
przerażonych. Powiesz, że minęło już pół roku, Pamiętasz na pewno przeżycia Harry'ego 
zdążyli się oswoić. To prawda, ale nie zapominaj, Poterra, który po odnalezieniu peronu numer 
że spotkała ich tu przychylność uczniów i dziewięć i trzy czwarte trafia do długo ocze-
wyrozumiałość nauczycieli. Chcesz zobaczyć, kiwanego miejsca - Szkoły Magii i Czaro-
co tworzy atmosferę naszej szkoły? Zwróć dziejstwa Hogwartu. "Harry nigdy nawet sobie 
uwagę  na rozbawiony tłum obok tamtej sali. nie wyobrażał  tak dziwnego i wspaniałego 
Dziwi Cię obecność nauczyciela? Dlaczego? miejsca. Oświetlały  je tysiące świec unoszących 
Przecież my też lubimy żartować. Pamiętaj tylko się w powietrzu ponad czterema długimi stołami, 
o zasadzie: "Powściągliwe dowcipy bawią nas, za którymi siedziała reszta uczniów. U szczytu 
rozpasane-gniewają." Zastanawiają Cię dźwięki stał jeszcze jeden długi stół, przy którym 
płynące z drugiego korytarza. To uczniowie zasiadali nauczyciele..." Przypominasz sobie 
klasy muzycznej śpiewają o wszystkim, co im do jego obawy, ale i zaciekawienie? A teraz Ty 
głowy przyjdzie. A kto chce się wyciszyć, ogląda stoisz przed podobnym wyzwaniem. Trzy lata w 
prace kolegów wywieszone w małej galerii, gimnazjum minęły szybciej, niż się spodzie-
może patrzy i myśli o czymś innym, a może wałeś. I znowu czeka Cię kolejna zmiana.  Nie 
sztuka wyzwala w nim nowe emocje. Gwarno tu jesteś przyszłym czarodziejem, ale tak samo jak 
u nas i różnorodnie, muzycy, plastycy, turyści, on wierzysz, że w nowej szkole zrealizujesz 

informatycy, sportowcy. Różni ludzie o różnych marzenia, poznasz nowych przyjaciół, zosta-
zainteresowaniach znajdują wspólny język. niesz zrozumiany i doceniony. Chcesz zobaczyć, 
Pytasz, co jest najważniejsze? To zależy od jak może wyglądać przyszłość? Wybierz się ze 
Twoich życiowych planów. Pamiętaj, że mną na krótki spacer korytarzami III LO.
podstawą szkoły jest nauka, szansa stania się w Już jesteśmy na miejscu, dźwięk dzwonka 
przyszłości kimś ważnym, spełnionym, my uwalnia falę hałaśliwego tłumu.  Mijają nas 
postaramy się otworzyć przed Tobą nowe młodzi, uśmiechnięci ludzie, krótkie "dzień 
horyzonty. Czy z tego skorzystasz, zależy dobry" rzucane wielokrotnie zamienia się            
wyłącznie od Ciebie.w przyjazny gest obu stron. Pytasz, czy 

Opuszczamy już nasze liceum. Spostrzegasz wszystkich uczę? A muszę, może to po prostu 
barwny napis na murze vis-á-vis drzwi zwyczajna sympatia. Nikt tu nie jest anonimowy. 
wejściowych: "Naóka jest warzna". Patrzysz na Identyfikatory noszone przez każdego ucznia 
mnie z oczekiwaniem. Nie, nie będzie ko-zdradzają tajemnicę, kim jest. Myślisz sobie: " 
mentarza, to chyba oczywiste, mimo kulejącej, a Znowu jakaś tarcza". Popatrz, noszą je wszyscy, 
pewnie zamierzonej ortografii. Pamiętaj, zawsze ja też- uczniowie i nauczyciele. Tworzymy 
możesz znaleźć swój własny sposób na wspólnotę. Pytasz: "Co mam na myśli?". Nic 
Alcybiadesa. Liceum znaczy wspólnota. "Idea górnolotnego- przychylność obu stron, rozmowy 
wspólnoty mistrzów i uczniów wcale nie musi na lekcjach, w czasie przerw, umiejętność 
być we współczesnej szkole tylko mitem".kontaktowania się obu stron, wzajemna pomoc. 

