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Foto:  NORBI zachwycił i rozkołysał ...

Foto: Dyrektor ZS Nr3 rozpoczyna obchody  
Miedzynarodowego Dnia Osób Niepełno-
sprawnych

Foto: Sala im. Ks. Mirosława Tabaki wypeł-
niona po brzegi.

Foto: Prace przygotowane przez uczniów 
SP2 w Płońsku

Foto: Magiczny świat Ali... po raz kolejny 
na deskach sali teatralnej...

od redakcji...

 z życia Szkoły...

Przygotowała: O. G.

mięDzynaroDowy Dzień oSób 
niepełnoSprawnych 

integracja, tolerancja, em-
patia, radość, wspólna za-
bawa tak można opisać 

Międzynarodowy Dzień Osób 
Niepełnosprawnych, który 
po raz  kolejny zorganizował 
Zespół Szkół Nr 3. 

,,mimo wszystko potrafimy”

- to hasło tegorocznych obchodów. 
ten dzień, szczególnie związany z 
zespołem szkół nr 3 jest obchodzony 
3 grudnia. 

został ustanowiony w 1992 roku przez 
zgromadzenie ogólne narodów 
zjednoczonych. ustanawiając 
międzynarodowy Dzień osób 
niepełnosprawnych onz chciało 
zwrócić uwagę na problemy tej grupy 

społecznej i podkreślić konieczność 

działań na rzecz integracji osób nie-
pełnosprawnych z resztą społeczeń-
stwa, wyrównywania szans i przeciw-
działania społecznemu tych osób. 

w zespole szkół nr 3 Dzień osób 
niepełnosprawnych tak hucznie był 
obchodzony po raz drugi. Dzięki życz-
liwości ks. zbigniewa sajewskiego, 
który udostępnił na tę okoliczność 
salę teatralną w kościele parafialnym, 
cała społeczność szkolna oraz za-
proszeni goście mogli ten szczegól-
ny dzień spędzić wspólnie. obchody 
rozpoczął Dyrektor szkoły Jacek 
kostrzewa, który jako Gospodarz im-
prezy przywitał zgromadzonych gości.  

Dla uczestników było przygotowa-
nych wiele ciekawych atrakcji. Były 
występy wokalne naszych uczen-
nic - agaty czerniakowskiej i natalki 
Domańskiej. 

mogliśmy ponownie obejrzeć przed-
stawienie ,,magiczny Świat ali” przy-
gotowane przez stowarzyszenie 
spadochron a wystepujący w nim 
aktorzy to uczniowie naszej szko-
ły. nie zabrakło również występów 
wokalnych i tanecznych uczniów z 
Gimnazjum powiatowego oraz płoń-
skich szkół podstawowych. wisienką 
na torcie międzynarodowego Dnia 
osób niepełnosparwnych był kon-
cert gwiazdy polskiej muzyki rozryw-
kowej norbiego, który wykorzystując 
swoje umiejętności sceniczne zachęcił 
wszystkich uczestników do wspólnej 

zabawy.

usłyszeliśmy znane nam piosenki 
takie jak ,,rozkołysz się”, ,,nie zacze-
piaj mnie” i największy hit ,,kobiety 
są gorące”.  Bwyły tańce, śpiewy a na 
zakończenie wspólne, pamiątkowe 
zdjęcia.Dla uczniów było to niezapo-
mniane przeżycie. w trakcie imprezy 
można było sprobować pysznych wy-
pieków przygotowanych przez rodzi-
ców i uczniów naszej szkoły. imprezie 
towarzyszył jak zawsze kiermasz prac 
naszych uczniów a także wystawa 
prac konkursowych uczniów z sp nr 
2 ,,mój niepełnosprawny kolega” oraz 
uczniów z sp nr 3 ,,mój przyjaciel miś”. 
po usmiechniętych twarzach uczniów 

a także pochlebnych opiniach zapro-
szonych gości oraz rodziców można 
powiedzieć, że impreza się udała. 
pozostało teraz  czekać do kolejnego 
3 grudnia. 

