
N R 4III-V 2022r.

Ukraina jest mi bliska - wywiad
z Panią Eleni Bogusz 

Czytać czy nie czytać?

 Egzamin ósmoklasisty
tuż, tuż!



 

 

 

 

 

   

SSSPPPIIISSS      TTTRRREEEŚŚŚCCCIII    

Wstęp        1 
 Wywiad z M. Djurić      2 
 Mam wiele pomysłów     3 
 Czytać czy nie czytać?     4 
 Ukraina jest mi bardzo…     6 
 Najważniejszą z waszych…     8 
 Wojna to…      11 
    Nowinki z Jedynki     12 
 Mądre pomaganie     16 
     Recenzja       17 
          Wojtek gotuje      19 
          Sonda       20 
 
Redaktor naczelny: Julia Kukiełka 
Redaktorzy gazetki: Alicja Czugała, Hanna Jagniewska, Blanka Djurić,  
Barbara Rybka, Kornelia Kańska, Wojciech Buszka, Igor Romanowski,  
Natalia Krężałek-Hamny, Marta Amasieieva, Kornel Jedynak,  
Tomasz Kopański, Tymon Pajda, Jakub Kuzio, Judyta Grefling,  
Ksenia Kuczera, Miłosz Prewencki 

Zdjęcia:  Matylda Sobolewska 

Okładka/Grafika:  Tymon Pajda  

e-mail: j.kukielka@sp1kg.pl 
 
Opiekunowie: Aneta Pietrzak, Urszula Baniak 
 
 

 

        
       

         

 

mailto:j.kukielka@sp1kg.pl


Witajcie Drodzy Czytelnicy! 

Przed wami już czwarte wydanie gazetki szkolnej 
,,Tornister”. Pewnie już zauważyliście, że wiosna 
zagościła u nas na dobre. Wszędzie kwitną piękne 
kwiaty, a drzewa zmieniają swój kolor na zielony. 
Może jedyną wadą jest pogoda, ale zapewniam Was, 
że zaraz to minie i będziecie w pełni korzystać 
z uroków tej wspaniałej pory roku.  

Inwazja na Ukrainę cały czas trwa. Do tej pory nie 
udało się uzyskać żadnego porozumienia. Od 
pierwszego dnia wybuchu tego zbrojnego konfliktu 
z kraju wyjechało ponad 7 milionów osób. Uchodźcy 
schronienia szukają także w Kołobrzegu. W naszej 

szkole uczy się wiele dzieci z Ukrainy. Pamiętajcie, że musimy ich 
wspierać i pomagać przetrwać ten trudny czas. Nasze artykuły z całą 
pewnością przybliżą wam zasady mądrego pomagania naszym ukraińskim 
kolegom i koleżankom.  

Zachęcam was do przeczytania ciekawych wywiadów, a w tej gazetce jest 
ich naprawdę wiele. Polecam wywiad na temat czytania książek z panią 
Anną Kuliś oraz rozmowę ze sportowcem, byłym koszykarzem Kotwicy 
Kołobrzeg -  Marko Djurićem, prywatnie tatą naszej redakcyjnej koleżanki 
Blanki. Warto przeczytać nasze recenzje, nowinki ze szkoły oraz sondę.  
Nie mogliśmy także pominąć przepisu Wojtka, który tym razem poleca 
domowe eklerki.  

Mam nadzieję, że nasza ostatnia w tym roku szkolnym gazetka przypadnie 
wam do gustu. A już niedługo upragnione wakacje. Okazuje się, że tak 
niewiele potrzeba do szczęścia - trochę słońca, trochę piasku, morza 
i wolnego czasu.  

Pięknych wakacji drodzy nauczyciele i uczniowie. Do zobaczenia we 
wrześniu! 

Redaktor naczelny 

Julia Kukiełka 



Sport uczy wielu ważnych umiejętności  
- wywiad z Marko Djurić 

 
Marko Djurić zawodowo uprawiał koszykówkę. Grał w Kotwicy Kołobrzeg. Wiele 
podróżował, ale serce skradł mu Kołobrzeg. Prywatnie to mój tata, najlepszy, jakiego 
mogłam sobie wymarzyć. 
 
 
Redakcja gazetki: Wiele osób 
zastanawia nasze oryginalne 
nazwisko. Opowiedz proszę, 
skąd pochodzisz.  
Marko Djurić: Urodziłem się w 
Sarajewie, które w czasie moich 
narodzin było częścią Jugosławii. 
Obecnie jest to część Bośni i 
Hercegowiny. Żeby utrudnić 
sytuację powiem, że jestem 
Serbem, a nie Bośniakiem. Na tym 
terenie mieszkają trzy nacje: 
Chorwaci, Serbowie i Bośniacy. 
Niestety jako dziewięciolatek 
doświadczyłem okrucieństwa 
wojny, która wybuchła w 1992. 
Razem z mamą i bratem musiałem 
uciekać z rodzinnego miasta, 
pozostawiając za sobą cały 
dobytek. 

- To był dla Ciebie z pewnością 
trudny czas, ale takie 
doświadczenia wzmacniają. 
 Jaki wpływ miała wojna na 
Twoje życie? 
- Nauczyłem się bardziej doceniać 
każdy dzień, wiem, co jest dla 
mnie najważniejsze. Jako dziecko 
nie miałem zabawek, a zadanie 
domowe odrabiałem przy świecach. To uczy pokory. 

- Cechy, które wymieniłeś, są ważne również w sporcie. Co zainspirowało Cię  
do rozpoczęcia przygody ze sportem? 
- Koszykówkę zacząłem uprawiać dopiero w piątej klasie, z damską drużyną. Męskiej nie było. 
Do sportu zachęciła mnie mama. Moja rodzina od zawsze związana jest ze sportem: tata  
i brat to siatkarze, mama amatorsko grała w kosza. Rodzina zawsze wspierała mnie w mojej 
karierze sportowej.  



- Gdybyś miał zachęcić dzisiejszą młodzież do uprawiania sportu,  co byś im powiedział? 
Jakich wskazówek udzielił? 
- Sport uczy wielu ważnych, przydatnych w dorosłym życiu umiejętności, takich jak pracy  
w grupie, odpowiedzialności, determinacji, pracy pod presją, samomotywacji. Są to cechy 
poszukiwane przez przyszłych pracodawców. Sport daje nam poza tym szansę poznawania 
nowych przyjaciół, miejsc i umiejętności. 

