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   "CZERWIEC" 

Czerwiec sady owocami 

okrasił najwcześniej: 

czerwienieją w środku czerwca 

słodziutkie czereśnie. 

 Jeszcze swoich klas za nami 

 nie zamknęła szkoła, 

 a już las się niecierpliwi, 

 do siebie nas woła. 

Czekaj, lesie, wstrzymajże się: 

czerwiec w mig przeleci 

i po twoim mchu zielonym 

będą biegać dzieci! 

 Jeszcze tydzień, jeszcze drugi -  

 skończy się nauka 

 i w zielonych wrotach lata 

 kukułka zakuka.     

    J. Ficowski  

 

 

       W TYM NUMERZE:  
 

 U NAS SIĘ DZIEJE… 

 CZERWCOWE ŚWIĘTOWANIE 

 TEMAT MIESIĄCA - EURO 2012 

 CO W KULTURZE PISZCZY? 

 GDZIE  NA WAKACJE??? 

 UŚMIECHNIJ SIĘ 
 
 

 
Opiekunowie gazetki szkolnej:  

mgr Anna Rutkowska i mgr Katarzyna Nowek
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LEKCJA LOGISTYKI I PRZYSPOSOBIENIA OBRONNEGO 
 

  18 maja uczniowie klasy I L 

o profilu technik logistyk wraz na 

nauczycielką p. Małgorzatą Górską 

zwiedzali schron znajdujący się pod 

dworcem głównym w Szczecinie. 

 Jest to największy odkryty schron 

cywilny o powierzchni 2500 m2, 

znajdujący się na głębokości około  

5 pięter.  

Młodzi logistycy zapoznali się z dwiema 

trasami: trasą „zimnej wojny – schron 

przeciwatomowy i trasą II wojny światowej –schron przeciwlotniczy. Poznali 

historię propagandy w czasach PRL-u, organizację Obrony Cywilnej w tamtych 

czasach, uczestniczyli też  

w mini zawodach zakładania maski przeciwgazowej na czas.  

I miejsce zajął Kuba Szłapiński.  

 Naszym przewodnikiem był wnuk legionisty komendant Związku 

Piłsudczyków RP Jerzy Rozpondek.  

 Uczniowie mieli wyjątkową okazję posłuchać wspomnień pana 

Rozpondka o dziadku, który był drużyniakiem, legionistą i uczestnikiem wojny 

1920 r. Pan Jerzy zaprezentował nam wzory szabel, jakie należały do Józefa 

Piłsudskiego, odznaki, medale, fotografie, karty pocztowe i dokumenty z lat 

1914 - 1921. 

 

LEKCJA LOGISTYKI KLASA III L  

 

 24 maja uczniowie klasy III L 

wyruszyli na wycieczkę dydaktyczną  

w ramach przedmiotów logistycznych. 

Pieszo pokonali trasę Sowińskiego-Wały 

Chrobrego, gdzie na 2 godziny zatrzymali 

się, aby zwiedzić gmach UW łącznie  

z podziemiami. 
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AKADEMIA LUDZI AKTYWNYCH 

  

 25.05.2012 r. i 29.05.2012 r. klasa I E TE wraz 

z wychowawcą Barbarą Bernat uczestniczyła w kilku 

warsztatach: 

 

 - „Złodzieje stresu” - kontrola stresu, szybkie czytanie 

i nauka oraz motywacja 

 

- zwiedzanie podziemnego schronu, mieszczącego się 

pod Dworcem Głównym w Szczecinie. Warsztaty 

odbyły się w formie oprowadzania przez przewodnika 

po poniemieckim podziemnym schronie przeciwlotniczym. Celem spotkania 

było poznawanie miejsca pamięci historycznej, wzbogacenie wiedzy dotyczącej 

historii II wojny światowej oraz historii regionu, kształtowanie kultury życia 

społecznego, poznanie i wykorzystanie w praktyce zasad zachowania w 

miejscach pamięci historycznej, rozwijanie tolerancji i poczucia wrażliwości 

społeczne 

 

- zajęcia outdoorowe, prowadzone przy użyciu metod edukacji nieformalnej – a 

tak po polsku, gry i zabawy na zaufanie, współpracę, komunikację i dobre 

samopoczucie w grupie. Zajęcia były super i mamy nadzieję, że teraz jako klasa 

będziemy się rozumieć jak nigdy dotąd. To była naprawdę  świetna zabawa 

 