SpiS treści
mięDzynaroDowy Dzień oSób 
niepełnoSprawnych  3
mamy logotyp Szkoły! 4
zabawy i konkurSy Szkolne ... 5
programy, Działania i akcje... 7
Szkoła w buDowie ... 8
naSze Sportowe SukceSy 12
kieDy minie 45 minut... :) 14

w numerze:

Oddajemy Państwu pierwszy numer 
naszego szkolnego kwartalnika.  
Naszym celem jest przybliżenie dzia-
łalności  szkoły, jej wizerunku i dzia-
łań podejmowanych przez całą 
szkolną społeczność.  

Idea zebrania w jednej publikacji 
kwartalnych wydarzeń z życia szkoły 
zrodziła sie już w roku 2012. To wtedy 
został przygotowany pierwszy eg-
zemplarz e-gazetki. Niestety, z róż-
nych przyczyn, nie kontynuowano  
tego pomysłu, aż do posiedzenia 
Rady Pedagogicznej  podsumowu-
jącej pierwsze półrocze bieżacego 
roku szkolnego. 

Zespół do spraw promocji szkoły, w 
swoich wnioskach do pracy w kolej-
nym semestrze, postanowił reakty-
wować „Echo Trójki” (nazwa została 
zachowana), pozostając przy elek-
tonicznej formie publikacji. 

Wyłonił się zespół redakcyjny w 
osobach: 

Bogdan Śmigrodzki - komputerowy 
skład tekstu, grafika i redakcja, 

Olga Golacik - redakcja, 

Anna Wiśniewska - redakcja, 

Renata Grochowska - redakcja. 

Skład redakcyjny pozostaje otwar-
ty, chętnych zapraszamy do współ-
pracy. Liczymy też na Państwa opi-
nie , sugestie i konkretne propozycje 
tematów, które chcieliby Państwo 
odnaleźć na łamach naszego 
kwartalnika. 

Redakcja

Foto: B. Śmigrodzki „Aleja między budynkami A i B” - zdjęcie arch.
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Foto:  Logo Zespołu Szkół Nr 3 w Płońsku w wersji podstawowej i dopuszczalnych wersjach 
kolorystycznych.

Foto:  Wizualizacja szkolnego logotypu w 
wersji trójwymiarowej. Może w przyszłości 
zawiśnie w głównym wejściu? Projekt: BŚ.

z życia Szkoły... z życia Szkoły...

zabawy i konkurSy Szkolne ...
karnawałowy zawrót głowy...
6 stycznia w sali spółdzielczego klubu 
osiedlowego „plastuś”, nasi uczniowie 
uczestniczyli w karnawałowym balu 
maskowym. 

Były tańce, zabawy dla uczniów i na-
uczycieli oraz słodki poczęstunek. 
zabawie karnawałowej towarzyszył 
także konkurs na najciekawsze nakry-
cie głowy.

uczniowie wraz z nauczycielami i ro-
dzicami wykazali się ogromną pomy-
słowością w przygotowaniu zaskaku-
jących masek, kapeluszy, opasek itp. 

wśród przebierańców pojawili się: 
pirat, wróżka, motylek, elf, inspektor 
Gadżet, królik, kotek, miś, kowboj i 
wiele innych ciekawych postaci. 

spośród tylu barwnych nakryć głowy, 

zostało wyłonionych kilku zwycięzców. 

nagrodę głowną zdobył michał 
Duszyński za kapelusz „inspektor 
Gadżet”. Drugie miejsce zdobyła ala 
Belka za przepranie: „kot”, trzecie 
miejsce zajęła ola Górecka przebrana 
za „pirata”. 

wyróżnieni zostali także: Dominika 
machaj, natalia Grabarczyk, katarzyna 
Bombała. nagrody pocieszenia do-
stali: anna ziemiecka, oliwia rychter, 
wiktoria Gmurczyk i mateusz mazur.