Aleksandra KulakWidzisz pierwszoklasistów? Nie wyglądają na 

     Drogi Gimnazjalisto

     Oddajemy w Twoje ręce wydanie specjalne gazety uczniowskiej III Liceum  
            Ogólnokształcącego  im. Marii Skłodowskiej-Curie  w  Świdnicy.  Tym 

                              razem  wydanie  to  w  całości  poświęcone  jest  prezentacji
                                            naszej  szkoły,  naszych   mocnych stron, ale przede 

                                               wszystkim  chcemy  pokazać  Ci,   że "nie taki 
                                                diabeł straszny...".Myślę, że w wyborze przyszłej 

                                             szkoły, informacje zawarte w tym wydaniu 
         przekonają Cię, że wybierając III LO, czynisz słusznie, inwestując                        

w swoją przyszłość.Jest to naprawdę dobra szkoła, która stara się zapracować
na opinię placówki przyjaznej uczniowi. I taką jest. Przekonaj się sam.

                                                                                    ZAPRASZAM
                                                                                   Dyrektor  III LO

                                                                                   Ryszard Skórka

,

www.lo3.net.pl www.lo3.net.pl www.lo3.net.pl www.lo3.net.pl www.lo3.net.pl

z powodzeniem kontynuuje 
naukę w szkole wyższej,

komunikuje się społecznie, 
jest otwarty, wrażliwy,

potrafi rozwiązywać 
różnorodne problemy,

nie boi się wyzwań, jest
przedsiębiorczy 
i kreatywny,

jest tolerancyjny i propaguje
hasła tolerancji w środowisku,

nie jest agresywny 
wobec siebie i innych,

jest świadomym 
twórcą i odbiorcą 
kultury.

Uczeń III LO...Uczeń III LO...

WYDANIE SPECJALNE 2003PISMO UCZNIÓW III LO W ŚWIDNICY

Uczeń III LO...Uczeń III LO...

Co się kryje w murach III LO?Co się kryje w murach III LO?



ogólnokształcących; wymagania klasa muzyczna.
są łatwe, pewne, sprawdzone, Czego dokonaliśmy?
praktyczne, przydatne życiowo, ·Można nas usłyszeć i zobaczyć podczas 
niezbędne w dalszej edukacji i koncertów ( w Polsce i za granicą).
ułatwiające uczenie się innych ·Chór "Pryma Voce" występuje na "Muzyka stanowi zwierciadło, w 

przedmiotów. imprezach charytatywnych i którym odbija się charakter
komercyjnych.Z powodzeniem i niepowtarzalna atmosfera"
bierzemy udział w muzycznych Lubisz muzykę?
konkursach: piosenki świątecznej, Jeśli tak. To tylko w nasze klasie, 
poezji śpiewanej, piosenki literackiej, jedynej na Dolnym Śląsku, poczujesz 
w "Szansie na sukces".Nasi absolwenci satysfakcję i zadowolenie z siebie.
studiują w Wyższej Szkole Teatralnej, Dlaczego warto uczyć się w klasie 
na uniwersytetach, politechnikach i na muzycznej?
innych wyższych uczelniach w całej ·Klasa zaprasza w swoje progi 
Polsce, inni grają w komercyjnych wszystkich, którzy chcieliby przeżyć 
zespołach instrumentalnych. Nie bez muzyczną przygodę spędzając czas w 
znaczenia dla edukacji muzycznej są miłym gronie a może nawet 
pracownie bogato wyposażone w zwiedzając kawał świata ze śpiewem 
instrumenty, sprzęt nagłaśniający i na ustach.