- Podczas trwania Twojej kariery mieszkałeś w wielu miejscach. Jednak zamieszkałeś 
właśnie w Kołobrzegu? Dlaczego?  
- Mieszkałem w wielu miejscach, również teraz wiele podróżuję zawodowo, ale to właśnie 
Kołobrzeg skradł moje serce szerokimi plażami, zielenią, ale przede wszystkim ogromną 
gościnnością i serdecznością mieszkańców.  

 
                                                                     Rozmowę przeprowadziła Blanka  

    
Mam wiele pomysłów - wywiad z Blanką Djurić 

 
17 marca w Sali Koncertowej Ratusza odbyło się uroczyste ślubowanie Młodzieżowej Rady 
Miasta. W jej skład weszła także nasza uczennica - Blanka Djurić. Uroczystego 
zaprzysiężenia dokonywała Prezydent Miasta - pani Anna Mieczkowska.  
Dziś porozmawiam z Blanką o jej działalności w Młodzieżowej Radzie Miasta.  

 

 
Redakcja Tornistra:  Reprezentujesz naszą szkołę w Młodzieżowej Radzie Miasta. 
Zatem może zdradzisz nam, jaki jest zakres jej działań i jakie stoją przed nią zadania? 
Blanka: Młodzieżowa Rada Miasta działa podobnie do Rady Miasta dorosłych, ale 
oczywiście nasze obowiązki i działania dopasowane są do naszego wieku. Zajmujemy się 



wspieraniem wolontariatu, integrujemy młodzież naszego miasta, zachęcamy do aktywnego 
udziału w życiu publicznym Kołobrzegu. 
 - Czy w Młodzieżowej Radzie Miasta każdy jej członek ma konkretną funkcję? Jeśli 
tak, to za co Ty jesteś odpowiedzialna? 
- Tak jak w Radzie Miasta nasza rada jest podzielona na komisje. Ja należę do dwóch 
komisji: do spraw społecznych oraz do spraw ekologii. Jestem przewodniczącą komisji do 
spraw ekologii.  
 - Ile razy odbywają się  spotkania Młodzieżowej Rady Miasta i kto koordynuje Wasze 
spotkania i działania? 
- Spotkania Młodzieżowej Rady Miasta odbywają się według potrzeb. Nasze działania 
koordynuje wybrany przez nas przewodniczący oraz opiekun. 
 - Jakie konkretne działania zrealizujecie w najbliższym czasie?  
- Na tę chwilę zbieramy pomysły do naszych konkretnych działań. Sama mam ich już wiele, 
ale nie chcę jeszcze zdradzać szczegółów.  
 - Czy w przyszłości chciałabyś związać swoje życie z polityką?  
- Na chwilę obecną mam wobec siebie inne plany.  

 - Życzymy Ci zatem owocnej pracy i wielu zrealizowanych pomysłów.  
 

       Z Blanką rozmawiała Julia  
 

Czytać czy nie czytać?  

 

Czytać czy nie czytać? Oto jest pytanie! Gdyby William Szekspir żył w czasach nam 
współczesnych, zapewne by je zadał. Zapewne też zdziwiłby się, dlaczego tak chętnie 
zastępujemy dziś książkę telefonem, komputerem i telewizją. Próbując zgłębić ten temat, 
porozmawiam ze specjalistką, doświadczonym pedagogiem i nauczycielką języka polskiego 
- panią Anną Kuliś.  

Redakcja Tornistra: Co takiego daje nam czytanie książek? 

Pani Anna Kuliś: Nie wyobrażam sobie życia bez czytania książek. Przede wszystkim dzięki 
książkom zdobywamy wiedzę, kształcimy różne umiejętności, po prostu zdobywamy 
odpowiednie wykształcenie, co pozwala nam  później wykonywać różne zawody, spełniać 
marzenia, realizować plany życiowe. Umiejętność czytania i pisania to wielkie osiągnięcie 
ludzkości. Spróbujmy zamknąć oczy i wyobrazić sobie, że nie znamy liter, nie umiemy czytać. 
Co w tej sytuacji moglibyśmy zrobić? Kim byśmy byli? Czy bylibyśmy w stanie samodzielnie 
funkcjonować? Zapominamy, że czytanie to wielki dar, a tak wielu z nas go marnuje. Nie 
czytając, stajemy się wtórnymi analfabetami. Czytając książki, uczymy się rozumieć świat, 
ludzi i siebie. Poprawiamy pamięć, inteligencję, poszerzamy horyzonty myślowe. Bogacimy 
słownictwo, poszerzamy wyobraźnię, uczymy się też krytycznego myślenia. Ponadto jest to wg 
Wisławy Szymborskiej „najpiękniejsza zabawa”. Jak miło jest spędzić czas z książką, poznać 



bohaterów, wkroczyć z nimi w ich świat,  przeżywać ich przygody, problemy, rozterki, 
wędrować z nimi w różne miejsca. 

- Woli Pani książki elektroniczne czy papierowe?  

- Zdecydowanie wolę czytać książki papierowe, bo takie książki pokochałam w dzieciństwie 
(nawet nie śniło nam się wtedy coś takiego jak komputer czy Internet). Poza tym lubię zapach 
nowych książek, szelest przewracanych kartek. Podziwiam książki z ciekawie zaprojektowaną 
okładką, wydane na pięknym papierze. Lubię trzymać książkę w rękach, przewracać kartki, 
włożyć zakładkę w miejsce, gdzie skończyłam czytać. 

- Jakie książki dla młodzieży mogłaby Pani polecić? 

- Bardzo dużo ciekawych powieści znajdziecie w szkolnej bibliotece, w której księgozbiór jest 
ciągle odnawiany o interesujące pozycje. W tym roku zakupiono naprawdę świetne książki 
przygodowe, fantastyczne, detektywistyczne, psychologiczne, podróżnicze - zabawne, 
wzruszające, mądre. Uczniom od czwartej do ósmej klasy mogę polecić wiele książek. Na 
pewno twórczość Barbary Kosmowskiej, Andrzeja Maleszki o magicznym drzewie, serię 
przygód o Mikołajku Rene Goscinnego, książki z serii „Dziennik Cwaniaczka”. Ponadto: 
„Zaczarowany zamek” Sophie Anderson, „Pax” Sary Pennypacker i „Pax. Droga do domu”, 
„Bracia Lwie Serce” Astrid Lindgren , „Dynastia Miziołków” Joanny Olech , „Ania  
z Zielonego Wzgórza” Lucy Maud Montgomery i następne jej części, „Chłopiec znikąd” 
Katherine Marsh, „Szkoła Szpiegów” Gibbsa Stuarta, „Charlie i fabryka czekolady” Dahl 
Roald, „Babcia Rabuś” Davida Walliamsa (inne książki tego autora), powieści Frances 
Hodgson Burnett, seria „Mazurscy w podróży”, „Momo” Michaela Ende, „Śnieżna siostra”  
i „Strażniczka Słońca” Mai Lunde. 

