
               Gazetka Gimnazjum Świętego Wojciecha w Makowie                                          - 1 - 

ECHA Z WOJCIECHA PAŹDZIERNIK NR 2 (76) 2015 

 



               Gazetka Gimnazjum Świętego Wojciecha w Makowie                                          - 2 - 

ECHA Z WOJCIECHA PAŹDZIERNIK NR 2 (76) 2015 

 

 

 

Z ŻYCIA SZKOŁY 

 Z wizytą w Warszawie 

 Hej Bieszczady 

 Ślubowanie klas pierwszych 

 W rytmach latynoamerykańskich 

 Szkoła Demokracji 

 Piknik rodzinny 

 

NA LUZIE 
 Humor szkolny 

 Krzyżówki 

 

 

 

 

 

SZKOLNE KALENDARIUM  

 

1 listopada  – Wszystkich Świętych 

11 listopada – Święto Niepodległości 

30 listopada  – Andrzejki 

4 – 27 listopada -  

 – konkursy przedmiotowe (etap szkolny) 

 

 
 

 

 

 

Zespół redagujący gazetkę:  

koło dziennikarskie uczniów z klas drugich pod opieką  pani Jolanty Markowicz 
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 Dnia 5 października 2015 roku odbyła się wycieczka 

szkolna zorganizowana głównie dla uczniów klas drugich. 

Celem wycieczki była Warszawa – stolica Polski oddalona 

od Makowa o ok. 60 km. Opiekunami były: pani Jolanta 

Markowicz, pani Marzena Tomaszewska, pani Monika 

Seroczyńska i pani Aleksandra Gejo.   

 Około godziny 9: 00 opuściliśmy Maków kierując się 

w stronę Warszawy. Bez większych problemów dotarliśmy 

do stolicy.  

 Pierwszym punktem wycieczki był gmach Sejmu RP. 

Budynek wywarł na mnie ogromne wrażenie 

zarówno pod względem architektonicznym jak 

i historycznym. Zwiedziliśmy słynną salę obrad 

oraz niektóre pomieszczenia sejmowe. 

Wychodząc dostrzegliśmy słynnego polityka 

Leszka Millera udzielającego wywiadu. 

 Następnym miejscem, które zwiedzaliśmy 

był Stadion Narodowy. Mieliśmy okazję przejść 

trasą piłkarza. Naszym przewodnikiem był pan 

James, który opowiedział nam jak funkcjonuje 

stadion. Dowiedziałem się m.in. jak wyglądają 

szatnie zawodników oraz w jaki sposób kadra 

dociera na boisko.   

 Ostatnim punktem naszej wycieczki był gmach 

Telewizji Polskiej znajdujący się przy ulicy Woronicza. 

Ta atrakcja wywarła na mnie chyba największe 

wrażenie. Niezwykle energiczny przewodnik przedstawił 

nam niektóre studia oraz pokazał jak działają niektóre 

transmisje. Mieliśmy okazję siedzieć na widowni 

programu ,,Świat się kręci” i z obaczyć od środka jak 

powstają nasze ulubione programy. 

 W drodze powrotnej wstąpiliśmy do restauracji 

MacDonald, w której każdy mógł najeść się do syta. 

 Wycieczka wywarła na mnie olbrzymie wrażenie. 

Dzięki niej poznałem wiele ciekawych faktów z życia codziennego stolicy oraz mogłem na własne 

oczy zobaczyć obiekty, które widuje się zazwyczaj tylko w programach telewizyjnych. Na pewno 

wycieczka pozostanie w mojej pamięci na wiele lat.  

      Piotr Jakubowski 
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 W dniach od 29 września do 2 października 

dziewiętnaścioro uczniów naszego Gimnazjum 

z klas II i III, pod opieką pana P. Gradowskiego 

i pani  D. Sułek, pojechało na wycieczkę 

w Bieszczady.   

 Wyruszyliśmy z Makowa o godz. 7.00. 

