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KRAWACIARZE,
CZYLI OSTATNIA KARTKÓWKA Z TECHNIKI  

Drodzy Czytelnicy!
Nareszcie mamy lato i koniec roku szkolnego! 23 czerwca w
Polsce rozpoczęły się wakacje dla 4,5 mln uczniów. Ostatnie
kartkówki przeszły do historii, nawet ta z wiązania krawatów.
Przed nami to, co najpiękniejsze - słońce, odpoczynek, wyjazdy,
przygody i spotkania z przyjaciółmi. Zanim wyruszycie na
wakacyjne wojaże, zapraszam do przeczytania ostatniego w tym
roku szkolnym numeru "Byle do Dzwonka". Znajdziecie w nim
fotorelacje z czerwcowych wydarzeń i wywiady z ciekawymi
gimnazjalistami - Natalią Wołynko - laureatką Mazowieckiego
Konkursu „Tęczowy Świat Krzysia" oraz Anetą Świętoń -
wyjątkową trzecioklasistką. Poznajcie także rady Karola Gołosia
dotyczące sposobów na supersylwetkę. On naprawdę coś o tym
wie! Te i inne teksty przygotowali dla Was nasi redaktorzy. Ich
autoprezentacje znajdziecie na ostatniej stronie naszej e-gazetki.
Dziękuję, że byliście z nami przez 10 miesięcy. Udanych wakacji!

Marzena Wołynko, opiekun zespołu redakcyjnego gazetki
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CZARY MARY, TO NIE HARRY...
TYLKO FESTIWAL NAUKI 2017

              NAUKA PRZEZ ZABAWĘ
Różne dziwne rzeczy działy się 7 czerwca na długich
przerwach w naszej szkole. Samo unoszące się w
powietrzu balony, "płonące" dłonie, różnobarwne dymy
i tajemne mikstury przyciągnęły wielu widzów na
szkolny hol.Wyjątkowe eksperymenty fizyczne i
chemiczne gimnazjaliści mogli obejrzeć  dzięki pracy
swoich rówieśników. Fani fizyki i chemii z  klas I-III
zaprezentowali pokazy niezwykłych doświadczeń,
które przygotowali pod kierunkiem nauczycieli: pani
Aleksandry Wołyniec i pana Piotra Bartnika. Dzięki nim
młodzież mogła poduczyć się trudnych przedmiotów
także na przerwach!/Redakcja
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NATALIA 
W TĘCZOWYM ŚWIECIE KRZYSIA

Natalia Wołynko z II d zajęła I miejsce w VIII 

Mazowieckim Konkursie Plastycznym "Tęczowy
Świat Krzysia" organizowanym przez Dom Dziecka
w Równem. Wręczenie nagród odbyło się podczas
artystycznego pikniku, na który Natalia wybrała się
z nauczycielką plastyki, panią Edytą Wysokińską. 

Jak zareagowałaś, gdy dowiedziałaś się, że
zwyciężyłaś w konkursie "Tęczowy Świat
Krzysia"?
Byłam bardzo zaskoczona. Już drugi raz startuję w
tym konkursie i wiem, jak wysoki poziom reprezentują
konkursowe prace. Nie spodziewałam się  I miejsca.

Co zainspirowało Cię do stworzenia zwycięskiej
pracy?
Zainspirował mnie obraz norweskiego malarza
Edwarda Muncha przedstawiający przerażoną postać
na tle wieczornego nieba. Ja narysowałam pastelami
przerażoną na widok bocianów żabę. Najbardziej
znaną żabę na świecie, Kermita.

Czym się interesujesz?
Od zawsze interesowałam się muzyką. Od roku uczę
się grać na gitarze. Słucham głównie muzyki
alternatywnej. Podobają mi się stare rockowe piosenki i
skandynawski metal. Lubię też czytać książki, oglądać
filmy, jeździć na rolkach i malować.
Które przedmioty szkolne najbardziej lubisz?
Moim ulubionym przedmiotem jest geografia. Chętnie
uczę się też języków obcych oraz WOS-u. 

