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Z ŻYCIA SZKOŁY 

 Wstępniak 

 Witaj szkoło! 

 Spotkanie z dziennikarzem 

 Z wizytą w redakcji Głosu Skierniewic 

 Piknik rodzinny 

 Samorządy mają głos 

 Dzień Chłopaka 

 

 

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 trzecich pod opieką 

 pani Jolanty Markowicz 
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 Witamy wszystkich serdecznie w nowym roku szkolnym! Jesteśmy 

zespołem redagującym gazetkę „Echa z Wojciecha”, która obchodzi tego roku swoją 14 rocznicę 

wydania. Nasz zespół składa się z grupy 16 uczniów i uczennic z klas trzecich. Opiekunem grupy jest 

pani Jolanta Markowicz. Chcemy szczególnie przywitać się z uczniami, którzy dopiero rozpoczęli 

naukę w naszym gimnazjum. Mamy nadzieję, iż zdążyliście się już zaaklimatyzować w szkole, 

w której spędzicie najbliższe 3 lata. 

  Życzymy wszystkim owocnej nauki, rozwijania zainteresowań a nauczycielom mnóstwo 

cierpliwości i zadowolenia z uczniów. Liczymy, że gazetka przypadnie do gustu wszystkim uczniom 

i będziecie ją chętnie czytać. 

           Marlena i Natalia 

 

 1 września 2016 roku o godzinie 9.00 

w całej szkole zabrzmiał dzwonek 

rozpoczynający nowy rok szkolny. Uroczystość 

rozpoczęła Pani Dyrektor Helena Groszkowska 

Grymuza serdecznie witając nas, a szczególnie 

naszych młodych kolegów i koleżanki, którzy 

pierwszy raz przekroczyli progi naszej szkoły. 

Na uroczystym apelu, jak zawsze, głos zabrał 

Wójt Gminy Maków Jerzy Stankiewicz, który 

dobrym słowem ,,ocieplił” nam powrót do 

szkoły oraz Przewodnicząca Rady Rodziców 

Gimnazjum Pani Urszula Szumska–

Ceroń .  

Na zakończenie uczniowie pod 

przewodnictwem pani Renaty Wójcik 

zaprezentowali krótką część artystyczną 

upamiętniającą wybuch II wojny 

światowej.  

Po oficjalnym rozpoczęciu nowego roku 

szkolnego uczniowie rozeszli się do klas, 

aby porozmawiać ze swoimi 

wychowawcami na temat wakacji i nauki 

w bieżącym roku szkolnym. 

  Dorotka, Ania, Julka     
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  16.09.2016r. w naszej 

szkole gościł dziennikarz 

redakcji gazety ,,Głos 

Skierniewic i okolic” pan 

Marcin Niklewicz. Jego 

spotkanie przybliżyło nam 

zawód dziennikarza oraz 

zasady etyczne dobrego 

dziennikarza. Opowiedział nam 

krótką historię o swojej pracy. 

Dowiedzieliśmy się, że ma pod 

opieką 5 gmin i pracuje w tej 

redakcji już 12 lat. Skończył 

studia na kierunku historii sztuki. 

Pan Marcin oznajmił nam, że 

niekoniecznie trzeba mieć studia 

dziennikarskie, aby pracować w redakcji. Trzeba po prostu lubić swoją pracę i pisać z pasją. Do tej pory 

myśleliśmy, że praca dziennikarza to „błahostka”, ale jest ona bardziej wymagająca niż na pierwszy rzut 

oka. Dziennikarz musi być zawsze tam, gdzie dzieje się coś wartego i ważnego do opisania w gazecie, 

musi być dyspozycyjny właściwie 24 godziny na dobę. Dziennikarz musi być często namolny w dążeniu 

do zdobycia informacji oraz odporny na stres. Zawsze trzeba zadać sobie pytanie: „Czy dany temat jest 

ważny i czy się sprzeda?” Obowiązkiem dziennikarza jest ukazywać prawdę. Prasa jest 4 władzą. 

Najważniejszym zadaniem dziennikarza jest kontakt z ludźmi. Na koniec spotkania zostaliśmy przez 

pana Marcina zaproszeni na zwiedzanie budynku Redakcji Głosu Skierniewic. 

   To spotkanie bardzo nam się podobało i na pewno przyda nam się w działaniach dziennikarskich na 

terenie szkoły i redagowaniu naszej gazetki. 

           Ania, Julia, Dorota 
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 21.09.2016r uczniowie koła 

dziennikarskiego Gimnazjum Świętego 

Wojciecha odwiedzili kolegów ,,po fachu” 

w redakcji Głosu Skierniewic. Pan Marcin 

Niklewicz oprowadził nas po redakcji i zapoznał 

z procesem powstawania gazety. Mieliśmy 

okazję zobaczyć archiwalne wydania gazety. 

Pierwsze wydanie ukazało się 04.02.1999r. 

Następnie przeszliśmy do działu DTP, gdzie 

grafik składa i obrabia materiały w całość.  

Programem używanym do składania gazet przez 

grafików jest Milenium 2006r. W redakcji Głosu 

Skierniewic jest tylko jeden grafik - p. Mariusz 

Jaworski, który pracuje w redakcji od samego 

początku. Dowiedzieliśmy się, że gazeta musi 

być gotowa do wtorku do godz 18:00, następnie 

jedzie do drukarni ,,Prasa Polska”. Roczny 

nakład gazety wynosi 20000 egzemplarzy. Na 

zakończenie wizyty zrobiliśmy sobie pamiątkowe 

zdjęcie przed redakcją, aby upamiętnić naszą 

wizytę. Wycieczka była udana i z całą pewnością 

pouczająca. 