konkursy językowe

w dniach 12-13 stycznia odbyły się w 
naszej szkoole konkursy językowe. 
pierwszy to konkurs języka rosyjskie-
go oraz wiedzy o rosji dla uczniów 
szkoły zawodowej. charakteryzował 
się on wysokim poziomem, dużą wie-
dzą i merytoryczną rywalizacją. 

ostatecznie po zaciętym boju zwy-
cięzcą konkursu rusycystycznego zo-
stał Grzegorz chyczewski. 

miejsce drugie zajęła agata 
czerniakowska, a miejsce trzecie przy-

padło rafałowi Bieńkowi. 

w drugim dniu konkursu uczniowie 
szkoły zawodowej popisywali się 
swoją wiedzą i umiejętnościami z ję-
zyka angielskiego. uczestnicy musie-
li odpowiadać na pytania z wiedzy 
ogólnej, wykazać się znajomością 

leksyki oraz umiejętnością rozumie-
nia tekstu ze słuchu. 

niekwestionowanym zwycięzcą zo-

stał uczeń kl. 3 konrad szpakiewicz. 
Drugie i trzecie miejsce zajęli kolej-
no piotr stępniak i marcin stawski. 
wszystkim uczestnikom serdecznie 
gratulujemy . nagrody i dyplomy dla 
zwycięzców wręczyła dyrekcja zs nr 3 
płońsk.

Szkolny omnibuS - to już trze-
cia edycja. 

16 lutego  w naszej szkole odbyła się 
trzecia już edycja konkursu „omniBus”,  
przeznaczonego dla uczniów szkoły  
przysposabiającej do pracy. 

Głównymi celami tego konkursu 
było rozwijanie zdolności uczniów 
i ich zainteresowań z różnych dzie-
dzin, motywowanie uczniów do sa-
modzielnego poszerzania wiedzy i 
umiejętności, promowanie osiągnięć 
najlepszych uczniów klas  oraz wyła-
nianie talentów. 

zagadnienia obejmowały  treści prze-
widziane w programie nauczania  

w naszej szkole od 
grudnia do 30 stycz-
nia 2015 roku trwał 

konkurs na stworzenie projek-
tu graficznego logo Zespołu 
Szkół Nr 3 w Płońsku. 

w konkursie mógly wziąć udział 
wszystkie osoby związane ze szkołą: 
uczniowie, rodzice, absolwenci oraz 
nauczycele zespołu szkół nr 3. 

konkurs miał na celu wy-
łonienie najlepszego gra-
ficznego symbolu naszej 
szkoły, który będzie wyko-
rzystywany do celów iden-
tyfikacyjnych, popularyza-
torskich, promocyjnych i 
korespondencyjnych. 
wymagania były ściśle określone: 
logo miało byc przede wszystkim czy-
telne, łatwe do zapamietania, identy-
fikowane ze szkołą, miało wzbudzać 
pozytywne emocje. nie powinno być 
skomplikowane pod względem gra-
ficznym i kolorystycznym. wykonane 
prace należało przesłać na adres szko-
ły lub złożyć je osobiście do 30.01.2015 
roku. 

wprawdzie niewiele prac napłynęło, 
które do końca wypełniałyby posta-
wione wymagania, to jednak udało się 
wybrać jeden projekt (nauczyciela na-
szej szkoły - pana Jerzego zielińskego), 
który został poddany dalszej obróbce 
graficznej i za zgodą autora, przybrał 
finalny wygląd prezentowany na gra-
fice obok. 

nad całością  prac czuwała komisja 
konkursowa: wicedyrektor szkoły - 
pania aneta rutkowska, przedstawicel 
rady rodziców - pani katarzyna 
Gmurczyk, pan Bogdan Śmigrodzki 
(wykonawca ostatecznej wersji gra-
ficznej logotypu) oraz przedstawi-
ciel samorządu szkolnego - Dawid 

Jąderko - uczeń kl. 2 gim. 

logotyp został zatem wybrany i bę-
dzie towarzyszył wszystkim materia-
łom biurowym, plakatom, ulotkom 
przygotowywanym na potrzeby iden-
tyfikacji wizualnej naszej szkoły. 

mamy logotyp Szkoły!

