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Jak zwykle zapraszamy do współtworzenia gazetki. Piszcie 
o wszystkim. Co Was złości, zachwyca, o swoich przemyśleniach, 
obserwacjach. 

Podzielcie się przeżyciami, fotkami, opiniami, informacjami, 
pracami plastycznymi. Możecie podpisywać się pseudonimem. 
Wasze teksty wysyłajcie na adres: 

krysiamaz@gmail.com 

Wszelkich informacji udzielą Wam pani Krystyna Mazurek, 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 Majdanki.  

                                                            ☺Redakcja 

W NUMERZE: 
� Świat widziany oczami nastolatka – wypowiedzi naszych 

uczniów, na wszelkie tematy od ekologii po covid. 
� Świąteczne życzenia i świąteczne pomaganie. 

 



Zbliżają się święta. Jak święta to i Mikołaj. Jak Mikołaj to świąteczne akcje 
charytatywne. W naszej szkole działa wolontariat, co roku gramy  
w WOŚPI-ie, zbieramy na „Pola nadziei” – dla hospicjum, organizowaliśmy 
„Szlachetną paczkę”, gdy nie było pandemii, jeździliśmy do Centrum Zdrowia 
Dziecka z super spektaklami dla dzieci z oddziału onkologicznego. Pamiętamy też 
o zwierzętach. 

Skoro to okres prezentów i pomagania „Majdanka” zajrzała na stronę fb naszej byłej 

uczennicy Marty. Marta ukończyła klasę hotelarską. Córeczka Marty, Ola, choruje na 

zespół Retta. Potrzebna jest ciągła rehabilitacja, aby dziewczynka mówiła i rozwijała 

się fizycznie. Marta jest bardzo utalentowaną osobą, zaczęła robić niesamowite 

zabawki, ozdoby choinkowe, chusty na szydełku. Na fb jest grupa , na której można 

licytować te rzeczy oraz rzeczy wystawione przez innych, aby wesprzeć rehabilitację 

Oli. Zapraszamy na profil na fb. 

♥ Ola i jej Rett świat  

https://www.facebook.com/Ola-i-Jej-Rett-%C5%9Awiat-518956318632407 

♥ Bazarek charytatywny dla Oli 

https://www.facebook.com/Bazarek-charytatywny-dla-Oli-Milcz%C4%85cego-

Anio%C5%82ka-651839625428429 

W poprzednim numerze opowiadaliśmy o pierwszych wrażeniach w nowej szkole. 
W tym numerze przedstawimy nasze refleksje o świecie. Jesteśmy różni, więc jeśli 
ktoś chce z nami podyskutować, ponieważ nie zgadza się, albo ma podane zdanie, 
zachęcamy do napisania tekstu do „Majdanki”. 

 

„Zdaję sobie sprawę, że ktoś może powiedzieć, że jednostki nie zmienią 
świata, ale ja wiem, że to nieprawda. 
W dobie aktualnych wydarzeń na świecie i w kraju: zanieczyszczenie środowiska, smog, klęski 
żywiołowe, zamachy terrorystyczne, agresja w stosunku do innego człowieka, zaczęłam 
zastanawiać się, co mogłabym zrobić, żeby nie być obojętnym wobec tego całego zła, które 
coraz bardziej nas otacza. 
Uznałam, że jeżeli chodzi o zamachy terrorystyczne, to nie wiele mogę zdziałać, natomiast 
mogę zacząć dbać o środowisko. Zaczęłam segregować śmieci – co nie było łatwe skoro 
wszyscy uznają, że i tak to nic nie da. Choć tyle mogę zrobić, „tak niewiele a może zrobić 
wiele” 
Postanowiłam dokonywać świadomych zakupów zarówno żywieniowych jak i gospodarstwa 
domowego. Zrezygnowałam z zakupu plastikowych naczyń jednorazowych i rurek do napojów. 
Jak pomyślę, ile morskich zwierząt przez te śmieci traci życie i zdrowie – nie chcę być osobą, 
która przyczynia się do ich śmierci. 



