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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 udzieli Wam pani

Krystyna Mazurek w sali 102 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:

Reportaż Damiana

Pierwszy dzień w szkole

Książki  z naszej biblioteki

Zapraszamy pierwszoklasistów, aby dołączyli do

naszej redakcji. „Majdanka” czasami jest ciekawa,

czasami nudna, czasami zaskakująca, refleksyjna.

Piszemy o wszystkim, piszemy wiersze, opowiadania,

wstawiamy rysunki, krytykujemy, w końcu nie

wszystko musi się podobać. Gazetka istnieje już wiele

lat. Jej forma, teksty, poruszane tematy zależą tylko

od autorów.

mailto:krysiamaz@gmail.com


EKOLOGIA I PRESTIŻ NA RONDZIE ONZ

Oddany do użytku w 2006 roku wieżowiec Rondo 1 już od samego początku istnienia przyciąga wzrok turystów i mieszkańców Warszawy. Ten czterdziestopiętrowy drapacz

chmur prezentuje się naprawdę bardzo okazale. Budynek ma powierzchnię

100 000 m2, co daje w przybliżeniu wielkość 14 boisk piłkarskich.

W Rondo 1 znajdują się bardzo szybkie windy panoramiczne. Podróż nimi trwa niezmiernie krótko, a roztaczające się piękne widoki ukoją strach nawet osobom z lękiem

wysokości.

Rondo 1 słynie z proekologicznych rozwiązań.

Drapacz chmur jako pierwszy w tej części Starego Kontynentu został wyposażony w system DALI, który jest w stanie indywidualnie sterować poszczególną z 36 tysięcy żarówek

oraz 4 tysięcy rolet.

Tym sposobem jasność w pomieszczeniach jest dostosowywana do warunków panujących na zewnątrz.

Wieżowiec przy Rondzie ONZ może się również pochwalić specjalnym systemem monitorującym zużycie wody, który redukuje jej eksploatację aż o 30%.

Ciekawostką jest to, iż większość pracowników biur w trosce o dobrą jakość powietrza nie przyjeżdża do pracy samochodami, a rowerami lub komunikacją miejską.

W budynku znajduje się aż 100 miejsc dla jednośladów.

Rondo 1 może się pochwalić certyfikatem LEED Gold oraz Green Building- przyznany przez Komisję Europejską.

To pierwsza inwestycja w Warszawie spełniająca klasę AAA, która definiuje najwyższy standard.

Przestrzeń biurowa jest bardzo nowoczesna i wydajna, a każde pomieszczenie jest jasne i przestronne.

Najemcy mają możliwość zaaranżować powierzchnię użytkową zgodnie z indywidualną wizją.

W 2012 roku biurowiec Rondo 1 został nagrodzony w prestiżowym konkursie CEEQA w kategorii “Budynek Roku 2011”, a rok później “Budynek Dekady".

Co ciekawe, w 2009 roku wieżowiec zajął pierwsze miejsce w przeprowadzonym przez TVN Warszawa rankingu na najładniejszą iluminację w stolicy.

Od siedmiu lat w drapaczu chmur odbywają się zawody Bieg na Szczyt, w ramach, których ochotnicy ścigają się po schodach na 37 piętro.

Artykuł pochodzi z cyklu publicystycznego #PublicystyQA emitowanego na kanale dziennikarskim DAMIEN ANDRIU TV- producenta reportaży o Warszawie DAMIEN ANDRIU

RUSZA W MIASTO

Zdjęcia: Damien Andriu TV



Rondo 1 z perspektywy ulicy Prostej Hall główny w wieżowcu Rondo 1



Kiążki z naszej biblioteki

Nicholas Sparks „Ostatnia piosenka”