Przygotowała: O. G.
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programy, Działania i akcje...szkoły przysposabiającej do pracy. w 
drodze kalsowych elimancji przepro-
wadzonych przez nauczycieli funk-
cjonowania osobistego i społecznego 

wyłonieni zostali dwaj przedstawicile 
każdej klasy, którzy wzięli udział w 
konkursie. 

turniej składał  się z ośmiu konku-
rencji: „prawda czy fałsz“, „kto pierw-
szy ten lepszy“„podaj poprawną 
odpowiedź”, „rozumienie tekstu 
czytanego”, „Jestem spostrzegaw-
czy“, „zegary”,  „Jaka to melodia“ oraz 

„Dokończ przysłowie“. 

tytuł omniBusa roku szkolnego 
2015 zdobył adrian pyrzakowski z 
klasy ii pDp, ii miejsce zajęła marlena 
włodarska z klasy ii pDp, iii miejsce – 

mariusz panufnik z klasy iii pDp. 

Szkolne ostatki

17 lutego wszystkie klasy szkoły 
przysposabiającej do pracy wzięły 
udział w spotkaniu ostatkowym, zor-
ganizowanym z inicjatywy przewod-
niczącego samorządu uczniowskiego 

– łukasza słowika. Było wypiekanie 
ciasteczek i rogalików, wspólne zaba-
wy, konkursy oraz tańce.

uczniowie tańczycli i bawili się ostat-
ni raz w karnawale aby w spokoju 
i ciszy przeżyć nadchodzacy okres 
wielkiego postu przygotowujący do 
wielkiej nocy i zmartwychwstania 
chrystusa.

Dzień wiosny!

20 marca uczniowie uroczyście poże-
gnali zimę i powitaliś wiosnę !!!

Był nawet wagarowicz ale koleżanki 
i koledzy skutecznie zachęcili go do 
pozostania w szkole. Bo u nas działo 
się dużo i było bardzo fajnie. 

Były wiersze, piosenki ekologiczne 
konkursy, plakaty, prezentacja , oraz 
pyszne wiosenne kanapeczki rozda-
wane przez „panią wiosnę” razem 

z pożeganiem zimy świętowaliśmy 
Dzień ziemii. 

Dowiedzieliśmy się jak żyć by chronić 
naszą wspaniałą planetę. uczniwie 
przygotowali rónież hasła zachęcaca-
jące do ekologicznego życia.

Przygotowała: R. G.

coroczne paczki świąteczne
Jak co roku, 80 uczniów naszej szkoły 
otrzymało świąteczne paczki przygo-
towane przez płońską akcję katolicką, 
wspieraną zbiórką funduszy uczniów 
sp nr 2 w płońsku. wręczeniu paczek 
towarzyszyła świąteczna atmosfera, 
a zgromadzeni w sali teatralnej para-

fii św. maksymiliana uczniowie mogli 
obejrzeć przygotowane dla nich przez 
młodszych uczniów z płońskiej „dwój-
ki” jasełka. 

wigilia ze Spadochronem

tegoroczna wigilia dla członków i sym-
patyków stowarzyszenia spadochron, 
odbyła się w zaprzyjaźnionym gospo-
darstwie agroturystyczny „sielanka”. 

w niezwykłej, świątecznej atmosferze 
dyrekcja, uczniowie, nauczyciele, oraz 
zaproszeni goście podzielili się opłat-
kiem, skosztowali tradycyjnych wigilij-
nych potraw, aby na zakończenie od-
śpiewać tradycyjne polskie  kolędy. 

orszak trzech króli

Już tradycyjnie w święto objawienia 
pańskiego, uczniowie i nauczyciele 
naszej szkoły uczestniczyli w orszaku 
trzech króli.

trasa tegorocznego marszu prowadzi-
ła od kościoła parafii św. maksymiliana, 
ulicą młodzieżową, Grunwaldzką, 
aż do szopki w centrum miejskiego 
rynku. wszystkim uczestnikom dzię-
kujemy za udział i zapraszamy za rok.

