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Z ŻYCIA SZKOŁY 

 Kwiecień Miesiącem Pamięci Narodowej 

 Szkolny Dzień Życzliwości 

 Egzaminy gimnazjalne 

 Święto Patrona 

 Święto Konstytucji 3 Maja 

 Uczennice Gimnazjum posłankami SDiM 

 Wywiad z posłankami 

 Kolejna debata wolontariatu za nami! 

 Wizyta w Łowiczu 

 Lekcja w terenie 

 

NA LUZIE 
 Humor szkolny 

 Krzyżówka 

 

 

 

 

 

SZKOLNE KALENDARIUM  
 

23 CZERWCA – ZAKOŃCZENIE ZAJĘĆ w ROKU SZKOLNYM 2016/ 2017 

 

To już ostatnie wydanie gazetki Echa z Wojciecha w tym roku szkolnym oraz nasze ostatnie 

wydanie. Jesteśmy zadowoleni, że przez dwa lata mogliśmy redagować dla Was szkolną gazetkę. 

Ten czas będziemy wspominać bardzo miło. 

 Życzymy Wam wspaniałego wypoczynku podczas wakacji! 

 

          Redakcja 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zespół redagujący gazetkę: koło dziennikarskie uczniów z klas trzecich pod opieką 

 pani Jolanty Markowicz 
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W kwietniu każdego roku pamiętamy o naszych 

bohaterach narodowych oraz o ofiarach walki 

o wolność naszej Ojczyzny.  

11 kwietnia 2017 r., na piątej godzinie lekcyjnej, 

uczniowie z klasy II C przedstawili projekt edukacyjny 

pt, „Miesiąc kwiecień - Miesiącem Pamięci 

Narodowej”. Projekt dotyczył zbrodni katyńskiej 

i tragicznej śmierci żołnierzy. Katyń - to miejsce 

zbrodni dokonanej na niewinnych ludziach przez 

bezwzględnych katów. To symbol i świadectwo męczeństwa Polaków. W katyńskim lesie, bez żadnego 

konkretnego powodu, bez możliwości pożegnania się z bliskimi, bez godnego pochówku, zostali 

zamordowani polscy jeńcy wojenni. Społeczność uczniowska minutą ciszy oddała hołd ofiarom tragedii.  

Projekt został przygotowany pod opieką Pani Lucyny Kubik  
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11 kwietnia, odbył się Szkolny Dzień Życzliwości, który 

jednocześnie był projektem edukacyjnym trójki drugoklasistek: 

Patrycji Jagiełło, Patrycji Pąśko i Katarzyny Piekut. Projekt 

nadzorowała pani Agnieszka Bojke. Cała akcja opierała się na 

rozsyłaniu życzliwych wiadomości do kolegów i koleżanek z całej 

szkoły, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły. Każda klasa 

miała własny kolor karteczek, które rozdawali przedstawiciele, 

a następnie wrzucali gotowe wiadomości do specjalnego pojemnika. 

Ku zaskoczeniu wszystkich podczas trzech przerw wokół 

przedstawicieli zebrał się tłum uczniów chcących wysłać jak 

najwięcej życzliwych wiadomości. Pod koniec dnia przyszedł czas na 

posegregowanie i podliczenie karteczek. Zespołowi projektowemu 

w realizacji „Dnia życzliwości” pomagali przedstawiciele 

samorządów klasowych. 

Wiadomości zostały dostarczone adresatom już na drugi dzień, 

wywołując przy tym uśmiech na wszystkich twarzach i łzy 

wzruszenia. Mimo początkowych obaw o powrót karteczek 

z negatywną treścią, wszyscy na ten dzień zapomnieli o głupich 

żartach, żadna kartka nie wróciła. W piątek 28 kwietnia, na tablicy 

Samorządu Uczniowskiego, pojawiła się informacja z wynikami 

i ilością punktów do Wiosła Wojciecha, które otrzymała każda klasa. 

