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Miłość niejedno ma imię...

Wszystko, co dobre, szybko się kończy.  Zanim rozpoczął się luty, wróciliśmy do szkolnych ławek po
zimowym odpoczynku. Tegoroczny karnawał był bardzo krótki, więc najmłodsze klasy uczestniczyły  w
balu przebierańców jeszcze w styczniu. Początek lutego w Węgrowie to czas refleksji o wielkiej historii.
Już po raz siódmy odbyły się w naszej szkole regionalne konkursy poświęcone powstaniu
styczniowemu. Zima sprzyja "komputerowym" rozrywkom. Informatyk pan Paweł Skup przygotował dla
gimnazjalistów i uczniów siódmych klas akcję poświęconą cyberprzemocy. Samorząd uczniowski nie
zapomniał również o walentynkach i jak co roku zorganizował  walentynkową pocztę . Miłośnicy sztuki i
literatury  wybrali się do Teatru Studio Buffo na spektakl "Romeo i Julia". Niestety,  
w końcówce miesiąca dopadły nas przeziębienia i dosłownie zdziesiątkowały niektóre klasy. Wszystkim
zdrowym i zakatarzonym polecamy na pocieszenie lutowy numer naszej gazetki. Znajdziecie w nim wiele
ciekawych artykułów o wszystkim, co kochacie... Zapraszamy do lektury! 
Marzena Wołynko - opiekun zespołu redakcyjnego "Byle do Dzwonka"
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PRACE NAGRODZONE W KONKURSIE 
"KOCHASZ DZIECI - NIE PAL ŚMIECI"

GRATULUJEMY!

Weronika Wołynko z IIId

Natalia Wołynko z III d

Patrycja Ornoch z 7aWioletta Ignaciuk z III c
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W HOŁDZIE OBROŃCOM OJCZYZNY

3 lutego br. miała miejsce 155. rocznica bitwy pod
Węgrowem. To ważne wydarzenie z dziejów naszego
regionu, o którym węgrowianie nie mogą zapomnieć. 
Poczet sztandarowy naszej szkoły wziął udział w
uroczystej mszy świętej poświęconej powstańcom.
Już po raz siódmy nasza szkoła zaprosiła do
Węgrowa uczniów z całego regionu siedleckiego na
konkurs „Powstanie styczniowe przykładem
patriotycznej postawy Polaków”. W tym roku w teście
uczestniczyło 40 uczniów zainteresowanych historią
swojej małej ojczyzny. Dużą popularnością wśród
dzieci i młodzieży cieszył się również konkurs
plastyczny poświęcony powstaniu styczniowemu.
Wyniki obu konkursów są już na stronie internetowej
szkoły. 
Wspominając powstanie styczniowe, warto pamiętać o
olbrzymim kamieniu, który 100 lat temu mieszkańcy
naszego miasta umieścili na polach pod Węgrowem.
Znajduje się na nim napis : Na prochach waszych,  z
pól polskich kamienia, wznoszą przez pamięć
wdzięczne pokolenia. Warto odwiedzić to miejsce,
zwłaszcza że władze miasta otoczyły je szczególną
troską. 
Gabriela Wołynko z 3d
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Z życia szkoły

BAL KARNAWAŁOWY
Nie daj się złapać w sieć, czyli
Dzień Bezpiecznego Internetu

W styczniu br. w naszej szkole odbył się bal
karnawałowy. Wzięli w nim udział uczniowie klas
pierwszych z wychowawczyniami oraz
czwartoklasiści. Dzieci były przebrane za różne
postacie. W pięknie udekorowanej sali gimnastycznej
można było spotkać sportowców, księżniczki, piratów,
rycerzy, a także jednorożce i zombie. Wszyscy
tańczyli, śpiewali i doskonale się bawili przy świetnej
muzyce. W organizacji zabawy pomagali gimnazjaliści
z samorządu uczniowskiego oraz rodzice.Każda klasa
miała przygotowane smaczne przekąski. Według mnie
impreza była fantastyczna.

