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Daj się zainspirować! Sięgnij w głąb siebie!

Mogłabym powiedzieć, że żyjemy w ciekawych czasach. Trudno przewidzieć, co się wydarzy, jaka czeka nas

przyszłość. Okres pandemii wywołuje w ludziach niepokoje i lęki. Postarajcie się drodzy czytelnicy gazetki

przezwyciężać złe nastroje, bądźcie lekarzami własnych dusz! Współpracownicy „Echa Trójki” spieszą

z pomocą. Tak się złożyło, że nasz pierwszy w roku szkolnym 2020/21 numer gazetki ma wybitnie

terapeutyczny, a nawet ezoteryczny charakter. Julia Banaszek i Magda Szymanik zabiorą was w tajemniczy

świat marzeń sennych, pełnych tajemnic i niedopowiedzeń. Z Małgosią Siomą udacie się w sentymentalną

podróż do Norwegii . Ola Zielińska zachęci do pisania dziennika, który może być dla was ciekawym osobistym

doświadczeniem, jak pisze autorka: ”W pamięci nie pomieścimy wszystkiego, co byśmy chcieli(…). Pisanie

pomaga mi lepiej zastanowić się nad różnymi sprawami, usystematyzować je, okiełznać bałagan w głowie.

Spisywanie myśli ma dla mnie działanie niemal terapeutyczne, bo pomaga zbudować lepszą relację z samą

sobą i otaczającym mnie światem. Wylewanie na papier emocji przynosi ulgę i pomaga się z nimi pogodzić.”

Zapraszam wszystkich chętnych uczniów do współpracy w redagowaniu gazetki. Niech „Echo Trójki” będzie

dla was pocieszeniem w czasie pandemii. Dbajcie o swój dobrostan psychiczny, bądźcie dobrzy dla innych.

W imieniu redakcji
Agata Zawadzka

Od redakcji / 25 października 2020 



Z „Echem Trójki” w czasie epidemii raźniej !

Miło spotkać się z Wami, czytelnicy i współpracownicy „Echa Trójki”, po dwumiesięcznej przerwie. Wiem,

że majowe wydanie gazetki będą też czytali uczniowie wybierający się do ZS3 w nowym roku

szkolnym 2020/2021. Znaleźliśmy się wszyscy w kompletnie nowej rzeczywistości, którą niełatwo jest oswoić.

Tym bardziej, że na zewnątrz jest coraz piękniej i coraz trudniej wytrzymać w domu. Kontakty

z przyjaciółmi, kolegami, rodziną zostały ograniczone. Jaki będzie świat po koronawirusie, czy wrócimy

do dawnych nawyków, pasji ? Tego nikt nie wie. Zapraszam do lektury kilku artykułów o bardzo różnej

tematyce, które pisane były w innych okolicznościach, trochę wcześniej, ale doskonale pasują do czasów

przymusowej kwarantanny. Sylwia Karpińska proponuje zmiany na wiosnę, nie tylko

w garderobie, Oliwia Nieborek zachęca do dzielenia się swoją twórczością literacką na różne sposoby

w internecie, Ola Zawadzka – tegoroczna maturzystka zaprasza na ostatnią część historycznej opowieści

o swojej rodzinie z okolic Pniewa, Julia Banaszek podzieli się z wami potężną dawką wiedzy na temat roli

genów w życiu człowieka. Na koniec akcent lekki i humorystyczny – dwie fraszki o koronawirusie

autorstwa Marii Kucharczyk i Dominiki Piątek z klasy I.

Nie traćcie pogody ducha w tym trudnym dla wszystkich czasie !

W imieniu redakcji „Echa Trójki”

Agata Zawadzka

Od redakcji / 21 maja 2020 



Szkoła jest naszą codziennością. Jako uczniowie często na nią narzekamy

– trzeba wcześnie wstać, mamy dużo prac domowych, kartkówek, sprawdzianów.

Niecierpliwie wyczekujemy wakacji, aby móc odetchnąć przez te dwa miesiące

od codziennego chodzenia w jedno i to samo miejsce, którego momentami mamy dosyć.

