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Redaguje zespół  

Witamy wszystkich czytelników, szczególnie uczniów klas 
pierwszych.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: 

• Przeszłam z technikum do zawodówki – Amelcia Kropelcia 
• Zaduszkowe obyczaje - uczeń z 4dp, gazeciara i amelka 
• Licytacja WOŚP - wojownik 
• Nasz uczeń mistrzem kickboxingu – Oskar 
• Patriotycznie i jesiennie – grafiki Anieli 
• Kilka miłosnych wierszyków gazeciary 
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NOWY ROK SZKOLNY!!! 
Przeszłam z technikum do branżówki, ponieważ trudno było 

w technikum i cieszę się z tego, że tak zrobiłam. 
Dawno nie pisałam do gazetki szkolnej, gdyż za bardzo nie było, o czym pisać, 
lecz ostatnio w moim codziennym trybie życia się pozmieniało. Po pierwsze 
przeszłam z technikum do branżówki, ponieważ trudno było w technikum 
i cieszę się z tego, że tak zrobiłam. Teraz mam dwa razy w tygodniu praktyki, na 
początku trochę się obawiałam, lecz nie miałam, czego, ponieważ jest bardzo 
fajnie. W hotelu jest miła atmosfera, wszyscy są wyrozumiali i wiedzą, że ja 
przyszłam do nich czegoś się nauczyć i wszystko mi tłumaczą. Na kuchni jest 
dużo magazynów, w których znajdują się produkty, które są potrzebne do 
gotowania. Ja zawsze jestem rano na praktykach, więc przygotowuję jedzenie na 
śniadanie, np. smażę tosty, gotuję parówki oraz robię wiele innych rzeczy, 
o które mnie poproszą kucharze. Bardzo mi się podoba w tym hotelu. Nawet 
ostatnio szef zaproponował mi u nich pracę. Powiedział, że mam się zastanowić 
i dać mu znać. 

Amelcia Kropelcia 
 

ZADUSZKI – RÓŻNE OBYCZAJE  
Meksykańskie Wszystkich Świętych 
Dzień Zmarłych, Día de Muertos (hiszp.) – to religijno-etniczne święto 
meksykańskie, czczące pozagrobowe życie zmarłych i więzy rodzinne. 
Obchodzone jest powiązaniu z katolickimi świętami Zaduszek (Día de los Fieles 

Difuntos) i Wszystkich Świętych (Todos los Santos), jednak wywodzi się 
w formie pierwotnej z epoki prekolumbijskiej, tradycji o wieku szacowanym na 
3000 lat. 
W 2003 roku obchody Dnia Zmarłych zostały proklamowane Arcydziełem 

Ustnego i Niematerialnego Dziedzictwa Ludzkości, a w 2008 roku wpisane 

na listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO. 

Miodek turecki – to rodzaj  słodyczy  tradycyjnie 
sprzedawany w Krakowie u bram cmentarnych we 
Wszystkich Świętych oraz w Dzień Zaduszny. 
Pańska skórka – cukierek wytwarzany z cukru, 
wody, syropu (np. truskawkowego), ubitych ze 
szczyptą soli białek, żelatyny i mąki ziemniaczanej. 
Cukierek jest sprzedawany m.in. przy stołecznych 
cmentarzach w dniu Wszystkich Świętych. W 2008 
został wpisany na listę produktów tradycyjnych 
w województwie mazowieckim 
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Dziady – w folklorze słowiańskim określenie na duchy przodków oraz zbiór 
przedchrześcijańskich obrzędów, rytuałów i zwyczajów, które były im 
poświęcone. Istotą tych obrzędów było „obcowanie żywych z umarłymi”, 
a konkretnie nawiązywanie relacji z duszami przodków, okresowo 
powracającymi do siedzib z czasów swojego życia. Celem działań obrzędowych 
było pozyskanie przychylności zmarłych, których uważano za opiekunów 
w sferze płodności i urodzaju. 
Halloween – zwyczaj związany z maskaradą, obchodzony w wielu krajach 
w wieczór 31 października. Święto Halloween w Polsce pojawiło się w latach 
90 XX w. Głównym symbolem święta jest wydrążona i podświetlona od środka 
dynia z wyszczerbionymi zębami. W tym roku w Warszawie Ogród Dyniowy na 
dachu Galerii Północnej zamienił się w Wioskę Czarownic, zainspirowaną 
legendami z Salem. 