Dzień otwartych Drzwi w 
zespole Szkół nr3

w dniu 28 marca w ramach propa-
gowania oferty edukacyjnej wśród 
uczniów gimnazjum, zorganizowano 
w  naszej szkole tzw. Drzwi otwarte. 
z zainteresowanymi zdobyciem za-
wodu uczniami o profilu kucharz  lub 
ślusarz  spotkał się pan Dyrektor Jacek 
kostrzewa. w czasie spotkania ucznio-
wie obejrzeli prezentację multimedial-
ną przygotowanych na rok szkolny 
2015/2016 ofert zawodów. kandydaci 
mogli również porozmawiać z naszy-
mi nauczycielami, a także obejrzeć 
profesjonalne pracownie przygotowu-
jące do zdobycia zawodu. spotkaniu 
towarzyszyła sympatyczna atmos-
fera, umilona smacznym poczęstun-
kiem przygotowanym przez uczniów 
starszych klas..

żyj smacznie i zdrowo

w bieżącym roku szkolnym ucznio-
wie naszego gimnazjum przystąpili do 
programu edukacyjnego-Żyj smacz-
nie i zdrowo, organizowanego przez 
firmę „winiarY”.

uczestnicząc w tym programie 
uczniowie gimnazjum podczas zajęć 
lekcyjnych zapoznawali się z zasadami 
zdrowego stylu życia i odżywiania. na 
lekcjach techniki pod kierunkiem na-
uczycieli wykonywali zdrowe, smacz-
ne i ciekawe potrawy. w ramach pod-
sumowania projektu w dniu 23 marca 
wyruszyli na ulice miasta, aby podzie-
lić się zdobytą wiedzą z władzami mia-

sta a także jej mieszkańcami. w czasie 
happeningu, rozdawano zdrowe wa-
rzywno-owocowe przekąski, oraz bro-
szurki zachęcające do zdrowego stylu 
życia.

warsztaty w Szansie

w ramach szkolnego programu 
profilaktycznego „Żyć zdrowo to żyć 
bez nałogów” uczniowie klasy 1 i 2 
zasadniczej szkoły zawodowej pod 
opieką p. katarzyny Świerk, uczest-
niczyli w profesjonalnych warszta-
tach w płońskim centrum zdrowia 
„szansa”.

podczas zajęć ze specjalistami z za-
kresu pomocy osobom uzależnionym, 
uczniowie naszej szkoły dowiedzieli 
się o zagrożeniach wynikających z za-
żywania substancji psychoaktywnych 
oraz alkoholu, a także o sposobach i 
formach pomocy dla takich osób.

Przygotowała: A. W.
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wiele osób prze-
chodzących uli-
cą Młodzieżową w 

Płońsku z ciekawością, ale i 
satysfakcja spogląda na za-
awansowane prace budowla-
ne trwające w naszej szkole. 

obecnie w  zespole szkół nr 3 w 
płońsku trwa rozbudowa kompleksu 
szkolnego. prace budowlane wkro-
czyły  już na bardzo zaawansowany 
etap i coraz bliższy i bardziej realny 
jest  do wyobrażenia efekt końcowy.

Dzięki rozbudowie uczniowie naszej 
szkoły będą  mogli korzystać  z no-
woczesnych i przestronnych, świet-
nie wyposażonych  sal lekcyjnych, 
oraz specjalistycznych pracowni , min 
dla uczniów szkoły przysposabiającej  
do pracy i szkoły zawodowej zo-
staną przygotowane pracownie 
tematyczne.

w nowej szkole będzie również no-
woczesna świetlica, sala gimnastycz-
na, biblioteka oraz doskonale wypo-
sażona stołówka. Dzieci i młodzież 
spoza płońska będą mogli w ciągu 
tygodnia przebywać w przyszkolnym 
internacie.

