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DZIEŃ OTWARTY u SIENKIEWICZA 

   Ten wyjątkowy Dzień rozpoczął się od krótkiej 
części informacyjnej, a RODZICÓW i PRZYSZŁYCH 
PIERWSZAKÓW serdecznie przywitała Pani Dyrektor 
Krystyna Bielecka-Zagórna oraz opowiedziała krótko 
o szkole i jej zaletach. Następnie przyszli uczniowie 
klas pierwszych wyruszyli zwiedzać szkołę  
i wspaniale się przy tym bawić, bo atrakcji nie 
brakowało. 
   Np. w s. 52 młodzi naukowcy zgłębiali tajniki 
różnych substancji i wykonywali doświadczenia pod 
okiem p. Kasi, która w naszej szkole uczy biologii  
i chemii. W sali 21 p. Paweł prezentował roboty 
konstruowane na zajęciach robotyki, które prowadzi 
w naszej szkole. Można też było przymierzyć okulary 
VR i posurfować po wirtualnej rzeczywistości, 
porozmawiać z naszym Emysem, czyli robocikiem, 
który szybko nauczy cię języka angielskiego, 
potańczyć z p. Ewą, pokonać tor przeszkód, 
malować, wycinać, grać w szachy i na instrumentach, 
układać słowa z liter, a nawet udzielić pierwszej 
pomocy. 
   Nasi goście mogli też spróbować pysznego 
popcornu i waty cukrowej ufundowanych przez Radę 
Rodziców. 
   Na koniec przyszłe pierwszaczki dostały balonik  
i smycz z logo szkoły, które będą im przypominać tę 
miłą wizytę u Sienkiewicza i wróciły uśmiechnięte do 
domu. 
   Nad wszystkim czuwali przemili nauczyciele wraz  
z koordynatorkami dzisiejszej imprezy- p. Anetą Żak- 
Izbińską i p. Deborą Szkudlarek, członkowie 
Samorządu Uczniowskiego, którzy służyli swoją 
pomocą i oprowadzali naszych gości po szkole. 
   Nad sprzętem czuwała p. Małgorzata Giniewska  
i to dzięki niej cieszyliśmy się dobrym dźwiękiem. 
Wszystkim zaangażowanym w dzisiejszy dzień: 
rodzicom z Rady Rodziców: p. Idze Szmycińskiej- 
Berleć, p. Anecie Dudzie- Karandish, p. Agnieszce 
Krause, p. Annie Ziemińskiej i p. Emilii Gumińskiej 
oraz wszystkim nauczycielom, pracownikom obsługi. 
DZIĘKUJEMY z całego serca i czekamy na NASZYCH 
PRZYSZŁYCH PIERWSZAKÓW!  

MBodnar 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dw.: Co sądzisz o streatwear?  
T.: Nie wypowiadam się już na ten temat.  
 
Dw.: Gdzie najczęściej kupujesz swoje 
ubrania?  
T.: Nike.  
 
Dw.: Czy czujesz się jakby znany w naszej 
szkole?  
T.: Nie czuję się znany, ale ludzie 
rozpoznają mnie na ulicy.  
 
Dw.: Czyli uważasz, że jesteś popularny?  
T.: Nie. 
 
Dw.: Co sądzisz o osobach które cię nie 
lubią?  
T.: To jest ich zdanie.  
 
Dw.: Dlaczego akurat “Trapi”?  
T.: Kiedyś nagrywałem trap i od tego jest 
,,Trapi”.   
 
Dw.: Kim się inspirujesz?  
T.: ,,Central Cee”.  
 
Dw.: Kogo najczęściej słuchasz?  
T.: ,,Young Leosia”, ,,Central Cee”, ,,Russ 
Milion”.  
 
Dw.: Twój ulubiony styl muzyki?  
T.: Drill.  
 
Dw.: Ile kosztują twoje ubrania?  
T.: Bluza-500zł (w zaokrągleniu), spodnie-
ok. 400zł, gacie w sumie nie wiem ale ok. 
100zł, koszulka ok. 90zł, skarpetki ok. 50zł, 
buty ok. 500zł, razem ok. 1640zł.  
 
Dw.: A co sądzisz o alternatywkach?  
T.: No to tak, w szkole nie można nosić 
kaptura, ale za to łańcuchy i rozdarte 
rajstopy już tak. To mrozi.  
 
Dw.: Co powiesz o używaniu telefonów w 
szkole?  
T.: Powinna być jedna dłuższa przerwa, 
podczas której można używać telefonów 
albo starsze klasy mogłyby mieć 
pozwolenie na korzystanie z nich. 
 
Dw.: Twoi najlepsi przyjaciele to?  
T.: Gabryś, Rudy, Hubert, Antek, Dawid.  
 
 

 

 

 

      W naszej szkole zmiany… Dolny hol i korytarze 

stały się bardziej komfortowe i nastrojowe, bowiem 

u Sienkiewicza zagościły barwne i miękkie kanapy. 

Teraz przerwy staną się przyjemniejsze  

i przytulniejsze, prawie jak w domu.  

   Dbajmy o nie, tak jak robimy to w domu, żeby 

przetrwały nie tylko jedną przerwę, a czas wolny od 

lekcji upływał nam pod znakiem przytulności ;) 

MB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 



Dw.: Ostatnie pytanie- czy masz 
dziewczynę?  
T.: Na ten moment nie. 
 
Dw.:  Dzięki za wywiad.  
T.: Spoko. 
 

Wywiad przeprowadziła:  
Hania Krzyżanowska, kl. 8f 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czy zaaklimatyzowałeś się już w naszej szkole?  

– Tak.  

 Jak ci się tu podoba? 

 – Dobrze! Ha, ha! 

Czy lubisz swoją klasę? 

 – Tak. 

