
               Gazetka Gimnazjum Świętego Wojciecha w Makowie                                          - 1 - 

ECHA Z WOJCIECHA  WRZESIEŃ NR 1 (86) 2017 

 



               Gazetka Gimnazjum Świętego Wojciecha w Makowie                                          - 2 - 

ECHA Z WOJCIECHA  WRZESIEŃ NR 1 (86) 2017 

 

 

 

 

 

Z ŻYCIA SZKOŁY 

 Wstępniak 

 Inauguracja roku szkolnego 2017/2018 

 Nasz lokalny bohater 

 Akcja Sprzątania Świata 

 Wolontariusze ruszają 

 Wybory do Samorządu Uczniowskiego 

 Dzień Chłopaka 

 

NA LUZIE 
 Rekordy Guinnessa 

 Humor szkolny 

 Krzyżówka 

 

 

 

 

 

 

 

SZKOLNE KALENDARIUM  
2 X-7 X wizyta gości w ramach projektu Erasmus+ 

14 X Dzień Edukacji Narodowej 

Zmiana z czasu letniego na zimowy, czyli astronomiczny nastąpi 

 w nocy z soboty 28 października na niedzielę 29 października 2017 r.  

 

. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

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

 pani Jolanty Markowicz 

Jesienią wracamy do czasu astronomicznego potocznie zwanego zimowym. Dzięki cofnięciu wskazań zegarów 
o godzinę zyskujemy nieco więcej światła, szczególnie cennego podczas zimowych poranków. O ile na wiosenną 
zmianę czasu narzeka wiele osób, o tyle przejście z czasu letniego na zimowy jest o wiele mniej uciążliwe. 
W końcu dodatkowa godzina w niedzielny poranek przydałaby się nie tylko raz w roku. Konieczność dostosowania 
wskazań zegarków — cofnięcie o godzinę — jest, na szczęście, coraz mniej kłopotliwe. Wskazania w większości 
urządzeń elektronicznych, takich jak telefony komórkowe, tablety, komputery, czy zegarki elektroniczne są 
korygowane w sposób automatyczny. Dzięki temu możemy bez obaw o pomyłkę zerknąć w niedzielny poranek na 
czas w naszym smartfonie. 
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 Witamy wszystkich uczniów po przerwie wakacyjnej w nowym roku szkolnym 2017/2018. Choć 

pogoda podczas tegorocznych wakacji była dosyć kapryśna, mamy nadzieję, że wszyscy dobrze 

wypoczęliście i pełni zapału wróciliście do szkoły.  Wraz z rokiem szkolnym rusza gazetka szkolna 

,,Echa z Wojciecha''. Nasz nowy zespół dziennikarski liczy 26 osób. Opiekunem zespołu jest pani 

Jolanta Markowicz. Cieszymy się, że w tym roku to nam przypadła rola dziennikarzy. Próbując 

dorównać naszym poprzednikom będziemy publikować sprawozdania ze wszystkich uroczystości 

i wydarzeń szkolnych.  Z nami będziecie cały czas na bieżąco. Tak jak w ubiegłych latach nie może 

zabraknąć części humorystycznej, która będzie umilać ciężkie szkolne dni. 

 Wszystkim uczniom naszej szkoły życzymy samych sukcesów w nauce, rozwoju własnych 

umiejętności i zdolności, a nauczycielom i pozostałym pracownikom szkoły życzymy wiele 

cierpliwości, wytrwałości i spełnienia zawodowego. Mamy nadzieję, że gazetka przypadnie wszystkim 

do gustu. W wolnej chwili zachęcamy do jej czytania. 

          Redakcja 

 

 

 

Rok szkolny 2017/2018 rozpoczął się 

wyjątkowo 4 września. Uroczystość odbyła się 

na górnym korytarzu o godz. 9. Wszystkich 

przybyłych gości i uczniów przywitała pani 

Monika Stań. Jako pierwszy z gości głos zabrał 

wójt gminy Maków pan Jerzy Stankiewicz.  

