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 WIOSNA,WIOSNA ...
WIOSNA, ACH TO TY!

Wiosenny Dzień Kobiet w naszej szkole

 
Za nami kapryśny marzec. Nareszcie nadeszła prawdziwa wiosna. Słońce dodało  energii uczniom
i nauczycielom, którzy bezustannie przeprowadzają niewinne kartkówki i całkiem poważne sprawdziany.
W marcowym   numerze znajdziecie echa  minionych wydarzeń: relację z obozu językowego EUROWEEK
i  sprawozdanie z uroczystości wręczenia nagród w konkursach o powstaniu styczniowym. Koniecznie
przeczytajcie nasze  wywiady. Ich bohaterami w tym miesiącu są: Kinga Urban z 7a, Gabriela Adamczuk 
z II c, pierwszoklasiści Jakub Roguszewski i Emil Stefaniuk  oraz nauczycielka języka angielskiego, pani
Beata Koseła. Fanom książek polecamy recenzję powieści "Kredziarz", a miłośnikom aktywności fizycznej
rubrykę "S jak sport", w której znajdziecie relację z powiatowych mistrzostw w piłce siatkowej oraz informacje
o naszych kick-boxerach.

Zapraszamy do czytania! Marzena Wołynko, opiekun zespołu redakcyjnego gazetki

Foto. Piotr Bartnik
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NASZE PIERWSZAKI
Gdy pojawili się we wrześniu na szkolnych
korytarzach, wszyscy patrzyli na nich z pewną
nieśmiałością. Pierwszoklasiści… Tak małych dzieci
mury naszej szkoły nie widziały od ładnych kilkunastu
lat.Czy poradzą sobie z uczniowskimi obowiązkami?
Szybko okazało się jednak, że doskonale dają sobie
radę w szkolnej rzeczywistości. Wszędzie ich pełno,
chętnie biorą udział w różnych przedsięwzięciach np.
w szkolnym pokazie mody czy festiwalu lektur. Mają
mnóstwo energii i jest wśród nich wielu obiecujących
sportowców.Pierwszoklasiści są ciekawi świata.
Spotykają się z interesującymi ludźmi, rywalizują,
uczestnicząc w wielu konkursach.Lubią przebywać w
towarzystwie starszych kolegów i koleżanek. Chętnie
zaglądają do szkolnej biblioteki, a ich ulubionymi
książkami są opowieści podróżnicze Neli, małej
reporterki. Nasze pierwszaki to prawdziwi odkrywcy! 
MW
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KLUB MŁODEGO REDAKTORA

Pierwszy wywiad 
z najmłodszymi piłkarzami

Konkurs JUNIOR MEDIA
"Matmomania  
z polskim w tle"

Gdy tabliczkę mnożenia poznałam,
To od razu ją pokochałam.
Znam ją na pamięć, to jest łatwizna,
Kto się nauczył, rację mi przyzna.
Zadania szybko się rozwiązuje,
No i w ogóle się nie stresuje.
Do nauki was zachęcam.
Ja się nigdy nie zniechęcam.
Jednak nie wiem, co to liczba PI.
Nikt jeszcze o niej nie mówił mi.
Poznam ją może w przyszłości…
No bo teraz idę w gości.

Uczniowie klasy IB Jakub Roguszewski i Emil Stefaniuk uczęszczają na

zajęcia w Akademii Piłkarskiej „Czarnych Węgrów”, gdzie doskonalą

umiejętność gry w piłkę nożną. Biorą udział w turniejach i odnoszą

pierwsze sukcesy. 

Uczennice IV a zadały kilka pytań naszym
najmłodszym piłkarzom.

Od ilu lat grasz w piłkę nożną?
Jakub: Trenuję od półtora roku.
Emil: Gram w piłkę nożną rok i pół.
Kto jest Twoim trenerem?
Jakub:Pan Arek Sitek.
Emil: Trenuje mnie pan Arek Sitek.
Jak często trenujesz?
Jakub:W poniedziałki i czwartki.
Emil: Dwa razy w tygodniu po 1,5 godziny.
Który piłkarz jest Twoim idolem?
Jakub: Najlepsi piłkarze to Messi i Ronaldo.
Emil: Najlepsi sąPele i Mesi.
Dlaczego warto grać w piłkę nożną?
Jakub: Można zdobyć wiele medali, statuetek i
pucharów.
Emil: Warto grać, bo na treningach jest fajnie. 
Dziękujemy za rozmowę./ Ania Słowik,  Ola Boruc,
Marcelina Klimas i Julia Turowskaz IV a
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EUROWEEK! 
CO TAM SIĘ DZIAŁO?

