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Trzecim miesiącem w kalendarzu jest marzec. Ma 31 dni, a jego nazwa 
pochodzi od łacińskiego słowa Martius, czyli miesiąc Marsa. W marcu kończy 
się zima a zaczyna wiosna. 21 marca jest pierwszym dniem wiosny. W Polsce, 
aby uczcić ten dzień jest tradycja zwana "Topienie Marzanny". Słomianą kukłę 

symbolizującą zimę podpala się i wrzuca do wody. Tego dnia występuje też 
równonoc, czyli zjawisko polegające na tym, iż dzień i noc mają taką samą 

długość. 
 

Święta w marcu 

5 Marzec: Dzień Teściowej 

8 Marzec: Dzień Kobiet 

21 Marzec: Dzień Wagarowicza 
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Sławni urodzeni w marcu 

 

prezydent Związku Radzieckiego Michaił Gorbaczow (1931), 

muzyk Jon Bon Jovi (1962),  

polski piłkarz Zbigniew Boniek (1956), 

król Anglii Henryk II (1133), 

 malarz, rzeźbiarz i architekt Michał Anioł (1475),  

reżyser filmowy Andrzej Wajda (1926),  

amerykański aktor Chuck Norris (1940),  

polski generał Józef Bem (1794), 

fizyk Albert Einstein (1879),  

kompozytor Jan Sebastian Bach (1685) 

 

Święta Wielkanocne 

Święto Wielkiej Nocy jest 

najstarszym i najważniejszym 

świętem chrześcijańskim. 

Upamiętnia zmartwychwstanie 

Jezusa Chrystusa. 

Do XVIII wieku msze 

rezurekcyjne odprawiane 

były o północy, następnie 

świętowano rezurekcję rano. Mszę 

poprzedza uroczysta procesja z 

Najświętszym Sakramentem. Po porannej 

rezurekcji rodzina zasiada do  śniadania wielkanocnego, które rozpoczyna się 

składaniem życzeń i dzieleniem się święconką z koszyczka. Na stołach znajdują 

się jajka, wędliny, wielkanocne babki i mazurki. Stoły zdobione są bukietami z 

bazi oraz pierwszych wiosennych kwiatów. W innych regionach Polski np. na 

Śląsku, rodzice chowali w domu lub w ogrodzie koszyczki ze słodyczami, które 

musiały odnaleźć dzieci. Zwyczaj ten obecnie rozpowszechnił się w formie 

obdarowywania się w tym dniu drobnymi upominkami, czyli "zajączkami". 

 
                                                                                                                                 Hikari 
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Życzymy aby Święta Wielkanocne przyniosły radość oraz wzajemną życzliwość 

Wesołych, pogodnych świąt w prawdziwie wiosennym nastroju, serdecznych 

spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół. 

Życzy uczniom, pracownikom szkoły  

zespół redakcyjny 

 

Nasze talenty i zainteresowania 

Boks  

Walka na pięści jest jednym z 

najstarszych sportów na naszym globie, 

znanym już w starożytnej Grecji i 

Rzymie. Bijatyki dwóch zawodników 

były bardzo brutalne i czasem kończyły 

się śmiercią . Walki te, toczone z minimalną ilością reguł, niewiele miały 

wspólnego z boksem – sportem, jaki narodził się w 1719 r. w Anglii. Jemes  Figg 

był pierwszym mistrzem świata  w historii Anglii. Kiedyś walczący nie mieli 

rękawic i zadawali ciosy dopóki któryś z nich nie został znokautowany, lub 

opadł z sił. Jack Broughton skodyfikował podstawy tego sportu. Rękawice 

bokserskie wprowadzono dopiero w  

1889 r. w USA.  

Moja przygoda ze sztukami walki zaczęła się 3 lata temu, najpierw był to kick-

boxing. Po treningach czułem pewien niedosyt, nie do końca byłem pewien czy  
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o to chodziło.  Poszedłem na zajęcia z boksu i tam zostałem aż do dziś. 

