W odcinku wystąpiła gościnnie dziennikarka p. Anna Wendzikowska (ODCINEK 30 na 

Damien Andriu TV). WEJDŹ NA DAMIEN ANDRIU TV na Facebooku i jeszcze lepiej poznaj Warszawę! 

zdj. prasowe: Damien Andriu TV 1 
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zdj. prasowe: Damien Andriu TV 2 
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MAGIA WĘGLA AKTYWNEGO! 

Czy wiesz, że… 

Węgiel aktywny (leczniczy) używany jest od setek lat. Hipokrates zalecał stosować 

go na zakażone rany, by szybciej się goiły. A metody leczenia skóry za pomocą 

węgla aktywnego są do dzisiaj stosowane przez Aborygenów, plemiona afrykańskie, 

Indian i Eskimosów.  

Usuwanie toksyn z organizmu 
Węgiel wychwytuje i wiąże cząstki materii, gazów i substancji chemicznych, 

dzięki czemu te szkodliwe wydalane są razem z nim z organizmu. Naukowcy 

wykazali, że węgiel uniemożliwia wchłanianie w przewodzie pokarmowym pestycy-

dów, toksyn (ołowiu, rtęci), ale też niektórych leków, np. paracetamolu. 

Łagodzenie ukąszeń i użądleń 

Węgiel z odrobiną wody i skrobi kukurydzianej jest pomocny w leczeniu użą-

dleń pszczół. Pomaga na ukąszenia węża czy pająków. Ale skuteczny jest także 

w przypadku meszek czy komarów. Łagodzi ból i zmniejsza swędzenie. Wystarczy 

rozgnieść tabletkę i wymieszać z wodą. Taką papkę kładziemy na gazę i przykła-

damy w chore miejsce. 

Leczenie i oczyszczanie skóry 

Mało kto wie, że węgiel aktywowany może pomóc w walce ze zmianami trą-

dzikowymi. Należy rozgnieść tabletkę i z żelem aloesowym, jedną łyżeczką zwykłej 

wody lub wody różanej. Następnie dodać do tego pięć kropli olejku z drzewa herba-

cianego i szczyptę soli morskiej. Dokładnie wymieszać, nałożyć na skórę i pozosta-

wić do wyschnięcia, a następnie spłukać. W kosmetyce stosowane są również my-

dła z węglem aktywnym. Oczyszczają pory, usuwają makijaż i likwiduje nadmiar 

sebum.  

Usuwanie nieprzyjemnego zapachu z ust Węgiel pomoże zredukować przebar-

wienia po kawie, herbacie, winie czy papierosach na zębach. Wystarczy dwa 

razy dziennie węglowy proszek nałożyć na miękką, zwilżoną wodą szczoteczkę, prze-

trzeć nią zęby, dziąsła i język, następnie wypłukać usta. Aby usunąć nieprzy-

jemny zapach z ust, przez 20 minut należy ssać tabletkę węgla. 

Stosowanie aktywnego węgla  

Węgla nie należy popijać herbatą, ponieważ zmniejsza jego skuteczność. Pamię-

tajmy, by węgla nie przyjmować w trakcie, przed ani bezpośrednio po posiłkach. 

Należy też zwrócić uwagę na to, że neutralizuje działanie innych leków, np. aspi-

ryny. Środki lecznicze należy więc łykać co najmniej 2 godziny przed zaży-

ciem lub po zastosowaniu węgla leczniczego. Produkt nie jest polecany osobom, 

które mają skłonności do zaparć. Lek może też powodować zaburzenia ze strony 

przewodu pokarmowego, szczególnie u dzieci 

https://portal.abczdrowie.pl/woda
https://portal.abczdrowie.pl/pieprzyki-na-skorze
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Maseczka z węgla aktywnego na wągry 

Maseczka z węgla aktywnego typu peel off jest polecana dla skóry tłustej i trą-

dzikowej, natomiast nie do suchej i wrażliwej. Maseczkę z węgla nakłada się na 
skórę, a gdy zasycha, ściąga się ją jak plaster. 

