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Karnawałowy zawrót głowy!

Tylko u nas
 każdy może być modelem! 

Nareszcie luty i długo oczekiwane ferie zimowe. Zima nadal
trzyma, choć już marzec za pasem. Początek miesiąca upłynął w
naszym gimnazjum pod znakiem  szkolnego pokazu mody. W
jego przygotowanie zaangażowało się ponad 70 uczniów.
Wszyscy z zapałem komponowali  modowe stylizacje, które z
gracją zaprezentowali  na szkolnym wybiegu. Początek lutego to
także sportowe sukcesy naszych pływaków, siatkarek i
dziewczyn grających w piłkę ręczną. O tych i wielu innych
wydarzeniach z życia szkoły przeczytacie w lutowym wydaniu
naszego pisma. Znajdziecie w nim wywiady z  Ewą Kowieską-
Aguilar z II a, Jakubem Bardadynem z III c i z absolwentką
naszego gimnazjum, p.Karoliną Dul. W karnawałowym numerze
nie zabraknie też  relacji i zdjęć z pokazu mody oraz recenzji
książek o miłości. 
Zapraszamy do lektury!
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SUKCES W KONKURSIE
PLASTYCZNYM    

"KOCHASZ DZIECI, NIE
PAL ŚMIECI"

WEŹ ODDECH
Podsumowanie projektu edukacyjnego  klasy II d

30 stycznia 2017r. podczas
posiedzenia Rady Miejskiej
Węgrowa odbyło się uroczyste
wręczenie nagród zwycięzcom
konkursu plastycznego „Kochasz
dzieci, nie pal śmieci”. Wśród
laureatów w kategorii gimnazjów
znalazły się uczennice klasy II d ,
Amelia Kulik i Natalia Wołynko,
które zajęły pierwsze i drugie
miejsce. Warto dodać, że
dziewczęta realizowały w tym
roku projekt edukacyjny „Weź
oddech” poświęcony problemowi
niskiej emisji. Prace wykonane
przez uczennice zwracały uwagę
na zanieczyszczenie powietrza
i jego niekorzystny wpływ na
zdrowie dzieci. Niska emisja to
przyczyna wielu chorób układu
oddechowego, alergii  oraz
nowotworów.

1 lutego 2017 roku uczniowie klasy II d zorganizowali spotkanie dla
rodziców i nauczycieli, podczas którego podsumowali projekt gimnazjalny
,,Weź oddech” realizowany pod kierunkiem nauczyciela wiedzy o
społeczeństwie pana Wojciecha Banasia. Już w II semestrze ubiegłego
roku młodzież rozpoczęła badania nad stanem powietrza w okolicy naszej
szkoły. Przeprowadziła je pod czujnym okiem nauczycielki chemii pani
Emilii Jeżewskiej. We wrześniu br. uczniowie wraz z panem Piotrem
Bartnikiem zorganizowali akcję ,,Dzień bez Samochodu”, w ramach której
odbył się konkurs plastyczny i turniej BRD. Młodzież wzięła również udział
w patrolach policyjnych i zachęcała kierowców do zamiany samochodów
na rowery. Następnie gimnazjaliści przeprowadzili sondy uliczne
dotyczące problemów niskiej emisji w Węgrowie. Zdjęcia i filmy z realizacji
projektu podobały się rodzicom i nauczycielom, którzy nagrodzili uczniów
brawami. 

154 lata temu miała miejsce bitwa
pod Węgrowem. 3 lutego 1863 r.
powstańcy stanęli do nierównej
walki z zaborcami. Starcie to
porównywane jest do starożytnej
bitwy pod Termopilami. By uczcić
rodaków walczących o
niepodległość ojczyzny, w naszej
szkole organizowany jest
regionalny konkurs historyczny
poświęcony powstaniu
styczniowemu.
Gabriela Wołynko z II d

Ocalić od zapomnienia
Konkurs "Powstanie styczniowe przykładem

patriotycznej postawy Polaków"
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Na szkolnym wybiegu

9.02.br. odbył się w naszym gimnazjum szósty już szkolny pokaz mody.
Scenariusz imprezy opracowały uczennice klas II d i III c. Widzowie mogli
obejrzeć różne stylizacje - od strojów szlacheckich aż po kostiumy
bohaterów filmowych i bajkowych. Bardzo ciekawym pomysłem było
pokazanie, jak zmieniała się moda XX w. Na szkolnym wybiegu pojawili
się również modele i modelki w strojach z różnych stron świata oraz
przedstawiciele ciekawych zawodów. Imprezie towarzyszyła świetnie
dobrana muzyka, dzięki której można było się poczuć jak na prawdziwym
pokazie mody. Dziękujemy panu P. Bartnikowi oraz paniom M. Wołynko i
H. Chojnowskiej za pomoc w organizacji pokazu. 
Julia Gajewska z I b
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Muzyka jest moja pasją

Ewa Kowieska-Aquilar jest uczennicą klasy II a.
19.01. br.  brała udział w gali finałowej XVI
Konkursu Literackiego „Pióro szuka talentu” w
Łochowie. Jej opowiadanie zdobyło wyróżnienie. 
Niewielu młodych ludzi pasjonuje się literaturą. 

