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BYLE DO DZWONKA

 

MARZENIEM SIĘGAĆ GWIAZD 

Święto Szkoły 

– 545 urodziny Mikołaja Kopernika 
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Drodzy Czytelnicy! 
 
Nowy numer gazetki szkolnej dedykujemy 

Mikołajowi Kopernikowi, postaci, która 

uświadamia nam, że należy odkrywać swoje 

zainteresowania, oddawać się najśmielszym 

pasjom, żyć ciekawie, realizować marzenia i 

spełniać się.  

 

Wielki Odkrywca uczy nas wiary w siebie i 

wytrwałości w dążeniu do celu. Nasz patron 

to wyjątkowa postać – człowiek wielu 

talentów i wzór do 

naśladowania – 

podążanie jego 

śladem zagwarantuje 

nam szczęśliwą 

przyszłość. 

 

Miłej lektury życzy, 
Magdalena Siwko  

opiekun zespołu 
redakcyjnego 

„Byle do Dzwonka” 
 

 

Sonda 

Obchody Święta Patrona Szkoły  

– co sądzisz  

o kultywowaniu tej tradycji? 

 

„Tak, powinno się obchodzić Święto 

Patrona, ponieważ moim zdaniem trzeba 

pamiętać o osobach, które przyczyniły się do 

rozwoju ludzkości i są wzorem do 

naśladowania dla uczniów naszej szkoły”.  

Julia Gorlo, kl. II c 

„Tak, oczywiście, że warto, ponieważ to 

dobra tradycja naszej szkoły, a to, co dobre 

należy kultywować”. 

Pan Wojciech Jegliński, nauczyciel 

 

„Moim zdaniem warto, bo tradycja jest 

bardzo ważna w życiu – kształtuje ludzi”. 

Kornel Sznurkowski, kl. III b 

 

„Czy warto? Pewnie, że tak, uczniowie będą 

mieli świadomość, kim był patron szkoły i w 

jaki sposób przyczynił się do rozwoju 

nauki”. 

Pan Tadeusz Gut, nauczyciel 

 

„Mikołaj Kopernik był ważnym 

człowiekiem, dlatego chcielibyśmy iść na 

apel z okazji Święta Szkoły”. „Mikołaj 

Kopernik dokonał wielkich rzeczy i był 

bardzo mądry, chcielibyśmy brać z niego 

przykład”. „Chcielibyśmy odkrywać świat 

tak jak Mikołaj Kopernik i tak jak on 

spełniać swoje marzenia”. 

Dzieci z oddziałów przedszkolnych 

 

„Powinniśmy pamiętać o urodzinach 

Mikołaja Kopernika i obchodzić Święto 

Patrona. Warto dowiedzieć się więcej na 

temat dokonań patrona szkoły”. 

Uczennice kl. I b 

 

„Święto Patrona Szkoły jest naprawdę 
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istotną uroczystością i trzeba ją obchodzić, 

żeby podtrzymywać pamięć o ważnej dla 

naszej społeczności osobie”. 

Miłosz Zackiewicz, kl. III a 

 

„Każda szkoła powinna obchodzić swoje 

święto, takie uroczystości jednoczą 

społeczność”. 

Pani Teresa, pracownik obsługi szkoły 

 

„Święto Szkoły odgrywa ważną rolę w życiu 

uczniów – uczy szacunku do tradycji, 

dlatego sądzę, że warto czcić takie 

wydarzenia”. 

Nikola Szrajbert, kl. VII a 

 

Sondę przeprowadziły:  

Adrianna Czereszewska 
i Weronika Klepacka, kl. III f 

 

 

Jeden dzień 

z życia Mikołaja Kopernika 

 

Zapraszamy do lektury prac 

nagrodzonych w  konkursie literackim 

pt. „Kartka z pamiętnika, czyli jeden 

dzień z życia Mikołaja Kopernika”. 

 

Celem konkursu było kształtowanie 

poczucia więzi z Patronem, budowanie 

poczucia dumy z jego osiągnięć i 

popularyzowanie dorobku wybitnej 

jednostki – Mikołaja Kopernika – który 

dzięki swej postawie i dokonaniom 

uświadamia nam, że warto marzyć i 

niestrudzenie dążyć do realizacji swoich 

zamierzeń. 

I miejsce – Roksana Piwek, kl. II a 

 

Drogi Pamiętniku! 

