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Z radością przedstawiamy wam kolejne wydanie gazetki 

szkolnej Byle do dzwonka.

Rozpoczęła się wiosna, lada chwila zazielenią się drzewa, 

zakwitną kwiaty, dni będą coraz dłuższe i cieplejsze. 

Niedługo Wielkanoc, czas, w którym będziemy mogli 

odpocząć od szkoły, skupić się na swoich zainteresowaniach 

i bliskich. Właśnie z tej okazji redakcja gazetki szkolnej 

przygotowała dla was: konkurs, podsumowanie ostatnich 

miesięcy, wywiad z panem Konradem Czaplą i przegląd 

wszystkich zawodów sportowych.

  Drodzy czytelnicy!Drodzy czytelnicy!

Zapraszamy!
Redakcja 

Oliwia Kalitka

Marta Szczepaniak 

Gabriela Kaczmarek 

Aleksandra Ruskowiak
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Od poniedziałku 28.02 do Środy Po-
pielcowej 2.03 w naszej szkole trwały 
rekolekcje wielkopostne.
Nauki rekolekcyjne prowadził ks. dia-
kon Aleksander Maziar z parafii
p.w. Wniebowzięcia NMP w Kościa-
nie. Klasy IV-VIII poznały  przesłanie 
ewangelicznego opowiadania o spo-
tkaniu Pana Jezusa z bogatym mło-
dzieńcem. Dzieciom młodszym została 
przybliżona przypowieść o Panu Jezu-
sie Dobrym Pasterzu. W ostatni dzień 
rekolekcji – Środę Popielcową – cała 
szkoła uczestniczyła w Mszy Świętej.

Przegląd wydarzeńPrzegląd wydarzeń
Rekolekcje wielkopostne

Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych – Wilczym Tropem.
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Dzień bez plecaka

We wtorek 1 marca uczniowie klas 4 – 8 naszej szkoły przystąpili do 
projektu – „Pamięć Żołnierzy Wyklętych – Wilczym Tropem”. Projekt ten 
został podzielony na dwie części. Na godzinie wychowawczej uczniowie 
zapoznali się z tematyką za pomocą krótkich filmików przygotowanych 
przez IPN. Drugą częścią projektu był bieg, który odbył się na Stadionie 
Olimpii w Starym Luboszu. Każda klasa miała do pokonania dystans na 
zasadzie sztafety. Na mecie uczniowie przekazywali sobie czerwono-białe 
chorągiewki. Trasa biegu wynosiła 1963 metry. Koordynatorami projektu 
była Pani Elwira Dorynek i Pan Piotr Maluśki.

15 marca uczniowie klas 7 i 8 postanowili porzucić plecaki na jeden dzień. 
Młodzież przyniosła swoje książki, śniadania, zeszyty i przybory 
w reklamówkach, kartonach, wózkach dla lalek, walizkach a nawet w… 
szufladach. Uczniowie na pewno zaskoczyli nauczycieli swoją 
kreatywnością. Cała akcja była zorganizowana tylko i wyłącznie przez 
uczniów.
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Pan Wojciech Ziemniak W Naszej Szkole

23 lutego naszą szkołę odwiedził Prezes 
Szkolnego Klubu Sportowego Jantar pan 
Wojciech Ziemniak. Opowiedział o idei 
klubu oraz zachęcił naszych uczniów do 
brania udziału w wydarzeniach sportowych 
przeprowadzany przez klub. Zachęcił nas do 
aktywności fizycznej, pokazując stanie na 
głowie.

Wspieramy Ukrainę

W naszej szkole „działa” skarbonka „Dzieci – Dzieciom z Ukrainy”, 
do której można wrzucać pieniądze. Zostaną one przekazane na konto 
UNICEF „Pomoc dla Ukrainy”. Przyda się każde wsparcie. Nikt nie 
chciał wojny, a tym bardziej dzieci. Staramy się więc jak najbardziej 
pomóc zarówno dzieciom jak również ich rodzinom. Prosimy wszystkich 
o pomoc dla Ukrainy aby wspierać ją w trudnych momentach. 
Dziękujemy! 
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W dniu 15 marca 2022 roku  w naszej szkole odbył się Gminny 
Konkurs Wiedzy Ogólnej OMNIBUSEK 2022 dla klas drugich. To już 
XII edycja konkursu.  W tym roku do konkursu zgłosiło się 8 uczniów 
ze szkół w Bonikowie, Turwi, Starych Oborzyskach i Starym 
Luboszu. Zdobywcą tytułu OMNIBUSEK 2022 została uczennica 
Barbara Żywicka ze szkoły w Starych Oborzyskach. Przyznano 
również drugie miejsce, które otrzymała Zuzanna Kozłowska i trzecie 
miejsce, które otrzymał Antoni Łabędzki. Gratulujemy zwycięzcom!