W dniach  12-16. 02. 2018 r. grupa uczniów z naszej
szkoły uczestniczyła w obozie językowym Euroweek.
Tradycyjnie już odbył się on w  w Kotlinie Kłodzkiej.
Wyjazd zorganizowały panie Anna Młynarz i Beata
Koseła, nauczycielki języka angielskiego. Podczas
Euroweeku uczniowie poznali wielu ciekawych
wolontariuszy, którzy przyjechali m.in. z Ugandy,
Wietnamu, Tajlandii, Kolumbii, Urugwaju i ich wielu
państw. Oprócz zagranicznych opiekunów młodzieży
z naszej szkoły towarzyszyli rówieśnicy  z Głogowa i
Gostynia. Podczas warsztatów młodzież brała udział w
wielu ciekawych zajęciach. Do zadań wyznaczonych
przez wolontariuszy należało m.in. nagranie własnego
filmu na wybrany temat, przygotowanie prezentacji i
tradycyjnego tańca wylosowanego państwa, czy
wymyślenie i zaprezentowanie własnego programu
telewizyjnego. Wolontariusze przedstawili młodzieży
kulturę krajów, z których pochodzili.
Uczestnicy obozu językowego Euroweek wzięli
również udział w   wycieczce z Kłodzka i Bystrzycy
Kłodzkiej. Uczniowie zwiedzili muzeum zapałek, a
także wybrali się na spacer po mieście.
Wszystkim uczestnikom wyjazd bardzo się podobał i
nie mogą się doczekać następnego.
Gabriela Adamczuk IIc
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NASI NAUCZYCIELE

Pani Beata Koseła – nauczycielka języka
angielskiego, współorganizatorka wyjazdów
młodzieży na obozy EUROWEEK.

Co skłoniło Panią do zostania nauczycielką?
 Szczerze mówiąc, na samym początku w ogóle nie
miałam takich planów. Zmieniło się to po praktykach na
studiach anglistycznych. Praca z dziećmi bardzo mi
się wówczas spodobała.

Jakie były Pani ulubione przedmioty szkolne, gdy
była Pani w naszym wieku?
W szkole podstawowej należała do nich chemia, w
liceum - matematyka i oczywiście język angielski.
Czy była Pani kiedyś w Wielkiej Brytanii?
Tak, oczywiście. Nie tylko odwiedziłam ten kraj, ale 
mieszkałam tam dwa lata. Nie wyjechałam w
poszukiwaniu zawodu, byłam ciekawa tamtejszej
kultury i chciałam na własne oczy zobaczyć wszystkie
sławne miejsca i zabytki. Szczerze mówiąc, podczas 
pobytu w Anglii więcej się nauczyłam niż w czasie
studiów.
Czy smakują Pani dania angielskiej kuchni?
Niestety, nie, ale podczas pobytu w Wielkiej Brytanii

często jadłam dania hinduskie i pakistańskie. Bardzo
mi smakowały. Do dziś do wielu potraw  dodaję curry,
które wprost uwielbiam.
Czy ma Pani ulubionych brytyjskich artystów?
Chętnie słucham zespołu Coldplay, a jednym z moich
ulubionych aktorów jest  Benedict Cumberbatch, znany
z  fantastycznego serialu Sherlock.
Jak spędza Pani czas wolny? 
Jeśli mam czas, to lubię uprawiać sport. Biegam,
jeżdżę na rowerze i na rolkach. W czasach szkolnych
byłam nawet niezłym sportowcem. Bardzo lubię też
czytać. Moją ulubioną książka są "Grona gniewu"
Johna Steinbecka. Głównie czytam kryminały, lubię
Remigiusza Mroza oraz wielu autorów
skandynawskich.
Co sprawia, że wyjazdy na Euroweek udaje się
zorganizować co roku od kilku lat? 
Moim zdaniem jest to przede wszystkim
zaangażowanie uczniów. Uwielbiam patrzeć, jak
podczas warsztatów Euroweek , młodzież otwiera się,
angażuje w wyznaczone zadania i operuje językiem
angielskim. Prawdę mówiąc, na Euroweek czekam tak
samo niecierpliwie jak uczniowie. 
Bardzo dziękuję za rozmowę./ Gabriela Adamczuk
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Z ŻYCIA SZKOŁY

KONKURSY
 Z HISTORIĄ W TLE

 OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA
W marcu b.r. podczas sesji Rady Miejskiej Węgrowa 
odbyło się wręczenie nagród zwycięzcom VII Edycji
Rejonowego Konkursu Historycznego ,,Powstanie
styczniowe przykładem patriotycznej postawy
Polaków” . Wśród laureatów znalazło się wielu uczniów
naszej szkoły.Test z wiedzy o powstaniu styczniowym
doskonale napisały Gabriela Adamczuk z II c i Kinga
Marchela z III d, które zajęły II i III miejsce. W
konkursie plastycznym jury nagrodziło oryginalne
prace Anny Połaskiej z IV a, Weroniki Wołynko z III d,
Natalii Wołynko z III d, Wiotety Ignaciuk oraz
Aleksandry Stępniewskiej z III c. 
Gabriela Wołynko

Gabriela Adamczuk z II c zajęła II miejsce w
konkursie ,,Powstanie styczniowe przykładem
patriotycznej postawy Polaków”.

