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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: 

•  Wywiady z p. prof. Arkadiuszem Butorem, Anheliną i Kubą 
z samorządu 

• Rozstrzygnięcie konkursu 

• Kącik literacki – wiersz Gabi o masakrze na j. polskim 

• Cykl Damiana o Warszawie 
  



WYWIAD z… Panem Arkadiuszem Butorem 

Cześć wszystkim! 

Dzisiaj mam zaszczyt przeprowadzić rozmowę 

z panem profesorem Arkadiuszem Butorem, który jest 

pasjonatem biegania długodystansowego, a od 3 lat 

triathlonistą dystansu olimpijskiego, zdobywcą 

Korony Maratonów Polskich w roku 2015 i Korony 

Półmaratonów Polskich 2015 i 2018 roku. Pan profesor 

uczy przedmiotów zawodowych, głównie hotelarskich. 

 

M. Od kiedy zaczęła się Pana przygoda ze sportem? 
A.B. W szkole podstawowej i średniej biegałem w UKS na 

dystanse 400m i 1000m. Po ukończeniu szkoły średniej 

zaprzestałem uprawiania sportu. Do biegania wróciłem 

w roku 2010 po poważnym zabiegu chirurgicznym. 

M. Jak łączy Pan swój 

czas prywatny ze 

sportem oraz treningami? 

A.B. Podstawowym elementem zawartym w pytaniu jest 

to, że należy dobrze zorganizować sobie czas dnia 

i życia zawodowego. Treningi dostosowałem do planu 

w szkole. Gdy lekcje zaczynam później, np. od 4 lub 

5 lekcji, wstaję o 5 rano, a o 6 jestem już na basenie, 

potem posiłek i wyruszam pracy. 

M. Jakie są Pana największe sukcesy sportowe? 

A.B. Największym sukcesem jest codzienny trening, 

dążenie do poprawienia wyników. 

M. Jakie ma Pan plany na dalszą karierę sportową?  

A.B. Start w zawodach rangi IRONMAN 70.3 w Gdyni, 

w sierpniu 2019roku. 

M. Dlaczego Pan biega? I jaki jest w tym sens? 

A.B. Bieganie to najprostszy sposób rekreacji 

uprawianej przez człowieka, a jednocześnie złożone 

zjawisko sportowe. To nie tylko bieg w czystej postaci, 

ale również siłownia i ćwiczenia rozciągające. Biegam, 

bo w tym odnajduję odpoczynek od pracy i życia 

codziennego. BIEGAM BO LUBIĘ! 

  



WYWIAD Z… KUBĄ – PRZEWODNICZĄCYM 

SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

Dziś rozmawiamy z przewodniczącym oraz wiceprzewodniczącą Samorządu 

Uczniowskiego. Czy zdradzą nam swoje plany? Może szykują jakąś 

niespodziankę, zaskoczą nowym pomysłem?  

 

MAJDANKA Dlaczego zdecydowałeś się startować w wyborach? 

Kuba: Ze mną sytuacja wyglądała tak, że klasa za mnie zdecydowała, ponieważ 

uważała, że będę dobry w tej funkcji. 

M. Jaka była Twoja pierwsza reakcja na wyniki wyborów? 

Kuba: Lekkie zaskoczenie, ale podświadomie wiedziałem, że nasza trójka wygra. 

M. Jak wygląda praca w samorządzie? 

Kuba: Bardzo przyjemna sprawa, spotykamy się regularnie i omawiamy bieżące 

problemy i od razu je rozwiązujemy. 

M. Jak układa się współpraca między Wami, jak dzielicie obowiązkami? 

Kuba: Dotychczas nie było problemów, każdy wie, co ma zrobić i się z tego 

wywiązuje. 

M. Jak praca w samorządzie wpłynęła na Twoje życie szkolne i pozaszkolne? 

Kuba: W szkole czuję się lepiej, ponieważ wiem, że jeżeli coś będzie nie tak, to 

będzie można to zmienić, natomiast poza szkołą na pewno zmniejszył mi się czas 

dla siebie, ponieważ mam więcej obowiązków. 