Są oczywiście też optymiści, którzy nawet lubią chodzić do szkoły, ale chyba przeważa

zdecydowanie ta część, której zdarza się ponarzekać. Często myślimy sobie: „Gdybym chodził

do szkoły w tamtym kraju, to chętnie bym do niej wstawał rano”. Oczywiście szkoła

w „tamtym kraju” może nie okazać się taka cudowna, jak ją kreują w serialach oraz, bądźmy

szczerzy, szkoła to szkoła. Do niedawna sama marzyłam o uczęszczaniu

do szkoły w jakimś kraju azjatyckim (myślę, że to z powodu mojego wielkiego kręćka

na punkcie Azji), np. w Japonii czy Korei Południowej. Jednak interesując się coraz bardziej

tym, jak wygląda taka szkoła, natknęłam się na koreańskie czy japońskie kanały na YouTube

oraz wiele blogów. I powiem szczerze – przeraziłam się ilością czasu, jaką spędzają uczniowie

tych szkół w szkole i na nauce w domu. Zaczęłam trochę bardziej doceniać polską szkołę.

Oczywiście, dalej gdzieś tam tli się w tej głowie te małe zafascynowanie, ale patrzę na to już

z nieco innej perspektywy.

Czytaj więcej: https://echotrojki.zs3-wyszkow.pl/szkola-na-wschodzie-i-zachodzie/

Opinie / 19 marca 2019

Szkoła na wschodzie i zachodzie

https://echotrojki.zs3-wyszkow.pl/szkola-na-wschodzie-i-zachodzie/


Wnioski z analizy ankiet przeprowadzonych na wybranej grupie uczniów i nauczycieli ZS3
w Wyszkowie.

Ankietowani twierdzili, że wystarczy jeden uśmiech, aby kogoś oczarować. Prześcigali
się w wymienianiu korzyści z niego płynących – poprawia kondycję organizmu, rozładowuje napięcie,
stres, niweluje lęki. Podobno potrafi złagodzić najostrzejszy konflikt i otrzeć każdą łzę. I nawet jeśli
niektóre z tych rzeczy brzmią idealistycznie, to my również wierzymy, że śmiech ma niesamowitą moc.
To w końcu najczęściej oznaka radości, zadowolenia, sympatii czy rozbawienia. Każdy z nas ma takie
wspomnienia, w których śmieje się do rozpuku albo które same w sobie powodują uśmiech pod nosem.
Będą się one jednak różnić u poszczególnych osób. To wszystko za sprawą poczucia humoru.
To nasza indywidualna predyspozycja do analizowania rzeczywistości, które w efekcie prowadzi
do niewymuszonego śmiechu. Postanowiłyśmy sprawdzić, czym charakteryzuje się ta umiejętność wśród
uczniów i nauczycieli naszej szkoły. Jeśli więc chcesz się dowiedzieć, co śmieszy panią dyrektor
lub nauczyciela historii, co humanistę, a co umysł ścisły, zajrzyj do dalszej części tego artykułu

Czytaj więcej: https://echotrojki.zs3-wyszkow.pl/jakie-poczucie-humoru-maja-nauczyciele-i-uczniowie-w-naszej-szkole-co-
uksztaltowalo-ich-wrazliwosc-na-zart/

Opinie / 30 listopada 2017 / Małgorzata Abramczyk, Karolina Kownacka

Jakie poczucie humoru mają nauczyciele i uczniowie 
w naszej szkole? Co ukształtowało ich wrażliwość na żart?

https://echotrojki.zs3-wyszkow.pl/jakie-poczucie-humoru-maja-nauczyciele-i-uczniowie-w-naszej-szkole-co-uksztaltowalo-ich-wrazliwosc-na-zart/


„*** (Otępienie w pustce)”

Otępienie w pustce
Przebywam duszą, a ciało
Narzeka, że w kurtce
Pieniędzy dużo za mało

I szukając katharsis
Wycieram rękawem
Nos, katar mi
Go zatkał, gdy powiesić się chciałem

Lina była za cienka
Moje ciało za ciężkie
Ma dusza była za miękka
Lecz jej serce było miększe

Pasje / 24 stycznia 2020 / Kacper Piątek 

Kacper Piątek, klasa II LOI Wiersze

„Przekaz”

