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Z ŻYCIA SZKOŁY 

 Zabawa ostatkowa 

 Lekcja parlamentaryzmu 

 Konfrontacje teatralne 

 Spotkanie z folklorem 

 Pierwszy dzień wiosny 

 Wizyta Arcypasterza 

 Zróbmy coś dla siebie 

 Konkursy 

 Sukcesy sportowe 

 

NA LUZIE 
 Humor szkolny 

 Krzyżówka Wielkanocna 

 

 

 

 

 

 

SZKOLNE KALENDARIUM  
 

2.04.15 -7.04.15  przerwa świąteczna 

5,6.04.15 WIELKANOC 

21.04.15-23-04.15 Egzaminy gimnazjalne 

25.04.15 Święto Patrona 

 

 

 

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

 pani Jolanty Markowicz 
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Po dwutygodniowych feriach zimowych została zorganizowana dyskoteka ostatkowa. W dniu 

17 lutego zostały skrócone lekcje, a o 17.00 zaczęła się zabawa. Zostały zorganizowane dowozy 

i odwozy uczniów. Muzykę puszczał DJ Stań. Dyskoteka odbyła się na górnym korytarzu, a na 

świetlicy przygotowany był przez rodziców poczęstunek. Zabawa ostatkowa skończyła się 

o godzinie 21.00. Na zabawę przybyło bardzo dużo uczniów. 

 Wszystkim się bardzo podobało i chcielibyśmy takich zabaw więcej. 

      Karolina Jakubowska, Karolina Łyś , Joanna Wójt 
 
 

 
 

  

  

26 lutego trzecioklasiści wzięli udział w lekcji 

parlamentaryzmu, którą poprowadziła poseł Dorota 

Rutkowska.  

Uczniowie mieli okazję poznać panią Poseł osobiście 

i porozmawiać o pracy w Sejmie. Obejrzeli 

prezentację, w której znalazły się podstawowe 

informacje z historii Sejmu i wiadomości dotyczące 

pracy posłów współcześnie. Pani Poseł mówiła m.in. 

o uprawnieniach posła, kołach i klubach poselskich, 

organach Sejmu oraz o tym, jaką drogę musi przejść 

ustawa zanim zostanie uchwalona przez Sejm.    

Młodzież z uwagą i zainteresowaniem 

uczestniczyła w zajęciach, które były 

doskonałym powtórzeniem wiedzy przed 

zbliżającymi się egzaminami.  

Lekcja parlamentaryzmu zakończyła się 

miłym akcentem – Pani Poseł wręczyła 

wszystkim uczestnikom drobne upominki 

(foldery z trybem ustawodawczym 

i informacjami o sejmie oraz długopisy) 

i obiecała nas jeszcze odwiedzić.  

Pani Dyrektor podziękowała za przybycie oraz 

pogratulowała otrzymanego odznaczenia - 

Kawalera Orderu Legii Honorowej, które przyznał pani Dorocie Rutkowskiej Prezydent Republiki 

Francuskiej. 
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5 marca 2015r. uczniowie naszego Gimnazjum udali 

się na Konfrontacje Teatralne do Miejskiego Ośrodka 

Kultury w Skierniewicach. Spektakl nosił nazwę 

„Odnalezione dary”.  Młodzi aktorzy byli bardzo 

zaangażowani w występ. Występ udał się znakomicie, 

uczniowie usłyszeli wiele pozytywnych komentarzy  

i gratulacji. Widzowie prosili o zdjęcia i autografy. 

Jedna z oglądających dziewczyn powiedziała, że 

zakłada Fun Club grupy teatralnej z naszego 

Gimnazjum. Grupa teatralna otrzymała 

wyróżnienie za walory literackie przedstawienia. 
Uczniów przygotowała pani Renata Wójcik.   

Jesteśmy bardzo dumni z naszych uczniów. Życzymy im by kolejne ich występy były tak wspaniałe 

jak ten przedstawiony na konfrontacjach teatralnych. 

