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Redaguje zespół  
Witamy wszystkich czytelników. Mamy nadzieję, że wkrótce 

dołączycie do redakcji „Majdanki”. 
Podzielcie się przeżyciami, fotkami, opiniami, informacjami. 

Możecie podpisywać się pseudonimem. Wasze teksty wysyłajcie 
na adres: krysiamaz@gmail.com.  

Wszelkich informacji udzielą Wam pani Krystyna Mazurek 
w sali 102, pani Magdalena Czarnecka oraz panie z biblioteki. 
Ostatni numer gazetki znajdziecie zawsze na stronie internetowej 
szkoły. Zaś, w bibliotece szkolnej znajduje się segregator 
z poprzednimi i aktualnymi numerami naszej gazetki.  

 

☺Redakcja 

W NUMERZE: 
• Świątecznie w naszej szkole – Chochlik 
• O  świętach i tradycjach – Ala 
• Dziecko darem życia – XYZ 
• Kolejny reportaż Damiana Andrzeja Biedrzyckiego 
• Życzenia świąteczne 
• Wspomnienie redaktorki Majdanki 



ŚWIĄTECZNIE, MIKOŁAJKOWO 
 

W holu szkoły pojawiły się choinki, światełka, 
bombki, przy recepcji stoi wielkie pudło 
„Szlachetnej Paczki” i flakon, który stopniowo 
zapełnia się złotymi monetami na „Górę Grosza”. 
Szykujemy się, by kolejny raz zagrać z WOŚP-
em i Jurkiem 

Owsiakiem, 
a szkolni aktorzy 
przygotowują już 

tradycyjne 
przedstawienie dla 
dzieci z oddziału 

onkologii Centrum Zdrowia Dziecka. W bibliotece 
szkolnej 6 grudnia miłośnicy czytania zostali 
obdarowani słodkościami. Świąteczny nastrój udziela 
się wszystkim. Najchętniej nie pisalibyśmy już 
klasówek, zaliczeń, popraw. Och, aby Mikołaj mógł tak 
przynieść wymarzoną ocenę! 

Święta to czas przyjaźni, miłości, wybaczania, upominków. Wszyscy poddajemy się 
temu niezwykłemu nastrojowi. 
Ale… ale święta dla niektórych 
naszych kolegów mogą być 
smutnym doświadczeniem, bo 
przypominają o rozstaniach, 
o tym, że ktoś bliski odszedł, 
bo… w przedświątecznym szale 
zakupów komuś brakuje 
pieniędzy na jedzenie 

a przecież też chciałby obdarować bliskie osoby, bo ktoś czuje się samotny, 
choruje na depresję…. Więc, cieszmy się świętami, feriami, ale dyskretnie 
rozejrzyjmy się wokół siebie, czy w tej radości nie trzeba komuś pomóc. 

MY TEŻ JESTEŚMY ŚWIĘTYMI MIKOŁAJAMI 

Chochlik 



Święta Bożego Narodzenia 
Narodzenie Pańskie – w tradycji chrześcijańskiej to święto upamiętniające 
narodziny Jezusa Chrystusa. Jest to stała uroczystość liturgiczna przypadająca 
na 25 grudnia. Boże Narodzenie poprzedzone jest okresem trzytygodniowego 
oczekiwania (dokładnie czterech niedziel), zwanego adwentem.  

Skąd się wziął Święty Mikołaj? 
Urodził się około 270 roku w Patarze. Był jedynym dzieckiem bogatej pary, która 
długo starała się o potomka. Od swych najmłodszych lat wyróżniał się pobożnością 
i niezwykłą wrażliwością na niedolę bliźnich. Kiedy stracił rodziców, chętnie 
podzielił się swoim majątkiem z potrzebującymi. Został wybrany biskupem Miry, 
podbijał serca wiernych swoją gorliwością i troskliwością. Mówiono, że potrafił 
czynić cuda, co przysparzało mu jeszcze większej chwały. 
Kiedy cesarz Konstantyn I Wielki skazał trzech młodzieńców z Miry na karę 
śmierci za drobne wykroczenie, św. Mikołaj osobiście wybrał się w podróż do 
Konstantynopola, aby prosić o ich ułaskawienie. Pewnego razu swoimi modlitwami 
udało mu się uratować rybaków podczas gwałtownej burzy. Dlatego też został m.in. 
patronem marynarzy i rybaków. Kiedy w okolicy zapanowała zaraza, usługiwał 
chorym narażając przy tym własne życie. Legendy głoszą, że święty Mikołaj 
wskrzesił trójkę ludzi, których hotelarz zamordował za nieuregulowanie rachunku. 