Jak do nas dołączyć? audiowizualny: dostępne dla każdego Co muzyka robi z człowieka?- 
ucznia.-Przede wszystkim trzeba chcieć!Zmienia go, przeobraża i dźwiga 
Uwagi-Dwoimy się i troimy, abyście mogli wzwyż, młody człowiek wychowujący 
W klasie muzycznej nawiążecie zrealizować u nas swoje pomysły i się w świecie dźwięków szerzej widzi 
długoletnie przyjaźnie a oprócz tego marzenia.świat i potrafi się zrelaksować, dzięki 

Czy ja się nadaję? nauczycie się wielu nowych wyobraźni słuchowej i muzycznej 
praktycznych umiejętności i Wystarczą dobre chęci, a jeśli jesteś łatwiej uczy się języków obcych.
zdobędziecie doświadczenie niezwykle pełen entuzjazmu, masz dobre pomysły, Cel nauki:
cenne i pożądane także na rynku pracy.potrafisz używać myszki, wiesz, co to Cel naszego działania jest prosty: 

Internet oraz od czasu do czasu lubisz bezboleśnie odkrywać i rozwijać 
zabawić się w kompozytora, nie czekaj, zainteresowania muzyczne, pogłębiać 
tylko skorzystaj z szansy, jaką ci daje wiedzę z przedmiotów 

nauczycieli , bogatą  literaturę o sztuce Dostaniesz do dyspozycji wszelkie 
oraz zestawy filmów i przeźroczy środki potrzebne do rozwinięcia 
zgromadzone w sali audiowizualnej.twoich zdolności i zainteresowań 
Liczni  absolwenci naszej szkoły plastycznych. Realizowany jest tu 
studiują w Akademii Sztuk Pięknych i autorski program nauczania 
innych uczelniach artystycznych przedmiotu o poszerzonym wymiarze 
(malarstwo, grafikę, historię sztuki) ,a godzin lekcyjnych z plastyki.
zainteresowani reklamą będą mogli Są tu najlepiej w województwie 
kontynuować naukę w istniejącym przy wyposażone pracownie: grafiki, 
szkole Policealnym  Studium Reklamy rzeźby, kompozycji , rysunku , 
Wizualnej i zdobyć tytuł zawodowy plastycznej młodzieży oraz licznych malarstwa ze sztalugami i fotografii.
technika organizacji reklamy.konkursach szkolnych i pozaszkolnych Własne wyobrażenia plastyczne 
 Wykorzystaj swoją szansę i zostań da Ci możliwość zdobycia nagród.będziesz mógł (a) realizować w różnych 
artystą plastykiem .Będziesz mógł (a) brać udział w technikach: rysunkowych, malarskich , 

plenerach plastycznych organizowanych graficznych  z grafiką komputerową 
Czekamy na Ciebie.przez szkołę lub inne instytucje włącznie, pod okiem nauczycieli - 

kulturalne w atrakcyjnych fachowców w swoich dziedzinach.
miejscowościach.Powstałe w "udręce i ekstazie" swoje 
Jeżeli zechcesz zdobyć indeks na dzieła plastyczne będziesz mógł (a) 
wyższą uczelnie plastyczną, to tu eksponować w szkolnej galerii, a także 
weźmiesz udział w corocznej na wystawach indywidualnych i 
Olimpiadzie Artystycznej. Szkoła zbiorowych na forum miasta.
udostępni Ci fachową pomoc Udział w przeglądach twórczości 

Klasa muzyczna

Zostań " Michałem Aniołem" Zgłoś się do klasy plastycznej  jedynej tego typu w regionie.

Bierzemy udział we wszystkich " short - tracku" organi-
zawodach w ramach współzawodnictwa zowanych na zakoń-
szkół średnich w 13 dyscyplinach czenie sezonu na lodo-
sportowych odnosząc sukcesy. wisku.

1999 / 2000 I miejsce Twoje umiejętności siatkówka, koszykówka...)
2000/ 2001  I miejsce pływackie zostaną docenione jeżeli Kadra nauczycieli wychowania 