 Julia Turowska z  4 a

8 lutego br. w naszej szkole odbył się konkurs
dotyczący cyberprzemocy. Zorganizował go
nauczyciel informatyki - pan Paweł Skup . 
W konkursie wzięli udział uczniowie klas siódmych
oraz gimnazjaliści. Każdą klasę reprezentował
trzyosobowy zespół. Uczestnicy konkursu mieli do
rozwiązania po 9 zadań związanych z
bezpieczeństwem w sieci. Zmaganiom towarzyszyły
ogromne emocje, chociaż była to tylko zabawa.
Publiczność zagrzewała do walki wszystkie zespoły.
Poziom był bardzo wyrównany. Najlepsze okazały się
drużyny z 7b, 2c oraz 3c, które otrzymały słodkie
upominki. 

Oliwia Klupś z 2b
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Nasi nauczyciele

Nasz informatyk - pan Paweł Skup

Jakie przedmioty szkolne lubił Pan najbardziej, gdy
był Pan uczniem?
Moje ulubione przedmioty to matematyka i
informatyka.
Czy już w dzieciństwie interesował się Pan
nowinkami technicznymi?
Oczywiście, że tak. Lubiłem rozkładać na części różne
urządzenia i składać je z powrotem. Komputery
składałem z zamkniętymi oczami. 
Czy pamięta Pan swój pierwszy komputer i telefon
komórkowy?
Pierwszy komputer dostałem, gdy skończyłem 16 lat.
Miał parametry o wiele słabsze niż obecne telefony
komórkowe. Monitor był biało-czarny, 13-calowy.
Pierwszą komórkę kupiłem sobie na 3. roku studiów.
Był to mój niezapomniany Samsung. Miał kolorowy
ekran i kosztował aż 600 zł.
Co Pan robił w dzieciństwie w wolnym czasie?
W dzieciństwie wiele czasu spędzałem na podwórku,
grając w piłkę nożną i bawiąc się w chowanego z
kolegami. Zawsze znalazłem czas na odrobienie
zadań domowych, bo rodzice  nauczyli  mnie, że
nauka to moja praca.
Czy utkwiła Panu w pamięci jakaś lektura szkolna?
Tak. Potop, który przeczytałem dwa razy. Akcja tej
książki jest wyjątkowo ciekawa, Sienkiewicz
szczegółowo opisał sceny batalistyczne, które bardzo
lubię. Kmicic to mój ulubiony bohater literacki.

Co Pan studiował?
Uczyłem się w technikum elektrycznym, lecz bardziej
interesowała mnie informatyka, więc skończyłem
studia informatyczne w Siedlcach. Jak wcześniej
wspomniałem, moją pasją była również matematyka,
więc studia podyplomowe z tego przedmiotu
ukończyłem w Warszawie.
Ile lat pracuje Pan w naszej szkole?
Już 14. Jak to szybko zleciało.
Co w informatyce interesuje Pana najbardziej?
Pisanie programów komputerowych.
Czy wyobraża Pan sobie świat bez komputerów?
Jak spędzałby Pan wtedy wolny czas?
Świat bez komputerów mógłby istnieć. Na pewno
więcej czasu poświęcałbym wówczas swoim
dzieciom, które zawsze mają ochotę na zabawę.
Największa zaleta obecności komputerów w
naszym życiu to…?
Możliwość odkrywania świata, komunikacja i
rozrywka.
Największa wada obecności komputerów w
naszym życiu to…?
Komputer to po prostu złodziej czasu. Każdy z nas z
pewnością tego doświadczył.
Komu Pan kibicuje?
Legii Warszawa, FC Barcelonie i polskim skoczkom.

Dziękujemy za rozmowę./ Zespół redakcyjny
Oprac. Gabriela Wołynko z 3d
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W świecie książek

Zakochany w
książkach

Oczywiście o uczniu klasy II e, Kacprze Gierłowskim,
którego pasją jest literatura. W ubiegłym roku
zamieszczał swoje recenzje na łamach "Byle do
Dzwonka", a dziś...
Na jego instagramie pod nazwą kacper. reads
możemy znaleźć pomysłowe i oryginalne
zdjęcia/grafiki z książkami w roli głównej. Oprócz tego
Kacper zamieszcza tam krótkie recenzje nowych
powieści , które cieszą się uznaniem fanów książek.
Twórczość chłopaka  została już zauważona przez
kilka wydawnictw, które chcą nawiązać z nim
współpracę! Trzymamy więc kciuki za Kacpra i
życzymy mu sukcesów w roli recenzenta
książkowych nowości.