Magia świąt 
Święta Bożego Narodzenia to czas magiczny – wszystko zmienia się niczym za 
dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Świat nagle milknie, spowija go biała, miękka 
pierzyna, czas zdaje się zwalniać, a my wraz z nim. W oknach rozbłyskują migotliwe 
światełka, kuchnie wypełniają się smakowitymi aromatami, a stoły odświętnie 
ubrane w zieleń, czerwień i złoto czekają na przybycie tych, których najbardziej 
kochamy. Malownicze wnętrza to nieodłączny element Świąt. Szykownie 
przystrojona choinka, efektowne girlandy, wielobarwne stroiki – dzięki nim Święta 
można przeżywać piękniej i jeszcze bardziej uroczyście wśród najbliższych. Te 
detale, to magia właśnie. 

Tradycje 
12 potraw, siano pod obrusem, talerz dla nieznajomego  
Na wigilijnym stole powinno znaleźć dwanaście potraw. Każdej należy spróbować, 
co ma zapewnić szczęście przez cały rok. Te najbardziej tradycyjne, znane w całej 
Polsce to: barszcz z uszkami, karp smażony i w galarecie, kapusta z grochem, 
kapusta z grzybami, pierogi z kapustą, kluski z makiem, cukrem i miodem, makiełki 
czy kompot z suszonych owoców.  



Ewangelia i opłatek 
Kolejną tradycją jest odczytywanie fragmentu ewangelii Św. Łukasza, dotyczącego 
narodzin Jezusa: 
Kolędowanie 
Polską tradycją są również kolędy. Te najbardziej znane to „Wśród nocnej ciszy”, 
„Cichą noc” (mimo, że nie jest to polska kolęda), „Bóg się rodzi”, „Lulajże Jezuniu”, 
„Przybieżeli do Betlejem”, czy „Oj maluśki, maluśki”, „Dzisiaj w Betlejem”, 
„W żłobie leży”, „Gdy się Chrystus rodzi” oraz „Jezus Malusieńki”. 
Pierwsza gwiazdka 
Zgodnie z polską tradycją sygnałem do rozpoczęcia wigilijnej kolacji jest pierwsza 
gwiazdka. W tym roku pierwsze świecące obiekty będzie można zobaczyć już około 
godziny 16.00 – oczywiście jeśli chmury nie zasłonią nieba. 
 

AlA  
 

Cud życia: dziecko - darem czy 

zagrożeniem ? 
Przychodzi na świat jako osoba niepowtarzalna, z własnymi cechami, 

potrzebami, zainteresowaniami i wrażliwością. U początków swojego „stawania się” 

potrzebuje pomocy i wsparcia innych osób, szczególnie tych najbliższych – rodziców. 

Dlatego nie może być traktowane jako jakieś tworzywo, bezkształtna masa do urabiania, 

czy rzeźbienia. Od początku swojego życia jest osobą, która posiada nienaruszalną 

godność i której przysługują określone prawa. 

Dziecko jest darem, gdyż swoją 

radością, optymizmem na każdą 

okazję, sytuację, daje nam 

motywację do życia, do 

codziennych obowiązków. Uczy 

nas cierpliwości, wyznacza 

granice naszej wytrzymałości. 

Uczy cierpienia, współczucia, 

gdy ono samo cierpi lub płacze. 

Uczy okazywać emocje i być 



otwartym do innych. Daje pewność siebie i wzmacnia naszą siłę wewnętrzną, jesteśmy 

silniejsi. Pozwala poznać samego siebie, dopiero po jego nadejściu zaczynamy zwracać 

uwagę na to, jacy tak naprawdę jesteśmy. Skłania Nas do refleksji nad sobą samym. 

Jego bezradność i konieczność przyjęcia pomocy, uczy nas opieki nad innymi, 

potrzebującymi opieki i pomocy ludźmi. Uczy to życzliwości do innych, swoją 

otwartością mogłoby wiele nauczyć. Dziecko powoduje, że odczuwamy tak piękną, 

bezgraniczną i niesamowitą miłość, tak silne przywiązanie, więź między dzieckiem, 

a matką, że funkcjonują jak jeden organizm. Uczy ono ogromnej odpowiedzialności, na 

którą rodzice muszą zwracać szczególną uwagę. 

Dziecko jest wspaniałym darem od Boga, ponieważ zostało zesłane rodzicom po 

to, by mogło ich nauczyć wielu emocji, cech. Można śmiało rzec, że to dziecko uczy 

dorosłych, a nie dorośli dzieci. Przekazuje nam wiele radości, a uśmiech rodzący się na 

dziecięcej buzi jest widokiem najpiękniejszym na świecie; jego śmiech jest najbardziej 

rozczulającym zjawiskiem jakie można w całym życiu zobaczyć. Jest to najcudowniejsze 

i najprzyjemniejsze szczęście, jakiego można doznać. 

Patrząc na swoje potomstwo – rodzice w dziecku mogą ujrzeć obraz ich samych 

– ten sam kolor oczu, włosów, podobne zachowania, czy choćby sposób chodu. Mogą 

dostrzec siebie samych za czasów młodości. 

Dziecko to dar, który pozwala Nam cieszyć się z małych rzeczy, odczuwać 

emocje, wydobyć cechy, o których sami wcześniej nie sądziliśmy, że istnieją.  