Ostatnia piosenka to powieść o świecie nastolatków, buncie, rozwodzie rodziców, dramatach młodych ludzi. Główna bohaterka Ronie wraz z 

młodszym bratem wyjeżdża na wakacje do ojca, z którym od trzech lat nie chciała rozmawiać. Mieszkanka Nowego Yorku przerażona jest wizją 

dwóch miesięcy w małym miasteczku, w obcym środowisku. Protestuje przeciw wszystkiemu, co jest narzucone przez matkę, co związane jest z 

ojcem. Utalentowana pianistka, przestaje grać i nie znosi, gdy ojciec gra na pianinie.  Znika z domu na cały dzień.  Poznaje rówieśników, ale nowe 

znajomości oznaczają poważne problemy. Jednak dziewczyna nie jest tylko zbuntowaną nastolatką z czerwonym pasmem włosów. To ciepła 

osoba, gotowa pomóc zagubionemu dziecku, troszcząca się o los gniazda żółwi na plaży. Podczas wakacji przeżywa pierwszą miłość i największy 

dramat życia. Czy te wydarzenia zmienią jej plany? 

Czytając, domyśliłam się finału książki, sensu przymusowych wakacji u ojca. Zastanawiam się, czy to wada książki, czy może po prostu moje 

doświadczenia z wieku nastoletniego spowodowały, że pewne zdarzenia, złożyłam w całość, że odczytałam znaki, których nie każdy by zauważył? 

W końcu, każdy utwór nieświadomie odbieramy, przez pryzmat własnych przeżyć, lęków. Ukazane emocje,  inaczej rozumie się, jeśli, znamy je z 

autopsji, a nie tylko z opisu przeżyć bohaterów literackich. 

Trochę przeszkadzają mi momenty, które zbyt wprost mówią o uczuciach, nazywają to, co jest oczywiste, co możemy domyślić się. Z drugiej strony 

brak niedomówień, rozwiązane sytuacje wprowadzają spokój, poczucie końca pewnej historii. 

Chochlik



„Szturm”  na szkołę przy Majdańskiej!!!

Jak donoszą media, 3 września tłumy młodych ludzi zbierały się przy ZSGH im. prof. St. Bergera. Zachowanie młodych przypominało amerykański „czarny piątek”. albo

tłum w Lidlu pragnący zdobyć sportowe koszulki w promocyjnej cenie.

Policja zabezpieczyła okolice, ZTM zorganizowało dodatkowe linie autobusowe, buspasy udostępniono młodym podwożonym przez rodziców. I tak, ulice Grochowska,

Waszyngtona, stanów Zjednoczonych stały.

Co się dzieje? Kim są Twoi koledzy? -Pytamy brunetkę w dużych okularach

To uczniowie klas pierwszych pragnący zdobyć wiedzę. Śpieszą się, ponieważ chcą jak najszybciej zacząć naukę, boją się, że ktoś ich wyprzedzi? Każdy chce siedzieć w

pierwszej ławce, kto pierwszy ten lepszy!

To jakaś nowa moda?

Tak.Światowa moda na naukę. Pragniemy być najlepsi, zdobywać i zmieniać świat. Buntujemy się przeciw wagarom, nieuctwu, marnowaniu czasu.

Nauczyciele wreszcie odetchną. Wy zapewnie nie wyciągacie podczas lekcji telefonów, tabletów?

Wręcz przeciwnie! Sprzęt mamy na ławce, cały czas podłączony do Internetu. Musimy być na bieżąco. Przecież w czasie, gdy jesteśmy w szkole, może pojawić się

informacja o nowym wynalazku, może ktoś wynaleźć lekarstwo na raka, odkryć nowy pierwiastek, wydać książkę? W tym czasie, ktoś w grach online może nas

wyprzedzić Wydarzy się coś ważnego, a my o tym nie będziemy wiedzieli? Musimy być cały czas online.

Jak i kiedy uczycie się?

To kwestia doświadczenia, które zdobyliśmy, na poprzednich etapach nauki. Mamy podzielną uwagę. Śledzimy rozwiązanie zadania z matematyki i przebieg rozgrywek

ligowych piłce nożnej, zgłębiamy nowa wersję FIFY lub działanie Zderzacza Hadronów (elektronów).



Pierwszy dzień w nowej szkole

Jaki był nasz pierwszy dzień w nowej szkole? Pamiętacie jeszcze, co przezywaliście trzy, cztery lata temu? Czy trafiliście do fajnej klasy, którzy nauczyciele, byli

spoko, a których baliście się od pierwszych chwil? Czy sprawdziły się plotki od starszych roczników?