Gratulujemy klasom IIIa IIc i Ia miejsc na podium. Wszystkim 

klasom dziękujemy za zaangażowanie się w nasz projekt 

i sympatyczny odbiór akcji. Szczegółowe wyniki znajdują się 

w tabeli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miejsce Klasa Liczba 

karteczek 

Punkty do Wiosła 

Wojciecha 

1 IIIa 330 10 

2 IIc 318 9 

3 Ia 228 8 

4 Ib 215 7 

5 Ic 212 7 

6 IIIc 192 6 

7 IIb 188 6 

8 IIIb 165 5 

9 IIa 148 5 
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 21, 22 i 23 kwietnia uczniowie klas trzecich pisali egzamin gimnazjalny. Pierwszego dnia 

rozwiązywali zadania z historii i WOS-u oraz języka polskiego. Drugiego dnia zmierzyli się 

z przedmiotami przyrodniczymi i matematyką. Trzeci dzień to języki obce. Wrażenia uczniów po 

egzaminie były różne. Jedni uważali, że egzamin był trudny - inni, że łatwy. Wyniki będą 15 czerwca, 

wtedy wszystko się okaże. My wierzymy, że uczniowie naszego Gimnazjum egzamin napisali bardzo 

dobrze, czego im życzymy.  

 

 

 

 

 W poniedziałek 24 kwietnia, w naszej 

szkole obchodziliśmy Święto Patrona. 

Spotkanie rozpoczęło się od piosenki Hallelujah 

w wykonaniu dwóch uczennic z klasy II i III. 

Po wprowadzeniu Sztandaru Szkoły został 

odśpiewany Hymn Państwowy. Po powitaniu 

przez Panią Dyrektor przybyłych gości 

i przemówieniach, przedstawiciele Samorządu 

Uczniowskiego przedstawili osiągnięcia 

uczniów naszej Szkoły. Słuchając 

podsumowania pracy naszego Gimnazjum 

wszyscy możemy być dumni, gdyż duża grupa 

uczniów odniosła sukcesy. W naszym 

Gimnazjum dzieje się bardzo dużo i każdy 

może rozwijać swoje zainteresowania. 

W dalszej część uroczystości wręczono róże 

nauczycielom, fundatorom oraz biorącym udział 

w wydarzeniu rodzicom. Uroczystość ubarwił 

występ uczniów uczęszczających na kółko 

teatralne, przygotowany przez panią Renatę Wójcik. Przedstawienie było unowocześnieniem klasycznych 

Dziadów. Na koniec obejrzeliśmy układ choreograficzny, który został przygotowany pod kierunkiem pani 

Danuty Sułek. Goście mogli również obejrzeć gazetki ścienne poświęcone działalności naszego Gimnazjum. 

Ten dzień był niezwykły i niezapomniany pomimo niesprzyjającej pogody. 

          Wiktoria Fliegel i Klaudia Placek 

 

  ŚWIĘTO PATRONA 
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 28 kwietnia w naszej Szkole odbył się uroczysty apel z okazji 226 rocznicy uchwalenia Konstytucji 

3 Maja. Uroczystość rozpoczęło wprowadzenie Sztandaru Szkoły i odśpiewanie Hymnu. Uczniowie z klas 

drugich przedstawili prezentację multimedialną ukazującą historię powstania pierwszej w Europie konstytucji 

– zwanej Konstytucją 3 Maja. Podczas części artystycznej uczniowie recytowali patriotyczne wiersze 

i opowiadali o tym, jak doszło do ogłoszenia tego wiekopomnego dokumentu. Opiekunem uczniów biorących 

udział w projekcie była Pani Lucyna Kubik, natomiast oprawę muzyczną przygotowała Pani Danuta Sułek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Julia Kłąb i Aleksandra Grzelka, uczennice klasy IIa 

zostały laureatkami Ogólnopolskiego Konkursu XXIII sesji 

SDiM i 1 czerwca, czyli w Międzynarodowym Dniu 

Dziecka, zasiądą w ławach poselskich. 

Uczennice realizowały projekt "Lokalni 

bohaterowie w przestrzeni publicznej”, 

o którym pisaliśmy we wcześniejszym 

numerze. O zaszczytny tytuł posła SDiM 

rywalizowało 1036 uczniów.  

   GRATULUJEMY! 
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Jak dowiedziałyście się o projekcie i jak brzmiał jego temat? 

O projekcie dowiedziałyśmy się od Pani Jolanty Markowicz. Tematem projektu była przestrzeń lokalna 

wolna od totalitaryzmu lub lokalni bohaterowie. Wybrałyśmy drugą część tematu, ponieważ w naszej 

okolicy nie ma miejsc związanych z totalitaryzmem. 