Czy zmieniłbyś coś w naszej szkole, jeżeli tak, to co? 

– Szczerze? Żeby te kwiaty nie stały na parapecie, bo 

nie ma czego podziwiać. Polecam postawić je  

na środku korytarza. 

 Jak czujesz się w nowym otoczeniu? 

 – Dobrze, fajni ludzie są niektórzy. 

Co lubisz robić w wolnym czasie w szkole? 

– Gapić się przez okno, rozmyślać i rozmawiać  

z ludźmi, fajnymi ludźmi, jak: Igor Walczak, Antek 

Guzikiewicz, Marta Falfura, Hubert Urbański (ten  

z milio  nerów ;)), pani Monika Bodnar, Piotrek (ten 

szalejący chłop), Hubert z 8b i reszta ludzi, jakich 

znam też jest spoko, ale podałem najfajniejszych.  

Kto jest twoim wzorem do naśladowania? 

 – Brak.  

Czy uważasz, że dziewczyny mogą malować się do 

szkoły? 

– Powiem tak, niech robią, co chcą, to one potem 

dostają upomnienie od nauczycielek, więc ja się w to 

nie wtrącam. 

Co uważasz o zakazie używania telefonów  

w szkole? 

 – Uważam, że 8. klasy mogłyby używać, a reszta nie.  

Jeśli to nie wypali, to zbiorę ludzi i zrobię strajk przed 

szkołą, a jak to nie wypali, to napiszę do prezydenta, 

a on to wszystko podpisze, więc łatwo pójdzie. ;) 
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Czy chciałbyś spędzić noc w szkole? 

 – Tak, jeżeli nie będą zabierać nam telefonów, bo 

nie ma mowy, że będę gadał z ludźmi 24 h na dobę. 

Czy twoim zdaniem lekcje powinny trwać dłużej czy 

krócej? 

 – Co to za pytanie?- przecież wiadomo, że dłużej, 

ponieważ młode umysły muszą się kształtować  

,,na lepszą szkołę, a potem na zawód”. Nie no, tak  

na serio, to oczywiście, że krócej, max 20 minut. 

Jaki jest twój ulubiony przedmiot? 

 – Gdyby był taki przedmiot jak spanie, to byłby 

moim ulubionym. 

Jaka jest twoja ulubiona klasa? 

 – Gdybym miał skłamać, powiedziałbym, że 8f,  

ale szczerze, to lubię 8b. 

Twoja ulubiona nauczycielka? 

– Pani Aneta Żak- Izbińska i p. Monika Bodnar. 

 Czy ktoś z twojej klasy ma problem  

z podporządkowaniem się zasadom? 

 – Tak, Gabrielito. :D 

Która szkoła jest lepsza, ta czy twoja stara? 

 – Moja stara, oczywiście… szkoła.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 streetwear 
*** 

- Odpowiadając na  pytanie, co sądzę o ubiorze 
streetwear, moim zdaniem jest to trochę 
wywyższanie się, że ktoś ma coś lepszego niż inni. 

Natalia Bilińska, 8b 
 

*** 
- Według mnie, ludzie noszący ciuchy w stylu 
streetwear, nie powinni ubierać się tak do szkoły, 
ponieważ osoby, które nie mają pieniędzy, mogą 
poczuć się gorzej w takim towarzystwie. 

 
*** 

- Sądzę, że za duże bluzy wyglądają brzydko i czasami 
jak worek. Na markowe ubrania nie ma co wydawać 
za dużo pieniędzy, bo to zwykłe ubrania z napisem. 

 
*** 

- Każdy ma swoje gusta, ale niektórzy ich nie 
posiadają. Jest to lepsze niż, na przykład bycie 
alternatywką. 

Złota Cegła 
*** 

- Każdy może się ubierać tak jak chce, jednak ten styl 
nie jest dla mnie przekonujący. Jak dla mnie 
występuje o wiele więcej stylów lepszych od tego. 

Bad Harry 
*** 

- Uważam, że streetwear nie jest wcale taki zły, bo 
fajnie jest się czasem modnie ubrać, ale trzeba to 
robić z umiarem. 

*** 
- Streetwearowcy to osoby, które wszystkie 
pieniądze wydają na ciuchy, żeby się pofleksować. 

Gal Anonim 
*** 

- Streetwear noszą fajne osoby, które ubierają luźne, 
ale modne ubrania. Myślę, że są dobrymi ludźmi,  
z którymi można fajnie spędzić czas, bo są to głównie 
super osoby. 

*** 
- O streetwear myślę, że jest się fajnie modnie 
ubierać, ale żeby nie przesadzić. 

 
*** 

- Streetwearowcy to osoby, które ubierają się 
modnie i zawsze noszą markowe ubrania. 

Young Lizard 
 

- Streetwear to jest ubiór, który noszą dresiarze. 
Ogółem wyglądają jak strachy na wróble i jak worek. 

Wywiad przeprowadziła:  
Hania Krzyżanowska, kl. 8f 
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Jak ktoś poszukuje pracy dorywczej, to mogę ich 
zatrudnić, żeby mi szczury w piwnicy odstraszali. 

Odża 
*** 

- Uważam, że streetwear to bardzo fajna rzecz. 
Podoba mi się ten styl i myślę, że jest wygodny. 

Johny Bravo 
*** 

- Uważam, że streetwear to ciekawy styl ubierania 
się, w którym wszystko jest spójne i do siebie pasuje. 
Moim zdaniem jest to dobry sposób na wyrażanie  
siebie. 

*** 
- Streetwear widzę jako ubiór, który przypomina 
stracha na wróble siedzącego na polu 
kukurydzianym, czyli jest fajny. Każdy styl ma  
w sobie plusy, a jeśli komuś się to podoba, to niech 
tak nosi. 