W jaki sposób rozwijasz swoje zainteresowania?
Uczęszczałam na kółko plastyczne do p. Edyty
Wysokińskiej. W tym czasie bardzo rozwinęłam swoje
umiejętności. Codziennie staram się ćwiczyć rysunek,
korzystam z poradników internetowych.
Jaki ciekawy film ostatnio obejrzałaś?
Ostatnio moim ulubionym filmem jest brytyjski thriller V
jak Vendetta z moją ulubioną aktorką Natalii Portman
oraz fińsko-kanadyjska produkcja Imaginerium.
Jaki jest twój ulubiony serial?
Nie oglądam zbyt wielu seriali z braku czasu, jednak
moimi ulubionymi są Miasteczko Twin Peaks, Latający
cyrk Monty Pythona i Sherlock. 

Życzymy udanych wakacji i wielu sukcesów.
Redakcja
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DZIEŃ PATRONA W NASZEJ SZKOLE

W ostatnim tygodniu  roku szkolnego świętowaliśmy w
naszym gimnazjum Dzień Patrona - Jana Dobrogosta
Krasińskiego. Był on wybitnym przedstawicielem
baroku w Polsce, człowiekiem o wielkich zasługach dla
naszego miasta. To on ufundował węgrowskie
świątynie i sprowadził  w nasze strony wybitnych
artystów. Rok 2017 jest w naszym mieście rokiem
Jana Dobrogosta Krasińskiego , bo właśnie 300 lat
 temu węgrowianie pożegnali swojego dobrodzieja.
Z tej okazji 20 czerwca br. gimnazjaliści wzięli udział w
uroczystej mszy świętej, którą celebrował ksiądz
biskup Tadeusz Pikus. W czasie kazania duchowny
przypomniał zasługi J. D. Krasińskiego dla
chrześcijaństwa, dla ojczyzny i dla Węgrowa. Po
złożeniu kwiatów przy trumnie patrona gimnazjum
uczniowie, nauczyciele i  goście udali się do WOK-u,
gdzie odbyła się dalsza część uroczystości, podczas
której wręczono nagrody uczniom, którzy zwyciężyli w
konkursach poświęconych J. D. Krasińskiemu.
Z okazji Dnia Patrona uczniowie pod kierunkiem pań
polonistek, H. Chojnowskiej, M. Krasnodębskiej i M.
Wołynko, przygotowali prezentację na temat czasów,
w których żył Jan Dobrogost Krasiński. Nie zabrakło w
niej informacji o poezji, malarstwie i muzyce
barokowej. W czasie przedstawienia zadebiutował w
roli Jana Dobrogosta Krasińskiego nauczyciel języka
angielskiego- pan Konrad Chromiński, który wystąpił w
barwnym stroju szlacheckim. Prawdziwą ozdobą
spotkania były tańce przygotowane przez uczniów pod
kierunkiem pana Michała Soszki. Uroczystość
zakończyła się koncertem zespołu Dobrogost Band.
Gabriela Wołynko z II d
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JEDEN STRACIŁ NAWET GŁOWĘ
DRUGOKLASIŚCI PODCZAS GRY MIEJSKIEJ

22 czerwca przywitał nas słoneczną pogodą. Tego
dnia  zamiast na lekcje wybraliśmy się wraz z innymi
uczniami drugich klas do węgrowskiego parku. Czekali
tam już harcerze z drużyny "Szare Płomienie". To oni
przygotowali dla nas grę miejską z okazji
Dobrogostów. Startowaliśmy w kilku konkurencjach,
które wymagały sprawności fizycznej i współpracy.
Strzelaliśmy z  łuku, wspinaliśmy się po linie,
pokonywaliśmy tor przeszkód. Było przy tym dużo
śmiechu i dobrej zabawy. Niektórzy nawet stracili
głowę. Mnie najbardziej podobało się strzelanie z
wiatrówki, chociaż z łuku strzelam prawie jak Robin
Hood. Wystrzelona przeze mnie strzała poszybowała
daleko, daleko,  aż za mur otaczający park. Niektórzy
obawiali się, że mogłam kogoś upolować... Po
zakończeniu konkurencji udaliśmy się z naszym
opiekunem, ks. Krzysztofem Nagórnym, na piknik przy
szkole. Zdążyliśmy na zapiekanki i pokaz belgijki.Pan
Piotr Bartnik uwiecznił nasze zmagania na
pamiątkowych fotografiach, które świadczą, że
podczas gry miejskiej dobrze się bawiliśmy, ksiądz
Krzysztof także./ Weronika Wołynko z II d
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 DOBROGOST BYŁBY Z NICH
DUMNY