 2001 / 2002 II miejsce weźmiesz udział w V Mistrzo- fizycznego jest otwarta na wszelkie 
Sami również organizujemy stwach III LO w pływaniu O Puchar pomysły związane z Twoimi 
zawody w ramach mistrzostw Dyrektora propozycjami zawodów i imprez o 
szkoły m.in. w pływaniu, grach Dysponujemy pełnowymiarową  charakterze sportowo-rekrea-
zespołowych, lekkoatletyce salą gimnastyczną, mamy dobrze cyjnym, może okazać się, że to 
Z naszej inicjatywy odbywa się wyposażoną siłownię, boisko właśnie Twoja inicjatywa da Ci 
Powiatowy Turniej "Rytm Taniec przyszkolne, prowadzimy także możliwości przekonania się, że 
Muzyka Ruch", który cieszy się zajęcia na lodowisku, basenie, na jesteś świetnym organizatorem.
dużą popularnością w środowisku stadionie OSiR - u Jeżeli lubisz ruch, to ta oferta jest 
i Ty możesz tańczyć jako " Gdy będziesz miał za mało ruchu na tym, czego szukasz!

Beata GłowackaChearleaderka" lekcjach kultury fizycznej możesz 
Katarzyna ŁyszkiewiczJeżeli lubisz sporty zimowe możesz przyjść na różnorodne zajęcia 

Bogdan Buczkoliczyć na medal w zawodach p o z a l e k c y j n e  ( r e k r e a c j a ,  

"KRÓTKA PIŁKA"
(ZREALIZUJ SWOJE SPORTOWE MARZENIA !)

Mariala Janicka
geografia

opiekun Samorządu

Bogumiła Patała
muzyka.dyrygent chóru

Grzegorz Mikołajczyk
historia,WOS

Jerzy Wołczko
historia

Katarzyna Kaczyńska
matematyka

Tomasz Wyrwa
informatyka

nauki polityczne

Elżbieta Dawidowicz
wicedyrektor,j. polski

Aleksandra Kulak
język polski, poezja

Regina Romaniuk
język polski,teatr

Katarzyna Łyszkiewicz
WF

Teresa Daniel
muzyka

Teresa Sławińska
język łaciński

Barbara Piórkowska
Teresa Pulsakowska - Daniel
Zdzisława Patała

Aldona Staroń
Marian Dudek



W naszym LO uczymy nowocześnie - tak, byś mógł zdobyć 
umiejętności niezbędne dla Europejczyka u progu XXI wieku! 

Tu łączymy teorię z praktyką. Swoją wiedzę o świecie zdobywasz nie tylko na lekcjach, ale także w terenie. 
Możesz rozwijać swoje zainteresowania turystyczno-krajoznawcze, sprawdzić swoje umiejętności 
organizacyjne, nauczyć się odpowiedzialności, samodzielności i pracy zespołowej. Tym celom służą 
organizowane od lat rajdy piesze i rowerowe, obozy wędrowne, wycieczki krajowe i zagraniczne. Byliśmy już 
we Francji, Hiszpanii, Włoszech, Niemczech, Grecji, Wielkiej Brytanii, Chorwacji, Austrii i Czechach. 
Uczestniczymy w wielu konkursach o tematyce turystycznej i regionalnej. Razem ze Świdnickim Ośrodkiem 
Kultury byliśmy współorganizatorami Dni Izraela, międzyszkolnego konkursu "Powiat świdnicki - moja mała 
Ojczyzna" oraz międzyszkolnego rajdu "Wielka Sowa' 2002" (w ramach VII Dni Gór). Poza tym propagujemy 
zdobywanie odznak turystycznych PTTK  i korzystanie z legitymacji PTSM (Polskiego Towarzystwa 
Schronisk Młodzieżowych). Współpracujemy również z Zarządem Rejonowym PCK w Świdnicy. Wielu 
naszych uczniów zdobyło uprawnienia ratowników w zakresie udzielania pierwszej pomocy.              Dołącz 
do nas - poznasz i lepiej zrozumiesz siebie, ludzi i świat.

JĘZYKI

Do zobaczenia na szlaku!

LEKCJA POLSKIEGO

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
  

 
 

III Ogólniak – ma dla Ciebie miejsce ! 

Co wybrać? Dlaczego 
wybrać? Co to znaczy?  

Kiedy użyć? 
  

Tego się dowiesz w 
naszej szkole – w III  LO 

JAKIM JĘZYKIEM 
O SZKOLE ? 

