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D.: Jakie jest pani zdanie na temat energetyków? 
K.B-Z.: Osobiście jestem przeciwna piciu 
„energetyków”, nie kupuję ich i nie spożywam, nie 
lubię ich smaku i zapachu. 
 
D.: Dlaczego energetyki szkodzą? 
K.B-Z.: Uważam, że bardziej szkodzą niż pomagają. 
Ich skład mnie przeraża, np. z powodu dużej ilości 
cukru (około 15 łyżeczek) lub niezdrowych 
słodzików i sporej dawki kofeiny, sztucznych 
barwników i ulepszaczy smaku. 
 
D.: Czy są jakieś zalety napojów energetycznych? 
K.B-Z.: Wielu sądzi, że energetyki wpływają 
korzystnie na ich samopoczucie i poprawiają 
koncentrację. Myślę, że tak jest w wielu 
przypadkach, ale należy pamiętać, by 
nie za często je pić, jeśli już ktoś 
odczuwa taką potrzebę. 
 
D.: Jakie mogą być skutki uboczne picia 
energetyków? 
K.B-Z.: Wiele czytałam o skutkach ubocznych przy 
nadużywaniu napojów energetyzujących: 
problemy żołądkowe,  
sercowe (przyśpieszenie bicia serca), otyłość, 
halucynacje, depresja. W ogóle uważam, że 
energetyki nie są przeznaczone dla młodego, 
rozwijającego się organizmu.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
D.: Jakie zapisy dot. energetyków znajdują się  
w dokumentach szkoły? 
K.B-Z.: Na terenie szkoły nie można spożywać 
energetyków. Energetyki są zagrożeniem dla 
zdrowia uczniów, więc nie wolno ich spożywać. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wywiad z Martą Falfurą 

Dlaczego zdecydowałaś kandydować do SU? 
 
Marta: Startowałam do SU już 3 razy. Chciałam 
coś zmienić w naszej szkole ,żeby usprawnić to co 
się z nią dzieje; być takim głosem uczniów i ich 
przedstawicielem żeby uczniowie mieli też coś do 
powiedzenia. 
 
M:  W jaki sposób przygotowywałaś się do 
wyborów ? 
Robiłam plakaty, sama napisałam program 
wyborczy. Chciałam w nim zawrzeć rzeczy, które 
będą możliwe do spełnienia a nie dawać obietnice 
bez pokrycia. 

Wywiad przeprowadziła: Hania Krzyżanowska, kl. 8f 



Zorganizowałam live’a na Insta, by pogadać  
z uczniami i poznać ich zdanie na ten temat. 
 
Z jakim przyjęciem ze strony uczniów spotkałaś 
się w trakcie kampanii wyborczej, czy były to 
miłe przejawy ich zainteresowania? 
 
M: Miłe przejawy, ale też były osoby, które 
powiedziały „Nie zagłosuję na ciebie’’. To było 
moim zdaniem niepotrzebne.  
 
Co czułaś w trakcie głosowania i kiedy już 
wygrałaś wybory? 
 
Strasznie zestresowana. Dopiero gdy zaprosiłam   
kolejną klasę na głosowanie, stres opadł  
i zaczęłam przybijać z uczniami piątki. Bardzo się 
ucieszyłam. Bardzo dziękuję dziewczynom: Lenie, 
Hani, Gosi, Oliwii Szałapskiej oraz chłopakom: 
Antkowi Guzikiewiczowi, Igorowi, Hubertowi,  
z klasy 8b, Oskarowi z 8c, Dawidowi i Igorowi 
Walczakowi  
z 7g ,Hani Kozerze i Wiktorii z 8c. które mnie 
bardzo wspierały w trakcie kampanii.  
 
Co zamierzasz robić w związku z SU? Jakie są 
twoje plany? Czy spełnisz swoje obietnice 
wyborcze? 
 
Swoje obietnice na 100 procent spełnię. Będzie też 
pierwsze spotkanie SU i zobaczymy ,co będzie po 
kolei  realizowane. 
Priorytet: Słuchać pomysłów, próśb, spełnić 
oczekiwania uczniów. 
 
Co sądzisz o piciu 
energetyków? 
 
Myślę, że w niedużych 
dawkach jest ok, bo po 
całym dniu uczniowie 
mogą być zmęczeni lub 
przed jakimś wysiłkiem 
fizycznym, np. przed 
zawodami, a nie każdy 
lubi kawę. 
 
Dziękujemy za wywiad 
i życzymy sukcesów. 
 
 

Dziękuję za wywiad. 
 

M. Harasimowicz, kl. 8f 
 
 

 
 
 

Dlaczego zdecydowałaś się kandydować do SU ? 

H.G.: Żeby zrobić na złość osobie, która 

kandydowała do SU, ale tak naprawę nie miałam 

żadnego celu. 

W jaki sposób przygotowywałaś się do wyborów? 

H.G.: Drukowałam ulotki, rozwieszałam plakaty. 

Wielu ludzi mi pomagało. 

Z jakim przyjęciem ze strony uczniów spotkałaś 

się w trakcie kampanii wyborczej? Czy były to 

miłe przejawy ich zainteresowań? 

H.G.: Było miło, to wszystko było na totalnym 

farcie. 

Co czułaś w trakcie głosowania i kiedy już 

zostałaś wiceprzewodniczącą? 

H.G.: Kiedy zobaczyłam na Facebooku szkoły 

posta, gdzie dowiedziałam się, że jestem 

wiceprzewodniczącą, czułam radość i szczęście,  

a szczególnie wdzięczność, za to że uczniowie 

szkoły na mnie zagłosowali. Chciałabym 

podziękować: Krecikowi i Oskarowi  z 8c, Aleksowi 

G., Hani i Oliwi z 8f. 

Co zamierzasz dalej robić w związku z SU? Czy 

spełnisz swoje obietnice wyborcze?  

H.G.: zamierzam sprawić, by wszyscy uczniowie 

czuli się dobrze w szkole, nie stresowali się aż tak 

mocno i spełnić jak najwięcej rzeczy, które 

obiecałam. Chciałabym je jak najszybciej 

zrealizować,  by uczniowie nie czuli się oszukani. 

Co sądzisz o piciu energetyków ? 

H.G.: Moim zdaniem niech każdy z nas pije co 

chce, jednak pamiętajmy, że to szkoła i że każdy 

powinien mieć szacunek do tego miejsca oraz 

miejmy świadomość że energetyki nie są zdrowe. 

Czy planujesz zorganizować noc w szkole ? 

