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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 udzieli Wam pani Krystyna Mazurek w sali 102 oraz pani Alicja Tataj w bibliotece. 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:
LIRYCZNE SPOTKANIA – SPOTKANIA Z TWÓRCZOŚCIĄ NASZYCH UCZNIÓW: Magdy Laskowickiej i Onlydreams
WYWIAD Przeprowadzają: Anon i Onlydreams
A… rozpoczyna cykl artykułów na… różne tematy
Mateusz Solecki – zapoznaje z ciekawymi wydarzeniami z gastronomii.
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WSZECHNICA
WA

ŻYWIENIO-

„Wszechnica żywieniowa” organizowana przez Wydział Nauk o Żywieniu i Konsumpcji SGGW w Warszawie, to spotkania, podczas których wygłaszane są prelekcje mające na celu popularyzowanie wiedzy o prawidłowym żywieniu człowieka. Wykłady w ciekawy sposób ukazują aktualne problemy żywieniowe społeczeństwa oraz najnowsze osiągnięcia nauki w tej dziedzinie. W wykładach można brać udział osobiście bądź
poprzez platformę YouTube.
, Jak nie marnować żywności?” – To temat jednego z ostatnich spotkań i jak nie trudno się domyślić wykładowcy skupili się na jednym z większych problemów świata, czyli marnowaniu żywności. Problem ten kontrastuje z panującym w niektórych częściach świata głodem. Według badań prawie 1/2 światowej produkcji
żywności ulega zmarnowaniu na wszystkich etapach łańcucha żywnościowego, a przeciętny Polak wyrzuca
około 54kg jedzenia rocznie. Celem wykładu było pokazanie słuchaczom w ciekawy i przystępny sposób jak
ograniczyć marnotrawstwo w gospodarstwie domowym, a przez to także zaoszczędzić.
Tematem kolejnej Wszechnicy żywieniowej były: ,, Nowoczesne techniki kulinarne”, zaś 21 marca o 17.15
Naukowcy zastanowią się „Jak troszczyć się o dobry sen?”
Gorąco zachęcam do udziału osobistego bądź śledzenia wykładu poprzez YouTube.pl. Wszystkie potrzebne
informacje takie jak adres i link do kanału YouTube znajdziecie na stronie www.wszechnicazywieniowa.sggw.pl
.
Mateusz Solecki

REPORTAŻE A…

WALENTYNKI
Miesiąc temu obchodziliśmy radosne święto zakochanych – „walentynki”. Czy wiemy, jak powstało to święto?
Święty Walenty
Walenty z wykształcenia był lekarzem z powołania duchownym. Żył w III wieku w Cesarstwie
rzymskim za panowania Klaudiusza II Gockiego. Cesarz ten za namową swoich doradców zabronił
młodym mężczyznom w wieku od 18 do 37 lat wchodzić w związki małżeńskie. Uważał on, że najlepszymi żołnierzami są legioniści niemający rodzin. Zakaz ten złamał biskup Walenty i błogosławił śluby mmłodych legionistów. Został za to wtrącony do więzienia, gdzie
zakochał się w niewidomej córce swojego strażnika. Legenda mówi, że jego
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narzeczona pod wpływem tej miłości odzyskała wzrok. Gdy o tym dowiedział się cesarz, kazał zabić Walentego. W przeddzień egzekucji Walenty napisał list do swojej ukochanej, który podpisał:
„Od Twojego Walentego”. Egzekucję wykonano 14 lutego 269 r.

Walentynki
Walentynki są obchodzone w południowej i zachodniej Europie od średniowiecza. Europa północna
i wschodnia dołączyła do walentynkowego grona znacznie później.
Pomimo katolickiego patrona tego święta, czasem wiązane jest ono ze zbieżnym terminowo zwyczajem pochodzącym z Cesarstwa Rzymskiego, polegającym głównie na poszukiwaniu wybranki
serca, np. przez losowanie jej imienia ze specjalnej urny. Współczesny dzień zakochanych nie ma
jednak bezpośredniego związku z jednym konkretnym świętem starożytnego Rzymu, choć jest kojarzony z takimi postaciami z mitologii jak Kupidyn, Eros, Pan czy Juno Februata.
Możliwe, że zwyczaje związane z tym dniem nawiązują do starożytnego święta
rzymskiego, zwanego Luperkaliami, obchodzonego 14–15 lutego ku czci Junony,
rzymskiej bogini kobiet i małżeństwa, oraz Pana, boga przyrody.

