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Fot. Ł. H. 

 
Nie samą matematyką żyje 

człowiek. 

Co oprócz liczenia robili uczniowie 

klas matematycznych na wycieczce? 
Listopad to 

czas pamięci 

o tych, 

którzy 

odeszli, 

wspomnienie 

tych, których 

szczególnie 

nam brakuje. 
 

W tym roku to 

wyjątkowo 

smutny czas. 

Jak polubić 

jesień? 
 
Tylko  u nas 

sprawdzone 

sposoby 

naszych belfrów 

na dobry humor 

w jesienne, 

deszczowe dni 

i długie 

wieczory. 

Czym jest Święto 

Środka Jesieni? 

Dzień Nauczyciela 

w Szkole Podstawowej nr 221 

 
 

To był 

wspaniały 

Dzień 

Nauczyciela! 

 

Tylko u nas 

informacje, kto 

zdobył miano 

Chodzącej 

Perfekcji 

i Strażnika 

Teksasu! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fot. J.K. 

Plusy, 

minusy 

nauki 

zdalnej! 

Wasze 

opinie. 

http://www.juniormedia.pl/


Polska Times | Numer 1 11/2020 | Strona 2 

Byle do dzwonka 

www.polskatimes.pl 

www.juniormedia.pl 

 

 

 

Dla nas - Uczniów, oprócz tego, że była 

Wspaniałą Panią Dyrektor, była przede 

wszystkim 

Osobą, do 

wahania 

jakichkolwiek 

cudownym człowiekiem. 

której mogliśmy się bez 

zwrócić 

problemów, 

w przypadku 

taką, która 

pocieszyła, kiedy trzeba, ale też dziarsko 

zachęciła: Głowa do góry, kiedy należało 

wziąć się w garść. 

Pani Dyrektor, dziękujemy za wszystko! 

Postaramy się pamiętać o wszystkim, 

czego nas Pani nauczyła 

niepowtarzalny nauczyciel i 

jako 

jako 

niesamowity człowiek! 
 

Wdzięczni Uczniowie 

Chcielibyśmy przypomnieć, że to 

właśnie w czasie sprawowania przez 

Panią Beatę Urbanek-Żywicę funkcji 

dyrektora nasza szkoła zyskała nowego 

patrona oraz rozpoczęła działalności, 

które są realizowane do dzisiaj. 
 
22 października 2010 roku odbyła się uroczysta 

ceremonia nadania szkole nowego patrona, którym 

została kobieta ułan - Barbara Bronisława 

Czarnowska. 

 
To również dzięki Naszej Pani Dyrektor 1 września 

2013 roku w szkole rozpoczął pracę Zespół 

Nauczania Mniejszości Ukraińskiej. 

W latach 2014 - 2016 budynek przy ulicy 
Ogrodowej przeszedł gruntowny remont, 

a od 1 września 2017 roku uczniowie utalentowani 

matematycznie mają szansę uczyć się w klasach z 

autorskim programem nauczania matematyki. 

 
Pani Dyrektor za swoją pracę otrzymała nagrody 

Prezydenta Warszawy, Burmistrza Woli oraz Złoty 

Medal za Długoletnią Służbę. 

28 października dotarła do nas bardzo 

smutna wiadomość o przedwczesnej 

śmierci naszej ukochanej Pani Dyrektor 

Beaty Urbanek-Żywicy. 
 
Jest nam niezmiernie przykro, że nie spotkamy Jej 

już na szkolnym korytarzu, nie zobaczymy Jej 

uśmiechu i charakterystycznego błysku w oku, kiedy 

spodobał Jej się jeden z naszych szalonych 

pomysłów. Będziemy bardzo tęsknić za Jej energią i 

niekończącą się chęcią podejmowania nowych wyzwań, 

podkreślaną słowami: Tak, trzeba działać! 

 
Pani Dyrektor, będzie nam Pani bardzo brakowało! 

Pamiętamy, jak wiele dla nas Pani zrobiła i 

jesteśmy bardzo wdzięczni. 

