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Z ŻYCIA SZKOŁY 

 Wstępniak 

 Pierwszy dzwonek 

 Lekcja demokracji 

 Skład nowego zarządu SU 

 Przyjęliśmy symbole ŚDM 

 Najlepszego chłopaki 

 Sport 

 Plan pracy Wolontariatu 

 Międzynarodowy rok zwierząt 

 Anioły ze szkoły 

NA LUZIE 
 Humor szkolny 

 Krzyżówki 

 

 

 

 

 

SZKOLNE KALENDARIUM  

 

14 października  – Ślubowanie klas pierwszych 

 

14 października – Dzień Edukacji Narodowej  

 

 

 

 

 

 

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

 pani Jolanty Markowicz 



               Gazetka Gimnazjum Świętego Wojciecha w Makowie                                          - 3 - 

ECHA Z WOJCIECHA WRZESIEŃ NR 1 (75) 2015 

 

  

  

 Witamy Was w nowym roku szkolnym! Jesteśmy nowym zespołem 

redagującym gazetkę „Echa z Wojciecha”, która jest wydawana już 13 rok pod czujnym okiem pani 

Jolanty Markowicz. Zespół nasz składa się z 11 osób - uczniów klas drugich.  Szczególnie gorąco 

witamy pierwszoklasistów, którzy dopiero rozpoczynają naukę w naszym Gimnazjum. Mamy 

nadzieję, że wszyscy nowi uczniowie zaaklimatyzują się w naszej szkole. Zapewne zdążyliście 

zapoznać się z nowymi nauczycielami, ich wymaganiami oraz z pracownikami szkoły.  

 Życzymy wszystkim uczniom owocnej nauki i rozwoju własnych zainteresowań. Mamy 

nadzieję, że szkoła będzie dla Was nie tylko miejscem, gdzie zdobywa się nową wiedzę, ale również 

miejscem radości i wielu przyjaźni. Nauczycielom oraz wszystkim pracownikom szkoły życzymy 

dużo cierpliwości i satysfakcji z wykonywanego zawodu.  

         Natalia i Marlena Łukasik 

 

 1 września w naszej szkole rozległ się 

dzwonek, aby obwieścić rozpoczęcie roku 

szkolnego 2015/2016. Ten dzień rozpoczęliśmy 

od mszy świętej w kościele parafialnym 

w Makowie . Po mszy wszyscy udaliśmy się do 

szkoły, gdzie o godzinie 10
00 

odbyła się dalsza 

część uroczystości. Na inauguracji nowego 

roku szkolnego miło nam było gościć uczniów, 

rodziców, nauczycieli, pracowników szkoły 

a także zaproszonych gości. Pani Dyrektor 

Helena Groszkowska-Grymuza bardzo ciepło 

przywitała wszystkich a szczególnie nowych 

uczniów. 1 września przypadła również 

76 rocznica wybuchu II Wojny Światowej. 

Z tej okazji nasi uczniowie pod kierunkiem 

Pani Renaty Wójcik przygotowali krótką 

akademię upamiętniającą to wydarzenie. Po 

części oficjalnej uczniowie udali się do klas, 

aby spotkać się ze swoimi wychowawcami. Po 

spotkaniu z wychowawcami rozeszliśmy się do 

domu, aby jeszcze cieszyć się chwilą wakacji.    

      

    Dorota Strożek 
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 Po raz kolejny nasze Gimnazjum 

przystąpiło do Ogólnopolskiej akcji 

„Samorządy mają głos”, organizowanej przez 

Centrum Edukacji Obywatelskiej, której 

głównym celem jest wsparcie szkół 

w przeprowadzeniu demokratycznych 

wyborów do władz Samorządu 

Uczniowskiego. 

Koordynatorem projektu była pani Marzena 

Tomaszewska.  

 Organizacji szkolnych wyborów podjęły się 

uczennice klas drugich: Paula Dudek, Kinga Plichta, 

Julia Karwat, Grażyna Jaśniewska, Andżelika 

Lelewska, Izabela Stanisławska, tworząc Komisję 

Wyborczą. W czasie kampanii wyborczej wszyscy 

uczniowie mieli okazję lepiej poznać kandydatów. 

Na szkolnych korytarzach pojawiły się plakaty 

z hasłami i programami wyborczymi.  

 Kampania zakończyła się debatami na trzech 

poziomach; dla klas trzecich, drugich i pierwszych, 

podczas których kandydaci do władz SU 

przedstawiali siebie, swój program oraz odpowiadali 

na pytania publiczności. Punktem kulminacyjnym był 

dzień 28 września. Tego dnia wszyscy uczniowie 

mieli możliwość oddania głosu na swojego 

kandydata. Wybory przebiegały zgodnie 

z procedurami demokratycznymi. Udział w tej akcji 

był dla nas wspaniałą lekcją demokracji. 