XYZ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



DAMIEN ANDRIU TV DLA ZSGH 
MAJDAŃSKA  

Cykl Publicystyczny 2018  
Z GŁOWĄ W CHMURACH  

Już w 2020 roku będziemy mogli podziwiać naszą, piękną Warszawę z dwóch 

ogólnodostępnych tarasów na poziomie 49 i 53 piętra powstającego kompleksu Varso. 

Inwestycja powstaje na działce przy ulicy Chmielnej róg alei Jana Pawła II, która 

jeszcze do 2011 roku należała do spółki PKP. Od 2020 roku to właśnie Warszawa będzie 

miastem, w którym będzie się znajdował najwyższy wieżowiec w Unii Europejskiej! 

Wszystko za sprawą 

Varso, który będzie 

sięgał chmur. Jego 

wysokość wraz z 

ażurową iglicą wyniesie 

aż 310 metrów. Do 

kompleksu będą 

również należeć dwa 

niższe budynki (Varso 

1 oraz Varso 2) 

o wspólnym kilkupiętrowym podium od ulicy Chmielnej. Wieżowiec będzie miał 

charakter biznesowy. Mieszkańcy Warszawy będą mogli skorzystać z walorów tejże 

gigantycznej inwestycji.  

Romantyczne randki w restauracji na 48 piętrze będą zapewne jeszcze bardziej 

wyjątkowe, a tło Warszawy z tej wysokości pobudzi kreatywność przedsiębiorców 

podczas spotkań biznesowych. Niewątpliwie największą atrakcją będą tarasy 

widokowe, które będą znajdowały się jeszcze ponad najwyższym punktem Pałacu 

Kultury i Nauki. Nie możemy się doczekać tych pięknych zachodów słońca czy nocy 

spadających gwiazd podziwianych z tej ogromnej wysokości. Póki co, Varso ma dopiero 

jedenaście pięter. Natomiast na początku 2019 roku część wieżowa wyłoni się spod 



ziemi. Budowę można obserwować ze specjalnej platformy widokowej od strony alei 

Jana Pawła II. Uroczyste otwarcie Varso Tower odbędzie się w drugiej połowie 2020 

roku.  

DAMIEN ANDRIU TV 2018 

 

Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia życzę 

wszystkim uczniom oraz kadrze pedagogicznej zdrowia, 

radości oraz masy prezentów pod choinką, a 2019 rok 

niech przyniesie same szczęśliwe i owocne dni. 

Do siego roku 2019!  

Redaktor Damian Andrzej Biedrzycki 

 

Redakcja „Majdanki” oczywiście dołącza się do tych 

życzeń. 

Naszym nauczycielom, kolegom, kochanym ciociom 

i wszystkim pracownikom szkoły życzymy szczęśliwych 

Świąt Bożego Narodzenia, spełniania najbardziej 

fantastycznych oraz tych całkiem zwykłych marzeń. 

  



Redaktorki „Majdanki”  
 

Pamiętacie to zdjęcie z września 2015 roku? 
 

 

Jesteśmy już absolwentkami szkoły. 

Cztery lata prowadziłyśmy gazetkę 

szkolną. 

 

 

Paulina, Natalia, Agnieszka (klasa 

4h) oraz Alicja (klasa 4k1 – nie ma 

jej na fotce). 
 

Majdance udało się porozmawiać 

z jedną z bohaterek zdjęcia – Natalią 
 

 

Trzy lata po ukończeniu Technikum… 

Ponad 3 lata temu ukończyłam Technikum przy Majdańskiej. Od tego czasu bywało 

różnie, były sukcesy i porażki, łzy szczęścia i smutku. Po maturze zaczęłam pracę na 

Uniwersytecie Warszawskim jako pracownik administracyjny. Praca ciekawa, ale przez 

rodzaj umowy, czyli umowę zlecenie musiałam z niej zrezygnować. Później przez 2 lata 

pracowałam w państwowej przychodni na stanowisku rejestratorki medycznej. Ludzie 

są różni, więc były pozytywne i negatywne momenty. Przez cały ten czas po maturze 

studiowałam, na początku dziennie administrację na Uniwersytecie Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego, później musiałam przejść na studia zaoczne. W tym roku obroniłam pracę 

licencjacką. Miesiąc temu zmieniłam pracę na bardziej rozwojową i ciekawszą. Jestem 

starszym referentem w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Jeżeli miałabym komuś 

doradzić jestem zdania, że połączenie studiów zaocznych i pracy jest czasem uciążliwe, 

ale jestem bardzo zadowolona z tego wyboru. Zdobyłam cenne doświadczenie 

i wykształcenie. Ponadto od tego roku jestem zaręczona i w czerwcu przyszłego roku 

organizujemy z narzeczonym wesele. Życie biegnie dalej, bardzo szybko, 3 lata po 

maturze, a czuję jakby to było wczoraj. Trzeba korzystać z życia jak tylko się da 

i doceniać każdą chwilę, bo czas leci nieubłagalnie ☺  

Natalia 