H.G.: Tak, planuję to zrobić, ale klasami, czyli że 

np. najpierw klasy 8, potem 7 i tak dalej. 
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Czy jak inni od kilku lat będziesz tylko obiecywać? 

H.G.: Postaram się z dziewczynami z SU by tak nie 

było.  

Dziękujemy za wywiad i życzymy sukcesów.  

H. G: Dziękuję. 

#shrekidol 

H. Krzyżanowska, M. Harasimowicz, kl. 8f 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dlaczego zdecydowałaś się wziąć udział  
w wyborach do SU? 
 
A.W.: Ponieważ, lubię wchodzić w interakcję  
i współpracować z ludźmi. 
 
Jak przygotowywałaś się do wyborów do SU? 
 
A.W.: Zrobiłam plakaty, rozdawałam ciasteczka  
i wymyśliłam różne atrakcje.  
 
Co czułaś, kiedy okazało się, że zajęłaś 3. miejsce? 
 
A.W.: Stwierdziłam że nie będę musiała mieć tyle 
obowiązków w tym roku szkolnym. 
Chciałabym podziękować za wsparcie i pomoc 
podczas przygotowywania się do wyborów do SU 
moim przyjaciółkom: Aurelii, Oliwii, Amelii i Oli; 
mojemu chłopakowi Antoniemu oraz mamie, 
która jest nauczycielką w naszej szkole.  
 

Co sądzisz o nocce w szkole ? 
 
Planowałam ją zorganizować, ale nauczyciele nie 
są chętni pracować 24/h i mają swoje prywatne 
życie, więc raczej nic z tego. 
 
A co myślisz o piciu energetyków? 
 
Według mnie wszystko jest dla ludzi, ale  
w odpowiednich ilościach i w odpowiednich 
miejscach. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wybory do Samorządu 

Uczniowskiego 2021/2022 

    Dzień 21.09.2021 r. był małą lekcją demokracji 
dla uczniów szkoły, którzy wybierali tego dnia 
przedstawicieli do Samorządu Uczniowskiego. Było 
to dla społeczności uczniowskiej bardzo ważne 
wydarzenie, w którym uczniowie kl. IV-VIII 
świadomie dokonali wyboru swoich kandydatów. 
Swoją kandydaturę zgłosiły trzy uczennice, 
Antonina Wróbel, Marta Falfura, Hanna 
Gruberska, które przez cały miniony tydzień 
prezentowały siebie zachęcały do udziału  
w wyborach oraz oddania głosu na nie.  
O prawidłowy przebieg wyborów zadbali 
uczniowie kl. VIII a (Aleksandra Zaborowska, 
Marysia Orłowska) kl. VIII c (Wiktoria Komperda, 
Hanna Kozera, Konrad Ostrowski, Aleksander 
Modzelewski), kl. VIII d  (Aleksandra Niedźwiecka, 
Hanna Siemion) oraz klasy VIII f (Lena Pieczak, 
Zuzanna Przybyszewska, Zofia Kołtuniak, Julita 
Pomocka, Zuzanna Tkaczuk, Michalina Swół), 
wchodzący w skład Komisji Wyborczej. 
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 Wywiad: Hania Krzyżanowska, kl. 8f 



Wyniki przedstawiały się następująco: 
Marta Falfura 134 głosy, Hanna Gruberska 116 
głosów, Antonina Wróbel 50 głosów. 
 Miło jest nam poinformować, że najwięcej głosów 
zdobyła uczennica klasy 8b Marta Falfura. 
Marta będzie pełnić funkcję Przewodniczącej 
Samorządu Uczniowskiego w tym roku szkolnym. 
Serdecznie gratulujemy!!!            
 Hanna Gruberska została zastępcą 
przewodniczącej, a Antonina Wróbel opiekunką 
klas 8. 
   Dziękujemy nauczycielom oraz uczniom  
i uczennicom zaangażowanym w organizację 
wyborów, jak również wszystkim zgłoszonym 
kandydatkom oraz uczniom kl. IV-VIII za udział  
w wyborach do Samorządu Uczniowskiego w roku 
szkolnym 2021/2022. 

Opiekunka SU 
Ewa Frontczak 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 makijażu i wyglądzie 

 
- Według mnie makijaż w szkole nie jest niczym 
złym, jeśli nie jest przesadzony, ponieważ każda 
dziewczyna ma prawo czuć się swobodnie w tym, 
jeśli nie obraża tym innych. 
 

*** 
- Ja, będąc osobą malującą się na co dzień, 
uważam, że jest to dla dziewczyn bardzo 
potrzebne, ponieważ większość z nich ma 
kompleksy lub pryszcze na twarzy i dlatego 
dziewczyny używają podkładów. Nie rozumiem 
więc, dlaczego nauczyciele zwracają nam uwagę, 
jeśli chodzi o makijaż. Na naszym miejscu 
nauczycielki też by robiły. (Natalia Bilińska 8B) 
 

*** 
- Według mnie makijaż może być dozwolony, ale 
nie za mocny, ponieważ wtedy gorzej się wygląda. 
Moim zdaniem, jeśli dziewczyna chce się malować, 
to jak najbardziej ma do tego prawo.  
Jeśli chodzi o ubiór, to podobnie, mogą nosić to, 
co chcą i im się podoba, ale oczywiście istnieją  
ciuchy, które nie są zbyt ładne, jak np. dzwony. 
                               

*** 
- Myślę, że uczennice szkoły mogą się malować, 
ale tylko delikatnie, ponieważ za mocny makijaż to 
przesada. Szkoła to nie wybieg mody! Każdy może 
ubierać się jak chce, w ten sposób wyrażamy 
siebie. 

*** 
- Makijaż w szkole, moim zdaniem, powinien być 
nieprzesadzony, lekki. Szczególnie  
w podstawówce. Jeśli jakaś osoba czuje się lepiej 
w makijażu czy alternatywnym ubiorze,  może się 
tak ubierać i malować. Mnie osobiście nie podoba 
się mocny makijaż, ale jeśli ktoś czuje się z tym 
dobrze, to nie mam nic przeciwko. 
 
 

4 



 
*** 

- ,,Grzeczny” makijaż dziewczyny mogą 
nosić. Jak przesadzają, to bardziej 
straszą, niż się wyróżniają. Trzeba 
takich dziewczyn  unikać. 
                            

*** 
- Na temat makijażu nie mam zdania. Jest mi 
obojętne, czy ktoś się maluje, czy nie, ale irytuje 
mnie bardzo duża ilość tych pudrów itp. 
     

