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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 udzielą Wam pani Krystyna Mazurek, pani 
Magdalena Czarnecka oraz panie z biblioteki. Wszyskie numery gazetki 
znajdziecie na stronie internetowej szkoły oraz w bibliotece. Ostatni 
numer w gablocie przy sekretariacie. 

☺Redakcja 

W NUMERZE:  
WOŚP –fotorepotaż i tekst Wojownika 
O przyjaźni pisze Elza 
O koncercie Sanah – XYZ 
Poetycko o miłości i nie tylko – Gazeciara i Killeman 
Internetowe oszustwo – Wojownik 
MMA – Wojownik 
Recenzja serii Maxton Hall – Weronika 
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CO WYDARZYŁO SIĘ NA 30 FINALE WOŚP? 
30 stycznia 2022 roku odbyła się coroczna akcja Wielkiej 

Orkiestry Świątecznej Pomocy pod Hasłem Przejrzyj na oczy. 

W tej odsłonie fundacja grała dla okulistyki dziecięcej. Wielki 

finał poprzedzał bieg policz się z cukrzycą, w którym udział 

wzięli uczniowie z naszej szkoły. Na tydzień przed imprezą 

można było zarezerwować wejściówki do studia koncertowego 

WOŚP. Wiedziałem, że zainteresowanie może być duże, 

ponieważ udział w wydarzeniu miały wziąć najbardziej znane 

polskie rockowe zespoły. Pomyślałem, czemu nie!. Rezerwacja wejściówek rozpoczęła się 

w południe a godzinę później wejściówki w większości się rozeszły. Udało się. 

FINAŁ 

Nadszedł przedostatni dzień stycznia. Pogoda nie była najlepsza, nawet jak na zimę. Pomimo 

to, wolontariusze od rana chodzili po ulicy i zbierali na rzecz WOŚP. Moja wejściówka 

obejmowała 2 sloty od godziny 16:00 do 18:30. Na miejsce trzeba było przybyć co najmniej 

30 minut przed czasem. Pomimo tego, że byłem 

godzinę przed rozpoczęciem mojego slotu, przez 

zamieszanie i ilość osób na miejscu zdążyłem na 

styk. Wszystko przez to, że przed wejściem do 

studia trzeba było zrobić test na COVID 

i wypełnić ankietę zdrowotną. Test wyszedł mi 

negatywny. Jeszcze tylko maseczka FFP2 

i mogłem wejść. Na koncercie bawiłem się 

bardzo dobrze. Spotkałem tam m.in. takie 

legendy jak zespół Dżem. Godzina mojego slotu minęła a Dżem zszedł ze sceny.  

PO FINALE – JAK ZNALAZŁEM SIĘ W STUDIU TV 

Przyszedł czas na opuszczenie studia koncertowego. Wyszedłem na zewnątrz. Już miałem iść 

w kierunku metra i wracać do domu. Po drodze zobaczyłem kolejkę ludzi. To było przed 

wejściem do studia telewizyjnego. Pomyślałem, że jak już jestem to nie muszę od razu 

uciekać i ustawiłem się za ostatnią osobą. Była godzina 18:45. Stojąc w kolejce raz na jakiś 

czas wpuszczali pojedyncze osoby. W między czasie zobaczyłem światełko do nieba, które 
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odpalili nad Pałacem Kultury. Było chwile 

po 20. W końcu przyszedł mężczyzna, 

który ogłosił że po weryfikacji zaczną 

wpuszczać do studia telewizyjnego. 

Przeszedłem przez główną bramę 

i znalazłem się bezpośrednio przed 

studiem 30 finału. Kiedy publiczność 

zaczęła mijać bramę wejściową przyszło 

też dwóch dziennikarzy. Stwierdziłem, że 

to szansa ominąć tę kolejkę i pobiegłem za nimi. Przy drzwiach wejściowych z boku zatrzymał 

ich ktoś ze służby bezpieczeństwa i poprosił o identyfikator. Najpierw 1, potem 2 dziennikarz. 

Przyszła kolej na mnie. Ochrona rzuciła w moją stronę: „identyfikator”. Powiedziałem im: 

„Nie mam. „Ale test miałem zrobiony i kartę zdrowotną wypełniłem”. Cisza. „Pokaże pan 

potwierdzenie SMS”. Pokazałem a ochroniarz powiedział: „Jak tak panu zależy to pan 

wchodzi”. Prześwietlili mi plecak, przeszukali mnie i tak od dziennikarskiej strony znalazłem 

się w studiu głównym 30 finału WOŚP. 

