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W Nowy Rok z nową energią 
i nowymi pomysłami!

Już wkrótce pokaz mody u Dobrogosta. Szykuj się!

Za nami pierwsze tygodnie Nowego Roku. Temperatury spadły
znacznie poniżej zera i śniegu też nam nie brakuje. Niestety, 
na ferie trzeba  jeszcze poczekać. Styczeń to ostatni dzwonek,
by nadrobić zaległości i poprawić oceny. Zarówno uczniowie,
jak i nauczyciele mają mnóstwo pracy i nie w głowie im zimowy
sen. Trzecioklasiści sprawdzali swoją wiedzę, pisząc próbne
egzaminy gimnazjalne. W doskonałej formie są nasze
koszykarki, które zostały mistrzyniami powiatu. W
styczniowym numerze zamieszczamy też kilka ciekawych
wywiadów. 
Tym razem rządzą pierwszoklasiści - Natalia Kocon z I b
oraz Kacper Gierłowski z Ie. Koniecznie przeczytajcie
rozmowę z panią sekretarką (25 stycznia przypada jej święto).
W naszym piśmie znajdziecie też inne ciekawe informacje 
z życia szkoły. Redaktorzy "Byle do Dzwonka" dowiedzieli się,
jakie seriale oglądają nasi nauczyciele i sprawdzili, które imiona
są najpopularniejsze w naszym gimnazjum! 
                                                    Zapraszamy do lektury!

Ty też możesz zostać naszym modelem!
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Z życia szkoły Koncert kolęd 
i pastorałek

Spotkanie 
z absolwentem

15.01.br.
w klasztorze
odbył się
koncert kolęd w
wykonaniu
zespołu Dobro-
gost Band i
chóru.

Uczniowie pod kierunkiem panów
M.Soszki i P. Bartnika przygotowali
oprawę mszy św. i zaśpiewali kilka
pięknych pieśni związanych z
Bożym Narodzeniem.W koncercie
wystąpiła też p. E. Polkowska.
Występ spotkał się z życzliwym
przyjęciem parafian. Ksiądz
proboszcz podziękował młodzieży i
nauczycielom.

Młodzieżowa Rada Miasta Węgrowa już działa! Młodzi radni zaprosili
swoich rówieśników do konkursu "Moje miasto, a w nim...". Zadaniem
uczniów jest opracowanie projektu ciekawej imprezy kulturalnej lub
sportowej. Na zwycięzców czekają nagrody. Jedną z nich jest wycieczka
do Warszawy z Młodzieżową Radą Miasta Węgrowa. A więc do dzieła!
Swoje propozycje możecie składać tylko do 31 stycznia. Może warto
zaplanować jakąś interesującą imprezę dla szkolnej społeczności? Może
zaprosić do naszego gimnazjum kogoś wyjątkowego - gwiazdę sportu,
rocka lub disco polo, szalonego naukowca lub znanego aktora? Wszystko
zależy od Was! Liczymy na Waszą kreatywność!

Nasz absolwent Maciej Robak
dwukrotnie odwiedził uczniów klasy
II d i przeprowadził dla nich ciekawe
zajęcia dotyczące komunikacji
niewerbalnej. Wychowankowie
pana P. Bartnika już wiedzą, jak
wielką rolę odgrywają w naszym
życiu mimika i gestykulacja:)
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Dzień Sekretarki i Asystentki
25 stycznia

Pani Milena Roguszewska

W szkole każdy dzień jest inny

Z okazji Dnia Sekretarki i Asystentki zespół redakcyjny gazetki zaprosił

na spotkanie naszą sekretarkę, panią Milenę Roguszewską, by zadać jej

kilka pytań.

Od kiedy pracuje Pani w naszym gimnazjum?
Pracuję tu od początku istnienia szkoły. Zostałam
zatrudniona w gimnazjum 18 lat temu. Była to pierwsza
moja praca. Podjęłam ją  tuż po ukończeniu liceum,
gdy rozpoczęłam studia.

Co Pani studiowała?
Studiowałam pedagogikę, ale wybrałam pracę w
sekretariacie.