 

„spoko”, „w dechę”, „zarypista”, „zarąbista”, 
„odjazdowo”, „jazda”, „zaczepista”, „luzak”,

 

 „ jest O.K.”,  „ wypasiona”, „full wypas”, 
„masakryczna”, „gicior”, „fajowa”, „cool”,  
„the best”, „wyrąbana w kosmos”,  „ lux”,

 

„na legalu”, „do bani”, „mus”, „na topie”, 
„superowy”,  „pani procesor”,”

 
 

nieparlamentarny, parlamentarny, pejoratyw,  pozytyw, 
apoteoza, optymalny, kompetentny, komplementarny, 

erudycja, konstatacja, ostentacja, partykularny, permanentny, 
proweniencja , paradygmat,  oksymoron, obligatoryjny, 

elitarny 
 

INNA BIOLOGIA
Biologia, tak jak we wszystkich liceach ogólnokształcących, jest jednym z 
przedmiotów nauczania. Można go uczyć różnymi metodami:
- "klasyczną" - przy użyciu podręcznika i zeszytu w formie wykładu, nie 
wychodząc z klasy;
- "alternatywną" - będącą połączeniem kilku technik nauczania; wiele zajęć 
odbywa się w postaci zajęć warsztatowych, laboratoryjnych lub 
terenowych.
Nasza szkoła w ramach umowy na 
prowadzenie badań naukowych w Parku 
Narodowym Gór Stołowych, corocznie 
korzysta ze specjalistycznego zaplecza 
naukowo - badawczego. Od kilku lat 
czynnie uczestniczymy w akcji ochrony 
p ł a z ó w  p r o w a d z o n e j  p r z e z  
pracowników Parku Narodowego.
Odbywają się również zajęcia terenowe 
w Rezerwacie Przyrody "Wąwóz 
Myśliborski" przy współpracy z 
Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa "Salamandra".
Wyjeżdżamy na wycieczki dydaktyczne do parków krajobrazowych, np. 
Ślężański Park Krajobrazowy, Książański Park Krajobrazowy i Arboretum 
Wojsławice.
W ramach poszerzania swojej wiedzy uczestniczymy w zajęciach Festiwalu 
Nauki organizowanego przez Politechnikę Wrocławską, Uniwersytet 
Wrocławski oraz inne uczelnie wyższe.

Barbara Piórkowska
muzyka

Beata Głowacka
WF

Maciej Perski
język angielski

Artur Fila
język angielski

Honorata Kierul
język angielski

Krystyna Tarabon
język angielski

Dorota Michałowska
matematyka

Barbara Rogóż
matematyka

Janina Koczur
język polski

Bogusław Buczko
WF

Leszek Olejarczyk
historia,PO

+

KOMPUTERY

English is fun!
Chcesz się przekonać? Masz niepowtarzalną szansę 
rozwinięcia swoich umiejętności językowych oraz 
p o z n a n i a  k u l t u r y  i  r e a l i ó w  k r a j ó w  
anglojęzycznych.Język angielski jest nauczany we 
wszystkich klasach, natomiast niektóre oferują 
zwiększoną ilość godzin tego przedmiotu.

Już od małego ucz się francuskiego!
Jak wiadomo, francuski był niegdyś językiem elit. A 
przecież w najbliższej przyszłości Zjednoczona 
Europa będzie potrzebować ludzi franko-
języcznych, gdyż i Bruksela, i Strasbourg posługują 
się francuskim. 
Uczcie się u nas języka francuskiego, Paryż, Cannes 
czy Monako okażą się bliżej niż myślicie!

Deutch macht spaß.
W III Liceum będziesz też miał możliwość nauczyć 
się praktycznie posługiwać językiem niemieckim 
przy pomocy najnowocześniejszych metod 
nauczania .W naszej szkole istnieje klasa 
menadżersko-językowa z poszerzonym programem 
języka niemieckiego, która przygotuje Cię do 
zmieniających się warunków gospodarczych w 
Zjednoczonej Europie.

Wiedzę i umiejętności językowe można sprawdzić 
w licznych konkursach  i olimpiadach! 

Profesjonalna pomoc nauczycieli pomoże ci w 
przygotowaniu do matury i studiów !