Natalia Wołynko

Do naszej szkoły uczęszcza ponad 300 uczniów. 
Niby wszyscy się znamy, lecz trudno jest utrzymywać
bliższe kontakty z tyloma osobami. W wielu
przypadkach znamy się tylko z widzenia , zwykłego
,,cześć” na korytarzu lub z fb.  Często nie wiemy,
czym tak naprawdę interesują się nasi koledzy i
koleżanki.

Należy do grona stałych bywalców szkolnej biblioteki,
ale oprócz tego możemy spotkać go na zajęciach z
fizyki czy próbach chóru szkolnego. Interesuje się 
matematyką i biologią,  jest  także zdolnym grafikiem –
świetnie radzi sobie z obróbką zdjęć, prowadzi
książkowego bloga i instagrama, który zebrał już
ponad 600 obserwujących! Czy wiecie, o kim mowa?

Foto. Kacper Gierłowski
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NASZE PASJE

"Ta książka złamie wasze
serca i sklei je na nowo”

Weronika Wołynko z III d ma wiele pasji. Ostatnio
wygrała konkurs plastyczny „Kochasz dzieci, nie
pal śmieci” i zajęła II miejsce w konkursie o
powstaniu styczniowym.

Czy jako dziecko lubiłaś książki?
Raczej nie. Nigdy mnie nie ciągnęło do czytania.
Polubiłam książki dopiero w V klasie. Starszy brat
zachęcił mnie do przeczytania przygód Percy’ego
Jacksona. To dzięki temu bohaterowi zaczęłam
interesować się literaturą. Percy miał  nadzwyczajne
moce, a jednocześnie był zwyczajnym chłopcem z
problemami. Jego przygody naprawdę mnie wciągnęły.
Jakie książki najchętniej czytasz?
Lubię fantastykę, powieści przygodowe i romanse.
Pierwszą książką tego typu, którą przeczytałam, było
,,Morze spokoju” Nicolasa Sparksa. Później czytałam
ją jeszcze wiele razy.
Czy masz inne pasje?
Interesuje mnie malarstwo oraz kultura Japonii.
Czytam mangi i oglądam anime – to moja pasja.

Jakie książki poleciłbyś rówieśnikom na
walentynki?
Oczywiście, ,,Morze spokoju” Katji Milay.. 

„Morze spokoju” Katji Milay opowiada o dziewczynie,
która od dwóch lat nie odezwała się do nikogo ani
słowem. Wydarzyło się wtedy coś, co na zawsze
przekreśliło wszystkie jej plany. Dziewczyna, nie
mogąc wytrzymać w rodzinnym domu, przeprowadza
się do ciotki Margo, na Florydę. Tam poznaje
samotnika Josh'a.Wszyscy jego bliscy nie żyją. Sama
jego obecność przypomina innym o tym, jak kruche
jest życie. Ludzie starają się trzymać od niego z
daleka. Chłopak jest uzdolnionym stolarzem, całe
wieczory spędza w swoim garażu, zarabiając w ten
sposób na życie.Pewnej nocy Natja gubi się podczas
biegania. Nie wie, gdzie się znajduje i właśnie wtedy
zauważa światło. Tak trafia do garażu Josh'a. Chłopak
jej pomaga i odwozi j do domu.  Czy Natji uda się
zbliżyć do Josh'a, a Josh'owi otworzyć wiecznie
zamkniętą Nastję? Mają szansę na szczęście, ale aby
jej nie zmarnować, muszą nauczyć się tego, o czym
dawno zapomnieli … Po napisaniu tej recenzji sama
mam ochotę jeszcze raz przeczytać „Morze spokoju”.
„Ta książka złamie wasze serca i sklei je na nowo”. :)

Dziękujemy za rozmowę. Redakcja

Oprac. J.Łuczak
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TROCHĘ COOLTURY
NAJSŁYNNIEJSZA HISTORIA