Hadża z 8d 
*** 

- Sądzę, że niech każdy ubiera się jak chce, to ich 
sprawa. Jak komuś się to nie podoba, to ma po 
prostu problem. 

Oskar 
*** 

- Moim zdaniem styl streetwearowy jest bardzo 
ładny i często też wygodny, aczkolwiek nie zwracam 
uwagi na to, jak ktoś się ubiera. 

Brazylijka 
*** 

- Pierwszy raz słyszę takie coś jak streetwear. 
Neutralnie odnoszę się do wszystkich stylów, czyli 
jest mi obojętne, co kto nosi. 

 
*** 

- O streetwear sądzę, że tak ubierają się same gity  
i ludzie którzy mają gust, pozdrawiam. 

Gabrielito, 8c 
*** 

Streetwear jest git, lubię. 
Tiger Bonzo Tego Typu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STREETWEAR – 

WSPÓŁCZESNA 

MODA ULICZNA 

   Streetwear to w tłumaczeniu dosłownym  

moda uliczna, jednak nie odnosi się do wszystkiego, 
co można zobaczyć na ulicach. Słowo to na początku  
odnosiło się  głównie do grupy surferów  
i skejterów z Los Angeles. W obu przypadkach strój 
odgrywał znaczącą rolę, bo miał być wygodny.  
 
Dlatego streetwearowcy noszą miękkie i luźne 
ubiory. Do tego dochodzą, np. nadruki i hasła 
umieszczone na ubraniach, które dodatkowo 
podkreślają streetwearowy styl. 
 

JAKIE MARKI 

TWORZĄ UBRANIA 

W NURCIE 

“STREETWEAR”? 

   Przy tworzeniu garderoby w stylu streetwear warto 
zacząć od sprawdzenia brandów, które skupiają się 
wokół mody ulicznej. Przede wszystkim jest to tak 

kultowa firma jak Vans, która ma w swojej ofercie 

buty Vans oraz odzież Vans. 
 

https://1but.pl 
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 W nurcie tym rozgościły się też takie wielkie marki 

jak: Nike, Adidas czy New Balance. Choć 

są one głównie sportowe, z sukcesami łączą się ze 
streetwearem i znanymi artystami. 

   Z kolei brand Supreme w ostatnich kilku 

sezonach jest absolutnym hitem z mocnym 
wsparciem wielu instagramowych influencerów. 
Wśród producentów są też polskie marki – warto 

znać chociażby PROSTO, MISBHV, Local Heroes 
czy The Hive. 
 

CO POWINNA 

ZAWIERAĆ 

GARDEROBA 

STREETWEAROWA? 

   Zacznij od butów! Sneakersy to podstawa. 

Świetnie sprawdzą się także tenisówki od Vans, 
wsuwane lub sznurowane. Im bardziej oryginalne, 
tym lepiej. Już same buty mogą stać się świetną bazą 
streetwearowej stylizacji. 
 

Spodnie – mogą to być luźne dresowe ze 

ściągaczami albo oversizowe jeansy z obszernymi 
przetarciami. Dla dziewczyn boyfriendy  
z podwiniętymi nogawkami, albo spodnie  
z kieszeniami – obszerne i swobodne. 
 

Ważną rolę w tym stylu odgrywają koszulki, 
będące nośnikiem ciekawych lub kontrowersyjnych 
treści. Koszulka i buty, a potem cała reszta. 
 

Koszula w kratę wraca na salony, to znaczy na 

ulice. Podwinięte rękawy dodadzą takiej koszuli 
szczypty nonszalancji. 
 

Bluza z kapturem – absolutny must have mody 

streetwearowej. Warto zainwestować w taką  
z wysokiej jakości bawełny. Bluzy są świetnym 
pomysłem dla par – takie same pod względem 
kolorystycznym będą stanowić fajny element stroju 
łączący ze sobą dwie osoby. Dopełnieniem tej 
stylizacji będzie czapka z daszkiem z wyraźnym 
napisem lub wzorem oraz nerka, która zastąpi 
torebkę lub plecak. 
 

 Jeśli chodzi o dodatki to szerokie bransoletki  

z elastycznych materiałów, ciekawy zegarek oraz 

duże okulary podkreślą streetwearowy styl. A dla 
naprawdę wkręconych w sprawę – odjechane 
wysokie skarpety z wzorami, dwie takie same albo 
dwie różne. 
 
   I wygląda na to, że streetwear zostanie z nami na 
długo – to wygodne ubrania, które poza jakością, 
gwarantują także nieszablonowe podejście do 
codziennego stroju. 

MB na podstawie: 
https://1but.pl/strona/blog/moda/streetwear 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 60-ny 

 
*** 

- Moim zdaniem 60-ny, czyli mówiąc prościej 
kapusie, mają swoje powody, by skarżyć na innych, 
ale czasem jest to faktycznie niefajne, tym bardziej, 
jeśli ktoś powiedział to żartobliwie i nie chciał nikogo 
tym obrazić. 

*** 
- Według mnie 60-ny nie powinny robić tego, co 
robią, bo mogą wpakować niewinnych ludzi  
w poważne problemy prawne lub pieniężne. 

 
*** 

- To nie fair, jak jedna osoba zaufa drugiej, a ta coś 
wygada innym, na przykład sekret. 

 
*** 

- 60-ny to po prostu ludzie, którzy mnie denerwują. 
Bad Harry 

*** 
- Nie jestem za byciem 60-ną, ponieważ przez to 
możemy stracić znajomych, przyjaciół i szacunek. 

pinterest.com 
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***  
- 60-ny są to niefajne osoby. Wiadomo, że zawsze 
ktoś naskarży na kogoś, ale 60-ny skarżą co chwilę. 
Wszystko wygadują i myślę, że nie powinno się na 
nie tracić czasu. 