- Ile książek czyta Pani w ciągu miesiąca? 

- Wszystko zależy od tego, ile mam wolnego czasu. Bardzo dużo czytam w czasie wakacji  
i ferii. Wtedy jest to około 10 książek w ciągu miesiąca, ale jeśli mam wiele obowiązków, 
czytam mniej - około 4 książek. 

- Jaka była pierwsza książka jaką, Pani przeczytała? 

- Doskonale pamiętam swoją pierwszą książkę. Kiedy poznałam wszystkie literki w pierwszej 
klasie, przeczytałam „Na jagody” Marii Konopnickiej. Byłam wtedy bardzo dumna z siebie. 
Jednak książką mojego dzieciństwa została  wzruszająca powieść Frances Hodgson Burnett 
„Mała księżniczka”, do której wielokrotnie wracałam.  

- Jaka jest Pani ulubiona książka? Która książka wywarła na Pani największe wrażenie 
i dlaczego? 

- Jest mi trudno wskazać ulubioną książkę. Przeczytałam dużo książek, które zrobiły na mnie 
wielkie wrażenie, o których nie mogłam przestać myśleć przez kolejne dni. Były też takie, 
które mnie wzruszyły, rozbawiły, skłoniły do zastanowienia się nad pewnymi kwestiami  
i w pewnym sensie wpłynęły na kształtowanie mojego światopoglądu. Cenię twórczość  
pisarzy, poetów z dawnych epok i tych współczesnych. Wiele  nazwisk nic Wam teraz nie 
powie.  Staram się poznawać utwory pisarzy z całego świata, zwłaszcza pochodzących z Indii, 



Japonii, Australii, Turcji, krajów Ameryki Południowej, afrykańskich. Czytam książki 
nagrodzone Noblem, Nagrodą Bookera, ale również z wielką przyjemnością sięgam po 
debiuty, książki młodych twórców. Jest to pasjonująca zabawa. 

- Co sądzi Pani o adaptacjach filmowych książek? 

- Nie wszystkie adaptacje filmowe książek są udane, wiele mnie rozczarowało, ale niektóre są 
genialne, np. film Petera Jacksona „Władca Pierścieni”, „Tajemniczy ogród” Agnieszki 
Holland czy nagrodzony w tym roku Oskarami film pt. „Diuna”. 

- Jak w dobie Internetu przekonać uczniów do czytania (papierowych) książek? Czy ma 
Pani jakiś pomysł? 

- Ludzie, którzy czytają książki, lepiej wypadają na testach inteligencji, ponieważ czytanie 
uczy myślenia, wyciągania wniosków, stymuluje nasze mózgi. W czasach fake news 
umiejętność samodzielnego myślenia, a także nieulegania stereotypom jest bardzo ważna. 
Ludzie sukcesu to czytelnicy, bo czytanie rozwija kreatywność, empatię, wrażliwość na inne 
dziedziny życia. Bill Gates czyta ok. 50 książek w roku, Mark Zuckerberg stara się przeczytać 
jedną książkę na dwa tygodnie. Czytanie przed snem ma wpływ na  jakość snu, a dobry sen 
jest ważny dla naszego zdrowia. 
Czytanie pomaga się zrelaksować, 
redukuje stres nawet o  
60 % lepiej niż muzyka, o 600% 
bardziej niż gry komputerowe. Dzięki 
czytaniu książek mamy większe szanse 
na dobrą pracę, bo lepiej wypadamy  
w czasie rozmowy, jesteśmy 
elokwentni, posługujemy się ładnym i 
poprawnym językiem. Jesteśmy dla 
rozmówcy interesującą osobą.  Inni 
ludzie lubią przebywać w towarzystwie 
ludzi oczytanych, bo nie operują 
stereotypami, potrafią samodzielnie 
wyciągać wnioski, mają zawsze coś 
ciekawego do powiedzenia. 
Podsumowując, jeśli chcesz być 
mądry, elokwentny, twórczy, zdrowy, 
zrelaksowany, czytaj książki!  

- Dziękuję bardzo za rozmowę. Ktoś 
kiedyś powiedział, że godzina 
czytania jest godziną skradzioną z 
raju. Życzę zatem Pani wielu 
rajskich godzin.  

       Z Panią Anną Kuliś rozmawiał Igor  

 



Ukraina jest mi bliska - wywiad z Panią Eleni Bogusz 

Pani Eleni Bogusz we wrześniu 2021 roku rozpoczęła pracę w naszej szkole. Jest 
wychowawcą świetlicy dla najmłodszych uczniów. Dziś porozmawiamy 
z Panią o jej pochodzeniu, zainteresowaniach i Ukrainie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redakcja Tornistra: Jakie jest Pani pochodzenie?  

Pani Eleni Bogusz: Urodziłam i wychowywałam się w Polsce, ale mam korzenie ukraińskie  
i greckie. 

- Ma Pani bardzo oryginalne, niespotykane imię.  

- Moje imię nadał mi tata po mojej prababci, która  była Greczynką. Prawdopodobnie 
pochodzi ono z języka węgierskiego. Dla mnie największe znaczenie ma jednak to, że nosiła je 
moja prababcia.  

- Co sprawiło, że została Pani nauczycielką i podjęła pracę w naszej szkole?  