Zanim dotarliśmy na miejsce zakwaterowania -

Domu Rekolekcyjnego przy parafii 

w Ustrzykach Górnych, po drodze 

zatrzymaliśmy się nad Jeziorem Solińskim - 

zbiornikiem zaporowym zbudowanym na rzece 

San. Spacerując z jednego brzegu na drugi po 

zaporze mającej 81.8 m wysokości i 664 m 

długości mieliśmy okazję nie tylko podziwiać 

wspaniałe widoki, ale też zobaczyć elektrownię 

wodną o mocy 200 MW znajdującą się poniżej 

zapory.   

 Około godz. 18.30 dojechaliśmy do Ustrzyk 

Górnych, miejsca naszego noclegu. Zjedliśmy 

obiadokolację i zmęczeni podróżą - poszliśmy 

spać. 

 Następnego dnia po śniadaniu czekały na 

nas górskie wędrówki. Weszliśmy na 

najwyższy szczyt polskich Bieszczad-

Tarnicę (1346 m n.p.m.), który należy do 

Korony Gór Polskich. Po powrocie do 

miejsca zakwaterowania czekała nas 

obiadokolacja i upragniony odpoczynek, 

dający siły na dalsze górskie wyprawy.   

Kolejny dzień przyniósł moc nowych 

wrażeń, bowiem znów wyruszyliśmy 

w góry. Tym razem był to rajd pieszy na 

trasie: Połonina Caryńska  - Mała Rawka -

Wielka Rawka - Ustrzyki Górne. 

Ostatniego dnia spakowaliśmy nasze 

bagaże i po śniadaniu wyruszyliśmy 

w drogę powrotną do Makowa. Na miejscu 

byliśmy około godz. 21.00. 

Wycieczka wszystkim bardzo się 

podobała. Przez te 3 dni mogliśmy 

podziwiać uroki polskich gór, odkrywać 

i poznawać nowe miejsca i ich osobliwości 

przyrodnicze. 

           Natalia Nowak  
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 Uroczyste ślubowanie klas I odbyło się 

14 października - w Dzień Edukacji Narodowej. 

Rozpoczęło się o godzinie 9:00 na górnym 

korytarzu w naszym Gimnazjum. Na 

ślubowanie przybyli zaproszeni goście: 

przedstawiciele Rady Rodziców oraz pani 

Maria Krawczyk - Sekretarz Gminy Maków. 

Gości serdecznie powitała pani dyrektor Helena 

Groszkowska - Grymuza. Po uroczystym 

ślubowaniu, Pierwszacy otrzymali list 

powitalny, Kodeks Ucznia i długopis z logo 

szkoły. Pani Dyrektor przypomniała,  

że obowiązkiem uczniów jest nauka  

i poszukiwanie właściwej drogi życia,  

a wszystkim pierwszoklasistom życzyła 

sukcesów i spełnienia marzeń. Na zakończenie 

uroczystości mieliśmy okazję obejrzeć występ 

uczniów klas pierwszych, nad którym czuwała 

pani Aleksandra Gejo. Następnie 

przedstawiciele SU złożyli życzenia 

nauczycielom i pracownikom szkoły oraz 

wręczyli słodki upominek.  

                                      

Natalia i Marlena  

    

 

 12 października przybył do naszej szkoły zespół 

latynoamerykański ''Trio Kurakas''. Podczas koncertu 

poznaliśmy muzykę krajów Ameryki Południowej. 

Wykonawcy grali na instrumentach 

charakterystycznych dla tamtych rejonów. 

Usłyszeliśmy znane nam utwory, np.: ''Makarena'', 

''Nossa Nossa''. Był to jeden z najbardziej 

żywiołowych koncertów, jakie odbyły się ostatnio w 

naszej szkole. Porywająca muzyka rodem z Ameryki 

Południowej w wykonaniu zespołu Kurakas sprawiła, 

że atmosfera zrobiła się gorąca. Wiele osób tańczyło 

w rytmie ognistych dźwięków. Prowadzący zapraszał 

do wspólnej zabawy chętne osoby, a takich było 

bardzo wiele. Aktywnym uczniom artyści  rozdali pamiątkowe notesy. W rytmie skocznej muzyki 

wszyscy dobrze się bawiliśmy. Koncert na długo pozostanie w naszej pamięci. 