Dobrogost Band to nasza szkolna kapela. Należą do
niej nie tylko uczniowie, ale także nauczyciele - pani
Emilia Polkowska, pan Michał Soszka i pan Piotr
Bartnik. Chociaż co roku zespół występuje w innym
składzie, to ciągle trzyma klasę. W  ostatnich
miesiącach grupa odniosła wiele sukcesów.
Występowała nie tylko na szkolnych, ale także na
miejskich uroczystościach. Dobrogost Band
reprezentował nasze gimnazjum podczas wielu
konkursów i przeglądów. 22 czerwca wystąpił na
węgrowskim rynku razem z uczniami z innych szkół.
Koncert, który prowadził pan Marek Okrasa,
zaciekawił sporą grupę mieszkańców Węgrowa.
Zespół Dobrogost Band zadbał o oprawę muzyczną
uroczystości zakończenia roku szkolnego w naszej
szkole. Nasi artyści zainspirowali do występu nawet
wiceburmistrza Leszka Redosza, który zadebiutował
jako wokalista piosenką Czerwonych Gitar  "Tak
bardzo się starałem". Wspólne show zostało
nagrodzone gromkimi brawami. Szkoda, że to ostatni
 gimnazjalny występ trzecioklasistów :Julii Giers, Oli
Maksymowicz i Krzysztofa Rumockiego. 

Natalia Wołynko z II d
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TRUSKAWKI CZY CZEREŚNIE ?
WAKACYJNE DYLEMATY NASZYCH NAUCZYCIELI

Oni kochają CZEREŚNIE:
p. Teresa Święcicka
p. Bożenna Przybysz
p. Jolanta Kowalik
p. Aleksandra Wołyniec
p. Paweł Skup
p. Mariusz Biernat
p. Grażyna Wysocka
p. Michał Soszka
p. Wojciech Banaś
p. Edyta Szczęśniak
p. Maciej Kucharczyk
p. Paweł Marchela
p. Marek Okrasa
p. Konrad Chromiński
p. Beata Koseła

Oni kochają TRUSKAWKI:
p. Hanna Chojnowska
p. Maria Krasnodębska
p. Małgorzata Skwierczyńska
p. Ewa Jaskulska
p. Edyta Wysokińska
p. Katarzyna  Jarnińska
p. Anna Młynarz
p. Katarzyna Matusik
p. Marzenna Rusjan
p. Marzena Wołynko
Pan Piotr Bartnik nie mógł zdecydować się na jedną
opcję, ponieważ uwielbia zarówno truskawki, jak i
czereśnie.

CZEREŚNIE POKONAŁY TRUSKAWKI!
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S jak sport

 Aneta Świętoń z IIIc
Otrzymała Nagrodę Dyrektora za najwyższą
średnią ocen na świadectwie, odnosi znaczące
sukcesy sportowe, jest laureatką  konkursu o Janie
Dobrogoście Krasińskim, zajęła I miejsce w
Szkolnym Konkursie Języka Niemieckiego . Kilka
pytań zadał Anecie kolega Karol Gołoś.