 

Kiedy dziś rano otworzyłem oczy nie 

sądziłem, ze ten dzień będzie taki 

wyczerpujący i ważny. Wiedziałem, że 

wojska krzyżackie wkrótce zjawią się pod 

bramami zamku, ale nie spodziewałem się 

tego tak prędko. 

 

Odpoczywałem właśnie w mojej pracowni, 

kiedy usłyszałem głośne krzyki. Szybko 

zorientowałem się, że dochodzą one z 

podwórza. Wyjrzałem przez okno i 

uświadomiłem sobie, że za moment wydarzy 

się to, czego najbardziej się obawiałem. Nie 

chcąc tracić czasu podniosłem alarm w 

całym zamku. 

 

Naszym przeciwnikom sprzyjał surowy 

klimat, dzięki któremu mogli podejść pod 

mury warowni po zamarzniętej fosie. 
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Krzyżaków nie było wielu, może liczyli, że 

zdołają nas zaskoczyć. Starałem się podnieść 

morale załogi. Zmotywowani przeze mnie 

obrońcy ruszyli do walki o Olsztyn. 

 

Mimo tego, że mieliśmy znaczną przewagę, 

wielu moich towarzyszy odniosło rany. 

Pierwszy raz w życiu tak bardzo się bałem. 

Ujrzałem małego chłopca, który zranił się w 

lewą nogę. Aby zapobiec tragedii zabrałem 

dziecko z pola bitwy i skierowałem się w 

głąb zamku. Miałem nadzieję, że 

umiejętności medyczne, jakie udało mi się 

do tej pory zdobyć, pomogą dziecku. 

Opatrzyłem ranę, która na szczęście tylko z 

pozoru była groźna i nie czekając ani chwili 

dołączyłem do walczących. 

 

Po długotrwałej i zaciętej walce udało nam 

się obronić Olsztyn. Jestem pewien, że to 

wydarzenie zajmie ważne miejsce w historii 

tego miasta i jestem dumny z tego, że 

mogłem w nim uczestniczyć.  

 

 

 

II miejsce – Joanna Klaus, kl. III e 

 

Frombork, 12 maja 1543 r. 

 

Jestem taki szczęśliwy! Nigdy bym nie 

pomyślał, że moje dzieło „O obrotach sfer 

niebieskich” tak spodoba się papieżowi 

Pawłowi III. Gdy je przeczytał był pod 

ogromnym wrażeniem. „ De revolutionibus 

orbitum coelestuim” wydrukowano w 

Norymberdze w aż 500 egzemplarzach! 

Cieszę się, że udało mi się opublikować moje 

dzieło. Pracowałem nad nim bardzo długo, 

włożyłem w nie dużo pracy i wysiłku. Jak 

widać – opłaciło się! W moim dziele 

zawarłem opis heliocentrycznej i 

heliostatycznej budowy wszechświata. Zajęło 

mi to dużo czasu, a swą teorię spisałem aż w 

sześciu księgach. 

 

Dużo osób składało mi gratulacje, ale też 

duże grono potępiło moje przemyślenia i 

rozważania na ten temat. Dziś właśnie 

rozmawiałem z Marcinem Lutrem. 

Stwierdził, że wywracam astronomię do góry 

nogami. Może jest w tym trochę prawdy, 

jednak mam dowody na to, że poprzednie 

teorie są błędne. Więc dlaczego kolejne 

pokolenia mają opierać swoje myśli na 

mylnych teoriach i obliczeniach? Właśnie w 

tym celu stworzyłem nową – zgodną ze 

stanem faktycznym – dokumentację teorii 

heliocentrycznej. Jestem z niej dumny. 
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Nie boję się żadnych konsekwencji 

związanych z opublikowaniem mojej teorii 

choć wiem, że mogą one wpłynąć na moją 

dalszą karierę. Nie waham się jednak, 

ponieważ chcę, żeby świat wiedział jak jest 

naprawdę i będę do tego dążył mimo 

wszystkich trudności, przeciwności losu oraz 

nieprzyjemności, na które napotkam. 

 

 

III miejsce – Patrycja Sidorowicz, kl. II d 

 

Norymberga, 1543 r. 

Drogi pamiętniku! 