Trzymam w ręku wieczne pióro
Które pewnie nie wytrzyma dłużej ode mnie
Zapełnię pustki w mym sercu kolejną dziurą
I na noc poczekam w ukryciu przez dzień

Chwilę ciszy w mojej głowie
Z zamkniętych ust krzyk przerywa
W tej głośnej ciszy nic nie powiem
Więc dobrze, że z miejsca się zrywam

Reszta ze mnie podzielonego na ciało
Równa się rozmiarom mojej duszy, wynik mierny
Dla wielu z nas to może jest mało
Lecz chyba dobrze, że iloraz wyszedł niewymierny

Sam takich zagadek nie lubię
Drogi nie potrafiłbym wskazać
Bo sam się w głowie swej gubię
A może nic konkretnego nie chciałem przekazać



Pasje / 24 stycznia 2020 / Kacper Piątek 

Kacper Piątek, klasa II LOI Wiersze

„Wiersz taki sobie”

Cierpienie jest jak kropla, która drąży kamień
Kamień symbolizujący umysł człowieka
Człowieka bezwładnego jak łódź na niespokojnym morzu
Morzu zwanym życiem
Życiem, które chce nam odebrać Śmierć
Śmierć nasz dobry druh, który czeka przy nas od urodzenia
Od urodzenia chce zabrać nas w bezpieczne miejsce z tego padołu cierpienia
Cierpienia, które jest jak kropla wody drążąca kamień



Pierwszy wpis w moim zielonym notesie opatrzony jest datą z grudnia 2010 roku.

Oznacza to, że już od prawie dziesięciu lat prowadzę dziennik. Zawdzięczam to mojej

nauczycielce od polskiego, a zarazem wychowawczyni, która w 2 klasie podstawówki

podarowała mi na Mikołajki właśnie ten notes. Od tamtej pory na bieżąco spisywałam moją

codzienność- bardziej lub mniej regularnie. Zdarzało się, że wpisy pojawiały się dwa razy

na miesiąc, były bardzo krótkie, skupiały się na pobieżnym i obiektywnym opisie jakichś

wydarzeń. W gimnazjum stały się one bardziej szczegółowe, a ja zaczęłam przelewać

na papier także moje uczucia. Teraz moje wpisy są naprawdę długie, a obok spraw

zewnętrznych są te wewnętrze: opinie, opisy przeżyć i emocji.

Przez lata myślałam, że to co tworzę nazywa się pamiętnikiem, ale tak nie było. Pamiętnik

to relacja zdarzeń z większego dystansu czasowego, spójna i trzymająca się raczej jednego

tematu. Natomiast prowadzenie dziennika polega na bieżącym tworzeniu zapisek na temat

codzienności, które nie muszą być ze sobą powiązane.

Czytaj więcej: https://echotrojki.zs3-wyszkow.pl/zacznij-pisac-dziennik/

Pasje / 29 października 2019 / Aleksandra Zielińska

Zacznij pisać dziennik!

https://echotrojki.zs3-wyszkow.pl/zacznij-pisac-dziennik/


The Claypool Lennon Delirium to amerykański zespół, który tworzy przez dwóch muzyków : Sean

Lennon, Les Claypool. Uprawiają gatunek muzyki, który nazywa się psychodelicznym rockiem.

Zespół jest współczesny, ale wykorzystuje konwencje muzyczne, które narodziły się w latach

60 – tych. Początki rocka psychodelicznego sięgają czasów hippisowskich, czyli lata 60 – 70 – te

XX wieku. Wykonawcy starali się wprowadzić słuchaczy w odmienny stan świadomości. Odeszli

od tradycyjnej czterotaktowej struktury rock’n’rolla na rzecz swobodnych form muzycznych oraz

od standardu trzyipółminutowej piosenki na rzecz dłuższych form. Zespoły, które możemy uznać

za prekursorów tego gatunku to m.in. Janis Joplin, The Doors, Pink Floyd, Jimi Hendrix.