Co daje Ci pisanie?
Pisanie opowiadań bardzo mnie relaksuje . To dobry
sposób na spędzanie wolnego czasu. Tworzę dla
siebie i nigdzie nie publikuję swoich utworów.

Masz jakieś inne pasje?
Tak, od 2 lat gram na klarnecie. Moim nauczycielem
jest pan Tomasz Gronowski. Chodzę na próby do
WOK-u 3 razy w tygodniu. Od września rozpoczęłam
też naukę w szkole muzycznej w Siedlcach. Uczę się
gry na instrumencie, wiedzy teoretycznej, śpiewu i
czytania nut.

Kto zachęcił Cię do rozwijania muzycznych pasji?
Moja rodzina  kocha muzykę. Mama gra na
saksofonie, a tata - na akordeonie i keyboardzie. Sam
nauczył się grać na tych instrumentach.  

Jaki jest Twój ulubiony przedmiot szkolny?
Oczywiście zajęcia artystyczne z muzyki  u pana
Michała Soszki. Należę również do zespołu Dobrogost
Band.

Jakiej muzyki słuchasz na co dzień?
Słucham różnych gatunków muzycznych. Lubię
zespoły  Green Day i Arcit Monkey.

Czy lubisz czytać?
Tak! Czytam głównie fantastykę. Moim ulubionym
autorem jest Amerykanin  Rick  Riordan, autor serii
książek o przygodach Percyego Jaksona.

Jakie są Twoje ulubione filmy?
Uwielbiam filmy fantasy i kryminały. Fascynuje mnie
ich mroczny i tajemniczy klimat. Moim ulubionym jest
„Kod da Vinci” z Tomem Hanksem.

Czy wiążesz swoją przyszłość z muzyką?
Tak, chciałabym, by mój przyszły zawód związany był
z muzyką. To moja pasja.

Dziękujemy za rozmowę i życzymy dalszych
sukcesów, zarówno literackich jak i muzycznych.
 
Oprac. Natalia Wołynko z II d
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Ulubione sporty zimowe naszych nauczycieli

Jedną z zalet zimy jest możliwość
uprawiania sportów… zimowych.
Łyżwy, sanki, narty, snowboard.
Każdy z nas znajdzie zimą coś dla
siebie, by wzmocnić swoją
kondycję i pobyć na świeżym
powietrzu. Jakie sporty zimowe
należą do ulubionych dyscyplin
naszych nauczycieli?

Jazda na łyżwach ma wielu sympatyków.
Należą do nich – p. Ewa Jaskulska, pani
Hanna Chojnowska, p. Marzena Wołynko,
p. Bożenna Przybysz, p. Marzenna
Rusjan, p. Joanna Kowalik, p. M.
Skwierczyńska, p. Wojciech Banaś, p.
Paweł Marchela i p. Piotr Bartnik.

Jazda na nartach to ulubiona zimowa
dyscyplina sportu pani Emilii Polkowskiej,
p. Konrada Chromińskiego i p. Michała
Soszki.

Bez problemów jeżdżą zarówno na nartach,
jak i na łyżwach pani Aleksandra Wołyniec,
pani Edyta Szczęśniak, p. Katarzyna
Matusik, p. Anna Młynarz, p. Mariusz
Sandurski, pan Marek Okrasa, p. Maciej
Kucharczyk.

Kilku nauczycieli uczy się jazdy na nartach,
np. pan Paweł Marchela, inni potrafią
jeździć mniej więcej, np. mniej na łyżwach i
nartach, a więcej na … jeździ pani Maria
Krasnodębska. 

Warto dodać, że pan Mariusz Sandurski
jest fanem snowboardu, a pan Marek
Okrasa profesjonalnie jeździ ...na sankach.

Oprac. Gabriela Wołynko
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W lutym zakochaj się w książkach!

Wybierzesz się do „Papierowych miast” i nigdy już
nie powrócisz...