Pani Dyrektor, dziękujemy! 

http://www.polskatimes.pl/
http://www.juniormedia.pl/


www.polskatimes.pl 

www.juniormedia.pl 

Polska Times | Numer 1 11/2020 | Strona 3 

Byle do dzwonka 

 

 

 

 

 

Dzień Patrona naszej szkoły już wkrótce! 

Kim była Barbara Bronisława Czarnowska? 

Barbara Bronisława Czarnowska - patronka naszej szkoły, 
podchorąży Wojska Polskiego, odznaczona Krzyżem Virtuti 

Militari. 

 
Barbara Bronisława Czarnowska urodziła się 4 grudnia 1810r. w 

Strugach, w rodzinie o tradycjach legionowych. Rodzina jej miała 

korzenie szlacheckie, w Warszawie dzierżyła folwark. 

Patronka naszej szkoły w wieku 20 lat zamieszkała w Warszawie, 

u państwa Orłowskich. Włączyła się w prace Towarzystwa 

Dobroczynności Patriotycznej Warszawianek, jako pielęgniarka zaczęła 

opiekować się rannymi żołnierzami. 

18 kwietnia 1831 roku przebrała się za mężczyznę i wstąpiła do 1 
Pułku Jazdy Augustowskiej. 

Uczestniczyła w obronie Warszawy między Rogatkami Jerozolimskimi a 

Wolskimi. Brała udział w bitwie pod Sierpcem jesienią 1831 roku. 

Za bohaterską walkę w czasie bitwy Barbara Bronisława Czarnowska 

na rozkaz Naczelnego Wodza Wojsk Polskich została odznaczona 

Krzyżem Srebrnym Orderu wojennego Virtuti Militari. 

 
W 1836 roku wyszła za Kazimierza Zakrzewskiego, lecz w 1841 roku 

została wdową. Później patronka naszej szkoły poślubiła Stanisława 

Żbikowskiego i zamieszkała na Starówce. 

Wiodła tam spokojne życie, lubiła pomagać okolicznym mieszkańcom. 

 
Barbara Bronisława Czarnowska zmarła 23 października 1891 roku. 

Została pochowana na cmentarzu Powązkowskim. 

Ciekawostki 

 
Barbara Bronisława Czarnowska została patronem 

naszej szkoły w 2010 roku. Zorganizowano wtedy 

inscenizację walk powstańczych, które odbyły się 

około 179 lat wcześniej. 

 

 
W 2011 na rynku ukazała się książka pt. ,,Z szablą 

na Moskala”, która opowiada historię życia naszej 

patronki, autorstwa Artura Nadolskiego. 

 

 
W Sierpcu znajduje się tablica, która upamiętnia 

bohaterską walkę powstańców, w tym naszej 

patronki. 

 
Ania Nykiel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
źr. Internet 
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14 października z okazji Dnia 

Nauczyciela w naszej szkole odbyło się 

przedstawienie przygotowane 

uczniów klasy 8a. Gala, którą 

okazję zobaczyć nauczyciele 

przez 

mieli 

oraz 

delegacje uczniów z różnych klas była 

wyjątkowo zabawna. 

Aby uświetnić tegoroczne obchody Dnia Edukacji 

Narodowej   przyznano   i   rozdano nauczycielom 

nagrody. 
Oto kategorie oraz ich zwycięzcy: 

„Sokole Oko” – Pani Bożena Ulewska, 

„Mistrz Ciętej Riposty” – Pan Łukasz Herman, 

„Śmieszek Roku” – Pan Dominik Mazanka, 

„Szwajcarski Zegarek” – Pani Elżbieta Koczyńska, 

„Złote Serce” – Pani Ewelina Cieśluk, 

„Luzak Roku” – Pani Agnieszka Cacek, 

„Społecznik Roku” – Pani Anna Wolska, 

„Strażnik Teksasu” – Pan Marcin Rzycki, 

„Chodząca Perfekcja” – Pani Gertruda Orzelska. 

„Urodzony Organizator” – Pani Kinga Langiewicz- 
Jarek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fot. J.K. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fot. J.K. 

DZIEŃ NAUCZYCIELA 2020 

Nie obyło się również bez nagród specjalnych. 

Zostały one przyznane osobom, które codziennie 

wyjątkowo się o nas troszczą, dbają o to, abyśmy czuli 

się bezpiecznie, zawsze mają dla nas czas. 

