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100 LAT NIEPODLEGŁOŚCI

2018 to rok, w którym obchodziliśmy bardzo ważną
rocznicę,100- lecie odzyskania przez Polskę
Niepodległości. 11 listopada 1918 r. spełniło się marzenie
wielu pokoleń Polaków  i 123 latach niewoli Polska powróciła
na mapę świata.  W listopadowym numerze gazetki
przypominamy, jak świętowaliśmy stulecie odzyskania
wolności przez Polskę.

Zespół redakcyjny



www.polskatimes.plPolska Times | Numer 18 06/2019 | Strona 2  

WWW.JUNIORMEDIA.PLByle do Dzwonka

ŚPIEWAMY DLA NIEPODLEGŁEJ

To już w naszej szkole tradycja, że 11 Listopada
świętujemy śpiewająco. Zawdzięczamy to panu
Michałowi Soszce, który jest organizatorem Festiwalu
Pieśni Patriotycznej. W tym roku odbyła się już IX
edycja tej niezwykle popularnej szkolnej imprezy.
Przez wiele tygodni uczniowie wszystkich klas
przygotowywali się do występów, doskonaląc
zespołowe wykonanie jednej z polskich pieśni
patriotycznych. Tegoroczny festiwal rozpoczął się w
Węgrowskim Ośrodku Kultury. Na scenie w WOK-u
wystąpili starsi uczniowie w kategoriach: klasy 5-7
szkoły podstawowej, klasy 3 gimnazjum  oraz utwory
instrumentalne. Wszyscy wykonawcy reprezentowali
bardzo wysoki poziom i dostarczyli publiczności wielu
artystycznych wrażeń. Podczas koncertu nie zabrakło
także narodowych tańców: krakowiaka w wykonaniu
najmłodszych uczniów i poloneza, którego brawurowo
wykonali gimnazjaliści. Druga część IX Festiwalu
Pieśni Patriotycznej, w której wystąpili utalentowani i
pełni entuzjazmu uczniowie klas I-IV, odbyła się w
szkole. O godz. 11.11. cała społeczność szkolna
wspólnie zaśpiewała „Mazurka Dąbrowskiego” w
ramach akcji „Hymn dla Niepodległej". 
Oprac.N. Kocon
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JESTEŚMY WOLNI

Sukces  zespołu
Dobrogost Band

KRÓTKA HISTORIA
 BIEGU  NIEPODLEGŁOŚCI 

Z okazji stulecia odzyskania niepodległości został
zorganizowany Ogólnopolski Festiwal "Jesteśmy
wolni". Jego finał odbył się w Miejskim Ośrodku
Kultury w Siedlcach. Naszą szkołę reprezentowały:
Kinga Urban z 8a, Zofia Czerska z 8b, Lena
Łozowska z 6a, Paulina Kresa i Gabriela Burczyńska
z 2a. Dziewczęta pięknie wykonały wiązankę znanych
i mniej popularnych pieśni patriotycznych przy
akompaniamencie nauczyciela muzyki, pana Michała
Soszki. Mimo dużej konkurencji  wywalczyły dwa
wyróżnienia. Jesteśmy dumni z sukcesów szkolnego
zespołu Dobrogost Band.

Kinga Urban z 8a

Z każdym rokiem mieszkańcy Węgrowa coraz liczniej
gromadzili się 11 listopada na rynku, by kibicować
biegaczom. Szczególnie żywiołowo dopingowano
najmłodszych sportowców. Na mecie każdy zawodnik
mógł zregenerować siły czekoladą oraz posilić się
pysznym bigosem i gorącą herbatą  przygotowaną
przez panie kucharki z naszej szkoły.
Z okazji 11 listopada w wielu polskich miastach
odbywają się biegi niepodległości. Od 11 lat również
węgrowianie mogą w ten sposób uczcić Narodowe
Święto Niepodległości.
Po raz pierwszy do wspólnego biegania mieszkańcy
Węgrowa zostali zaproszeni w 2008 roku. Inicjatorami
i organizatorami imprezy, w której wzięło udział 160
zawodników, było Gimnazjum w Węgrowie i
Stowarzyszenie Nauka-Rozwój. Większość
zawodników pierwszego biegu stanowiła młodzież
węgrowskich szkół. Zwycięzcami w 2008 r. zostali:
Paweł Woźnicki, Marcin Dyda, Damian
Szymczakowski.
W kolejnych latach Węgrowski Bieg Niepodległości
cieszył się coraz większą popularnością. Bez względu
na warunki pogodowe startowali w nim biegacze w
różnych kategoriach wiekowych: przedszkolaki,
uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół
ponadgimnazjalnych oraz dorośli.
  Julia Gajewska, 3b
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BIEG NIEPODLEGŁOŚCI
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TO JUŻ JEST KONIEC!

NASZA MAŁA
OJCZYZNA

Gazetka szkolna „Byle do Dzwonka” powstaje pod
kierunkiem polonistki Marzeny Wołynko. Tworzą ją
członkowie Klubu Młodych Redaktorów i kółka
dziennikarskiego. Spotkania zespołu redakcyjnego
odbywają się w poniedziałki na 7 i 8 godzinie lekcyjnej
w sali nr 10.

Jeśli chcesz, by Twój tekst znalazł się w gazetce,
przyślij na adres: byledodzwonka2018@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 naszej
gazetki.

Zespół redakcyjny:
Julia Gajewska, Łucja Morawska, Oliwia Klupś, Zofia
Czerska,Julia Turowska, Aleksandra Boruc, Maja
Łatka, Weronika Zalewska, Joanna Serafińska,
Marcelina Klimas, Anna Słowik, Wiktoria
Lipska, Juliusz Łuczak, Daniel Bieliński
Współpracują z nami: Gabriela Adamczuk, Kacper
Gierłowski, Natalia Kocon
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