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SAMYCH SUKCESÓW
W NOWYM ROKU 2018!

Niedźwiedzie, jeże i nietoperze zapadają zimą w słodki sen. My jednak nie należymy do zimowych śpiochów…
Działamy na pełnych obrotach. Tradycyjnie w grudniu i w styczniu szkolne życie toczyło się w rytmie
świąteczno-karnawałowym. W pięknie udekorowanych salach odbyły się klasowe spotkania opłatkowe, a na
szkolnych korytarzach rozbrzmiewały znane kolędy i melodyjne pastorałki. Przed Bożym Narodzeniem odbył się
też coroczny pokaz mody szkolnej. Jak zwykle towarzyszyły mu ogromne emocje! Na szkolnym wybiegu
pojawili się fantastyczni  modele i modelki w superstylizacjach na różne okazje. W pierwszym w tym roku
numerze naszego pisma znajdziecie m. in. wywiady z autorką scenariusza tegorocznego pokazu Sandrą
Górską i głównym organizatorem imprezy, panem Piotrem Bartnikiem. Dowiecie się też, jakich polskich
sportowców cenią nauczyciele naszej szkoły. Zapraszamy do czytania i życzymy samych sukcesów w
nadchodzących miesiącach!

Marzena Wołynko, opiekun zespołu redakcyjnego

Foto. P. Bartnik
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ŚWIĘTA, ŚWIĘTA I PO ŚWIĘTACH

MIKOŁAJE, ANIOŁY
 I RENIFERY

ŚWIĄTECZNE ZWYCZAJE
PO NIEMIECKU

Od września br. grupa uczniów z klasy III d pod
kierunkiem germanisty p. Mariusza Biernata realizuje 
niemieckojęzyczny projekt e-Twinning . Dzięki
interaktywnym urządzeniom współpracujemy z
młodzieżą z całej Polski. Podczas adwentu mieliśmy
okazję do wspólnej nauki i zabawy poprzez codzienne
wykonywanie  zadań w języku niemieckim np. opis
świątecznych potraw , stworzenie listy prezentów – i
udostępnianie ich na stronie projektu. Nagraliśmy też
naszą wersję Schlittenfahrt (Jingle bells po niemiecku),
stworzyliśmy łańcuch świąteczny i upiekliśmy pierniki
z naszymi imionami. Es ist super!
Gabriela Wołynko z IIId

Grudzień to wyjątkowy okres w roku. Było to widać
także w naszej szkole.W mikołajki na korytarzach
można było spotkać nie jednego, ale naprawdę wielu
Mikołajów. Wszyscy ubrali się zgodnie z zasadami
"mikołajowej" klasyki. Dominującym kolorem była
czerwień. Mikołajom towarzyszyły  oczywiście
renifery, niektóre bardzo oryginalne. Najważniejszy
Mikołaj wspierany przez dziewczyny z samorządu
obdarował wszystkich grzecznych uczniów słodkimi
upominkami. Tym razem obyło się bez rózg. Tuż
przed Bożym Narodzeniem odbył się w szkole koncert
kolęd. Wszystkich zachwyciły  piękne kolędy i
pastorałki oraz anioły w śnieżnobiałych kreacjach.
Redakcja
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RAZEM NA SZKOLNYM WYBIEGU

15 grudnia 2017 r. odbył się w naszej szkole coroczny
pokaz mody. Zorganizowali go uczniowie gimnazjum
pod kierunkiem pana Piotra Bartnika i nauczycielek
języka polskiego. Scenariusz imprezy opracowały
Sandra Górska i Gabriela Szcześnik z klasy III d.
Dziewczyny zadbały o dobór  modeli i modelek do
poszczególnych kategorii, przygotowały dekoracje i 
oprawę muzyczną pokazu. W role konferansjerów 
wcielili się Aleksandra Bałdyga i Bartek Jarosiewicz z
klasy III c. Przygotowaniom pokazu jak co roku
towarzyszyły ogromne emocje. Uczestnicy musieli
wykazać się kreatywnością. Na szkolnym wybiegu
pojawili się w tym roku Adam i Ewa, jaskiniowcy,
starożytni Grecy, rycerze i damy w barokowych
sukniach. Modele i modelki wystąpili także w
stylizacjach z lat 20-tych, w strojach hipisowskich i w
kreacjach z końca XX wieku. Nie zabrakło też
współczesnych stylizacji na róże okazje - do szkoły,
na zajęcia sportowe czy na bal. W pokazie wystąpili
nie tylko gimnazjaliści, ale także pierwszoklasiści,
czwartoklasiści i uczniowie siódmych klas. Widzowie
docenili starania  wszystkich twórców szkolnego
pokazu mody, który był wyjątkowo udany.