          Kamila Stępniak 

 

 

W dniach 9-11 marca odbywały się Rekolekcje 

Wielkopostne. Dla uczniów zorganizowane były 

dowozy. Msze specjalnie dla młodzieży odbywały się 

o 10.00. Po nabożeństwach rekolekcyjnych uczniowie 

klas drugich i trzecich uczestniczyli w Dniach Kariery, 

w których prezentowały się szkoły ponadgimnazjalne  

z Łowicza, Skierniewic, Bolimowa, Zduńskiej 

Dąbrowy, Bolimowa i Koluszek. Po tych ciekawych 

prezentacjach będzie nam zdecydowanie łatwiej 

wybrać szkołę ponadgimnazjalną. Dla pierwszych klas 

były zorganizowane zajęcia z wychowawcą. 

Pierwszego dnia rekolekcji uczniowie z Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 3 w Łowiczu zaprezentowali 

przedstawienie „Z miłością nam do twarzy”. Występ 

zadedykowany był Paniom i uczennicom z naszej 

szkoły z okazji Dnia Kobiet. Występ wszystkim 

bardzo się podobał.  

Po zakończeniu występu męska część Samorządu 

Uczniowskiego złożyła wszystkim Kobietom 

najserdeczniejsze życzenia i wręczyła paniom po 

pięknym tulipanie, a dziewczętom po lizaku 

w kształcie serca. 

       

  Karolina Jakubowska, Joanna Wójt 

 

 

 

 

  

17 marca 2015 r. w naszej szkole odbyły się warsztaty pt. Inspiracje sztuką łowicką. Brali w nich 

udział uczniowie klas trzecich, uczęszczający na zajęcia plastyczne. Warsztaty prowadziła p. Marzena 

  Rekolekcje i dni kariery zawodowej 
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PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY 
 

Jędrzejczak, zajmująca się rękodziełem,  

a  szczególnie ozdabianiem biżuterii, szkatułek 

i akcesoriów motywami łowickimi. Jak sama 

przyznała, folklor stanowi dla niej doskonałą 

inspirację i właśnie wzory zaczerpnięte ze sztuki 

regionalnej, umieszcza na swoich pracach. Część 

z nich uczniowie mogli obejrzeć lub nawet zakupić. 

Nie da się ukryć, że dzieła pani Marzeny robiły 

duże wrażenie. Były naprawdę piękne  

i niepowtarzalne! Pani Jędrzejczak zgodziła się 

zdradzić uczniom parę tajników swojej pracy i 

pokazać, w jaki sposób ozdabia swoje dzieła. 

Uczestnicy spotkania pod jej okiem, malowali farbami 

na drewnianym wisiorku popularny motyw łowickiej 

róży. Jak się okazało, zadanie z pozoru dość łatwe, 

wymagało pewnej umiejętności i staranności. Każdy 

jednak z uwagą i zaangażowaniem tworzył swoją 

biżuterię. Efekt końcowy był naprawdę zadowalający. 

Warsztaty dały uczniom dużo satysfakcji i radości  

z samodzielnie wykonanych ozdób, a także pozwoliły 

uświadomić 

i docenić ilość pracy 

włożonej w każdą taką rzecz. Dla wszystkich było to bardzo 

ciekawe i nietypowe doświadczenie. 

      Weronika Rybus 

 

 

20 marca był dniem różnorodnych działań i aktywności. Od godz. 

9.00 na górnym korytarzu odbywał się Szkolny Festiwal 

Talentów– prezentacja umiejętności artystycznych, tanecznych, 

wokalnych, sportowych i teatralnych naszych uczniów. To był 

dopiero początek, ponieważ w tym dniu czekało jeszcze wiele 

atrakcji, jak: Teatrozjada, Żywa Lekcji Historii, spotkanie 

z kosmetyczką, rozgrywki piłkarskie i FiFa.  

 

 

20 marca w naszej szkole odbyła się II Makowska 

TEATROZJADA. Udział w niej wzięły grupy teatralne:  

Gimnazjum z Żelaznej - ,,Podróżny jak za dawnych lat” 

Gimnazjum ze Strzybogi - ,,Miłość ponad wszystko” 

Gimnazjum nr 3 ze Skierniewic - ,,Żona Modna” 

Grupa COM-PLEX MOK w Skierniewicach - ,,Przemeblowanie” 

oraz nasze Gimnazjum - ,,Odnalezione dary”. 