1. Egzamin gimnazjalny: max 50 pkt klasa wychowania fizycznego: przedmiotowych konkursach z:
* część humanistyczna język polski, język angielski,  biologia, matematyki, języka polskiego, historii, 
- maksymalnie 25 pkt rekrutacyjnych wychowanie fizyczne, biologii, chemii, fizyki, geografii,
* część matematyczno-przyrodnicza języka angielskiego, języka niemie-klasa menedżersko - językowa:
- maksymalnie 25 pkt rekrutacyjnych ckiego i francuskiego, występującychjęzyk polski, język obcy, informatyka, 
2. Punkty z ocen na świadectwie: max  pod wspólną nazwą zDolny Ślązak matematyka
40 pkt Gimnazjalista oraz uczestnictwo w II

b/ zasady przeliczania ocen na punkty:a/ zajęcia edukacyjne, z których oceny etapie Konkursu Historycznego "Losy 
    cel.   -   10będą przeliczane na punkty: żołnierza i dzieje oręża polskiego"
    bdb   -   8 - 4 pkt rekrutacyjneklasa muzyczna:     db     -   6

język polski, język obcy, sztuka, c/ osiągnięcia sportowe lub artystyczne     dst    -   4
historia co najmniej na szczeblu powiatowym

3. Punkty za osiągnięcia wyszczegól- - 2 pkt rekrutacyjneklasa plastyczna: nione na świadectwie - max. 10
język polski, język obcy, sztuka, 4. Laureaci konkursów przedmiotowych Za osiągnięcia ucznia wymienione na 
historia o zasięgu wojewódzkim i ponadwoje-świadectwie ukończenia gimnazjum 

wódzkim, których program obejmuje w klasa informatyczna z rozszerzonym przyznaje się następującą liczbę punk-
całości lub poszerza treści podstawy językiem (2 klasy): tów rekrutacyjnych:
programowej co najmniej jednego język polski, matematyka, język obcy, a/ ukończenie gimnazjum z wyróżnie-
przedmiotu, zostają przyjęci do wybranej informatyka niem
przez siebie klasy niezależnie od - 4 pkt rekrutacyjneklasa humanistyczna: kryteriów obowiązujących pozostałych 

język polski, historia, język obcy, WOS b/ udział na szczeblu wojewódzkim w kandydatów.
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akademie (piszesz scenariusz, jesteś recytatorem lub  DUSZA CIAŁEM  RUSZA konferansjerem), ale przede wszystkim Konkurs Recytatorski 
"Kawiarenka Poetycka" i przygotowywane przez samych No cóż! Jeżeli uważnie przeczytałeś ten numer "Przeciągu", 
uczniów spektakle i wieczory poetyckie. Masz interesujący głos z pewnością zauważyłeś, że oto ktoś wyraźnie Cię uwodzi i 
i sporo pomysłów - wspaniale, czeka na Ciebie szkolny pragnie, abyś przy wyborze szkoły średniej zastanowił się nad 
radiowęzeł. Możesz przygotować na jego potrzeby ciekawą propozycją III Liceum. To prawda. Dostrzegłeś także, że jest to 
audycję. A jeśli chcesz sprawdzić swoją ortografię, to szkoła niezwyczajna ze względu na swój humanistyczny 
zapraszam do wzięcia udziału w Szkolnym Konkursie charakter - duszę, a jak dobrze wiesz: "dusza ciałem rusza" - 
Ortograficznym. Ponadto przez cały rok organizowane są mówił św. Augustyn - i sprawia, że  żyjesz, działasz, myślisz i 
wyjścia i wyjazdy do kina lub teatru. Staramy się, abyś oprócz pragniesz wyrazić siebie. Jak wyrazić? - spytasz. Oczywiście 
przeczytania dobrej książki obejrzał także wartościowy film lub poprzez język. Budujesz swój świat z nadzieją jego trwałości, 
spektakl. Odwiedzają nas także ciekawi goście nie tylko ze stabilności i akceptacji, bo tego pragnie każdy człowiek. Ale 
świata kultury, ale i polityki, z którymi warto porozmawiać, a powinieneś wiedzieć, że granice Twojego świata są granicami 
może przeprowadzić wywiad dla gazetki szkolnej. "Przeciąg" Twojego języka. O tej prawdzie - wierz mi - w budynku przy ul. 
czeka na prawdziwych redaktorów i poprzez warsztaty Kościelnej 32 nie zapominają nauczyciele poloniści.
dziennikarskie przygotowuje ich do przyszłych studiów. Spójrz. Dlatego każdy ambitny 
W III Liceum nie dzieje się nic bez ucznia - bez Ciebie. Każda uczeń znajdzie tu "coś dla 
inicjatywa zostaje tu dostrzeżona i doceniona. Nie powinieneś siebie". Jeśli piszesz wiersze 
martwić się, gdy pojawią się trudności. Obok Ciebie jest lub opowiadania, czeka na 
przecież nauczyciel, który pomoże Ci w każdej sytuacji i Ciebie Konkurs Poetycki "Lir... 
rozwieje wszelkie wątpliwości. Lata licealne, to przecież rodzaj różny", w którym 
wspaniały czas, który trzeba dobrze wykorzystać. Zatem: Carpe nagrodzone teksty zostają 
diem. I zrobisz to, jeśli tylko chcesz. opublikowane. Natomiast 