"Papierowe miasta" to powieść młodzieżowa, której
autorem jest John Green - amerykański pisarz, autor
bestsellerowej książki „Gwiazd naszych wina”.
Bohaterami "Papierowych miast" są: spokojny,
niepakujący się w kłopoty osiemnastoletni Quentin
Jacobsen (dla przyjaciół Q) oraz jego rówieśniczka -
zbuntowana, wpadająca w tarapaty Margo Roth
Spiegelman. Quentin od zawsze jest zakochany w
Margo i razem chodzą do liceum. Pewnego
spokojnego dnia dziewczyna pojawia się i wciąga go w
niezłe tarapaty, po czym znika.  Q wyrusza na jej
poszukiwanie, idąc tropem skomplikowanych
wskazówek, jakie dla niego zostawiła. Krótko mówiąc
– chłopak przeżywa przygodę, która zmieni jego życie.
Margo i Q to niesamowita para bohaterów - są
przeciwnościami, które się  z jakiegoś powodu
przyciągają się  i uzupełniają.
Zachęcam do przeczytania powieści Johna Greena nie
tylko fanów powieści młodzieżowych i romantycznych.
W "Papierowych miastach" każdy znajdzie coś dla
siebie, niezależnie od wieku. Książka uczy odkrywania
prawdy, uświadamia, że nie wszystko jest takie, jak
nam się wydaję. Myślę, że John Green nikogo nie
zawiedzie. 

Kacper Gierłowski z Id

 Opowiadania nie tylko                  
    na walentynki

Dobrą propozycją literacką nie tylko na walentynki są
książki : „Podaruj mi miłość: 12 świątecznych
opowiadań” i „Ktoś mnie pokocha: 12 wakacyjnych
opowiadań”. Obie opowiadają o miłości, która rozkwita
podczas najpiękniejszych okresów w roku: świąt
Bożego Narodzenia i wakacji.
  Moim ulubionym opowiadaniem z „Podaruj mi miłość”
jest „Dama i lis” napisana przez Kelly Link. To
opowieść o dziewczynie, która zawsze podczas Świąt
Bożego Narodzenia jeździ do rodziny w Honeywell.
Pewnego razu Miranda spotyka chłopaka, który jednak
znika i nie pozostawia po sobie żadnego śladu.
Podczas kolejnych świąt Miranda znowu spotyka
tajemniczego chłopaka, ale i tym razem odchodzi bez
pożegnania. Co się za tym kryje?
  W zbiorze „Ktoś mnie pokocha: 12 wakacyjnych
opowiadań” najbardziej zafascynowała mnie „Mapa
maleńkich wspaniałości” Leviego Grossmana. Myślę,
że sama chciałbym przeżyć to, co przydarzyło się
Markowi – głównemu bohaterowi opowieści. Jeden z
jego wakacyjnych dni zaczyna się powtarzać. Mark
dzień w dzień przeżywa to samo. Wszystko to trwa do
czasu, gdy spotyka Margaret. Zaprzyjaźniają się i
spędzają ze sobą coraz więcej czasu.Co było dalej?
By się dowiedzieć, sięgnijcie do opowiadania Leviego
Grossmana.

Weronika Wołynko z II d
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Co słychać u naszych absolwentów?

Czym kierowała się Pani, wybierając kierunek
studiów?
Chodziłam do klasy o profilu biologiczno-chemicznym.
Interesowałam się zagadnieniami związanymi z
medycyną. Chciałam zająć się masażem, ale poszłam
o krok dalej. W ostatniej chwili złożyłam dokumenty na
studia o kierunku fizjoterapia i się dostałam! Pamiętam,
że w podjęciu decyzji bardzo pomogli mi rodzice.
Jakie cechy trzeba mieć pracując w pani zawodzie?
Moja praca polega na przywracaniu pacjentom
sprawności fizycznej, zapobieganiu postępowi i
nawrotom chorób. Pracuję z ludźmi, więc muszę być
wyrozumiała, cierpliwa i otwarta. W moim zawodzie
ważna jest również empatia.
Co teraz jest pani hobby?
Uwielbiam podróżować! To jest moja pasja, lubię też
uczyć się języków, posłuchać dobrej muzyki oraz dalej
rozwijać się w moim zawodzie.
Dziękujemy za rozmowę./Natalia Wołynko

Pani Karolina Dul jest absolwentką Gimnazjum im.
Jana Dobrogosta Krasińskiego w Węgrowie.
Niedawno rozpoczęła pracę w naszym mieście w
zawodzie fizjoterapeutki. Zadaliśmy jej kilka pytań.