STUDIO TELEWIZYJNE 

W studiu mogłem na własne oczy 

zobaczyć większość rzeczy wystawionych 

na licytację Allegro. Od butów Roberta 

Lewandowskiego do sukienki Agaty Dudy 

z Orłem. Po skończonym koncercie 

w drugim namiocie, w którym byłem 

wcześniej, zespoły przenosiły się tu i grały 

koncert aż do północy. Spotkałem też 

bardzo wiele znanych osób takich jak 

Jurek Owsiak, Martin Stankiewicz, Ola Petrus, kucharz Dominik Moskalenko czy Polski 

sobowtór Chucka Norrisa Jacek Pieniążek. Zrobiłem trochę zdjęć posiedziałem ponad dwie 

godziny i wróciłem do domu, żeby obejrzeć ostateczną deklarowaną sumę, o północy już 

w telewizji. W przyszłości na pewno też przyjdę do studia, bo można się tam fajnie pobawić 

i miło spędzić czas. 

Tekst i zdjęcia: wojownik 
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FAŁSZYWI PRZYJACIELE 

Czasami dzieje się coś, na co nie mamy wpływu. Przez ludzi, którzy sprawiają nam przykrość 

tracimy chęci do życia. Jestem w tej chwili w stanie przyznać, że cytat „prawdziwych 

przyjaciół poznaje się w biedzie” jest prawdą.  

Osoby, o których miałam super zdanie, z którymi kolegowałam się, tak naprawdę okazały się 

nikim. Zależało mi na nich, ale okazali się fałszywi na swój sposób, ubliżając mi, rozsyłając 

posty obrażające mój wizerunek, zacytuję „ … d … pokaż” lub „ile bierzesz za godzinę” albo, 

„jeśli nie stać cię na książki, d … daj”. Zapewne po tych wymienionych słowach skapniecie 

się, że to o Was chodzi moi drodzy. Zrozumiałam, że nie powinnam dawać się tak traktować, 

że powinnam zmienić moje towarzystwo, bo ludzie, którzy sprawiają przykrość drugiej 

osobie, nie powinni przy mnie być, nie zasługują na mój szacunek. Ludzie, których naprawdę 

lubiłam pokazali, jacy są naprawdę. Mam nadzieję, że kiedyś zrozumieją, jaką krzywdę mi 

wyrządzili swoimi słowami, czynami i zachowaniem.  

NIE ZAMYKAJCIE SIĘ NA LUDZI 

Miałam w klasie przyjaciółkę (wiem ze to czytasz).  

Moja była przyjaciółko pokazałaś mi wiele rzeczy oraz wspaniałą przyjaźń, ale czas pokazał 

jak potrafisz być zmanipulowana i przez innych szybko zmienić zdanie o mnie..  

Teraz jestem inna, mam nowych znajomych, mam bardzo fajną klasę oraz cudowną 

wychowawczynię, na którą mogę liczyć. Przede wszystkim w końcu odnalazłam osobę, która 

rozumie mnie bez słów, nie ocenia po wyglądzie, pomoże mi i rozumie, dba o mnie i się 

martwi. Nigdy nie spodziewałam się się, że poznam taką osobę jak ona. Mówię oczywiście 

o Wiktorii z mojej klasy. Ona pokazała mi jak być radosnym i uświadomiła mi, że nie wygląd 

się liczy a to, co masz w środku, przez nią zauważyłam, że jestem naprawdę piękna i silna, 

gdyż powtarza mi to codziennie, dzięki niej uwierzyłam w siebie. Takich ludzi powinno się 

cenić, a klasa, która kiedyś była tą najważniejszą już nią nie jest. Teraz jestem nowa ja, nowa 

klasa, nowa przyjaźń, nowe wszystko… Pamiętajcie, nie zamykajcie się na ludzi. 

Elza 

https://pixabay.com/pl/images/search/przyja%C5%BA%C5%84/ 
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KONCERT SANAH 

21 listopada w ERGOARENIE w Gdańsku odbył się koncert Sanah. Bardzo fajna atmosfera, 

super miejsce, oraz dużo ludzi (dwie godziny przed koncertem nie było już miejsc na 

trybunach). Wokalistka zaśpiewała swoje hitowe utwory takie jak: „2:00”, „Kolońska 

i szlugi”, „Szampan” i „Ale Jazz!”. Był to ostatni występ realizowany z jej trasy koncertowej 

„Kolońska i szlugi Tour”. Cały koncert trwał ponad dwie godziny. Ludzie świetnie się bawili, 

byli zadowoleni oraz bili hucznie oklaski. Jako ciekawostkę można dodać, że kilka godzin 

przed koncertem odbywała się gala FAME MMA 12. Myślę, że koncert był bardzo udany i to 

nie moja ostatnia podróż na tego typu wydarzenia. Poniżej zdjęcia z koncertu. 