                                                                                                     

Dziś jest najważniejszy 

dzień mojego życia. W 

Norymberdze ukazało 

się drukiem moje dzieło 

„O obrotach sfer 

niebieskich”. Udowodniłem 

nim heliocentryczną budowę 

świata, nad którą pracowałem 29 lat – 

włożyłem w nią wiele wysiłku i całe swoje 

serce.  

 

Już od rana byłem bardzo podekscytowany 

faktem, że nadszedł ten niezwykle ważny 

moment w moim życiu. Wstałem rano z 

uśmiechem na twarzy. Najbardziej ciekawiła 

mnie reakcja odbiorców. Ciągle dręczyły 

mnie pytania: ,,Jak ludzie zareagują? Jak 

przyjmą treść napisanego przeze mnie 

dzieła?’’. Chodziłem w kółko i obmyślałem 

wszystkie możliwe wersje reakcji 

społeczeństwa. 

 

Następnych kilka godzin spędziłem nad 

rozwiązywaniem trudnych i 

skomplikowanych zadań z matematyki, 

ponieważ to mnie uspokajało. Znalazłem też 

trochę czasu na poczytanie ciekawostek na 

temat prawa i ekonomii – bardzo lubię to 

robić, od dziecka interesuję się tymi 

dziedzinami.  

 

Wracając do mojego dzieła, chciałem 

udowodnić heliocentryczną teorię budowy 

Układu Słonecznego. Polega ona na 

tym, że Słońce znajduje się w 

centrum, a wszystkie planety 

krążą wokół niego i je obiegają. 

Po to zostałem astronomem, aby 

zostawić po sobie jakiś ślad i 

dopiąłem swego. Jest to niesamowite 

uczucie. Wyznaczyłem sobie trudny cel i 

cierpliwie dążyłem do jego osiągnięcia. 

Dzisiejsza publikacja jest zwieńczeniem 

moich starań – czuję się spełnionym i 

szczęśliwym człowiekiem.  

 

 

„Gwiazda Kopernika”, 

czyli o sile marzeń 

 

„Gwiazda Kopernika” to animowany film 

familijny w reżyserii Zdzisława Kudły i Andrzeja 
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Orzechowskiego, który opowiada o dzieciństwie 

i młodości słynnego, polskiego astronoma, 

Mikołaja Kopernika. 

 

Mikołaj jest bystrym i ciekawym świata 

dzieckiem. Razem z przyjaciółmi marzy o 

dalekich podróżach, jest nawet gotów na 

ucieczkę, by tylko poznać odległe krainy. Gdy 

ma dziesięć lat, astrolog Paul von de Volder 

przepowiada mu przyszłość, dzięki której w 

chłopcu rozwija się zainteresowanie gwiazdami. 

Po śmierci ojca rozpoczyna on studia na 

Uniwersytecie Jagiellońskim. Tu po raz kolejny 

pojawia się postać niderlandzkiego astrologa, 

który walczy z Wojciechem z Brudzewa i innymi 

profesorami uniwersytetu o duszę studenta. 

Młody, niepokorny Kopernik zadaje dociekliwe 

pytania, z młodzieńczą odwagą podważa 

utrwalone przekonania. Z wątpliwości i pytań, 

które targają Mikołajem rodzi się rewolucyjna 

teza o wzajemnym położeniu Ziemi względem 

Słońca. 

 

Moim zdaniem animacja „Gwiazda Kopernika” 

w sposób obrazowy i przystępny nawet dla 

najmłodszych widzów pozwala poznać postać 

znanego na całym świecie astronoma, wielkiego 

odkrywcy i człowieka, który dzięki sile marzeń i 

odwadze dokonał przełomowego odkrycia i 

zmienił sposób patrzenia na nasze miejsce we 

wszechświecie.   

Martyna Gorlewska, kl. II a 

 

ZAGADKI O WSZECHŚWIECIE 

 

Kiedy po niebie wędruje nocą, 

dokoła niego gwiazdy migocą. 

Raz jest jak rogalik, 

raz okrągły jak talerz. 

Kiedy słońce wschodzi, 

wnet z nieba ucieka. 

……………………………………….. 

 

Wysoko na niebie 

nocą się zjawiają. 

Tworzą gwiazdozbiory, 

wesoło mrugają. 

……………………………………….. 

 

Świecę mocno dzionek cały, 

żeby wszystkim ciepło dać, 

by zobaczyć jak przychodzę, 

trzeba bardzo wcześnie wstać. 

……………………………………….. 

REBUS 
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Znajdź właściwą drogę: 
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