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Wiosenna parada bohaterów literackich

Nareszcie nadeszła długo oczekiwana wiosna. A jak wiosna, to Festiwal Lektur Szkolnych. Wszystkie
klasy przystąpiły z zapałem do przygotowywania oryginalnych kostiumów dla postaci z lektur i do
dekorowania sal lekcyjnych. 29.03.br. w holu szkoły mieli okazję spotkać się nie tylko Zbyszko z
Bogdańca z hobbitem czy Romeo i Julia z Małym Księciem. Publiczność podziwiała postacie z
większości lektur gimnazjalistów. Najwięcej zmieszania narobił oczywiście smok Smaug... W tym
numerze naszej gazetki znajdziecie również ciekawe wywiady i relacje z innych szkolnych wydarzeń.
Bohaterami marcowego numeru są Kinga Marchela z II d, nasze wspaniałe siatkarki oraz polonistka, p.
Maria Krasnodębska. Przeczytajcie też recenzję interesującej książki ze zbiorów szkolnej biblioteki.
Zapraszamy do lektury!
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Z ŻYCIA SZKOŁY

EUROWEEK

Matematyczny
marzec

300- lecie śmierci 
J. D. Krasińskiego

W 2017r. przypada 300-lecie
śmierci dobrodzieja Węgrowa,
fundatora węgrowskich świątyń 
i patrona naszego gimnazjum -
Jana Dobrogosta Krasińskiego. 
Z tej okazji odbyła się uroczysta
msza św. z udziałem pocztu
sztandarowego naszej szkoły.

Marzec to miesiąc matematyki.
Dlaczego? Miłośnicy królowej
nauk z naszej szkoły startowali w
Międzynarodowym Konkursie
"Kangur" oraz w szkolnym "Mistrz
logicznego myślenia". W marcu
przypada także święto liczby Pi.

Naprawdę warto tam być!
20 marca br. dwudziestoosobowa grupa uczniów naszej szkoły pod
opieką nauczycielek języka angielskiego, pań Anny Młynarz i Beaty
Koseły, udała się na warsztaty EuroWeek w Kotlinie Kłodzkiej.
W tym roku zajęcia odbywały się w Długopolu Dolnym. Mieliśmy okazję
współpracować z wieloma wolontariuszami z całego świata. Jednak
większość czasu spędzaliśmy z Edną z Meksyku, Yulią z Uraniny oraz
Chachą z Chin. Na warsztatach wysłuchaliśmy ciekawych  prezentacji o
całkowicie różnych i odległych od siebie krajach. Chinka  Chacha
przybliżyła nam życie mieszkańców w różnych regionach jej kraju i
nauczyła nas kilku chińskich słówek. Dzięki Hindusowi  Wara – Wara
poznaliśmy hollywoodzkie tańce i znaczenie kolorów na fladze Indii. Pavel
z Białorusi opowiedział nam,  jakiej muzyki słuchają jego rodacy.
Uczestniczyliśmy również w innych ciekawych zajęciach takich jak
projektowanie aplikacji na smartfon, nagrywanie filmu fabularnego, udział w
debacie oksfordzkiej, nauka samby. Zwieńczeniem wyjazdu było „Mission
Impossible”, które polegało na wykonaniu w ekspresowym tempie zadań
wyznaczonych przez wolontariuszy. EuroWeek to świetna okazja, by
poznawać  odległe zakątki świata, doskonalić język angielski oraz
nawiązywać kontakty z rówieśnikami. Zdecydowanie polecam EuroWeek
wszystkim, którzy lubią aktywnie spędzać  czas, pracować w grupie oraz
po prostu świetnie się bawić!

Natalia Wołynko
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NAJLEPSZE COSPLAYE 2017,
CZYLI NASZ FESTIWAL LEKTUR SZKOLNYCH
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PO PROSTU LUBIĘ SIĘ UCZYĆ