- Już od najmłodszych lat uwielbiałam się wcielać w rolę nauczyciela. Nauczyciel zawsze był 
dla mnie autorytetem. Podziwiałam nauczycieli za ich wiedzę oraz cierpliwość. Podczas 
czasów licealnych opiekowałam się młodszymi uczniami i pomagałam im w nauce  
i już wtedy poczułam, że muszę wybrać się na studia o kierunku pedagogicznym. Studia 



utwierdziły mnie w tym, jak ważna jest praca nauczyciela i jak wiele można zrobić. Praca  
z uczniami sprawia mi wiele radości i satysfakcji. Bardzo lubię poszerzać swoją wiedzę,  
a będąc nauczycielem mogę się nią dzielić z innym. Jestem osobą energiczną i lubiącą 
wyzwania, a będąc nauczycielem mogę wykorzystać te cechy w stu procentach. Jestem 
nauczycielem w naszej szkole dlatego, że jest ona niezwykła pod każdym względem. Nasza 
szkoła posiada przepiękną historię i funkcjonuje już od 1945 roku. Ważnym aspektem było też 
dla mnie to, że funkcjonują tu oddziały integracyjne. Takie oddziały dają możliwość tworzenia 
różnorodnych zajęć specjalistycznych, co sprzyja indywidualizacji nauczania.  
Z racji tego, że lubię poszerzać i doskonalić swoją wiedzę i umiejętności wiedziałam, że 
właśnie w tej szkole rozwinę swoje pedagogiczne skrzydła. 

- Jak wpłynęła na Panią sytuacja na Ukrainie? 

 - Przyznam się szczerze, że  gdy dowiedziałam się o wojnie  na Ukrainie, było mi bardzo 
przykro i towarzyszyły mi negatywne emocje. Ukraina jest mi bliska, ponieważ mieszka tam 
cząstka mojej rodziny. W marcu nie było dnia, abym nie śledziła wiadomości związanych  
z sytuacją na Ukrainie. Z czasem zrozumiałam, że nerwy i strach o bliskich nic nie pomogą. 
Postanowiłam włączyć się w pomoc uchodźcom i to mi pomogło pozbyć się negatywnych 
emocji. Zdaję sobie sprawę, że sytuacja jest dalej ciężka, dlatego też wspieram uczniów  
z Ukrainy w naszej szkole, aby poczuli wsparcie i łatwiej zaaklimatyzowali się w szkole  
i w nowej sytuacji życiowej. Moja rodzina wciąż przebywa na terenach Ukrainy, ale już się 
nie martwię, bo wierzę, że przetrwają ten ciężki dla nich i dla nas czas. Najważniejsze to jest 
pozytywne nastawienie i wiara w swoje możliwości.  

- Czym zajmuje się Pani w wolnych chwilach ? 

 - W wolnych chwilach najczęściej uczestniczę w szkoleniach poszerzających moją wiedzę  
w zakresie pedagogiki. Uwielbiam też czytać książki o różnej tematyce. W weekendy bardzo 
często pochłania mnie moja pasja do pieczenia i odkrywania nowych przepisów. Zdradzę też, 
że nie tylko uczniowie oglądają filmy i seriale, mi też się zdarza, tak samo jak wam, wciągnąć 
się w ciekawy film czy serial. Jedną z najważniejszych rzeczy, jaką robię, to rozwijam nowe 
umiejętności i poszerzam swoją wiedzę w różnych dziedzinach. 

- Gdyby miała nam Pani zdradzić jakąś ciekawostkę na swój temat, to….. 

- …to powiedziałabym wam, że uwielbiam podróże, bliskie i dalekie,  podróże po Polsce i za 
granicą. Na wyjazdach nigdy nie siedzę w hotelu, nie wyleguję się na plaży tylko zwiedzam, 
bo to przynosi mi najwięcej satysfakcji. Każda moja wycieczka musi być zaplanowana  
i bogata w odwiedzanie zabytków i muzeów. Interesuję się historiami różnych krajów i to 
właśnie dzięki zwiedzaniu ciekawych zabytków i muzeów mogę rozwijać się w tej dziedzinie. 
Odwiedziłam już bardzo wiele miejsc w Polsce jak i na świecie i mam plany na kolejne 
wycieczki. Moim największym marzeniem jest zwiedzenie Chin oraz Japonii. 

- Życzymy Pani zatem wielu pasjonujących podróży i cieszymy się, że zasiliła Pani szeregi 
naszej kadry pedagogicznej.  

              Z Panią Eleni Bogusz  rozmawiał Tymon i Kuba 



Najważniejszą z waszych ról jest rozmowa i nawiązywanie 
kontaktów - rozmowa z Panią Dyrektor  

o uchodźcach z Ukrainy  
 
Według Ministerstwa Edukacji i Nauki  od inwazji Rosji na Ukrainę do polskiego systemu 
edukacji zostało przyjętych około 161 tys. ukraińskich dzieci. Zaledwie 10 procent  tej grupy 
uczy się w oddziałach przygotowawczych. Oznacza to, że zdecydowana większość została 
włączona do klas już istniejących i razem z polskimi uczniami realizuje polską podstawę 
programową. Jak sobie radzą? Jak odnaleźli się w nowej rzeczywistości? O tym 
porozmawiam  dziś z Panią Dyrektor Lidią Mikołajek.  

Redakcja Tornistra:  Ile osób z Ukrainy uczy się w naszej szkole? 

Pani Dyrektor Lidia Mikołajek: Obecnie w naszej szkole uczy się 35 uczniów, z tego 
uchodźców, czyli dzieci przybyłych do Polski w wyniku wojny na terenie ich kraju, uczy się 27 
dzieci. W klasach 1-3 mamy czternaścioro dzieci, a w klasach 4-8 trzynaścioro uczniów. 
Przed wybuchem wojny  w klasach 1-3 do naszej szkoły uczęszczało pięc osób, a w klasach 4-
8 mieliśmy troje uczniów. Podsumowując, w związku z działaniami zbrojnymi na terenie 
Ukrainy dołączyło do nas 27 uczniów, a 8 dzieci przybyło do  naszej szkoły wcześniej. 

Jak, zdaniem Pani Dyrektor, ukraińscy uczniowie sobie radzą? Co jest dla nich 
najtrudniejsze? 

 - Z moich obserwacji oraz z obserwacji innych nauczycieli, którzy prowadzą zajęcia  
z uczniami z Ukrainy, wynika, że największy problem mają oni z językiem polskim,  
a dokładniej z wymową. Bardzo dobrze radzą sobie  z pisownią i rozumieniem naszego języka. 
Dobrze radzą sobie z matematyką, językiem angielskim, a nawet z chemią i fizyką, lecz ciągle 
powraca problem wymowy.  



W jaki sposób my - uczniowie moglibyśmy zaangażować się w pomoc naszym 
ukraińskim kolegom i koleżankom? 