Julia Gajewska z II b
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MODA TO MÓJ ŻYWIOŁ

Sandra Górska z klasy III d

Dlaczego podjęłaś się organizacji tegorocznego
pokazu mody szkolnej?
To była spontaniczna decyzja. Od samego początku
organizacją tej imprezy zajmują się uczniowie
najstarszych klas. W tym roku razem z Gabrysią
Szcześnik postanowiłyśmy spróbować swoich sił.

Co jest najtrudniejsze w przygotowaniu tej imprezy
?
Najtrudniejsze było znalezienie ludzi,dopasowanie
osób do odpowiednich kategorii. Jedni ludzie są
bardziej otwarci i odważni, inni potrzebują więcej czasu
na oswojenie się z wybiegiem.

Czy organizacji pokazu mody towarzyszył stres?
Zazwyczaj jestem spokojna, ale pokazowi 
towarzyszyły ogromne emocje. Nogi uginały się pode
mną, gdy szłam na szpilkach po wybiegu.
Zapomniałam nawet nazwiska mojego wychowawcy.

Czym interesujesz się poza modą?
Interesuję się kosmetologią i wizażem – maseczkami,
makijażem .

Podobno do twoich pasji należało spotykanie się z
celebrytami. Opowiedz nam o tym.
Moja przygoda z gwiazdami zaczęła się, gdy byłam w
3. klasie szkoły podstawowej. W jednym z
supermarketów spotkałam Ewę Farną, która zaprosiła
mnie do wspólnego śpiewania kolęd. Od tamtego
czasu jeździłam na spotkania z gwiazdami, których
życie bardzo mnie interesowało. Przez pewien czas
prowadziłam fanpage aktora Mikołaja Roznerskiego i
byłam zapraszana na różne  pokazy np. byłam na
pokazie Louisa Vuittona.
 Które przedmioty szkolne należą do twoich
ulubionych?
Choć nie widać tego po ocenach, interesuję się biologią
i chemią. To ciekawe dziedziny. Lubię nauczycieli,
którzy potrafią połączyć naukę z humorem. Należą do
nich m. in. pani J. Kowalik i pani M.Krasnodębska,
które umilają nam pracę na lekcjach anegdotami i
żartami.
Co czytasz?
Lektury szkolne.
Jakiej muzyki słuchasz?
Słucham wszystkiego oprócz heavy metalu. Lubię rap.
W grudniu pochłonęła mnie muzyka do pokazu mody,
w której doborze pomógł mi mój tata.
 Ulubiona potrawa…?
Bardzo lubię pizzę. Ogólnie lubię gotować i sporo
czasu spędzam w kuchni. Wolę jednak gotować dla
innych niż dla siebie.
Podróż marzeń…?
Pod koniec roku szkolnego planuję podróż po Europie.
Chciałabym odwiedzić Paryż, Rzym, Amsterdam itd.
Marzę o spontanicznej podróży kamperem dookoła
świata z przyjaciółmi.
Co planujesz po gimnazjum?
Chciałabym pójść do klasy biologiczno-chemicznej.
Planuję studiować kosmetologię jak moja siostra.
Polecam siebie za 10 lat. Będę wam robiła maseczki,
botoks itp.

Dziękujemy za spotkanie.
Rozmowę przeprowadziły Natalia, Gabrysia,
Weronika i Kinga z III d.
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TAJEMNICE PANA BARTNIKA

Pan Piotr Bartnik, nauczyciel fizyki.

Dlaczego zdecydował się Pan uczyć fizyki?
Jestem fanem nauk ścisłych. Fizyką zainteresowałem
się już w szkole podstawowej i chciałem bardziej
poznać tę dziedzinę.