W aptece należy kupić za kilka złotych węgiel aktywny stosowany w przypadku 

zatruć pokarmowych i innych dolegliwości. Powinien to być węgiel w kapsułkach, 

w których ukryty jest węgiel w formie sypkiej. Jeśli taki nie jest dostępny, wystarczy 

węgiel w tabletkach. Je należy następnie rozgnieść na sypki proszek. Do proszku 

dodajemy przygotowanej żelatyny lub nietoksycznego kleju oraz niewielką ilość 

wody.  

Całość należy dokładnie połączyć, wymieszać i odczekać aż ostygnie. Najlepiej wy-

konać tylko tyle maseczki, ile jest potrzeba. W tym celu najczęściej wystarczą dwie 

kapsułki leku z apteki lub dwie, trzy zgniecione tabletki. Do tego nie więcej niż 

łyżka żelatyny i dwie łyżki wody. Większą ilość maski po prostu trzeba będzie wy-

rzucić. 

Maseczka z węgla aktywnego dla skóry trądzikowej i zanieczyszczonej 

Składniki: 
 pastylki węgla aktywnego, 

 do wyboru: gęsty jogurt naturalny, glinka kosmetyczna, woda. 
Sposób przygotowania maseczki.  
2-3 pastylki węgla aktywnego wrzuć do małej szklaneczki i dodaj łyżeczkę wody lub 

jogurtu. Po chwili rozgnieć dokładnie rozpuszczone pastylki i wymieszaj. Powstałą 
papkę możesz nałożyć na twarz. Jeśli chcesz, by maski było więcej i była gęściejsza, 

dodaj więcej jogurtu lub glinkę kosmetyczną. Proporcje maseczki musisz dobrać 
sama, najlepiej obserwując reakcję skóry. Jeśli uznasz, że cera dobrze reaguje, na-
stępnym razem możesz dołożyć pastylkę węgla. 

Nakładasz maseczkę pierwszy raz? Rozprowadź ją na twarzy i na dekolcie. Kolejne 
zabiegi z użyciem maseczki możesz już kierować na wybrane partie skóry np. pro-
blematyczną strefę T. Za pierwszym razem trzymaj maseczkę na twarzy przez 15-

20 minut. Powtarzając zabieg możesz trzymać maskę na skórze do oporu, aż znudzi 
ci się leżenie w bezruchu. 

 

Przekonaj się, jak działa węgiel aktywny na własnej skórze! Na pewno bę-

dziesz zadowolony! 

 

Onlydreams 
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Ja i moja przygoda na Majdańskiej –wspomnienia 

maturzysty 

Już tradycyjnie Majdanka publikuje wspomnienia ab-
solwentów, którzy właśnie ukończyli szkołę. W zeszłym 
roku o swojej klasie 4d pięknie pisał Paweł Nogal.(Maj-
danka maj2017). Dziś prezentujemy refleksje naszego 
przewodniczącego-Michała Kawęckiego 

 
To było cztery lata temu. 1września. Na rozpoczęciu roku w nowej szkole było bardzo dużo 

osób zagubionych takich jak ja. Zastanawiałem się, kim będzie mój wychowawca?. Czy bę-

dzie to kobieta, a może mężczyzna? Czego mnie będzie uczył(a)?. Zauważyłem, że na 

drzwiach wejściowych wisi lista z przydziałem do klas. Udało mi się dotrzeć na salę gimna-

styczną, gdzie miał odbyć się apel. Znalazłem nauczycielkę trzymającą karteczkę z nazwą 

mojej klasy. W rogu sali ujrzałem uczniów siedzących przy sprzęcie nagłaśniającym. Wie-

działem, że muszę ich zapamiętać, aby jak najszybciej z nimi porozmawiać i zapytać, czy 

mógłby się do nich przyłączyć. Uważałem, że dzięki nim będzie mi łatwiej poznać nowe 

miejsce, rówieśników oraz nauczycieli. Po apelu odbyło się spotkanie w klasach z wycho-

wawcami,. W pierwszym tygodniu szkoły zapytałem chłopaków od sprzętu, czy mógłbym 

się do nich przyłączyć, powiedziałem, że zajmowałem się obsługą sprzętu nagłaśniającego 

w gimnazjum. Krzysiek, bo tak miał na imię jeden z chłopaków, odesłał mnie do nauczyciela 

historii, z którym miałem porozmawiać o możliwości podjęcia pracy przy obsłudze nagło-

śnienia w szkole. W ten sposób zacząłem współpracę z uczniami przygotowującymi apel 

z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz Ślubowania klas pierwszych (w tym także mojej). 