Grupy teatralne miały okazję wymienić się doświadczeniami  

i pokazać swoje umiejętności. Młodzi aktorzy mogli zaprezentować 

się przed uczniami naszego gimnazjum. Wszyscy byli pod wrażeniem 

ich talentów i z niecierpliwością czekamy na III TEATROZJADĘ.   

 Maja Gołębiewska, Kamila Stępniak, Małgorzata Maszkowska 

 II Makowska TEATROZJADA 
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Podczas szkolnych obchodów pierwszego dnia wiosny 

odbyły się spotkania z panią Agatą Michalak. Zajęcia 

dla dziewcząt z klas pierwszych, drugich i trzecich 

odbyły się oddzielnie. Chętne dziewczęta mogły 

przetestować na własnej skórze zabiegi kosmetyczne. 

Pani kosmetyczka mówiła dużo o pielęgnacji skóry. 

Jedna z uczestniczek zgłosiła się do wypróbowania 

kwasów na ręku. Pokazała nam modne kolory paznokci 

na ten sezon. Na koniec odbyło się losowanie, w którym 

można było wygrać darmową wizytę w salonie 

kosmetycznym pani Agaty. Po raz drugi mogliśmy 

uczestniczyć w takich warsztatach. Bardzo się nam 

podobało i liczymy na więcej takich spotkań. 

    Karolina Jakubowska, Karolina Łyś, Joanna Wójt 

 Wizyta Arcypasterza 
26 marca w murach naszego Gimnazjum gościliśmy 

Księdza Biskupa Andrzeja Franciszka Dziubę Ordynariusza 

Diecezji Łowickiej. O godzinie 11.00 wszyscy uczniowie, 

nauczyciele oraz pracownicy szkoły zebrali się na górnym 

korytarzu, aby spotkać się z dostojnym Gościem. Delegacja 

uczniów z klas II i III powitała biskupa już przed szkołą. Na 

wejście Księdza Biskupa Sandra Szczurek zaśpiewała 

piosenkę „Hallelujah”. 

Po powitaniu Księdza Biskupa pani Dyrektor przedstawiła 

osiągnięcia naszego Gimnazjum, a następnie zaprosiła na 

cześć artystyczną. Uczniowie, pod kierunkiem pani Renaty 

Wójcik przygotowali, spektakl „Przesłanie”. Następnie 

Biskup skierował kilka słów do zebranych. Podziękował za 

serdeczne przyjęcie, powiedział, że za pięć lat ponownie 

chętnie odwiedzi nasze Gimnazjum. Na zakończenie 

uczennice: Weronika Grublewska i Wiktoria Baczyńska 

zaśpiewały piosenkę „Rzeka marzeń” 

 Martyna Meszka, Joanna Wójt, Karolina Jakubowska  

Poniżej zamieszczamy w całości wystąpienie Dyrektora 

Szkoły z okazji wizyty Jego Ekscelencji Księdza Biskupa  

 

Ekscelencjo Księże Biskupie, Szanowni Państwo,  

Droga Młodzieży! 
Mam przyjemność kierować Gimnazjum Świętego 

Wojciecha. W roku szkolnym 2014/2015 do naszej Szkoły 

uczęszcza 200 uczniów. Pracuje z nimi dwudziestu dobrze 

wykształconych, kompetentnych, kochających pracę 

z młodzieżą nauczycieli. O bezpieczne i higieniczne 

warunki a także obsługę administracyjną dba sześcioro 

pracowników niepedagogicznych; Organem prowadzącym 

i życzliwie wspierającym, jest Gmina Maków. 

Poprzez bliskie sąsiedztwo, postać wspólnego 

patrona, stałą współpracę i przyjaźń jesteśmy 

związani z Parafią Św. Wojciecha w Makowie. Jako 

szkoła, której Patronem jest Święty Wojciech - 

kształcimy i wychowujemy młodzież w duchu idei 

i wartości, którym był wierny nasz Patron: w duchu 

poszanowania wartości chrześcijańskich, 

patriotycznych, obywatelskich i demokratycznych. 