*** 
- Dla mnie makijaż to forma sztuki, a sztuka 
przebywa wszędzie, dlatego nie przeszkadza mi 
uczennica w makijażu. Podobnie jest  
z ekstrawaganckim ubiorem. Ja w ten sposób 
wyrażam siebie. 

Hadża 

*** 
- Makijaż czy ubiór alternatywny są indywidualną 
sprawą człowieka i szkoła nie powinna w to 
ingerować. Jeżeli ktoś czuje się dobrze z tym jak 
wygląda, to nikt nie powinien mu tego zabraniać. 
                               

*** 
- Myślę, że malowanie się potrafi określić 
charakter oraz osobowość danego człowieka  
i uważam, że nie ma w tym nic złego. Choć szkoła 
zabrania noszenia jakiegokolwiek makijażu, to 
myślę, że nie za mocne pomalowanie się powinno 
być dozwolone. Alternatywny ubiór też powinien 
być indywidualnym wyborem każdego. 
                      

*** 
- Uważam, że uczennice nie powinny się malować, 
ponieważ to niszczy cerę i potem bez makijażu 
niektóre wyglądają brzydko. Najważniejsze jest 
naturalne piękno.  
                               

*** 
- Moim zdaniem, jeśli makijaż nie jest wyzywający, 
tylko zasłaniający niedoskonałości, wtedy jest jak 
najbardziej okej i szkoła nie powinna być 
miejscem, gdzie musimy się przypodobać 
wyglądem do przepisów, tylko  sobie. 
                               

*** 
- Moim zdaniem makijaż w szkole nie powinien 
być zabroniony, ponieważ to jest osobista sprawa, 
czy ktoś się lepiej czuje w makijażu czy naturalnie. 
Wiadomo, jakieś granice powinny być, np. bez 
czerwonej szminki, ale szkoła nie powinna mieć 
wpływu na nasz wizerunek. Każdy ma swój styl  
i wszyscy powinni się ubierać tak, jak im się 
podoba.  

*** 
- Uważam, że jeśli ktoś chciałby malować się do 
szkoły to nie przeszkadza to w nauce a dziewczyny 
się czują lepiej. Wygląd wyraża też trochę 
osobowość i fajnie wyrażać swój styl. 
Nikt nie powinien interesować się czyimś 
wyglądem, ponieważ to indywidualna sprawa 
danej osoby. Wygląd może dodawać pewności 
siebie. Szkoła nie powinna zakazywać makijażu,  
a alternatywny ubiór jest jak najbardziej okej, bo 
to nie nasz interes komu, jaki styl się podoba. 
                               

*** 
- Szczerze, niech każdy robi ci chce, to nie mój 
interes, tylko rodziców takich osób. W każdej 
szkole jednak są jakieś zasady, do których 
wypadałoby się stosować.  
Jeżeli chodzi o sposób ubierania, to jeśli ktoś 
ubierze się inaczej, pasuje mi to, gdyż lubię taką 
różnorodność. Aczkolwiek, patrząc na styl 
alternatywny, na dziewczyny noszące obroże  
i tego typu rzeczy, utwierdzam się w przekonaniu, 
że powinno to się skończyć. Taki ubiór nie jest 
normalny, ale za długo by się nad tym rozwodzić. 

Wiktoria Komperda 

*** 
- O osobach z alternatywnym stylem ubierania 
sądzę, że powinny zostać zawieszone oraz aby nie 
zakładały tego więcej. 

Antek Paszkowski 

*** 
- Myślę, że makijaż w szkole powinien jedynie 
zakrywać małe  niedoskonałości, np. trądzik czy 
worki pod oczami. Za to z alternatywkami to 
krótko, jeśli one mnie szanują, to ja je też. 

Emil Kret 

*** 
- O alternatywnym 
wyglądzie myślę, że 
nie  powinno się tak 
ubierać, bo psuje to 
reputację szkoły  
i można wystraszyć 
emerytów, a to nie 
Halloween. 

Gabriellito 
*** 

- Moim zdaniem chłopcy z przesadnie długimi 
włosami są mniej atrakcyjni, niż ci w krótszych. 
                               

*** 
- Jeśli chodzi o długość włosów u chłopców, to 
zdecydowanie wolę ciemne, długie do pasa. 
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*** 
- Mnie chłopcy  
z długimi włosami 
nie za bardzo się 
podobają, 
zwłaszcza  
z tłustymi. Także 
dziewczyny 
powinny dbać  
o swoją higienę  
i myć włosy.  

                                                                
Higienistka  

*** 
- Uważam, że makijaż w szkole mógłby być 
dozwolony z pewnymi ograniczeniami. Dozwolone 
powinno być, np. cieniowanie brwi, 
korektorowanie pryszczy, byle by nie przesadzać  
z ilością makijażu. 

*** 
- Uważam, że lekki makijaż nie jest zły,  
a o alternatywach myślę, że powinny przestać się 
tak ubierać. 

Konrad 

  

 Energetyki 

 

- Uważam, że energetyki powinny być dozwolone, 
lecz w dużym ograniczeniu ich spożywania ze 
względu na masę skutków ubocznych, które źle 
oddziałują na nasze zdrowie. 

 
*** 

- Jeśli jest się w odpowiednim wieku, czemu nie. 
Energetyki w szkole nie są niczym złym, jeśli pije je 
się z umiarem. 
 

*** 
- Jestem za, bo jak ktoś jest ledwo żywy, to chce 
się postawić na nogi, a nauczyciele im nie 
pozwalają, więc gdy jest się zmęczonym, to nic się 
z takiej lekcji nie wyniesie. 

 
*** 

- Energetyki -według mnie- to decyzja osobista, 
mogą powodować problemy zdrowotne, ale to 
sprawa danej osoby, czy chce być na starość 
zdrowa czy nie. 

*** 
- To osobista kwestia każdego. Mogą one 
powodować uszczerbek na zdrowiu. Jest mi to 
obojętne. 

 
 
 

*** 
- Energetyki powinny być jednak niedozwolone, 
gdyż są bardzo szkodliwe, powodują zawały  
i łamanie się kości. 

*** 
- Na pewno nie jest to zdrowe. Moim zdaniem 
powinny zostać wprowadzone ograniczenia 
wiekowe, np. od 14 roku życia. Tak to nie widzę 
przeciwwskazań do wypicia jednego energetyka 
przed lekcjami na senność i zmęczenie. 

 
*** 

- Sądzę, że jeśli nikt cię nie złapie, to pij, ale jak 
ktoś zauważy, to masz przechlapane. 