Jak robię zakupy, zawsze mam ze sobą torbę, żeby nie brać tych jednorazowych foliowych 
torebek, które rozkładają się w środowisku setki lat, zanieczyszczając je. Napoje kupuję 
w butelkach szklanych – szkoda, że jest tak mało skupów opakowań szklanych. 
Zawsze chciałam mieć nowe ubrania z tzw. „sieciówki” bo modne, nowe i reklamowane w TV. 
Ale od kiedy obejrzałam film jak te wszystkie rzeczy powstają, ile małych niewinnych, 
głodujących dzieci je produkuje, nie otrzymując za nie godziwego wynagrodzenia, jak śpią 
w obskurnych barakach, za które muszą jeszcze płacić – cos we mnie pękło. 
Zaczęłam kupować ubrania w secondhand – mało kto z nas zdaje sobie sprawę jakie modne 
i fajne rzeczy można tam kupić za niewielkie pieniądze. Wiem, że ktoś może powiedzieć – 
„Tam ubierają się biedacy”. Nic mylnego, nawet gwiazdy kina, piosenkarze, artyści się tam 
ubierają. Projektanci mody czerpią z takich sklepów inspirację. Ja swoje nieużywane rzeczy 
oddaję młodszemu rodzeństwu lub przekazuję dla osób biednych.” 

„Zdaję sobie sprawę, że ktoś może powiedzieć, że jednostki nie zmienią 
świata, ale ja wiem, że to nieprawda. 
Od jednostki idzie przykład i tak w chwili obecnej już ponad jedna czwarta społeczeństwa na 
Ziemi walczy o świeże powietrze, czystą wodę i wymierające gatunki. I wiecie, ja jestem wśród 
tych osób, czuję się ważna, bo wiem, że moje dzieci i wnuki kiedyś powiedzą do mnie 
„bohaterko” a ja będę wiedziała, że to dzięki mnie oni żyją i mogą korzystać z czystego 
powietrza, mają, co pić i co oglądać. Dlatego pamiętajcie warto zajrzeć w głąb siebie i zmieniać 
świat.”  

„Uważam, że my jako młode osoby zmienimy świat, pod względem 
praktycznie wszystkiego. Staramy się zmienić kraj na lepszy, bo aktualnie uważam, że nasza 
ojczyzna nie jest zbyt dobra, aby tu żyć. Przez rząd, który chce zrobić z naszego kraju 
„średniowiecze”, nie wyniknie nic dobrego, bo będziemy się buntować. Ja tylko pragnę, aby 
każdy miał prawo do wyboru własnego życia. Nie chcę żyć w kraju, w którym zostanę zgnojona 
za to, że trzymam drugą dziewczynę za rękę, gdzie nie mogę decydować o sobie, za to, że mam 
inne zdanie na temat aborcji. Chcę, aby ludzie zaczęli tolerować poglądy innych. Wtedy byłoby 
idealnie.” 

„Nie podoba mi się to, co teraz dzieje się na świecie przez wirusa. 
Teraz każdy, kto nie nosi maseczki czy nie zakrywa ust, jest traktowany, jakby to była najgorsza 
rzecz na świecie. Wystarczy zadać sobie parę prostych pytań, dlaczego jest wymagana 
odległość na 2 m, skoro każdy ma teraz nosić maseczkę? Dlaczego człowiek nie ma prawa do 
własnego wyboru?” 

„Moim zdaniem w czasach pandemii ludzie bardzo oddalili  się od 
siebie i po tej całej pandemii ludzie nie będą chcieli, albo będą się bali poznawać nowych 
znajomych. 

„Równość wśród nas. Zapewne znacie sytuację z USA, gdy odbywały się protesty osób 
czarnoskórych, jak i osób o innym kolorze skóry i innym wyznaniu religijnym oraz orientacji 
seksualnej. Według niektórych osób tacy ludzie, jak np. „czarnoskóry homoseksualista”, nie 
powinni mieć miejsca na świecie. Jest to nieludzkie zachowanie. Ja nie wierzę w Boga i również 
jestem częścią grupy „lgbt” i jakoś ludzie mnie tolerują i lubią. Pomijając moją osobę w naszej 
szkole jest dużo osób nietolerancyjnych, tzw. rasistów / homofobów. Niektórzy są gnębieni 
lecz tak nie powinno się dziać, ponieważ oni (osoby o innej orientacji seksualnej i kolorze skóry 
jak i wyznaniu religijnym) też mają miejsce na tym świecie a jeżeli ktoś nie toleruje takich osób 
niczego nie zmieni, ponieważ zawsze byli i będą takie osoby. Dziękuję za uwagę (Wyspa).” 



„Nie podoba mi się otaczający nas świat  i chciałbym go  zmienić. Nie 
podoba mi się stosunek niektórych ludzi do zwierząt i pieniędzy. Na pewno chciałbym, aby na 
świecie nie było dzieci, które głodują, żeby każde państwo szanowało się i nie było wojen. 
Zmieniłbym podejście ludzi do ekologii.” 