*** 
- Kapuś! Kapuś! Myślę, że jeżeli kablujesz na coś, co 
cię nie dotyczy i nie jest to takie złe, to idź spać  
w śpiulkolocie i się nie odzywaj, tylko śpij i śnij o tym, 
że kablujesz zamiast to robić. 

Hadża, 8d 
*** 

- Po co skarżyć o jakiś błahostkach? Niech się do 
mnie nie zbliżają, smacznej kawusi. 

Wróżka Zębuszka 
*** 

- Myślę, że skarżenie nie jest fajne, ale zależy też od 
sytuacji. 

*** 
- 60-ny to osoby, które pod presją puściły farbę; 
często to słowo występuje w tekstach znanych 
raperów. 

Young Lizard  
*** 

- Jeśli chodzi o 60-ny, to myślę, że są zdradliwe i nie 
powinny się wypowiadać. 

*** 
- O 60-nach sądzę, że nie mają immersji. Nie życzę im 
nic dobrego. 

Gabrielito, 8c 
*** 

- Sześćdziesiątka, nie lubię chłopa. 
*** 

- O 60-nach myślę, że czasami trzeba im przytrzymać 
język za zębami, ponieważ ich słowa mogą kogoś 
obrazić albo wpędzić w kompleksy. 

 
*** 

- 60-ny: nie szanuję. Takie osoby 
mają pewnie roczny bilet na policji, 
żeby mogły konfidencić. 

Odża 
 

 Śpiulkolot 

 
- Spanie do 15.00 jest git, a wstawanie o 8.00 jest dla 
boomerów, ale i tak słowo Gitoza bardziej oddaje. 

Antek Paszkowski, 8c 
*** 

- Śpiulkolot- zwyczajne słowo, które zostało wybrane 
na młodzieżowe tylko dlatego, że uczestnicy ankiety 
zagłosowali na nie ze względu na specyficzną 
zabawną nazwę. 

*** 

- Śpiulkolot-  brzmi jak jakiś samolot senny. Ogółem 
moim zdaniem to jakiś dzban wymyślił. 

Odża 
*** 

- Najpopularniejsze słowo roku ,,śpiulkolot” to tak 
naprawdę jeden wielki troll. Totalnie nikt tego słowa 
nie używa, jest głupie. Moim zdaniem powinno 
wygrać naura. 

Towarzysz Stalin 
*** 

- Nigdy nie słyszałem tego słowa do czasu ogłoszenia 
wyników w konkursie. Zastanawiam się kto to 
wybierał. 

Eryk Rosiński, 8c 
*** 

- Śpiulkolot- co to za słowo? Co za dzban je wybrał? 
Chyba jacyś boomerzy. W skrócie Ż-E-N-A-D-A. 

Oskar 
*** 

- Nigdy nie słyszałem wyrazu ,,śpiulkolot”. Według 
mnie jest to niemodne słowo, na które głosowały 
tylko osoby starsze, nie mające pojęcia o dzisiejszym 
świecie. 

*** 
- Słowo ,,śpiulkolot” trochę mrozi. Nie używa się 
słów tego typu, naura. 

Gabrielito, 8c 
*** 

- Co to jest ten śpiulkolot, łóżko? Skąd to się wzięło? 
Nigdy w moim życiu nie użyłam tego słowa na 
poważnie. 

Hadża, 8d 
*** 

- Myślę, że słowo ,,śpiulkolot” nie powinno istnieć. 
Dużo ludzi nie znało nawet tego wyrazu. Uważam, że 
nie powinno znaleźć się nawet na podium, jest dużo 
lepszych określeń. 
Jest dużo lepszych słów, które idealnie usadowiłyby 
się na pierwszym miejscu, aczkolwiek z tego, co 
zauważyłam, mnóstwo młodych ludzi naśladuje 
memy, na przykład ,,dwa bułki”, ,,siuuu” czy ,,tego 
typu”. 

Johny Bravo 
 

 Młodzieżowe słowa 

 
- Imo, Rel. 

Antek Paszkowski, 8c 
*** 

- Młodzieżowe słowa roku według mnie to: rel, 
mrozi, wow, mega. 

*** 
- ,,Trochę mrozi” czasem używam. Powinna wygrać 
,,naura”. 
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*** 
-Według mnie najbardziej młodzieżowe słowo to: 
,,twoja stara”, potężny ,,rel”, no i ,,siur” oczywiście, 
pozdrawiam. 

Hadża, 8d 
*** 

- Najczęściej używam „XD”, drugie słowo to „naura”, 
no po prostu idealne, co mam więcej powiedzieć. 

Wróżka Zębuszka 
*** 

- Według mnie słowem młodzieżowym jest ,,twoja 
mama”, ,,60-na”, ,,kapuś”, ,,nikt nie pytał”. 

Odża 
*** 

- Według mnie na topie młodzieżowych słów 
powinny się znaleźć: „twoja stara”, ,,naura”, lecymy 
dur (lecimy z koksem). 

*** 
Najlepsze słowa to: „naura”, „gitem”, „oddaje”, „giga 
czad”, „ yellow pejpers”. 

Gabriellito, 8c 
 

 e- papierosy 

 
- E- papierosy moim zdaniem, mimo, iż faktycznie 
wywołują mniejsze szkody niż zwykłe papierosy, są  
za dużo używane przez młodzież w wieku 13– 16 lat, 
przez co pokazują, że nastolatki są trochę 
zaniedbywane i chcą być w centrum uwagi swoich 
rówieśników. 

Natalia Bilińska, 8b 
*** 

- Według mnie e-papierosy nie są niebezpieczne tak 
jak zwykłe, ale też uzależniają. Są formą 
odstresowywacza, po który sięgają młodzi ludzie. 

 
*** 

- Uważam, że powinny być zabronione. Bardzo 
szkodzą zdrowiu i palenie tego to patologia. 