              

         Dawid i Kamil, Ania i Dorotka  

 

 

W rytmach latynoamerykańskich 
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 Nasze Gimnazjum, jako jedna z 20 szkół 

w Polsce, zostało zakwalifikowane do II edycji 

projektu „Szkoła Demokracji”.  

Jest to pilotażowy projekt, którego głównym 

założeniem jest zwiększenie udziału uczniów 

w podejmowaniu decyzji w szkolnych sprawach. 

 Od czerwca 2015 do lutego 2016 roku odbędzie 

się 5 warsztatów prowadzonych przez pana Mateusza 

Konecznego - mentora z Centrum Edukacji 

Obywatelskiej.  

  12 października odbyły się już drugie warsztaty, 

podczas których zastanawialiśmy się, jaki wpływ na 

działania szkolne mogą mieć uczniowie oraz jakie są 

sposoby badania potrzeb społeczności szkolnej. 

Poznaliśmy metody zdobywania informacji: wywiad, 

analiza zdjęć z obserwacją, tworzenie mapy miejsc 

istotnych dla konkretnego problemu, czy metoda 

animacyjna – flaga. W grupach ćwiczyliśmy proces 

zdobywania informacji stosując każdy z poznanych 

sposobów. Każda z grup przy realizacji zadań 

wykazała się dużym zaangażowaniem i kreatywnością 

rozwiązań. Warsztaty prowadzone były technikami 

aktywnymi, w trakcie gier i zabaw uzupełnialiśmy 

wiedzę i zdobywaliśmy nowe doświadczenia. 

 Poznane metody zostaną wykorzystane przez 

nas podczas przeprowadzania diagnozy potrzeb 

i oczekiwań społeczności szkolnej. 

  Na zakończenie każda z grup projektowych 

otrzymała zadanie do wykonania na następne 

warsztaty. 

 Zajęcia prowadzone były w miłej, swobodnej 

atmosferze. Był to bardzo ciekawy i pouczający dzień. 
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17 października w Gimnazjum 

odbył się Piknik Rodzinny pod 

hasłem „Super mama, super 

tata ćwiczą z nami całe lata”. 

Było to już drugie takie 

wydarzenie w naszej szkole. 

Impreza rozpoczęła się 

o godzinie 10.00. Mimo 

niesprzyjającej pogody, 

przyszło wielu uczniów wraz 

z rodzicami. Odbywały się  

zabawy i gry sportowe, mające 

na celu zintegrowanie 

wszystkich obecnych na tym 

imprezie. Uczestnicy mieli okazję 

stanąć i sprawdzić się w takich 

konkurencjach jak: „Woreczkowe 

sushi”, „Chochlowanie” czy 

„Hulające kocopiłki” oraz nauczyć 

się tańca belgijskiego i zumby 

prowadzonej przez dziewczęta 

z klas drugich. Po konkursach, na 

świetlicy można było zjeść 

pieczone ziemniaki i jarskie 

szaszłyki. Na końcu ogłoszono 

wyniki rywalizacji, a każdy otrzymał pamiątkowy długopis z hasłem wydarzenia. 

Około godziny 13.30 w dobrych humorach wróciliśmy do domów. 

 Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy zechcieli wziąć udział w pikniku i mamy nadzieję, że 

odtąd stanie się on tradycją naszej szkoły. 

         Karolina Sałkowska 
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Przed egzaminem student pyta 

studenta:  

- Powtarzałeś coś? - Tak.  

- A co?  

- Będzie dobrze, będzie dobrze!  

 
Matka pyta syna: 

- Co przerabialiście dziś na 

chemii? 

- Materiały wybuchowe. 

- Nauczycielka zadała coś do 

domu? 

- Nie zdążyła.  

 
Pani na lekcji zapytała Jasia:  

Jasiu, odmień przez 

PRZYPADKI słowo kot.  

- Mianownik - kot, Dopełniacz - 

kota, Wołacz - kici kici. 

 
Pani na lekcji do Jasia:  

- Jakie kroki trzeba podjąć kiedy 

spotka się wściekłego psa?  

- Jak najdłuższe. 

 

 

 

 