Odnosisz sukcesy w różnych dziedzinach. Czy
sport nie przeszkadza Ci w nauce?
Czasem trzeba odpocząć od czytania, liczenia i
rozwiązywania testów. Sport jest dla mnie odskocznią
od szkoły i formą relaksu.
Biegasz najszybciej w powiecie węgrowskim na
300 metrów. Jak zaczęła się Twoja przygoda z
bieganiem?
W szkole podstawowej byłam w klasie sportowej. Moje
koleżanki biegały, więc i ja zainteresowałam się tą
dziedziną sportu. Tak zostało do dziś.
Jakie jest Twoje największe osiągnięcie w
bieganiu?
Moim największym sukcesem jest 4 miejsce w Polsce
w indywidualnych biegach na 300 m.
Co lubisz robić w wolnym czasie?
Chętnie spędzam czas w rodziną i znajomymi, no i
oczywiście biegam...
Kończysz już gimnazjum. Za co lubisz naszą
szkołę?
W tej szkole jest fantastyczna atmosfera. Już tęsknię
za nauczycielami, koleżankami i kolegami.
Dziękuję za rozmowę./Karol Gołoś

Ostatni taniec 
Tegoroczny bal (wbrew przewidywaniom) był bardzo
udany. Odbył się tradycyjnie w sali "Biesiadnik". 
Imprezę prowadził DJ Polak. Zabawa, która
wymagała od uczestników wręcz wyczynowej
kondycji, rozpoczęła się widowiskowym polonezem
w wykonaniu trzecioklasistów. Później na parkiecie
dominowały mniej uroczyste tańce. Niekoronowanym
królem balu został Marcin Redosz, świetny tancerz i
wodzirej o wyjątkowej energii. / Aneta Świętoń
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METAMORFOZA KAROLA

Karol Gołoś z III c, najsilniejszy chłopak w klasie.
Niekwestionowany mistrz w siłowaniu na rękę.

SPORT I ZDROWIE
Wielu z nas marzy o szczupłej sylwetce i dobrej
kondycji. Jednak nie wszyscy znajdują motywację,
by ten cel osiągnąć. Jemu się udało!

Udało Ci się zrzucić 25 kg. Jak to zrobiłeś?
Trzeba się zawziąć. Najważniejsza jest determinacja.
Sam opracowałam program diety, jadłem mniej i o
określonych porach, codziennie biegałam.  To było
ponad rok temu. Teraz wiem więcej o zdrowej diecie, o
produktach i ich kaloryczności. Korzystam z portali
internetowych takich jak Fabryka siły i Warszawski
koks. Znajduję tam mnóstwo informacji o ludziach
takich jak ja, o ludziach, którzy postanowili zmienić
swoje życie.

Czy to jest bezpieczne?
Świetnie się czuję. Zrobiłem badania, mam dużo
lepsze wyniki niż przed rokiem. Chodzę na saunę i
ćwiczę sztuki walki.

Czy nie masz chwil zwątpienia?
Dbanie o ciało to ciężka praca. Każdemu zdarzają się
gorsze chwile, mnie także. Motywacja jest w tej
sprawie, jak i w innych, bardzo ważna.

Co zmotywowało Cię do zmiany trybu życia?
Lubiłem piłkę nożną i chciałem być jak Ronaldo.
Zainspirował mnie artykuł z Bravo Sport pt. „Bądź jak
Cristiano”...
Nad czym teraz pracujesz?
Ciągle pracuję nad budowaniem lepszej sylwetki i nad
dynamiką ciała. Odchudzanie wymaga konsekwencji i
wytrwałości. Cieszę się, że mi się udało.
Co mógłbyś poradzić osobom chcącym poprawić
swoją figurę?
Bądźcie wytrwali, pięknej sylwetki nie buduję się przed
chwilę, ale przez lata.Wakacje to najlepszy czas, by
zacząć dbać o siebie.
Dziękujemy za rozmowę i życzymy udanych
wakacji. / Redakcja
Oprac. Natalia Wołynko i Łukasz Świętochowski
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ZESPÓŁ REDAKCYJNY 
"BYLE DO DZWONKA"