Czy historia jest Twoją pasją?
Tak, to jeden z moich ulubionych przedmiotów. Do
startowania w konkursie o powstaniu styczniowym
zachęcił mnie wychowawca, pan Wojciech Banaś,
który ciągle mnie motywował.
Jakich jeszcze przedmiotów szkolnych chętnie się
uczysz?
Lubię język polski. Chętnie uczę się języków obcych.
Brałam udział w obozie językowym Euroweek. Wiele
się nauczyłam podczas zajęć z wolontariuszami z
różnych krajów.
Czy masz inne pasje?
Interesuję się rysowaniem.  Uczęszczam na zajęcia
plastyczne w Domu Gdańskim. Prowadzi je studentka
architektury, pani Katarzyna Słowik.
Czym się zajmujesz w wolnym czasie?
Dużo czytam. Chętnie oglądam seriale dla młodzieży,
np. Stranger Things oraz słucham muzyki, szczególnie
rocka. Lubię spotykać się z przyjaciółmi.
Dokąd chciałabyś pojechać w wakacje?
Chciałabym zwiedzić kraje śródziemnomorskie i
Skandynawię.
Dziękujemy za rozmowę i życzymy wielu
sukcesów.
Zespół redakcyjny/ Oprac. Gabriela Wołynko

Laureatki konkursu plstycznego
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 NASZE PASJE

Podczas koncertu kolęd w WOK-u.

CHCIEĆ ZNACZY MÓC

Kinga Urban jest  wszechstronnie utalentowaną
uczennicą klasy 7 a. Zaprosiliśmy ją na spotkanie
zespołu redakcyjnego, by zadać jej kilka pytań
dotyczących jej zainteresowań i ostatnich
sukcesów.

Jak długo śpiewasz?
Od 2 klasy szkoły podstawowej. Zawsze lubiłam
śpiewać i tata zapisał mnie na zajęcia wokalne. 
Obecnie śpiewam w Musicalowej Akademii Talentów,
należę do zespołu Dobrogost Band w naszej szkole
oraz uczęszczam na zajęcia Ogniska Muzycznego w
klasie pianina w WOK-u. 

Co możesz zaliczyć do swoich ostatnich
muzycznych sukcesów?
Zajęłam II miejsce w konkursie pianistycznym ,,Jesień
muzyka malowana”. Wzięłam udział w finale konkursu
,,Kolędowe Serce Mazowsza”. Wygrałam casting na
rolę Gosi w musicalu ,,Pan Niezwykły”. Przygotowuje
go Musicalowa Akademia Talentów w Mińsku
Mazowieckim. Premiera już w czerwcu.

Jakiej muzyki najchętniej słuchasz?Nie mam
ulubionego gatunku muzycznego. Lubię muzykę
klasyczną, pop, jazz. Obecnie słucham piosenek 
Shawna Mendesa i Eda Sheerana.
Czy masz inne pasje poza muzyką?
Lubię czytać książki. Ostatnio zainteresowały mnie
przygody amerykańskiego nastolatka Percy’ego
Jacksona z książek Ricka Riordana.
Jakich przedmiotów najchętniej się uczysz?
Bardzo lubię uczyć się języków obcych. W szkole
poznaję angielski i rosyjski, a od 3 lat uczę się też
francuskiego.Fascynują mnie także biologia oraz
przedmioty ścisłe:, fizyka i matematyka.W tym roku
zakwalifikowałam się do etapu rejonowego Olimpiady
Matematycznej dla siódmoklasistów.
Co robisz w wolnych chwilach?
Chętnie pływam. Oglądam też  seriale dla młodzieży.
Moim ulubionym jest ,,Riverdale”.
Twoja podróż marzeń to…
Lubię wielkie miasta. Marzę o podróży do Stanów
Zjednoczonych, chciałabym zobaczyć Los Angeles.
Chętnie pojechałabym też do Włoch i Francji.
Dziękujemy za rozmowę i życzymy realizacji
wszystkich marzeń. Zespół redakcyjny.
Oprac. J.Ł.

