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MISTRZYNIE LOGICZNEGO
MYŚLENIA

Tegoroczna wiosna powitała nas chłodem. Zimny kwiecień
przeszedł już jednak do historii, a przed nami to, co o tej porze
roku najlepsze -  słońce, świeża zieleń, błękitne niebo, spacery z
przyjaciółmi i rowerowe przejażdżki.Trzecioklasiści już zapomnieli
o egzaminacyjnych trudach i czekając na wyniki, korzystają z
uroków wiosny. Mamy nadzieję, że nie tylko oni znajdą chwilę
czasu, by zajrzeć do naszej gazetki. A u nas fotoreportaż z
turnieju gry planszowej "Internetowy Biznes", najlepsze zdjęcia
podróżnika R. Postka z wyprawy do Indii, wywiady z fanką
matematyki Gabrielą Wołynko, sportowcem Krystianem
Jackowskim i nauczycielem wychowania fizycznego, panem
Markiem Okrasą.Dla tych,którzy interesują się kulturą, mamy
recenzje ciekawych książek i filmów.  Na okładce przedstawiamy
laureatki konkursu "Mistrz Logicznego Myślenia" - Gabrielę
Wołynko, Weronikę Wołynko, Andzelikę Kuśmierczyk i Natalię
Mućk.                                                                  

Zapraszamy do lektury!
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MONEY WEEK
Uczniowie klasy III c odwiedzili ZSP im. J. Kochanowskiego w Węgrowie, gdzie wzięli udział 

wraz z gimnazjalistami z innych szkół w turnieju gry "Internetowy Biznes".

31.03.2017r. uczniowie klasy III c wraz z panią Emilią
Polkowską udali się do Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w
Węgrowie, gdzie wzięli udział w projekcie „Global
Money Week”. Gimnazjaliści obejrzeli dwie ciekawe
prezentacje multimedialne przygotowane przez
uczennice Technikum Ekonomicznego dotyczące
historii pieniądza, kart kredytowych i bezpiecznych
kredytów. Następnie trzecioklasiści zostali zaproszeni
do udziału w turnieju edukacyjnej gry planszowej
„Internetowy Biznes”. Młodzież została podzielona na
czteroosobowe grupy, których zadaniem było
przeprowadzanie transakcji ekonomicznych.
Mistrzowie poszczególnych zespołów zostali
nagrodzeni drobnymi upominkami. Gimnazjaliści mieli
okazję bliżej poznać jedną z węgrowskich szkół
ponadgimnazjalnych.

 Łukasz Świętochowski z III c
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SPOTKANIE Z PODRÓŻNIKIEM

.

INDIE W OBIEKTYWIE 
PANA ROMANA POSTKA

W kwietniu br. gościliśmy w naszym gimnazjum
wyjątkowego węgrowianina, pana Romana Postka,
który znany jest w naszym mieście z wyjazdów w
dalekie zakątki świata. Podczas spotkania podróżnik
zaprezentował nam fotografie ze swoich wypraw do
Indii oraz opowiedział o tym niezwykłym kraju,
przybliżył jego kulturę i zwyczaje. Na barwnych
fotografiach pana Postka zobaczyliśmy piękne stroje
Hindusek oraz migawki z życia codziennego
mieszkańców Indii, które są krajem ogromnych
kontrastów. Kolorowa egzotyka kontra niewyobrażalna
bieda... Każde ze zdjęć p. Postka mówi więcej niż
1000 słów, zmusza do refleksji nad światem i życiem.
Indie uświadamiają, że my, Europejczycy, należymy
do elity świata, żyjemy w dostatku i bezpieczeństwie.

Natalia Wołynko z 2 d
Fot. Roman Postek
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MOJĄ PASJĄ JEST MATEMATYKA

Czy masz literackich lub filmowych ulubieńców?
Moją ulubioną postacią literacką jest od lat Bilbo
Baggins. Ostatnio konkuruje z nim równie wyjątkowy
bohater Sherlock Holmes. Sherlock to także jeden z
moich ulubionych seriali.
Jakie są Twoje ulubione przedmioty szkolne,
oczywiście poza matematyką?
Muszę przyznać, że lubię wszystkie przedmioty. Mimo
że bardziej interesuję się przedmiotami ścisłymi, to
cenię także nauki humanistyczne i artystyczne.
Chętnie uczę się geografii,  historii, języka
niemieckiego, a moim marzeniem jest nauczenie się
gry na skrzypcach.
Dokąd chciałabyś wybrać się na wakacje?
Hm... Najchętniej poleciałbym do Nowej Zelandii. Są
tam wyjątkowo piękne krajobrazy. Chciałabym
zobaczyć na własne oczy miejsca, w których zostały
nakręcone filmy "Hobbit" i "Władca pierścieni", a w
szczególności Hobbiton.  
Dziękujemy za spotkanie. Życzymy sukcesów nie
tylko matematycznych./Zespół redakcyjnyGabriela Wołynko z II d

