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Drodzy Czytelnicy!  

Oddajemy w Wasze ręce zupełnie nowe wydanie gazetki szkolnej „Byle do 

dzwonka! ” – Zespołu Szkół Gminy Kościan Przedszkole i Szkoła Podstawowa 

w Starym Luboszu. Mamy nadzieję, że efekt naszej ciężkiej i twórczej pracy na 

kole dziennikarskim przypadnie Wam do gustu i lektura „Byle do dzwonka!” 

będzie przyjemnością. Ambicją Redakcji jest to, aby każdy kolejny numer był 

lepszy a postępy w szlifowaniu warsztatu dziennikarskiego coraz wyraźniejsze. 

Najtrudniejszy pierwszy krok – tak jest ze wszystkim, tak było również  

w tworzeniu tego numeru: nowi młodzi dziennikarze, nowy opiekun. Pojawiło 

się wiele nieoczekiwanych sytuacji, problemów, które wpłynęły na to, że numer 

wyszedł trochę później niż planowaliśmy. Dla nas, Redakcji, jest on jednak 

najwspanialszym prezentem świątecznym i dowodem na to, że ciężka praca 

popłaca!  

W tym miejscu pragniemy również złożyć najserdeczniejsze życzenia. 

Zdrowych,  spokojnych Świąt Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego 

Roku!  

Z wyrazami szacunku 

Redakcja 
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Rok  szkolny rozpoczęliśmy  

5 września Narodowym 

Czytaniem "Balladyny". 

Do szkoły przybyli wspaniali 

goście, aby wspólnie 

przyłączyć się do tej 

ogólnopolskiej akcji  i odczytać fragmenty dramatu 

Juliusza Słowackiego. W role główne wcielili się: Kirkor - 

p. Mirosław Duda, p. Piotr Kaczmarek, Pustelnik - p. 

Henryk Michalski, Balladyna –  p. Katatrzyna Wopińska, p. 

Katarzyna Drozda, p. Arleta Majorczyk, Alina -  

p. Magdalena Walczak, Wdowa – p. Marta Hetman,  

p. Iwona Bakalarska, p. Agnieszka Konieczna, Kanclerz - 

p. Mirosłw Mądry, narrator, didaskalia i postacie 

drugoplanowe - p. Magdalena Mandel. 

Na koniec imprezy wszyscy zostali poczęstowani 

czekoladowo-malinowymi babeczkami,  zrobionymi 

przez Panie z Koła Gospodyń Wiejskich. Nadmieńmy: 

BYŁY PYSZNE! 

 

2 października w szkole 

odbyło się spotkanie  

z RYMcerzami, którzy  

w przystępny dla młodzieży 

sposób prezentowali  swój 

program "NIE ZMARNUJ 

SWOJEGO ŻYCIA". Podczas 

wizyty raperzy dzielili się 

swoim doświadczeniem 

życiowym na temat tego, jak wygląda walka z nałogami, 

uświadamiając młodzieży, że nie warto marnować 

własnego życia, talentów oraz czasu na takie historie.  

 

10 
PAŹDZIERNIK

A 

Wizyta w 
"Schronisku 

w  Gaju" 

więcej 
str.  7 

10 października  

 

W tym dniu nastąpiło 

wdrożenie w życie 

projektu autorstwa  

p. Katarzyny Mądrej 

pt. „Eko Łączka”. 

Posadzono trzy dęby:  

Rysia, Zbyszka i 

Piotrusia oraz małą, 

dębową odrośl, której 

nadano imię Grześ. 

Zasiano również 

zieloną łączkę, obok 

której postawiono 

domki dla owadów.  
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Dnia 9-tego października 

nasze klasy od I-III oraz 

zerówka wzięły udział w pro- 

gramie  „Szkolne przygody 

Fajniaków”, którego głównym 

celem było utrwalenie wśród 

dzieci nawyków proekolo- 

gicznych.  Uczniowie uczyli się poprawnej segregacji 

odpadów, bawili się m. in. w tropicieli powietrza  

i wysłuchali opowiadania „Ekozakątek” ze zbioru „Gang 

Fajniaków i miasto marzeń”. 

