
 

 

 

 

 

 

GAZETKA GIMNAZJUM NR 2 

IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W OLECKU 
 
 

 
        BYLE DO 

DZWONKA 

 

 

NR 2 / 2014 / 2015 
 
 
 
 

 



 

 

 

 
Gdy nie ma - czekamy, gdy jest - narzekamy. To zima: śnieg, mróz, czas 

aromatycznych herbatek, bo wtedy bardziej smakują, czas ognia w kominku, który 

ogrzewa ciało i duszę. 

A na dworze mróz nie zamierza zelżeć, tak więc zanosi się na to, że w tym roku zima 

tak szybko nie odpuści i uatrakcyjni ferie zimowe. 

Zapewne większości z nas zasłużony odpoczynek się należy po ciężkiej, półrocznej 

pracy. 

Oceny mamy już wystawione i z optymizmem patrzymy na drugi semestr. 

Redakcja gazetki szkolnej życzy wszystkim uczniom udanych 

i bezpiecznych ferii oraz jeszcze lepszych wyników dydaktycznych 

w nadchodzącym drugim półroczu. 
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Nasz wywiad: Co zrobić, aby być bezpiecznym w czasie ferii i nie tylko? Jak ustrzec 
się konfliktów z prawem? Na te i inne pytania w tym numerze odpowiada policjant. 

 
Jakie są najczęstsze wykroczenia, jakich dopuszczają się młodzi ludzie? 

Ze statystyk wynika, że najczęstszymi wykroczeniami  są kradzieże sklepowe, zakłócenia 
porządku publicznego, spożywanie alkoholu w miejscach publicznych oraz niszczenie 
mienia.  
 
Czy miał Pan przypadek użycia broni służbowej  w obronie własnej? 

Na szczęście nigdy mi się to nie zdarzyło. Nie zawsze wykonywane czynności są łatwe, 
jednak nigdy dana sytuacja nie wywarła potrzeby wyjęcia broni. Użycie broni służbowej 
jest ostatecznością. Zawsze w pierwszej kolejności trzeba umiejętnie zastosować  inne 
środki przymusu bezpośredniego adekwatne do zaistniałej sytuacji. 
 
Nadchodzi okres ferii zimowych. Jakie niebezpieczeństwa czyhają na nas w tym okresie? 
 
Podczas ferii dzieci oraz dorośli korzystają z zamarzniętych zbiorników wodnych:  jeżdżą 
na łyżwach, łowią ryby,  „spacerują” po lodzie. Młodzież w ramach „zagospodarowania” 
czasu wolnego korzysta ze środków odurzających, spożywa alkohol. Należy uważać na 
zdrowie podczas zimowych zabaw tj. zjeżdżania na sankach, bitwie na śnieżki, które 
wbrew pozorom mogą być niebezpieczne. 

  
Jakie miejsca policja najczęściej kontroluje podczas dwutygodniowego wypoczynku? 
 
Przede wszystkim  sprawdzane są miejsca gdzie najczęściej przebywają osoby 
nastoletnie jak puby, boiska, okolice jezior. Przy dużych mrozach Policjanci kontrolują 
miejsca przebywania osób bezdomnych, czy też osób starszych narażonych na 
wyziębienie organizmu. 

 
Czy przestępczość zwiększa się podczas dłuższego okresu wolnego? 
 
Nie  ma takiej reguły. Przy dłuższym okresie wolnym policjanci nasilają służby czyli 
wystawiają większą ilość policjantów będących na patrolach. Dłuższy okres wolny często 
sprzyja spędzaniu czasu wolnego z „używkami”, co niesie za sobą wszelkiego rodzaju 
zakłócenia porządku oraz ładu publicznego jak też przestępstwa przeciwko życiu i 
zdrowiu takie jak bójki i pobicia czy naruszenia  nietykalności cielesnej. 
 
Dziękuję za ciekawą rozmowę. 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

W Polsce wieczerza wigilijna rozpoczyna się po 
zapadnięciu zmroku, gdy na niebie pojawia się 
„pierwsza gwiazda”. 