Opracowała na podstawie https://pl.wikipedia.org/wiki/Walentynki

A…

Te, które przeżyły
O to opowieść o kobietach, które przeżyły obóz koncentracyjny w Auschwitz.
Fella Allon (d. Rosenberg). „Urodziłam się 10 stycznia 1931 r. w Pułtusku. Niedługo potem
przeniosłam się z rodzicami do Warszawy. Wojna wybuchła zanim zdążyłam pójść do trzeciej klasy. Gdy zamieszkaliśmy w getcie mój tata, który był inżynierem, wybudował w domu młyn, dzięki
czemu piekliśmy chleb i nie cierpieliśmy z głodu. Pomimo tego, że przeżyłam Majdanek i Auschwitz, najgorsze wspomnienia mam z getta. Tą brutalność i śmierć ludzi z głodu”.
„Ukrywaliśmy się wraz z rodziną podczas powstania w getcie. Tata bał się, że jak zabiorą nas do
obozu, to nie przeżyję, bo jestem jeszcze dzieckiem. W końcu Niemcy nas znaleźli. Początkowo
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myśleliśmy, że jedziemy do Treblinki. Potem okazało się, że trafiliśmy do Majdanka. Tam widziałam mojego ojca po raz ostatni. Nie przeżył”.
„Po dwóch miesiącach ciężkiej pracy na Majdanku przetransportowano nas – mnie i mamę – do
Auschwitz-Birkenau. Tam początkowo pracowałyśmy w tzw. kanadzie, sortując rzeczy należące do
ofiar przywiezionych do obozu. Potem przeniesiono nas do fabryki, w której robiono broń dla nazistów. Wtedy też przeniesiono nas do obozu Auschwitz I (…)
„Jeszcze w Birkenau zachorowałam na malarię. Kiedy przeniesiono mnie do Auschwitz, zauważył
mnie przez okno baraku jeden z niemieckich więźniów. Wyglądałam jak jego córka, a on przypomniał mi mojego ojca. Kilka dni później on pytał o mnie i dowiedział się, że jestem chora. Potem
przysłał mi leki, które ocaliły mi życie. Codziennie o piątej rano były apele. Ustawiali nas szeregach. Byłam chuda i bardzo drobna, ale pomimo tego mama kazała mi stawać w pierwszym rzędzie, obok najzdrowszych i najsilniejszych. W
ten sposób chciała uratować mi życie. Ona
cały czas się mną opiekowała, dbała o mnie”.
„10 stycznia, w moje 14. urodziny, trzy
więźniarki pracujące ze mną i mamą, dały mi
kartkę z okazji urodzin. Kartka była kolorowa, z optymistycznymi życzeniami. Nosiłam
ją cały czas przy sobie, do 18 stycznia, czyli
dnia, w którym zaczęto ewakuować
obóz”.(…)
„Zaczął się marsz śmierci. Jeśli zatrzymałeś
się na chwilę albo usiadłeś, Niemcy od razu
strzelali i zostawiali ciała na drodze. W pewnej chwili nie miałam już siły iść dalej i powiedziałam mamie, że muszę usiąść. Mama
się zgodziła i powiedziała, że w takim razie
ona usiądzie ze mną. To dało mi siłę, żeby iść dalej, bo wiedziałam, że jak usiądziemy, to nas zastrzelą”. „Przetransportowano nas potem w bydlęcych wagonach do obozu Ravensbrück, potem do
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Malchow. Tam doczekałyśmy wyzwolenia”.„To, co pamiętam, to krzyki kobiet w barakach. Krzyki
spowodowane bólem, gdy jedna z więźniarek niechcący nadeptywała na stopę innej więźniarki. Ich
stopy były poranione przez lód. To był ból spowodowany długim marszem, boso”.
To jedna z wielu historii kobiet którym udało sie przetrwać takie cierpienia, wiele z nich nie miało
tyle szczęścia albo umierały z głodu i wycięczenia.
Aby poznać więcej historii Bohaterek polecam przeczytać książkę „Dziewczęta z Auschwitz”, która
zawiera głosy ocalonych kobiet
Na podstawie http://lubimyczytac.pl/ksiazka/4815508/dziewczeta-z-auschwitz
https://www.tvp.info/18528777/glod-mroz-samotnosc-i-strach-wspomnienia-bylych-wiezniow-zauschwitzbirkenau
opracowała

A….