„Ja, jako młoda kobieta bardzo chciałabym, aby ludzie na całym świecie 
patrzyli na zwierzęta jak na cud Boga. Chcę aby człowiek nie traktował zwierzęcia jak 
przedmiotu. Bardzo źle traktuje się zwierzęta w rzeźni. Jak mają umrzeć , to chociaż niech to 
będzie bez poniżania i katowania. Niech ludzie pokażą, że mają serce i nie wyrzucają swoich 
czworonogich przyjaciół na ulice.” 

„Gdy miałem 16 lat podobała mi się wolność. Wychodziłem do przyjaciół, 
kiedy chciałem, mogłem siedzieć z nimi do wieczora (oczywiście myślę o czasach, kiedy nie 
było koronawirusa). W tym wieku wielu moich rówieśników przeżyło pierwszą miłość. 
Rodzice rozumieli, że jestem młody i muszę się wyszaleć. Były też minusy. Nie mogłem 
podejmować decyzji, z którymi moi rodzice nie zgadzali się. Moi rówieśnicy, gdy za późno 
wracali do domu, mieli problemy z policją. Mimo to, był to dobry czas.” 

„Wiecie, jak ja widzę swoje życie? Jest ono różnorodne, raz jest szczęśliwe, czasem 
smutne, nudne, ciekawe oraz stresujące. Myślę, że każdy człowiek ma tak jak ja, raz lepszy raz 
gorszy dzień. Jednak na świecie żyją osoby, które są niedobre, toksyczne, agresywne, 
niekulturalne i ja najbardziej nie lubię takich osób. Gdy widzę takie rzeczy, chcę odejść z tego 
miejsca, w którym jestem. 
Według mnie najważniejsze jest bycie szczęśliwym, radosnym i pełnym uśmiechu, dlatego 
moje życie obraca się głównie w takich osobach, lubię, gdy można się z kimś pośmiać. 
Moim zdaniem świat jest dziwny i tajemniczy, na ulicy spotykamy bardzo dużo ludzi i każdy 
człowiek jest inny, nikt nie jest taki jak wszyscy i to według mnie jest dość ciekawe, ale 
i straszne, ponieważ nie wiadomo, czego można się spodziewać po drugim człowieku. Nieraz 
miałem nieprzyjemne sytuacje z nieznajomymi ludźmi, ale i tych pozytywnych nie brakowało. 
Według mnie u nas w Polsce brakuje uśmiechu na twarzach, praktycznie każdy chodzi smutny, 
a jeśli chodzi o populacje to jest ona według mnie bardzo opóźniona porównując ją np. do USA. 
Chodzimy jacyś źli, każdy o każdego jest zazdrosny, a według mnie zazdrość jest jedną 
z najgorszych cech w człowieku. Mamy nietolerancyjny kraj, a przemocy tu nie brakuje, 
patologia jest za każdym rogiem. Może, dlatego, że jestem z takiej dzielnicy tak sądzę, lecz 
ciężko mi to ocenić samemu.  Dlatego nie chciałbym tu zostać, gdy założę rodzinę, chciałbym 
przenieść się do bezpieczniejszej dzielnicy, żeby moje dzieci czuły się dobrze. 
Człowiek to istota, która ma wolność słowa i wyboru. Chodzi o orientację, religię ,zachowania. 
Osoba innej orientacji ma prawo kochać kogo chce i nie powinno się jej zabraniać szczęścia. 
Każdy z nas jest człowiekiem, co oznacza, że powinniśmy się szanować. Ja, jako Polak, osoba 
innej orientacji, wierząca w Boga nie w Kościół, nie mogę zrozumieć, ludzie są wrzucani do 
jednego worka. Każdy jest inny i ma inne upodobania. Publiczna telewizja pokazuje najgorsze 
rzeczy, po to tylko, aby udowodnić, że to jest złe. Duża część społeczeństwa nie zgadza się 
z nienawiścią. Mówi się, że państwo polskie, to kraj katolicki. Ja to rozumiem i szanuję, ale 
między państwem a Kościołem powinien być mur.” 

„Nic nie zmieniło się od czasów powstania „Ody do młodości” 
A. Mickiewicza. To my młodzi zmieniamy świat. 
Młodzi ludzie mają ambicje, by być najlepszym w kraju, czy też na świecie. Świat dzięki temu 
się rozwija, medycyna rusza do przodu, więcej chorób można wyleczyć, elektronika posuwa 
się szybkim tempie w górę, dzięki temu mamy szybszy kontakt ze światem. Mamy lepsze 



warunki do uczenia się, poznawania świata. W przyszłości technologia może być na bardzo 
wysokim poziomie, o którym my w XXI wieku nie wyobrażamy sobie. Dzisiejsza młodzież 
bardziej przejmuje się swoją przyszłością niż młodzież urodzona w latach 1990/2000. Młodzi 
walczą o swoje prawa, strajkują wychodzą na ulice (ostatnie protesty w związku 
z ograniczeniem prawa aborcji ciężkich chorób genetycznych), zajmują się również rodziną 
zamiast cieszyć się dzieciństwem. Oczywiście my młodzi mamy najwięcej do powiedzenia, co 
będzie za x lat, od nas zależy, jaki ten świat będzie, w jakim kraju będziemy żyć.” 