Emil 

 
*** 

- Sądzę, że jak ktoś pije energetyki, to jest po 
prostu szybszy, ale i tak nie powinno się tego pić, 
bo może pikawa wystrzelić. 

Gabriellito 

 
*** 

- Picie takich napojów jest złe i szkodliwe dla 
zdrowia. Sądzę, że picie takich rzeczy przez dzieci 
jest złe. 

Konrad 

 

 Akcje charytatywne 
 
- Moim zdaniem akcje charytatywne są potrzebne 
dla naszego społeczeństwa, ponieważ nie tylko 
pomagamy bezinteresownie potrzebującym, ale 
też uczymy się współpracy, miłości i szacunku do 
innych ludzi. 
 

 Konkursy 
 
- W konkursach warto brać udział, bo nawet jak 
nie pójdzie nam dobrze, to i tak dostajemy 
doświadczenie w odporności na stres. 
 

*** 
- Warto brać udział w konkursach 
przedmiotowych, jeśli ma się ambicję i uczy się do 
nich, a nie idzie się po to, by nie być na lekcjach. 

 
*** 

- Moim zdaniem branie udziału w konkursach 
przedmiotowych jest rozwijające, zależy też  
o jakim zasięgu i od tego, co nam dadzą. Niektóre 
konkursy dają nam jedynie tytuł, inne zaś po 
osiągnięciu wysokiego wyniku zwalniają  
z egzaminów. 
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*** 
- Moim zdaniem zawsze warto brać udział  
w konkursach przedmiotowych, nawet jeśli 
uważamy, że nie mamy żadnych szans. Sądzę tak 
dlatego, bo jeśli  coś po prostu lubimy, to myślimy, 
że mamy jakąś wiedzę. Bardzo możemy się 
zdziwić, jak byśmy coś osiągnęli. Takim sposobem 
można odkryć nowe talenty i umiejętności. 
Zyskalibyśmy też podziw, że w ogóle 
wystartowaliśmy. 

Marta Falfura 

*** 
- Moim zdaniem konkursy przedmiotowe są czymś 
dobrym, ponieważ każdy może wtedy sprawdzić 
siebie i swoją wiedzę. 

*** 
- Uważam, że  jak najbardziej można brać w nich 
udział, ponieważ są one darmowe, można zostać 
laureatem i nie pisać egzaminu. Na koniec roku 
możesz być wyróżniony i dostać stypendium. 

Papaj_2137aka Johnny Sins aka Roberto Pepsi 

 
*** 

- Według mnie warto brać udział w konkursach 
przedmiotowych, ponieważ można w nich zdobyć 
punkty, by dostać się do lepszej szkoły. 

 
*** 

- Warto brać udział w konkursach 
przedmiotowych (szczególnie w 8. klasie), 
ponieważ dają one punkty, by dostać się do dobrej 
szkoły. 

*** 
- Uważam, że warto brać udział w różnych 
konkursach, ponieważ w ten sposób można 
sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności. Przez 
udział w nich niczego nie stracimy i na pewno nie 
będziemy tego  żałować, a możemy wiele zyskać. 

 
*** 

- Warto brać udział w konkursach 
przedmiotowych, ponieważ, jak jesteśmy w jakieś 
dziedzinie lepsi, to warto to pokazać. Często dzięki 
temu możemy dostać ocenę celującą, lub 
wyróżnienie. 
 

 M i ł o ś ć 
Czy szkoła zniechęca do miłości? 
 
- Zależy od szkoły do której chodzisz. Możesz nie 
mieć też czasu dla drugiej połówki. Większe 
problemy są jednak, jak nie chodzicie ze sobą do 
jednej szkoły. 

*** 
- Uważam, że szkoła może nas trochę zniechęcać 
do miłości, np. kiedy dziewczyna przytula się  

z chłopakiem, a nauczyciel zwraca uwagę. 
Podobna sytuacja jest, jak dziewczyna siedzi 
chłopakowi na kolanach, zwracana jest im uwaga, 
a przyjaciółkom, które tak samo siedzą, nic nie jest 
mówione. Takie zachowanie może trochę 
zniechęcać do miłości. 

Marta Falfura 

*** 
- Szkoła zniechęca nas do miłości. W mojej opinii 
robi to poprzez nieuczenie nas uczuć oraz 
zakazywanie nawet uczniom dłuższego przytulania 
osoby płci przeciwnej. Nie mówię, że szkoła ma 
nam pozwalać na wszystko, ale powinna skupić się 
na przygotowaniu nas do pracy, a nie 
powstrzymywać głębsze relacje i zmuszać do 
wkuwania zbędnej wiedzy. 
 

 Starość 
 
 
 
 
 

 
- Niektórzy starzy ludzie są naprawdę mili  
i uprzejmi, lecz są też takie starsze osoby, które 
uważają, że nic ich nie dotyczy i mogą robić 
wszystko, więc ciężko powiedzieć, jak się do nich 
odnoszę. Zależy to od osoby, jaka ona jest.  

Jan Dis 

***  
- Sądzę, że starość to fajny okres w życiu, bo masz 
wolne i możesz robić co ci się podoba. 

 
*** 

- Myślę, że starość ma swoje plusy i minusy, 
ponieważ fajnie jest mieć dużo odpoczynku i czuć,  
że jest się zrealizowanym. Minusem jest 
samotność i świadomość, że niedługo może się 
wszystko skończyć. Do starszych ludzi odnoszę się 
z szacunkiem, bez agresji i staram się być dla nich 
jak najbardziej miła. 

*** 
- Myślę o starości, że jest początkiem bezsilności  
i bliskiej śmierci, do starszych osób odnoszę się  
z szacunkiem.  

W. Flasza 

*** 
- Uważam, że starość jest rzeczą normalną. 
Według mnie osoby starsze zasługują na taki sam 
szacunek jak osoby młode i dorosłe, lecz w wielu 
przypadkach oczekują oni od nas szacunku, a sami 
go nie dają. 

 
 
 

Z okazji Dnia Babci i Dziadka składamy wszystkim 

Seniorom najserdeczniejsze życzenia zdrowia, 

radości i miłości. 
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*** 
- Starość nie radość. Starość czyha na każdego. Do 
starszych osób odnoszę się z szacunkiem, ale tylko 
wtedy, gdy oni do mnie również. 

