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 Z ŻYCIA SZKOŁY 

 Tydzień Europejski 

  Lekcja parlamentaryzmu 

  Wiwat 3 Maja 

 Konkurs językowy 

 Święto Rodziny w Starostwie 

 Dzień Ziemi 

 Debata wolontariatu 

 XXII sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży zakończona! 

 Wywiad z panią Dyrektor 

 SPORT 

 Ruch rzeźbi umysł 

 Wycieczki krajoznawcze 

 

PODSUMOWANIE ZAJĘĆ 
 

NA LUZIE 
 Humor szkolny 

 

 

 

SZKOLNE KALENDARIUM      
24 czerwca - Zakończenie roku szkolnego 2015/2016 

 

 

27 czerwca -31 sierpnia 

 
 
 

 
Zespół redagujący gazetkę:  

koło dziennikarskie uczniów z klas drugich pod opieką pani Jolanty Markowicz 
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 4 maja 2016 roku w naszej szkole rozpoczął się Tydzień Europejski i trwał do 9 maja 2016 

roku. I etapem tygodnia było spotkanie klas drugich z panią poseł Dorotą Rutkowską. 5 maja 

nauczyciele języków obcych zorganizowali IV Międzygimnazjalny Konkurs Wiedzy o Krajach 

Anglojęzycznych i Niemieckojęzycznych. W czasie Tygodnia Europejskiego odbył się również 

konkurs wiedzy o krajach Unii Europejskiej, który składał się z dwóch etapów. Finałowy etap został 

rozegrany 9 maja. Wzięły w nim udział trzy najlepsze drużyny: przedstawiciele klas: IIA, IIB i IIIA. 

Wszystkie drużyny wykazały się świetną wiedzą na temat krajów UE, ale najlepszą drużyną okazała 

się drużyna z klasy IIA w składzie: Natalia Łukasik, Marlena Łukasik i Anna Tarnowska. 

Rozstrzygnięty również został konkurs na plakat o ''Krajach Europejskich''. W tym konkursie I miejsce 

zdobyła klasa IIIA.  

 Na zakończenie Tygodnia Europejskiego mieliśmy okazję posłuchać występu grupy wokalnej 

przygotowanej przez panię D. Sułek. 

  Tydzień Europejski był dla wszystkich bardzo dobrym sposobem zdobywania i utrwalenia 

informacji o państwach UE. Za organizację tych europejskich dni odpowiedzialna była pani Krystyna 

Strzemińska.  

           Julka, Dorotka i Ania 
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 Dnia 4 maja w naszej szkole odbyła się 

lekcja parlamentaryzmu dla uczniów klas drugich, 

przeprowadzona przez panią poseł Dorotę 

Rutkowską. Zebrani uczniowie na świetlicy, 

z ciekawością słuchali pani Doroty Rutkowskiej, 

która opowiadała o pracy w sejmie oraz o tym, 

jaką drogę trzeba przebyć, aby zostać posłem. 

Dowiedzieliśmy się również ile procedur musi 

przejść ustawa, by została zatwierdzona przez 

prezydenta i weszła w życie. Otrzymaliśmy teczkę 

z Trybami Ustawodawczymi, aby lepiej zrozumieć 

legislację ustawy. Pani poseł przybliżyła nam 

w skrócie, na czym polega jej praca oraz 

opowiedziała nam o swojej drodze do poselskiej 

ławy. Dowiedzieliśmy się, że praca posła nie jest 

taka prosta jak nam się wydaje. Na zakończenie 

pani poseł odpowiadała na nasze pytania, 

dotyczące Sejmu oraz  swojej osoby. Na 

zakończenie zostały nam podarowane drobne 

upominki w postaci długopisu i odblasku.  