Kinga Urban z VII a
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W ŚWIECIE KSIĄŻEK

KOLOROWA POWTÓRKA
PRZED EGZAMINEM

22 marca br. odbył się w naszej szkole festiwal lektur.
Tradycyjnie już impreza odbywa się przed egzaminami
końcowymi, by gimnazjaliści mogli przypomnieć sobie
postacie z omawianych lektur. Jak co roku uczniowie
przygotowali naprawdę ciekawe stylizacje dla
bohaterów znanych z kart książek Mickiewicza,
Sienkiewicza, Dickensa, Kamińskiego i wielu innych
autorów. W paradzie mogliśmy zobaczyć także
postacie ze znanych baśni i utworów dla młodszych
czytelników, ponieważ uczniowie z klas I i IV  włączyli
się też w przygotowanie imprezy.

Natalia Wołynko, III d 
Ostatnio przeczytałem przedpremierową książkę pod
tytułem „Kredziarz”. Opowiada historię Eda, który po
otrzymaniu listu z tajemniczym rysunkiem wisielca
narysowanego kredą, przypomina sobie nierozwikłaną
zbrodnię sprzed wielu lat. Wydarzenia w utworze są
przedstawione z dwóch perspektyw czasowych – roku
2016 oraz roku 1986. Jako 12-latek Ed, który wraz z
kolegami toczy zwyczajne życie w miasteczku
Anderbury - jeździ na rowerze, buduje szałasy, ucieka
przed łobuzami. Jeden z przyjaciół  chłopaka – Gavin –
dostaje na urodziny pudełko kredy. Na początku
kumple uważają prezent za dziwny i głupi. Kto by
chciał otrzymać coś takiego? Jednak Eddie proponuje
paczce pewną zabawę . Znaki  zapisywane kredą na
asfalcie zaprowadziły  nastolatków do ciała
zamordowanej dziewczyny. Wtedy wszystko się
zmieniło, a ich spokojne życie się skończyło…
Według mnie Tudor napisała powieść na bardzo
wysokim poziomie. Książka naprawdę mnie
zainteresowała. Autorka umiejętnie prowadzi akcję,
utrzymuje czytelników cały czas w napięciu. Lektura
„Kredziarza” staje się nie lada wyzwaniem i zagadką
dla czytelnika. Trudno przewidzieć przebieg wydarzeń
aż do zakończenia powieści.
Bardzo polecam wszystkim, którzy chcieliby od 
przeżyć dreszczyk emocji.
Kacper Gierłowski z II e

Foto. Kacper Gierłowski
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S jak sport

Nasi kickboxerzy Najlepsze w powiecie

2 marca br. szkolna drużyna siatkarska dziewcząt
zajęła 1 miejsce w mistrzostwach powiatu. Nasze
siatkarki wygrały zmagania grupowe z drużynami
Łochowa i Miedznej (obie wygrane po 2:0). W finale
pokonały drużynę gimnazjum gminy Liw, również
wygrywając 2:0. Naszą szkołę reprezentowały:
Marzena Górska z 7b, Julia Piątkowska z 2a, Zofia
Bagińska i Klaudia Bronisz z 2b, Magdalena Piasecka,
Paulina Krupa, Sylwia Pachnik i Aleksandra Frączek z
2c, Wiktoria Królak z 2e oraz Monika Grabarczyk i
Aleksandra Wikieł 3b. Opiekunem drużyny jest p.
Maciej Kucharczyk. Gratulujemy świetnego wyniku i
życzymy sukcesów w dalszych rozgrywkach! 

Dwóch uczniów klasy 7 b, Łukasz Skrzypek i Maksym
Kuźniecow, wzięło udział w Turnieju Slovak Open
2018, który odbył się w Bratysławie. Chłopcy trenują
kickboxing w Węgrowskim Klubie Sportowym „Sfinks”.
W stolicy Słowacji  spotkało się ponad 1000 fanów tej
dyscypliny sportu z 12 krajów. Nasi kickboxserzy mieli
okazję zdobyć nowe umiejętności 
i wymienić doświadczenia. Poznajmy Łukasza
 i Maksa – uczniów klasy 7b!
Łukasz - sportem interesuje się od najmłodszych lat.
Trenował piłkę nożną i karate. Teraz jego żywiołem jest
kickboxing. W wolnym czasie czyta, ogląda kreskówki
i seriale. Lubi spagetti.
Maks - od trzech lat trenuje kickboxing, wcześniej
zajmował się akrobatyką. Interesuje go kultura Japonii,
manga i anime. Lubi lekcje wychowania fizycznego i
sushi. Redakcja
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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.

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