Z troską i uwagą pochylamy się każdego dnia, nad 

każdym naszym uczniem. Żaden uczeń w naszej 

szkole nie jest anonimowy. Nikt, kto potrzebuje 

wsparcia i pomocy nie pozostaje zdany na własne 

siły.   

Spotkanie z kosmetyczką. 
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Ścisłej współpracy z rodzicami oraz 

zaangażowaniu nauczycieli zawdzięczamy fakt, że 

w naszej szkole nie ma drugoroczności. Uczniowie 

osiągają adekwatne do możliwości wyniki 

w nauce, prezentują pożądane społecznie postawy: 

są wrażliwi na krzywdę innych, liczna grupa: 1/3 

uczniów, działa w szkolnym kole wolontariatu. 

Uczniowie udzielają się w wielu akcjach 

pomocowych i społecznościowych, pomagają 

sobie wzajemnie. Chętnie angażują się w pracę 

Samorządu Szkolnego, współdecydują w wielu 

sprawach szkoły. Odnoszą sukcesy poza szkołą, 

o których można byłoby długo mówić. Odniosę się 

tylko do najbardziej aktualnych. W ostatnim roku 

sięgnęli po laury na poziomie województwa 

łódzkiego w konkursach wiedzy z języka 

polskiego, matematyki, fizyki. Uczennica naszego 

Gimnazjum uzyskała najwyższy wynik 

w województwie łódzkim w Wojewódzkim 

Przedmiotowym Konkursie z Języka Polskiego 

i uzyskała tytuł Laureata tego konkursu.  Nasi 

uczniowie wygrywają konkurencje sportowe na 

poziomie powiatu skierniewickiego. Zdobywają 

wyróżnienia i nagrody w konkursach 

artystycznych: konfrontacjach teatralnych 

i przeglądach talentów wokalnych. W ubiegłym 

roku czworo z naszych uczniów zasiadało 

w ławach poselskich parlamentu młodych – XX 

sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży. Mamy 

stypendystów papieskiego stypendium, Dzieło 

Nowego Tysiąclecia oraz stypendystów Marszałka 

Województwa Łódzkiego. Święty Jan Paweł II, 

w listach Apostolskich wzywał młodzież: 

„wzrastajcie, jako osoby, rozwijajcie talenty ciała 

i duszy …”. W myśl tego przesłania wspieramy 

rozwój zainteresowań i zdolności, tworzymy 

warunki sprzyjające integracji młodzieży, jej 

rozwojowi intelektualnemu, emocjonalnemu, 

społecznemu i duchowemu. Dbamy 

o wszechstronny rozwój każdego ucznia. Jako 

jedna z 5 szkół w kraju uzyskaliśmy tytuł laureata 

w ogólnopolskim konkursie Szkół Odkrywców 

Talentów. Wciąż poszukujemy nowych, 

skutecznych metod i rozwiązań dydaktycznych, 

aby jeszcze bardziej motywować do wysiłku 

i pracy nad sobą naszą młodzież. Codziennie 

uświadamiamy uczniom prawdę słów Benjamina 

Brittena: „z nauką jest jak z  wiosłowaniem pod 

prąd, jeżeli przestaniesz wiosłować, zaraz spycha 

cię do tyłu”.  

Współpracujemy z domem rodzinnym naszych 

uczniów, wspieramy rodziców w dziele 

wychowania. Zawsze służymy im radą i pomocą. 

Uzgadniamy działania i wspólnie rozwiązujemy 

pojawiające się problemy. Rodzice mają wpływ na 

decyzje Szkoły dotyczące ich dzieci. 

Jeszcze raz przywołam słowa Papieża Jana Pawła 

II: „człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, 

lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz 

przez to, czym dzieli się z innymi” Staramy się tak 

kształcić naszą młodzież, aby w świecie 

nieustannych zmian, świecie pieniądza i szybkiej 

kariery, nie zagubiła sensu życia, zasad i wartości 

chrześcijańskich. Nosić imię Świętego Wojciecha 

to wielki honor, ale i wielkie zobowiązanie! 