 
*** 

- E-papierosy– dym, śmierć, rak płuc. 
mr.elbedgar 

*** 
- Jeśli ktoś pali to nie mój problem, po prostu psuje 
sobie zdrowie, niezależnie, czy mówimy  
o normalnych papierosach czy o tak zwanych 
„ekach”. 

Bad Harry 
*** 

- Sądzę, że e-papierosy są szkodliwe, na pewno nie 
tak szkodliwe jak zwykłe, ale i tak nie są dobre. 

 
 
 

*** 
- Sądzę, że e-papierosy są dość szkodliwe. Prawdą 
jest, że niektórzy palą je bez nikotyny, ale jest 
mnóstwo osób, które palą je z tym wyniszczającym 
środkiem. 

*** 
- Sądzę o e-papierosach, że są złe i niszczą płuca, ale 
są mniej wyczuwalne niż inna wersja. 

 
*** 

- Nie stwierdzono, że e-papieros jest tak szkodliwy 
jak zwykłe papierosy. Osobiście uważam, że każdy 
ma swój rozum i to prywatna sprawa każdego z nas. 

 
*** 

- E- papierosy nie są dla dzieci i palenie ich jest 
chęcią przyłączenia się do grupy, ponieważ inni też 
to robią. Takie osoby chcą być fajne, ale to tylko 
odstrasza. 

*** 
- E- papierosy palą jakieś badboye i badgirls. Ogółem 
mój szacunek do takich osób jest niski. Myślą, że jak 
to palą, to są już dorośli, a tak naprawdę mentalnie 
mają po 5 lat. 

Odża 
*** 

- Nigdy nie paliłem i nie zamierzam. 
 

*** 
- E- papierosy nie oddają, nie mam nic do 
użytkowników, ale sam nie palę. 

Eryk Rosiński 
*** 

- E- papieroski są spoko, jeśli ktoś chce zepsuć swoje 
zdrowie. Uważam, że papierosy to indywidualna 
sprawa każdego. 

*** 
- E- papierosy– spoko, nie śmierdzą jak zwykłe, 
ogólnie nie mam zdania. 

 
*** 

- Papierosy zwykłe czy elektroniczne są 
niebezpieczne i nie powinno się ich palić. 

 
*** 

- E- papierosy szkodzą zdrowiu i nie polecam ich 
palić, bo to strasznie uzależnia i trudno się od tego 
odzwyczaić. 

*** 
- Nie mam nic do użytkowników, ale sam nie palę. 

 
*** 

- Przynajmniej to nie szlugi. 
Oskar 

 
Dbaj o swoje zdrowie--> nie pal  
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*** 
- Uważam, że palenie nas niszczy. Niby nie mam do 
takich osób nic, ale nie lubię, gdy robią to przy mnie. 

Wróżka Zębuszka  
*** 

- Uważam, że e- papierosy to nic złego i to, czy ktoś 
ich używa, to jego sprawa. 
 

*** 
- Zerówki i ograniczone e-papierosy nie są szkodliwe, 
sama chciałabym zacząć powoli je palić. 

Hadża, 8d 
*** 

- Uważam, że e-papierosy są lepszym zamiennikiem 
zwykłych fajek, ale moim zdaniem nie powinno się 
tego używać przed 16. rokiem życia, bo to 
niezdrowe. 

*** 
- Dla mnie jest obojętne kto pali, a kto nie, np.   
niektórzy znajomi, nawet w moim wieku, palą e-
papierosy, ale ja nie chciałabym palić.  

 
*** 

- To w ogóle nie moja sprawa. Kiedyś mi nawet 
proponowali i odmówiłem. 

 
*** 

- O e-petach myślę, że fajnie kurzą. Gitem sprzęt, ale 
nie palcie, czytelnicy z gazetki, pozdrawiam. 

Gabrielito, 8c 
 

 zodiakary, kamieniary 

 
- Lubię je, sama się tym interesuję. Co prawda często 
ludzie się ze mnie śmieją, ale moje własne 
przekonania i zainteresowania są ważniejsze, niż 
ludzie, z którymi nie jestem niesamowicie mocno 
związana. 

Wróżka Zębuszka 
*** 

- Zodiakry- moja rodzina. Mówię wam, że, jeśli jesteś 
Wagą, to masz dobry matching z Bykiem. Kocham 
Byki. Ryby są cudowne, polecam serdecznie. 
Koziorożec trochę meh, ale jednak jak najbardziej 
tak. Bądź kim chcesz. Gdzie jest mój Byk? 

Waga 
*** 

 
Kamieniary lubią kamienie i ja też. Jak ktoś chce 
kamienie, to w moim bagnie można znaleźć. 

Odża 
 
 
 
 

 telefony  

 
-Jeśli chodzi o zakaz używania telefonów w szkole, to 
stwierdzam, że jest on kompletnie bez sensu. 
Nauczyciele zabierają nam telefony i oddają do 
sekretariatu z myślą, że to nas czegoś nauczy i już nie 
będziemy ich używać. Wszyscy wiemy, że tak nie 
jest. Odbieramy telefony od pani z sekretariatu  
i znów ich używamy. Mimo wszelkich starań, nikt 
całkowicie nie zabroni nam korzystania z komórek, 
więc moim zdaniem ten zakaz wywołuje tylko 
niepotrzebne starcia między uczniami  
a nauczycielami. Głównym powodem tego zakazu 
jest to, że robimy zdjęcia, co rzadko pokrywa się  
z prawdą. Nie robimy nikomu krzywdy, używając 
komórek. Powinniśmy mieć prawo do używania 
telefonów na przerwach. 