- Najważniejszą z waszych ról jest rozmowa i nawiązywanie kontaktów. Sami wiecie, że 
najlepiej uczymy się języka poprzez konwersację. Zaobserwowałam, że w klasach, gdzie jest 
więcej dzieci z Ukrainy, rozmawiają oni w swoim ojczystym języku. Proszę was, abyście 
rozmawiali z nimi, ponieważ, jak już wspomniałam języka najszybciej nauczymy się poprzez 
rozmowę z drugą osobą. 

Czy w przyszłym roku szkolnym ukraińscy uczniowie będą kontynuowali naukę  
w naszej szkole? 

- Na dzień dzisiejszy nie mam informacji, że nie. Wszystko będzie zależne od sytuacji za naszą 
wschodnią granicą. Jeżeli wojna dobiegnie końca to myślę, że część z nich na pewno powróci 
do swojego kraju, lecz niektórzy dobrze zadomowili się w Kołobrzegu i myślą, aby zostać tu 
na dłużej. Jeżeli chodzi o promocję do następnych klas to widzę, że niektórzy uczniowie na 
pewno ją zdobędą, ale kilku z nich będzie musiało powtórzyć klasę. Chciałabym również 
podziękować wszystkim, którzy pomogli dzieciom z Ukrainy, poprzez przyniesienie plecaków, 
przyborów szkolnych, które jeszcze nam zostały. Dziękuję także za to, że tak ciepło ich 
przywitaliście. 

- Dziękujemy za rozmowę i poświęcony nam czas.                                                                                   

 

 

Z Panią Dyrektor rozmawiał Julia 



Wojna to zawsze okrucieństwo i nie ma żadnego 
usprawiedliwienia dla prowokowania militarnych konfliktów 

- z panią Honoratą Górską-Sek raz jeszcze o wojnie 
 

Inwazja na Ukrainę rozpoczęła się 24 
lutego 2022 roku przez Federację 
Rosyjską. Została poprzedzona 
rosyjskim żądaniem wykluczenia 
możliwości dalszego poszerzania 
NATO i redukcji potencjału 
militarnego sojuszu w Europie 
Środkowo-Wschodniej do stanu sprzed 
1997 roku. Rosja zaczęła gromadzić 
swoje wojska wzdłuż granicy z Ukrainą 
na przełomie października i listopada 
2021. W lutym 2022 przeprowadzone 
zostały ćwiczenia wojskowe w 
Białorusi wspólnie z siłami zbrojnymi 
tego kraju, po których wojska rosyjskie 
nie wróciły już do Rosji. 24 lutego 
wojska zgromadzone wzdłuż granic 
Ukrainy ruszyły do natarcia. Pierwsze 
dni konfliktu nie przyniosły Rosjanom 
spektakularnych sukcesów, za to w 
ogromnym stopniu zjednoczyły Ukraińców w oporze przeciw najeźdźcom, a opinię 
publiczną większości państw świata, rządy i organizacje międzynarodowe w proteście 
przeciw inwazji. Wdrożone zostały wobec Rosji znaczące sankcje gospodarcze, natomiast 
Ukraina otrzymała pomoc, włączając w to zarówno wsparcie humanitarne, jak i wojskowe.  
- Wojna to zawsze okrucieństwo i nie ma żadnego usprawiedliwienia dla prowokowania 
militarnych konfliktów. To, co obecnie dzieje się za naszą wschodnią granicą, budzi w nas 
głęboki sprzeciw. Wszyscy solidaryzujemy się z Ukrainą. Staramy się pomóc. Okazujemy 
wsparcie - mówi pani Honorata Górska Sęk, nauczycielka języka polskiego i historii. Czy 
można tę wojnę w jakikolwiek sposób wytłumaczyć? - Z politycznego, historycznego 
punktu widzenia zapewne tak - dotyczą one ekspansji terytorialnej. Jednak z moralnego 
punktu widzenia przyczyn nie ma żadnych. Cieszymy się, że uczniowie z Ukrainy tak 
szybko zaaklimatyzowali się w naszej szkole i dzielnie pokonują trudy przyswajania wiedzy 
w obcym języku. Tak trzymać! - dodaje pani Honorata.  

 

           Blanka  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Inwazja_(wojskowo%C5%9B%C4%87)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ukraina
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rosja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rosja
https://pl.wikipedia.org/wiki/NATO
https://pl.wikipedia.org/wiki/Europa_%C5%9Arodkowo-Wschodnia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Europa_%C5%9Arodkowo-Wschodnia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bia%C5%82oru%C5%9B
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sankcje_gospodarcze
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pomoc_humanitarna


Nowinki z Jedynki  
Pierwszy dzień wiosny 

21 marca to pierwszy dzień kalendarzowej wiosny. Nasi uczniowie z tęsknotą wyczekiwali tego dnia 
i hucznie przywitali tę radosną porę roku.  

Uczniowie najmłodszych klas w towarzystwie Marzanny z własnoręcznie przygotowanymi 
kolorowymi gaikami i radosnymi okrzykami żwawo ruszyli ulicami miasta. - Nasi uczniowie  
bacznie poszukiwali oznak wiosny i podziwiali piękno przyrody - mówi pani Agnieszka Szczerba, 
wychowawczyni klasy 2d. Starsi uczniowie przybyli do szkoły ubrani  we wszystkie kolory wiosny. 
Samorząd Szkolny ogłosił bowiem akcję Kto przebrany, nie będzie pytany. Podczas przerw 
rozbrzmiewała wesoła muzyka, a uczniowie fotografowali się w wiosennych fotobudkach.  
- Uczniowie wzięli też udział w konkursie na najpiękniejszy bukiet. Wszyscy wykonali piękne prace, 
więc jury miało twardy orzech do zgryzienia - dodaje pani Szczerba. Nagrody były przyznawane  
w dwóch kategoriach: kwiaty żywe i kwiaty ręcznie robione. W kategorii kwiaty żywe zwyciężyła 
klasa 2d, natomiast w kategorii kwiaty ręcznie robione zwyciężyła klasa 1d. Zwycięzcom serdecznie 
gratulujemy.  

 

 

 



Konkurs Wiedzy o Morzu  

8 kwietnia w Marinie Solnej odbył się 
półfinał II edycji konkursu Wiedzy o 
Morzu. Jego organizatorem jest 
Związek Miast i Gmin Morskich. 
Naszą szkołę reprezentowali Marcin 
Małota i Marceli Leszmann z klasy 
8a oraz Szymon Andziak z klasy 8c. 
W czasie 90 minut uczniowie musieli 
rozwiązać test. - Konkurs 
niewątpliwie wspiera uzdolnienia 
uczniów, sprzyja przybliżeniu wiedzy 
o kulturze morskiej, tradycjach i 
historii Regionu- mówi pan Piotr 
Sroka, nauczyciel geografii. Nasz reprezentant Marcin Małota zajął 2 miejsce i przeszedł do 
finału, który odbędzie się w Gdańsku. Przed Marcinem zadania praktyczne i teoretyczne. My 
już dziś trzymamy kciuki.  