    Aleksandra Zarębska 

 

 

 Na ostatniej lekcji odbył się krótki apel, na którym 

zostały ogłoszone wyniki głosowania. Największą ilość 

głosów otrzymał Przemysław Wiórkiewicz, który zdobył 

ich 61 i został przewodniczącym naszego Gimnazjum. Na 

drugim miejscu z poparciem 39 osób znaleźli się Zuzanna 

Ferdzyn oraz Maciej Zarębski. Oni wspólnie będą pełnili 

funkcję wiceprzewodniczących. Rzecznikiem została 

Magdalena Maciejak z poparciem 16 głosów.  

Opiekunem Samorządu Uczniowskiego została p. Monika 

Stań. Nowym władzom samorządu gratulujemy i życzymy 

owocnej pracy! 

 Ania Tarnowska, Dorota Strożek, Julka Karwat 
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 28 września byliśmy świadkami niecodziennego wydarzenia. Tuż przed godziną 13.00 

zebraliśmy się w kościele parafialnym, aby uczestniczyć w nabożeństwie poświęconym Peregrynacji 

Symboli Światowych Dni Młodzieży. Symbole ŚDM - Krzyż i Ikona Matki Bożej przybyły do Polski 

14 grudnia 2014 roku i pozostaną już w Polsce do obchodów Światowych Dni Młodzieży, które 

odbędą się w Krakowie w przyszłym roku.   

Uroczystość rozpoczęło wprowadzenie pocztów sztandarowych - Gimnazjum oraz Szkół 

Podstawowych z terenu Gminy Maków. Następnie uczniowie Gimnazjum wnieśli Symbole ŚDM. 

Nabożeństwo celebrowane przez księdza Grzegorza Krupę, wzruszające pieśni wykonywane przez 

chór (pod kierunkiem p. Danuty Sułek), a przede wszystkim powaga i zaduma widoczne na twarzach 

zgromadzonych w kościele nadawały uroczystości niezwykle podniosły nastrój.  

Myślę, że wszyscy zgromadzeni tego dnia w Kościele poczuli podniosłą atmosferę, która towarzyszy 

młodym ludziom spotykającym się po to, aby śpiewem i modlitwą wyrazić swoją wiarę.  

           Michał Cybulski 

 Przyjęliśmy Symbole ŚDM 
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 Samorząd Uczniowski w nowym składzie po 

raz pierwszy zorganizował apel z okazji Dnia 

Chłopaka. Przyznano na nim trzy tytuły. Oto wyniki 

ankiety przeprowadzonej wśród dziewcząt naszego 

Gimnazjum: 

*najładniejszy uśmiech- Sebastian Kowalczyk 

(uczeń klasy III b) 

*najmodniej ubrany - Marcel Karalus (uczeń klasy 

Ib ) 

*najbardziej kulturalny - Marcel Tracz ( uczeń klasy 

III b) 

Na zakończenie apelu chłopcy otrzymali słodki 

upominek.  

Wszystkim chłopakom składamy Serdeczne Życzenia:)   

           Anna, Dorota, Julia 

  

 

 

  

 We wrześniu rozpoczęły się 

rozgrywki o tytuł mistrza Gimnazjalnej 

Orlikowej Ligi. Do turnieju zgłosiło się 

9 drużyn składających się z uczniów danej 

klasy. Każda drużyna musi zagrać 

8 meczy (każdy z każdym). Mecz trwa 

14 min. Za zwycięstwo można uzyskać 

3 punkty, za remis 1, a za porażkę 0. 

Meczom sędziuje nauczyciel wychowania 

fizycznego p. Piotr Gradowski. 

Rozgrywki zakończą się w październiku, 

więc wyniki podamy w następnym 

numerze gazetki.   

Wszystkim drużynom życzymy 

Zwycięstwa :)  

     

  Anna, Dorota, Julia 

 

 

Najlepszego chłopaki! 