- „Decydujące minuty”- Warsztaty obejmujące swoim zakresem podstawowe 

umiejętności pierwszej pomocy. Poznaliśmy zasady ratowania poszkodowanych 

Zajęcia obejmowały materiał 

od oceny miejsca zdarzenia do 

resuscytacji krążeniowo-

oddechowej z użyciem 

półautomatycznego 

defibrylatora AED.  Teraz już 

wiemy, że te podstawowe 

umiejętności mogą zaważyć 

na czyimś życiu i zdrowiu. 
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RUCH HONOROWYCH DAWCÓW 

 

 30.05.2012 r. w naszej szkole odbyła 

się akcja oddawania krwi. Każda pełnoletnia 

osoba mogła zostać honorowym dawcą. 

Niestety, w związku z ograniczeniem 

wiekowym nie mogli to być uczniowie klas 

młodszych. Pomimo wszystko chętnych było 

sporo, chociaż część z nich przestraszyła się 

„ogromnej igły”. Do akcji przystąpiły 34 

osoby, ale część z nich została 

zdyskwalifikowana ze względu np.: na słabe 

wyniki badań, zbyt niską wagę ciała, czy 

przebyte ostatnio choroby. W efekcie 

końcowym krew oddało 26 śmiałków, którzy zgodnie twierdzili, że tylko strach 

ma wielkie oczy, a igła nie była aż taka duża, na jaką wyglądała.  Mamy 

nadzieję, że akcja zaszczepi się  wśród naszej młodzieży i że we wrześniu 

będziemy mogli ją powtórzyć.  Już dzisiaj zachęcamy wszystkich chętnych – 

młodzież i grono pedagogiczne. Naprawdę warto. 

 

     Organizatorkami akcji były: 

     p. Katarzyna Kosobucka i p. Barbara Bernat 

 

SZKOLNY KONKURS INFORMATYCZNY 

 5 czerwca 2012 r. odbył się w naszej szkole Szkolny 

Konkurs Informatyczny. Celem konkursu było zachęcenie 

uczniów do samokształcenia i doskonalenia swoich 

umiejętności. Uczniowie rozwiązywali test wiedzy 

 i umiejętności z zakresu technologii informacyjnej. 

Najlepsze wyniki osiągnęli: 

 

1. Arkadiusz Kaźmierczyk z klasy 3 T 

   2. Kamil Kołodziejczyk z klasy 2 L 

   3. Tomasz Rybicki z klasy 2 L 

 

       Organizatorem konkursu była  

       p. Marzena Kuczera 
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ZBIÓRKA ZUŻYTYCH TELEFONÓW 

KOMÓRKOWYCH 

 

Na przełomie maja i czerwca 2012 r. uczniowie klasy I L i I T 

przygotowali sesję plakatową przypominającą, że we wrześniu 2011 Zespół 

Szkół Nr 3 przyłączył się do innowacyjnej kampanii recyklingowej SzkołaFON 

organizowanej przez Green Word sp. z o.o. i w jej ramach organizuje  na terenie 

szkoły zbiórkę zużytych telefonów komórkowych.   

Celem tej kampanii jest zmniejszenie liczby telefonów komórkowych, 

które  trafiają na wysypiska, ponieważ telefony komórkowe i ich baterie 

zawierają wiele niebezpiecznych substancji, które niszczą środowisko naturalne. 

Ich ponowne wykorzystanie i recykling przyczynia się do ochrony środowiska  

i oszczędzania zasobów naturalnych. 

       

    Organizatorkami akcji są: 

    p. Małgorzata Górska i p. Anna Rutkowska 

 
      

 

AKCJA ZBIERANIA ZUŻYTYCH BATERII 

 

 Przez cały rok szkolny trwała akcja zbierania 

zużytych baterii.  

 

Jej celem było wyrobienie nawyku selektywnej zbiórki 

zużytych baterii wśród uczniów, a także  propagowanie 

postawy odpowiedzialności grupowej za stan 

środowiska, w którym żyjemy.  