    Anna, Dorotka 

 

 

 

 

 

 24.09.2016 r. w godz. 10-13 odbył się III festyn rodzinny pod hasłem ,Komputery poszły w las, 

bo na piknik nadszedł czas”. Rozpoczął się wspólnym tańcem matek i córek do trzech utworów 

muzycznych. Zumbę poprowadziły uczennice z klasy IIIC. W tym samym czasie na boisku orlika odbył 

się mecz ojcowie kontra synowie (wygrali synowie). Po wysiłku fizycznym czekał nas poczęstunek 

przygotowany przez szkolne koło wolontariatu i rodziców. Można było spróbować pieczonych 

ziemniaków, kiełbasy z grilla, kanapki z sosem czosnkowym i ciasta. Następnie rozpoczęła się gra 

czterech drużyn w wielkiego chińczyka, którą wygrała drużyna niebieskich. Ostatnią konkurencją było 

ułożenie z masy ciasta słowo ruch – wygrały mamy. Dzięki świetnej pogodzie i doskonałej organizacji 

ten dzień na zawsze pozostanie w naszej pamięci.      Anna, Dorotka 
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 Już po raz czwarty 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 były panie: 

Marzena Tomaszewska i Jolanta 

Markowicz. 

 W skład Komisji Wyborczej 

weszli uczniowie klas drugich: 

Zuzanna Kozłowska, Weronika 

Wach, Artur Trębski, Marcel 

Karalus, Rafał Pąśko, Konrad 

Karalus. Akcja rozpoczęła się na 

początku września. Kampania 

wyborcza ruszyła od 20 września, 

podczas której wszyscy uczniowie 

mieli okazję lepiej poznać 

kandydatów. Na szkolnym korytarzu 

pojawiły się plakaty z hasłami 
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i programami wyborczymi. Kandydatów do 

władz SU w tym roku było aż sześciu:  

Weronika Grublewska (IIIA), Wiktoria 

Smolec (IIIB), Anna Kocemba (IIIC), Izabela 

Meszka (IIIC), Paweł Kołaczek (IIA), Miłosz 

Ozimek (IIB). 

 Kampania zakończyła się debatami na 

trzech poziomach: dla klas trzecich, drugich 

i pierwszych, podczas których kandydaci do 

władz SU przedstawiali siebie i swój program 

oraz odpowiadali na pytania publiczności. 

Punktem kulminacyjnym był dzień 30 

września. Tego dnia uczniowie mieli 

możliwość oddania głosu na swojego 

kandydata. Frekwencja wyniosła aż 96%.  

Najwięcej głosów otrzymała Weronika 

Grublewska i została przewodniczącą 

Gimnazjum. Opiekunami SU zostały dwie 

panie: Agnieszka Bojke i Krystyna 

Strzemińska. 

 Wybory przebiegały zgodnie 

z procedurami demokratycznymi. Udział 

w  tej akcji był dla nas wspaniałą lekcją 

demokracji. Nowym władzom samorządu 

gratulujemy i życzymy owocnej pracy! 

 

 

 

 

 

 

 30.09.2016r. na siódmej godz. lekcyjnej odbył się 

apel poświęcony dniu chłopaka. Uczennice klasy 

IIIa Paula Dudek i Weronika Grublewska 

przeprowadziły ankietę wśród uczennic i pań 

składających się z czterech konkurencji. Oto 

wyniki ankiet: 

Najładniejszy uśmiech -I Ib Marcel Karalus 

Najprzystojniejszy- IIIb Rafał Wach 

Najlepiej ubrany- ksiądz Grzegorz Krupa 

Najśmieszniejszy- IIIa Jakub Karbowiak 

Laureaci otrzymali nagrody rzeczowe, ale żeby 

żaden nie czuł się pominięty, każdy chłopak 

otrzymał słodki upominek. W tym tak dla Was 

ważnym dniu wszystkie dziewczyny składają 

wam najserdeczniejsze życzenia. 

   Anna, Dorotka 
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SZKOŁA JEST JAK FILM I TELEWIZJA! 
Geografia - Discovery Channel 

WF - Szkoła przetrwania 

Religia - Dotyk anioła 

Chemia - Szklana pułapka 

Fizyka – E = mc
2
 

Historia - Sensacje XX - wieku 

Język polski - Magia liter 

Muzyka - Jaka to melodia? 

Lekcja wychowawcza - Na każdy temat 

Poprawka - Stawka większa niż życie 

Wyrwanie do odpowiedzi - Losowanie Lotto 

Wywiadówka - Z archiwum X 

Woźna - Strażnik Teksasu 

Powrót taty z wywiadówki - Wejście smoka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marlena i Karol 

 

Na lekcji języka polskiego nauczyciel 

pyta:  

- Czym będzie wyraz "chętnie" 

w  zdaniu: "Uczniowie chętnie wracają 

do szkoły po wakacjach."?  

Zgłasza się Jasio:  

- Kłamstwem, panie profesorze!  

 

Na lekcji biologii nauczycielka pyta:  

- Jasiu, co powiesz na temat jaskółek?  

- To bardzo inteligentne ptaki. Odlatują, 

gdy tylko zaczyna się rok szkolny!  

 

Mama dopytuje się syna:  

- Dawidku, jak było w szkole?  

- Jak na policji: ciągle mnie wypytują, a 

ja o niczym nie wiem. 