Zuzia Tkaczuk, Julita Pomocka, Zosia Kołtuniak 
 

*** 
- Naszym zdaniem używanie telefonu na przerwach 
może niektórych dekoncentrować, przez co nie 
mogą się skupić na lekcji. Natomiast kilka przerw dla 
starszych klas na te urządzenia byłoby jak najbardziej 
dobrą opcją. 

Święta Piątka 
*** 

- Jakby pozwolono używać telefonów, to nie byłyby 
ciągle zajęte łazienki, a jak ktoś musi skorzystać  
z WC, to nie może. 

 
*** 

-Szczerze, myślę, że ten zakaz jest zbyt 
rygorystyczny, bo większość uczniów po prostu 
potrzebuje skorzystać z telefonu, chociaż by po to, 
aby odpisać ważnej dla niej osobie, bo przecież 
często jest tak, że mamy przyjaciół z innej szkoły lub 
miasta. Drugim przykładem jest to, że możemy 
potrzebować sprawdzić jakąś informację w telefonie 
do pracy domowej, bo ktoś zapomniał zrobić lub po 
prostu na lekcje. Jednakże równie ważnym 
powodem jest to, że niektórym uczniom po prostu 
ciężko nawiązuje się kontakty i wolą odpocząć 
przeglądając social media lub słuchając muzyki,  
a przecież nie jest to nic złego. Dlatego uważam, że 
powinno się, przynajmniej choć trochę, znieść ten 
zakaz i ograniczyć, np. do jednej lub dwóch przerw 
dziennie. 

Marta Falfura 
*** 

- Według mnie telefony powinny być używane przez 
uczniów na przerwach, ponieważ jest to 
indywidualna sprawa każdego, gdy odpoczywa 
między lekcjami, dla jednego będzie to posiedzenie  
z kolegami i zjedzenie bułki, a dla innego siedzenie 
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samemu i zrobienie jakiejś rzeczy na telefonie. 
Oczywiście, jak byłoby można używać telefonu, kary 
za np. robienie zdjęć, powinny być większe. 
Wszystko jest dla ludzi, jak się tego używa we 
właściwy sposób. 

Antek Gulbinowicz, 8b   
*** 

- Zakaz używania telefonów, moim zdaniem, jest 
nieco surowy. Rozumiem, że wiele uczniów jest 
uzależnionych od telefonu i przerwy wyglądałyby 
tak, że każdy uczeń siedziałby na komórce, ale 
chociaż słuchanie muzyki na słuchawkach na 
przerwach powinno być dozwolone (na głośniku nie). 

 
*** 

- Uważam, że powinno móc się używać telefonów, 
ale nie cały czas, np. na co drugiej przerwie, żeby 
nawiązywać jakiekolwiek kontakty z rówieśnikami. 
Powinniśmy mieć jednak dostęp do telefonu po to, 
aby móc w razie czego coś sprawdzić lub do kogoś 
napisać. 

*** 
- O zakazie telefonów w szkole sądzę, że pomimo 
zakazu, i tak dużo uczniów z nich korzysta,  
a nauczyciele tylko niepotrzebnie muszą się męczyć 
ze zwracaniem uwagi. Telefony powinny być 
dozwolone, ponieważ jest to sprzęt, którego i tak 
ciągle używamy, czy to w domu czy na dworze, więc 
nie widzę większych przeciwwskazań, żeby w szkole 
były one zakazane na przerwach. Byłoby wtedy 
trochę ciszej, a niektórym ten hałas naprawdę 
przeszkadza. 

Rudy 
*** 

- Naszym zdaniem telefony nie powinny być 
zakazane na przerwach. Możemy uzasadnić to 
wieloma przykładami, najbardziej przemawiające to, 
np.: większy spokój i cisza na korytarzach, większa 
swoboda w sprawdzaniu potrzebnych rzeczy, m.in. 
planu zajęć, a także ułatwiona komunikacja  
z rodzicem. 

*** 
- Według mnie telefony nie powinny być zabronione 
w klasach 7-8, ponieważ młodsze dzieci mogą się od 
nich łatwo uzależnić i używałyby ich na każdej 
przerwie, a starsze nie korzystałyby z nich za często, 
jedynie, aby coś pokazać lub sprawdzić. 

 
*** 

- Jest to dla mnie bezsensowne (zakaz korzystania  
z telefonów), ponieważ w tych czasach większość 
osób nie potrafi bez nich funkcjonować i są oburzeni, 
gdy nauczyciele zabierają im telefon. Sądzę, że  
powinniśmy móc używać telefonów, chociaż na 
przerwach, bo w czasach, w których żyjemy, dużo 

osób jest już uzależnionych od telefonów, a to, czy 
chcą ich używać czy nie, to ich sprawa. Dobrze  
wiedzą o tym, że patrzenie często na ekran jest 
szkodliwe. Zakaz korzystania z telefonów powinien 
być wstrzymany chociażby na przerwach, na lekcji 
nauczyciel zabierałby je, ale tylko do końca lekcji, po 
czym oddawał uczniowi. 

Natalia Bilińska, 8b 
*** 

- Myślę, że telefony powinny być legalne, ponieważ 
żyjemy w 21. wieku. 

Odża 
 

 nasza gazetka 

 
- Sądzimy że jest bardzo cool i fajnym pomysłem jest 
dodawanie wypowiedzi uczniów na pewne tematy. 
chciał bym aby się w gazetce znajdywały jakieś 
memy i więcej śmiesznych wypowiedzi uczniów. 

Jaszczur, Czerwona, Kucharka, Brazylijka i Borowik 
*** 

- W szkolnej gazetce chciałabym, żeby były przepisy 
kulinarne, top 10 książek uczniów, nietypowe święta 
np. dzień herbaty, dzień muffina, quizy, wywiady  
z nauczycielami. 