Czy jako uczeń miał pan problemy z tym
przedmiotem?
Raczej nie, ale żeby mieć ocenę dobrą w technikum,
musiałem dużo się uczyć.

Czy lubi pan wszystkie działy fizyki?
Wszystkie są interesujące. Chociaż muszę przyznać,
że najmniej lubię astronomię.

Jakie przedmioty szkolne lubił Pan, będąc w
naszym wieku?
Oczywiście ścisłe, czyli matematykę, fizykę,
geografię. W tym okresie zainteresowałem się również
muzyką. Już wtedy chciałem zostać nauczycielem.

Czy miał Pan chwile zwątpienia po wyborze
kierunku studiów?
Tak, był taki moment, że chciałem rzucić studia.
Przyczyniły się do tego konflikty personalne. Wszystko
jednak dobrze się skończyło.

Czy miał Pan ulubionych nauczycieli?
Oczywiście. Najbardziej zapamiętam nauczycieli z
technikum: panów Olkowicza, Woisza, Kulickiego
i polonistkę, panią Topolińską.

Dzięki komu zainteresował się Pan muzyką?
W 2 klasie technikum zacząłem uczęszczać na
zajęcia z muzyki, a w 3 klasie - nauczyłem się grać na
akordeonie. Na tym instrumencie grali mój dziadek i
wujek. Pradziadek zaś konstruował skrzypce. Muzykę
mam we krwi.

Czy interesuje się Pan modą?
Nieszczególnie, chociaż lubię wyglądać elegancko.
Najbliższe są mi klasyczne koszule i marynarki. 
Z modnymi stylizacjami mam do czynienia podczas
organizacji szkolnego pokazu mody.

Czy jest Pan zadowolony z tegorocznego pokazu?
Bardzo. Cieszę się, że to moje wychowanki napisały
scenariusz. Udzieliło mi się zaangażowanie i
entuzjazm uczniów, którzy przygotowali wspaniałe
kreacje. Jestem dumny z naszej młodzieży.

Co Pan robi w wolnych chwilach?
Oglądam kryminały i filmy akcji np. ,, 07 zgłoś się”,
słucham muzyki.

Jakie są Pana ulubione dania?
Lubię tradycyjną polską kuchnię. Do moich ulubionych
dań należą – kotlet schabowy i bigos.

Dokąd wybrałby się Pan w podróż marzeń?
Do Australii.
Dziękujemy za rozmowę./ Zespół redakcyjny
gazetki
OPRAC. Juliusz Łuczak z 7 b
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Trochę cooltury

W naszej bibliotece możemy znaleźć wiele ciekawych
nowości wydawniczych. Wśród nich na uwagę
zdecydowanie zasługuje książka R. J. Palacio „Cud
chłopak”, którą możemy wypożyczyć również w
angielskiej wersji językowej (pod tytułem „Wonder”).
W ostatnich latach powstało wiele książek dla
młodzieży dotyczących braku tolerancji.  Każda z nich
ma na celu uświadomienie czytelnikom, że należy
szanować wszystkich ludzi bez względu na wygląd,
kolor skóry, wyznawaną religię czy poglądy polityczne.
Teoretycznie współcześni ludzie akceptują taką
postawę. Lecz czy tak naprawdę w XXI wieku
jesteśmy w stanie tolerować brzydotę?
Dziesięcioletni August mimo że tak jak inni lubi
„Gwiezdne wojny” i chętnie jeździ rowerem, to nie
może spokojnie przejść ulicą.  Chłopak od urodzenia
ma zdeformowaną twarz. „Wyglądam znacznie gorzej
niż sobie wyobrażacie” – tak o sobie mówi. August
znaczną część swojego życia spędził w szpitalu.Gdy
go poznajemy, ma po raz pierwszy pójść do
zwyczajnej szkoły. 

Liczy, że rówieśnicy potraktują go jak „swojego” i
szybko znajdą wspólny język. Lecz gdy pojawia się w
klasie, dzieci wytykają go palcami i dokuczają mu.
Dorośli nie zachowują się lepiej!
„Cud chłopak” to poruszająca opowieść o tym, jacy
jesteśmy i jak często nieświadomie krzywdzimy
innych „krytycznym spojrzeniem” czy zwykłym
brakiem współczucia i empatii. 
Uważam, że książka ta powinna stać się obowiązkową
lekturą w każdym domu. Dzięki niej dzieci i dorośli
mogą uświadomić sobie znaczenie tolerancji i
życzliwości w  życiu każdego z nas. 
Warto  zastanowić się, czy my sami nie jesteśmy
wobec kogoś niesprawiedliwi i nie krzywdzimy go.
Książka „Cud chłopak” i jej filmowa adaptacja, która w
styczniu pojawiła się w polskich kinach, to
wzruszająca i pouczająca historia.