Hadża 

*** 
- O starości sądzę, że to piękny epizod w życiu. Ma 
się dzieci, wnuki i oczywiście swój rodzinny dom, 
gdzie można się spotkać. Jest jednak wiele 
minusów. Łatwo można zachorować, stawy nie są 
takie same jak kiedyś. Do osób starszych powinno 
się zwracać z szacunkiem, jednak niektórzy są 
bardzo nachalni. Czasem mi to przeszkadza,  
a czasem nie. 

*** 
- Starość to naturalna rzecz, każdego kiedyś czeka. 
Czasami jest ona przykra, głównie z powodu 
chorób, ale można się nią cieszyć i żyć dalej. Do 
osób starszych odnoszę się z szacunkiem. 

 
*** 

- Myślę, że starość i proces starzenia się jest 
naprawdę ciekawy, gdyż z wiekiem sami 
dokonujemy podsumowania życia. Mamy wtedy 
dużo czasu, aby rozmyślać o swej młodości  
i sytuacjach, które zapadły nam w pamięć lub 
pooglądać stare fotografie, poszukać pamiątek.  
Uważam, że powinno się mieć ogromny szacunek 
do osób starszych, gdyż przeżyli dużo trudnych 
chwil i wydarzeń, które ciężko  sobie nam 
wyobrazić. 

*** 
- Nie wiem, co mam sądzić o starości, to dosięgnie 
każdego z nas, jest nieuniknione. Jak mówią: 
”starość nie radość”. Jestem jeszcze młoda, ale coś 
w tym może być. W takim wieku człowiek jest 
osłabiony, przez co łatwiej zapada na wszelkie 
choroby. To rzeczywiście może być uprzykrzające. 
Do starszych ludzi odnoszę się z szacunkiem  
i należytą  uprzejmością. 

 
*** 

- Sądzę, że starość jest gitem,  ponieważ 
odpoczywamy po przepracowanym życiu. Do osób 
starszych odnoszę się z szacunkiem. 

Gabriellito 

*** 
- Według mnie starość to czas, w którym człowiek 
ma za sobą cudowne chwile, ale też i te gorsze. 
Zazwyczaj starszy ludzie mają wyrobioną opinię na 
dany temat i jej nie zmieniają, a czasy się 
pozmieniały i nie zawsze mają rację, a skłócają się 
z młodszymi o to, co według nich jest dobre bądź 
jest prawdą,  a tak naprawdę nie jest. 

 
 

*** 
- Sądzę, że starość jest fajna, ponieważ dostajesz 
pieniądze za nic, możesz siedzieć w domu 
bezczynnie. Możesz robić co chcesz, no chyba, że 
,,walnie ci kręgosłup”. Do starszych odnoszę się  
z należytym szacunkiem. Są jednak wyjątki, to 
tacy, którzy myślą tylko o sobie i wydaje im się, że 
są pępkiem świata. 

Papaj_2137aka Johnny Sins aka Roberto Pepsi 

 
*** 

- Myślę o starości, że to coś normalnego i każdego 
z nas kiedyś to czeka. To jest po prostu jeden z 
licznych etapów naszego życia. Ja odnoszę się do 
starszych z szacunkiem oraz miło, chyba że taka 
starsza osoba odnosi się do mnie niemiło i bez 
tego szacunku, więc i ja wtedy go nie okazuję. 
Bycie starszym nie powoduje, że jest się im 
podległym z automatu. 

  Ten Gruby z 8b 
 

*** 
- Moim zdaniem starość jest jedną z głównych wad 
życia. Nasz układ odpornościowy staje się coraz 
słabszy, a uroda znika z naszej twarzy. Warto 
wiedzieć, że ludzie starsi niedługo umrą, dlatego 
pamiętam, żeby się do nich zwracać z kulturą. 

 
*** 

- Osobiście boję się starości i tego, jak będzie 
wyglądać moja przyszłość. Staram się pomagać 
starszym osobom i być dla nich uprzejma. Starość 
kojarzy mi się z samotnością, z brakiem energii  
i z problemami ze zdrowiem. 
 
 

 Raperzy 
 
- Polscy raperzy to spoko mordy. Wielu z nich 
szanuję, np. Francuz Mordo, Malik Montana, czy 
OliwkaBrazil. 

West Shot 

*** 
- Uważam, że polscy raperzy są fajni, ponieważ 
cały czas mają pomysły na nową nutę i poświęcają 
temu cały swój czas, aby ich słuchaczom się 
podobało. 
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Jak to się stało, że się zainteresowałaś końmi? Jak 
długo już jeździsz na tych wspaniałych 
zwierzętach? 
 
Z.K.: Zaczęłam się interesować końmi już od 
małego, bo moja mama jeździła i cała moja 
rodzina jest zainteresowana tymi zwierzętami. 
Mama zabrała mnie do stadniny i wtedy miałam 
swoją pierwszą jazdę w życiu. Miałam może ze  
3 lata. 
 
Jak doszło do tego, że wzięłaś udział w zawodach 
hippicznych? 
 
Z.K.: Kiedy już jeździłam, pani trenerka stwierdziła, 
że jestem gotowa na zawody i wzięłam w nich 
udział w tym roku w październiku i wtedy czułam 
radość, że uczestniczę w takiej wspaniałej rzeczy, 
do której się przygotowywałam całe życie. To było 
super uczucie. 
 
Co ci dają konie? 
 
Niezwykłą radość, aż nie mogę tego opisać 
słowami. Uwielbiam przyjeżdżać do stajni i kiedy 
witam się z końmi, mogę się do nich przytulić, 
mam takie motylki w brzuchu. To jest super 
uczucie. 
 
Gdzie trenujesz? 
 
W stajni sportowo-hodowlanej w Komarowie, 
jeżdżę na koniku o imieniu Zenek, to jest kucyk 
rasy tinker. Miałam na nim swoje pierwsze wyższe 
skoki. Jest to koń typu takiego misiaczka, lubi się 
przytulać, bezpiecznie się na nim jeździ. 
 
 
Jakie są twoje osiągnięcia w tej dziedzinie? 
 
Przed zawodami musiałam zdobyć brązową 
odznakę w jeździectwie, która umożliwia starty  
w zawodach. Ta odznaka to jest jak prawo jazdy 
dla kierowców, jeśli ją masz, możesz jeździć 
legalnie na koniach. To jest właśnie jedno z moich 
osiągnięć w hippice. Gdy zdałam egzamin na tę 
odznakę, pojechałam na moje pierwsze zawody, 
później na drugie do Komarowa- były to zmagania 
towarzyskie, brałam udział w Konkursie Mini LL. 

 
Czy polecasz innym ten sport/hobby? Dlaczego? 
 