projekt kompleksu jest tak przygoto-
wany aby również uwzględnić potrze-
by uczniów na wózkach inwalidzkich. 
to  właśnie z myślą o nich jest zapla-
nowana winda, po to aby umożliwić 
im swobodne poruszanie się po pię-
trach obiektu.

nie zapomniano również  o naszych 
najmłodszych podopiecznych obję-
tych pomocą w ramach wczesnego 
wspomagania rozwoju Dziecka.  
zaplanowano dla nich kilka sal gdzie 
pod opieką naszych doskonałych 
specjalistów będą mogli korzystać z 
różnych terapii, min logopedycznej, 
terapii słuchowej tomatis, integracji 
sensorycznej, itd.

wśród naszych uczniów coraz bardziej 
widoczne i słyszalne są wypowiadane 

Foto: Teren po pracach ziemnych i zalaniu 
pierwszech fundamentów.

Szkoła w buDowie ...

Foto: Sierpień, końcówka wakacji - na tere-
nie pierwsza ciężka maszyna.

Foto: Rozpoczyjaną sie prace ziemne. Tutaj 
wykop pod fundamenty sali gimnastycznej

Foto: Widok z okna budynku „B” - widać już 
zarys nowej szkoły.  

Foto: Moment podpisania umowy z wyko-
nawcą. Starosta Jan Mączewski  i  Adam 
Struzik Marszałek Sejmiku Mazowieckiego 

Foto: Klamka zapadła. Od tej chwili rozbu-
dowa szkoły staje sie faktem.

Foto: Widok ciężkiego sprzętu, betoniarek i koparek powoli staje się codziennością dostrze-
ganą z okien szkolnej kancelarii.  

Foto: Budynek „A’” powoli staje się majeńka 
wysepką na wielkiej budowie... Fundemen-
ty gotowe.

Foto: Po uzbrojeniu terenu widac już praw-
dziwe mury. Teraz to już poleci...

Foto: Plac budowy tętni życiem. Ekipa pracowników jest praktycznie wszedzie. Pracują 
kompleksowo. Wszystko pnie się do góry...

Foto: Pierwsze zdjęcia z wntrza budynku. Tutaj blok żywieniowy z garażem na końcu. 

głośno tęskne marzenia o tym, że niedługo wszyscy znowu będziemy  razem a nasza nowa szkoła ponownie zostanie 
wypełniona tą  niezwykłą atmosferą przyjaźni i akceptacji emanującą od naszych uczniów i pracowników. 

t

Foto: Południowo-wschodnia część budun-
ku. Na dole okno do gabinetu dyrektora...

Przygotowała: A.W.
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Foto: Budowa szybu windy, która pozwoli 
bez barier poruszać się po terenie szkoły. 
Niżej - dźwig górujacy nad terenem budo-
wy..

Foto: Powoli bloki przy ulicy Młodzieżowej zostają przysłonięte nowym budynkiem szkol-
nym. Przepiękna jesienna pogoda sprzyja budowie...

Foto: Na zdjęciu po lewej zestawienie sta-
rego z nowym - czyli łącznik budynku „A” 
poprzez łacznik z halą, fragment nowego 
budynku - wszystko widziane z perspekty-
wy klatki schodowej przy drugiej windzie... 

Foto: Północna część sali gimnastycznej

Foto: Kladka schodowa (po lewej) i widok  elewacji zewnętrznej od strony północno-zachodniej.

Foto: Sala gimnastyczna. Już wytynkowana, z rozmieszczoną infrastrukturą teleinforma-
tyczną, czeka na wykończenie.... Ostatnie zdjęcia wykonane przed oddaniem numeru.

Foto: Widok od północnego-wschodu. Te-
ren przy szkole zaczyna „wyglądać”.

Foto: Na zdjęciu szyb windy (po lewej) w 
części internatu.  Z góry tę część korytarza 
doświetla ogromy świetlik w dachu. 

Foto: Korytarz części dydaktycznej. Trzeba 
przyznać, że  dłuuuugi...
Po prawej południowa część budynku.