The Claypool Lennon Delirium powstał w roku 2015. Jednym z założycieli zespołu jest syn Johna

Lennona, lidera legendarnej grupy The Beatles – Sean Lennon. Podczas występów na żywo dołączają

do nich: perkusista – Paulo Baldi oraz klawiszowiec – Pete Drungle. Wydali dwie płyty ,,Monolith

of Phobos” – 2016 i ,,South of Reality” – 2019. Warto sięgnąć po jedną z nich, żeby przekonać się

jak zmienił się psychodeliczny rock w ciągu pięćdziesięciu lat.

Recenzje / 24 stycznia 2020 / Kajetan Michalik

„The Claypool Lennon Delirium“



Rude warkocze i twarz pokryta piegami. Ognisty temperament i bujna wyobraźnia. Kapelusz

z polnymi kwiatami. Sukienka z bufiastymi rękawami. Potok słów. Milion myśli na sekundę.

Marchewka. Kordelia. Ania Shirley.

Wielu kojarzy się jedynie z lekturą szkolną, a więc można pomyśleć, że z czymś przestarzałym

i nie do końca przyjemnym. Ale prawda jest taka, że historia tej niezwykłej dziewczyny znów

stała się modna i na nowo porywa serca milionów dziewcząt, nawet tych, które już dawno

wyrosły z warkoczyków i lalek. Ja sama mam z Anią ciekawą przygodę. Nie dałam jej szansy

w szkole podstawowej, ale kilka lat temu na półce u mojej siostry dostrzegłam cztery tomy

w przepięknym wydaniu. To jedyna seria, w której nie przeczytawszy pierwszego tomu,

sięgnęłam po kolejne. Już wtedy bardzo mi się spodobała, a w zeszłym roku nadrobiłam

zaległości – zapoznałam się wreszcie z „Anią z Zielonego Wzgórza” i teraz mam za sobą już

osiem części. W przyszłości planuje przeczytać jeszcze coś, co wyszło spod pióra Lucy Maud

Montgomery, bo jej książki, od pierwszych stron rozbrzmiewają beztroskim śmiechem,

radością, przyjaźnią, miłością i ciepłem. I może dlatego są tak popularne.

Czytaj więcej: https://echotrojki.zs3-wyszkow.pl/ania-nie-anna/

Recenzje / 27 października 2017 / Małgorzata Abramczyk

Ania, nie Anna

https://echotrojki.zs3-wyszkow.pl/ania-nie-anna/


Tyle wspaniałych chwil, poznanych ludzi, zakręconych przygód i wspaniałych

rozmów, jakich doświadczyłam w przeciągu tych kilkunastu dni mojej podróży ,

nie można odczytać z napisanych artykułów. Gdzieś między słowami ukryta

jest odrobina tego, czego miałam możliwość doświadczyć. Grupa, z którą

podróżowałam, była fenomenalna. Jedzenie raz lepsze, raz mniej smaczne, jak

to czasem bywa, ale do tej pory pamiętam smak wszystkiego, co jadłam po raz

pierwszy. Zrobione zdjęcia i wymęczone notatki będą małym powrotem do tego,

co zobaczyłam. Tak, tak- zrobione tym razem z przymusem wewnętrznym, bo

po każdym dniu byłam tak zmęczona, że marzyłam tylko o śnie… Podczas gdy

wszyscy smacznie chrapali, ja dopisywałam punkty, wiadomości i inne

dziwactwa. Przypominałam sobie czy najpierw poszłam tam, a może

zobaczyłam to. Ale nie żałuję. I nigdy nie będę żałowała, bo to, co jest

prawdziwą pasją, po prostu jest w Nas zakorzenione.

Czytaj więcej: https://echotrojki.zs3-wyszkow.pl/koniec-podrozy-transsyberyjskiej-

szalonej-osiemnastki-czesc-vi/

Wojaże / 31 maja 2019 / Karolina Kownacka

Koniec podróży transsyberyjskiej szalonej 
osiemnastki. Cześć VI

https://echotrojki.zs3-wyszkow.pl/koniec-podrozy-transsyberyjskiej-szalonej-osiemnastki-czesc-vi/


Wieczór, deszcz, światła.

Zabieram się za pisanie i nie mogę… mam w głowie plan, wiem jak chcę, by tekst wyglądał. Nie będę tworzyć

zwykłego opisu, nie chcę krótkich zdań… ale nadal siedzę i z racji pustki w mojej głowie piszę tylko ten wstęp.