 

 Koordynatorami przedsięwzięcia były p. Małgorzata Górska i p. Anna 

Rutkowska. 
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DZIEŃ DZIECKA 

 
W Polsce (jak również w innych krajach 

słowiańskich, jak Czechy, Słowacja czy Ukraina) Dzień 

Dziecka obchodzony jest od roku 1952 w dniu  

1 czerwca.  

 

Jego inicjatorem jest organizacja zwana 

International Union for Protection of Childhood, której 

celem było zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom  

z całego świata. Od roku 1994 tego dnia w Warszawie 

obraduje Sejm Dzieci i Młodzieży. 

 

 

 Dzień Dziecka na świecie obchodzony jest w różnych terminach, np. 

Japończycy świętują 5 maja, Amerykanie 20 listopada, natomiast Włosi 6 

stycznia. 

Skąd taka rozbieżność?  

 Otóż wszystko jest zależne od 

historii. Dzień Dziecka został oficjalnie 

ustanowiony w roku 1924 na mocy tzw. 

ustawy genewskiej, była to pierwsza 

Deklaracja Praw Dziecka, którą 

zatwierdziła Liga Narodów. 
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Uroczystość Najświętszego 

Ciała i Krwi Pańskiej 

 

Boże Ciało 
 

 W Kościele katolickim jest to uroczystość liturgiczna 

ku czci Najświętszego Sakramentu, święto nakazane. Wierni 

szczególnie wspominają Ostatnią Wieczerzę i Przeistoczenie 

chleba i wina w Ciało i Krew Jezusa Chrystusa. Pamiątkę tego 

wydarzenia Kościół katolicki obchodzi także w Wielki 

Czwartek, wtedy jednak rozpamiętuje się również Mękę Jezusa Chrystusa. 

 

 W Polsce obchodzi się ją w czwartek po Uroczystości Trójcy Świętej,  

a więc jest to święto ruchome, wypadające zawsze 60 dni po Wielkanocy. 

 

 Uroczystość ta została ustanowiona na skutek widzeń św. Julianny  

z Cornillon. 

 

 W Polsce po raz pierwszy wprowadził tę uroczystość biskup Nankier  

w 1320 r. w diecezji krakowskiej. W 1420 r. na synodzie gnieźnieńskim uznano 

uroczystość za powszechną, obchodzoną we wszystkich kościołach w państwie. 

W Polsce obchody uroczystości wiążą się z procesją z Najświętszym 

Sakramentem po ulicach parafii. Procesja zatrzymuje się 

kolejno przy czterech ołtarzach, przy których czytane są 

związane tematycznie z Eucharystią fragmenty czterech 

Ewangelii.  

 

 W Polsce uroczystość Ciała i Krwi Pańskiej jest dniem 

ustawowo wolnym od pracy. 
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    EUROMANIA 
 

Tyle oczekiwania i wreszcie się doczekaliśmy. 8 czerwca EURO RUSZYŁO !!! 

Pierwszy mecz odbył się na Stadionie Narodowym. Polska zremisowała  

z drużyną Grecji. Przed nami dalsze mecze, oglądajmy BIAŁO-

CZERWONYCH i dopingujmy naszą drużynę.  

 

CO POWINNIŚMY WIEDZIEĆ O EURO? 

      LOGO 

Logo Euro2012 swym wyglądem przypomina kwiat. Ze wspólnej łodygi 

wyrasta piłka i dwa kwiaty w barwach flag narodowych dwóch państw. Jeden 

ma symbolizować Polskę, a drugi Ukrainę. 

 

 

SLAVEK I SLAVKO 
 

Maskotki przypominające piłkarskich braci 

bliźniaków ubranych w stroje o barwach 

narodowych swoich krajów zaprojektowali 

projektanci firmy Warner Brothers. Polska 

maskotka ubrana jest w białą koszulkę i czerwone spodenki, natomiast 

Ukraińska w niebieskie spodenki oraz żółtą koszulkę. Kolorystyka narodowa 

występuje również na bujnych fryzurach maskotek piłkarskich. 
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STADIONY 
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Nigdy nie ignoruj tego, co 

dyktuje ci serce. 

 

Nawet jeśli podążanie za jego 

głosem będzie bardzo trudne. 