Tekst i zdjęcia: XYZ 

 

POETYCKIE ROZMYŚLANIA „POETĄ SIĘ BYWA” 
KILLEMAN – UCZUCIA  
Znów ta ciemność ogarnia mnie 

Chce się od niej uwolnić, to boli mnie 

Staram się być dobry lecz ten demon wciąż nie chce mnie puścić,  

Kiedy uwolnię się z łańcuchów zrobionych z moich łez 

Jak anioł chcę wbić się w niebo, jak ptak latać wśród chmur, chcę już wolnym być od 

grzechów co trzymają mnie tu, jak mam się z tego uwolnić, coś czuje że cierpienie me się nie 

skończy, jak tu żyć, gdy ty wciąż przypominasz mi jak ból jest nieskończony 

Wciąż ten dzień przemija mi przed oczami, zobaczyłem cię z innym, ach chce już rzucić to 

w nie pamięć, chce zapomnieć jak nie patrzysz na uczucia me, wciąż mnie ranisz, czy ty aż tak 

bardzo nie widzisz mnie? 

Robię ciągle, to na co ty masz ochotę, nie chce mi się znów słyszeć jak ty znów czegoś chcesz, 

ja zaczynam się znowu stresować, jaka powinna być ta relacja, ten pisk zostanie w mojej 

głowie jak ty znów mówisz (jesteś tylko przyjacielem). 
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Czas znowu się spowolnił, gdy na ciebie spojrzałem, twój głos uspokaja mnie lecz twe słowa, 

wciąż mam w głowie, to ten nieskończony pisk bólu który wciąż me serce przenika i nie 

kończy się. 

 

GAZECIARA – MIŁOŚĆ 
Już prawie jedenasta na zegarze  
Wszyscy swoim snem zajęci  
A ja wciąż o Tobie marzę  
I szukam w pamięci swej. 
 

NIE PODDAM SIĘ 
Siedzę sama  
otulona kocykiem  
myśląc bez radości  
Słuchając muzyki,  
czuję, że jestem bezsilna,  
ale wiem że nie poddam się. 
Ludzie z czasem przechodzą gorsze dni, 
każdy często powtarzał to mi. 
 

OSZUSTWO INTERNETOWE – SPRYTNA PUŁAPKA 
WYCIECZKA DO KRAKOWA 

Był poniedziałek 6 grudnia 2021 roku. Tego dnia wypadały Mikołajki. Z racji tego różne firmy 

i sklepy od tygodni zalewały nas pomysłami na prezenty na mikołajki lub święta. Na swoim 

koncie bankowym miałem odłożone pieniądze na wyjątkową okazję. Jedna z firm 

sprzedających bilety zaproponowała swoim klientom od godziny 11:00 sprzedaż biletów na 

freakową galę MMA, która miała odbyć się w Krakowie. W tamtym momencie przyszło mi do 

głowy, że byłby to fajny sposób na spędzenie czasu w ferie. Wizja wycieczki do Krakowa 

i zobaczenie zawodników na żywo wydawała się czymś fajnym. Pomyślałem, że przyszedł 

czas aby wydać pieniądze z konta. Kiedy rozpoczęła się sprzedaż byłem jeszcze w szkole, 

dlatego chciałem najpierw wrócić do domu i na spokojnie zapłacić i wybrać miejsce. 

Wszystko działo się bardzo szybko.  

UWAGA OSZUŚCI!!! 

Wróciłem i wykonałem przelew. Bilet na wydarzenie powinien zostać od razu wysłany na 

mojego maila. Tak się jednak nie stało. Na ekranie wyskoczył komunikat „płatność 

odrzucona”. Wiedziałem przecież, że pieniądze zostały przelane. Wtedy do mnie dotarło, że 

zostałem oszukany. Byłem zdezorientowany i nie docierało do mnie, że właśnie straciłem 

kilkaset złotych. Nie jestem jednak typem osoby, która się poddaje. Zadzwoniłem na 
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infolinię, gdzie uzyskałem informację, że muszę 

wysłać maila z numerem transakcji, aby odzyskać 

pieniądze, które w dziwny sposób zostały 

ściągnięte z mojego konta bankowego. Miałem 

świadomość, że może to trwać nawet miesiącami. 

Postanowiłem działać. Wysłałem kilka, jak nie 

kilkanaście maili pod różne adresy mailowe tej 

firmy. Napisałem nawet do centrum obsługi 

klienta, które obsługiwało płatność.  

ODZYSKANE PIENIĄDZE? 