Oficjalnie ogłosił, kto został nowym 

dyrektorem szkoły. Tę funkcję będzie teraz 

pełniła pani Hanna Głuszek.  Serdecznie 

gratulujemy!! W swoim wystąpieniu wójt 

życzył nam wysokich wyników 

w nadchodzącym roku szkolnym. Głos zabrali 

również: proboszcz ksiądz Stanisław Ciąpała 

oraz przewodnicząca rady rodziców pani 

Urszula Szumska-Ceroń.  

Nowością dla naszej szkoły jest również 

to, że przybyli do nas młodsi koledzy z klas 4-7 

Szkoły Podstawowej w Makowie, którzy będą 

uczyć się w prawym skrzydle gimnazjum, a my 

w lewym. Choć i tak się z nimi spotykamy na 

przerwach a oni z nami.   

Uczniowie nie zapomnieli, by uczcić 

78 rocznicę wybuchu II wojny światowej i pod 

okiem pani Marzeny Tomaszewskiej 

przygotowali krótki występ.  
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Na zakończenie pani Dyrektor przedstawiła wychowawców poszczególnych klas.  

   Mamy nadzieję, że nadchodzący rok szkolny minie równie szybko jak tegoroczne wakacje 

i będzie przynosił wiele sukcesów wszystkim uczniom.  

       Daria Stolarczyk i Zuzanna Kozłowska 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4 września na placu obok Gimnazjum Świętego Wojciecha w Makowie odbyło się uroczyste 

odsłonięcie tablicy upamiętniającej bohaterską postawę pani Marianny Foks. Bohaterstwo pani 

Marianny Foks jest Wam znane, ponieważ jej osobie poświęcony był projekt naszych uczennic: Julii 

Kłąb i Aleksandry Grzelki w ramach XXIII sesji SDiM pod opieką pani Jolanty Markowicz i Krystyny 

Strzemińskiej, a uroczystość odsłonięcia tablicy ku czci pani Marianny Foks to finał projektu. 

Przypomnę, że w czasie okupacji, jako członek Armii Krajowej, Pani Marianna Foks pomagała 

partyzantom.  Uważała, że człowiek rodzi się i żyje, aby drugiemu człowiekowi służyć pomocą. 

  NASZ LOKALNY BOHATER 
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Na uroczystość odsłonięcia tablicy przybyli: władze gminy, najbliższa rodzina, Kazimierz Figat - prezes 

Towarzystwa Przyjaciół Skierniewic, poseł Sejmu RP pani Dorota Rutkowska, dyrektorzy szkół oraz 

mieszkańcy Makowa. Uroczystość uświetniły poczty sztandarowe z: Gimnazjum Świętego Wojciecha 

w Makowie, Szkoły Podstawowej w Makowie, Ochotniczej Straży pożarnej w Makowie oraz harcerze 

z Pszczonowa z drużyny "Czarna 13". Odsłonięcia tablicy dokonali wójt gminy Maków pan Jerzy 

Stankiewicz, poseł Dorota Rutkowska, pan Kazimierz Figat oraz uczennica gimnazjum Julia Kłąb. 

Rodzina bohaterki była wzruszona uroczystością. Kazimierz Figat, kolega pani Marianny Foks, 

w swoim przemówieniu zaapelował do wszystkich „Błagam, nie zapomnijcie o niej”.        Ola Różycka 

 

 

 

  

  

 

15 września na 8 godzinie lekcyjnej klasy 2c i 3c razem 

z wolontariuszami w ramach akcji „Sprzątanie Świata “poszli sprzątać 

teren Makowa. Klasa 2c pod opieką Pań: Moniki Stań i Moniki 

Seroczyńskiej poszła sprzątać na ulicę Kasztanową, natomiast klasa 3c 

na ulicę Akacjową z Paniami: Jolantą Markowicz i Magdaleną 

Rechnio. Po zakończeniu akcji "Sprzątanie Świata" możemy 

stwierdzić, że mieszkańcy Makowa dbają o porządek, a nasze akcje 

przynoszą rezultat, ponieważ z roku na rok jest coraz mniej śmieci. 