 

20 października także nie zabrakło emocji.  

Swój debiut mieli nie tylko pierwszoklasiści, ale również 

Lena Andrzejewska jako przewodnicząca SU oraz  

p. Marta Kubacka w roli 

wychowawcy klasy. 

Podczas uroczystości 

pasowania wychowan- 

kowie klasy 1a stali się 

pełnoprawnymi ucznia- 

mi szkoły. W czasie 

ceremonii wykazali się znajomością wierszyków  

i przepisów bezpieczeństwa. Mieli także okazję 

powiedzieć, jak im w naszej szkole się im podoba.  

 

W dniu kiedy pierwszaki 

celebrowały swoją pierw- 

szą, poważną uroczystość 

w szkole, grupę „Kotki” 

odwiedził sam Pan Hilary, 

który po przeczytaniu  przedszkolakom bajek Tuwima, 

pozwolił wszystkim przymierzyć swoje czarodziejske 

okulary. 

 

5 listopada 

Ten dzień był okazją, 

aby przypomnieć sobie 

naszych ulubionych 

bajkowych bohaterów, 

dlatego dzieci z każdej 

grupy naszego 

przedszkola przebrały 

się za swoje ulubione 

postacie. Każdy 

opowiadał o sobie, 

ujawniając, z jakiej bajki 

pochodzi.  Dzieci 

rozwiązywały zagadki 

oraz słuchały ulubionych 

bajek.  Były muzyczne 

zgadywanki bajkowe, 

zabawy ruchowe oraz 

tańce. 
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W dniach 21-22 paź-

dziernika klasa 2a 

przyłączyła się do akcji 

CodeWeek, Europej- 

skiego Tygodnia Kodo- 

wania, w ramach której 

uczniowie wykonywali zadania związane  

z kodowaniem. Była to świetna okazja do rozpoczęcia 

zabaw grami logicznymi, prostą grafiką, czy robotyką.  

  

 

Czytanie, słuchanie, oglą- 

danie… Tak wyglądała każda 

przerwa w naszej szkole  

w środę 28 paź- dziernika. 

Wszystko za sprawą I Mię- 

dzynarodowej Edycji V Ogól- 

nopolskiej Akcji „Przerwa na czytanie – bicie rekordu  

w czytaniu na przerwie”, do której wspaniałomyślnie 

przyłączyli się nie tylko uczniowie, ale także wszyscy 

pracownicy naszej placówki. Przedsięwzięcie zmusiło 

nas do zapoznania się z różnymi tytułami książek. 

Przyglądaliśmy się z zaciekawieniem lekturom naszych 

koleżanek i kolegów, odnajdując w nich tytuły godne 

naszej uwagi.  

 

 
 

                    
 

11 listopada 

 

Z okazji Święta 

Niepodległości 

zostało 

zorganizowanych 

wiele konkursów 

plastycznych i 

historycznych. 

Dodatkowo klasa 7a 

stworzyła wirtualny 

apel, w którym 

pokrótce przedstawiła 

losy Polaków pod 

zaborami. 

Wszyscy starali się, 

aby ten dzień godnie 

uczcić. Zdecydowanie 

się to udało. 
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Dzień dobry, uczęszczamy na kółko 
dziennikarskie w naszej szkole, niedługo 
planujemy wydać debiutancki wywiad 
gazetki szkolnej „Byle do dzwonka!”. Czy 
zgodziłaby się Pani udzielić nam wywiadu 
związanego ze schroniskiem? 
Dzień dobry. Tak, oczywiście, chętnie 
odpowiem na kilka pytań  
Na początku proszę nam powiedzieć od 
jak dawna schronisko funkcjonuje? 
Dokładnie nie wiem, ale schronisko ma 
około 14, może nawet 15 lat. Ja jestem 
tutaj wolontariuszem dopiero od koło  
2 lat, czyli niedługo. 
Czy jest wielu chętnych do nieodpłatnej 
pracy wolontariusza? 
Tak, mamy około 100 wolontariuszy. 
Głównie są to dzieciaki ze Śremu i okolic 
Poznania. 
Jakie warunki musi spełnić osoba, która 
chce zostać wolontariuszem? 