Zwyciężyłaś w szkolnym konkursie ,,Mistrz
Logicznego Myślenia" i zajęłaś II miejsce w
konkursie  ,,Wielki matematyk". Łatwo zgadnąć,
czym się interesujesz...
To prawda, moją pasją od zawsze jest matematyka.

W jaki sposób przygotowywałaś się do konkursu?
Od pierwszej klasy gimnazjum uczęszczam na kółko
matematyczne do pani Edyty Szczęśniak. Poza tym
lubię logiczne łamigłówki, które rozwiązuję w wolnym
czasie.

Czy masz inne zainteresowania?
Ostatnio zainteresowałam się haftem krzyżykowym (
zainspirował mnie do tego wychowawca - p. P.Bartnik).
Poza tym zajmuję się m. in. żonglerką, składaniem
origami, strzelaniem z łuku...
Co robisz w wolnym czasie?
Czytam powieści fantastyczne i kryminały. Moi
ulubieni pisarze to J. R. R. Tolkien, Terry Pratchett i sir
Arthur Conan Doyle. Cenię tych autorów za
wyobraźnię, humor i inteligencję. Lubię też spacery z
moimi psami - Willim i Majką oraz jazdę na rowerze.
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W ŚWIECIE KSIĄŻEK

Baśnie barda Beedle’a Fantastyczne zwierzęta 
i jak je znaleźć

Powrót do świata Harrego Pottera?

Baśnie barda Beedle’a są zbiorem pięciu
poruszających opowieści, które uczą i bawią
jednocześnie. Napisała je Joanne Kathleen Rowling –
autorka kultowej serii Harry Potter. Baśnie te czyta
każdy czarodziej w baśniowym świecie wyżej
wymienionej serii. Na końcu każdej opowieści pojawia
się komentarz od Albusa  Dumbledore’a –dyrektora
Hogwartu. Najbardziej zachwyciła mnie ostatnia baśń
Opowieść o trzech braciach. Jej bohaterowie za
pomocą magii tworzą most, dzięki któremu
przedostają się przez głęboką rzekę. Jednak na ich
drodze pojawia się Śmierć, która jest rozgniewana  za
to, że ją przechytrzyli. Zaczęła udawać, że ich
podziwia, po czym podarowała każdemu z braci
prezent, jakiego sobie zażyczyli. Najstarszy otrzymał
najpotężniejszą różdżkę, jaka istniała na ziemi. Drugi
brat poprosił o kamień, który pozwoliłby wskrzeszać
zmarłych, a najmłodszy otrzymał pelerynę niewidkę.
Co się im przydarzyło? Tego już musisz dowiedzieć
się sam, Czytelniku.

Kacper Gierłowski, kl. I e

HARRY WCIĄŻ NA FALI

Fani serii przygód Harry'ego Pottera na pewno słyszeli
o takich książkach jak: ,,Fantastyczne Zwierzęta i jak
je znaleźć”, ,,Baśnie Barda Beedle'a” oraz ,,Quiddich
przez Wieki”. Wspomniane tytuły w świecie
czarodziejów pełniły rolę prawdziwych książek. J. K.
Rowling jakiś czas temu postanowiła napisać i wydać
właśnie te trzy dzieła, a dochód przeznaczyć na cele
charytatywne.
Na szczęście książki znów są dostępne w sprzedaży i
młodsi czytelnicy również mogą się nimi cieszyć.
,,Fantastyczne Zwierzęta i jak je znaleźć’’ to książka
(w świecie czarodziejów) autorstwa Newta
Skamandera, znanego magiizoologa. W Hogwarcie
dzieło to służyło jako podręcznik do przedmiotu opieka
nad magicznymi stworzeniami. Znajdziemy w niej
podział zaczarowanych stworzeń, wyjaśnienie, czy
jest magiizoologia, gatunki od a do z i wiele innych.
Książka ta jest pięknie ilustrowana. Mimo że nie jest to
dzieło na długie wieczory, pozycja ta jest
,,obowiązkowa" dla miłośników Pottera. 