WYWIAD Z………
Uczennica klasy trzeciej
Dziś pytania zadaje reporter „Majdanki”- Onlydreams
Szkoła jest dla jednych udręką, dla innych wręcz przeciwnie. To w niej spędzamy większość
naszego życia. Niektórzy szkołę średnią zapamiętają, jako najlepszy okres, inni niekoniecznie.
Zaciekawiona tym tematem postanowiłam zadać kilka pytań uczennicy naszej szkoły.
Dlaczego wybrałaś szkołę gastronomiczną?
Ponieważ interesuje się gotowaniem. Jest to moja pasja. Od małego uwielbiałam pomagać w
kuchni mamie i babci. To one zaszczepiły we mnie pasję do gotowania.
Jakie masz plany po ukończeniu szkoły?
Moim marzeniem jest zostanie dietetykiem, dlatego zamierzam pójść na studia, które będą
związane z tym kierunkiem.
Dlaczego dietetyka, a nie inny kierunek związany z gastronomią?
Ponieważ lubię być świadoma ile jem, jak jem i co jem. Chciałabym pomagać ludziom, którzy mają problemy z prawidłowym odżywianiem. Pragnę zdobyć jak najwięcej wiedzy w tej
dziedzinie.
Które przedmioty w szkole są najbardziej interesujące, a który według Ciebie jest najmniej przydatny?
Najbardziej interesujące przedmioty dla mnie to wszystkie związane z dietetyką. Lubię jeszcze lekcje języka polskiego i wf-u. Według mnie najmniej przydatny przedmiot w szkole to
wf teoretyczny. Zamiast tego mógłby odbywać się zwyczajny wf. Przecież ruch to zdrowie
.
Gdybyś mogła zmienić coś w naszej szkole, co by to było?
W naszej szkole, jako uczennica zauważyłam brak tolerancji rówieśniczej. Chciałabym, aby
częściej odbywały się zajęcia na ten temat na godzinach wychowawczych. Pozwoliłoby to
na zintegrowanie klas, a młodzież byłaby bardziej świadoma.
Twoim ulubionym nauczycielem jest…? Odpowiedź uzasadnij.
Moim ulubionym nauczycielem jest P. Tomasz Ładziak, ponieważ angażuje się w życie
szkoły, na jego lekcjach jest cicho i spokojnie. Można z nim pożartować. Zawsze jest przyjazny, pomocny i sympatyczny .
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A teraz najkrótsze odpowiedzi, na pytania naszych reporterów
WYWIAD Z…uczennicą klasy drugiej. P pytania zadaje reporter
„Majdanki”-Anon
Jakbyś mógł usunąć jeden przedmiot ze szkoły,
byłby to:
Angielski normalny
Jeżeli teraz miałbyś wybrać zawód na przyszłość,
byłby to?
dietetyczka
Co sądzisz o ocenianiu ludzi po wyglądzie?
Uważam, że jest to głupie
Wolisz chodzić z chłopakiem, która ma wygląd 10
na 10 pkt., ale za to iloraz inteligencji równy 0,
czy wygląd, 2 na 10, ale za to jest mądra?
To zależy
Dowiadujesz się, że twój/twoja najlepszy/a kolega/koleżanka jest homoseksualistą. Jak reagujesz?
Wspieram
Gdybyś miał jeszcze raz wybierać szkołę, byłaby
to Majdańska?
Nie
Czy masz problem z przyjmowaniem krytyki?
Nie
Czy krytykowanie innych jest potrzebne?
Nie wiem
Słowacki czy Mickiewicz?

Mickiewicz
Rap czy rock?
Rap

Uczeń klasy drugiej
Ponownie reporter „Majdanki”Onlydreams
Dlaczego wybrałaś szkołę gastronomiczną?
Bo interesuje mnie ten kierunek
Jakie masz plany po ukończeniu szkoły?
Zostać raperem albo rozwinąć zespół rockowy
Dlaczego?
Bo mnie to interesuje
Które przedmioty w szkole są najbardziej interesujące, a który według Ciebie jest najmniej przydatny?
Polski – ( ha ha, tylko czy to ten przedmiot interesujący, czy nieprzydatny? 
Gdybyś mogła zmienić coś w naszej szkole, co by
to było?
Nic
Twoim ulubionym nauczycielem jest…? Odpowiedź uzasadnij.
Pani Mazurek
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Kącik poezji
Magda Laskowiecka
Dom
Cząstka mnie, ·która zawsze we mnie zostanie
bycie bez niego
to noce nie przespane
w nim radość
otrzymasz do bólu,
otaczając się w gronie
gdzie ciepło biję na kilometr,
choć czasem są i smutki raniące,
lecz zawsze do wybaczenia,
bo to się nazywa
rodzinna miłość,
gdzie każdy ma coś do powiedzenia ,
tu uczysz się życia,
poznajesz swoje cele,
nigdy nie zostaniesz sam,
bo od początku
czuwają przy tobie przyjaciele,
żadne deszcze i wichury
nie wyrządzą krzywdy nam,
bo my mamy miejsce te,
w którym całe życie toczy się
wszystkie smutki i radości,
w każdym z nas po trochu gości,
choć przechodzi nam raz, dwa,
a miłością rządzi świat.

„Byle jak”
Byle jak…
Tracę czas myśląc o nicości,
Chciałabym tam czasem zagościć.
Nie czuć nic i wyrzec się miłości.
Uwierz, nie robię tego po złości.
Ja już nie wiem co począć mam.
Jak załagodzić ból?
Byle jak…
Moje serce głęboko w klatce piersiowej schowane,
Całe w zadrapaniach,
Nie jest już zadbane.
Boli mocno i krwawi,
Od słów, które były by w stanie mnie
zabić.
Zabić- to co we mnie najcenniejsze.
Zniszczyć- to co we mnie najpiękniejsze.
Zostawić- mnie samą w udręce.
Byle jak…
A teraz byle być, byle trwać.

Onlydreams
„Uczucie chwalebne”
Tęsknić to za mało,
By pokazać to co się chciało.
Byś ujrzał mą miłość dogłębną,
Uwierzył, że zwana jest ona chwalebną.
Najświętszym uczuciem mianowana,
Z całego serca ode mnie Ci darowana.
Doceń ją i szanuj.
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Swoją kobietą mnie mianuj.
Troszcz się o mnie codziennie,
A będziesz posiadał mnie zapewnie.
Pamiętaj o miłych gestach,
Nie zapominaj o gorących słowach,
A będziesz miał mnie na własność.
Ciało, dusze, serce.