Krzysztof Frączekkontakt z żywym słowem 
umożliwią Ci nie tylko szkolne 

Ola przekonała Irlandczyków, że polska młodzież jest Szkolny Klub Europejski działa w naszej szkole od 10 
zwyczajnie wspaniała!grudnia 1994 roku. Jesteśmy jednym z pierwszych klubów 

Wolontariatem zajmujemy się od 2000 roku. 11 września europejskich w Polsce. W roku szkolnym 2003/2004, w którym 
2002, podjęliśmy decyzję o założeniu Ty możesz rozpocząć naukę w naszym liceum, 
stowarzyszenia. Dlaczego pracujemy jako będziemy obchodzić jubileusz X-lecia  Klubu. 
wolontariusze?  My wiemy, że mimo różnych Działamy niekonwencjonalnie. Happeningi 
okazjonalnych działań -  każdego roku jest międzynarodowe pod hasłem: „Tolerancja dla 
wiele zwykłych smutnych dni,  w których Ciebie, siebie i Ziemi  na drodze do Europy” - 
ludziom brakuje ludzi. Zapraszamy, przyłącz to nasza specjalność.
się do nas już teraz. Wolontariuszem może być Jako jedyny SKE zostaliśmy zaproszeni  
każdy, bez względu na wiek, płeć, wyznanie, na IV ogólnopolski Okrągły Stół Klubów 
status majątkowy, wykształcenie, rasę.  Napisz Europejskich do  Warszawy . 7 grudnia 2002 
do nas na adres:  ja_pomagam@op.plroku na OSKE w Sejmie reprezentowaliśmy: 

Jesteśmy aktywni  braliśmy udział w siebie, szkołę, nasze miasto, Dolny Śląsk  a 
międzynarodowej wymianie młodzieży w Rumunii, w więc i Ciebie - bo jesteś Dolnoślązakiem. Wystawa dynamiczna 
Hiszpanii, w Holandii, Grecji i we Włoszech. W czerwcu 2002 Euro_Twarze zrobiła furorę na spotkaniu w Sejmie. Jest to 
uczestniczyliśmy  w międzynarodowych warsztatach młodych euroedukacja miła, łatwa, ciekawa i bardzo kolorowa. Jako 
komputerowców w Atenach. Wydajemy gazetkę euroTrójka. jedyny klub europejski w świecie, a nawet we Wszechświecie, 
Można nas spotkać w cyberprzestrzeni  prowadzimy kafejkę byliśmy w Irlandii wtedy, gdy Irlandczycy decydowali w 
internetową Euro_LO3,. Z nami do UE pójdziesz bez referendum o akcesji Polski do UE. Ola, przewodnicząca 
kompleksów!naszego klubu , zaraz po zakończeniu roku szkolnego, w 

czerwcu 2002 wyjechała na wolontariat do Dublina. I to właśnie Zapraszamy na www.ske.lo3.net !

Szkolny Klub Europejski 
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