 

Sukces Marty w Małej Herbertiadzie 

 Uczennica klasy Vb Marta Amasieieva 
zdobyła I miejsce w powiatowym 
Konkursie Recytatorskim “Mała 
Herbertiada”. Odbył się on 12 kwietnia 
2022 roku w Liceum Ogólnokształcącym 
STO im. Zbigniewa Herberta  
w Kołobrzegu. Konkurs ten jest tradycją  
i odbywa się co roku dla uczczenia 
twórczości wielkiego polskiego poety 
Zbigniewa Herberta. Marta recytowała 
wiersz pt. “Dom”. Jej polsko-ukraińska 
recytacja urzekła jury i przyniosła jej laur 
zwycięstwa w swojej kategorii wiekowej. 
Marta wybrała ten utwór z powodów 
osobistych, ponieważ przypomina jej 
własny dom, który musiała niestety 
pozostawić na Ukrainie.  

Gratulujemy naszej koleżance  
i dziękujemy za wspaniałe 
reprezentowanie naszej szkoły. 



Wyjazd do Warszawy 

W dniach 19-20 maja dziesięcioro uczniów naszej szkoły wzięło udział w wycieczce do 
Warszawy. Wyjazd został zorganizowany i zasponsorowany przez senatora RP - pana Janusza 
Gromka. Była to nagroda za wzięcie udziału w okręgowym etapie konkursu pt. “List do 
Taty”. 

Przygoda uczniów rozpoczęła się w Centrum Nauki Kopernik. Następnie uczniowie udali się 
do “ogrodów ponad ziemią”, czyli Ogrodów Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego. Stąd 
rozciąga się piękny widok na Wisłę oraz Stadion Narodowy. Na mapie podróży nie mogło 
zabraknąć najszczęśliwszego miejsca w stolicy - Łazienek Królewskich. Główny punkt 
wyjazdu stanowiło jednak zwiedzanie Senatu i Sejmu.  

Uczniowie spotkali się i rozmawiali na sali senackiej z panem Januszem Gromkiem. Mieli też 
okazję porozmawiać z marszałkiem Senatu - panem Tomaszem Grodzkim. 

 

 

Konkurs Historyczny 

Dnia 30 maja w Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu odbył się XX Regionalny Konkurs 
Historyczny „Kołobrzeg – moja mała ojczyzna”. Tematem przewodnim była historia 
kołobrzeskiego uzdrowiska. Naszą szkolę reprezentowali uczniowie klasy Va: Kornel 
Jedynak i Igor Romanowski. Wszyscy uczestnicy rozwiązywali zadania tematycznie 
związane z powstaniem i funkcjonowaniem uzdrowiska, musieli też rozpoznać obiekty 
sanatoryjne, rozrywkowe charakterystyczne dla dzielnicy uzdrowiskowej. 

 



Nasza drużyna wykazała się bardzo szeroką 
wiedzą i zajęła pierwsze miejsce. Chłopcy 
otrzymali nagrody ufundowane przez Muzeum 
Oręża Polskiego i Uzdrowisko Kołobrzeg. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ogródek meteorologiczny 

 
14 czerwca nastąpiło 
uroczyste otwarcie ogródka 
meteorologicznego z 
udziałem Prezydent Miasta 
Kołobrzeg - Pani Anny 
Mieczkowskiej. Aby 
edukacyjna stacja badawcza 
powstała w naszej szkole, 
nawiązaliśmy współpracę z 
Instytutem Meteorologii i 
Gospodarki Wodnej w 
Gdyni. Pod ich kierunkiem 
Pani Dyrektor Lidia 
Mikołajek wybrała 
niezbędne sprzęty. W 
ramach współpracy szkoła 
otrzymała klatkę meteorologiczną wraz z podstawą, deszczomierz, deskę śniegową, 
śniegowskaz, dwa termometry zewnętrzne: minimalny i maksymalny wraz z trzymadłem, 
dziennik opadowy i klimatologiczny. Pracownicy Instytutu wszystko dostarczyli  
i zamontowali, zaś pracownicy Jedynki przygotowali teren i ogrodzenie. Dodatkowo szkoła 
zakupiła: wiatromierz, barometr i anemometr. Całkowity koszt ogródka meteorologicznego 
wyniósł około 12.000 zł, w tym 5000 zł to koszt poniesiony przez szkołę, zaś pozostała kwota 
to darowizna od IMiGW. 
 



Żeglujemy!  

 
1 grudnia 2021 r. Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława 
Chrobrego w Kołobrzegu złożyła wniosek do Stowarzyszenia Lokalna Rybacka Grupa 
Lokalna o dofinansowanie projektu Żeglujemy. Jedynka od wielu lat kultywuje tradycje 
marynistyczne i podkreśla związek naszego miasta z morzem. Z tego względu dzielimy się  
z uczniami nie tylko wiedzą o morzu, ale dbamy również o praktyczne wychowanie morskie. 
Od 1999 roku prężnie działa Koło Ligi Morskiej i Rzecznej, a od 2019 roku utworzone 
zostały pierwsze klasy żeglarskie.  
W ramach projektu zakupione zostaną zestawy masztowe Green, żagle szkolne trójkątne  
i kamizelki asekuracyjne, które wykorzystane będą podczas lipcowych żeglarskich półkolonii. 
Treningi na wodzie pozwolą na opanowanie podstawowych umiejętności żeglarskich. 
Uczniowie będą mogli w ramach projektu uczestniczyć w warsztatach  edukacyjnych Sól jako 
jedyny w dawnych czasach środek do przechowywania ryb morskich. Dzięki zajęciom 
edukacyjnym uczestnicy poznają  historię regionu i dziedzictwa morskiego oraz tradycje 
rybackie naszego regionu.  Wnioskowana kwota dofinansowania wynosi 30000 zł i stanowi 
85% kosztów całej inwestycji.  
22 czerwca w naszej szkole została podpisana umowa między panią dyrektor Lidią Mikołajek 
a panią Anną Bańkowską, członkinią Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego 

 
                                                        Nowinki przygotowali Kornel, Miłosz, Judyta i Ksenia 

 
******** 

Mądre pomaganie 
Nie jest żadną tajemnicą, że na naszych oczach trwa wojna rosyjsko – ukraińska. 
Spokój dwudziestego pierwszego wieku został zakłócony przez falę mordu, 
okrucieństwa i nieludzkiego traktowania innego człowieka. Jest to sprawa ciężka 
nawet dla nas, lecz Ukraińcy uciekający ze swojego kraju w obawie o własne życie 
muszą przechodzić istne piekło. Czy możemy im jakoś pomóc?  