Omnibusek

Orlen Copernicus Toruń 2022

7



22 lutego w naszej szkole organizowany był wyjazd do Torunia. Chętne 
osoby mogły zobaczyć wszystkie największe gwiazdy europejskiej lekkiej 
atletyki w wybranych konkurencjach biegowych i technicznych. Serdecznie 
dziękujemy za obecność!

Dzień języka polskiego w naszej szkole odbył się 21.02.2022 roku. 
Uczniowie klas 3-8 rozwiązywali quiz dotyczący znajomości języka 
polskiego. Natomiast klasy 1-2 wykonały prace plastyczne. Uczniowie 
mogli wygrać małe upominki (odbyło się losowanie), a najmłodsi cieszyli 
się słodką niespodzianką. 

Dzień języka polskiego
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Wyjazd do schroniska

W sobotę 19.03. 2022 r. grupa uczniów z naszej szkoły odwiedziła 
podopiecznych ze schroniska w Gaju. Na miejscu przekazaliśmy zebraną 
w szkole karmę. Następnie podzieliliśmy się na mniejsze zespoły i pod 
opieką naszych nauczycieli poszliśmy z pieskami na spacer. Chcielibyśmy 
zachęcić wszystkich do brania udziału w następnych wyjazdach, ponieważ 
jest to bardzo ciekawe miejsce, szczególnie dla osób, które lubią opiekować 
się zwierzętami.
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Próbne egzaminy klasy ósmych

W dniach od 28 do 30 marca w naszej szkole odbyły się próbne egzaminy 
ósmoklasistów. Kolejno- język polski, matematyka i język angielski. 
Egzaminy właściwe odbędą się w dniach 24-26 maja 2022 r .
Powodzenia!
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Dzień dobry, czy mogłybyśmy  
przeprowadzić z Panem wywiad?
Tak, oczywiście.

Czy był pan dobrym uczniem, 
miał Pan dobre oceny?
W podstawówce na pewno tak, na-
tomiast w szkole średniej już tak 
różnie. To zależało od przedmiotu.

Jaką szkołę średnią pan skoń-
czył?
Kończyłem teraz tak zwany kieru-
nek mechanik obróbki skrawania 
w Zespole Szkół Zawodowych 
im. Franciszka Ratajczaka. Jeśli 
chodzi o studia, to była to historia 
na Uniwersytecie Adama Mickie-
wicza w Poznaniu.

Jaki przedmiot szkolny był Pana 
ulubionym, a jakiego przedmiotu 
Pan nie lubił?
Myślę, że najprzyjemniejszym była 
geografia i matematyka, natomiast 
najgorszym przedmiotem dla mnie 
były języki.

Jak to się stało że został pan na-
uczycielem i kim chciał być pan 
w młodości?
Nie chciałem być nauczycielem, 
nie taki był mój zamiar. Zacząłem 
studiować w czasach, kiedy po hi-

storii było bardzo dużo możliwości 
pracy np. w urzędach. W Polsce 
były wtedy czasy komuny, więc hi-
storycy mieli wiele możliwości za-
trudnienia w urzędach.  

Czy uważa Pan, że ludzie powin-
ni znać podstawy z historii?
Nie. Jeżeli chodzi o znajomość 
podstawy historycznej, czyli kiedy 
coś się wydarzyło, nie ma to abso-
lutnie żadnego znaczenia. Ważne 
jest zrozumienie zjawisk i ludzi. 
Gdybyśmy to rozumieli, mogliby-
śmy z całą pewnością przewidzieć, 
jak należy postępować w stosunku 
do Rosji, żeby nie doszło do takiej 
sytuacji jaka ma miejsce w Ukra-
inie. To, że kiedyś, ktoś coś zrobił 
nie ma znaczenia, ważne jest dla-
czego to zrobił. Daty, regułki i wy-
kuwanie na pamięć nie ma znacze-
nia. Ludzie postępują cały czas 
w ten sam sposób a to, jest tylko 
pewien fakt. Zapamiętanie go dla 
historyka jest ważne, ale dla prze-
ciętnego Kowalskiego już nieko-
niecznie.

Wywiad z ... Panem Konradem CzapląWywiad z ... Panem Konradem Czaplą
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Jakie są plusy i minusy bycia
nauczycielem?