„Dzień Niepodległości. Chciałem odnieść się do marszu z okazji Święta Niepodległości, 
który odbył się w Warszawie. Marsz w tym roku był niezgodny z prawem. Gdy prezydent 
Warszawy nie wydał pozwolenia, organizatorzy zwrócili się do Sądu rejonowego i Wojewody 
mazowieckiego. Odpowiedź obu instytucji była negatywa. Jedyną formą miał być przejazd 
motocykli. To co się wydarzyło moim zdaniem było czymś ohydnym. Grupy kiboli jednego 
z warszawskich klubów stwarzali sytuacje zagrażające zdrowiu mieszkańców i uczestników. 
Pseudo marsz pieszych wyruszył z rejonów Alej Jerozolimskich i Marszałkowskiej. Przyćmił 
legalny przejazd motocykli i samochodów.” 

„1 września 2020 roku był nietypową datą. Uczniowie w całej Polsce rozpoczęli 
nietypowy rok szkolny. Do września stał on pod dużym znakiem zapytania. Wszyscy stresowali 
się nie tylko rozpoczęciem roku szkolnego i związanym z nim bałaganem, ale także obecną 
sytuacją jaką jest trwający od jakiegoś czasu koronawirus. Ale stało się. Szkoły zostały otwarte 
i zarówno nauczyciele jak i uczniowie wrócili do szkół. Początkowo wszystko rozpoczęło się 
zgodnie z planem. Minął dzień, tydzień, miesiąc. Wydawać by się mogło, że sytuacja z wiosny 
nie powróci. Jednak po miesiącu sytuacja zaczęła ekspresowo się zmieniać. Z dwustu zakażeń 
dziennie zrobiło się 2000 a następnie ta liczba zaczęła rosnąć, by osiągnąć tysiące. W całym 
kraju od soboty 10 października 2020 roku oficjalnie trzeba nosić maski, potem przeszliśmy na 
nauczanie zdalne. Wszyscy żyją w ciągłej niepewności. Z dnia na dzień otwierają i zamykają 
szkoły. Zaczynają obowiązywać coraz bardziej absurdalne i rygorystyczne zasady. Ludzie 
muszą uważać, żeby nie dostać kary pieniężnej wystawianej przez służby mundurowe. Osoby 
żyjące na ziemi na każdym kroku spotykają utrudnienia związane z epidemią. Czyżby najgorsze 
już za nami? Dziś nie możemy jednoznacznie stwierdzić, czy jesteśmy zdrowi, chorzy lub czy 
byliśmy chorzy. Pomimo tego, że jesteśmy w erze rozwoju technologicznego nie radzimy sobie 
z pewnymi rzeczami. Od kilku lat słyszy się w telewizji jaką mamy rozwiniętą kulturę 
cywilizacyjną czy medycynę, technologię itp. Gdzie ta medycyna jest teraz? Lekarze pomimo 
tego, że powinni przyjmować każdego pacjenta w potrzebie przyjmują jedynie przez e – wizytę. 
Część społeczeństwa na świecie straciła pracę, zdrowie (również psychiczne). Czy naprawdę 
gatunek ludzki dał się zdominować chorobie? We wszystkim jednak trzeba dostrzegać 
pozytywne strony. Odkryliśmy większe zasady higieny i bezpieczeństwa. Technologia cyfrowa 
rozwinęła się z prędkością światła. Możemy być pewni, że ten stan rzeczy kiedyś minie, tylko 
kiedy? Dlatego bądźmy odpowiedzialni i doceniajmy ludzkie zdrowie i życie, a kiedyś w końcu 
nastaną lepsze dni. 