Przeczytajmy jakminął pierwszy tydzień września tegorocznym pierwszoklasistom.

Moje pierwsze dni w szkole uważam za udane. Klasa zaczyna się dogadywać, poznałam dużo rówieśników oraz starszych kolegów i koleżanek. Nauczyciele okazali się

pomocni i mili

Szumi

Wybrałam tę szkołę, mimo, że nikogo tu nie znałam, rodzice i ciocie odradzały mi drogę kucharki. Pierwszego dnia bardzo stresowałam się i nie wiedziałam, co mam ze

sobą zrobić, ponieważ jestem bardzo nieśmiałą i zamkniętą osobą. Dopiero po drugiej godzinie lekcyjnej przełamałam strach i podeszłam do kogoś, okazało się, że ta

osoba też nikogo tu nie zna i tez jest trochę nieśmiała, ale dobrze mi się rozmawiało. Po kolejnej lekcji zagadał do mnie koleżanka z Ząbek – miła, odważna i pocieszna

osoba.

[…] poznałam wiele osób, nauczyciele i uczniowie wydają się bardzo w porządku. Atmosfera jest sympatyczna.

Moje pierwsze dni w szkole były bardzo ciekawe. Czuję się dobrze i bezpiecznie, mam nadzieję, że pozostanie tak do samego końca.

Oski

(…) nauczyciele są sympatyczni. Obawiam się jedynie nauczycielki z chemii, podobno jest strasznie wymagająca



Mój pierwszy dzień miną dobrze i trochę ze strachem. Zaskoczyło mnie rozpoczęcie roku, gdyż odbyło się na dworze. Nauczyciele z wypowiedzi wyglądali na miłych, 

dobrych i przyjaźnie nastawionych, ale potem czasami było inaczej.  Poznałam wiele nowych osób z klasy i mam nadzieję, że nadal będzie tak zabawnie i może wszyscy 

razem zdamy. Nasza wychowawczyni jest bardzo fajna, bardzo sympatyczna. Szkoła jest bardzo duża, ale z czasem przyzwyczaję się.

Anika

Poznałam dużo nowych osób, nauczyciele byli myli. Lekcje były interesujące i fajne. Dzień szybko mi zleciał, mimo że bardzo się bałam i stresowałam.

Byłam ciekawa znajomych i nauczycieli. Pierwszy  był polski. Czekałam przed klasa  nie wiedząc na co czekam. O dziwo nie było tak źle, można powiedzieć ,że nawet 

dobrze, wychodząc spotkałam koleżankę z podstawówki, której nie widziałam pięć lat,

Każdy przychodząc do nowej szkoły boi się. Ja też tak mam. Wszedłem do klasy zestresowany. W głowie miałem mnóstwo niepojących myśli. Jednak już po pierwszej 

lekcji polubiłem kolegów. Najgorsze było szukanie klasy, w której będę miał następną lekcję.

Byłem pozytywnie zaskoczony. Mam nadzieję, że ten rok minie miło i szybko.

Moje pierwsze dni w szkole, uważam za udane, ponieważ poznałam wiele osób, z różnych dzielnic Warszawy, nauczyciele są mili i pozytywni.

Jestem pozytywnie zaskoczony



"Osobie mi nie znanej, bliskiej komuś innemu"
Czym jest śmierć?
Minutą, godziną, nieskończonością...
Bólem najbliższych,
Stanem między piekłem, ziemią i niebem. 
Łzami osieroconych dzieci,
zapalonym zniczem.
Samotnymi chwilami,
wciąż bolącymi wspomnieniami.
Trumną, modlitwą, żałobą,
zagubioną duszą, tęsknotą,
nierzeczywistym dotykiem.
Bezsilnością,
niekończącą się pamięcią. 
Jesteśmy tylko ciszą,
wierszem z czarnych liter.
Białą kartką z życiorysem,
więdnącym irysem.
Czym jest śmierć?
Martwą ciszą...

Olnydreams