*** 
- Myślę, że bardzo fajna zmiana w tym że możemy 
wyrazić swoją opinię na dany temat oraz lubię 
poczytać co się dzieje w szkole i o konkursach oraz 
ich wynikach. Zmienił bym tylko żeby było 
głosowanie przed jej wydaniem co w niej będzie 
żeby nie było właśnie takiego cringe. Bym też chciał 
zobaczyć w nowym wydaniu gazetki głosowania.  
Jedno z nich by mogło być czy możemy przebywać  
w toaletach. Ponieważ tylko w nich jest cisza. 

Emil Błaszczyk 
*** 

- O nowej szkolnej gazetce myślę, że jest bardzo 
dobrze dopasowana do uczniów, idealnie trafia do 
odbiorcy. Jedynym jej mankamentem są nieliczne 
błędy, typu brak jednej literki w słowie. 

Antek Gulbinowicz 
*** 

- Naszym zdaniem, nowa gazetka jest jak najbardziej 
w porządku aczkolwiek gdybyśmy były jej autorkami, 
dobierałybyśmy inne osoby do wywiadu. Byłoby 
lepiej gdyby obrazki anime pojawiały się o wiele 
rzadziej (najlepiej żeby ich w ogóle nie było). 

Święta Piątka 
*** 

- Moim zdaniem gazetka szkolna jest na wysokim 
poziomie, można się z niej dowiedzieć wiele 
ciekawych informacji. Nic bym w niej nie zmieniał. 

Mateusz Nowak 
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 Jakie dyscypliny sportu uprawiasz?  
- Siatkówkę. 
Jaka jest twoja ulubiona dyscyplina sportu? 
Siatkówka, ponieważ trenuję ją od około 6-7 lat oraz 
osiągam w niej sukcesy. 
Przybliż w takim razie, czytelnikom naszej gazetki, 
twoje największe sukcesy w sporcie. 
- Moimi największymi sukcesami są: dostanie się  
do kadry wojewódzkiej, wyjazd na obóz naborowy 
do kadry polskiej, a także wiele osiągnięć 
drużynowych. 
W jaki sposób przygotowujesz się do zawodów? 
- Regularnie uczęszczam na treningi, a na nich to już 
rola trenera.  
Czy wiążesz swoją przyszłość ze sportem? 
- Do końca nie jestem pewna, lecz na ten moment 
będę go kontynuowała w liceum.  
 
Kto cię wspiera w twojej pasji i w jaki sposób? 
- Największym wsparciem jest dla mnie rodzina  
i przyjaciele; przyjeżdżają na moje mecze oraz 
zaopatrują mnie w sprzęt, którego potrzebuję; także 
trener motywuje mnie do dalszego działania. 
Jakie są twoje pasje poza sportem? 
- Granie na komputerze. 
Czy stosujesz jakąś specjalną dietę ? Jeśli tak, to 
jaką? 
- Nie. 

 
 
 
Czy zdarza ci się czasem zjeść coś nie zdrowego? 
- Jasne, jak każdemu.  
Dziękuję za wywiad. 
- Dziękuję. 

Hania Krzyżanowska, kl. 8f  
 
 
                                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Jakie dyscypliny sportu uprawiasz?  
- Trenuję bieganie, ale biorę też udział w zawodach  
z innych dyscyplin sportu. 
Jaka jest twoja ulubiona dyscyplina sportu? 
- Bieganie. 
Jakie są twoje największe sukcesy w sporcie? 
- Myślę, że 3. miejsce w Mistrzostwach 
Makroregionu w Biegach Przełajowych. 
W jaki sposób przygotowujesz się do zawodów? 
- Trenując, dbając o brak chorób i kontuzji.  
Czy wiążesz swoją przyszłość ze sportem? 
- Mam nadzieję, że tak, ale nie na wszystko mam 
wpływ. 
Kto cię wspiera w twojej pasji i w jaki sposób?  
- Przyjaciele, dziewczyna, rodzice. Wspierają mnie 
praktycznie pod każdym względem.  
Jakie są twoje pasje poza sportem? 
- Biologia, szczególnie budowa człowieka.  
Czy stosujesz jakąś specjalną dietę ? Jak tak to jaką? 
- Staram się po prostu odżywiać zdrowo, 
suplementuję witaminę C i D, różne witaminy  
z grupy B, makro- i- mikroelementy. 
Czy zdarza ci się czasem zjeść coś niezdrowego ? 
- Tak. 
Dziękuję za wywiad. 

Paweł Bodnar, kl. 8b 11 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sukces siatkarek! 

   29.03.2022 do Goleniowa przyjechali mistrzowie  
5 powiatów, aby wyłonić najlepszą dwójkę, która 
awansuje do półfinałów Mistrzostw Województwa  
w Siatkówce Dziewcząt w ramach Igrzysk Młodzieży 
Szkolnej.  
Pierwszy mecz rozegraliśmy ze szkołą z Kołobrzegu. 
Nasze siatkarki od początku do końca miały 
spotkanie pod kontrolą i wygrały je pewnie: 25:16  
i 25:14. Drugi mecz to spotkanie z SP 6 Świnoujście. 
Rozgrywka była bardzo szybka, wygrana do 7 i do 5. 
Kolejny przeciwnik to Szkoła Podstawowa  
z Golczewa. Goleniowianki pokazały swój kunszt  
i również wygrały wysoko do 9 i 10.  
Ostatni mecz to walka o pierwsze miejsce w finale 
regionu B: Sp2 Goleniów przeciwko Sp 3 Gryfice. 
Pierwszy set to lekki stres i sporo błędów po stronie 
gospodyń, jednak ostatecznie to my zachowaliśmy 
zimną krew i wygraliśmy seta: 28:26. W drugim stres 
"opuścił" nasze zawodniczki i wygrały go  pewnie: 
25:14, a całe spotkanie 2:0 i bez straty ani jednego 
seta. Nasze siatkarki zostały mistrzyniami Regionu B, 
awansując do 1/2 Mistrzostw Województwa  
z 1. miejsca, co oznacza, że już w tym momencie 
jesteśmy w TOP 8 ZESPOŁÓW w NASZYM 
WOJEWÓDZTWIE!! Brawo Wy!!! 
Zespół reprezentowały: Zuzanna Przybyszewska- 
kapitan, Lena Pieczak, Monika Dadeło, Antonina 
Wróbel, Julita Pomocka, Zofia Kołtuniak, Magda 
Leśniak, Oliwia Mielczarek, Aurelia Rutkowska.  