Karolina Różycka 
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 12 września o godz. 15:30 odbyło się pierwsze zebranie Szkolnego Koła Wolontariatu. Było to 

spotkanie organizacyjne, podczas którego omawiane były podstawowe informacje. Poznaliśmy ogólny plan 

pracy na bieżący rok. Nasz wolontariat cieszy się ogromną popularnością o czym świadczy ilość przybyłych 

wolontariuszy. Tego roku jest nas jeszcze więcej, ponieważ działamy wspólnie ze szkołą podstawową. Tak 

jak w latach wcześniejszych działamy pod okiem Pani Moniki Seroczyńskiej, jednak w tym roku Panią 

Pedagog zastąpi Pani Magdalena Rechnio. 

Mamy nadzieję, że ten rok okaże się bardzo owocny i pomożemy wielu potrzebującym. 

        Daria Stolarczyk i Zuzanna Kozłowska  

 

 Już w pierwszym tygodniu rozpoczęliśmy swoje działania. Wolontariusze z SKW razem z Panią Moniką 

Seroczyńską szli w skierniewickiej paradzie XL Święta Kwiatów Owoców i Warzyw, razem z Hospicjum im 

Anny Olszewskiej w Skierniewicach, z którym współpracuje nasze koło wolontariatu. Nasi wolontariusze szli 

w zielonych koszulkach z logo szkoły i żółtych czapkach hospicjum. 

Karolina Różycka 
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 Dnia 27 września w naszej szkole odbyły się debaty projektu ,,Samorządy mają głos''. Całość 

poprowadzili uczniowie wchodzący w skład komisji wyborczej: Paula Białek i Mateusz Trębski. Kandydaturę 

do samorządu szkolnego zgłosiły: Zuzanna Kozłowska, uczennica kl. III c oraz Weronika Stępniak, uczennica 

kl. III b.  

  Kandydatki mają wiele zainteresowań i aktywnie uczestniczą w życiu szkolnym. Zuzanna rozwija swoją 

karierę siatkarską, a Weronika uczęszcza na zawody pływackie, w których odnosi ogromne sukcesy. Obydwie 

biorą udział w programie Erasmus+, poprzez który mogły poznać wiele wspaniałych ludzi oraz miały 

możliwość wyjazdu do innego kraju. 

  Podczas debaty przedstawiły nam swoje plany na najbliższy rok i zmiany, które wniosą po wyborach. Mamy 

nadzieję, że dotrzymają wszystkich wymienionych pomysłów. Między innymi: możliwość wyjścia na długiej 

przerwie do piekarni, wprowadzenie księgi rekordów Guinnessa, a także jokery, szczęśliwe numerki czy 

farciarze.  

 Pomysły bardzo przypadły do gustu wszystkim uczniom oraz nauczycielom. Naszym kandydatkom 

życzymy powodzenia i przyjemnego działania na stanowisku przewodniczącej samorządu szkolnego. 
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 Dnia 29 września podczas 2 godziny lekcyjnej w naszej szkole odbyły się wybory przewodniczącego 

Samorządu Uczniowskiego, opiekuna SU i Rzecznika Praw Ucznia. 

Wszyscy uczniowie zbierali się poszczególnymi klasami na szkolnej stołówce i oddawali swój głos. 

Mieli wybór pomiędzy dwoma kandydatkami: Zuzanną Kozłowską oraz Weroniką Stępniak. 

Na stanowisko opiekuna samorządu uczniowskiego startowały Panie: Monika Olejnik, Monika Stań, Monika 

Seroczyńską oraz Aleksandra Gejo. 