 

 

 

W życiu Anne wszystko było zaplanowane. Wystawne przyjęcia, ślub  

z mężczyzną, którego zna od wielu lat, kariera idealnej pani domu. Wszystkie te 

plany niszczy jedna decyzja, podjęta pod wpływem impulsu. 

Anne chce poznać smak prawdziwego życia, z dala od rodzinnego domu. 

Dlatego zgłasza się do oddziału pielęgniarek stacjonujących na Bora-Bora. 

Tam, wśród pięknie kwitnących krzewów hibiskusa i bezkresu turkusowego 

oceanu narodzi się przyjaźń między nią a tajemniczym żołnierzem Westrym. 

 

Czy przyjaźń jest dobrym początkiem miłości? 

 

Czy związek ma szanse przetrwać, gdy piękna wyspa przestanie być rajem? 
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HISZPANIA 
 

 

 Hiszpania leży na 

Półwyspie Iberyjskim, a jej 

terytorium obejmuje również 

Wyspy Kanaryjskie  

i Baleary. Z powodu szerokich, 

piaszczystych plaż oraz 

łagodnego klimatu Hiszpania jest 

jednym z głównych celów 

wyjazdów wakacyjnych. 

Wiecznie świecące słońce oraz 

ciepłe morze zachęcają do wypoczynku. 

   Hiszpania jest podzielona na 17 wspólnot autonomicznych. Do 

najbardziej rozwiniętych pod względem turystycznym należą Andaluzja, 

Baleary, Galicia, Kantabria, Kastylia-La Mancha, Kastylia-León, Katalonia, 

Madryt, Walencja oraz Wyspy Kanaryjskie. 

  Położenie Hiszpanii - nad równikiem - sprawia, że prawie przez cały rok 

w całym kraju panują temperatury dodatnie. Najcieplejszymi porami roku są 

lato i jesień. Dlatego są to najlepsze dni na wyjazd, ale trzeba się liczyć 

 z niesamowitymi tłumami zwiedzających. Na wybrzeżu Morza Śródziemnego 

ciepło i słonecznie jest przez cały rok, natomiast w centralnej Hiszpanii lata są 

upalne, natomiast zimy wietrzne i mroźne. 

 Największym powodzeniem cieszy się wśród turystów hiszpańskie 

wybrzeże z piaszczystymi, pełnymi słońca plażami, ciepłym, błękitnym morzem 

oraz bogatą ofertą rozrywki. Do najpopularniejszych regionów turystycznych 

hiszpańskiego wybrzeża z pewnością możemy zaliczyć: Costa d la Luz, Costa 

del Sol, Costa Brava, Costa Blanca, Costa Dorada, Costa Montanesa, Costa 

Vasca, Costa Verde, Rias Altas, Rias Bajas oraz hiszpańskie wyspy Majorka, 

Teneryfa, Ibiza. Dużym powodzeniem cieszy się jeden z największych  

w Europie ośrodków pielgrzymkowych - Santiago de Compostela. 
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CO WARTO ZOBACZYĆ? 
 

GRAN CANARIA - WYDMY 
 

Gran Canaria i Dunas de Maspalomas, czyli chyba 

najpopularniejsze wydmy Hiszpanii, stanowiące obszar 

ponad 400 ha. Powstające z naniesionego przez lata 

piasku oraz pozostałości muszli i korali, wydmy Mas 

Palomas stanowią jedną z najciekawszych atrakcji 

wyspy. Niesamowity pustynny krajobraz pozostawia 

niezapomniane wrażenia. Dzięki unikalnemu 

mikroklimatowi, Gran Canaria może się pochwalić 

przepięknymi, piaszczystymi plażami, które ciągną się kilometrami wzdłuż 

wybrzeża. 

 

 MAJORKA - VALDEMOSSA 
 

Majorka to jedna z najpiękniejszych wysp 

Hiszpanii. Oferuje niepowtarzalne połączenie 

pięknych krajobrazów z bogactwem 

kulturowym i bardzo dużą liczbą zabytków jak 

na tak małą wyspę. Perłą w koronie Majorki, 

obok stolicy z katedrą, jest oczywiście 

Valdemossa, niesamowite miasteczko ukryte 

pomiędzy górami wyspy, gdzie natchnienia 

szukał Fryderyk Szopen wraz z George Sand. Do dziś można zwiedzać muzeum 

poświęcone artyście z bogatą kolekcją pamiątek po kompozytorze. 