Podczas trwania lekcji parlamentaryzmu dwóch 

ochotników układało puzzle z Trybem 

Ustawodawczym. Z zadaniem poradzili sobie 

wspaniale. Uczniowie zgodnie stwierdzili, że taka 

lekcja to świetny pomysł, ponieważ mogli zdobyć 

ważne informacje na temat pracy Sejmu 

z „pierwszej ręki”, tych informacji nie znajdą 

w podręcznikach szkolnych, a przede wszystkim 

mieli niepowtarzalną okazję osobiście porozmawiać 

z osobą, która ma wpływ na losy naszego kraju oraz 

naszej „małej ojczyzny”.         Marlena i Natalia 

 

 

 

4 maja w naszej szkole na górnym korytarzu odbył 

się apel poświęcony Konstytucji 3 Maja. Dla 

upamiętnienia tego doniosłego faktu w historii 

Polski, uczniowie pod opieką pani Kubik 

przygotowali inscenizację. Uroczystość tę 

zainicjowało wprowadzenie sztandaru i odśpiewanie 

hymnu narodowego, po którym odbyła się część 

artystyczna. Podczas apelu, otrzymaliśmy 

możliwość przypomnienia sobie historii dotyczącej 

uchwalenia Konstytucji 3 Maja, konstytucji 

pierwszej w Europie a drugiej na świecie. 

Dziękujemy za tę lekcję historii.    

      Dawid 
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 5 maja w ramach Tygodnia Europejskiego nauczyciele języków obcych zorganizowali 

IV Międzygimnazjalny Konkurs Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych i Niemieckojęzycznych. 

W konkursie uczestniczyły 4 szkoły: Gimnazjum z Łyszkowic, Gimnazjum z Koluszek, Gimnazjum 

nr 3 ze Skierniewic oraz Gimnazjum Św. Wojciecha w Makowie. Każda szkoła reprezentowana była 

przez dwuosobowy zespół. Naszą szkołę reprezentowali: Kinga Plichta, Natalia Nowak i Michał 

Cybulski (część anglojęzyczna i część niemieckojęzyczna. Wszyscy uczniowie wykazali się dużą 

wiedzą. Nasi przedstawiciele zajęli w każdej z części trzecie miejsce.  

 

 

 

 W dniu 12 maja 2016 roku w Starostwie Powiatowym w Skierniewicach obchodzono 

Międzynarodowy Dzień Rodziny-święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 września 

1993 r. Ma ono na celu zwrócenie uwagi społeczeństwa na szczególną rolę rodziny. Uroczystość 

rozpoczęła się o godzinie 12 a zakończyła o 15. Z tej okazji do Starostwa przyjechali uczniowie 

z okolicznych szkół, aby zaprezentować swoje talenty. Rozstrzygnięty został również konkurs pt. 

„Powiatowy Mistrz Ortografii”. Z naszej szkoły na rozdanie nagród pojechali: Piotr Skalski (2B), Julia 

Paradowska, Artur Trębski (1B). Na pokaz talentów pojechała grupa taneczna z układem do utworu 

Czyngis Chan. Uczniowie pojechali pod opieką: pani Dyrektor, pani M. Tomaszewskiej oraz pani 

D. Sułek. Na sam koniec wszyscy uczestnicy otrzymali mały poczęstunek-sok oraz drożdżówkę. Ten 

dzień był bardzo przyjemny i wszyscy dobrze się bawili.     Julia, Ania, Dorotka 

         

    

 Z okazji Dnia Ziemi członkowie koła LOP 

wraz z opiekunem, panem P. Gradowskim wzięli 

udział w akcji sadzenia lasu na terenach należących 

do koła łowieckiego „Bażantarnia” w Makowie. 

W sumie posadzili około 500 świerków. Przy okazji 

sadzenia lasu wysłuchaliśmy krótkiej prelekcji na 

temat gospodarki leśnej. Akcja sadzenia lasu 

zakończyła się pieczeniem kiełbasek i słodkim 

upominkiem przygotowanym przez panów 

myśliwych.  
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W ramach Dnia Ziemi w szkole odbył 

się apel, na którym odbył się konkurs 

wiedzy przyrodniczo-krajoznawczej, 

przeprowadzony wg zasad teleturnieju 

„Jeden z dziesięciu”. W eliminacjach 

do konkursu wzięło udział ponad 50 

uczniów. Zwyciężczynią została 

uczennica klasy IIB, Wiktoria Smolec, 

która w nagrodę otrzymała piękny album o tematyce turystyczno-krajoznawczej. Podczas apelu grupa 

uczniów  z klasy IIA zaprezentowała swój projekt edukacyjny pt.: „Co nam daje las?” Korytarz 

szkolny na kilka dni stał się galerią plakatów o tematyce ekologicznej wykonanych przez uczniów 

poszczególnych klas. W ostatnim dniu dokonano oceny plakatów. Pierwsze miejsce zajął plakat 

wykonany przez uczniów klasy IIB.      