Natalia Wołynko z III d 
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Z KSIĄŻKĄ NA WYBIEGU

Ostatnio nasza biblioteka wzbogaciła się o wiele
ciekawych książek. Są wśród nich nie tylko nowe
lektury szkolne, ale także wiele pięknie wydanych
powieści, albumów i atlasów.W grudniu fani
czytania zaprezentowali nowości wydawnicze 
podczas szkolnego pokazu mody. Na szkolnym
wybiegu zadebiutowały odważne
czwartoklasistk i. Ania  w oryginalnym stroju
pszczelarza zaprezentowała ciekawą publikację o
pszczołach, Julia w śnieżnobiałej sukience - piękne
wydanie baśni o Królowej Śniegu. Ola zareklamowała
album o tajemnicach ludzkiego ciała. Marcysia
założyła wianek ze słoneczników, gdyż lubi książki o
kwiatach.Sportsmenka Natalia z II b zaprezentowała 
historię ulubionego piłkarza,a Gabrysia z III d wystąpiła
w stylizacji hobbiciej, gdyż utwór o przygodach Bilba
Bagginsa to jeden z jej ulubionych. Na pokazie nie
mogło też zabraknąć innych książkohololików  - Marty,
Natalii, Weroniki i Kacpra. Wszystkim dziękujemy za
promocję czytelnictwa.Zaprezentowane przez naszych
modeli książki znajdziecie  oczywiście w
szkolnej bibliotece.
Zapraszamy! Marzena Wołynko
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ZWIERZĄTKOWO

ZIMOWE ŚPIOCHY

NIE TYLKO BAWI,
ALE I UCZY

Zima w naszym klimacie nie sprzyja zwierzętom.
Niektóre z nich wyruszają w podróż do ciepłych
krajów, zanim nastaną mrozy i spadnie śnieg. Inne
zmieniają futra na zimowe  lub gromadzą zapasy
żywności, a jeszcze inne zapadają w długi sen np.
jeże, borsuki , nietoperze, susły, popielice. Proces ten 
polega na zwolnieniu procesów życiowych i obniżeniu
temperatury ciała. 
Kto jest największym śpiochem? 
Jednym z najpopularniejszych zwierząt, które zimą
smacznie śpią, jest niedźwiedź brunatny. To drapieżny
ssak, który zamieszkuje Azję, Europę i Amerykę
Północną. Niedźwiedź brunatny waży od 80 kg do 780
kg. Jest wszystkożerny, to znaczy, że  żywi się
roślinami i zwierzętami. Jego przysmaki to: nasiona,
grzyby,dżdżownice, ślimaki, jaja ptaków oraz
miód. Niedźwiedź poluje także na zwierzynę leśną,
chętnie jada ryby. Środowisko jego życia stanowią
puszcze oraz zalesione rejony górzyste. Długość
życia niedźwiedzia wynosi około 30-40 lat w stanie
dzikim.
Co roku zwierzę przesypia kilka miesięcy. Zanim
zapadnie w sen, musi dużo się najeść i znaleźć
odpowiednie legowisko, które nosi nazwę gawra. 
 