MIŁOSNA NA ŚWIECIE

5.02. br. grupa uczniów naszej szkoły wybrała się do
Teatru Studio Buffo w Warszawie. Obejrzeli tam
współczesna wersję tragedii „Romeo i Julia”. Spektakl
odbiega od znanego oryginału Szekspira.  Media
społecznościowe, czaty, pogoń za pieniędzmi to tylko
niektóre z tematów pojawiających się w tej sztuce. W
musicalu wykorzystana została technologia 3D, więc
oglądamy go w trójwymiarowych okularach, a dzięki
animacjom i niezwykłej scenerii widz może poczuć się,
jakby był w samym środku tej historii.
Nieprawdopodobne wrażenia, refleksyjne piosenki,
dynamiczna i głośna muzyka urzekły widzów, którzy
nagrodzili aktorów gromkimi brawami.B. Jarosiewicz
z kl. III c

Moją ulubioną parą są Piper i Jason z serii książek
Olimpijscy herosi, ale nie mam pojęcia dlaczego. Ewa,
3a

Najbardziej lubię ship, Stalia (Stiles x Malia) z serialu
Teen wolf. Są dwoma różnymi charakterami i razem
tworzą świetny ship. Aleksandra, 3c

Gaara i Naruto z serii anime "Naruto". Oboje przeżyli
ciężkie dzieciństwo. Byli nieakceptowani prez ludzi w
wiosce i dorastali bez miłości rodziców, ale kiedy sie
spotkali, odkryli, że są pokrewnymi duszami. W serii
są przyjaciółmi, ale liczę na cos więcej pomiędzy
nimi./Gabriela, 3d

Moją ulubioną parą filmową są Patric Verona i Kate
Stratford z fimu "Zakochana złośnica". Lubię ich,
ponieważ pokazali, że nawet dwa najgorsze charaktery
mogą nauczyć się kochać./Zuzanna 3d

Moją ulubioną parą filmową jest Hache i Bibi z filmu
,,Trzy metry nad niebem”. Hache broni Babi, nie
zważając na to, że może mu się coś stać, ważna była
dla niego tylko i wyłącznie ona. Za to Babi pomaga
Hache w ciężkich chwilach, wspiera i rozumie jak nikt
inny./ Katarzyna 3d

Moim zdaniem najlepszą serialową parą jest Bughead
(Betty x Jughead) z „Riverdale”. Choć często ze sobą
zrywają to i tak do siebie wracają, bo są prawdziwie
zakochani./ Kinga 
Moją ulubioną parą jest El i Mike ze „Stranger Things”, bo pomimo rozłąki nie stracili
nadziei Mike dzwonił do Jedenastki codziennie, przez 353 dni./ Zofia, 7b
Ja chyba preferuję Percabeth (Percy x Anabeth) z książki „Percy Jackson”. Imponuje
mi  jak heros poświęca się dla swojej dziewczyny. / Łukasz, 7b

Info zebrały Weronika, Natalia i Zosia.

NASZE SHIPY
Shipować, shipowanie (shipping; relationship) -

popieranie idei związku pomiędzy jakąś parą postaci
(fikcyjnych lub prawdziwych)
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Z ARCHIWUM SZKOLNEJ GAZETKI
(luty 2016)
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ZWIERZĄTKOWO
ULUBIONE 

ZWIERZĘTA DOMOWE 
NASZYCH NAUCZYCIELI

Razem przez całe życie

Większość z nas marzy, aby w przyszłości spotkać
kogoś, z kim będzie się chciało spędzić resztę życia.
Nie tylko ludzie odnajdują swoje drugie połówki. Są też
zwierzęta, które wiernie spędzają całe swoje życie
przy boku jednej partnerki/partnera.

Do takich zwierząt należą łabędzie - symboli wiecznej
miłości. Ptaki te bardzo przywiązują się do swoich
partnerów. Łabędzie tworzą pary, razem zimują, a
partnera zmieniają tylko w przypadku jego śmierci.
Zdarza się, że i same z żalu umierają razem z nim.