M. Ostatnio w szkole założono radiowęzeł. Był to jeden z postulatów 

samorządu. Na czym Wam jeszcze zależy? Czy udało się zrealizować inne 

postulaty wyborcze? 

Kuba: Oczywiście, mamy w planach jeszcze sporo rzeczy, o których uczniowie 

powinni dowiedzieć się już w niedługo. 

M. Co według Ciebie jest najtrudniejsze w pełnieniu tej funkcji, a co sprawia 

największą frajdę, a czego nie lubisz? 

Najwięcej frajdy sprawia świadomość, że w każdej chwili możesz zacząć działać 

w jakiejś sprawie, lecz największym minusem jak już wcześniej powiedziałem jest 

mniej czasu dla siebie. 

M. Co chcielibyście zmienić w szkole? 

Kuba: Mam w głowie pewien dzień, który chcę wprowadzić, byłby raz w miesiącu, 

ale muszę to opracować i dopiero wtedy zobaczycie, co mam na myśli. 

M. Powiedz coś o sobie? Jakie są Twoje zainteresowania, jak spędzasz wolny 

czas? 

O sobie powiedziałem już na prezentacji na początku roku po wyborach, więc 

streszczę. Nazywam się Kuba, interesuję się sztuką uliczną zwaną „graffiti” 

i wypadami ze znajomymi w coraz to inne miejsca. 

 

WYWIAD Z… ANHELINĄ – WICEPRZEWODNICZĄCĄ 

SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

MAJDANKA Jak dzielicie się pracą z Kubą? 

ANHELINA Ogólnie nie mamy i nie mieliśmy jeszcze żadnego problemu z tym, żeby 

podzielić zadania między naszą trójkę, po prostu każdy wie, kto w czym jest dobry 

i według tego rozdzielamy pracę. A w innym przypadku – robimy wszystko razem. 

M. Ostatnio w szkole założono radiowęzeł. Był to jeden z postulatów 

samorządu. Na czym Tobie jeszcze zależy? Który z Twoich postulatów 

wyborczych chciałabyś jeszcze zrealizować? 

A:Zależy mi na tym, żeby stworzyć kilka miejsc w szkole i na jej terenie, gdzie 

uczniowie będą mogli spędzić czas, robiąc coś fajnego i odpoczywać. To w sumie 

był jeden z moich postulatów. 

M. Jesteś w drugiej klasie. Przyjechałaś z Ukrainy. Jak udało się Tobie tak 

szybko opanować język?  

A. Na początku było ciężko ogarnąć nawet takie podstawowe rzeczy, jak notatka 

z lekcji. Ale z czasem dało się jakoś się przyzwyczaić do języka i nawet czasami 

trudno jest sformułować swoje myśli w języku ojczystym. Ja nigdy się nie 

„chowałam” za plecami znajomych z mojego kraju, tylko starałam się jak najwięcej 



rozmawiać i spędzać czas z Polakami, co mi bardzo pomogło nauczyć się dobrze 

rozumieć i mówić po polsku. 

M. Jak zostałaś przyjęta przez kolegów i koleżanki w klasie? 

A. Od samego początku bardzo miła atmosfera w klasie wywarła na mnie przyjemne 

wrażenie, co stało przyczyną tego, że się nie krępowałam, tylko poczułam się 

jakbym nigdzie nie wyjeżdżała. 

M. Dziękujemy  
 

 

15 marca 2019r. zakończył się konkurs na najwyższą 

frekwencję klasy. 
Nagrody zostaną wręczone na Apelu Wielkanocnym. 

Oto zwycięzcy: 

I miejsce – klasa 3f TGH 

II miejsce – klasa 3d TGH 

III miejsce – klasa 2f TGH 

Serdecznie gratulujemy! 