Kiedy przejdę do sedna? Zaczynam myśleć, ze łatwiej byłoby mi chyba napisać wiersz, bo chce opisać to,

co czułam, a nie, co robiłam… Chcę przekazać ten spokój, jaki tam panował… Sprawić, żebyście poczuli

chociaż namiastkę tego, co przeżyłam.

Zacznę od tego, że w Krakowie nie da się nie poczuć tej magii, jaka nas tam otacza. Już po pierwszej wizycie

to miejsce mnie oczarowało. Samą przyjemnością były samotne, wieczorne spacery po rynku. Krople deszczu

odbijały światła fontanny, na której siadając piłam gorącą kawę. Patrzyłam na wierzę Mariacką

i wsłuchałam się w hejnał. Nigdy wcześniej nie chciałam aż tak bardzo chłonąć chwil całą sobą, by zawsze móc

wrócić do tych miłych wspomnień. Nie potrzebowałam towarzystwa, wymyślnej rozrywki, zabaw…

aby przyjemnie spędzać czas. A właśnie… czas… tylko jego mi brakowało. Gdybym mogła siedziałabym przy

tej fontannie godzinami. Nie przeszkadzał mi deszcz, ani mróz czy tłok. Byłam tam i cały świat mógł nie

istnieć. Podziwiałam wszystkie budynki, sukiennice, pomniki, światła. Wszystko idealnie do siebie posłowało.

W tle co i raz słychać było występy ulicznych artystów.

Czytaj więcej: https://echotrojki.zs3-wyszkow.pl/magia-krakowa/

Wojaże / 15 listopada 2016 / Natalia Aleksandra Rosa

Magia Krakowa

https://echotrojki.zs3-wyszkow.pl/magia-krakowa/


Z roku na rok coraz więcej osób decyduje się przejść na wegetarianizm, nie tylko ze względów zdrowotnych,

ale także humanitarnych. W momencie, gdy zdasz sobie sprawę, jak wielkim przemysłem jest zabijanie

zwierząt, trudno będzie spojrzeć na kotleta schabowego w przychylny sposób. Jako ludzie nie mamy prawa

decydować o życiu innych żyjących istot, niezależnie od tego, jak “humanitarnie” staramy się to robić.

Nie ma czegoś takiego jak humanitarne zabijanie.

Jak zacząć ?

Zrezygnuj najpierw z jednego rodzaju mięsa, np. kurczaka. Jak już przyzwyczaisz się do jego braku

w diecie, pójdź krok dalej i odstaw np. wieprzowinę. Następnie porzuć wołowinę, jajka, mleko i tak dalej

– w kolejności jaką sobie sam wybierzesz. Ważne, aby nie zastępować sobie jednego mięsa drugim.

Np. jeśli w pierwszym tygodniu odstawiamy kurczaka, to nie jemy teraz wieprzowiny w jego miejsce, tylko

zastępujemy tego kurczaka daniem wegetariańskim. Inaczej przyznasz, nie miałoby to większego sensu,

Czytaj więcej: https://echotrojki.zs3-wyszkow.pl/a-moze-dieta-wegetarianska/

Kuchnia / 5 czerwca 2018 / Aleksandra Uścian – Szaciłowska, Aleksandra Piątek

A może dieta wegetariańska?

https://echotrojki.zs3-wyszkow.pl/a-moze-dieta-wegetarianska/


Jesienią częściej łapiemy choroby i infekcję. Nie powinniśmy lekceważyć żadnego dyskomfortu. Należy jak

najszybciej wyleczyć nawet najdrobniejszą dolegliwość. Kaszlemy, kichamy, z nosa nam leci. Zaczyna się sezon

na jesienne przeziębienia. To jedna z najczęstszych dolegliwości, która, choć do groźnych nie należy, może

jednak nieźle uprzykrzyć życie. Zwłaszcza że zbagatelizowana, może stać się przyczyną poważniejszych chorób.

Jak zapobiegać przeziębieniom?