Plastik śmierć dla naszej planety. Ludzie opanujcie się, nasza planeta ginie, 
pomóżcie ją uratować! Pamiętajcie ,że szkodząc środowisku, szkodzimy sobie. Rocznie do 
mórz i oceanów trafia 8 milionów plastikowych odpadów. Tworzywa sztuczne są dosłownie 
wszędzie. Roczna produkcja sięga już ponad 8,3 miliarda różnego rodzaju plastiku. Pacyficzna 
plama śmieci jest faktem, nie możesz przejść obojętnie wobec tego. Czas zdać sobie sprawę, że 
świat bez plastiku nie jest realny, ale wciąż możemy coś zrobić dla naszej planety i go 
ograniczyć! Pamiętajmy, że plastik trafia do łańcucha pokarmowego, w którym uczestniczymy 
i My. Jeśli nie pomożesz utoniesz w odpadach! Dlatego zastanów się czy warto? Chcesz 



pomóc? Zamiast foliowej torebki, kubka, plastikowej rurki, użyj papierowego lub 
wielokrotnego przedmiotu! To nie jest takie trudne, kwestia tylko przyzwyczajenia, a w ten 
sposób ratujesz Ludzkie Życie... ratujesz Planetę, ratujesz swój dom. 

Plastik, wciąż go za dużo! Plastik – codziennie zużywamy go w zastraszających 
ilościach, prawie każda rzecz jaką kupujemy jest zapakowana w foliowe bądź plastikowe 
opakowanie – przemyślcie teraz szybko jak wielką ilość plastiku wy sami produkujecie – to już 
spora liczba, prawda? Teraz wypadałoby jeszcze przeliczyć to na skalę światową, tworzą się 
wtedy niespotykanie wielkie liczby. Są one aż tak wielkie, że nie dajemy ich rady przetworzyć 
i wznowić obiegu plastiku, przez to trafia on do różnych miejsc, w których nie powinien się 
nigdy znaleźć – tereny zielone, nielegalne wysypiska, oceany. Cierpią przez to nie tylko ludzie 
ale też i zwierzęta które często łapią się w plastikowe pułapki – obrączki od butelek, sieci itp. 
Plastik jest realnym zagrożeniem dla flory i fauny świata. Niszczy naszą planetę Ziemię jak 
i również jej piękny krajobraz. Zwykła foliowa torebka, której tak dużo ludzi używa na 
zakupach rozkłada się około 300 lat, dodatkowo jest mylona z meduzami przez żółwie morskie, 
które się nimi żywią. Przez wielką ilość plastiku trafiającego do oceanu powstało olbrzymie 
skupisko śmieci i plastikowych odpadów dryfujące w północnej części Oceanu Spokojnego 
między Kalifornią a Hawajami, utworzone przez prądy morskie nazywane jest Wielką 
Pacyficzną Plamą Śmieci.  
Kolejną przerażająca rzeczą jest mikroplastik. Są to kawałki plastiku o średnicy mniejszej niż 
5 milimetrów. Możemy go znaleźć w piasku na plaży, na Arktyce, w wodzie z kranu, jak i  w tej 
butelkowanej, paście do zębów, piwie i rybach. Jest on prawie wszędzie i jak się okazuje trafia 
do naszego organizmu wraz z produktami spożywczymi. 
Jak my możemy wpłynąć na zużycie plastiku i przy tym nie odczuć tego aż tak bardzo? 
Zacznijmy od zamienienia plastikowych toreb na zakupy na bawełniane będące wielorazowego 
użytku. Jeśli pijemy dużo wody to zamiast kupować wodę mineralną butelkowaną, zaopatrzmy 
się w butelkę i dzbanek filtrujący – jest to i tańsze i lepsze dla środowiska. Zakup słomek 
papierowych bądź metalowych – których akurat możemy używać wielorazowo. 

Dundersztyc 

Zanieczyszczenia środowiska to stan wynikający z wprowadzania do powietrza, 

wody lub gruntu substancji stałych lub ciekłych oraz gazowych w takich ilościach i takim 
składzie, że może to ujemnie wpływać na zdrowie człowieka, przyrodę ożywioną, klimat, 
glebę, wodę lub powodować inne niekorzystne zmiany np. korozje metali . Zanieczyszczenia 
mogą być spowodowane źródłami naturalnymi (np. wulkany) lub sztuczne (antropogenicznie 
spowodowane działalnością człowieka), które następuje w wyniku niezamierzonej, ale 
systematycznej działalności człowieka. Przez takie źródła giną tysiące zwierząt a gleby i jeziora 
są zaśmiecone czy zeschnięte, w wodach morzach jest pełno śmieci, np. Wisła jest bardzo 
brudną rzeką. Pływa w niej tysiące odpadów, plastiku, papieru lub różnego rodzaju foli. Jeśli 
każdy z nas przestrzegałby recyklingu i dbał o świat nie byłoby martwych zwierząt, śniętych 
ryb w wodach. Świat byłby mniej zanieczyszczony i o wiele lepsze byłoby życie na świecie. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