Foto i opisy przygotował: B.Ś.    
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Jedną z najważniejszych 
funkcji rewalidacyjnych 
kształcenia specjalnego 

jest wychowanie przez sport. 
Zespół Szkół nr 3 w Płońsku 
ma wieloletnie tradycje 
sportowe. 

to na młodzieżowej kilka pokoleń 
uczniów odnosiło sukcesy w piłce 
nożnej, lekkiej atletyce i tenisie stoło-
wym. Do najbardziej znanych wycho-
wanków sportowych szkoły specjalnej 
w płońsku należą: tadeusz chudzyński 
(bieganie) i emil krąp (tenis stołowy). 

obecnie w zespole szkół nr 3 w płońsku 
funkcjonują dwie organizacje portowe: 
uczniowski klub sportowy działający 
w ramach ogólnopolskiej organizacji 
sportu osób niepełnospranych 
,,sprawni razem” oraz płońska sekcja 
olimpiad specjalnych ,,olimpijczyk 

płońsk”. największe indywidual-
ne sukcesy sportowe odnosi obec-
nie uczeń iii klasy publicznej szkoły 
przysposabiającej do pracy w zs 
nr 3 łukasz młudzikowski m.in. pił-
karz kadry narodowej w piłce nożnej 
sprawni razem. 

ważnym wydarzeniem spor-
towym w ciągu roku szkol-
nego jest międzypowiatowy 
turniej tenisa Stołowego 
Szkół Specjalnych 

organizowany okrocznie w kwietniu 
przez zespół szkół nr 3, uks i mcsir 
płońsk. od września 2014 roku w 
szkole rozpoczeła działalność sekcja 
międzynarodowego stowarzyszenia 
olimpiady specjlane ,,olimpjczyk 
płońsk”. w olimpiadach specjalnych 

udział biorą osoby z umiarkowa-
ną i znaczną niepełnosprawnością 
umysłową. 

największym sukcesem druży-
ny olimpijczyka jest zajęcie ii miej-
sca w piłce nożnej 7 osobowej na iV 
ogólnopolskich igrzyskach olimpiad 
specjalnych w sierpniu 2014 roku w 
Bydgoszczy. poza tym olimpijczycy 
uczestniczą w wielu ogólnopolskich, 
mazowieckich i lokalnych zawodach 
sportowych. sekcja liczy obecnie 46 
zawodników w większości trenujący 
na zajęciach wychowania fizycznego 
pod opieką nauczycieli zs nr 3.

X mazowiecki turniej 
tenisa Stołowego olimpiad 
Specjalnych
13 grudnia 2014 roku we wsoli odbył 
się X mazowiecki turniej tenisa 
stołowego olimpiad specjalnych. 
w zawodach wzięło udział ponad 
200 zawodników z klubów olimpiad 

naSze Sportowe SukceSy

specjalnych z całego mazowsza, w 
tym także reprezentanci płońskiej 
sekcji ,,olimpijczyk płońsk”. osiągnęli 
następujące wyniki: pierwsze miej-
sce: marlena włodarska, robert 
włodarski, drugie miejsce: wioleta 
nowicka, kamil Bartczak, trzecie miej-
sce: agnieszka czarnecka. na czwra-
tym miejscu w swojej grupie spraw-
nościowej uplasował się debiutant w 
barwach olimpjczyka kuba karpiński,  
który stoczył pięć zaciętych pojedyn-
ków turniejowych. 

prosto z łazienkowskiej...