Czy jest Pani zadowolona ze swojej pracy?
Zawsze myślałam o pracy, która dawałaby mi radość.
Lubię  to, czym się zajmuję.
Co należy do Pani obowiązków?
Mnóstwo rzeczy… Zajmuję się dokumentacją szkoły
np. prowadzę Księgę uczniów, wydaję legitymacje oraz
zaświadczenia i druki związane z odszkodowaniami.
Współpracuję z młodzieżą, rodzicami i nauczycielami,
oczywiście odbieram telefony i przyjmuję interesantów,
prowadzę kalendarz spotkań z  panią dyrektor. W
piątki pełnię też funkcję pielęgniarki i udzielam
pierwszej pomocy;)

Jakie cechy powinna mieć dobra sekretarka?

Otwartość, systematyczność, poczucie humoru,
łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi i wiele
innych zalet ;)

Czy nie nudzi się Pani w sekretariacie?
W szkole każdy dzień jest inny. W pracy z ludźmi nie
ma miejsca na rutynę.

Czym Pani zajmuje się w wolnych chwilach?
Dużo czasu zajmuje mi praca zawodowa i rodzinna. W
wolnym chwilach zajmuję się ogrodem, interesuję się
też kuchnią, lubię rodzinne gotowanie z moimi synami.

Czy lubi Pani sport?
Chętnie jeżdżę rowerem i pracuję w moim ogrodzie. To
też aktywność fizyczna. Lubię podróże. Ciągle
odkrywam fascynujące i nieznane miejsca w naszym
kraju. Polska jest najpiękniejsza.

W imieniu wszystkich uczniów naszego gimnazjum
dziękujemy za życzliwość i wyrozumiałość na co
dzień. Życzymy sukcesów   w pracy  i  w życiu
osobistym oraz pięknego ogrodu.

Redakcja 
Oprac. Łukasz Świętochowski
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Zwycięzca konkursu "Wielki matematyk"

Kacper Gierłowski z I e

Zająłeś I miejsce w konkursie „Wielki matematyk”.
Przygotowałeś najciekawszą prezentację o Telesie.
Czy przedmioty ścisłe należą do Twoich
ulubionych?
Jestem raczej humanistą. Lubię język polski. Brałem
udział w projekcie „Strachy na lochy”. Chętnie uczę się
też biologii i jestem dumny z szóstki z tego przedmiotu.

Czym się interesujesz?
Lubię czytać książki i rysować, oglądać filmy i grać na
komputerze.

Co lubisz czytać?
Lubię fantastykę, powieści przygodowe i obyczajowe.
Ostatnio czytałem „EndGame”. Jednak moją ulubioną
serią są książki Ricka Riordana o Percym Jacksonie.
Bohater ten przeżywa wiele przygód w mitologicznym
świecie.Warto je poznać.

Jakiej muzyki słuchasz?
 Ostatnio Alana Walkera. To norweski producent
muzyczny, który tworzy elektroniczną muzykę
taneczną.

Twoje ulubione seriale i gry komputerowe to…
„Pierwsza miłość” i „Na Wspólnej”. Czasem gram w
„The Sims 4”.

Czy interesujesz się sportem?
Przyznam szczerze, że nie jestem fanem sportu.

Czy jest jakaś osoba, którą szczególnie cenisz?
Tak. Jest nią moja wychowawczyni, pani Maria
Krasodębska. Cenię ją za życzliwość i poczucie
humoru.

Już od pół roku uczysz się w naszej szkole. Co
najbardziej podoba Ci się w gimnazjum?
Nauczyciele, którzy są życzliwi dla uczniów oraz to, że
w gimnazjum jest dużo ciszej niż w podstawówce.

Dziękujemy za rozmowę i życzymy wiele sukcesów
podczas nauki w gimnazjum.
 Redakcja
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Ulubione seriale naszych nauczycieli

Pani Grażyna Wysocka- Belfer
Pani Maria Krasnodębska – Ranczo
Pani Hanna Chojnowska - Czas honoru
Pani Marzena Wołynko - Przystanek Alaska,
Sherlock
Pani Edyta Wysokińska- Wikingowie
Pani Katarzyna Matusik- Barwy szczęścia
Pani Anna Młynarz- Columbo
Pani Beata Koseła- Sherlock
Pani Emilia Polkowska- Na dobre i na złe
Pni Bożenna Przybysz- Ojciec Mateusz
Pani Katarzyna Jarnińska - Na dobre i na złe
Pani Aleksandra Wołyniec- Gra o tron
Pani Jolanta Kowalik - seriale kryminalne
Pani Marzenna Rusjan – Wspaniałe stulecie,
Ranczo
Pan Konrad Chromiński- Sherlock
Pan Marek Okrasa - Czas honoru
Pan Piotr Bartnik - Na sygnale
Pan Wojciech Banaś- Wikingowie
Pan Paweł Marchela- Gra o tron
Pan Michał Soszka- Na dobre i na złe
Pan Mariusz Biernat - Czterdziestolatek,
Kryminalni, Wikingowie, Homeland
Pan Radosław Łuszczyński - Medyceusze:
władcy Florencji