Jak najbardziej, tylko jak? Najlepszą pomocą może być wpłata środków finansowych do 
odpowiednich organizacji, zbiórki ubrań, przyborów szkolnych czy artykułów higienicznych 
– każdy z nas mógł wspomóc uczniów z Ukrainy, gdy w naszej szkole taka zbiórka była 
organizowana. Poza tym  można przyjąć ukraińskich uchodźców pod swój dach lub wspomóc 
i zapotrzebować rodziny, które przyjęły ich do swoich domów . Wiele osób popełnia okropny 
błąd pytając lub próbując zagaić rozmowę o wojnie, przeżyciach ucieczki  
i podobnych tematów. Nie każdy chce o tym rozmawiać! Dla rówieśników w naszym wieku 
może to być zbyt trudne. Możliwe, że te osoby widziały mord i zniszczenie obok siebie, co na 
pewno nie jest łatwym przeżyciem. 

Jak możemy pomóc osobom z Ukrainy w naszym wieku? 



Pomaganie w zrozumieniu, tłumaczenie języka, próba rozmowy są prostym wyrazem 
sympatii. Czasami wystarczy traktować normalnie drugą osobę, usiąść z nią w ławce  
i zachowywać się jakby znało się zwykłego rówieśnika przez długi czas. Czy ciężko jest się  
z nimi porozumieć? To chyba zależy od osoby, z którą się rozmawia. Ktoś może przyjąć nasz 
język łatwo i szybko, a komuś innemu może zająć to więcej czasu. 

Czy ciężko jest się nauczyć języka ukraińskiego? 

Sam nigdy się go nie uczyłem i pewnie potrzeba trochę czasu i pracy. Nasza szkolna 
psycholog pani Agnieszka Spadło umie rozmawiać w języku rosyjskim, który jest bardzo 
podobny do ukraińskiego. Umiejętność ta jest w tych czasach przydatna, zwłaszcza w gronie 
nauczycielskim. Każdy z nas powinien nauczyć się prostych zwrotów w języku naszych 
nowych kolegów i koleżanek. Warto znać takie zwroty jak: Cześć – Привіт (czyt. Pryvit), Do 
widzenia – до побачення (czyt. Do pobaczynia),lub dziękuję – Дякую (czyt. Diakuju) 

Pamiętajmy o naszych ukraińskich rówieśnikach i wykażmy się empatią. 

         Wojtek  
Opieka merytoryczna - pani Agnieszka Spadło  

******** 

Recenzja  

Seria książek 11 zanim 12 oraz 12 zanim 13 została napisana przez Lisę Greenwald. 
Zachęcam do jej przeczytania, ponieważ pomaga wielu nastolatkom. 

W 11 zanim 12 wydarzenia opisuje Kaylan. Wraz z przyjaciółką, 
Arianną, tworzą listę rzeczy, które chcą zrealizować przed 12. 
urodzinami. Uwzględniają tam różne pomysły,  
w tym kilka szalonych. Jednak wiele sytuacji sprawia, że 
zrealizowanie listy do końca wisi na włosku. Szkoła, rodzeństwo, 
znajomi, miłość, kłótnie… To przytłacza obie dziewczyny. Czy 
podołają zadaniu, jakim jest zrealizowanie listy? Może jedna z nich 
zostanie w tyle? Czy jedna poczeka na drugą? Wkroczą w 
wymarzony wiek ze zrealizowanymi pomysłami? Co jeszcze  
wymyślą? Ale to dopiero pierwsza część. 

W 12 zanim 13 to Arianna jest narratorem. Z Kaylan spisują nowe pomysły i tworzą listę 
rzeczy, które pragną wykonać przed 13. urodzinami. I ponownie zaczynają się problemy. 
Szkoła, sława, kłótnie, miłości, przeprowadzki i obóz… Arianna przygotowuje się do pewnej 
uroczystości.  Wiąże się z tym ogromny stres. Czy dziewczyna połączy to wszystko z obozem  
i przyjaźnią z Kaylan? Czy może nowe koleżanki zawrócą jej w głowie? 

Książki z tej serii poruszają problemy nastolatków i pokazują, że prawdziwa przyjaźń, mimo 
wszystko, wygrywa. Bo prawdziwy przyjaciel to ten, który przychodzi, gdy cały świat od nas 
odchodzi.  
                                                                                                                      Natalia 



Szukasz wspaniałej książki, lecz już naprawdę nie wiesz, co czytać? Jeśli tak, to seria 
książek znanej autorki Suzanne Collins  będzie idealna dla ciebie. 

Kroniki podziemia to pięciotomowy zbiór przygód jedenastoletniego Gregora  
w Podziemiach Nowego Jorku. Gregor i niedokończona przepowiednia to pierwsza część 
przygód chłopca przeznaczona dla młodych czytelników w przedziale wiekowym 10-15 lat. 
Główny bohater pakuje się w niebezpieczeństwo, aby wypełnić dziwaczną przepowiednię  
i odnaleźć zaginionego w niewyjaśnionych okolicznościach ojca.  

Książkę czyta się z zapartym tchem. Ciągłe zwroty akcji, niewyjaśnione zagadki, wyraziste 
sylwetki bohaterów to niewątpliwie jej atuty. Dla tych, którzy wciągną się w ten magiczny 
świat mam pocieszającą wiadomość, że druga i kolejne części przygód Gregora są równie 
fascynujące.  