Podczas snu niedźwiedź chudnie i wiosną może być
podobno lżejszy nawet o 200 kg!
Co dwa lata, zazwyczaj między grudniem a lutym,
niedźwiedzica wydaje na świat dwoje lub troje
młodych. Małe wychodzą na powietrze dopiero wiosną.
Jednak najdłużej śpią nie niedźwiedzie, tylko małe
popielice, bo zapadają w słodki sen już w sierpniu.
Weronika Frankowska, Julia Turowska z 4a
Więcej informacji na:
www.zwierzosfera.pl

"Listy do M " to najpopularniejsza polska komedia
romantyczna ostatnich lat. W listopadzie 2017 roku
odbyła się premiera trzeciej części tego filmu. Jak
uważa większość widzów, najlepiej oglądało się
pierwszą część komedii, ale ta najnowsza również
zdobyła ogromną popularność.  Podobno "Listy do M
3" zobaczyło już 3 miliony osób. W filmie poruszane są
coraz to nowe wątki. Oglądając go, można się
pośmiać, jak i wzruszyć. Mnie podoba się fakt, że
reżyser wplótł do fabuły wątek adoptowania zwierząt
ze schroniska. Główni bohaterowie filmu kochają psy.
Można zatem śmiało powiedzieć, że komedia "Listy do
M 3" nie tylko bawi, ale i uczy.
Julia Gajewska, klasa II b
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S jak sport
Ulubieni polscy sportowcy

naszych nauczycieli

Pani Teresa Święcicka – Piotr Małachowski
Pani Hanna Chojnowska – Kamil Stoch
Pani Monika Elgas – Robert Lewandowski
Pani Agata Gotowicka – Krzysztof Hołowczyc
Pani Katarzyna Jarnińska - Kamil Stoch
Pani Ewa Jaskulska - Kamil Stoch
Pani Beata Koseła – Agnieszka Radwańska
Pani Jolanta Kowalik - Kamil Stoch
Pani Maria Krasnodębska - Kamil Stoch
Pani Katarzyna Matusik – Robert Lewandowski
Pani Anna Młynarz – Tadeusz Borusiak
Pani Emilia Polkowska  - Kamil Stoch
Pani Bożenna Przybysz – Robert Lewandowski
Pani Kamila Przybyszewska - Kamil Stoch
Pani Marzenna Rusjan-  Robert Lewandowski
Pani Anna Samulak - Kamil Stoch
Pani Małgorzata Skwierczyńska - Robert
Lewandowski
Pani Edyta Szczęśniak – Anita Włodarczyk
Pani Aleksandra Wołyniec – Paweł Zagumny
Pani Marzena Wołynko - Kamil Stoch
Pani Grażyna Wysocka - Kamil Stoch
Pani Edyta Wysokińska – Mariusz Pudzianowski
Pan Wojciech Banaś – Kamil Stoch
Pan Piotr Bartnik – Robert Lewandowski
Pan Mariusz Biernat – Kamil Stoch
Pan Konrad Chromiński – Artur Boruc
Pan Krzysztof Janiuk – Robert Lewandowski
 Ks. Daniel Obzejta - Robert Lewandowski
Pan Maciej Kucharczyk – Tomasz Majewski
Pan Radosław Łuszczyński - Robert Lewandowski
Pan Paweł Marchela - Kamil Stoch
Pan Marek Okrasa – Maja Włoszczowska
Pan Mariusz Sandurski – Robert Kubica
Pan Paweł Skup - Robert Lewandowski
Pan Michał Soszka – Kamil Stoch
Informacje zebrały: Julia Gajewska, Oliwia Klupś,
Natalia Kocon z IIb

Oprac. Gabriela Wołynko z IIId
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TO JUŻ JEST KONIEC!

NA WESOŁO
POWTÓRKA 

PRZED EGZAMINEM
GIMNAZJALNYM

Gazetka szkolna „Byle do Dzwonka” powstaje pod
kierunkiem polonistki Marzeny Wołynko. Tworzą ją
członkowie Klubu Redaktorów. Spotkania zespołu
redakcyjnego odbywają się 
w każdy WTOREK na 8 godzinie lekcyjnej 
w sali nr 10.
Jeśli chcesz, by Twój tekst znalazł się w gazetce,
przyślij na adres: byledodzwonka2017@gmail.com
lub przekaż go naszym redaktorom.
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 również panom W. Banasiowi i
K. Chromińskiemu za udostępnianie w sieci
naszego  pisma.

Zespół redakcyjny:
Natalia Wołynko
Weronika Wołynko
Gabriela Wołynko
Gabriela Adamczuk
Julia Gajewska
Łucja Morawska
Natalia Kocon
Oliwia Klupś
Juliusz Łuczak
i współpracownicy z 4a (Anna Słowik, Julia
Turowska, Aleksandra Boruc, Marcelina Klimas)
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