Pan Kucharczyk- Wikingowie
Pan Paweł Skup – Masza i Niedźwiedź
Pan Mariusz Sandurski - Homeland, Alternatywy 4
Ks. Krzysztof  Nagórny - CSI: Kryminalne zagadki
Miami
Pani Teresa Święcicka,  p. M. Skwierczyńska, p.Edyta
Szczęśniak, p. Ewa Jaskulska, ks. Paweł Baszczyk-
nie oglądają seriali.
Informacje zebrała Weronika Wołynko z IId
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Promocja czytelnictwa przez sztukę

Z inicjatywy pani Edyty Wysokińskiej w naszej szkole został zorganizowany konkurs plastyczny promujący
czytelnictwo. Zadaniem uczniów było przygotowanie projektu okładki ulubionej książki. Najciekawsze prace
zostały wyeksponowane w styczniu w głównym holu szkoły i każdy mógł zagłosować na wybraną ilustrację. Po
przeliczeniu głosów wyłoniono zwycięzców konkursu. Zostali nimi: Ewa Ratyńska, Blanka Węgrzynowicz,
Wioleta Ignaciuk, Katarzyna Szwajkowska, Aleksandra Bałdyga i Amelia Kulik. Gratulujemy zwycięzcom i
zapraszamy wszystkich do biblioteki szkolnej, by wypożyczyć jedną z polecanych przez uczestników konkursu
książek. W bibliotece znajdziecie też wiele ciekawych nowości wydawniczych! 
                                                                                                                                 Gabriela Wołynko, kl. II d
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Te książki znajdziesz w naszej bibliotece!

Złodziejka książek
M.Zusak

Carte blanche
 J.Lusiński

Książka Jacka Lusińskiego „Carte Blanche”została
wydana w 2015r. Tytuł ten w swobodnym tłumaczeniu
na język polski może oznaczać „białą kartę” lub
„działania na własną rękę”. Jest to idealna metafora
głównego bohatera. Kacper Białek to pełen pasji
nauczyciel historii w VIII LO w Lublinie, który
przygotowuje właśnie  do matury swoją klasę 3b. Mimo
 że ma już 40 lat, nadal mieszka z mamą. Interesuje go
astronomia. Nie wyobraża sobie, że jego życie
mogłoby wyglądać inaczej. A jednak… W
dramatycznych okolicznościach bohater zaczyna
powoli tracić wzrok. Mężczyzna nie jest w stanie
pogodzić się z tym, że nigdy nie spojrzy już w
gwiazdy, nie przeczyta książki, nie będzie mógł dalej
uczyć w szkole i nie doprowadzi swojej klasy do
matury. Swoim sekretem dzieli się tylko z przyjacielem
i postanawia ukryć przed resztą świata swoją
tajemnicę.
Czy mu to się uda? Jak potoczą się jego losy?
„Carte Blanche” to wyjątkowa książka. Autor
przekazuje w niej bardzo ważne prawdy życiowe i
odpowiada na wiele pytań.  Lubelski nauczyciel to
idealny przykład, że w życiu spotykają nas różne
doświadczenia, ale tylko i wyłącznie od nas zależy,
czy  jesteśmy gotowi, aby przyjąć wszystko, co daje
nam los. Powieść jest pełna optymizmu, pasji i nadziei.