 
Szczególne wyróżnienia otrzymały: 

Pani Dyrektor Beata Urbanek-Żywica w kategorii 

„Wojowniczka Roku”, 

Pani Dyrektor Magdalena Borucka w kategorii 

„Wielkie serce”, 

Pani Dyrektor Beata Goszczyńska w kategorii 

„Kolorowy ptak”. 

 
Marta Włodarczyk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fot. J.K. 
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Uczniowie z pasją 

Cześć, mam na imię Sabila, mam 15 lat. 

Przyjechałam z Czeczenii i teraz 

mieszkam w Warszawie i tutaj też 

chodzę do szkoły. Uwielbiam rysować. 

 
Swoją przygodę z rysowaniem zaczęłam 

około 10 lat temu. Byłam zafascynowana 

rysunkami, kiedy oglądałam kreskówkę. 

Bardzo mi się podobało i zaczęłam 

rysować postacie z tej kreskówki. 

I tak stopniowo, ucząc się, zaczęłam 

tworzyć własne historie i postacie. 

Nauczyłam się rysować swoją własną 

techniką zupełnie samodzielnie. 

 
Czasami też rysuję anime, efekty są 

różne, ale mam nadzieję, że w przyszłości 

nauczę się robić to znacznie lepiej. 

 
Moim marzeniem są studia na Akademii 

Sztuk Pięknych w Warszawie. 
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Ach, co to był za wyjazd! 

 
29 września klasy matematyczne wyjechały 

na czterodniowy obóz matematyczno-integracyjny. 
Na trasie wycieczki znalazły się między innymi Lublin, Zamość i Krasnobród, gdzie 
mieszkaliśmy. Wyjazd dał nam możliwość poznania koleżanek i kolegów z sąsiednich klas, a 
także spędzenia czasu w swobodniejszej scenerii niż szkolna. Czas upłynął nam na grach, 
zabawach, konkursach oraz zajęciach przygotowanych przez nauczycieli. 

Zorganizowano również debaty, które stały się już tradycją tego typu wyjazdów. 

Wieczorem natomiast wszyscy 
mieli okazję stać się mistrzami 

parkietu na dyskotece :). Oprócz 

osiągnięć tanecznych, niektóre 

osoby mogły zaprezentować 

swoje  zdolności wokalne, 

śpiewając  karaoke.  Był to 

świetny czas, aby lepiej poznać 

swoich kolegów i koleżanki. 

 
Oczywiście,  na  takim  wyjeździe 

nie mogło zabraknąć 

matematyki. 

Były tradycyjne zajęcia 

polegające 
zadań, ale 

nauczyciele 

na rozwiązywaniu 
oprócz tego nasi 

od matematyki 

zorganizowali 

mecz 

Roztoczain 

Competition 

„Naboj”. 

liczne konkursy: 

matematyczny, 

Mathematical 

oraz konkurs 

Uczestnikom wycieczki wyjazd 
bardzo się podobał. 
Uwierzcie mi, że nie możemy 

się już doczekać następnego! 

 
Magda Soszyńska 

http://www.polskatimes.pl/
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Najlepsze w nauczaniu zdalnym było 
późniejsze wstawanie, bo dzięki temu na 
lekcjach byłam wyspana. Miałam też w 
ciągu dnia więcej swobody. 

Maja, VII B 

 

 
Najlepszy w nauczaniu zdalnym był brak 
codziennego jeżdżenia do szkoły 
zatłoczoną komunikacją miejską. 

Monika, VII B 

 

 
Najlepsze w nauczaniu zdalnym było to, 
że na lekcje mogłam przyjść otulona 
kocem 
i popijać ciepłą herbatkę :). 

Patrycja, VII B 

Znowu zdalne! 

Nowa rzeczywistość nie pozwala o sobie zapomnieć! 

Nie doszliśmy jeszcze do siebie po 

wiosennym lockdownie, nie 

nacieszyliśmy się jeszcze powrotem do 

szkoły i codziennymi kontaktami  z 

koleżankami i kolegami z klasy, kiedy 

liczba zakażeń  zaczęła gwałtownie 

wzrastać i zdecydowano o ponownym 

przejściu na zdalne nauczanie. 