Opracowane na podstawie Wikipedii  
Zebrane teksty dwóch autorów – amelki i gazeciary 

 

HALLOWEEN 
Halloween to święto obchodzone co roku  
31 października, a Halloween 2022 
przypada w poniedziałek 31 października. 
Tradycja wywodzi się ze starożytnego 
celtyckiego święta Samhain, podczas 
którego ludzie rozpalali ogniska i nosili 
kostiumy, aby odpędzić duchy. W VIII 
wieku papież Grzegorz III wyznaczył  
1 listopada, jako czas uczczenia 
wszystkich świętych. Wkrótce Dzień 
Wszystkich Świętych włączył niektóre tradycje Samhain. Poprzedni wieczór był 
znany, jako Wigilia Wszystkich Świętych, a później Halloween. Z biegiem 
czasu Halloween przekształciło się w dzień zabawy, takich jak cukierki albo 
psikusy, rzeźbienie w dyni lampionów, świąteczne spotkania, zakładanie 
kostiumów i jedzenie smakołyków. 

Uczeń klasy 4dp 
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MAMY PIERWSZĄ RZECZ NA WOŚP  
Antek (WOJOWNIK) to zeszłoroczny laureat konkursu Majdanki na 

dziennikarza roku. Poza tym Antek już drugi rok prowadzi wywiady 

z zawodnikami mieszanych sztuk walki MMA. 
Wywiady można zobaczyć na YT oraz na stronie szkoły. 

15 października 2022 to 
dzień, jak co dzień, jednak 
dla każdego inny.  

Dla mnie oznaczał kolejne 
wyzwanie, czyli krótko 
mówiąc wywiady, media, 
stres, jazda w tą 
i z powrotem. Rozmowa 

z zawodnikami sportów walki, – bo właśnie wtedy we Wrocławiu odbywała się 
gala FEN 42 – to nie tylko nieprzespana noc zakładając, że gala bez nokautów 
potrafi trwać do 2-3 nad ranem. Przede wszystkim prowadzenie wywiadów 
może mi, jako uczniowi szkoły średniej pomóc w wielu sprawach, choćby 
takich jak matura ustna, umiejętność wypowiadania się, czy znalezienie 
kontaktów pomocnych w dorosłym życiu. 

Tamtego dnia jakby nigdy nic razem 
z operatorem zaparkowaliśmy pod halą, 
odebraliśmy akredytację dziennikarską 
i udaliśmy się na halę. W środku 
pomieszczenia dla mediów poza jedzeniem 
znajdowały się plakaty promujące galę. 
Wiedziałem, że do tego eventu zawodnicy 
przed walką podpisywali plakaty na 
pamiątkę. Podszedłem do krzesła pod 
wieszakiem z ubraniami, na którym leżało 
kilka plakatów. Jeden z nich był 
z autografami. Wziąłem ten z podpisami 
i drugi zwykły na pamiątkę. Teraz plakat jest do wylicytowania na rzecz WOŚP 
2023. 

Zdjęcia: WOJOWNIK 

WOJOWNIK 
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KICKBOXING – NASZ UCZEŃ MISTRZEM 
Nazywam się Oskar Urbański 
i od 2019r. zacząłem swoją 
przygodę z Kickboxingiem 
w Uniq Fight Club. Moja 
miłość do tego sportu pojawiła 
się bardzo szybko, a ciężka 
praca (11 treningów 
w tygodniu) spowodowała to 
że krótkim czasie zacząłem 
osiągać sukcesy zostając 
Mistrzem Mazowsza, Mistrzem 
Śląska w dwóch konkurencjach 
LIGHT-CONTACT i KICK 
LIGHT, Mistrzem Polski oraz 
Mistrzem Świata. 
W tym roku zostałem Mistrzem Polski w formule kick light. Dostałem 

powołanie do Kadry Narodowej 
Kadetów i zarazem szansę na udział 
w Mistrzostwach Świata w Lido di 
Jesolo we Włoszech w dn. 30.09-
09.10.2022r.  
W czerwcu i sierpniu byłem na 
zgrupowaniu Kadry Narodowej 
i otrzymałem powołanie do grupy A na 
Mistrzostwa Świata we Włoszech. 
W dn. 07.10.2022 r. na Mistrzostwach 
Świata w Lido di Jesolo jako 
reprezentant Kadry Narodowej 
zostałem Mistrzem Świata w formule 
kick-light w kategorii kadet starszy.  
Kolejne wyzwania przede mną tj. 
Mistrzostwa Europy, zawody w K1 

gdzie wystąpię już w kategorii junior młodszy.  
Zdjęcia: Oskar Urbański 
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Patriotycznie i jesiennie – grafiki Anieli 
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Każdy twój krok w  
moją stronę  
jest tym nie zapomnianym,  
każda chwila przy tobie  
jest czymś poznanym. 
Miłość ma do Ciebie jest jak ogień, 
teraz jestem pewna, że 
kocham się w Tobie 

*** 
Nigdy cię nie zapomnę 
nawet gdy będę się 
starać, nie pozwolę żebyś zniknął jak para…  
Pamięci swej nigdy  
nie wymaże,  
nigdy nie zapomnę i  
nigdy nie uśmiechnę się tak 
samo myśląc po krzywdzie twojej. 
 

Gazeciara  

 