Kinga Marchela z kl. 2d zajęła I miejsce w
rejonowym  konkursie historycznym.
Reprezentowała też nasze gimnazjum na
wojewódzkim dyktandzie w Wyszkowie.
Zaprosiliśmy Kingę na spotkanie z zespołem
redakcyjnym gazetki, by lepiej poznać jej pasje.
Czym się interesujesz? 
Od lat moim hobby są konie i książki. Już w 4 klasie
zaczęłam trenować jeździectwo. Rodzice zabrali mnie
do stadniny w ramach urodzin. Wtedy pokochałam
konie.
Jak często trenujesz jazdę konną? 
Teraz jeżdżę tylko raz w tygodniu, bo mam bardzo
dużo zajęć.
Czy masz w stadninie swojego ulubieńca? 
Najbardziej lubię konie kare, a moją ulubienicą  jest
klacz o imieniu Andaluzja.
Jakie książki najchętniej czytasz?
Lubię fantastykę. Mój ulubiony cykl to „Diabelskie
maszyny”.
Jaki przedmiot szkolny należy do twoich
ulubionych? 
Najbardziej lubię historię i czasy II wojny światowej.

Jak przygotowywałaś się do konkursu o powstaniu
styczniowym? 
Przeczytałam wiele książek o tym wydarzeniu,
zaglądałam na ciekawe strony internetowe,
przeglądałam mapy.

Należysz do najlepszych uczniów w naszej szkole.
Jak to robisz? 
Uczę się systematycznie. Chciałabym w przyszłości
zostać tłumaczem albo naukowcem. Po prostu lubię
się uczyć.

Jak spędzasz wolny czas?
Jeżdżę konno, czytam dobre książki, oglądam
ciekawe filmy i słucham muzyki. Mój ulubiony
piosenkarz to Shawn Mendes.

Jakie książki i filmy zrobiły na Tobie ostatnio
największe wrażenie?
Ostatnio... jestem pod wrażeniem filmu
"Stowarzyszenie Umarłych Poetów". Lubię też filmowe
klasyki - "Gwiazd naszych wina" czy "Na zawsze
twój". Jesli chodzi o ksiązki, to w ostatnich dniach
przeczytałam powieść "Playlist for the dead". Muszę
przyznać, że mnie wciągnęła. Warto ją przeczytać. 

Dziękujemy za spotkanie i życzymy wielu
sukcesów. 

                Zespół redakcyjny"Byle do Dzwonka"
                 Oprac. Łukasz Świętochowski
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WIOSNA WOKÓŁ NAS, 
 WIĘC  WYSZYWANIE ZAKOŃCZYĆ JUŻ CZAS

Wszyscy drugoklasiści wiedzą, że na zimowe
wieczory i na skuteczne odstresowanie najlepszy jest
haft krzyżykowy. Pan Piotr Bartnik poleca i ... uczy tej
sztuki na lekcjach techniki. Przez całą zimę widać na
korytarzu przed salą nr 11 gimnazjalistów
wyposażonych w igły tępe i ostre, mulinę, kordonek,
kanwę, nożyczki i inne akcesoria. W skupieniu studiują
wzory najbardziej atrakcyjnych haftów krzyżykowych.
Zamiast czytać lektury czy uczyć się fizyki, haftują i
haftują. Niestety, to już koniec wyszywanek. W
dzienniku pełno szóstek za hafciarskie arcydzieła.
Teraz nadszedł czas, by schować tamborki do
szuflady i powitać nadchodzącą wiosnę... na przykład
na rowerze. MW
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NIE WYOBRAŻAM SOBIE INNEJ PRACY

Rozmowa z panią Marią Krasnodębską,
nauczycielką języka polskiego

Ile lat pracuje Pani w zawodzie nauczycielki?
W szkolnictwie pracuję już 23 lata.

Kiedy zdecydowała Pani o wyborze  zawodu?
Już  od 5 klasy szkoły podstawowej marzyłam o tym,
aby zostać nauczycielką. W tym czasie języka
polskiego uczyła mnie pani Anna Kałuska, która
bardzo ceniłam.

Czy lubi Pani swoją pracę?
Nie wyobrażam sobie, abym mogła pracować w innym
zawodzie. Bardzo lubię swoją pracę.

Za co ceni Pani uczniów?
Uczniów cenię przede wszystkim za poczucie
humoru, za kreatywność, ambicje i różnorodność.

Co, Pani zdaniem, jest kluczem do tego, by mieć
piątki z  języka polskiego?
Są to na pewno pracowitość, upór w dążeniu do celu i
systematyczność.

Kto jest dla Pani autorytetem?
Od lat największym autorytetem dla mnie jest moja
mama. Nie mam przed nią żadnych tajemnic. Mimo że
całe życie ciężko pracowała, zawsze znajdowała czas
dla mnie i mojego brata.