Wilki żyją w parach, potrafią odbijać samice innym
słabszym samcom, jednak plan jest jeden, parzyć się
na całe życie. Gdy samiec zginie, wilczyca nie
rozgląda się za innymi, tylko przejmuje tymczasowo
pieczę nad stadem .
Pingwiny łączą się w pary na długie lata.
 W okresie lęgowym te nieloty tworzą kolonie i szukają
sobie partnerów w tłumie.
Z badań naukowców wynika, że zwierzęta
monogamiczne prezentują niższy poziom agresji i
rywalizacji niż zwierzęta poligamiczne.
Weronika Wołynko z 3d

52 proc. Polaków posiada jakieś zwierzę
 w domu. Psa ma 42 proc. badanych, kota - 26
proc., a 5 proc. - inne zwierzę. Posiadaczami
zwierząt domowych są częściej mieszkańcy wsi
 i małych miast oraz osoby, które mają dzieci. 
A jakie zwierzęta są ulubieńcami naszych nauczycieli?
20 nauczycieli posiada zwierzęta domowe, 15 - nie.

Właściciele psów: p. Bartnik, p. Gotowicka, p.
Jarnińska, p. Jaskulska, p. Krasnodębska, p.
Marchela, p. Samulak, p. Skwierczyńska, p. Wołynko,
p. Wysocka, p. Wysokińska, p. Gąsior.
Właściciele kotów: p. Święcicka, p. Krasnodębska, p.
Matusik, p. Skwierczyńska.
Właściciele rybek: p.Janiuk, p.Kowalik, p.Skup,
p.Wysocka. Właściciele chomików: p. Banaś, p.
Marchela. Właściciel królika miniaturki: p. Okrasa:)
Oprac. Ania Słowik, Julia Turowska, A.Boruc IVa
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S JAK SPORT

W-F JEST THE BEST

Roksana Rogalska jest od  1 września br.
uczennicą naszej szkoły. Chodzi do klasy 7 c. 
Drużyna lekkoatletyczna, do której należała
Roksana, zwyciężyła  w kategorii ,,NAJLEPSZA
DRUŻYNA ROKU 2017”. Roksana odebrała
nagrodę 10.02.br.  podczas GALI SPORTU w
Węgrowskim Ośrodku Kultury. Oto rozmowa, którą
przeprowadziliśmy z Roksaną tuż po zdobyciu
tego prestiżowego wyróżnienia.

Jakie sporty uprawiasz?
Głównie lekkoatletykę i pływanie. Jeżdżę także na
rolkach.

Co daje ci uprawianie sportu?
Sport sprawia mi przyjemność i daje radość. Przez
sześć lat byłam uczennicą klasy sportowej. Grałam w
piłkę ręczną i miałam 10 godzin W-F-u w tygodniu.
Wysiłek fizyczny to dla mnie sama radość.

Czy ćwiczysz na lekcjach W-F-u w szkole?
Tak. Jestem przyzwyczajona do wysiłku fizycznego i
nie jest to dla mnie żaden problem. Uważam, że
uprawianie sportu jest ważne i przynosi wiele korzyści.

Czy masz ulubioną dyscyplinę sportową?
Tak, jest nią jazda konna, którą uprawiałam w
dzieciństwie.

Które  z przedmiotów szkolnych lubisz
najbardziej?
Lubię poznawać świat, dlatego chętnie uczę się
geografii. Moją pasją jest także matematyka. Często
rozwiązuję dodatkowe zadania , by doskonalić swoje
umiejętności.

Co robisz w wolnym czasie?
Dużo czytam, najchętniej powieści fantastyczne. Lubię
też rysować konie.

Dokąd wybrałabyś się w podróż marzeń?
Najchętniej tam, gdzie ciepło. W czasie roku szkolnego
ucieszyłaby mnie nawet  wycieczka na  Mazury.

Czy przyzwyczaiłaś się do naszej szkoły?
Tak, czuję się tu już jak u siebie, ale.... tęsknię za
koleżankami z drużyny, które chciałabym
seeeeeeeeerdecznie pozdrowić!!!!!!!

Dziękujemy za rozmowę i życzymy wielu
sukcesów. / Zespół redakcyjny
Oprac. J.Łuczak z 7b
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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 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.
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Kacper Gierłowski
i współpracownicy z 4a (Anna Słowik, Julia
Turowska, Aleksandra Boruc, Marcelina Klimas)
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