Wtedy cała rodzina gromadzi się w jednym pokoju, 
przy stole nakrytym białym obrusem. Pod nim 
rozłożone jest siano. Kiedy już wszyscy domownicy 
staną wokół stołu, najstarsza osoba w rodzinie 
rozpoczyna modlitwę, odczytuje fragment Pisma św. 
o narodzinach Jezusa, następnie bierze z talerzyka 
biały opłatek, podchodzi do każdego, łamie się nim i 
składa życzenia. W tym dniu wspomina się 
wszystkich, którzy nie mogą być z nami. To z myślą 

o zmarłych i o każdym, kto nie ma gdzie spędzić 
tego wieczoru, leży na stole dodatkowe, puste 
nakrycie. 

W czasie Wigilii najważniejszy jest opłatek i zawsze 
pierwszy. Dopiero gdy podzielimy się opłatkiem, 
możemy skosztować czerwonego barszczu z 
uszkami, czarnego maku, brązowych orzechów i 
srebrnych ryb. Przedtem nie wypada śpiewać nawet 
kolęd. 

 

W Hiszpanii odpowiednikiem opłatka jest chałwa. 
Przed  Bożym Narodzeniem każda rodzina 
hiszpańska zaopatruje się w nową szopkę. 

Wigilijna wieczerza rozpoczyna się po pasterce. 
Następnie wszyscy wychodzą na ulice oświetlone 
tysiącami barwnych żarówek, śpiewają kolędy, 
tańczą i bawią się do rana. 

Głównym daniem jest pieczona ryba oraz „ciasto 
Trzech Króli”, w który zapieka się drobne upominki. 

 

W Szwecji Święta Bożego Narodzenia  
rozpoczynają się w pierwszą niedzielę adwentu. 
Tradycyjna szwedzka uczta składa się z iutfisk, czyli 
rozmoczonej suszonej ryby o dość mdłym smaku. 
Potem podaje się galaretkę wieprzową, głowiznę i 
chleb, a na deser pierniczki. Nie stawia się wolnego 
nakrycia na stole, ale za to odwiedza się samotnych. 
Szwedzi nie śpiewają kolęd, lecz tańczą wokół 
choinki. 

 

 

 

Na Węgrzech w czasie świąt organizuje się wielkie 
bale dla dzieci. 

Najważniejszy z nich odbywa się w stolicy kraju, 
Budapeszcie, w budynku Parlamentu. Uczestniczą w 
nim znani aktorzy i artyści. Pod obrus leżący na 
stole wkłada się sianko. Wyciągnięcie najdłuższego 
źdźbła wróży długie życie. W czasie Wigilii i Świąt 
Bożego Narodzenia Węgrzy jedzą pieczonego 
indyka, zupę rybną oraz rosół z kury. Na stole nie 
może zabraknąć ciasta z makiem, bo mak zapewnia 
rodzinie miłość. 

 

W Austrii po piątej po południu rozbrzmiewa w 
oknach mały dzwoneczek. 

To znak, że rozpoczyna się świąteczna kolacja. 
Austria jest ojczyzną jednej z najpiękniejszych kolęd 
na świecie „Stalle Nacht, heilige nacht” (Cicha noc, 
święta noc). 

 

We Włoszech Święta Bożego Narodzenia mają 
tysiącletnią tradycję. Włosi wysyłają wiele kartek z 
życzeniami do rodziny i przyjaciół. 

8 grudnia ubiera się choinkę oraz budowane są 
żłóbki w kościołach. 

24 grudnia obchodzona jest Wigilia - uroczysta 
kolacja, podczas której jedzone są typowe włoskie 
ciasta - penettone i pandoro, a także nugat, migdały 
i orzechy laskowe. Włosi biorą udział w Pasterce. W 
czasie Bożego Narodzenia rozdają prezenty. 

 

Wigilia to jedno z najweselszych świąt na 

świecie. Wszyscy zbierają się przy stole 

wigilijnym i dzielą się opłatkiem, rozmawiają, 

wspominają. Wszyscy cenią sobie ich 

specyficzny klimat, który roztacza się na 

wiele dni.  I chociaż w poszczególnych 

krajach tradycje i zwyczaje różnią się między 

sobą, to wszędzie to święto obchodzone jest 

uroczyście. 