Kącik literacki 

  



KOLEJOWY WSZECHŚWIAT NA GROCHOWIE  

Na Olszynce Grochowskiej mieści się ogromna baza spółki PKP Intercity, na terenie, 

której znajduje się lokomotywownia, hala napraw elektrycznych, mechanicznych oraz 

punkt konserwacji wagonów. Zakład Centralny zajmuje bardzo dużą powierzchnię. Na 

64 hektarach ułożonych jest aż 57 kilometrów torów! Rozmiar obiektu robi piorunujące 

wrażenie. W Zakładzie Centralnym stacjonują wszystkie lokomotywy EP08 oraz 

nowsze z serii EP09, które są w stanie osiągnąć prędkość 160 km/h.  

Od 2014 roku na warszawskiej Olszynce stacjonują pociągi Pendolino oraz najnowsze 

składy PESA Dart. Można tu oczywiście spotkać starsze wagony. Nowoczesny tabor 

należący do spółki PKP Intercity jest bardzo wygodny i zapewne atrakcyjny dla 

miłośników kolejnictwa. Niestety nie wszystkim pozytywnie się kojarzą nowe pociągi. 

Mieszkańcy Grochowa skarżą się na wydawane przez składy głośny i przenikliwy 

dźwięk. Jak się okazało problem dotyczy pociągów PESA Dart. W grudniu 2016 roku 

zajęła stanowisko w tej sprawie Naczelnik wydziału ds. skarg i wniosków PKP PLK – 

Natalia Biedroń. Na skutek spadku temperatury powietrza w pociągach załącza się 

alarm, który emituje dźwięk aż do momentu reakcji pracowników serwisu.  

JAK FUNKCJONUJE ZAKŁAD? Codziennie z bazy PKP wyjeżdża 70 pociągów, 

które przed rozpoczęciem kursu przechodzą bardzo szczegółowe kontrole. Tuż po 

przybyciu składu na Olszynkę sprawdzany jest przez rewidentów porządek, stan 

ogrzewania i oświetlenia w wagonach. Jeśli zostały wykryte wady pociąg otrzymuje 

status wyłączonego, a w jego zastępstwie dysponowany jest inny, w pełni sprawny. Gdy 

jednak wszystkie podzespoły działają prawidłowo, wysyłany jest do kolejnego etapu 

obsługi technologicznej – myjni. Wagony myte są z zewnątrz co 1 – 2 dni, natomiast 

przynajmniej raz w miesiącu przechodzą gruntowne czyszczenie okresowe, w ramach, 



którego sprzątane są także ich wnętrza. Hala całopociągowa odgrywa bardzo ważną 
rolę. To właśnie tu po „kąpieli” zjeżdżają składy. W hali odbywają się przeglądy 
podzespołów, układów jezdnych oraz prace sanitarne. Tuż przed wyjazdem pociągu 
w trasę, trafia on na grupę odjazdową, gdzie odbywają się testy pneumatyczne oraz 
elektryczne. Jeżeli nie zostaną wykryte wady, skład może opuścić zakład. Wcześniej 
jednak w tym miejscu odbywa się przypięcie do pociągu lokomotywy. Na terenie od 
strony ulicy Kozia Górka znajduje się także przestrzeń dla Kolei Mazowieckich. 

DAMIAN ANDRZEJ BIEDRZYCKI  

  

DRODZY CZYTELNICY MAJDANKI ! 

DAMIEN ANDRIU TV OFICJALNIE PO RAZ OSTATNI PORYWA WAS 
W PODRÓŻ ZE SZKOŁY… CZAS LECI NIEUBŁAGALNIE SZYBKO! NASZE 
KOLEJNE WYCIECZKI W POSTACI NOWEGO PROJEKTU BĘDĄ DOSTĘPNE 
NA KANALE DZIENNIKARSKIM DAMIEN ANDRIU TV NA FACEBOOKU 
ORAZ YOUTUBE. ŚLEDŹCIE UWAŻNIE DAMIEN ANDRIU TV. 

DO ZOBACZENIA JESZCZE W MAJU 

 