Zakochałem się w tym sporcie od razu, boks stał się moją pasją. Trenuję prawie 

codziennie, ile mam siły. W ringu amatorskim odbyłem  4 walki z czego 3 

wygrałem. Mam bardzo duże plany co do tego sportu, ale wszystko przede 

mną:) Na wiosnę 2016 r. startuję na mistrzostwach Polski. Sztuki walki to 

przede wszystkim dyscyplina i opanowanie -boks uczy tego niesamowicie. Jest 

to również dobry sposób na wyładowanie złych emocji, pomaga lepiej radzić 

sobie z problemami, odpręża, uspokaja, poprawia się refleks, koncentracja. 

Dodaje siły psychicznej, uczy wiary we własne możliwości, dodaje pewności 

siebie, wpływa na  poczucie własnej wartości. Rozwija fizycznie; kształtuje 

sylwetkę, rozwija mięśnie.  Co tu więcej pisać, pakować torbę  i na trening!                                            

                                                                                                                                    Smelo kl. II a  kelner 

  

 

 

W Poznaniu 13.03.2016 r. w amatorskim 

turnieju bokserskim First to Fight,   o 

którym wspominał  opowiadając o swojej 

pasji  - Kludiusz Smelkowski  pokonał 

swoich rywali i do domu wrócił ze 

złotym medalem. Spełniają się jego 

marzenia!    

Gratulacje ! Tak trzymaj! 
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W tym samym turnieju wziął udział jeszcze jeden 

uczeń naszej szkoły Olaf Watrak, który również 

zdobył złoty medal. Gratulacje i życzenia dalszych 

sukcesów! 

 

 

 
 

 

 

 

 

  
 

Ogromne gratulacje i wyrazy szacunku  

należą się naszym uczniom za  

wybitne osiągnięcia sportowe. 
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Blog Everythinothin 

 

Blog został założony spontanicznie, niedawno. Tematyka  blogu 

„Everythinothin” jest bardzo różnorodna, poruszamy wszystkie tematy 

zaczynając od jedzenia, a kończąc na polityce. Zależy Nam na pozyskaniu dużej 

liczby czytelników, to motywuje nas do dalszego publikowania artykułów . 

Administratorami na tym blogu jesteśmy my… zwykli uczniowie świnoujskiego 

technikum – Marta, Weronika, Kacper.  Wspólnie chodzimy do tej samej klasy i 

znamy siebie bardzo dobrze. Więcej informacji znajdziecie na:  

http://everythinothin.blox.pl/html     Zapraszamy  

 

  

Ulubione książki naszych nauczycieli  

Zachęcając młode pokolenie do czytania książek, podejmujemy w naszej szkole  

wiele działań  aby w czasach zdominowanych przez komputery, telewizory, gry 

wideo czy filmy DVD czytanie książek nie spadło na dalszy plan. Szkoła 

odgrywa wyjątkową  rolę  w edukacji czytelniczej społeczeństwa.  Zachęcając 

do obcowania z książką postanowiliśmy prezentować upodobania czytelnicze   

naszych nauczycieli. Może już  przeczytaliście prezentowane książki,  może 

krótka recenzja będzie zachętą do przeczytania.     
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http://everythinothin.blox.pl/html


 
 

Polecam  książkę „NOCE I DNIE”  Marii Dąbrowskiej,  

która nie jest lekturowym nudziarstwem lecz poruszającą 

wielowątkową powieścią do której chętnie wracam. W 

powieści poruszono ogrom tematów  społecznych, ale 

także bardzo życiowych nawet współcześnie problemów 

z którymi przychodzi nam się borykać. Z bohaterami 

przeżyjemy  to, czego doświadcza człowiek chodzący po 

tym świecie. Razem z nimi będziemy przeżywać radości i 

smutki, dni powszednie i święta.  Powieść ta przypomina, 

że miłość to także szare dni nie tylko komplementy i 

wzdychania. Bohaterami  są po prostu ludzie ze 

wszystkimi wadami i zaletami. Przepiękny  jest Walc z filmu „Noce i dnie” – 

standard muzyczny skomponowany przez Waldemara Kazaneckiego . Ciągle 

aktualne są cytaty zaczerpnięte z powieści : 

" Z nami czy bez nas noce i dnie jednakowo się toczą ....." 