 

 COSTA BRAVA - BARCELONA 
 

Stolica Katalonii to przepięknie położne miasto 

tętniące życiem przez całą dobę. Barcelona jest 

nieoficjalnie stolicą kultury Hiszpanii, to tu 

przez lata powstawały zapierające dech  

w piersiach dzieła Gaudiego, takie jak ciągle 

niedokończona Sagrada Familia, czy Casa Mila, 

oraz fantastyczny Park Guell. Barcelona to 

również stolica piłki nożnej, a lokalny stadion 

należy do najczęściej odwiedzanych w Europie. 

W Barcelonie znajduje się również jeden  

z najsłynniejszych deptaków - La Rambla wraz z największym targowiskiem - 

La Boqueria. 
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Dwóch kumpli spotka się po wakacjach, jeden mówi do drugiego: 

- Twoje policzki zaokrągliły się w czasie tych wakacji. Jadłeś dużo 

dobrych rzeczy? 

- Nie więcej niż zwykle, tylko codziennie musiałem dmuchać 

materac, bo zapomniałem zabrać z domu pompkę. 

 

Student wraca z wakacji i mówi do kolegi:  

- Szkoda, że tego nie widziałeś. Jechałem na słoniu, a obok 

mnie dwa lwy... 

- I co dalej? Co dalej? 

- Musiałem zejść z karuzeli... 

 

Turysta w wakacje zachodzi w deszczu do bacówki, baca gościnnie częstuje go 

gorącą strawą, turysta zajadając spostrzega, że do talerza leci mu z góry woda... 

- Baco, dach ci przecieka! 

- Wim... 

- To dlaczego nie naprawisz?! 

- Ni mogę, przecież dysc pada. 

- To dlaczego nie naprawisz, kiedy nie pada?!! 

- A bo wtedy nie cieknie. 
 

Nasz drużynowy mówił, że nie ma łaskotek i nawet się założył, że nic go nie 

połaskocze! 

 -I co?  

-I przegrał! Zakopaliśmy go na dwie minuty w mrowisko… 
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Grupa turystów błądzi w górach. Wieczór zapada, a tu 

ani śladu człowieka i nadziei na nocleg. 

 - Mówił pan, że jest najlepszym przewodnikiem po 

Tatrach! - wścieka się jeden z uczestników wycieczki. 

 - Zgadza się. Ale to mi już wygląda na Bieszczady... 

 

Przewodnik po Rzymie oprowadza po mieście bogatego amerykańskiego 

turystę. 

 - To jedyny w swoim rodzaju gmach... 

 - Też mi coś - przerywa Amerykanin. U nas w Ameryce, mamy takich 

gmachów tysiąc! 

 - Bardzo możliwe, bo to dom wariatów. 

 

Organizowane są przejażdżki łodzią po jeziorze Genezaret. Bilet kosztuje 500 

dolarów. 

 - To strasznie dużo - dziwi sie zbulwersowany turysta. 

 - Owszem, ale to przecież po tym jeziorze Jezus piechotą chodził! 

 - Nie dziwię się, przy takich cenach! 

 

Polak pojechał na wakacje do Hiszpanii. Wiele słyszał o corridzie, więc 

postanowił ujrzeć to widowisko na własne oczy. Stanął przed stadionem - kupa 

ludzi, zero kasy. 

- Wejdę na krzywy ryj - pomyślał. 

Odnalazł tylne wejście i obserwował z pewnej odległości, jak załatwiają to inni. 

Jako pierwszy do odźwiernego podszedł gość w bogato wyszywanym złotem 

mundurze i powiedział: 

- Matador! - odźwierny nisko się ukłonił i otworzył przed nim drzwi. 

Następnie zjawił się ubrany w czerń i srebro facet z czapką na głowie: 

- Pikador! - przedstawił się i odźwierny wpuścił go 

uprzejmie. 

Chwilę później przed drzwiami stanął mężczyzna 

ubrany w purpurę i dumnie powiedział: 

- Torreador! 

Gdy ten również zniknął za drzwiami, Polak 

podrapał się po głowie, poprawił kanty w swoich 

dresach, śmiało podszedł do odźwiernego i rzekł: 

- Teodor!  