Na czym polegało Wasze zadanie projektowe? 

Naszym zadaniem było znalezienie, rozsławienie i uhonorowanie osoby, która działała na rzecz 

społeczności lokalnej.  

Jak dowiedziałyście się o Pani Mariannie Foks pseudonim, Czarna Marysia'? 

Dowiedziałyśmy się od Pana Kazimierza Figata, który wspominał o Czarnej Marysi przy 

ubiegłorocznym projekcie.  

Z jakich źródeł korzystałyście i kto udzielił Wam pomocnej dłoni? 

Głownie korzystałyśmy ze wspomnień Pana K. Figata. Również otrzymałyśmy pomoc od Pani 

Marianny Krawczyk, która była siostrzenicą Pani Marianny. Projekt nie odniósł by takiego sukcesu 

gdyby nie  Pani Strzemińska i Pani Markowicz, które poświęciły swój cenny czas i ofiarowały  nam 

wielką pomoc i wsparcie. 

Dlaczego wybrałyście właśnie panią Mariannę Foks? 

Wybrałyśmy panią Mariannę Foks, ponieważ jest to wspaniała osoba, która swoim postępowaniem 

zasłużyła na szacunek. Całe swoje życie poświęciła drugiemu człowiekowi, ryzykowała swoim życiem, 

aby pomóc ludziom w czasie wojny. 

Skąd wzięłyście pomysł na umieszczenie tablicy pamiątkowej w centrum Makowa? 

Przychodziły nam do głowy różne pomysły, jak: zmiana nazwy ulicy, nadanie imienia Pani Marianny 

Foks dla placu obok naszego gimnazjum. Jednak kamień znajdujący się na skwerze przed Gimnazjum  

nadawał się idealnie, aby  umieścić tablicę upamiętniająca tą wspaniałą osobę. 

Jak czujecie się z tym, że uhonorowałyście bohaterkę zasługującą na szacunek? 

Pani Marianna Foks jest dla nas autorytetem.  Jesteśmy dumne, że dzięki naszemu projektowi udało się 

wyszukać lokalnego bohatera. Bohaterów nie trzeba szukać daleko, ponieważ oni są wśród nas. 

Dziękujemy za poświęcony czas 

My również dziękujemy   Wywiad przeprowadziły: Anna i Dorota 
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 24 maja na 6 i 7 godzinie 

lekcyjnej już po raz trzeci w naszej 

szkole odbyła się Międzygimnazjalna 

Debata Wolontariatu. Tegorocznymi 

tematami spotkania było kreowanie 

swojego wizerunku i  zawieranie 

znajomości w sieci. W wydarzeniu 

wzięły udział następujące szkoły  

i instytucje: Gimnazja z Żelaznej,  

z Jeruzala i ze Strzybogi, Gimnazja 

numer 1, 2 i 3 ze Skierniewic oraz 

Hospicjum im. Anny Olszewskiej ze 

Skierniewic. Na debacie pojawiła się 

również przedstawicielka Powiatowej 

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 

ze Skierniewic. Spotkanie poprowadziły 

Weronika Grublewska uczennica klasy 

IIIA i Małgosia Maciejak uczennica 

klasy IIB.  Debatę rozpoczęła Dyrektor 

Gimanzjum pani Helena Groszkowska-

Grymuza, która powitała przybyłych 

gości. Na początku wszyscy uczestnicy 

zostali podzieleni na cztery 

siedmioosobowe grupy, z czego 

w każdej miał być przedstawiciel ze 

wszystkich obradujących szkół.  Grupy 

miały do wykonania następujące 

zadania: Podanie wad i zalet 

zdobywania znajomości w sieci i realu, 

wypisanie na karteczkach 

i przyczepienie do przygotowanej 

wcześniej wagi korzyści i strat 

wynikających z kreowania swojego 

wizerunku w sieci, a także wyszukanie 

w Internecie definicji i jak największej liczby przykładów       e-wolontariatu.  Była to forma konkursu. 