 

 

 

 

 30 maja w naszej szkole odbyła się debata zorganizowana przez Szkolne Koło Wolontariatu. 

Spotkanie na temat: „Wartości w życiu współczesnego młodego człowieka” było jednym z zadań 

projektu Szkoły z Klasą 2.0, do którego przystąpili wolontariusze naszej szkoły. Do udziału 

w warsztatach zostały zaproszone szkoły z Lipiec Reymontowskich oraz Żelaznej. Swoją obecnością 

zaszczycili nas także goście: psycholog z Powiatowej Poradni Pedagogiczno - Psychologicznej 

w Skierniewicach - Pani Emilia Safianowska oraz pracownik Hospicjum im. Anny Olszewskiej 

w Skierniewicach.  
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Po uroczystym otwarciu debaty przez Panią Dyrektor, wysłuchaliśmy recytacji wiersza „List do syna” 

w wykonaniu ucznia klasy I B Tomasza Kowalczyka. Następnie uczestnicy spotkania 

w pięcioosobowych zespołach odpowiadali na pytania dotyczące wiersza. Kolejnym zadaniem była 

interpretacja piosenki „Granice” Eldo. Po prezentacji prac przyszedł czas na kawę i słodki 

poczęstunek.  

 Na zakończenie debaty głos zabrali zaproszeni goście oraz opiekunki wolontariatu - panie 

Agnieszka Bojke i Monika Seroczyńska.  

Cieszę się, że mogłam wziąć udział w debacie i uważam, że było to bardzo ciekawe i dobrze 

zorganizowane spotkanie. 

        Aleksandra Za rębska 

 

 

 

Już po raz XXII młodzi posłowie spotkali się w Sali Posiedzeń Sejmu, by wspólnie przegłosować 

wypracowaną wcześniej uchwałę. Tematem przewodnim tegorocznego posiedzenia były Miejsca 

pamięci – materialne świadectwo wydarzeń szczególnych dla lokalnej 

i narodowej tożsamości. W projekcie wzięli udział uczniowie szkół 

gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych, którzy w czasie 

siedmiotygodniowej rekrutacji musieli podjąć działania animacyjno-
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badawcze związane z wybranym miejscem pamięci. Spośród 626 dwuosobowych zespołów komisja 

oceniająca Instytutu Pamięci Narodowej wyłoniła 230 najwyżej ocenionych, które 1 czerwca miały 

okazję zasiąść w ławach poselskich. Z naszego Gimnazjum w ławach poselskich zasiadły dwa zespoły 

w składzie: Wiktoria Smolarek i Aleksandra Zarębska oraz Anna Kocemba i Wiktoria Smolec.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 31 maja o godzinie 9:15 zebraliśmy się na parkingu przy ulicy Jagiellońskiej 29 

w Skierniewicach. Około godziny 9:30, po zajęciu miejsc w autokarze, udaliśmy się na Łódź Kaliską, 

z której odebraliśmy kolejne osoby z województwa łódzkiego, biorące udział w projekcie. Dalsza 

droga do stolicy minęła nam w miłej atmosferze oraz integracji. Po dojechaniu na miejsce przyszedł 

czas na zakwaterowanie uczestników w hotelu Aramis. Podczas tej czynności zostały nam wręczone 

drobne upominki od Rzecznika Praw Dziecka oraz suchy prowiant w postaci kanapek. Po 

przydzieleniu pokoi mieliśmy ok. godziny czasu wolnego, podczas którego mogliśmy odpocząć po 

podróży. O godzinie 15:20 wszyscy zeszliśmy do holu, gdzie podzielono nas na województwa, 

przydzielono przewodników kierowców oraz opiekunów z IPN-u. O godzinie 16:00 wyruszyliśmy 

z parkingu w kierunku Powązek, celem zwiedzania miejsc pamięci narodowej. Podczas drogi na 

cmentarz przewodnik opowiadał nam wiele ciekawostek związanych z mijanymi obiektami. Gdy 

zaczęliśmy "zwiedzać" ww. cmentarz, diametralnie zmieniła się pogoda i zaczęło padać, lecz nie 

przeszkodziło nam to w dalszym zapoznawaniu się z historią poległych za Ojczyznę. Następnie 

pojechaliśmy na Starówkę, gdzie spacerując poznawaliśmy kolejne miejsca pamięci. Ok. godziny 