Gabriela Adamczuk I c
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KULTURALNA WYCIECZKA 
DO WARSZAWY

JESTEM FANKĄ ANIME

6 kwietnia br. uczniowie klas 1b i 2c wybrali się wraz z
p.Bożenną Przybysz i p.Katarzyną Matusik do
Warszawy. W programie wycieczki sporo miejsca
zajmowały atrakcje kulturalne.
Gimnazjaliści obejrzeli spektakl ”Zemsta” A. Fredry w
Teatrze Buffo. Była to klasyczna wersja komedii z
kanonu lektur szkolnych. Z pewnością jej znajomość
przyda się na egzaminie gimnazjalnym.
Zdecydowanie więcej emocji wzbudził film „Piękna i
Bestia”, który w marcu wszedł na ekrany polskich kin.
Wyreżyserował go Bill Condon. To nowa wersja znanej
baśni, pełna magii, uroku i pięknych piosenek. W filmie
wystąpili znani i lubiani aktorzy: Emma Watson, Dan
Stevens, Luke Evans, Ian McKellen, Evan  McGregor
oraz Kevin Kline. Dodatkową zaletą fabularnej wersji
„Pięknej i Bestii” są zabawne sceny oraz wiele
wzruszających momentów, w których łza kręci się w
oku. Nawet pani Przybysz przyznała się, że płakała
podczas seansu… 

Julia Gajewska z I b

                    TROCHĘ COOLTURY                        

Pojęciem „anime” określa się w Japonii wszystkie filmy
i seriale animowane.W innych krajach przyjęło się, że
nazywane są tak charakterystyczne japońskie
kreskówki. Tworzy się je na podstawie mang. Anime
wyróżnia specyficzna kreska i nieproporcjonalnie duże
oczy postaci. Bohaterowie anime to postacie w
przerysowany sposób wyrażające emocje. Wyróżnia
się wiele rodzajów anime np.: horrory , thrillery,
kryminały, ale także romanse, przygodówki, sci-fi itp.
Lubię wszystkie rodzaje anime. Ostatnio za namową
brata obejrzałam „Fullmetal Alchemist Brotherhood”.Ta
seria opowiada o dwóch  braci, Edwardzie i Alphonsie
Elric, którzy po nieudanej próbie przywrócenia matki do
życia za pomocą alchemii, stracili swoje dawne ciała.
Piętnastoletni Ed posiadający licencję krajowego
alchemika razem z bratem starają się odzyskać
dawne ciała.
Anime „Fullmetal Alchemist Brotherhood” jest
przezabawne i cudowne, lecz także trochę mroczne.
Warto je obejrzeć./ Weronika Wołynko z II d
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UMIEM GOTOWAĆ!
 W KOŃCU JESTEM OKRASA:)

Pan Marek Okrasa uczy wychowania fizycznego,
ale sprawdza się też doskonale jako konferansjer

 i prowadzi wiele szkolnych imprez. Jest także
opiekunem sekcji radiofonicznej.

Od ilu lat pracuje Pan w naszej szkole?
Pracuję  w tej szkole już od 1998 roku, czyli prawie 19
lat.
Czym interesował się Pan, gdy był Pan w naszym
wieku?
Muzyką i wszystkimi sprawami związanymi z prądem
elektrycznym.  
Jakie studia Pan ukończył?
Akademię Wychowania Fizycznego w Warszawie.
Jaki jest Pana ulubiona dyscyplina  sportu?
Moją ulubioną dyscypliną jest koszykówka. 
Kto był Pana sportowym idolem w dzieciństwie?
Michael Jordan.
Jakie sporty Pan obecnie uprawia?
Bardzo lubię jeździć rowerem.
Kto jest obecnie Pana ulubionym sportowcem?
Maja Włoszczowska, kolarka górska.

Jakiej muzyki Pan słucha?
Moim ulubionym zespołem muzycznym jest grupa The
Corrs. 

Jaki jest Pana ulubiony film?
Mam dwa ulubione filmy: ”Co mi zrobisz, jak mnie
złapiesz?" i "Skazani na Shawshank".

Co umie Pan ugotować?
Każdą potrawę jestem w stanie przyrządzić.
W końcu jestem Okrasa:)

A co lubi Pan jeść?
Jestem jak Garfield, kocham lazanię…

I jeszcze jedno pytanie… Czy lubi Pan swoją
pracę?
Uwielbiam. Nie zamieniłbym jej na żadną inną.