Domowe sposoby na przeziębienie pomogą odetkać zatkany nos, obniżyć podwyższoną temperaturę i złagodzić

chrypkę lub kaszel – są to typowe objawy przeziębienia. Wśród domowych, naturalnych sposób na przeziębienie

najczęściej wymienia się m.in.:

– Herbatę z imbirem lub sokiem malinowym

– Gorącą kąpiel najlepiej z dodatkiem kilku kropli olejku sosnowego bądź olejku eukaliptusowego. Aromatyczna

para dodatkowo udrożni drogi oddechowe.

– Wapno

– Rosół, działa on podobnie jak alkohol – nie zwalcza przyczyny infekcji, ale dzięki niemu chory czuje się

znacznie lepiej.

Czytaj więcej: https://echotrojki.zs3-wyszkow.pl/domowe-sposoby-na-jesienna-walke-z-przeziebieniem/

Kuchnia / 27 paździenika 2017 / Aleksandra Turek

Domowe sposoby na jesienną walkę 
z przeziębieniem!

https://echotrojki.zs3-wyszkow.pl/domowe-sposoby-na-jesienna-walke-z-przeziebieniem/


Marcin Borecki – absolwent Zespołu Szkół Nr 3, w latach 2011- 2014 uczeń klasy sportowej, wychowanek pani

Grażyny Witkowskiej; wybitny sportowiec, mistrz sztuk walki ; student pierwszego roku Akademii Wychowania

Fizycznego w Warszawie.

Hubert Wasilewski – absolwent Zespołu Szkół Nr 3 , uczeń technikum ekonomicznego w latach 2005-2009 ,

wychowanek pani Magdaleny Królikowskiej ; brązowy i srebrny medalista Mistrzostw Polski 2012 i Europy

2013 w kulturystyce.

Adam Zając – absolwent Zespołu Szkół Nr 3 w Wyszkowie, uczeń klasy matematyczno – informatycznej w

latach 2002-2005 , wychowanek pani Anety Kasjaniuk; obecnie nauczyciel przedmiotów informatycznych,

opiekun szkolnej gazetki „Echo Trójki”.

Wojciech Rogulski – absolwent Zespołu Szkół Nr 3 , uczeń klasy lingwistyczno – europejskiej w latach 2006-

2009 , wychowanek pani Agnieszki Wydryszek ; obecnie nauczyciel języka angielskiego w ZS3 w Wyszkowie.

Gąsiewski Mateusz – absolwent Zespołu Szkół Nr 3 , w latach 2005-2009 uczeń technikum

informatycznego, wychowanek pani Elwiry Sawicz-Bakuły; obecnie nauczyciel wychowania fizycznego w ZS3

w Wyszkowie.

Czytaj więcej: https://echotrojki.zs3-wyszkow.pl/wspomnienia-absolwentow/

Historia / 24 listopada 2014 

Wspomnienia absolwentów

https://echotrojki.zs3-wyszkow.pl/wspomnienia-absolwentow/


Historia to dla mnie i dla mojej rodziny bardzo ważny temat. Jest on poruszany,

przy każdym spotkaniu rodzinnym. Dbamy o to, aby nigdy nie zapomnieć o naszych

rodzinnych bohaterach.

Gdy byłam młodsza, a moi pradziadkowie jeszcze żyli, niestety osobiście nigdy nie

rozmawiałam z nimi o tym , jak wyglądała wojna i z czym musieli zmagać się

na co dzień, gdy walczyli o niezależność naszego kraju. Na szczęście mój dziadek

i ciocia zadbali o to, aby historia nie została zapomniana i często rozmawiali

z naszymi bohaterami o ich zmaganiach wojennych, a następnie przekazali wszystkie

informację mnie i innym członkom rodziny. Dzisiaj opowiem wam kilka przykładów

bohaterstwa mojej prababci, z której jestem bardzo dumna.

Czytaj więcej: https://echotrojki.zs3-wyszkow.pl/przeciez-stamtad-nikt-zywy-nie-wychodzi/

Historia / 24 stycznia 2020 / Aleksandra Zawadzka

Przecież stamtąd nikt żywy nie wychodzi…

https://echotrojki.zs3-wyszkow.pl/przeciez-stamtad-nikt-zywy-nie-wychodzi/
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