20:00 dotarliśmy do hotelu na obiadokolację, która była bardzo smaczna. Po posiłku udaliśmy się do 
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swoich pokoi, gdzie mogliśmy miło spędzić czas w towarzystwie innych uczestników. Uważam, że 

pierwszy dzień naszego pobytu w Warszawie był bardzo przyjemny i ciekawy. 

  Następnego dnia musieliśmy wstać bardzo wcześnie, ponieważ o godzinie 6:00 mieliśmy 

śniadanie. Po skonsumowaniu wczesnego posiłku udaliśmy się do pokoi, w których dość szybko 

musieliśmy przebrać się w eleganckie stroje, zabrać bagaże oraz zjechać windami, tak jak 

poprzedniego dnia, do holu. Na dole wraz z opiekunami z kuratorium wsiedliśmy do autokarów. Po 

sprawdzeniu listy obecności w wyśmienitych nastrojach wyruszyliśmy pod gmach Sejmu RP. Na 

miejscu musieliśmy przejść rutynową kontrole, podczas której ochroniarze sprawdzali nasze dane 

osobowe oraz zawartość torebek. Po owej czynności mogliśmy pozwiedzać budynek Sejmu i wziąć 

drobne upominki przygotowane dla nas w sali kolumnowej. Mieliśmy również okazję zrobić sobie 

zdjęcie z niektórymi członkami różnych partii. O godzinie 10:00 rozpoczęło się posiedzenie XXII sesji 

SDiM, podczas którego głos zabrali m. in.: pani Minister Edukacji, Marszałek Sejmu, przedstawiciel 

IPN-u, rzecznik praw dziecka, przewodniczący komisji edukacji nauki i młodzieży, dyrektor rozwoju 

edukacji oraz młodzi posłowie. Całe posiedzenie było ciekawe, wartościowe, ale momentami dość 

emocjonalne. O 13:30 sesja dobiegła końca a wszyscy udali się na posiłek w sejmowej restauracji. Po 

pysznym obiedzie wszyscy uczestnicy wyruszyli w drogę powrotną. Podczas drogi powrotnej 

mieliśmy dobre humory. Nie było końca rozmowom, a nawet śpiewaliśmy. Myślę, że ten dzień był 

ciekawy. Uważam również, że projekt jest bardzo wartościowy i był wspaniałą przygodą, dlatego 

cieszymy się, że mogłyśmy wziąć w nim udział. Dziękujemy opiekunom za pomoc w realizacji tego 

projektu. 

Wiktoria Smolec  
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7 czerwca 2016 r. odbyło się wojewódzkie podsumowanie XXII sesji SDiM w Skierniewicach. Na 

uroczystość przybyli uczniowie z całego województwa, którzy uzyskali status posła (w sumie 

14 zespołów) i 1 czerwca zasiedli w ławach poselskich Sejmu RP. Przybyli również przedstawiciele 

władz wojewódzkich i samorządowych. Posłowie, którzy uzyskali najwięcej punktów z województwa 

i brali udział w pracach komisji poselskich nad tegoroczną ustawą SDiM, przedstawili sprawozdanie 

podsumowujące prace w komisjach oraz krótką relację z obrad sejmu w dniu 1 czerwca. Następnie 

posłowie otrzymali nagrody Łódzkiego Kuratora Oświaty oraz nagrody od władz samorządowych, 

a opiekunom zespołów poselskich wręczono podziękowania. Nasze Gimnazjum reprezentowały dwa 

zespoły: Anna Kocemba i Wiktoria 

Smolarek. Opiekunami tego zespołu były 

panie: Jolanta Markowicz i Marzena 

Tomaszewska. Drugi zespół to Wiktoria 

Smolarek i Aleksandra Zarębska. 