Może najpierw minusy.
Na pewno minusem jest to, że ta 
pracy jest cały tydzień, nie ma cze-
goś takiego jak weekend, w week-
end też się pracuje, tylko że 
w domu . Wadą są również zarobki 
i ciągłe zmiany w szkolnictwie, 
ponieważ mamy rządzących, któ-
rzy traktują szkolnictwo jak polet-
ko doświadczalne, gdzie się 
wszystko przestawia. 

A plusy?
Człowiek nie stoi w miejscu, po-
nadto pozwala to zmniejszyć prze-
paść między młodymi osobami 
a starszymi. Znając was poznaję też 
coś czego nie poznałbym będąc np. 
mechanikiem samochodowym. Nie 
zetknął bym się z waszym słownic-
twem, sposobem myślenia, patrze-
niem na świat. To są największe 
plusy, nie stoi się w miejscu.

Czy uważa Pan, że warto być
nauczycielem?
Nie, w tym kształcie, w którym jest 
szkolnictwo w Polsce. Samo bycie 
nauczycielem i możliwość nauki 
uczniów jest świetną sprawą. 
Gdy uczyłem na początku sprawia-
ło mi to wielką przyjemność, obec-
nie narzucone zostały pewne “ra-
my”. Nie jesteśmy już nauczycie-
lami, którzy uczą, tylko wykonują 
polecenia.

Jeśli teraz stanąłby Pan przed 
wyborem pracy, jaką drogę by 
Pan wybrał?
Ciężkie pytanie. Na pewno nie zo-
stałbym nauczycielem, myślę że 
wybrałbym coś z działu IT, coś  
związanego z informatyką. 

Czy ma pan jakieś zainteresowa-
nia poza pracą?
Tak, bardzo dużo. Moim 
głównym zainteresowaniem są no-
winki technologiczne. Bardzo dużo 
czytałem szczególnie literaturę hi-
storyczną i  fantastyczną, niestety 
teraz już mniej. Uwielbiam rów-
nież kino. Nie wyobrażam sobie 
tygodnia bez obejrzenia paru fil-
mów, jeśli znajdę na to czas. Inte-
resuję się militariami, lubię grać 
w gry logiczne i nie stronię od 
komputera (w jego obsłudze jestem 
lepszy od Was). Można też powie-
dzieć, że interesuję się modelar-
stwem. To jest tylko ułamek, robię 
dużo więcej. Pamiętajmy, że to za-
interesowania nas rozwijają, nie 
szkoła. 

Czy ma Pan ulubiony rodzaj mu-
zyki, ulubione książki lub auto-
ra?
Tak, jest ich dużo. Co do muzyki, 
nie jestem fanem rapu i wszystkie-
go co z nim pokrewne, nie uważam 
tego za muzykę. Najbardziej nato-
miast lubię punk rock. 
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Jeśli chodzi o literaturę wybieram 
książki historyczne. Nie czytam 
książek typu ‘’ powieści o życiu’’, 
nie są one dla mnie. Nastawiam się 
bardziej na felietony, opisy z ja-
kichś zdarzeń lub fantastykę. Jeśli 
miałbym wybrać jedną, to będzie to 
“Jordan” lub “Koło czasu”. 

Wcześniej powiedział Pan, 
że ogląda  dużo filmów, a jaki ga-
tunek jest Pana ulubionym? 
Właściwie nie mam ulubionego ga-
tunku, aczkolwiek jeśli musiałbym 
wybrać, to francuskie komedie. 
Jestem typem kinomaniaka, który 
uważa, że należy obejrzeć różne 
filmy, aby ocenić na przykład grę 
aktorską,  trzeba mieć porównanie.
 
Jak według Pana powinno wy-
glądać nauczanie na etapie pod-
stawówki w Polskich szkołach? 
Co by Pan zmienił?
Na pewno zmieniłbym ilość
godzin, myślę, że maksymalnie
25 godzin w tygodniu powinno wy-
starczyć. Oprócz tego wyrzuciłbym 
albo zmniejszył ilość następujących 
przedmiotów: fizyka, chemia, reli-
gia, historia i wychowanie fizycz-
ne, te przedmioty powinny być
dodatkiem. Skupiłbym się nato-
miast na językach obcych, na języ-
ku polskim i matematyce.
 
Jakie ma Pan podejście do dzi-
siejszej młodzieży? Za co ich pan 
podziwia i za co krytykuje?

Podziwiam was za to, że jesteście 
o wiele bardziej łagodni, kulturalni 
i otwarci niż moje pokolenie. Moje 
pokolenie było dosyć brutalne i na-
pastliwe. Natomiast, jeżeli chodzi 
o krytyczne spojrzenie to niestety 
jesteście pokoleniem, które zatraci-
ło umiejętność analitycznego my-
ślenia i rozumienia tego, co macie 
przed oczami, bardzo łatwo wami 
manipulować. Można powiedzieć, 
że młodzi ludzie powinni się bar-
dziej przyłożyć do takich podsta-
wowych umiejętności jak czytanie 
ze zrozumieniem.