19 października nauczanie online 

szkoły średnie i ponadpodstawowe, 

rozpoczęły 

tydzień 

później dołączyły do nich klasy IV-VII szkół 

podstawowych, a od poniedziałku 9 listopada na 

nauczanie zdalne przeszły również klasy I-III szkoły 

podstawowej. 

 
W piątek, po ogłoszeniu tej decyzji, patrząc na 

twarze rówieśników, nie widziałem wielkiej radości, 

ale, że zawsze staram się szukać pozytywów, 

przeprowadziliśmy w klasie krótką ankietę na temat 

plusów zdalnej edukacji. 

 
Co się okazało? 

 
Oprócz oczywistych minusów zdalnego nauczania, 

jakimi są brak kontaktu z nauczycielami 

i rówieśnikami są też pewne plusy :). 

 
Patryk Ślusarczyk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

źr. Internet 
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Gdy Hou Yi zobaczył cień, 

próbował złapać księżyc, ale 

bezskutecznie. Od tego czasu 

codziennie przed dom zaczął 

wystawiać owoce, ulubione 

przysmaki Chang’e oraz palić 

kadziła, by oddać cześć żonie 

zamienionej w niebiańską istotę. 

Okoliczni mieszkańcy również zaczęli 

przychodzić i palić kadzidła w świetle 

księżyca modląc się do Chang’e, 

aby przyniosła im spokój i 

szczęście. 

W Święto Środka Jesieni w Chinach 

obchodzi się również Dzień Kobiet. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Święto Środka Jesieni jest chińskim świętem, które w 

tym roku wypadło 1 października. Co roku przypada w 

inny dzień tygodnia, ale jest to zawsze piętnasty dzień 

ósmego miesiąca. 
Jest  to  drugie  z  kolei  najważniejsze  święto  w  Chinach  po    Nowym 

Roku.   (Ustępuje   mu   ważnością   Duanwu   inaczej   zwane   Świętem 

Smoczych Łodzi.) 

Istnieje  legenda dotycząca  tego święta, mówiąca o tym,  że kiedyś na 

niebie było dziesięć słońc. Przez to, że było ich tak dużo wytwarzały one 

okropny żar, przez który zbiory były marne, a ludziom było ciężko 

oddychać.  Jednak  znalazł  się  wspaniały  łucznik-Hou  Yi.  Zestrzelił  on 

dziewięć z dziesięciu słońc, a temu, które zostało kazał  wschodzić 

i zachodzić o wyznaczonej porze. Wszyscy ludzie byli mu bardzo 

wdzięczni, a od Bogini Xiwangmu (Królowej Matki Zachodu) dostał w 

nagrodę  eliksir  nieśmiertelności.  Dzięki  eliksirowi  natychmiast    stałby się 

istotą niebiańską. Hou Yi jednak nie chciał opuszczać swojej żony o imieniu 

Chang’e i właśnie jej oddał eliksir na przechowanie. Jednak jeden z 

uczniów Hou Yi po dowiedzeniu się o eliksirze wdarł się piętnastego 

dnia ósmego miesiąca do domu łucznika, próbując zmusić Chang’e do 

oddania eliksiru. 

Ona jednak go nie oddała i wiedząc, że nie pokona mężczyzny podjęła 

szybką decyzje - wypiła cały eliksir. Po tym jak to uczyniła, jej ciało 

uniosło się w górę. Bardzo kochała swojego męża i chciała zostać jak 

najbliżej niego, więc jako swoje nowe miejsce zamieszkania wybrała 

księżyc.  Gdy  Hou  Yi  wrócił  od  domu  i  dowiedział  się,  co    zaszło 

wyszedł  na  dwór  i  wołał  w  stronę  nocnego  nieba  imię  swojej  żony. 

Zdziwił się gdy na księżycu pojawił się cień, który przypominał sylwetkę 
jego żony. 