Opiekunami drugiego zespołu była panie 

Krystyna Strzemińska oraz Lucyna Kubik. 

Całość uroczystości uświetnił występ 

naszych uczniów. Na początku uroczystości młodzież przedstawiła montaż słowno-muzyczny pt. 

„Polska to wielka rzecz” przygotowany przez panią Renatę Wójcik, a na zakończenie wystąpiła grupa 

taneczna do utworu Czyngis Chan, którą przygotowała pani D. Sułek. Uroczystość zakończyła się 

sesją zdjęciową oraz poczęstunkiem. 
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1. Czy pamięta Pani, kim chciała zostać w dzieciństwie? 

- Oczywiście. Od zawsze lubiłam bawić się w szkołę, często sadzałam lalki na krzesłach, uczyłam je, 

prowadziłam dzienniki. Kiedy byłam starsza, chętnie pomagałam moim koleżankom w matematyce  

i biologii, i tym też chciałam się zajmować w przyszłości. 

2. Jakie przedmioty szkolne Pani najbardziej lubiła? 

- Bardzo lubiłam chodzić do szkoły, lubiłam spotykać się z koleżankami i kolegami, lubiłam poznawać nowe 

rzeczy, dużo czytałam. Bardzo lubiłam język polski, interesowały mnie również inne przedmioty: geografia, 

matematyka, chemia, jednak najbardziej fascynowała biologia. 

3. Jaka była Pani pierwsza praca? 

- Podczas wakacji, w czasie studiów, przez miesiąc pracowałam w dziecińcu wiejskim w Świętem. Opiekowałam 

się dziećmi, organizowałam im zabawy, zabierałam na spacer po okolicy. 

4. Odkąd jest Pani dyrektorem, szkoła wzięła udział w wielu projektach i otrzymała liczne certyfikaty. Co 

uważa Pani za największy sukces? 

- Cieszą mnie wszystkie projekty, w których nasza młodzież chętnie uczestniczy, m.in.: 

Samorządy mają głos, Sejm Dzieci i Młodzieży, Szkoła demokracji, Szkoła odkrywców talentów, Szkoła  

z klasą, W-F z klasą, Szkoła dobrego wychowania, Zgodnie z Naturą oraz Sztuka w naszej gminie. Udział w tych 

projektach i programach jest, w moim przekonaniu, dużą szansą na rozwój różnorodnych kompetencji uczniów. 

Za duże osiągnięcie uważam udział i sukcesy (tytuły laureatów i finalistów) naszych uczniów w konkursach 

przedmiotowych stopnia wojewódzkiego i krajowego.  

5. Czy ma Pani jakieś pasje i zainteresowania poza pracą? 

- Moją największą pasją jest rodzina, mam cudną trzymiesięczną wnuczkę Martusię, która pochłania większość 

mojej uwagi. Lubię także czytać książki. Polecam "Sekretne życie pszczół", opowiadające  

o rasizmie w Ameryce. Czytam książki skłaniające do przemyśleń i refleksji, ale również takie, które zawierają 

elementy humorystyczne.  

6. Czy posiada Pani swój osobisty przepis na sukces? 

- Bardzo ważne jest posiadanie marzeń i planów, do których będziemy konsekwentnie dążyć. Do osiągnięcia 

celu niezbędny jest upór i konsekwencja, a czasem i determinacja. Bardzo ważny jest również optymizm 

życiowy, wiara w to, że problemy i przeciwności można przezwyciężyć, a cele zrealizować. Istotna jest 

umiejętność pracy zespołowej, właściwa atmosfera i relacje interpersonalne w pracy, szczególnie w szkole. 

W zawodzie nauczyciela trzeba zapracować sobie na bycie autorytetem, ale przede wszystkim trzeba lubić 

i szanować drugiego człowieka.   

7. Jakie jest Pani największe marzenie? 

- Permanentny rozwój Szkoły: wybudowanie hali gimnastycznej, wyposażenie w sprzęt TIK każdej klasy, 

unowocześnianie bazy oraz angażowanie w co raz to nowe projekty. 