Jaki przedmiot którego pan uczy 
jest Pana ulubionym? 
Zdecydowanie WOS, bez chwili 
zawahania.

Czy chciałby Pan jeszcze coś
powiedzieć albo życzyć z okazji 
zbliżających się Świąt Wielka-
nocnych?
Święta wielkanocne to czas, aby 
spędzić go z rodziną. Nigdy nie 
unikajcie  kontaktów rodzinnych, 
a szczególnie ze swoimi dziadka-
mi, dla których kontakt bezpośred-
ni (a nie telefoniczny) jest niesa-
mowicie ważny. Życzyłbym wam 
tego, abyście bardziej zawiązywali 
relacje ze swoimi dziadkami.

Dziękujemy za możliwość prze-
prowadzenia wywiadu.
Również dziękuję. 
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Sportowe zdobyczeSportowe zdobycze
S

IA
T

K
Ó

W
K

A
K

O
SZ

Y
K

Ó
W

K
A

Gmina – I miejsce 

Powiat – III miejsce

Gmina – I miejsce 

Powiat – II miejsce

CHŁOPACY

DZIEWCZYNY

P
IŁ

K
A

 R
Ę

C
Z

N
A

 

Gmina – I miejsce 

Powiat – III miejsce
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Plebiscyt na najlepszego nauczycielaPlebiscyt na najlepszego nauczyciela
Przez redakcję gazetki szkolnej przeprowadzone zostało głosowanie na 
waszego ulubionego nauczyciela. Oto Wyniki.

Gratulacje również dla pozostałych nauczycieli, 
wszyscy jesteście wyjątkowi!

Gratulujemy! 

1

p. Monika
Szczawik

2

p. Magdalena
Mandel

3

p. Karol
Świątkowski

4

p. Dominika 
Cwojdzińska

5

p. Monika
Zalewska
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KonkursKonkurs

Redakcja gazetki szkolnej Byle do dzwonka przygotowała 

konkurs dla uczniów klas I-VIII.

Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pisanki 

dowolną techniką np. przestrzenną lub płaską. 

Podpisane pisanki (imię, nazwisko, klasa) 

należy przekazać do sali nr 9.

Na prace czekamy do 20.04.22 r. 

Zapraszamy do udziału!
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T W A R O Ż E K R A N D Ó L

R A B A C J A O A W I I Ż N

A K A E L A E P T R K A Ó A

N A C A N N I Y O E T K Ł N

S C H I L K D T M L N O A A

A J L A R A O K Y A C N N B

K E D E J A J A L K E N Y Y

C A I Ą A J S I M S N A R T

J K C A Ł O D O B O W E J E

E A D O R A C J E W S T O K

TWAROŻEK 

ADORACJE

TRANSAKCJE

JADALNE

CELINA

LÓD

TRANSMISJA

NABYTEK

NAŁÓŻ

KOPYTKA

ALKENY

BACH

CAŁODOBOWEJ

EKIERKI

RABACJA

WAKACJE

KARTONY

EKRAN

ATOMY

DAJĄCA

BANAN

RELAKS

JAJA

DIAKON

WOSK

STOK

WykreślankaWykreślanka
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KrzyżówkaKrzyżówka
1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Popularny wypiek na Wielkanoc
2. Idziemy z nią do Kościoła w Wielką Sobotę
3. Trwa 40 dni
4. Przynosi słodycze w Wielkanoc
5. Zmartwychwstał
6. Miesiąc, w którym, w tym roku przypada Wielkanoc
7. 20 ______ zaczyna się wiosna
8. Wyrastają na wierzbie
9. Ozdobione jajka

Hasło: 

Rozwiązania prosimy przesyłać na maila: blazej.szymanowski@zslubosz.pl
W temacie maila wpisując: krzyżówka

18



Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych, 
życzymy wam drodzy czytelnicy wielu łask 

Bożych, miłości, która będzie wypełniać Wasze 
serca oraz wszelkiej pomyślności i spełnienia 

planów w życiu osobistym. 
Niech Zmartwychwstały Jezus odnowi w Was 

wiarę i ufność w Boga Jedynego, który roztoczy 
nad Wami opiekę.
Wesołego Alleluja!

Życzy redakcja 
Oliwia Kalitka Marta Szczepaniak

Aleksandra Ruskowiak Gabriela Kaczmarek
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