Najlepsza grupa znalazła aż 50 przykładów. Z tym zadaniem wiązała się również odpowiedź na 

pytanie: Czy osoby medialne mają wpływ na e-wolontariat?. Na zakończenie całe spotkanie 

posumowała opiekun naszego wolontariatu pani Monika Seroczyńska wraz z panią Dyrektor. Każdy 

uczestnik otrzymał słodki upominek. Na pamiątkę debaty każda szkoła otrzymała plakat informujący 

o wolontariacie, który w trakcie całego spotkania wykonywali wyznaczeni wolontariusze. Debata 

upłynęła w miłej atmosferze i mimo burzy i ulewy za oknem, wszyscy wyszli ze spotkania 

uśmiechnięci i promienni. Mamy nadzieję, że mimo ostatnich już lat działania Gimnazjum uda się 

jeszcze zorganizować choćby jedną taką debatę, a wolontariuszom życzymy owocnej i udanej pracy.  

Niech pomoc, którą niosą, da im satysfakcję i radość życia. 

        

         Anna Tarnowska, Dorota Strożek      
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 26 maja grupa uczniów z klas drugich oraz trzecich 

pojechała na warsztaty zawodowe do Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 3 w Łowiczu. Uczniowie powitali nas 

krótką częścią artystyczną w wykonaniu zespołu tanecznego, 

następnie podzielono nas na dwie grupy. Pierwsza udała się na 

warsztaty fryzjerskie, a druga na warsztaty gastronomiczne. 

Podczas warsztatów "fryzjerzy" wraz z pomocą uczniów owej 

szkoły wykonywali olśniewające fryzury, "kucharze" natomiast 

zabrali się za przygotowywanie pysznych tortilli, które na 

koniec zajęć zostały skonsumowane. Wszyscy uczestnicy 

warsztatów wzięli udział w prezentacji o zdrowym żywieniu 

oraz mieli okazję skosztowania ekologicznych deserów. Wizyta 

zakończyła się zwiedzaniem szkoły. 

Podsumowując, cały wyjazd uważamy za udany, ponieważ 

każdy świetnie się bawił, nauczył czegoś nowego oraz poznał 

ofertę łowickiej szkoły ponadgimnazjalnej. 

 

 

 

 

26 maja uczniowie klasy IIIa wybrali się na pieszą wycieczkę, której celem było zwiedzenie okolicy 

i spędzenie czasu w osadzie myśliwskiej, która znajduje się w Makowie Kolonii. Uczniowie wraz 

z opiekunami – Piotrem Gradowskim, Moniką Seroczyńską i Krystyną Strzemińską ruszyli w kierunku 

cmentarza, gdzie odwiedzili groby rodziny Nemethy.  Rodzina ta zajmowała się chodowlą bażantów 

w Makowie dla cara Rosji. Następnie udaliśmy się do lasu, którym dostaliśmy się na Mokrą Lewą. 

Następnym przystankiem była Wola Makowska i znajdujące się na jej terenie stawy, gdzie zrobiliśmy 

pamiątkowe zdjęcia. Naszą wędrówkę zakończyliśmy w osadzie myśliwskiej, gdzie odpoczęliśmy po 

męczącej drodze. Na miejscu rozpaliliśmy ognisko i upiekliśmy kiełbaski. Opiekunowie w ramach projektu 

Erasmus+ przeprowadzili zajęcia edukacyjne z języka niemieckiego, geografii, biologii oraz fizyki, dając nam 

zadania do rozwiązania. Po wszystkim wyruszyliśmy w drogę powrotną do Gimnazjum. Wszyscy uczniowie 

byli zadowoleni z wycieczki krajoznawczej, którą z przyjemnością byśmy powtórzyli.  

            Marlena i Natalia 
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Po klasówce z matematyki rozmawiają dwaj koledzy: 

-Ile zrobiłeś zadań? 

- Ani jednego. 

- Ja też. Pani znowu powie, że ściągaliśmy od siebie. 

 

Uczeń wraca z wakacji do szkoły i mówi do kolegi: 

- Szkoda, ze tego nie widziałeś, jechałem na słoniu, a obok mnie dwa lwy... 

- I co dalej, i co dalej?... 

- Musiałem zejść z karuzeli... 

 

 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

 

 

1. Ptak występujący nad morzem. 

2. … akacjowa. 

3. Bardzo słodka, gęsta, ciągliwa, twardniejąca z czasem masa. 

4. „Kto pod kim dołki kopie, ten sam w nie...” 

5. Roztwór kwasu octowego. 

6. Imieniny obchodzi 23 czerwca. 

7. Ciemny owoc rosnący latem. 

 

           Natalia i Marlena 

 