Dziękujemy za rozmowę. 

Natalia Kocon i Oliwia Klupś z I b
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CO SŁYCHAĆ U NASZYCH ABSOLWENTÓW?

SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELAMI
STOWARZYSZENIA NIEZŁOMNI WĘGRÓW

W kwietniu naszą szkołę odwiedzili członkowie
Związku Strzeleckiego Niezłomni Węgrów. Spotkali
się z uczniami klas trzecich, którym opowiedzieli o
specyfice służby wojskowej. Wśród gości
znajdował się absolwent naszego gimnazjum,
Maciej Salach,  który zaprezentował gimnazjalistom
umundurowanie i podstawowe wyposażenie
żołnierzy. Chłopcy z klasy III c zadali mu kilka
pytań.

Ile lat temu skończyłeś gimnazjum?
Nie pamiętam dokładnie. To było 6 lub 7 lat temu.

Kto był Twoim wychowawcą?
Informatyk, pan Paweł Skup.

Jak wspominasz gimnazjalne lata?
Świetnie. To był czas beztroski i swobody.

Gdzie uczyłeś się po ukończeniu gimnazjum?
W klasie biologiczno-chemicznej w węgrowskim LO
im. A. Mickiewicza.

Od kiedy należysz do Niezłomnych?
Do stowarzyszenia należę od samego początku jego
istnienia, czyli od 2015 roku.

Czym się interesujesz?
Historią i militariami.

Jak dobrze wybrać szkołę średnią? Co mógłbyś
poradzić trzecioklasistom?
Trzeba kierować się swoimi zainteresowaniami i
umiejętnościami, a nie sugestiami dorosłych. To nasze
życie.
Dziękujemy za rozmowę.
Jakub Chudoń, Karol Gołoś, Aleksander Wielądek
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WIĄŻĘ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ ZE SPORTEM

Krystian Jackowski z III c gra w mazowieckiej lidze
piłki ręcznej. Zaprosiliśmy go na spotkanie zespołu
redakcyjnego, by bliżej poznać jego
zainteresowania.

Co jest Twoją życiową pasją?
Tak naprawdę w moim życiu liczy się tylko sport. To
moja pasja już od wczesnego dzieciństwa.

Od kiedy grasz w piłkę ręczną?
Należę do UKS Niedźwiadek od 4 klasy szkoły
podstawowej. Do uprawiania tego sportu zachęcił mnie
pan Paweł Kuć, a obecnie trenuję 2 razy w tygodniu
pod okiem pana Lipki za Stoczka.

Co daje Ci  sport?
Dużo, przede wszystkim dobrą kondycję.  W  drużynie
mam wielu sprawdzonych przyjaciół. To także zaleta
uprawiania sportu. Daje okazję do poznania naprawdę
fajnych ludzi .

Jakie są Twoje ulubione przedmioty szkolne?
Oczywiście najbardziej lubię wychowanie fizyczne.
Chętnie uczę się też języka angielskiego. Z innymi
przedmiotami różnie bywa.

Która lektura szkolna jest�, według ciebie,
najciekawsza?
Lubię krótkie utwory. Podobało mi się opowiadanie
"Oskar i pani Róża". Ten utwór łączy humor z powagą.
Poza tym szybko się go czyta.

Jak spędzasz wolny czas?
Spotykam się ze znajomymi, jeżdżę na rowerze,
zajmuje się moim psem Maxem i oglądam  filmy. Mój
ulubiony to "Piraci z Karaibów".

Niedługo skończysz nasze gimnazjum. Za czym
będziesz tęsknić?
Za nauczycielami, za atmosferą i za moją wspaniałą
klasą.

Czy wiążesz swoją przyszłość ze sportem? 
Chciałabym oczywiście zajmować się w przyszłości
sportem, dlatego planuję � naukę w liceum sportowym.

Dokąd chciałabyś udać się na wakacje?
Uwielbiam lato, dlatego też wybrałbym się do jednego
 z ciepłych krajów.

Dziękujemy za rozmowę i życzymy realizacji
życiowych planów .
 
Zespół redakcyjny
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TO JEST JUŻ 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, panu
Romanowi Postkowi, pani Emilii Polkowskiej i panu
Januszowi Baumowi 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 Wołynko
Gabriela Adamczuk
Julia Gajewska
Łucja Morawska
Kacper Gierłowski
 Natalia Kocon
Oliwia Klupś
Łukasz Świętochowski
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