Polecam ze względu, że przebywanie z konikami to 
jest wspaniałe uczucie, ma się swoją pasję, z którą 
można wiązać przyszłość, a w przyszłości nawet 
zarabiać na tym. 
    
Bardzo dziękuję za wywiad i życzę sukcesów oraz 
satysfakcji w kontynuowaniu tego pięknego 
hobby. 
 
Z. K.: Dziękuję. 

MBodnar 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Koń rasy Tinker 

Trzy słowa: Zuzia, Zenek i zawody ☺ 

9 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Uroczystość nadania szkole 

nowego Sztandaru 

   Było pięknie, podniośle i wzruszająco podczas 
UROCZYSTOŚCI NADANIA NASZEJ SZKOLE 
NOWEGO SZTANDARU. 
Zaszczycili nas Swoją obecnością znamienici 
Goście z Władz Gminy, Dyrektorzy szkół  
i przedszkoli, proboszcz parafii św. Katarzyny  
w Goleniowie - ks. Krzysztof Musiałek, który 
poświęcił SZTANDAR, Przewodnicząca Rady 
Rodziców- p. Aneta Duda- Karandish, Fundatorzy 
(Burmistrz Gminy Goleniów- p. Robert Krupowicz, 
Rada Rodziców, p. A. i M. Szychulscy, p. E. i A. 

Pacyna), Przedstawiciele mediów (Dziennik 
Goleniowski), Przedstawiciele klas, Nauczyciele. 
   Gala składała się z dwóch części, oficjalnej  
i artystycznej (odpowiedzialni: p. D. Gąsior,  
A. Kulma, M. Jagiełło). Nad całością czuwała  
p. E. Cebo, która była koordynatorem 
uroczystości. 
Pani Dyrektor Krystyna Bielecka- Zagórna 
przywitała zebranych i podziękowała Szacownym 
Fundatorom Sztandaru, którzy wbijali pamiątkowy 
gwóźdź. 
Podczas ceremonii mogliśmy obejrzeć także sceny 
z powieści Henryka Sienkiewicza "W pustyni  
i w puszczy" w wykonaniu uczniów naszej szkoły  
i wysłuchać śpiewu Marud. 
Po części artystycznej zabrała głos p. Dyrektor  
i p. Burmistrz Anita Jurewicz, która w krótkich, 
szczerych słowach wyraziła swój zachwyt dla tej 
podniosłej uroczystości. 
Całość profesjonalnie poprowadziła opiekun klas 
ósmych- Antonina Wróbel. Fotografią i filmem 
zajął się p. Przemysław Stychlerz. Dziękujemy 
również p. E. Frontczak za opiekę nad 
Samorządem Uczniowskim, p. M. Pach, p. M. 
Jerleckiej, p. D. Gąsior za wykonanie przepięknych 
dekoracji, p. M. Giniewskiej za obsługę 
nagłośnienia, p. E. Szeliwiak, p. I. Bondar. 

MBodnar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zuza bierze przeszkodę! 

Przed zawodami trzeba poćwiczyć ☺ 
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Nasi piłkarze najlepsi! 

   29.09.2021 nasi piłkarze brali udział  

w Mistrzostwach Powiatu Goleniowskiego  

w Mini Piłce Nożnej. W półfinale, dającym 

możliwość gry w wielkim finale, graliśmy z SP3 

Nowogard. Mecz ten chłopcy wygrali 7:1, 

zapewniając sobie grę w finale przeciwko SP4 

Goleniów. Nasi chłopcy wyszli bardzo 

zdeterminowani, co było widać od pierwszych 

minut gry, a ta była bardzo "ostra" i wiele razy nasi 

zawodnicy leżeli na murawie. Bardzo częste 

zmiany dawały krótki moment odpoczynku od tak 

twardych męskich rozgrywek. Po pełnym czasie 

gry był remis 2:2. O awansie miał zadecydować 

konkurs rzutów karnych. Nasi piłkarze zachowali 

zimną krew i strzelili wszystkie 4 bramki, 

natomiast zawodnicy z SP4 nie trafili jednej,  

a w następnej kolejce fantastycznym wyczuciem 

popisał się bramkarz Aleksander Gorzka i to my 

cieszyliśmy się z wygranej 4:2. Chłopcy,  zostając 

mistrzem Powiatu, zagwarantowali sobie awans 

do rozgrywek Regionu B, w których zmierzą się  

z zawodnikami spoza naszego powiatu. SP2  

w Goleniowie reprezentowali: Nikodem 

Leszczyński, Szymon Moraczewski, Tomasz 

Wiśniewski, Robert Wiśniewski, Dominik 

Łuszczyński, Kamil Szwed, Jakub Orłowski  

i Aleksander Gorzka. Opiekunem zespołu jest  

p. Michał Staniucha. 

 

 

 

 

 

Brąz w unihokeju 

___________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   25.10.2021 wraz z nasza reprezentacją udaliśmy 
sie do Białunia na Mistrzostwa Gminy Goleniów  
w Unihokeju Chłopców. W grupie spotkaliśmy się  
z późniejszym zwycięzcą, czyli SP4 Goleniów i SP 
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Komarowo. Pierwszy mecz to wojna nerwów  
i stracona 4. bramka na 40 sekund przed ostatnim 
gwizdkiem- remis z SP Komarowo 4:4.  
   Drugie spotkanie- porażka 3:1 z SP4 Goleniów. 
Awansowaliśmy do półfinałów. W półfinale czekał 
na nas gospodarz- SP Białuń. Po bardzo zaciętym 
meczu przegrywamy 3:1. W rozgrywce  
o 3. miejsce spotkaliśmy się z SP5 Goleniów. Od 
pierwszego gwizdka mecz był bardzo wyrównany  
i nie wiedzieliśmy, kto zawiesi na szyjach brązowe 
medale. Po 3 tercjach był remis i o zwycięstwie 
miał zadecydować konkurs rzutów karnych. Nasi 
zawodnicy byli zdecydowanie lepsi, wygrywając 
2:0 i jednocześnie zdobywając tytuł Brązowego 
Medalisty Mistrzostw Gminy Goleniów  
w Unihokeju Chłopców Igrzysk Dzieci. Wielkie 
gratulacje dla naszych sportowców!! Skład 
drużyny: Tomasz Wiśniewski- kapitan, Robert 
Wiśniewski, Nikodem Leszczyński, Szymon 
Moraczewski, Julian Dutka oraz Aleksander 
Gorzka. Opiekunem był pan Michał Staniucha. 