„W życiu bywają noce i bywają dnie powszednie, a czasem bywają też 

niedziele” 

       

                                                                                            Grażyna Dobosz           

 

                                                                  

Jaka jest moja ulubiona książka? Myślę, że każdy z nas ma 

ich dużo.  Jedną z nich którą poleciłabym do przeczytania w 

wolnych chwilach jest książka „Kaszmirowy szal” Rosie 

Thomas. Czytając ją możemy przenieść się do malowniczej 

scenerii egzotycznego Kaszmiru. Gdy po śmierci rodziców 

Mair Ellis sprząta ich dom, w szufladzie starej komody 

znajduje tajemnicze zawiniątko starannie ukryte przez jej 

babcię. W środku odkrywa zjawiskowo piękny stary szal 

utkany z najdelikatniejszego włókna w odcieniach wody w 

jeziorze i górskiego nieba. Odkrywa też pukiel włosów 

dziecka. Podążając śladami dziadków jedzie do Indii, gdzie przed wojną trafia  

jej babcia razem ze swym mężem misjonarzem. Mair Ellis- tak jak jej babcia- 

przeżywa przygodę, która na zawsze odmieni jej życie. Jaką tajemnicę niesie 

kaszmirowy szal? 

                                                                                                  Dorota Strzelec 
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Jedną z moich ulubionych książek jest „ Ja Klaudiusz” 

Roberta  Grawes’a. Jest to powieść historyczna , w 

której autor w interesujący sposób przedstawia losy 

Cesarstwa Rzymskiego z perspektywy Klaudiusza, 

czwartego cesarza. Książka zasługuje na uwagę ze 

względu na ciekawą fabułę, sugestywnie odmalowane 

postaci i tło historyczne oraz piękny język jakim 

posługuje się autor. Polecam zarówno tłumaczenie 

polskie jak i oryginał.  

                                                        

 

                                                      Patrycja Cackowska                                                                                         
 

 

Moją ulubioną książką jest po prostu Biblia, a najbardziej 

list do Koryntian „Hymn o miłości” Chyba od zawsze 

kierowałam się tym co w życiu najważniejsze – miłością. 

Miłością do ludzi i otoczenia 

                                                    

                                                                 Patrycji Rytter 

                                                             
 

 

 

Migawki z życia szkoły 

 

15.02.2016  

Czytelników  w 

bibliotece szkolnej 

wita 

Miś Hamlet 

Ogłoszony przed 

feriami zimowymi  

konkurs na imię dla 

misia, który zamieszkał 

w bibliotece szkolnej  
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został rozstrzygnięty. Z wielu propozycji wybrano imię zaproponowane przez 

uczennicę klasy I a Martę Szopińską, która również otrzymała nagrodę od  

nauczyciela biblioteki. Podziękowania dla wszystkich uczniów biorących udział 

w konkursie.    

  

 

  

3 marca 2016 r.  w Urzędzie Miasta w Świnoujściu 

odbyły się Targi Pracy.  

Dla uczestników imprezy  uczniowie naszej szkoły 

zorganizowali mnóstwo atrakcji związanych z 

prezentacją zawodów, do wykonywania których 

zdobywają wiadomości i umiejętności podczas nauki. 

Nasze stoiska cieszyły się bardzo dużym 

zainteresowaniem  

 

 

 

 

 

Kącik czytelniczy.  

Opowiadania napisanego przez uczennicę naszej szkoły ciąg dalszy. 