Bardzo szybko zaprzyjaźniłem się z chłopakami, którzy na spokojnie mi wytłumaczyli, jak 

działa sprzęt i opowiedzieli o  nauczycielach oraz szkole. Później to ja  uczyłem kolegów 

z młodszych roczników. W pierwszej klasie odkrywałem szkołę, poznawałem pracujących 

w niej ludzi, koleżanki i kolegów z klasy. Pierwszy rok szkolny powoli się kończył a ja cie-

szyłem się minionym czasem i nowymi znajomościami.. Niestety wakacje przyniosły dużo 

bólu i cierpienia po utracie przyjaciółki z równoległej klasy, którą znałem z gimnazjum. Było 

mi bardzo ciężko wrócić do szkoły, każdy zadawał tysiące pytań, na które nie miałem siły 

odpowiadać. Byłem nie obecny choć na lekcjach starałem ukrywać swój ból, by klasa nie 
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zadawała pytań. Po pewnym czasie postanowiłem czymś zająć myśli. Postanowiłem kan-

dydować na  Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego. Nie liczyłem specjalnie na wy-

graną. Miałem się zaprezentować, opowiedzieć coś o sobie. Gdy  mówiłem, widziałem jak 

uczniowie starszych klas śmieją się ze mnie, drwią, docinają pytaniami. Wkrótce po głoso-

waniu okazało się, że wygrałem wybory z bardzo dużą przewagą głosów nad innymi startu-

jącymi na to stanowisko kandydatami..  

Uwierzyłem w siebie, cieszyłem się, choć wiedziałem, że czeka mnie dużo pracy. 

Byłem w swoim żywiole. Mogłem robić to, co lubię najbardziej.. Rówieśnicy doceniali moje 

zaangażowanie w pracę i powierzali problemy. Starałem się pomagać wszystkim, którzy 

tego potrzebowali, zdobyłem zrozumienie dyrekcji i nauczycieli.. Przy wsparciu i pomocy 

opiekuna samorządu oraz dyrekcji szkoły udało mi się zrealizować wszystkie obietnice, 

które przedstawiłem młodzieży podczas kampanii wyborczej i które pojawiły się podczas 

roku szkolnego. Wraz z koleżankami i kolegami tworzyłem część artystyczną dla dzieci z Kli-

niki Onkologii Centrum Zdrowia Dziecka w Międzylesiu. Wspierałem razem z samorządem 

uczniowskim zbiórkę pieniędzy, z których następnie kupowane były kredki, kolorowe kartki 

czy zabawki, przekazywane dzieciom podczas wizyt w Klinice Onkologii. Po zaprezentowa-

niu części artystycznej razem z koleżankami i kolegami bawiliśmy się się z dziećmi, słucha-

liśmy opowieści, staraliśmy się umilić im  czas i sprawić, by na małych twarzyczkach pojawił 

się uśmiech, co było dla mnie największą nagrodą za włożoną pracę. Dzięki mojej klasie te 

cztery lata technikum były dla mnie wyjątkowym czasem. Moja klasa  na początku 1g2 (po-

tem klasa otrzymała literkę F) wraz z wspaniałą wychowawczynią sprawiła, że był to nieza-

pomniany okres w moim życiu. Zawsze z  uśmiechem będę wspominał ten czas.. 

Kochani jestem Wam bardzo wdzięczny za wspaniały czas jaki razem spędziliśmy 

przez te cztery lata w technikum. Zaszczytem dla mnie było Was spotkać i trochę poznać. 

Będę wspominał nasze wygłupy na lekcjach .Zawsze możecie na mnie liczyć, mam nadzieję 

że i Wy o mnie nie zapomnicie i będziecie mnie miło wspominać. Dziękuję wam raz jeszcze. 