 
Unihokej dziewcząt– 

zaskakujące zakończenie! 
___________________________ 
 
   W dniu 05.11.2021 wraz z naszą drużyną 
pojechaliśmy do Białunia na Mistrzostwa Powiatu 
Goleniowskiego w Unihokeju Dziewcząt. Na 
zawody stawiło się 5 drużyn, w związku z tym, że 
graliśmy każdy z każdym, czekały nas 4 mecze. 
Niestety, poziom gry był na tyle wysoki, że 
pierwsze 3 mecze przegraliśmy, a w ostatnim 
honorowym meczu trzeba było zagrać z mocnym 
gospodarzem - SP Białuń, który miał bardzo duże 
szanse na zdobycie złota. Nie mając nic do 
stracenia, postawiliśmy wszystko na jedną kartę, 
tj. 4 zawodniczki w ataku. Po niesamowicie 
zaciętym boju i wycieńczającym do granic 
możliwości pojedynku, mecz zakończył się 
remisem 1:1. Nasze dziewczęta zajęły 5. miejsce, 
jednocześnie zyskując uznanie oraz sympatię 
kibiców i zawodniczek z pozostałych drużyn. 
Gratulacje dla naszych dziewcząt!!!! Skład 
zespołu: Justyna Stancel- kapitan, Aleksandra 
Ziemińska, Weronika Kościółek, Kinga Borecka, 
Hanna Kij, Amelie Yersley oraz Oliwia Kośkiewicz.  

Opiekun: Kajetan Struk 

 
 
 

 

Podwójny awans w tenisie 

stołowym 

___________________________           
   W dniu 29 października 2021r., w hali OSiR przy 
naszej szkole odbyły się Mistrzostwa Gminy 
Goleniów w drużynowym tenisie stołowym 
dziewcząt i chłopców w ramach Igrzysk Dzieci.  
W zawodach uczestniczyło  5 szkół. Kategoria 
dziewcząt liczyła tylko 2 drużyny, co dawało im 
wszystkim komfort awansu do rozgrywek na 
szczeblu Powiatowym. I tak w meczu  
z Komarowem przegraliśmy 1:3. Inaczej wyglądała 
sytuacja u chłopców. Tam drużyn było 5 i trzeba 
było zagrać każdy zespół z każdym. 
Wyniki poszczególnych spotkań wyglądały 
następująco: 
1. SP 4 Goleniów – SP Krępsko                    3:0 
2. SP 2 Goleniów – SP Komarowo               3:0 
3. ZSP Białuń – SP Krępsko                           3:0 
4. SP 4 Goleniów – SP 2 Goleniów              3:2 
5. ZSP Białuń – SP Komarowo                      3:2 
6. SP 2 Goleniów – SP Krępsko                    3:0 
7. ZSP Białuń – SP 2 Goleniów                     0:3 
8. SP 4 Goleniów – SP Komarowo               3:1 
9. ZSP Białuń – SP 4 Goleniów                     0:3 
10. SP Krępsko – SP Komarowo                  0:3 
 
Klasyfikacja końcowa chłopców: 
1. SP nr 4 w Goleniowie, 2. SP nr 2 w Goleniowie, 
3. ZSP w Białuniu, 4. SP w Komarowie, 5. SP  
w Krępsku.                                     
   Drużyna chłopców, zajmując 2. miejsce  
w turnieju zagwarantowała sobie awans do 
Mistrzostw Powiatu Goleniowskiego. Ogromne 
gratulacje dla chłopców i dziewcząt! 
Naszą szkołę reprezentowali: Aleksander Gorzka, 
Jakub Szymański, Kinga Borecka i Weronika 
Kościółek, Bartosz Szalimow, Jakub Kozak, Antoni 
Ciechanowicz. 
Rywalizacja w tenisie stołowym zakończyła się dla 
naszej szkoły na etapie powiatowym z poniższymi 
osiągnięciami: 
Dziewczęta ID 2. miejsce, Chłopcy ID 4. miejsce, 
Chłopcy IMS 3. miejsce. 
Gratulujemy naszym uczniom kolejnych osiągnięć 
sportowych!  Opiekunem był p. Kajetan Struk. 
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Wielki sukces naszych 
uczniów! 

_______________________ 

 

 

 

 

   Uczniowie naszej szkoły z 4. miejscem 
Mistrzostw Województwa w badmintonie Igrzysk 
Młodzieży Szkolnej. 30.11.2021 w Lipianach 
odbyły się Mistrzostwa Województwa 
Zachodniopomorskiego w badmintonie, w których 
wzięli udział uczniowie naszej szkoły: Zuzanna 
Przybyszewska, Magdalena Leśniak, Weronika 
Utnicka w kategorii dziewcząt oraz Bartosz 
Szalimow, Jakub Kozak i Mateusz Nowak  
w kategorii chłopców. Po zaciętych spotkaniach  
z takimi zespołami jak: Lipiany, Bełczna czy 
Trzcińsko- Zdrój, osiągnęliśmy tak wielki sukces dla 
naszej szkoły. Wielkie brawa dla zawodników. 

Opiekun drużyn: Michał Staniucha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
II miejsce dla SP2 w Piłce 

Ręcznej Dziewcząt! 

___________________________ 
 
   Podczas Mistrzostw Gminy w Piłce Ręcznej 
Dziewcząt w ramach IMS, które odbyły się  
w grudniu 2021r., po 3 godzinach zmagań na 
boisku, nasze dziewczęta wywalczyły awans do 
Mistrzostw Powiatu, zajmując II miejsce! ☺    
Serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia  
w  dalszym etapie rozgrywek.  
Zespół dziewcząt wystąpił w składzie: 
Monika Dadeło, Zuzanna Przybyszewska, Antonina 
Wróbel, Julita Pomocka, Magda Leśniak, Lena 
Pieczak, Oliwia Bujko, Oliwia Mielczarek, Aurelia 
Rutkowska, Amelia Sztejner, Hanna Krzyżanowska, 
Zofia Kołtuniak. Trenerem zespołu była p. Ewa 
Frontczak. 

