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Wrzesień 2016 
Redaguje zespół  
 

Witamy wszystkich po wakacjach. 
Witamy szczególnie naszych pierwszoklasistów. 

Mamy nadzieję, że wkrótce dołączycie do redakcji 

„Majdanki”. 

Powodzenia życzymy klasom maturalnym oraz 

klasom trzecim, które czekają egzaminy maturalne 

i zawodowe. 

WIERZYMY W WAS !!!   
Zachęcamy wszystkich do dzielenia się przeżyciami, fot-

kami, 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 interneto-

wej szkoły. Zaś, w bibliotece szkolnej znajduje się segre-

gator z poprzednimi i aktualnymi numerami naszej gazetki.  

Redakcja 

mailto:krysiamaz@gmail.com
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Redaktorki „Majdanki”  

Przedstawiamy nasze redaktorki, które wiele 

lat prowadziły „Majdankę” 

 

 

PAULINA 4H, NATALIA 4H, AGNIESZKA 4H 

I ALICJA ( NIE MA JEJ NIETSETY NA FOTCE) 4K1 matura2015 
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NATALIA MAZURKIEWICZ 

KL.4H 
 

Studiuje na UKSW – administrację pań-

stwową. 

PAULINA WALCZAK KL.4H 

W czerwcu zaliczyła pierwszy rok Wy-

działu Pedagogicznego Uniwersytetu 

Warszawskiego  

, „Co dalej? Praca, jeśli oczywiście znajdzie 

się odpowiednio interesująca.  

Co znaczy interesująca? Pełna pasji, dająca 

gwarancję bycia kobietą spełnioną, ale i ta-

ka, by dało się "dołożyć" do utrzymania rodziny. Zainteresowania? Na pewno 

nie polityka. Rodzina, muzyka, elementy turystyki i oczywiście pomoc ludziom 

mającym problemy. 

 Nie żałuję wybrania szkoły przy Majdańskiej.Warto zdobyć tytuł technika  

I na pewno lepszą, niż po zwykłym LO, pracę” – napisała Paulina 

AGNIESZKA NIEMYJSKA KL.4HStudiuje administrację 

w Europejskiej Wyższej Szkole Informatyczno-Ekonomicznej  

ALICJA GODLEWSKA KL.4K1- nasza literatka 

Szczęśliwej drogi już czas..., Czyli ostatni artykuł w szkol-

nej gazetce. Niestety, życie składa się z początków i koń-

ców rozdziałów. W tym roku ukończyłam szkołę. Przez pra-

wie cały czas szkoły, pisałam artykuły. Mogliście przeczytać 

moje spostrzeżenia na temat dzisiejszej rzeczywistości, Za-

praszam do przeczytania moich tekstów w „Majdance”  
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NASI UCZNIOWIE I NASI ABSOLWENCI 

Robert Głowacki –matura 2015 – to aktor teatru Paradox  

 

Ewelina Kruszyńska- matura 2010 –to autorka tych o to 

pięknych tortów. 
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Patrycja z klasy pierwszej bra-

ła udział w inscenizacjach hi-

storycznych. 

Na zdjęciu Patrycja na bary-

kadzie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michał i Monika Szcześniak - matura 2012. 

 

Poznali się w szkole. Michał jest znanym kucharzem w hotelu. 

Monika studiuje w WSAS w Warszawie 
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Nasi uczniowie- artyści 
 

Wulfery - klasa trzecia 
I tak to dzień nastaje 

Mrok zanika ostatecznie 

Pozostaje jedynie cień 

Pewny jednak swego czeka. 

 

Ale czy dzień jest dobry? 

Czy noc jest taka zła? 

Komu to przyjdzie oceniać 

Jak nie tobie po śmierci… 

 

Jednak nie martw się, ·Bo dzień nadzieję przynosi 

Mrok ukojenie w snach 

A życie jeszcze trwa 

 

Kochaj i dbaj o bliskich 

Płacz i wspominaj poległych 

Nastaje dzień sądu dla ciebie 

A ty pytaj, czyś nocą czy dniem? 

 

*** 

 

A kruk rozedrze ciszę okrutną 

Niczym grzmot wszystkich ocuci 

Przerazi każdego aż do kości 

Zabije wszelką nadzieję. 

 

Krew co spłynie po twarzy 

Śmiech co w gardle ugrzęźnie 

Marzenia co zamienią się w koszmary 

Słowa co zdradzą ich właściciela 

 

Taka o to gra naszego przyjaciela 

Wielkiego i nieprzewidywalnego zbawiciela 

Będzie on dla nas nieprzyjemnym katem 

Naszych ostatnich chwil życia bratem.

 

Marta klasa – druga 

 