8. Często spotykałam się z stereotypem, że młodzież ze wsi jest gorsza i mniej zdolna od rówieśników 

mieszkających w mieście. Czy zgadza się Pani z tym stwierdzeniem? 

- Absolutnie nie! Miałam okazję pracować zarówno z młodzieżą w mieście jak i na wsi i uważam, że dzieci 

wychowujące się i uczące w małych miejscowościach są lepiej wychowane, bardziej kulturalne i z całą 

pewnością równie zdolne jak młodzież z miast, gdzie młodzi ludzie często borykają się z negatywnymi wpływami 

środowiska, częściej są narażeni na kontakt z używkami, nałogami i innymi ryzykownymi zrachowaniami. 

- Bardzo dziękuję Pani za poświęcony mi czas. Życzę miłego dnia! 

- Dziękuję, byłaś bardzo dobrze przygotowana do wywiadu. Rozmowa z Tobą była przyjemnością! 

       Wywiad przeprowadziła Karolina Sałkowska 
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6 czerwca bieżącego roku odbyła 

się III Lokalna Akcja Sportowa 

pt. „Ruch rzeźbi umysł”. 

Uczniowie klas trzecich wraz 

z nauczycielami wychowania 

fizycznego naszego gimnazjum 

przygotowali dla młodszych 

kolegów i koleżanek ze Szkół 

Podstawowych z naszej okolicy 

dzień pełen wrażeń. Na wspólną 

zabawę przybyła również 

Placówka Pedagogiczna 

w Skierniewicach. Dzieci były 

podzielone na drużny, każda 

z nich miała swoich „Dobrych 

Duszków”, nazwę oraz trasę 

z zadaniami do wykonania. Mieli 

okazję wziąć udział w krótkich 

zajęciach z pierwszej pomocy 

przeprowadzonych przez 

uczennice naszego gimnazjum 

i panią Monikę Seroczyńską. Po 

przebytej trasie na uczestników 

czekał mały poczęstunek. Każdy z biorący udział w zadaniach otrzymał od nas pamiątkowy długopis.  

Dzieciom nie znikał uśmiech z twarzy podczas wspólnej zabawy. Bardzo podobał nam się dzisiejszy 

dzień :)        Kamila Stępniak  

        

 

Jakub Skóra - uczeń klasy Ic Gimnazjum Świętego Wojciecha w Makowie 

zajął pierwsze miejsce i otrzymał nagrodę główną (tablet i album sztuki) 

w Konkursie literacko–plastycznym „Najpiękniejszy zakątek 

województwa łódzkiego” dla dzieci i młodzieży z rodzin zastępczych 

i wielodzietnych z województwa łódzkiego, w grupie wiekowej od 11 do 

18 lat. Organizatorem Konkursu był Urząd Marszałkowski w Łodzi - 

Regionalne Centrum Polityki Społecznej.   

Jakub swoją pracę konkursową - miniaturę chaty łowickiej wykonał 

z zapałek, bardzo pracochłonną i żmudną techniką. Zużył ich ok. 100 

pudełek! 
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  W Krakowie 

zwiedziliśmy malowniczy 

rynek oraz Wawel. 

Wieczorem dotarliśmy do 

Białego Dunajca na 

nocleg. Następnego dnia 

wybraliśmy się do Doliny 

Kościeliskiej. Widoki były 

cudowne, dlatego każdy 

z nas wędrował 

z uśmiechem na twarzy. 

W czwartek wjechaliśmy 

na Gubałówkę. Widok 

panoramy Tatr był 

niesamowity, po prostu 

zapierał dech w piersiach.  

 

Wracając z Gubałówki spacerowaliśmy po Krupówkach, gdzie mieliśmy okazję zakupić pamiątki. 

Wieczorem opiekunowie zorganizowali nam grila i pożegnalną dyskotekę. Ostatni dzień upłynął 

właściwie na drodze powrotnej. Wycieczkę uważamy za bardzo udaną. Często będziemy wracać do 

niej wspomnieniami. Opiekunami wycieczki były panie: R. Wójcik, G. Kowalska, A. Pająk i M. Stań.  