Systematycznie, każdego dnia podejmujemy 

wysiłek, aby jak najlepiej sprostać temu 

zobowiązaniu. Cieszą nas sukcesy naszych 

uczniów, ale wciąż mamy marzenia, dążenia i cele. 

Bardzo zależy nam na tym, aby nasi uczniowie 

lubili swoją szkołę, aby odczuwali dumę z powodu 

przynależności do społeczności naszego 

Gimnazjum, ażeby lata młodości spędzone 

w naszej szkole były dla nich „wzrastaniem, aby 

niosły z sobą stopniowe gromadzenie wszystkiego, 

co prawdziwe, dobre i piękne” (Jan Paweł II) 

Mamy nadzieję, że nasze Gimnazjum jest dobrym 

ambasadorem Gminy, promuje Maków w powiecie 

skierniewickim, województwie i kraju. Mamy 

również nadzieję, że nasz Patron, Święty Wojciech 

jest z nas zadowolony.   

Helena Groszkowska – Grymuza  

Dyrektor Gimnazjum Świętego Wojciecha      

w Makowie 

 

 W niedzielne popołudnie, 22 marca 2015 r. grupa 

mieszkańców Makowa zebrała się wokół Makowskiego 

Amfiteatru na Spacerze badawczym, aby wspólnie 

zastanowić się, co jest na szóstkę, a co należy 

udoskonalić. Spacer badawczy zorganizowany został 

przez Martynę Grzelkę i Mateusza Kołaczka, uczniów 

klasy 3 B, uczestników  konkursu XXI sesji Sejmu Dzieci 

i Młodzieży. Spotkanie to zaowocowało wieloma 
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ciekawymi pomysłami. Duża część tych propozycji zostanie 

zrealizowana dzięki życzliwości i zrozumieniu wykazanemu 

przez Wójta Gminy Maków pana Jerzego Stankiewicza. 

Oto czas na prawdziwe zmiany!  

• pomalujemy płot wokół placu zabaw (farbę pędzle otrzymamy 

z Gminy) 

• pomalujemy ławeczki znajdujące się na placu zabaw 

•uzupełnimy ubytki trawy  

• zorganizujemy zajęcia z innowacyjnej formy fitnessu, jaką jest 

Zumba  

•zorganizujemy pokaz talentów  

Działania ze strony Gminy:  

•seanse filmowe w wakacje,  

•dyskoteka na początek i zakończenie wakacji,  

•spotkanie z Policją w ramach akcji „Bezpieczne 

wakacje”,  

•odmalowanie Amfiteatru (maj)  

•uzupełnienie piachu w piaskownicy  

•postawienie toalety do użytku publicznego (maj) 

•napisanie projektu unijnego na siłownię zewnętrzną 

(realizacja wniosku w latach 2016-2017). 

Więcej na ten temat przeczytacie na stronie 

http://www.sdim.ceo.org.pl/relacje 

 

O miejsce w ławach poselskich podczas XXI Sesji 

Sejmu Dzieci i Młodzieży 

rywalizuje również zespół w 

składzie Magdalena Maciejak 

i Przemysław Wiórkiewicz. 

Zadanie rekrutacyjne, którego się 

podjął, polegało na 

przeprowadzeniu badania 

w środowisku lokalnym 

i stworzeniu mapy miejsc 

atrakcyjnych (szczególnie dla 

młodzieży) i miejsc 

wymagających zmian. Wyniki 

badania, wstępne wnioski 

i propozycje działań młodzież 

przedstawiła na konferencji w dniu 

30 marca, na którą zaprosiła przedstawicieli Władz Gminy Maków, sołtysów, radnych, przedstawicieli 

młodych z wszystkich miejscowości. W trakcie spotkania wpłynęło jeszcze kilka ciekawych pomysłów.  

Ze swojej strony młodzież zapewniła, że: 

z pomocą dzieci i młodzieży posprząta przystanki i dzikie wysypiska śmieci. 

pomaluje ławki na przystanku w Jacochowie i wyposażenie placu zabaw w Krężcach; 

Władze Gminne zgodziły się zorganizować w miesiącach letnich piknik rodzinny i dyskotekę z okazji 

rozpoczęcia i zakończenia lata oraz gminny przegląd talentów. 