 
 
 
 
 

źr. Internet 

 
 
 
 
 
 

źr. Internet 

Święto Środka Jesieni 

Gdy Hou Yi zobaczył cień, 

próbował    złapać    księżyc,    ale 

bezskutecznie. Od tego czasu 

codziennie przed dom zaczął 

wystawiać owoce, ulubione 

przysmaki Chang’e oraz palić 

kadziła, by oddać cześć żonie 

zamienionej w niebiańską istotę. 

Okoliczni 

zaczęli 

kadzidła 

mieszkańcy 

przychodzić 

również i

 palić 
w świetle księżyca 

modląc się do Chang’e, aby 

przyniosła im spokój i szczęście. W 

Święto Środka Jesieni czci się 

boginie księżyca Chang’e oraz 

obchodzi się Dzień Kobiet. 

Najpopularniejszymi tradycjami 

Święta 
wieszanie 

Środka Jesieni 

lampionów 
są: 

oraz 

rozwiązywanie zagadek 

przyklejonych na nich, rodzinne 
obiady, podziwianie księżyca 

i oddawanie mu czci. 
W niektórych miastach 

organizowany jest taniec smoka 

albo lwa oraz obdarowywanie się 

księżycowymi ciastkami 

(mooncake). Okrągły kształt ciastek  

ma  symbolizować  księżyc, a na ich 

wierzchu umieszczone są 

najróżniejsze wzory jak np. kwiat 

lotosu. 

Najbogatsi kupują złote 

ciasteczka i obdarowują nimi 

bliskich. Tradycja ich jedzenia 

rozpowszechniła się w czasach 

dynastii Yuan  (1279-1368). 

Według ustnych przekazów w 

ciastkach  była  umieszczona 

sekretna   wiadomość   na   temat 

ataku   na   Mongołów, dzięki 

czemu dynastia   mongolska 

została obalona, a w Chinach 

rozpoczęło się panowanie nowej 

dynastii Ming. 

Zofia Tyrała 

Źródła:https://www.chinskiraport.pl 
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Jeśli chodzi o sposoby radzenia sobie z jesienną 

aurą to są trzy rzeczy, które poprawiają mi nastrój. 

Warto obejrzeć dobry, interesujący i wciągający 

film. 

Dobrym pomysłem jest również ciekawa książka. 

Osobiście lubię również wybrać się na jakiś spacer, 

aby doświadczyć polskiej złotej jesieni. 

 
Pan Mateusz Snochowski-Kołtun 

 
 
 

Maja Roszczyk 

Szaro i pochmurno za oknem. Krótkie 

dni i długie jesienne wieczory. Listopad 

to zdecydowanie nie jest nasz ulubiony 

miesiąc! Trzeba go po prostu jakoś 

przetrwać. Ale jak? O to spytaliśmy 

naszych nauczycieli! 

Może niektóre pomysły Was 

zainspirują? ;) 

 
Podczas jesiennej szarugi i wolnego wieczoru 

nakładam polarowy kombinezon, robię herbatę 

z miodem i cytryną i odpalam zagadki kryminalne 

na YouTube. A gdy mam zły humor rozmawiam z 

czekoladą, która mówi do mnie: „zjedz mnie”. 

 
Pani Agnieszka Cacek 

 
 
Jem dużo czekolady, bo słodkie poprawia humor, 

włączam w domu wszystkie światła, bo im jaśniej 

tym lepiej, śmigam z córką często na krótkie 

spacery, a wracając z nich wchodzimy na gofry 

do cukierni pod domem, no i oglądam dużo seriali, 

bo czas wtedy szybciej płynie. 

 
Pani Katarzyna Kelman 

 

Jak sobie radzić z jesienną szarugą? 

Nasza Redakcja: 

 
Ania Nykiel 

Maja Roszczyk 

Magdalena Soszyńska 

Patryk Ślusarczyk 

Zofia Tyrała 

Marta Włodarczyk 

Opieka: Pani Ewa Güzel 

Drodzy Czytelnicy! 
 

Chętnie poznamy Wasze opinie na temat 
pierwszego numeru kwartalnika Byle do dzwonka! 

 
Zapraszamy również do współpracy, przesyłania 

propozycji interesujących Was tematów. 

 
Czekamy na wiadomości od Was. 

Nasz adres: byledodzwonka221@gmail.com. 

 
Redakcja :) 
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