           Karolina Dąbrowska 

 

 

 7 czerwca klasy pierwsze wyjechały na trzydniową wycieczkę na Podlasie. Pierwszego dnia po długiej 

podróży weszliśmy na Świętą Górę Grabarkę, która jest sercem prawosławia w Polsce. Następnie udaliśmy 

się do miejsca noclegowego. Mieszkaliśmy w trzech domkach. Po zjedzeniu obiadokolacji wyruszyliśmy 

zwiedzić Szlak Dębów Królewskich. Ogromne dęby zapierały dech w piersiach.  

Drugiego dnia udaliśmy się do Rezerwatu 

Pokazowego Żubrów. W rezerwacie 

podziwialiśmy, oprócz żubrów, również inne 

zwierzęta, jak: żbiki, sarny, jelenie czy 

tarpany. Po spacerze w rezerwacie udaliśmy 

się do najpiękniejszego miejsca z całej 

wycieczki, do Białowieskiego Parku 

Narodowego. Przez trzy godziny 

zwiedzaliśmy podziwialiśmy uroki tego 

miejsca. Około godziny 17.00 dotarliśmy na 

kolację.  
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Trzeciego dnia meczet i cmentarz w Kruszynianach. 

Przewodnik w bardzo ciekawy sposób opowiadał nam 

o tradycjach islamu. Następnie udaliśmy się na spływ 

kajakowy rzeką Supraśl. Było mokro, bardzo mokro! 

Po spływie udaliśmy się na ostatni punkt programu: 

McDonald. Po najedzeniu się wyruszyliśmy w drogę 

powrotną. Na wycieczce było niesamowicie.  

Dzięki opiekunom: p. P. Gradowskiemu, p. K. 

Strzemińskiej i p. M. Rechnio wróciliśmy bezpiecznie 

do domu, pełni wrażeń i miłych wspomnień.  

  Kamila Maciejak, Aleksandra Grzelka 

 

 

 

 W dniach 8-10 czerwca, pod opieką pań: Moniki Seroczyńskiej, 

Jolanty Markowicz, Marzeny Tomaszewskiej i Agnieszki Bojke, 

mieliśmy okazję podziwiać ziemię warmińsko - mazurską. Po pięciu 

godzinach jazdy dotarliśmy do Olsztyna, gdzie o 13:00 mieliśmy 

seans w planetarium. Potem pojechaliśmy do ośrodka na 

obiadokolacje i nocleg. Drugiego dnia udaliśmy się do Sanktuarium 

Maryjnego w Świętej Lipce. Wysłuchaliśmy tam 

piętnastominutowego koncertu zagranego na pięknych, barokowych 

organach. Po koncercie pojechaliśmy do Wilczego Szańca, który był 

w latach 1941–1944 kwaterą główna Adolfa Hitlera i Naczelnego 

Dowództwa Sił Zbrojnych. Dowiedzieliśmy się tam wiele 

o III Rzeszy i II wojnie światowej. Po zwiedzeniu kwater Hitlera, 

udaliśmy się do Olsztyna, gdzie zwiedziliśmy Stare Miasto.  Po 

obiadokolacji udaliśmy się nad jezioro, aby spędzić czas na kąpieli 

i zabawie.  Ostatniego dnia naszej wycieczki byliśmy w przepięknych 

Mikołajkach, gdzie płyneliśmy statkiem po jeziorze Mikołajskim i po 

największym polskim jeziorze Śniardwy. Po rejsie dostaliśmy ponad 

godzinę wolnego czasu, podczas której 

zwiedziliśmy Mikołajki i zakupiliśmy pamiątki. 

Niestety, pogoda nagle się zepsuła i nie udało nam 

się zwiedzić Leśniczówki Pranie, rezydencji 

Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. Droga 

powrotna minęła w miłej i radosnej atmosferze. 

Wycieczka wszystkim się spodobała i będziemy ją 

miło wspominać.  

       

  Marlena, Ania i Natalia 
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To już ostatnie wydanie gazetki „Echa z Wojciecha” w tym roku szkolnym. Niestety, 

musimy pożegnać się z Wami oraz z pisaniem artykułów. Rok na zajęciach 

dziennikarskich nauczył nas wiele, wzbogacił w doświadczenie dziennikarskie. Jesteśmy 

bardzo wdzięczni Pani Jolancie Markowicz za cierpliwość, wyrozumiałość i ciepłe 

przyjęcie nas do grona szkolnych dziennikarzy. Jesteśmy wdzięczni wszystkim za 

kupowanie i czytanie gazetki. Życzymy powodzenia przyszłej grupie, która zajmie nasze miejsca. 