Ile lat temu skończyła Pani nasze gimnazjum?
Gimnazjum skończyłam 7 lat temu.
Kto to był Pani wychowawcą?
Miałam dwóch wychowawców, w pierwszej klasie była
to nauczycielka chemii pani Dorota Szerszeń, w
kolejnych latach - germanista pan Mariusz Biernat.
Co najbardziej zapamiętała Pani z gimnazjalnych
lat?
Bardzo dobrze pamiętam lekcje niemieckiego, WF
oraz biologii. Były to moje ulubione przedmioty szkolne
i najchętniej się ich uczyłam :)
Czym interesowała się Pani, gdy była Pani
gimnazjalistką?
W tamtym okresie bardzo interesowałam się
zwierzętami, ponieważ  chciałam zostać
weterynarzem. Słuchałam dużo muzyki i grałam na
gitarze.
W jakim zawodzie Pani obecnie pracuję?
Obecnie pracuję jako fizjoterapeuta.
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S jak sport

Moja przygoda ze sportem
zaczęła się od tańca

Jakub Bardadyn jest uczniem klasy III c. W lutym
zajął I miejsce w pływaniu w stylu dowolnym w
Mistrzostwach Powiatu w Sokołowie Podlaskim.
Wchodził  także w skład drużyny, która zdobyła
złoty medal w sztafecie pływackiej.

Jak zaczęła się Twoja przygoda ze sportem?
Moja przygoda ze sportem zaczęła się od tańca.
Uprawiałem taniec nowoczesny i breakdance w
zespole pana Pawła Kucia. To on zachęcił mnie do
dbania o kondycję. Z tamtych czasów pozostał mi
tylko pseudonim Bary.

Kiedy nauczyłeś się pływać?
Pływać nauczyłem się już w 2 klasie podstawówki.
Potem chodziłem do klasy sportowej i regularnie
uczęszczałem na zajęcia na basenie. Pływałem pod
czujnym okiem pana Marcina Tempczyka.

Co, według Ciebie, zapewnia sukcesy pływakom?
Dobra kondycja, silne ręce i systematyczny trening.

Czy interesujesz się innymi dyscyplinami sportu?
Oczywiście, uprawiam piłkę ręczną, koszykówkę i
piłkę nożną.

Którą z tych dyscyplin lubisz najbardziej?
Zawsze najbardziej interesowała mnie koszykówka,
fascynuje mnie dynamika tego sportu, szybkość
rozgrywania piłki. Moim ulubionym zawodnikiem jest
Stephen  Curry  z Golden State San Francisco.

Jak często trenujesz?
Od 4 klasy trenuję piłkę ręczną w UKS Niedźwiadek.
Obecnie trenuję  2 razy w tygodniu po 2 godziny.
Jestem bramkarzem, więc muszę być w doskonałej
kondycji.

Jak spędzasz wolny czas?
Przed treningami zdarza mi się oglądać serial „Szkoła”,
 który zawsze wprawia mnie w dobry nastrój (śmiech).
Chętnie oglądam też filmy fantastyczne i komedie.
Lubię superbohaterów Marvela np. Iron Mana, bo ma
fajną zbroję. Czasem słucham muzyki. Najbardziej
lubię rocka i R’n’B. Fajną muzykę gra zespół Imagine
Dragons. A tak w ogóle nie mam zbyt wiele czasu, bo
muszę się uczyć.
Do jakiej szkoły wybierasz się po ukończeniu gimnazjum?

Jeszcze nie wiem. Myślę o liceum lub technikum
elektrycznym. W przyszłości chciałbym być
asystentem operatora kamery.
Dziękujemy za rozmowę i życzymy spełniania życiowych planów.

Redakcja
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To już jest koniec

Na wesoło

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.

Zespół redakcyjny:
Natalia Wołynko

Weronika Wołynko
Gabriela Adamczuk

Julia Gajewska
Łucja Morawska

Kacper Gierłowski
Gabriela Wołynko

 Natalia Kocon
Oliwia Klupś

Łukasz Świętochowski

Kto wymyślił tłusty czwartek? Tłusty czwartek jako
pierwsi zaczęli obchodzić starożytni Rzymianie.
Świętowali oni w ten sposób koniec zimy i wyrażali
radość z powodu nadchodzącej wiosny. W Polsce
tłusty czwartek zaczęto obchodzić około XVII
wieku. Dziś w tym dniu statystyczny Polak zjada
ok. 2,5 pączka.
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