Natalia Wołynko IId

„Złodziejka książek” to powieść autorstwa Markusa
Zusaka. Jej akcja toczy się w hitlerowskich
Niemczech. Autor opowiada historię jedynastoletniej
dziewczyny – Liesel . Jest ona zmuszona do
zamieszkania u przybranej rodziny – państwa
Hubermannów.
Swoją pierwszą książkę Lisel ukradnie na pogrzebie
młodszego brata. Z czasem w jej kolekcji pojawi się
coraz więcej dzieł. Dziewczynka odkrywa moc słów.
Nie rozumie  jednak do końca zagrożenia, jakie niesie
ze sobą wojna. Wszystko zmienia się, kiedy jej
przybrani rodzice zaczynają ukrywać w
piwnicy tajemniczego przybysza.
„Złodziejka książek” to powieść nie tylko dla osób
zainteresowanych tematyką wojenną. Autor w
niezwykle interesujący sposób przedstawia trudne
wojenne lata. Utwór ukazuje obraz wojny widziany
oczami dziecka. M. Zusak wprowadził też do powieści
niezwykłego narratora... Zajrzyjcie do szkolnej
biblioteki, by wypożyczyć „Złodziejkę książek”.

Gabriela Adamczuk Ic
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Dziewczyna, która kocha piłkę nożną

Rozmowa z Natalią Kocon z I b
Od kiedy trenujesz piłkę nożną?

W piłkę nożną gram od 6 roku życia, ale trenuję tę
dyscyplinę sportu od 3 lat. Gram w UKS 1 Węgrów.
Ćwiczę 2 razy w tygodniu po 1,5 godziny, czasem
trochę więcej.

Ktoś cię zachęcił do uprawiania tego męskiego
sportu?

Piłką nożną zainteresowałam się dzięki wujkowi, który
jest fanem tej dyscypliny.

Jakimi osiągnięciami możesz się pochwalić?

Jeśli chodzi o osiągnięcia całej drużyny, to posiadam 9
medali, a jeśli o indywidualne, to zdobyłam statuetkę
najlepszego zawodnika turnieju. Byłam także powołana
do reprezentacji kadry Mazowsza.

Jaki jest twój ulubiony klub piłkarski?
Moim ulubionym klubem jest Real Madryt.

Jak się nazywa twój ulubiony piłkarski idol?
Moim ulubionym sportowcem jest Marcelo, brazylijski
piłkarz grający na obronie w Realu Madryt. 

Czy wiążesz swoją przyszłość ze sportem?
Jak najbardziej, chcę iść na AWF  lub na akademię
policyjną.

Czy masz inne pasje oprócz piłki nożnej?
Tak, od około 4 lata gram na gitarze.

Czy masz ulubiony zespół?
Tak, jest nim grupa The Vamps.
Jakie filmy oglądasz?
Różne, ale moim ulubionym jest od lat Kevin sam w
domu .

Dziękujemy za rozmowę i życzymy wielu nie tylko
sportowych sukcesów. 
Oliwia Klupś z I b
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To już jest koniec!

Gazetka szkolna „Byle do Dzwonka” powstaje pod
kierunkiem polonistki Marzeny Wołynko. Tworzą ją
członkowie Klubu Redaktorów. Spotkania zespołu
redakcyjnego odbywają się w każdy poniedziałek
na 8 godzinie lekcyjnej w sali nr 10.

Jeśli chcesz, by Twój tekst znalazł się 
w gazetce, przyślij na adres:
byledodzwonka2016@gmail.com
Czekamy na Twoje pomysły! Ty także możesz
zostać współpracownikiem szkolnego pisma „Byle
do Dzwonka”. Zapraszamy!

Dziękujemy panu Piotrowi Bartnikowi 
za profesjonalne fotografie zamieszczone
w naszym piśmie.

Dziękujemy też panu  Wojciechowi Banasiowi za
umieszczanie naszej gazetki na stronie
internetowej szkoły.

Najpopularniejsze imiona w naszej szkole

Imiona żeńskie
Aleksandra ( 9 osób)

Patrycja i Julia (po 7 osób)
Weronika i Wiktoria (po 5 osób)

Imiona męskie
Jakub (19 osób)
Kacper ( 9 osób)
Dawid ( 7 osób)

Informacje zebrały Julia Gajewska oraz Łucja
Morawska z I b.

Zespół redakcyjny:
Natalia Wołynko
Weronika Wołynko         
Gabriela Adamczuk
Julia Gajewska             
Łucja Morawska
Łukasz Świętochowski   
Kacper Gierłowski
Gabriela Wołynko
Natalia Kocon
Oliwia Klupś

Na wesoło
Ze specjalną dedykacją dla pana Wojciecha Banasia -

specjalisty od niskiej emisji i smogów.
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