Co lubi Pani robić w wolnym czasie?
Uwielbiam spacery po lesie, robótki ręczne oraz
książki. Najczęściej  czytam kryminały i biografie.
Bardzo lubię „Pana Tadeusza”. Oglądam też seriale -
„Ranczo”, „Wspaniałe stulecie” oraz „Przygody psa
Cywila”, których wasze pokolenie już nie zna.

Czy ma Pani ulubioną lekturę szkolną?
Tak, są to „Kamienie na szaniec”, utwór oparty na
faktach, książka ważna dla wszystkich Polaków.

Czy interesuje się Pani sportem?
Lubię piłkę nożną. Moi ulubieni zawodnicy z dawnych
lat to Zbigniew Boniek, Grzegorz Lato i Dariusz
Dziekanowski.  Kiedyś lubiłam też boks, który
oglądałam razem z dziadkiem. 

Jakie miejsce na świecie chciałaby Pani odwiedzić?
Jestem raczej typem domatorki,  ale z chęcią
odwiedziłabym Krym i Petersburg.

Dziękujemy za spotkanie i życzymy sukcesów
zawodowych i osobistych. 

Redakcja „Byle do Dzwonka”.
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W świecie książek
Co by było, gdyby olimpijscy bogowie 

wciąż żyli w XXI w.?

Sięgnij po książki Ricka Rordana!

Głównym bohaterem serii Percy Jackson i Bogowie
Olimpijscy i jednocześnie narratorem jest tytułowy
Percy, który jak każdy z nas ma różne kłopoty. Co
roku zmienia szkołę z powodu … ADHD. Chłopak
czuje, że coś jest z nim nie tak. Jego życie wywraca
się do góry nogami, kiedy Percy „wyparowuje”
nauczycielkę, która zmienia się w harpię. Wkrótce
bohater odkrywa, że jest synem greckiego boga. Gdy
już dowiaduje się prawdy o tym, kim jest, przybywa do
Obozu Herosów – ostoi dla półbogów znajdującej się w
Nowym Jorku na Long Island. Młodemu bohaterowi
przyjdzie zmierzyć się ze swoim przeznaczeniem i
przyjąć dziedzictwo, którego nigdy by się nie
spodziewał. 
Percy Jackson i Bogowie Olimpijscy to pięciotomowa
seria fantasy oparta na mitologii greckiej. Napisał ją
Rick Riordan – autor innych bestsellerów m. in.:Kronik
Rodu Kane odwołujących się do kultury
egipskiej,Olimpijskich herosów łączących mity greckie
i rzymskie oraz serii Magnus Chase i Bogowie
Asgardu opowiadającej o bogach nordyckich.
Najnowsza powieść Riordana to Apollo i boskie
próby.Tytułowy bohater (znany wszystkim bóg sztuki i
opiekun muz) rozgniewał Zeusa i został zesłany na
ziemię jako śmiertelnik. 
Fabuła książki jest naprawdę ciekawa. Autor bardzo
umiejętnie wykorzystał mitologię grecką. Rick Riordan
stworzył oryginalną sagę, nie powielając znanych
schematów i wyszło mu to całkiem dobrze.

Jeśli zastał cię deszczowy dzień lub jesteś
zestresowany sprawdzianem z matematyki, to weź tę
powieść do ręki i zacznij czytać!Percy Jackson i
Bogowie Olimpijscy wciągnie cię tak, że nie będziesz
mógł się oderwać. Książka pokaże ci, że dla wielkiej
przyjaźni można zrobić wszystko.

Kacper Gierłowski z I e



www.polskatimes.plPolska The Times | Numer 5 04/2017 | Strona 8 

WWW.JUNIORMEDIA.PLByle do Dzwonka

Co słychać u naszych absolwentów?

Pani Dominika Żochowska jest absolwentką
naszego gimnazjum. Obecnie odbywa staż w
Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Węgrowie.
Poprosiliśmy ją o odpowiedź na kilka pytań.
Ile lat temu ukończyła Pani nasze gimnazjum?
Od tego czasu minęło już 5 lat.

Kto był Pani wychowawcą?
Moim wychowawcą był nauczyciel wychowania
fizycznego, pan Mariusz Sandurski.