Z pomocą Pani Marty Bagińskiej od informatyki 

dowiedziałem się, że jeżeli firma mieści się na 

terenie Warszawy a ja bym się wybrał do jej 

siedziby i wydrukował potwierdzenie przelewu, musieliby mi zwrócić środki. Nie było jednak 

takiej konieczności, ponieważ najwyraźniej mieli mnie tak dosyć, że wysyłałem im ciągle 

maile z prośbą o zwrot środków, że pieniądze wróciły następnego dnia pod wieczór. Ta 

sytuacja pokazuje jak przemyślane powinny być rzeczy które chcemy kupić, ponieważ 

jednym kliknięciem możemy stracić coś na co pracowaliśmy bądź to co odkładaliśmy przez 

dłuższy czas. 

wojownik 

Dwie federacje jeden sport 
Jakiś czas temu napisałem do Majdanki o przebiegu konferencji prasowej poprzedzającej 

galę FAME MMA. Na forum dziennikarze zadawali zawodnikom pytania, na które 

respondenci odpowiadali czasami w różny sposób, nieraz chcąc ośmieszyć swoich rywali.  

FAME MMA 

Parę lat temu organizacja FAME MMA była jedyną tego typu w Polsce. W 2020 roku powstały 

inne organizacje typu freak-fight (Termin Freak MMA w wolnym tłumaczeniu oznacza 

szalone walki.). Niektóre z nich tworzone na siłę przez byłych zawodników FAME nie odniosły 

takiego sukcesu jak pierwsza federacja. Jednak jedna z federacji odniosła podobny, jeśli nie 

taki sam sukces jak pierwotna organizacja. To tak jakby porównać firmę Coca-cola do Pepsi. 

Karolina 
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Przewodniczy jej znany i lubiany na polskiej scenie muzycznej piosenkarz Malik Montana. 

Nazwa nadana przez włodarzy to HIGH LEAUGE.  

GALA  

Chcąc porównać dwa wydarzenia wybrałem się na 

pierwszą konferencję II gali Malika Montany, która 

odbyła się w hali GLOBAL EXPO w Warszawie. Po 

wejściu na halę ochroniarz zeskanował mi bilet. 

Następnie dostałem opaskę potwierdzającą wejście 

i wreszcie wszedłem na salę. W trakcie konferencji 

zostały odsłonięte karty walk na galę. Wydarzenie 

poprowadził Arkadiusz Pawłowski. Wszystko było 

nadawane na żywo w serwisie Youtube. Transmisję 

obejrzało ponad pół miliona osób. Kiedy była przerwa 

udało mi się zrobić zdjęcia z osobami polskiego 

Internetu i nie tylko. Byli też ludzie i dziennikarze ze znanych programów telewizyjnych. 

Całość przebiegła w bardzo fajnej atmosferze. Walki odbywają się w Tauron arenie 

w Krakowie 5 lutego 2022 roku. 

Tekst i zdjęcie: wojownik 

„Save me”, „Save you” i „Save us” to trzy książki, 

które tworzą serię o Maxton Hall. 
Książki opowiadają historię kilkunastu uczniów Maxton Hall uczęszczających właśnie do 

ostatniej klasy. Ze względu na to, że jest to szkoła prywatna spora część uczniów to typowi 

nastolatkowie, którzy mają bogatych i wpływowych rodziców. Są też wśród nich Ci 

uczniowie, których rodzice nie zarabiają milionów i nie mają wielkich firm. Taką uczennicą 

jest Ruby Bell i jej starcie świata ze światem jednego z tych bogatszych kolegów daje 

początek całej historii. 

Czytając opisy tej szkoły często żałowałam, że nie mogę odwiedzić tego miejsca. Sprawia ono 

wrażenie bycia szkołą z charakterem. Oprócz tego są też domy Ruby i Jamesa, które bardzo 

się od siebie różnią. Poznajemy też siedzibę firmy Beauforta, dom ciotki Ophelii oraz domy 

przyjaciół Jamesa. A także inne miejsca, które odwiedzają bohaterowie.  
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To prawdziwy romans dla „młodych dorosłych", uwspółcześniona historia Kopciuszka 

z pazurem. 

Szczerze, bardzo polecam tę książkę każdemu kto lubi powieści młodzieżowe. Ilość wątków 

sprawi, że na pewno nie będziecie narzekać na nudę. I gwarantuję, że trudno będzie Wam tę 

książkę odłożyć. Czasem nawet „jeszcze jeden rozdział” to będzie zdecydowanie za mało. 

WERONIKA 

 

https://www.empik.com/pakiet-save-me-save-you-save-us-kasten-

mona,p1234315919,ksiazka-p 