GIMNAZJALNA ORLIKOWA LIGA 
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PLAN PRACY SZKOLNEGO KOŁA 

WOLONTARIATU W ROKU SZKOLNYM 

2015/2016 

1. Porządkowanie cmentarza przy kościele Świętego Wojciecha (październik) 

2. Akcja ,,Znicz" (listopad) 

3. Akcja ,,Gimnazjaliści czytają przedszkolakom" (listopad - maj)  

4. Andrzejki/Mikołajki dla przedszkolaków (grudzień) 

5. Akcja ,,Święty Wojciech rozdaje..." (grudzień, kwiecień) 

6. Góra Grosza (listopad - styczeń) 

7. Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych (grudzień) 

8. Międzynarodowy Dzień Wolontariusza (grudzień) 

9. Kartki Bożonarodzeniowe do seniorów (grudzień) 

10. Dzień Seniora (styczeń) 

11. Dni Otwarte (luty) 

12. Kramik Walentynkowy (luty) 

13. Międzynarodowy Dzień Walki z Rakiem (luty) 

14. Nawiązanie współpracy z innymi szkołami (II semestr) 

15. Akcja ,,Skarbonka" (marzec - kwiecień) 

16. Dzień Dziecka w Placówce opiekuńczo-wychowawczej ,,Dom" (czerwiec) 

17. Wybór ,,Wolontariusza Roku: (czerwiec) 

18. Wręczanie ,,Super Aniołów" dla osób wspierających Szkolne Koło Wolontariatu 

(czerwiec) 

19. Pozyskiwanie sponsorów (cały rok) 

20. Prowadzenie spotkań Koła i szkoleń wolontariuszy (cały rok) 

21. Prowadzenie zakładki Koła na stronie internetowej szkoły (cały rok) 

22. Włączanie się w organizację imprez na terenie szkoły, współpraca z Samorządem 

Uczniowskim (cały rok) 

23. Przygotowanie i sprzedaż ciast, ciasteczek (w miarę potrzeb, cały rok) 

24. Akcja ,,Schronisko" (cały rok) 

25. Prowadzenie tablicy informacyjnej (cały rok) 

Plan Pracy Szkolnego Koła Wolontariatu jest dokumentem otwartym tzn. możliwe jest 

dokonywanie jego modyfikacji w trakcie realizacji  

Zarząd Wolontariatu: 

Przewodnicząca: Magdalena Maciejak 

Zastępca: Julia Kapera 

Sekretarz: Maja Gołębiewska, Beata Stań 

Skarbnik: Kamila Stępniak, Aleksandra Zarębska 
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 W dniu 4 października na 

całym świecie obchodzony jest 

Międzynarodowy Dzień 

Zwierząt. Jeśli macie zwierzaki, 

wiecie, jakie to uczucie, gdy po 

powrocie do domu wita Was 

stęskniony pupilek.:)  

Światowy Tydzień Zwierząt 

zaczyna się 4 i trwa do 

10 października. Data ta jest 

związana z rocznicą śmierci 

św. Franciszka z Asyżu– patrona 

zwierząt, wyznawcy braterstwa 

wszystkich stworzeń, uznawanego przez Kościoły chrześcijańskie za patrona zwierząt.  

Dzień Zwierząt obchodzony jest na Świecie od lat 20-tych ubiegłego stulecia, natomiast 

w Polsce od 1993 r. Obchody Międzynarodowego Dnia Zwierząt mają na celu zmienić 

zachowanie ludzi w stosunku do zwierząt i uświadomić im, że zwierzę to istota żywa, a nie rzecz 

i ma swoje prawa. Październik ogłoszony jest Międzynarodowym Miesiącem Dobroci dla 

Zwierząt. W tym właśnie czasie na całym świecie organizowane są różne imprezy, zbiórki 

charytatywne i akcje uświadamiające. 

  Bardzo chcielibyśmy zachęcić Was do udziału w takich właśnie akcjach.:) Każda pomoc 

okazana naszym mniejszym braciom może okazać się zbawienna. Czasem jeden posiłek może 

uratować głodnemu zwierzakowi życie! Nie patrzcie więc bezczynnie na samotne i porzucone 

zwierzaki tylko pomagajcie!!! 

          Małgosia Maszkowska 

 

 

 

 Drodzy uczniowie w Naszej Szkole rusza Szkolne Koło Ochrony Zwierząt 

w Rzeczypospolitej Polskiej w ramach projektu Anioły ze szkoły. 

 Celem akcji jest pobudzenie aktywności w działaniach pomocowych a przede wszystkim 

zrozumienia pojęcia empatii, jego nazwanie i dookreślenie w codziennym postępowaniu 

w stosunku do zwierząt. Będziemy pokazywać, że najłatwiej jest pomagać zwierzętom, 

pokażemy, że zwierzęta czują jak ludzie, mają takie same smutki i radości. Następnie 
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najprostszymi technikami tę pomoc zwierzętom przekierowujemy na ludzi. Poprzez naszą akcję 

tworzymy nowe lepsze społeczeństwo - wiadomo, że nie dziś i nie jutro nastąpią zmiany 

globalne, ale wokół nas łatwej będzie zmieniać życie na lepsze, tu i teraz, a potem przenosić je 

na cały kraj i świat. Nasza akcja ma zasięg ogólnopolski i długofalowy. „Anioły ze szkoły” 

pomagają zwierzętom, ucząc się empatii i szacunku do zwierzą, są płaszczyzną spotykań się 

z ciekawymi ludźmi, oraz organizowanych lokalnych akcji pomocy zwierzętom.  