Jak wspomina Pani gimnazjalne lata?
Pamiętam, że musiałam się bardzo dużo uczyć.
Najwięcej czasu poświęcałam na naukę języka
angielskiego. Przedmiotu tego uczyła mnie
p.Katarzyna Matusik.

Gdzie kontynuowała Pani naukę?
Po ukończeniu gimnazjum zostałam uczennicą
Technikum Ekonomicznego w ZSP im. Jana
Kochanowskiego w Węgrowie.

Dlaczego wybrała Pani tę szkołę?
Technikum daje możliwość zdobycia matury i
konkretnego zawodu. Co prawda, trzeba sporo się
uczyć, zwłaszcza przedmiotów zawodowych, np.
rachunkowości czy ekonomiki. Uczniowie muszą
odbyć także praktyki zawodowe w biurach
rachunkowych.
Czym obecnie się Pani zajmuje?
Odbywam sześciomiesięczny staż finansowany przez
Unię Europejską. Poznaję obowiązki pracownika
sekretariatu szkoły (m.in. wysyłanie korespondencji,
wydawanie legitymacji). Uczę się także podstaw
księgowości.
Czym, według Pani, należy kierować się,
wybierając szkołę średnią?
Moim zdaniem najważniejsze są zainteresowania.
Osoba, która nie lubi matematyki, nie może zajmować
się rachunkowością. Wybór szkoły to trudna decyzja.
Nie należy podejmować jej pochopnie. Zamiast
słuchać innych osób, trzeba poznać swoje możliwości
i pasje.
Dziękujemy za rozmowę i życzymy sukcesów
zawodowych i osobistych.

Zespół redakcyjny gazetki "Byle do Dzwonka"

Premiera nowej sztuki Teatru Amatorskiego
25 marca w WOK- u węgrowianie mogli obejrzeć
spektakl A. Fredry pt. ,,Pierwsza lepsza". 
W przedstawieniu wystąpiła absolwentka naszej
szkoły - licealistka Iga Podgórska.



www.polskatimes.pl Polska The Times | Numer 5 04/2017 | Strona 9 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Byle do Dzwonka

Przeżyjmy to jeszcze raz
Zwycięstwo naszych siatkarek

S jak sport

W marcu br. odbyły się w Łochowie Mistrzostwa
Powiatu w siatkówce dziewcząt. Naszą szkołę
reprezentowała drużyna w składzie: Magdalena
Piasecka, Aleksandra Frączek i Paulina Krupa
 z 1c, Klaudia Bronisz z 1b, Monika Grabarczyk
 i Aleksandra Wikieł z 2b, Gabriela Szcześnik
 i Katarzyna Szwajkowska z 2d, Agata Styś z 3b
oraz Monika Mroczek z 3c. Dziewczęta zagrały 
z czterema drużynami (Kamionna, Miedzna,
Łochów, Liw). Po pełnych emocji meczach zdobyły
zasłużone I miejsce. Trenerem drużyny był pan
Maciej Kucharczyk. Wszystkim zawodniczkom i ich
trenerowi serdecznie gratulujemy i życzymy
dalszych sukcesów.

                                            Zofia Bagińska z 1b
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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 KoconOliwia Klupś
Łukasz Świętochowski

Poszukaj wśród nich swojego
nauczyciela...

Nauczyciel Filozof: „Wiem, że nic nie wiesz...”
Nauczyciel Roentgen: „Widzę, że nic nie wiesz!” 
Nauczyciel Pesymista: „I tak się tego nie nauczysz”. 
Nauczyciel Inkwizytor: „No widzisz, a jednak nie
umiesz. Złapałem cię!”. 
Nauczyciel Esteta: „Człowiek, który tak wygląda, w
ogóle nie powinien zabierać głosu”. 
Nauczyciel Wrażliwiec: „Aż mi się źle robi, kiedy
patrzę na wasze prace”. 
Nauczyciel Hamlet: „A więc wiesz, czy nie wiesz?” 
Nauczyciel Perfekcjonista: „Dobrze, ale mogłoby być
lepiej”.
Nauczyciel Katastrofista: „Dzieli nas przepaść”.
Nauczyciel Wielbiciel Teorii Względności: „Bardzo
dobrze...trzy”.
Nauczyciel RYZYKANT: „Po moim trupie dostaniesz
cztery”.
Nauczyciel Humanista: No, może będzie z ciebie
człowiek”. 

Małgorzata Taraszkiewicz - psycholog edukacyjny
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