Zachęcamy też obecnych pierwszoklasistów do przystąpienia na zajęcia dziennikarskie. Życzymy wszystkim 

wspaniałych wakacji!         Natalia i Marlena 

  

 

Cykl zajęć dziennikarskich ma na celu pogłębienie wiadomości młodzieży dotyczących form 

dziennikarskich. To czego się tu nauczyłem, to prawdziwy skarb. 

Nauczyłem się używać sprawnie aparatu fotograficznego, pełnej obsługi komputera i jeszcze pisania 

bardzo ciekawych artykułów. Na pewno te umiejętności przydadzą mi się w przyszłości. Mogę 

szczerze podziękować naszej Pani, która przez cały rok szkolny poszerzyła nasze wiadomości. Jestem 

bardzo wdzięczny za to, czego tu się nauczyłem i życzę przyszłej grupie, aby tak miło wspominali te 

zajęcia jak ja.          Dawid 

 

Zajęcia dziennikarskie bardzo mi się podobały, miła atmosfera zachęcała mnie do pracy 

na pewno bardzo będę wspominał zajęcia, tak jak naszą panią Jolantę Markowicz, która nauczyła mnie 

dużo przydatnych rzeczy na temat dziennikarstwa.      Kamil 

 

Wydajemy już ostatnią gazetkę, bo nadchodzą wakacje.Fajnie pracowało się z dziennikarzami, fajna 

grupa, fajna pani. Zajęcia dziennikarskie bardzo mi się podobały, szkoda, że się już kończą. 

            Kacper  

 

Zajęcia dziennikarskie bardzo mnie zaiteresowały. Już wakacje, a w przyszłym roku szkolnym nowa 

grupa będzie wydawać gazetkę. Zajecia były super, mam nadzieję, że następna grupa też będzie 

zadowolona. To już ostatni numer gazetki, więc cześć.     Patryk 

 

Zajęcia artystyczne podobały mi się. Zajęcia były prowadzone przez Panią Markowicz. To jest ostatni 

numer gazetki szkolnej. Wkrótce już wakacje.     Krzysiek 

 

Zakończenie roku szkolnego już...tuż,tuż.  Właśnie zakończyliśmy pisanie ostatniego, wakacyjnego 

numeru gazetki szkolnej. Cały rok wytrwale pracowaliśmy, aby gazetka zawsze informowała 

o najważniejszych wydarzeniach w naszej szkole. Mamy nadzieję, że spełniliśmy Wasze oczekiwania. 

Jesteśmy z siebie bardzo dumne i wdzięczne naszej Pani opiekun Jolancie Markowicz za przybliżenie 

nam pracy w redakcji szkolnej. Naszych młodszych kolegów zachęcamy do kontynowania naszej 

pracy, liczymy na Was!! Redakcja gazetki życzy Wam wspaniałych i słonecznych wakcji oraz dobrego 

samopoczucia w te gorące letnie dni! ;')      Julia, Ania, Dorota 
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Jaka jest różnica między wczasami 

w górach a wczasami nad morzem?   

W górach ceny są wysokie,  

 a nad morzem - słone.  

 

Nauczycielka języka polskiego pyta uczniów 

-Jak brzmi liczba mnoga od rzeczownika 

„niedziela”? 

-Wakacje, proszę pani. 

 

Kolega pyta kolegę: 

- I jak było po zakończeniu roku? 

- Eeeee, dwa razy dostałem lanie od ojca.. 

- Dlaczego aż dwa ? 

- Pierwszy raz jak zobaczył świadectwo, a drugi jak się połapał, że to jego. 

 

Koniec roku szkolnego.  

Synek przychodzi ze szkoły.  

- Tato, Ty to masz szczęście do pieniędzy.  

- Dlaczego?  

- Nie musisz kupować książek na przyszły rok - zostaję w tej samej klasie.  