 

 

 

 

 

 

I miejsce w Piłce Ręcznej 

Dziewcząt ID! 
___________________________ 
   W dniu 09.12.2021r., wraz z naszą reprezentacją, 
udaliśmy się na Mistrzostwa Gminy Goleniów  
w piłce ręcznej dziewcząt Igrzysk Dzieci. 
Na zawodach każdy z 6 meczów dostarczył 
ogromu emocji i kończył się zaskakującymi 

13 



wynikami. Poniżej można zapoznać się ze 
szczegółami kolejnych spotkań: 
 
ZSP Białuń – SP5 Goleniów 2:0 
SP4 Goleniów – SP2 Goleniów 1:1 
ZSP Białuń – SP2 Goleniów 0:7 
SP5 Goleniów – SP4 Goleniów 1:5 
ZSP Białuń – SP4 Goleniów 2:1  
SP2 Goleniów – SP5 Goleniów 2:2 
 
Klasyfikacja końcowa: 
 
I miejsce Szkoła Podstawowa nr 2 Goleniów, 
II miejsce Zespół Szkół Publicznych, 
III miejsce Szkoła Podstawowa nr 4 Goleniów, 
IV miejsce Szkoła Podstawowa nr 5 Goleniów. 
 
Gratulujemy dziewczętom, które wystąpiły  
w składzie: Oliwia Osiadacz, Zuzanna Chodkiewicz 
Aleksandra Ziemińska, Oliwia Kośkiewicz, Amelia 
Maleszewska, Justyna Stancel, Amelia Yersley, 
Hanna Kij, Zuzanna Ochocka, Hanna Stępień. 

 
Opiekun: Kajetan Struk 

 

 

 

 

 

Mistrzostwa Gminy Goleniów  
w piłce ręcznej chłopców IMS 

__________________________ 

   W dniu 08.12.2021 wraz z naszą drużyną 
udaliśmy się na Mistrzostwa Gminy Goleniów  
w piłce ręcznej chłopców IMS. Na zawody stawiły 
się 4 drużyny i czekały nas 3 mecze. 
Mecz przeciwko drużynie z SP4 skończył się 
wygraną 10:6. Kolejny przeciwko ZSP Białuń to, 
niestety, bardzo wyczerpujący bój i przegrana 3:2. 
Natomiast pojedynek z SP5 okazał się być 
emocjonującym widowiskiem ze względu na 
wyrównaną walkę i końcowy wynik 6:5 dla naszej 
drużyny! 

Ostatecznie nasz zespół zajął 2. miejsce  
i awansował do Mistrzostwa Powiatu 
Goleniowskiego. 
Gratulujemy chłopcom! ☺ A oto zwycięski skład 
reprezentacji: Michał Stefaniak, Antoni 
Guzikiewicz, Maksymilian Ogórski, Igor Borkowski, 
Jakub Ostrowski, Emil Błaszczyk, Mateusz Nowak, 
Konrad Ostrowski, Bartosz Szalimow, Jakub Kozak,  
Gabriel Zaborowski i Kacper Guzikiewicz. 

Opiekun: Kajetan Struk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Kolejny sportowy sukces 

naszych uczniów w ręcznej! 

   10.12.2021r. uczniowie naszej szkoły brali udział 
w MISTRZOSTWACH GMINY GOLENIÓW w MINI 
PIŁCE RĘCZNEJ. Pierwszy mecz wygraliśmy pewnie 
6:3. Po krótkiej przerwie czekało nas kolejne 
spotkanie z SP Białuń. Pierwsza połowa była 
bardzo zacięta i skończyła się remisem 2:2. Jednak 
w następnej nasi sportowcy "odjechali" 
przeciwnikowi, nie oddając prowadzenia już do 
końca meczu (5:7). Członkami zwycięskiej drużyny 
są: Jakub Szućko, Nikodem Leszczyński, Szymon 
Moraczewski, Robert Wiśniewski, Tomasz 
Wiśniewski, Kamil Zmaczyński, Dominik 
Łuszczyński, Kamil Szwed, Aleksader Gorzka, Filip 
Jagiełło, Yevhen Mykytenko, Vladyslav Budak  
i Dawid Smyk, a  opiekunem p. Michał Staniucha. 
Gratulacje chłopaki!!  

Michał Staniucha 
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1. Czy planujesz już wakacje? 
Wakacje to strata czasu.  10 
Czasami myślę jak je spędzić! 20 
Oczywiście, wszystko mam już zaplanowane.  30 
 

2. Co lubisz robić w wolnym czasie? 
Czytać.  10 
Spotykać się ze znajomymi. 20 
Chodzić na koncerty i do kina. 30 
 

3. Jaka pogoda najbardziej Ci odpowiada? 
Deszczowo i mgliście.  10 
Słonecznie lecz nie gorąco. 20 
Upalne słońce i 30 stopni. 30 
 

4. Kogo zabierzesz ze sobą na wyjazd 
marzeń? 

Pojadę z moim ukochanym/ukochaną. 10  
Nigdy nie rozstaje się z moim zwierzakiem i to on 
ze mną pojedzie!  20 
Najlepsze wyjazdy są całą ekipą! 30 
 
 

5. Sylwestra 2022/23 spędzisz… 
U dziadków. 10 
Na domówce z przyjaciółmi. 20 
Na imprezie zorganizowanej.    30 
 

6. Na czyj koncert chciałbyś się wybrać? 
Ariany Grande.  10 
Dawida Podsiadło.  20 
Tulii.  30 
 

7. Wybierz sport zimowy: 
Łyżwy. 10 
Narty. 20 
Snowboard. 30 
 

8. Wybierz potrawę: 
Makaron z serem. 10 
Pizza. 20 
Sushi.    30 
 
 
Rozwiązanie 
 
80- 150p.: Twoje życie biegnie utartymi ścieżkami, 

żadnych wielkich szaleństw, nie lubisz zmian ani 

być zaskakiwanym. W 2022r. warto coś zmienić  

w swoim życiu i pokusić się o coś odbiegającego 

od standardów, może wybierzesz się z przyjaciółmi 

np. do Escape Roomu albo nagrasz teledysk do 

ulubionej piosenki, albo nagrasz swój przebój? ☺ 

160- 200p.: W 2022 roku zaplanujesz swoje 

działania i będziesz konsekwentnie kierować się 

do celu. Ludzie i sytuacje będą Ci sprzyjać, jednak 

unikaj ryzykownych wydatków. Warto też dać coś 

innym - może pomyślisz o wolontariacie? W tym 

roku na pewno się nie wynudzisz, to będzie czas 

zmian. 

210-  240p.: Znajdziesz swoją pasję! W 2023r. 

odkryjesz coś, co wciągnie cię całego! Zaczniesz 

malować? Prowadzić bloga? A może ruszysz na 

LARP-a? To będzie niezwykle ekscytujące! 
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https: //www.homemade 
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https://www.homemade-gifts-made-easy.com/winter-coloring-pages.html