Dla Dyrekcji, Grona Pedagogicznego, Pracowników szkoły oraz Was moi kochani 

przyjaciele   Michał Kawęcki 
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BYŁA SOBIE KLASA… 

Była sobie klasa. Taka zwyczajna, ani dobra ani zła, trochę zgrana, trochę skłócona. W pierwszej 

klasie trzydzieści osób próbowało się porozumieć, zabłysnąć, zostawić po sobie ślad. Jednym wy-

chodziło to dobrze, inni wpadali w kłopoty. Zbyt rozbudowane ego, albo zbyt duże poczucie niedo-

wartościowania, zradzały nie zawsze dobre sposoby na zaistnienie. Posypały się złe oceny, uwagi, 

ale też pierwsze sukcesy. Ujawniły się indywidualności, jednostko niezastąpione, niepowtarzalne 

(w pozytywnym i negatywnym sensie). We wrześniu  następnego roku klasa była już mniejsza, 

a w kolejnym znów odpadło parę osób. Zostali Ci najbardziej wytrwali, którzy nie odpuszczali nawet 

wtedy, gdy z różnych powodów byli zagrożeni z wielu przedmiotów. Poprawiali, uczyli się. W klasie 

czwartej tworzyli już zgraną grupę. Oczywiście nie wszyscy lubili się, byli podzieleni, ale podzieleni 

jak w kochającej się rodzinie. Nie zgadzali się ze sobą, kłócili się, zarzucali sobie różne rzeczy, ale… 

tworzyli grupę, nie mogliby bez siebie żyć. Przeniesienie do równoległej klasy byłoby tragedią. 

Jak nauczyciele na nich narzekali, bo nie uczą się, rozmawiają na lekcjach i tylko w smartfony gapią 

się, bo patrzą tylko na klasowych „pajaców”! Jak zaskakiwali odkryciami z matematyki, angielskiego 

czy polskiego.! Kto inny wpadłby na to, że 4 razy 0 równa się 4, albo że Mickiewicz napisał „Lalkę”. 

Kto inny na matematyce odrabiałby polski a na polskim matematykę? Kto inny ma polskim czytałby 

współczesne powieści, ale omijałby obowiązkowe lektury? Kto inny tak świetnie zagrałby w kabare-

cie? W trzeciej klasie, pod koniec roku ustawiały się kolejki do poprawiania matematyki i polskiego. 

Jak bali się angielskiego! Jak w czwartej walczyli o pozytywne oceny z przedmiotów zawodowych. 

Przecież w grudniu być niedopuszczonym do matury, to… masakra!  

Jak nauczyciele narzekali, bo mogliby przecież więcej osiągnąć, bo ci najzdolniejsi w ogóle nie uczą 

się… Jak wszyscy nauczyciele lubili ich! Z tą klasa można poważnie pogadać na każdy temat,  z tą 

klasą udają się na wycieczki, sami bez przymuszania chcieli chodzić do teatru, jak umieli bawić się!  

Teraz są już absolwentami… Na pewno zdadzą egzaminy. Będą realizować swoje marzenia, toczyć 

codzienna zwykłą walkę z życiem. I wiecie co? Brakuje ich ! Co roku klasy kończą szkołę, co roku 

zostawiają pustkę , co roku trochę żal, że to ich szkolne życie już minęło….  

                                                                                          A.B. 
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CAPOIERA – BRAZYLIJSKA SZTUKA 

WALKI 

Witam wszystkich czytelników! 

Opowiem Wam o ciekawej sztuce walki capoiera.Capoeira – to brazylijska sztuka walki połączona z elemen-

tami tańca. Z tym sportem wiąże się niezwykła muzyka wygrywana na berimbau.  Co roku odbywają się festi-

wale capoiera, na które  przyjeżdżają profesjonaliści oraz adepci tej sztuki walki z różnych krajów. 

Festiwal trwa trzy dni.W pierwszym dniu odbywa się roda. Wszyscy ustawiają się w kole, po czym po dwie 

prezentują swoje umiejętności. W drugim dniu odbywają się warsztaty, treningi, po których uczymy się bra-

zylijskiego tańca. W trzecim dniu znów stajemy w kole. Prowadzący wyczytuje nasze imiona w kolejności 

stopnia zaawansowania. Następnie musimy zagrać razem z Brazylijczykiem, który zgodnie z tradycją prze-

wraca nas. Na koniec uroczystości wręczają nam „korde” – sznurek, którego kolor oznacza stopień zaawan-

sowania w capoirea. 

Zapraszam wszystkich na zajęcia w DK. Zacisze. Ja, bardzo lubię te zajęcia. 
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Napisała:  Muzyka. 

 

https://www.facebook.com/capoeirawarszawa/ ( zgoda moderatora strony) 