                                                    

 
 
 



 

 
 
 
 
 

 
WOŚP czyli Wielka Orkiestra Świątecznej 

Pomocy 
 
 

11 stycznia 2015 roku odbył się 23 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy, a była to jednodniowa zbiórka publiczna, odbywająca się tradycyjnie 
w drugą niedzielę stycznia. Blisko 120 tys. Wolontariuszy w całej Polsce 
włączyło się w zbiórkę pieniędzy. W tym roku pieniążki zostaną 
przeznaczone dla najmłodszych i najstarszych. Zaopatrzone sprzętem 
medycznym zostaną oddziały pediatryczne i onkologiczne dla dzieci. 
Podczas trwania finału w studiu telewizyjnym zawsze odbywa się licytacja 
Złotych Serduszek (Licytacja Najbardziej Hojnych Darczyńców). W telewizji 
(Program Drugi Telewizji Polski) podczas całodziennej ramówki wyświetlane 
będą wejścia na żywo w miejscach całej Polski. 
WOŚP wspierali również gwiazdy, tj. Kamil Bednarek, Ewa Farna, Osi 
Ugonoh czy Jessica Mercedes. Wystawili na aukcje WOŚP 2015 różne 
rzeczy, tj. płyty, ubrania, zdjęcia czy wejściówki na plan serialu.  
Każdego roku, w każdym mieście w Polsce podczas WOŚP’u o godz. 20.00 
odbywa się happening, czyli tzw. „Światełko do nieba”. Wszyscy 
zainteresowani w jednej chwili spotykają się w wyznaczonym miejscu i 
puszczają światełko w postaci np. zapalonej zapałki, pochodni czy sztucznych 
ogni w kierunku Dobrych Aniołów. 
W poprzednich edycjach WOŚP  udało się uzbierać prawie 600 mln PLN.  W 
tym roku wstępnie ogłoszono, że zebrano ok. 36 mln PLN. Kwota ta na 
pewno jeszcze wzrośnie. 
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Zagadka nr 1: Gołąb 
Dwójka przyjaciół planują spotkać się ze sobą w połowie drogi między swoimi domami. Wyjeżdżają 
więc rowerami i obaj jadą z prędkością 6km/h. Mieszkają 36km od siebie. Jeden z nich ma gołębia 
pocztowego, który rozpoczyna lot w momencie wyjazdu obu przyjaciół. Gołąb lata z prędkością 
18km/h na trasie pomiędzy chłopcami w jedną stronę i z powrotem do momentu ich spotkania. 
 
Ile kilometrów przeleci gołąb? 
 

Zagadka nr 2: Hodowca rybek 
5 ludzi różnych narodowości zamieszkuje 5 domów w 5 różnych kolorach. Wszyscy palą papierosy 5 
różnych marek i piją 5 różnych napojów. Hodują zwierzęta 5 różnych gatunków. Który z nich hoduje 
rybki?  

 Norweg zamieszkuje pierwszy dom. 
 Anglik mieszka w czerwonym domu. 
 Zielony dom znajduje się bezpośrednio po lewej stronie domu białego. 
 Duńczyk pija herbatkę. 
 Palacz papierosów light mieszka obok hodowcy kotów. 
 Mieszkaniec żółtego domu pali cygara. 
 Niemiec pali fajkę. 
 Mieszkaniec środkowego domu pija mleko. 
 Palacz papierosów light ma sąsiada, który pija wodę. 
 Palacz papierosów bez filtra hoduje ptaki. 
 Szwed hoduje psy. 
 Norweg mieszka obok niebieskiego domu. 
 Hodowca koni mieszka obok żółtego domu. 
 Palacz mentolowych pija piwo. 
 W zielonym domu pija się kawę.  

Domy są ustawione jeden obok drugiego w linii prostej. Określenie po lewej stronie (trzeci punkt) 
określa dom po lewej widząc wszystkie domy przed sobą ustawione w rzędzie. Przypominając 
pytanie, kto hoduje rybki? 

 

 

 

Na propozycje rozwiązań czekamy do 13 lutego – byledodzwonka@interia.pl 