Musi mieć ukończone 15 lat, przepra- 
cować 90 godzin. Później dopiero może 
samodzielnie wyprowadzać pieska. 
Ile w schronisku znajduje się zwierząt? 
To bywa naprawdę różnie. Zależy od pory 
roku. Aktualnie posiadamy około 120 
psów oraz 100 kotów. Jak już mówiłam to 
jest zmienne. 
Czego zwierzęta ze schroniska potrzebują 
najbardziej? 
Karmy, koców, poduszek bez pierza, 
prześcieradeł, pościeli i ręczników, które 
są niezbędne do prowadzenia schroniska. 
Jeśli chodzi o karmę stawiamy na mniejszą 
ilość, ale lepszą jakość, ponieważ są to 
zwierzęta, które powinny poprawiać swój 
stan zdrowia. 
Jakie predyspozycje musi spełniać osoba, 
która chce zaadoptować zwierzątko? 
Musi mieć dla niego warunki i przede 
wszystkim je kochać. Jeśli w domu jest już 
inne zwierzę, musi dojść do obopólnej 
akceptacji. 
Czy schronisko można odwiedzać  
i wyprowadzać psy?  
Tak, można. W środy, soboty i niedziele. 
Dziękujemy za rozmowę i życzymy dużo 
dobrych dusz, aby zwierzakom ze 
schroniska wiodło się jak najlepiej  
Rozmawiały: Aleksandra Ruskowiak, Marta Szczepaniak 

W październiku uczniowie naszej szkoły odwiedzili „Schronisko w Gaju”. Celem 

wizyty było  przede wszystkim wręczenie podarunków zebranych we wrześniu przez 

naszych uczniów na rzecz schroniska. W wyniku zbiórki udało się przekazać sporo 

karmy i ciepłych koców niezbędnych do poprawienia komfortu życia zwierząt 

znajdujących się w przytulisku. Mimo niesprzyjającej pogody dzieciom udało się 

wyprowadzić pieski na spacer i pobawić się z kotami. 

Wraz z wszystkimi uczniami do schroniska udały się przedstawicielki redakcji „Byle 

do dzwonka!”, którym udało się porozmawiać z p. Anią. 
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Strzeż się tycia, wybierz zdrowy styl życia! 

Zdrowe odżywianie to styl życia, który bardzo trudno wprowadzić  

w życie. Powinniśmy to jednak niezwłocznie uczynić, ponieważ niezdrowa 

żywność i złe nawyki żywieniowe mogą prowadzić do wielu różnych chorób.  

Jednym z częstych błędów żywieniowych wśród uczniów, jest 

wychodzenie z domu bez śniadania. Śniadanie to najważniejszy posiłek 

dnia, dlatego nie powinniśmy o nim zapominać. Każdy z nas chce mieć 

kości odporne na złamania, dlatego od rana możemy spożyć produkty 

nabiałowe, takie jak: mleko, jogurty czy sery.  

Dużo ludzi zapomina o higienie 

związanej ze zdrowym odżywianiem. Należy 

pamiętać o myciu rąk przed posiłkiem. Gdy 

umyjesz ręce istnieje mniejsze 

prawdopodobieństwo zachorowania na 

choroby wywołane przez bakterie, które się 

na nich osadzają.  

Kolejnych ważnym krokiem zdrowego 

odżywiania jest jedzenie pięciu posiłków dziennie o stałych porach. 

Regularnie spożywane posiłki chronią organizm przed spadkami cukru we 

krwi, które są odpowiedzialne za napady głodu, osłabienie i złe 

samopoczucie.  

Produkty, o których nie powinniśmy zapominać to mięso, jaja, ryby, 

ponieważ są źródłem pełnowartościowego białka – bardzo ważnego 

składnika dla rosnącego, młodego organizmu. Jedzenie kaszy i chleba 

również jest ważne dla naszego zdrowia. Dzień bez pięciu porcji warzyw  

i owoców lub soku to dzień stracony.  