Wójt obiecał włączyć w najbliższe plany inwestycyjne postawienie plenerowych siłowni, skate parku, 

chodnika dla pieszych i ścieżki rowerowej  

 

http://www.sdim.ceo.org.pl/relacje
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Ostatni czas obfitował w sukcesy. Nasi uczniowie zdobyli laury 

na różnych płaszczyznach.  

Agata Supera osiągnęła najwyższy wynik w województwie 

łódzkim z języka polskiego. Uzyskała tytuł Laureata  

w Wojewódzkim Przedmiotowym Konkursie z Języka 

Polskiego, została finalistką konkursu matematycznego 

„Matematyka moja pasja”, znalazła się w eliminacjach 

wojewódzkich w konkursie „Fascynująca Fizyka”, a  

w Konkursie wiedzy o Sejmie uzyskała najwyższy wynik 

w powiecie.  

Sandra Szczurek została finalistką konkursu matematycznego 

„Matematyka moja pasja”, finalistką Wojewódzkiego 

Konkursu Przedmiotowego z Matematyki, a także wyśpiewała wyróżnienie w V Regionalnym 

Przeglądzie Pieśni Patriotycznej w Godzianowie. 

Mateusz Bolimowski w konkursie „Fascynująca Fizyka” znalazł się w finale eliminacji 

wojewódzkich. 

Anna Tarnowska zdobyła nagrodę główną w konkursie multimedialnym na prezentację „Stop 

używkom”, organizowanym przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Bolimowie. 

Marta Więcek, Aleksandra Wyrwicz i Izabela Meszka odniosły sukces w konkursie plastycznym 

na kartkę wielkanocną organizowanym przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Makowie.  

Zespół teatralny otrzymał wyróżnienie na V Regionalnych Konfrontacjach Teatralnych. 

Wszystkim gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piłka siatkowa – chłopcy zostali Mistrzami Powiatu, a dziewczęta zajęły II miejsce. 

Tenis – dziewczęta Mistrzostwo Powiatu, chłopcy III miejsce. Drużynę dziewcząt reprezentowała: 

Aleksandra Granatowska i Julia Kapera zawodniczka II Ligi Kobiet. Drużynę chłopców 

reprezentowali: Mikołaj Nowak, Łukasz Korbień.  

Halowa piłka nożna chłopców III miejsce w zawodach organizowanych przez SZS, Mateusz 

Bolimowski otrzymał tytuł Najlepszego strzelca.  

Wszystkim GRATULUJEMY! 
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Jadą samochodem informatyk, mechanik 

i chemik. Nagle staje im auto i mechanik powiada: 

-Coś z silnikiem! 

Chemik na to:  
-Paliwo jest złej jakości 

Informatyk: 

-Wsiądźmy i wysiądźmy może to coś da... 

 

 Na lekcji polskiego: 

- Jasiu, powiedz nam, kiedy używamy wielkich liter? 

- Kiedy mamy słaby wzrok! 

 

Nauczyciel kazał Jasiowi napisać w zeszycie 100 razy: "Nigdy 

nie będę mówił do nauczyciela "TY".  

Nazajutrz Jasio przynosi zeszyt.  

- Dlaczego to zdanie napisałeś nie 100, ale 200 razy?  

- Bo cię lubię Kaziu! 

 

Nauczyciel fizyki pyta uczniów:  

- Kto waszym zdaniem był największym wynalazcą 

wszechczasów?  

- Edison - odpowiada Krzyś.  

- Czy mógłbyś to uzasadnić?  

- Gdyby nie on, musielibyśmy telewizję oglądać przy 

świecach!!! 

 

 

Siedzą dwaj uczniowie: 

- Wiesz, czasem ogarnia mnie wielka ochota, żeby się pouczyć. 

- I co wtedy robisz? 

- Czekam, aż mi przejdzie. 

 

Mamo, ile jest pasty do zębów w tubie? - Nie mam pojęcia, syneczku. - A ja wiem! Od telewizora do 

kanapy! 

 

Na lekcji gramatyki pani pyta Jasia: - Wymień przynajmniej dwa zaimki. - Kto, ja? - Bardzo 

dobrze. 
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