5 marca  uczniowie zespołu szkół nr 
3 wraz z opiekunami panem arturem 
czaplińskim i paniami agnieszką 
palińską i olgą Golacik mieli niezwykłą 
okazję kibicować swojej ulubionej dru-
żynie, na żywo obserwując jej zmaga-
nia piłkarskie na rodzimym stadionie. 
mecz Śląsk wrocław - legia warszawa 

zakończył się zwycięskim wynikiem 
dla legii, co bardzo ucieszyło naszych 
uczniów ale i pana pedagoga artura 
czaplińskiego, który jest wielkim kibi-
cem drużyny z ulicy łazienkowskiej. 
Dla uczniów ten wyjazd okazał się nie-
powtarzalnym przeżyciem i zostanie 
zapamiętany na bardzo długo. 

zagraliśmy dla bartka!

w niedzielę 10 marca na hali sporto-
wej w płońsku po przeciwnych stro-
nach boiska stanęli pracownicy urzę-
du miasta, nauczyciele Gimnazjum nr 
2, oldboje i zawodnicy płońskiej sek-
cji olimpiad specjalnych ,,olimpjczyk”. 
zagrali po to, aby wesprzeć hore-
go Bartka. Bartek ma dziewięć lat, 
ale jest bardzo dzielnym chłopcem, 
który każdego dnia musi pokonywać 
wiele trudności ze wzgledu na swoją 
chorobę. 

tak, więc  uczniowie z Gimnazjum nr 2 
wpadli na pomysł zorganizowania dla 
Bartka meczu charytatywnego. 

Było wiele atrakcji m.in. loteria fanto-
wa, kiermasz ciast, licytacja atrakcyj-
nych gadżetów występy przedszko-
laków, pokaz tańca towarzyskiego i 
goście specjalni. zaproszenie na to wy-
darzenie przyjęli małgorzata lewińska 
- aktorka nana przede wszystkim z se-
rialu ,,sąsiędzi”, Dariusz szpakowski 
- komentator sportowy, który oprócz 
prowadzenia licytacji, komentował 
również rozgrywane tego dnia na 
hali mecze płońskich drużyn oraz pa-
raolimpjczyk tadeusz chudzyński. 
przybyli goście byli dość hojni, udało 
się zebrać sporą sumę pieniędzy i nie 
tylko. 

wiele fantów z aukcji zostało przeka-
zanych chłopcu np. piłka z autogra-
fem zbigniewa Bońka.  w barwach 
olimpijczyka tego dnia zadebiutował 
starosta andrzej stolpa, jednak po-
mimo to reprezentacja naszej szkoły 
zajęła trzecie miejsce, przegrywając z 
oldbojami.

Przygotowali: A. Cz. i  O.G.    



14
Kwartalnik Zespołu Szkół Nr 3 w Płońsku  na przerwie...

kieDy minie 45 minut... :) Przygotowali: R.G

co to jest lekcja? - Jest to dłuższy okres 
potrzebny do przygotowania się do 
krótkiej przerwy

***

nauczyciel języka polskiego pyta 
uczniów:

- Jak brzmi liczba mnoga do rzeczow-
nika „niedziela”?

- wakacje, proszę pani!

***

- nie rozumiem, jak jeden człowiek 
może robić tyle błędów?! - dziwi się 
polonistka, oddając pracę domowa 
uczniowi.

- wcale nie jeden - odpowiada uczeń. 
pomagali mi mama i tata.

***

***

na lekcji języka polskiego nauczyciel 
pyta:

- czym będzie wyraz „chętnie” w zda-
niu: „uczniowie chętnie wracają do 
szkoły po wakacjach.”?

zgłasza się Jasio: - kłamstwem, panie 
profesorze!

***

ojciec pyta syna: 

- co robiliście dziś na matematyce? 

- szukaliśmy wspólnego mianownika. 

- coś podobnego! kiedy ja byłem w 
szkole, też szukaliśmy wspólnego mia-
nownika! Że też nikt go do tej pory nie 
znalazł...

***

pani od polskiego wywołuje Jasia do 
odpowiedzi:

- Jasiu, podaj, proszę dwa zaimki.

- kto? Ja?!

- Brawo Jasiu, piątka!

***

nauczycielka matematyki pyta na lek-
cji klasę:

- ile jest 8 dzielone przez 2?

chętny do odpowiedzi zgłasza się 
Jasio:

- to bywa różnie. Jeśli poziomo to dwa 
zera, a jeśli pionowo to dwie trójki.

***
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