Posiłek obiadowy to zapas siły na aktywne popołudnie. Kolację należy 

jeść wieczorem, ale nie tuż przed snem. Jeśli jesteśmy spragnieni, nie 

powinniśmy sięgać po niezdrowe napoje takie, jak coca-cola, tylko swoje 

pragnienie ugasić wodą.  

Zdrowemu stylowi życia służą także częste przebywanie na dworze 

oraz umiar w jedzeniu słodyczy.  

Marta Szczepaniak 
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Poniedziałek, 16.11.2020r. 

 Listopad na szczęście zbliża się ku końcowi. Cieszy mnie to bardzo, 

ponieważ nadchodzą święta. Uwielbiam przedświąteczny czas. Ten 

poniedziałek nie różnił się od kilku poprzednich. Znów nie poszedłem do 

szkoły, znów nie spotkałem się z moimi 

ziomkami. Nawet za nauczycielami się 

stęskniłem, heh.  

 Rano obudził mnie głos mamy. Hmmm, 

głos to chyba nietrafne słowo. Krzyk. Do moich 

młodszych braci. „Dalej!, szybciej!, ubierz buty!, 

wysikaj się!, załóż czapkę!, weź plecak!” i chyba 

mógłbym wymieniać, aż napisałbym 200 słów, 

jak w pracy na polski. 

 Wywlokłem się z łóżka, toaleta poranna, wiadoma rzecz. W sumie nie 

chciałem się przebierać z piżamy. Skoro rano był  niemiec to posiedziałem sobie  

w piżamce, hihi. Może Pani od niemieckiego miała też na sobie jeszcze piżamę 

do połowy, żebyśmy nie widzieli. Albo kapcioszki w nosorożce, hihi. 

Poszedłem na śniadanie. Na blacie leżała instrukcja od mamy: „Pamiętaj   

o 2 śniadaniu, 14.30 wstaw pyry”. Jeszcze 6 lekcji, ogarnąłem się i jakoś dałem 

radę. Dobrze, że mieliśmy możliwość pogadać przez internet. To byłaby już 

totalna masakra, gdyby ktoś nam jeszcze tego zabronił.  

W międzyczasie przeglądałem info z kraju. Zarażonych koronawirusem 

znowu ponad 20 tysięcy. W sumie mam mieszane uczucia. Po głębszym 

namyśle trudno mi się zgodzić z różnymi decyzjami rządu. Niestety. Jestem 

tylko nastolatkiem. Moje zdanie w świecie polityki się nie liczy. Jedyne co mi 

zostało to nauka zdalna i treningi piłkarskie. Zewnętrzny, ograniczony świat jest 

niczym jeden wielki paradoks. Jednym coś wolno, innym nie. 

Musiałem dziś zaliczyć skakanie na skakance. Rekordzistą był Gacek. Też 

skoczyłem całkiem sporo. Na obiad zjadłem ziemniaczki i kotleciki z surówką. 

Smaczny, ale coś słodkiego jeszcze bym zaliczył, hehe. Moi rodzice wrócili   

z pracy, a bracia z przedszkola. Znów w domu zapanował rumor. Mama, jak 

zwykle „milion pytań do”. W końcu mogłem się uszykować na trening. Po 

powrocie mama przygotowała pyszną kolację. Pograłem z kumplami na PS-ie   

i w sumie kolejny koronawirusowy dzień 

minął. Nie mogę się doczekać powrotu do 

normalności.                                        

 

TOMASZ MĄDRY,  KLASA VIII A 

Praca laureata konkursu „Jeden 

dzień z życia ucznia w czasie 

pandemii. Kartka z pamiętnika” 

zorganizowanego w naszej szkole. 
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Święta  to czas, miłości i radości. W sumie jest 

to dla mnie niesamowity dzień. 

Spoglądam przez okno  i widzę ujemną temperaturę,  z 

nieba lecą sześciokątne płatki śniegu. Zbieramy się 

całą rodziną i ubieramy choinkę, która stoi w kącie . 