Diana i złodzieje    

 

Następnego dnia Miroth i Diana, weszli do lochów, by porozmawiać z 

księciem. Kiedy tak szli ciemnymi korytarzami, zaczęli rozmawiać: 

-Przecież kiedyś byliśmy przyjaciółmi. Dlaczego chciałeś mnie złapać i 

zabić? -niebieskie oczy Mirotha błysnęły w świetle pochodni, po czym 

dyskretnie spojrzał się na Dianę, obserwując jej urodę.  

-Nie chciałem. Nie pozwoliłbym na to. Przecież razem się wychowywaliśmy.  

-Ale list gończy, wysłałeś. -odparła, lekko zdenerwowana. 
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-Jeden w tą, czy w tamtą, dla ciebie to i tak żadna różnica. -uśmiechnął się 

pod nosem.  

Poza tym, musiałem zachować pozory. -po chwili dotarli do celi księcia. 

Miroth otworzył ją i zażartował: 

-Panie przodem. -Diana uśmiechnęła się wrednie i zripostowała: 

-Dobrze, że nie robisz jeszcze za koniuszego. -gdy znaleźli się w celi, książę 

leżał na sianie, ledwo żywy. Diana szybko przy nim klęknęła i poklepała po 

poliku. 

-Wasza Wysokość. -Zachary zaczął mamrotać coś pod nosem, otwierając 

powoli oczy: 

-Saloma... to... ty? -złotowłosa spojrzała się pytająco na przyjaciela. Ten 

tylko wzruszył ramionami.  

-Wasza Wysokość dobrze się czuje? -zapytała, pomagając mu razem z 

Mirothem, wstać. Posadzili go w pozycji siedzącej, opierając o ścianę. 

Zachary przeciągnął się mocno i przetarł zmęczone oczy. 

-Kim jesteś? I co on tu robi?! -wrzasnął książę , ze złością, gdy zobaczył 

Mirotha.  

-Spokojnie, Wasza Wysokość. -uspakajała go Diana. -Jesteśmy tu by 

dowiedzieć się, dlaczego chciałeś zabić swojego ojca.  

-Nie wiem... -odparł szczerze. -Gdzie jest Saloma? Czy znaleźli ją? -Diana 

była pewna, że zna te imię.  

-Kim jest Saloma?  

-To była, a raczej miała być, moja narzeczona. -złotowłosa już wiedziała o 

kogo chodziło. Teraz tylko musiała dowiedzieć się, dlaczego Zachary chciał 

zabić swojego ojca.   

-Miała? -zapytała. Zachary przytaknął ochoczo i kontynuował: 

-Tak. Saloma jest księżniczką na wyspach Arate, rządzonych przez króla 

Manuela VII. Mój ojciec chciał zawiązać sojusz z nimi, poprzez małżeństwo. 

Ale podczas jednej z biesiad, Saloma po prostu zniknęła. -Diana uważnie 

obserwowała księcia, jakby notując w głowie każde jego słowo. 

-Możliwe, że mogła czegoś ci dosypać. Wyspy Arate znane są z tego, że 

mieszka na nich wielu magów i czarownic. -książę nagle wstał, chwiejąc się 

na nogach i zaczął się zarzekać: 

-Saloma?! Nigdy w życiu! Ona mówiła, że mnie kocha. Nie mogłaby mi tego 

zrobić.  
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-Niech Wasza Wysokość się uspokoi. -powiedziała złotowłosa, po czym 

odgarnęła złote kosmyki z twarzy. -Nie mówię, że tak było. Mówię, że mogło 

tak być. -Zachary spojrzał na Mirotha, a potem znowu na Dianę. 

-Znajdziecie ją? -w jego głosie słychać było rozpacz po utracie ukochanej i 

jednocześnie nadzieję, na jej powrót.  

-Postaramy się. W końcu po to tu jesteśmy, Wasza Wysokość. -dodał Miroth.  

 
Hikari 
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