Osoby chcące działać w Towarzystwie zapraszamy po deklaracje członkowskie. 

 

Plan pracy naszego towarzystwa na najbliższy rok szkolny: 
 

1. Gromadzenie karmy i dokarmianie zwierząt w okresie zimowym. 

2. Organizowanie zebrań Koła poświęconych problemom 

ochrony zwierząt.  

3. Przygotowanie apelu z okazji Światowego Tygodnia 

Zwierząt dla całej szkoły. 

4. Przygotowanie konkursu, wystaw plakatów, ulotek, 

fotografii, rysunków itp. 

5. Opracowanie i wygłaszanie pogadanek dal uczniów klas 

młodszych i przedszkolaków na tematy związane 

z ochronną, poszanowaniem praw zwierząt, opieką nad nimi 

itp. 

6. Dyskusje nad książkami i art. o tematyce związanej ze 

zwierzętami. 

7. Organizowanie wywiadów terenowych z właścicielami zwierząt, kierownictwem schronisk, 

ogrodów zoologicznych itp. 

8. Pomoc bezdomnym kotom i psom. 

9. Pomoc dla ogrodu zoologicznego lub wybranego nadleśnictwa w zbiorze żołędzi, nasion.  

10. Prowadzenie kroniki Szkolnego Koła TOZRP. 

11. Przygotowanie gazetek, wystawy szkolnej o tematyce pro zwierzęcej i proekologicznej.  

 

W ramach projektu zorganizowane są konkursy. Pierwszy już przed Wami. 

 

Zapraszamy do wzięcia udziału W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE WIEDZY 

O ZWIERZĘTACH „ŚWIATOWY DZIEŃ ZWIERZĄT” organizowanym przez 

Towarzystwo Obrony Zwierząt RP w dniu 30 października 2015 r. Konkurs dotyczy 

podstawowych informacji o zwierzętach żyjących wokół nas. Materiał zebrany do konkursu 

opiera się na wiedzy ekologicznej i przyrodniczej, którą każdy z Was zdobywa w szkole jak 

i życiu codziennym. Głównym celem przyświecającym organizację Konkursu jest popularyzacja 

wiedzy o zwierzętach, ponieważ wierzymy, że aby skutecznie pomagać zwierzętom, trzeba 

również posiadać odpowiednią wiedzę. Organizator zapewnia nagrody dla uczniów: 1 miejsce – 

TABLET wraz z dyplomem laureata; 2 miejsce – SMARTFON wraz z dyplomem laureata; 

3 miejsce – APARAT CYFROWY wraz z dyplomem laureata; 4 miejsce – CZYTNIK 

EBOOK wraz z dyplomem laureata; 5-10 miejsce - KSIĄŻKA wraz z dyplomem laureata. 

Dla każdego uczestnika Konkursu dyplom uczestnika. 

Na Wasze zgłoszenia czekamy do 9 października . Konkurs jest płatny- 7 zł od uczestnika. 

Członkowie towarzystwa biorą udział bezpłatnie. 

Więcej na www.aniolyzeszkoly.pl lub u Pani Moniki Seroczyńskiej. 

http://www.aniolyzeszkoly.pl/
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Hokus-pokus, czary-mary, lek na szkołę, to wagary. 

Przychodzi Jasiu do domu szczęśliwy i mówi:  

- Nauczyłem się liczyć do dziesięciu: 2,3,4,5,6,7,8,9,10. 

- Jasiu, a gdzie jedynka? - pyta tata. 

- Jedynka jest w dzienniczku. 

 

Nauczyciel pyta ucznia: 

- Gdzie jest Twoja praca domowa? 

- Nie uwierzy pan, ale po drodze do szkoły zrobiłem z niej samolocik i porwali go terroryści.  

 

 Na lekcji polskiego: 

- Jasiu, powiedz nam, kiedy używamy wielkich liter? 

- Kiedy mamy słaby wzrok!     Dawid i Kamil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Nauka o Ziemi 

2. Kwiat, który stawiamy na nagrobkach 

3. Lekarz drzew 

4. Śnieżny stwór 

5. Gramy tam w piłkę nożną 

6. Opisuje przedmioty i ludzi 

 

Marlena i Natalia Łukasik 

 