Gabrysia Adamczuk
Mam na imię Gabrysia. Chodzę do klasy Ic. Lubię
czytać książki, lektury też. Cały czas twierdzę, że
sowa z Hogwartu zginęła w drodze…
Julia Gajewska
Mam na imię Julia. Chodzę do klasy Ib. Lubię piłkę
nożną, a w wolnym czasie piszę opowiadania na
Wattpadzie. Moi ulubieni piłkarze to Paulo Dybala,
Sergio Ramos i Thibault Moulin.
Kacper Gierłowski
Mam na imię Kacper. Chodzę do klasy Ie. Jestem
nałogowym czytelnikiem, który spędza ¾ swojego
życia na czytaniu książek. Chciałbym trafić do świata
Harrego Pottera lub odkryć, że moją mamą jest Ateną.
Oliwia Klupś
Mam na imię Oliwia. Chodzę do klasy Ib. Lubię grać w
piłkę nożną i siatkówkę.
Natalia Kocon
Mam na imię Natalia. Interesuję się sportem i kocham
piłkę nożną. Real Madryt i Brazylijczyk Marcelo to moi
ulubieńcy. Gram na gitarze.
Łucja Morawska
Jestem Łucja. Mam 14 lat i chodzę do Ib. Nie
wyobrażam sobie życia bez Internetu. Interesuję się
szukaniem memów oraz piłką nożną. 

Łukasz Świętochowski
Nazywam się Łukasz Świętochowski i chodzę do
klasy IIIc. Interesuję się geografią. Od lat jestem fanem
„Gwiezdnych wojen”. Kocham frytki z McDonalds.
Gabriela Wołynko
Mam na imię Gabrysia.Lubię dwóch wyjątkowych
facetów – Sherlocka Holmsa i Bilba Baginsa. Uważam,
że matematyka jest super, fizyka też. Od niedawna
uczę się grać na skrzypcach. Na razie moje granie
przypomina miauczenie chorego kota.
Natalia Wołynko
Jestem Natalia Wołynko. Chodzę do klasy IId. W
pewnym sensie jestem artystyczną duszą, interesuję
się kulturą, muzyką i malarstwem. Lubię dalekie
podróże i krótkie wycieczki rowerowe.  Chciałabym
znać kilka języków obcych oraz nauczyć się gry na
gitarze basowej.
Weronika Wołynko
Jestem Weronika Wołynko z  IId. Chętnie oglądam
seriale, filmy i anime oraz czytam książki. Lubię
rysować. Interesują mnie cosplaye i w wakacje
wybieram się na konwent anime. Marzę o posiadaniu
supermocy.
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TO JUŻ JEST KONIEC!

NA WESOŁO

Yoda ze specjalną dedykacją dla naszego
redakcyjnego kolegi Łukasza Świętochowskiego,
który w tym roku opuszcza mury naszego gimnazjum i
kończy współpracę z gazetką. Dziękujemy! 

Koleżanki z zespołu redakcyjnego

Do zobaczenia po wakacjach! Pamiętajcie o
bezpieczeństwie podczas pobytu nad wodą, 
w czasie wycieczek rowerowych i w sieci.

UDANYCH I BEZPIECZNYCH WAKACJI ŻYCZY
ZESPÓŁ REDAKCYJNY
"BYLE DO DZWONKA".

To już ostatni w tym roku numer gazetki
„Byle do Dzwonka”. Dziękuję wszystkim, 
którzy włączyli się w tworzenie szkolnego pisma.
Dziękuję naszym redaktorom i współpracownikom
za ciekawe pomysły
 i entuzjazm w opisywaniu szkolnej
rzeczywistości.Dziękuję bohaterom naszych
wywiadów za inspirujące rozmowy.Dziękuję także
naszym czytelnikom. Do zobaczenia po wakacjach.
Jeśli macie coś ciekawego do przekazania innym i
chcecie, by Wasze teksty znalazły się w gazetce,
zapraszamy do nas.Czekamy na Wasze pomysły! 
Już po wakacjach możecie zostać
współpracownikami szkolnego naszego pisma.
Serdecznie dziękujemy panom Piotrowi Bartnikowi,
Wojciechowi Banasiowi i Pawłowi Skupowi i
Konradowi Chromińskiemu za współpracę z
redakcją „Byle do Dzwonka”.
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