Trenerem i opiekunek jest p. Michał Staniucha 
 
 

Brązowy medal naszych 

koszykarzy 

    W dniu 22.03.2022 nasi koszykarze pojechali do 
Kamienia Pomorskiego na mistrzostwa regionu B  

w piłce koszykowej chłopców w ramach Igrzysk 
Młodzieży Szkolnej. W zawodach wzięło udział 5 
szkół. Po czterech trudnych meczach nasi chłopcy 
wywalczyli brązowy medal. Gratulujemy sukcesu! 
 
Skład drużyny: Mateusz Nowak, Bartosz Szalimow 
Antoni Gulbinowicz, Igor Borkowski, Maksymilian 
Ogórski, Konrad Ostrowski, Kacper Guzikiewicz, 
Jakub Ostrowski, Jakub Kozak 

Opiekun: Kajetan Struk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Mamy to!! SP 2 w Półfinale Mistrzostw 
Województwa  w Piłce Ręcznej! 
Dzisiaj w Kamieniu Pomorskich odbyły się 
Mistrzostwa Regionu „B” w  Mini Piłce Ręcznej 
chłopców. Do rywalizacji przystąpiło aż 5 zespołów 
ze Świnoujścia, Goleniowa, Gościna, Golczewa  
i Gryfic. Nasza drużyna chłopców wygrała 3 z 4 
meczów, zajmując II miejsce. Tym samym 
wywalczyła sobie awans do dalszego etapu  
rozgrywek. Jesteśmy już w 8 najlepszych zespołów 
województwie! 
Wielkie brawa dla naszych zawodników!!! Jesteśmy  
z Was dumni!! Gratulacje dla Rodziców! 
 
Zespół wystąpił w składzie: Kamil Szwed,  Tomasz 
Wiśniewski, Robert Wiśniewski, Jakub Szućko, 
Aleksander Gorzka, Kamil Zmaczyński, Nikodem 
Leszczyński, Dominik Łuszczyński, Filip Jagiello, 
Szymon Balasiński, Igor Turowski, Dawid Smyk. 
Trenerami byli Ewa Frontczak i Michal Staniucha. 

EF 
 

 

 

 

 

12 



Gratulacje dla Pani Dyrektor! 

Nowa kadencja naszej Pani Dyrektor 
zostanie rozpoczęta 
od 1 września 2022r. 

Gratulujemy Pani 

Dyrektor, Krystynie 

Bieleckiej-Zagórnej, 

wygranego konkursu na 

dyrektora Szkoły 

Podstawowej nr 2 im. 

Henryka Sienkiewicza  

w Goleniowie i życzymy 

kolejnych wspaniałych 5 

lat w kierowaniu naszą 

szkołą. 

W tym szaleństwie jest metoda 

   O piątkowo- sobotnim (01-02.04.22r.) wydarzeniu 

napisano już tak wiele w internecie, że pozwolę je 

sobie skomentować tylko jednym zdaniem: To było 

wspaniałe szaleństwo! Spotkanie edukacyjne "W tym 

szaleństwie jest metoda" było prawdziwą ucztą 

edukacyjną, na którą przybyli prelegenci z różnych 

zakątków naszego kraju.  

   W ponad 50 wystąpieniach, prelekcjach  

i warsztatach prowadzonych przez profesorów, 

wykładowców uniwersyteckich, blogerów, vlogerów, 

edukatorów, praktyków i teoretyków edukacyjnego 

świata uczestniczyli nauczyciele, dyrektorzy, rodzice  

i uczniowie. To było naprawdę wyjątkowe spotkanie.  

A.M-N 
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https://docer.pl/doc/ss8v0nx 
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https://glorytrends.com 
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https://poranny.pl 

 

 

 

 

 

Dzień dobry: Добрий день [dobryj deń] 

Cześć (na powitanie): Привіт [prywit] 

Dobry wieczór: Добрий вечір [dobryj weczir] 

Do widzenia: До побачення [do pobaczennia] 

Cześć (na pożegnanie): Бувай [buwaj] 

Dobranoc: На добраніч [na dobranicz] 

Dziękuję: Дякую [diakuju] 

Nie ma za co: Нема за що [nema za szczo] 

Proszę: Будь ласка [bud’ łaska] 

Przepraszam: Перепрошую [pereproszuju] 

Nic strasznego: Нічого страшного [niczoho strasznoho] 

Jak masz na imię?: Як вас звати? [Yak vas zvaty?] 

Mam na imię…: Мене звати…[Mene zvaty…] 

Nie rozumiem: Я не розумію [Ya ne rozumiyu] 

Dziękuję za pomoc: Дякую за твою допомогу  

[Dyakuyu za tvoyu dopomohu] 

https://pixabay.com/  
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Dwójkomaniak, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka 

Sienkiewicza w Goleniowie, 72- 100 Goleniów, ul. 

Szarych Szeregów 14, tel./fax (091)418 21 37, e-mail: 

sekretariat@sp2.goleniow.pl, www.sp2.goleniow.pl 

Zainspiruj się trendami wiosennymi na 2022r. 

https://www.pouted.com/trending 
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Wyszukała: Hania Krzyżanowska, 8f 

Niepodpisane cliparty ze str.: pinterest.com 16 
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