Wybory przebiegały szybko i sprawnie zgodnie z demokratycznymi zasadami. 

Podczas 7 godziny lekcyjnej zostały ogłoszone wyniki. 

Przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego została Weronika Stępniak. Pani Monika Olejnik objęła 

stanowisko opiekuna SU a Rzecznikiem Praw Ucznia została Pani Monika Stań.  

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy!!  

Nad projektem „Samorządy mają głos!” czuwały panie: Jolanta Markowicz, Marzena Tomaszewska i Lucyna 

Kubik.           Daria Stolarczyk 
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 Z okazji dnia chłopaka w naszej szkole, jak co roku odbył się konkurs, którego bohaterami była męska 

część naszego Gimnazjum. Wszystkie dziewczyny wraz z paniami nauczycielkami oddały głosy 

w anonimowej ankiecie. W piątek 29 września na apelu zostały ogłoszone wyniki i rozdane nagrody i tak 

według żeńskiej części gimnazjum: 

Chłopak z najładniejszym uśmiechem to Bartek Bodek 

Chłopak z najładniejszymi oczami to Dawid Maciejak 

Najlepiej ubrany chłopak to Albert Ceroń 

Najbardziej wysportowany chłopak to Miłosz Ozimek 

Najzabawniejszy chłopak to Marcel Karalus 

Natomiast miano najprzystojniejszego otrzymał ksiądz Grzegorz Krupa 

Dodatkowo w każdej klasie dziewczęta przygotowały niespodzianki dla swoich kolegów. 

Wszystkim Panom jeszcze raz gratulujemy i mamy nadzieje, że miło zapamiętali ten dzień. 

           Karolina Różycka 

 

Największy pies na świecie  
Zeus 5-letni dog niemiecki mierzył 111,8cm, a ważył 71,3kg. Gdy stanął na 

łapach mierzył 226cm, w ciągu dnia zjadał 13 misek karmy czyli aż 13 kg. 

  Amerykański fotograf Tyler Shields ustanowił nowy rekord 

Guinnessa w niespaniu. 
Przez 40 dni nie zasnął on ani na chwilę. Przez dokładnie kolejne 968 

godzin nie zamknął oczu ani raz, co pozwoliło mu ustanowić nowy rekord 

Guinnessa. 

 Ile przeciętnie zajmuje Wam umycie włosów? 5 minut? 10 

minut? Spróbujcie sobie zatem wyobrazić, że pani Xie Qiuping 

z Chin, właścicielce rekordu na najdłuższe 

włosy świata, czynność ta zajmuje aż 2 godziny! Jej włosy 

w 2004 r. miały 5 metrów i 62,7 cm! Osiem lat później, w 

2012 r, ich długość prawdopodobnie wzrosła nawet o 1 metr. 

Informacje były brane ze strony www.biurorekordow.pl  

     Kacper Kwiatos 

http://www.biurorekordow.pl/
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-Co to dziedziczność?- pyta się nauczyciel 

-Dziedziczność to jest wtedy gdy uczeń dostaje 2 z wypracowania, które napisał jego ojciec 

 

-Nigdy nie należy całować zwierząt, bo roznoszą zarazki. Dacie przykład? 

-Moja ciotka pocałowała psa. 

-Co? 

-Pies zdechł.  

 

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!  

 

 

Polonistka pyta klasę:  

- Jak brzmi liczba mnoga do rzeczownika "niedziela"?  

- Wakacje, proszę pani!  

 

 

 

 

Jedna z brył geometrycznych 

Na głupotę go nie ma 

Rosną w lesie 

Owieczka i … 

Najwyższy stopień w szkole 

Jedno z państw należących do projektu 

ERASMUS+ 

Imię nauczyciela geografii 

Obecna pora roku 

 

Amelka Janus 

Monika Myszka 

      

   

 

 

 

 


