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Gazetka ZSGH  
Wrzesień 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 panie z biblioteki. Ostatni numer ga-
zetki znajdziecie zawsze na stronie internetowej szkoły. Zaś, w bi-
bliotece szkolnej znajduje się segregator z poprzednimi i aktualny-
mi numerami naszej gazetki.  

 

Redakcja

W NUMERZE: 

KOLEJNY REPORTAŻ DAMIANA  

JA I MOJA PRZYGODA NA MAJDAŃSKIEJ –MICHAŁ KAWĘCKI 

KONKURS NA PROJEKT OKŁADKI 

NASZE WIERSZE –poezja uczniów naszej szkoły 
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KONKURS 
OGŁASZAMY KONKURS NA PROJEKT NOWEJ STRONY TY-

TUŁOWEJ „MAJDANKI”.  

PROJEKTY PRZYSYŁAJCIE NA ADRES : krysiamaz@gmail.com 

 

WITAMY W NOWYM ROKU SZKOLNYM 

Witamy wszystkich uczniów! Wiemy, że już nie możecie doczekać się, kiedy spo-

tkacie się po wakacjach. Reporterzy „Majdanki” słyszeli, że niektórzy już czyta-

ją, lekturki, powtarzają wzory skróconego mnożenia oraz wzory chemiczne. Ci 

bardziej ambitni usiłują znaleźć na mapie Warszawę, albo miejsce, gdzie spędzili 

wakacje, przypomnieć sobie, jakiemu wydarzeniu, co roku poświęcony jest krótki 

apel rozpoczynający rok szkolny. Jedno jest pewne. Stęskniliśmy się za szkołą, 

klasówkami, kartkówkami, wypracowaniami a przede wszystkim za sobą. 

Witamy szczególnie uczniów klas pierwszych. Trafiliście do najfajniejszej szkoły 

w Warszawie.  

Zapraszamy pierwszoklasistów, aby dołączyli do naszej re-

dakcji. „Majdanka” czasami jest ciekawa, czasami nudna, czasami zaskakująca, 

refleksyjna. Piszemy o wszystkim, piszemy wiersze, opowiadania, wstawiamy ry-

sunki, krytykujemy, w końcu nie wszystko musi się podobać. Gazetka istnieje już 

wiele lat. Jej forma, teksty, poruszane tematy zależą tylko od autorów. 

Redakcja   
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Z OGRODU NA BETONOWĄ  

PUSTYNIĘ... 

 

Zielony obszar znajdujący się na Grochowie w kwadracie ulic Grochowska- Sulejkowska oraz Omu-

lewska- Mlądzka należał do rodziny Zajdlów. Na tym terenie funkcjonowało gospodarstwo ogrod-

nicze, które w 1916 roku zostało przyłączone do Warszawy. Właścicielem działki był Witold Zajdel. 

To właśnie od jego imienia pochodzi nazwa pobliskiego osiedla Witolin. 

Ogród Zajdlów otoczony był murem z czerwonej cegły. Tuż po wojnie działka została upaństwo-

wiona. Pod koniec lat 50 ubiegłego wieku część działki od strony ulicy Grochowskiej i Mlądzkiej 

została przekształcona w park miejski. Na początku lat 80 na południowym krańcu terenów rolnych 

przy ulicy Omulewskiej 24 powstał hotel robotniczy, który od 1994 roku funkcjonuje jako hotel 

Felix. W 2011 roku dołączył do sieci Best Western jako trzygwiazdkowy obiekt hotelarski. W 1999 

roku działka ponownie wróciła w prywatne ręce, bowiem do córki Witolda Zajdla. Na wschodnim 

narożniku terenu powstało osiedle Sulejkowska wybudowane przez spółkę, w której miała udziały 

Joanna Zajdel- Szmygin ( córka Witolda Zajdla). Pod koniec 2005 roku w miejscu dawnego parku 

Zajdla powstał dyskont Lidl oraz w bliskim sąsiedztwie stacja benzynowa. Od tamtego czasu obszar 

nie pełni już funkcji rekreacyjnej. Wąski pas działki od strony ulicy Mlądzkiej, pomiędzy Osiedlem 

Sulejkowska a dyskontem był przez wiele lat ogrodzony. Finalnie obszar został sprzedany wrocław-

skiemu developerowi Profit Development , który na tym miejscu w latach 2016- 2018 wybudował 

inwestycję Praga 17 – siedemnastopiętrowy blok z ośmiopiętrowym podium o budowie kaskado-

wej. 

 

 

DAMIEN ANDRIU TV ***Budowa inwestycji Praga 17, osiagnięto stan surowy otwarty - wrzesień 2017 
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Niestety już wkrótce nie będzie już śladu po 

zielonych terenach Zajdla. Teren od strony 

ulicy Omulewskiej, na północ od hotelu Felix 

pod koniec 2017 roku zakupiła firma Matexi, 

która już rozpoczęła budowę pierwszego 

etapu osiedla Omulewska 26. Docelowo 

powstanie tu kompleks składający się z po-

nad 400 mieszkań w łącznie trzech budyn-

kach. Prace zakończą się w 2021 roku. 

 

To bardzo przykre, że tak ważne dla miasta 

zielone płuca są niszczone pod nowoczesne 

inwestycje.  

 

 

 

DAMIAN ANDRZEJ BIEDRZYCKI 

Artykuł pochodzi z cyklu PublicystyQA emi-

towanego na kanale dziennikarskim  

DAMIEN ANDRIU TV- producenta reportaży 

o Warszawie  

DAMIEN ANDRIU  

RUSZA W MIASTO  

 

 

 

NASZE WIERSZE 

Onlydreams 

„Maska” 

Maska zasłania moje serce 

Nic nie dostrzegasz 

Nie widzisz jak cierpię 

Maska zasłania moje uczucia 

Nie znajdziesz do nich już nigdy klucza 

Zamknęłam je... 

W małym, ciasnym pudełku 

Nie czuje juz lęku 

Maska, zasłania moje pragnienia 

Bo od dawna nic sie już nie zmienia 

Wszystko zniszczone, 

Spadam tylko w dół 

Moje skrzydła odcięte,  

Serce przecięte na pół. 

DAMIEN ANDRIU TV ***Budowa I etapu osiedla Omulewska 26- 

sierpień 2018 
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„Mamo!” 

Mamo, gdzie jesteś? 

Dla Ciebie wyrywam swe serce. 

Mamo, dlaczego mi Ciebie tak brak? 

Jak mam nie cierpieć? Powiedz mi jak! 

Mamo, dlaczego sie nie odzywasz? 

Nie wiesz jak na mnie przez to wpływasz. 

Mamo, dlaczego mnie zostawiłaś? 

Ty chyba nigdy mnie nie doceniłaś. 

Mamo, dlaczego tak trudno mi bez Ciebie? 

Bo nigdy nie dbałam tylko o siebie. 

Mamo, dlaczego Ci na mnie nie zależy? 

Powinnaś o mnie dbać, to mi sie należy. 

Mamo, czy ty kiedyś zrozumiesz co mi zrobiłaś? 

Jak zabawkę mnie porzuciłaś. 

Mamo, jest mi źle bez Ciebie, 

Może łza Ci poleci na moim pogrzebie. 

Może zrozumiesz za kilkanaście lat,  

Jak swemu dziecku zniszczyłaś świat. 

 