Na wierzchołku  wisi sześcioramienna gwiazda. 

Wieszamy kilkaset małych   elektrycznych światełek 

w kształcie kul, stożkowe bombki oraz łańcuch  na 

kształt paraboli. Nakrywamy do owalnego stołu. 

Podstawą  jest biały okrągły obrus, na którym 

znajdują się kwadratowe talerze, sztućce, bulionówki 

w kształcie półkuli. Na talerzyku w kształcie rombu 

leży sianko, z boku stoi wino, które zawiera procenty.  

Gdy na niebie wzejdzie pierwsza gwiazda czas zasiąść 

do kolacji. Mama podaje zbiór tradycyjnych 12 

potraw, które znikają z talerzy w ułamek sekundy. 

Składamy  życzenia i dzielimy się opłatkiem, który leży na kwadratowym 

talerzyku. Po kolacji  gram kolędy na trójkącie, a reszta rodziny śpiewa. 

Wszyscy zajadają się piernikami, które mają kształt różnych figur. Wreszcie  

czas na  prezenty. Pod choinką leży sterta sześcianów, kul, 

prostopadłościanów, a nawet walców. Mogłabym tak wyliczać  

w nieskończoność. A  nawiasem mówiąc wiadomo, że dużo upominków 

równa się  radość do potęgi entej. 

 

 

                 

                                       

 

Praca laureatki  

 I miejsca 

interdyscyplinarnego 

konkursu dla fana 

matematyki na 

opowiadanie 

dotyczące 

Świąt. 

 

Marika Wawrzyniak, 

kl. 6a 



WYWIAD 
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Mamo! Mamy do Ciebie kilka pytań od   

redakcji naszej szkolnej gazetki „Byle 

do dzwonka!”. Mogłabyś chwilę czasu 

nam poświęcić i na nie odpowiedzieć? 

Tak, oczywiście.  Z chęcią. Od czego 

zaczynamy? 

Opowiedz nam, proszę, jak wyglądały 

Twoje rodzinne Święta? Jak je 

wspominasz? 

Bardzo dobrze. Mam wiele ciepłych 

wspomnień z dzieciństwa. Jedno z nich 

dotyczy Świąt, kiedy dostałam lalkę 

Newborn. Była mała, sprowadzona  

z zagranicy. Miała biały śpioch i różową 

sukienkę. Była cudowna, a ja 

przeszczęśliwa! Nie było łatwo o takie 

wspaniałe prezenty w tamtych czasach. 

Moim uczniom opowiadam też często, że 

ze świętami Bożego Narodzenia kojarzą mi 

się Snikersy. W latach 80. nie było 

słodyczy i każda taka nowość to było coś 

niesamowitego. Do dzisiaj pamiętam smak 

rozpływającego się karmelu i orzeszków. 

To połączenie było naprawdę przepyszne. 

Pamiętasz pierwszą wizytę Gwiazdora  

w swoim domu? 

Gwiazdor do mnie i do mojej trzy lata 

starszej siostry przyszedł tylko raz, kiedy 

miałam około 6-7 lat. Dziadkowie i rodzice 

uprzedzili nas stosunkowo wcześniej, że do  

 

 

nas przybędzie, ale niekoniecznie w to 

uwierzyłyśmy. W pewnym momencie, po 

Wigilii, zadzwonił dzwonek do drzwi. Tak 

się z Kaśką przestraszyłyśmy, że o mało 

babcia z krzesła nie spadła, jak 

chowałyśmy się za jej plecami. Nie 

obeszło  się bez skakania przez rózgę, 

zanim dostałyśmy prezenty. 

A kiedy przestałaś wierzyć  

w Gwiazdora? 

Dwa lata później, jak siostra mnie 

uświadomiła, że owym Gwiazdorem był 

nasz wujek Stasiu  

Co przygotujesz na Święta do jedzenia?  