Treść przepowiedni z pierwszej części Kronik Podziemia: 

Strzeżcie się, Podziemni, czasu już niewiele,
Ciemność nam szykują zębacze – 
mściciele.
Myśliwi w zwierzynę, rzeki w krew się zmienią. 
Wyprawa w nieznane – jedyną nadzieją.
Naziemny wojownik, prawdziwy syn słońca, 
Czy światło przyniesie, czy dotrze do końca? 
Stawcie się więc zgodnie na jego wezwanie. 
Tylko on dać może szansę na przetrwanie.
Dwóch z góry, dwóch z dołu królewskich korzeni, 
Po dwoje sąsiadów może los odmienić: 
Fruwaczy, pełzaczy, prząśników z Podziemia, 
Jeden zębacz z boku i  ten, kogo nie ma.
Spośród nich ośmioro ujdzie z życiem snadnie, 
Ich los w rękach tego, kto ostatni padnie. 
Niechaj zatem bacznie swe kroki ocenia, 
Bo życie bywa śmiercią, śmierć w życie się zmienia. 

 

                                                                                                       

 

 

 

Wojtek 
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Wojtek gotuje 

 

Domowe eklerki to przepyszny i wyjątkowy deser pieczony na różne okazje. Jeżeli masz 
ochotę na coś słodkiego, nie musisz kupować słodyczy! Wystarczy, że zrobisz przepyszne 

domowe eklerki, które nie potrzebują wielkich umiejętności kucharskich. 

Składniki: 

● 125g masła 
● 1 szklanka wody 
● 1 szklanka mąki 
● 5 jajek (nieco mniejszych) 
● 1 łyżeczka proszku do pieczenia 
● Bita śmietana z cukrem pudrem lub krem 

budyniowy do karpatki 

 

Kroki przygotowywania: 

Masło roztopić w garnku, dodać wodę i zagotować. Wsypać mąkę i przez chwilę ucierać 
drewnianą łyżką aż powstanie gęsta i gładka masa odchodząca od brzegów garnka. Przełożyć 
do miski, ostudzić. Dodawać po jednym jajku, mieszając drewnianą łyżką lub miksując 
mikserem na wolnych obrotach, aż uzyskamy gładką masę. Pod koniec dodać proszek do 
pieczenia i dokładnie zmiksować. 

Piekarnik nagrzać do 200 stopni Celsjusza. Blachę do pieczenia wyłożyć papierem. Ciasto 
włożyć do rękawa cukierniczego z dużą końcówką (2 cm). Można też ciasto rozsmarować za 
pomocą łyżki. Wycisnąć ok. siedmiocentymetrowe paski masy z rękawa, zachowując 
kilkucentymetrowe odstępy (ciasto urośnie podczas pieczenia) i wstawić do piekarnika. Piec 
przez mniej więcej 22 min na złoty kolor. Podczas pieczenia nie wolno otwierać drzwiczek 
piekarnika, bo ciasto opadnie. 

Upieczone eklerki należy zdjąć z blaszki i ostudzić, upiec kolejną porcję ciasta. 

Eklerki przekroić wzdłuż, na dolną część nałożyć bitą śmietanę lub krem (np. za pomocą 
rękawa cukierniczego), przykryć górną częścią i posypać cukrem pudrem lub polać polewą 
czekoladową. 

Ciekawa opcja! 

Do kremu można dodać kilka świeżych malin czy kawałków truskawek. W ten sposób 
urozmaicimy smak. 

Smacznego! 
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Egzamin ósmoklasisty tuż, tuż! 

Egzamin ósmoklasisty lada moment! Uczniowie z ósmych klas w dniach 24-26 maja 
zmierzą się z trzema arkuszami egzaminacyjnymi. Czekać na nich będzie kolejno język 
polski, matematyka, a także język obcy nowożytny. Czy nasze koleżanki i koledzy już czują 
stres? Czy są gotowi na to, aby wykazać się wiedzą zdobytą w szkole. Przeczytajcie… 

 Witosława Nadziejko, klasa  8a 

- Rzetelnie przygotowuję się do egzaminów. Dzięki naszym 
nauczycielom się nie stresuję, ponieważ wiem, że dobrze mnie 
wszystkiego nauczyli. Czuję, że osiągnę wysoki wynik w każdej 
części tego egzaminu.  

 

Klaudia Nowosad, klasa 8a  

- Żeby przygotować się do egzaminu, 
wykonuję arkusze z poprzednich lat i 

rozwiązuję różne zadania z Internetu.  
Z tego powodu nie stresuję się 

egzaminami. Mogę jednak powiedzieć, że 
obawiam się matematyki. 

 

 

Mateusz Bojanowski, klasa 8a  

- Uczę się do egzaminu, robiąc często arkusze z polskiego lub  
z matematyki. Nie stresuję się zbyt bardzo, ale obawiam się 

trochę matematyki.  

 

 

 

 

                                                 Sonia Ucińska, klasa 8c 

- Codziennie rozwiązuję arkusze z matematyki i czasami z języka 
polskiego. Teraz się nie stresuję, natomiast wiem, że przed 
egzaminami stres na pewno się pojawi. Najbardziej obawiam się 
matematyki. 

      

                                                                                                   Sondę przeprowadziła Ala i Hania 



  
 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

                

     

 

 

 

 

 

 

Wiktoria ubrała  brązowo, niebiesko, żółtą 
spódniczkę. Do tego włożyła znakomicie 
wyglądającą białą koszulkę. Biały T-shirt to 
klasyka gatunku, a klasyki nigdy dosyć. 
Całość stylizacji dopełnia katana jeansowa 
oraz białe sportowe buty. Zaznaczyć 
należy, że katana została “wynaleziona” 
niemal w tym samym czasie co jeansy. 
Początkowo stanowiła część uniformu 
klasy robotniczej i była utożsamiana 
głównie z ludźmi najbardziej biednymi. 
Pierwsze kurtki jeansowe damskie  
i katany męskie wyglądały także zupełnie 
inaczej niż obecne. Dopiero w pierwszych 
dekadach XX wieku rozpoczęła się 
produkcja katan, które mogłyby  
z powodzeniem być noszone także 
obecnie. Outfit Wiktorii z kataną w tle 
jest idealny na wiosenną pogodę. 

 

Po kilkunastu latach zapomnienia 
bejsbolówka znów wkracza na 
modowe salony, zapowiadając 
prawdziwą rewolucję wiosennych 
stylizacji. Ala założyła brązową 
bejsbolówkę, która wręcz idealnie 
pasuje do beżowych luźnych spodni 
z kieszeniami. Takie spodnie to 
must have każdej garderoby. 
Dopełnieniem stylizacji Ali są białe 
sneakersy. Taki outfit sprawia, że 
czujemy się i modnie i komfortowo 
w każdej sytuacji.  

 

https://bigstar.pl/c-kurtki-jeans-meskie