Nasza kuchnia, jak co roku, będzie 

wariacją na temat tradycji kuchennych  

z mojego rodzinnego domu oraz domu 

rodzinnego mojego męża. Moim 

ulubionym wigilijnym daniem jest karp 

smażony na maśle. Kaloryczny. Nie 

przeszkadza mi to jednak w docenieniu 

jego walorów smakowych. Tę potrawę 

wniosłam do naszego domu od moich 

rodziców.  

Kolejnym daniem, którego nie może u nas 

zabraknąć jest barszcz z uszkami według 

przepisu teściowej  Bardzo też lubię 

kluski z makiem, ale nikt poza mną nie chce 
ich jeść, więc niestety ich nie przygotowuję. 

Opowiedz            historię           związaną  

z piernikami.

Magdalena Mandel  od najmłodszych lat marzyła, by zostać nauczycielką.  

Z uśmiechem na ustach wspomina czasy, kiedy koledzy ze szkolnej ławy, specjalnie 

dla niej, w czasie przerw, pisali kartkówki z błędnymi odpowiedziami tylko po to, aby 

mogła je poprawiać czerwonym długopisem.  

Teraz,  pomimo upływu wielu lat, z taką samą pasją sprawdza dyktanda 

uczniom naszej szkoły.  Z tą małą różnicą, że błędy w nich występujące, już jej tak 

nie cieszą ;)    

Z powodu pandemii redakcja „Byle do dzwonka!” nie mogła osobiście 

przeprowadzić wywiadu z p. Magdą. Postanowiła więc poprosić o pomoc Emilię  

i Gabrielę Mandel, uczennice naszej szkoły,  a prywatnie córki p. Magdy. 

Dziewczynki, w naszym imieniu, zadały kilka pytań dotyczących świąt i świątecznych 

tradycji swojej mamie. 
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Pierniki pierwszy raz w życiu upiekłam 

rok temu według przepisu mojej zmarłej 

kilka lat temu babci. Nieświadoma, 

zarobiłam tyle ciasta, że wyszło 39 

blaszek. Jedliśmy je prawie do 

Wielkanocy. 

Były pyszne. Czy w tym roku 

powtórzysz ten manewr? 

Oczywiście i mam nadzieję, że w tym roku 

pójdzie nam to o wiele sprawniej. 

Kiedy ubierało się choinkę w Twoim 

domu, jak byłaś dzieckiem i jak to 

wygląda obecnie? 

Jak byłam mała, to święta spędzaliśmy  

u babci. Tam choinka ubierana była  

w Wigilię. Teraz stroimy ją 23 grudnia, 

kiedy wszystko jest już prawie gotowe. 

Znajdują się na niej różnego rodzaju  

i koloru bombki, ozdoby i łańcuchy. 

Kiedyś, jak jeszcze nie miałam dzieci, 

moje choinki wyglądały jak z katalogu. 

Były jednobarwne, zazwyczaj złote.  Wraz 

z córkami pojawiły się ozdoby początkowo 

niezgrabne, zrobione przez córki  

w przedszkolu, później dokupione na 

kiermaszach   kolorowe figurki wybierane 

przez dzieci.  

Kto i kiedy pomaga w rozbieraniu 

choinki? 

Z reguły choinka stoi w naszym domu do 

15  stycznia, ale tak naprawdę to czekam 

na natchnienie do zrobienia z nią porządku, 

bo o ile do pomocy przy jej ubieraniu jest 

las rąk chętnych, to do rozebrania zostaję 

sama, a że choinka jest żywa i po sam 

sufit, to jest przy niej trochę pracy. 

 Czego chciałabyś życzyć czytelnikom 

„Byle do dzwonka!”? 

Najbardziej życzę Wam, Drodzy 

Czytelnicy, aby ten zwariowany świat 

pandemii już się skończył, abyśmy  

w końcu mogli zobaczyć swoje twarze, 

abyśmy wrócili do normalnych zajęć  

i normalnego życia. Życzę Wam także 

dużo miłości, cierpliwości i życzliwości 

oraz pięknego Nowego Roku. 

 
           Rozmawiały: Emilia i Gabriela Mandel 
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