
8 marca Dzień Kobiet

Naszym Paniom dziś składamy 
słoneczne życzenia:
zdrowia, szczęścia i radości
i marzeń spełnienia!
Niechaj zawsze świeci słońce
i uśmiech gości na twarzy,i uśmiech gości na twarzy,
niechaj spełni się to wszystko,
o czym każda z Was marzy!
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WYDARZENIA 2

Wywiad z Żanetą Purgał z klasy II TG

Od kiedy zaczęłaś się zajmować strzelectwem i skąd wzięło się zainteresowanie nim?

Na strzelnicę zaczęłam chodzić od września 2012r., gdy jeszcze uczęszczałam do LO o profilu policyjnym 
w Bujnach. W szkole organizowano zajęcia na strzelnicy. Byłam ciekawa jak to wszystko wygląda,
więc postanowiłam spróbować. Od zawsze interesowała mnie praca w policji i wszystko co jest z nią powiązane.

Jakie masz osiągnięcia w tej dziedzinie sportu?

W zawodach biorą udział uczniowie ze szkół w Piotrkowie i okolicach. Biorąc udział po raz pierwszy 
zajęłam II miejsce, a w kolejnych zawodach zdobywałam I miejsca.zajęłam II miejsce, a w kolejnych zawodach zdobywałam I miejsca.

Co w nim lubisz?

W tym sporcie lubię to, że poprzez strzelanie można opanować swoje emocje i trzeba się na tym bardzo skupić ;).

Jakie masz zainteresowania?

Bardzo lubię czytać książki fantasy, a także romanse. Moim ulubionym gatunkiem filmów są horrory. 
W wolnych chwilach  chodzę ze znajomymi do kina i na basen.

Czy uważasz, że strzelectwo rozwinęło w Tobie jakieś dodatkowe umiejętności?

Strzelectwo rozwinęło we mnie opanowanie, skupienie się na tym, co robię. Stałam się bardziej odważna, Strzelectwo rozwinęło we mnie opanowanie, skupienie się na tym, co robię. Stałam się bardziej odważna, 
może trudno w to uwierzyć, ale kiedyś byłam bardzo wstydliwa ;).

Gratulujemy sukcesów!
Rozmawiała Ania Kowalewska
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 mówię, dużo słucham różnych ut-
worów, wykonawców. 

Kto jest Twoim ulubionym nauc-
zycielem?

Bardzo fajne pytanie. Większość 
kadry nauczycielskiej w tej szkole 
jest bardzo fajna i sympatyczna. 
Jakoś od pierwszej klasy zawsze 

lubiłem Panią Katarzynę
 Kobylińską, zawsze była 

ww porządku jeśli chodzi o nas. Lubię 
Panią Bożenę Warchulską, chociaż 
czasem było ciężko . Jest wielu

  wspaniałych nauczycieli- Pani Iza 
Marczak, Pani Mojka -  przesym-
patyczna osoba, Pani Gieszcz. 
Trudno stwierdzić kto tak naprawdę 

jest tym ulubionym. 

Pytania zadawała:
Ania Kowalewska 

 Bacha, Odpusty, Preludium. Obec-
nie popularne są utwory pana
 Drożdżowskiego, nauczyciela 
ze Szkoły Muzycznej. Szczerze po
wiedziawszy najtrudniejszym 

utworem jaki wykonywałem były 
Wariacje, tylko nie pamiętam

 wykonawcy ;).

Uprawiasz jakiś sport?
Właściwie nie, lubię grać siatkówkę. 
Poza tym życie zmusiło mnie do 
tego, aby zacząć chodzić na
 siłownię, basen, do tego doszło 
bieganie. Najbardziej ze sportów

 lubię snowboarding. lubię snowboarding.

Co spowodowało, 
że zacząłeś grać?

ZawszeZawsze czułem, że to moja bajka, 
poza tym gitary od zawsze były 
obecne w moim domu. Tak jak ja 
kończę Szkołę Muzyczną, tak mój 
tata kończył ją kiedyś na profilu gi-
tarowym. Tak więc postanowiłem 
spróbować gry na gitarze i to dzięki 
rodzicomrodzicom poszedłem do Szkoły 

Muzycznej.

Jaki gatunek muzyki lubisz 
najbardziej?

Trudno  powiedzieć.  Właściwie to 
nie przepadam za jakimiś mocnymi 
brzmieniami typu u Panka na zaba-
wach, bliski mi gatunek to chyba 
rock. Mam dużo koncertów 

i słucham AC/DC,  Deep  Purple,
 Nightwish i tego typu kawałki.
  Zresztą muzyka współczesna też 
jak najbardziej, np. disco polo pow-
raca. Zawsze słuchałem muzyki 

klasycznej. 
Zawsze warto posłuchać, nauczyć 

się czegoś.

Kto jest Twoim ulubionym 
muzykiem?

 Nie mam ulubionego wykonawcy. 
Jeśli chodzi o muzykę to jestem 
„elastycznym” człowiekiem. Jak 

Dlaczego wybrałeś tę szkołę?
Tak naprawdę sam nie wiem . 

Po tych czterech latach myślę, że 
mogę śmiało powiedzieć: 

„nie„nie żałuję”. Zawsze chciałem robić 
to, co mnie interesuje, więc staram 
się w tym spełniać. Technikum daje 
jakąś furtkę na dobre życie. 

Nie wiedziałem co ze sobą zrobić, 
aa jak wiemy po liceach w tych cza-
sach nie ma nic. Tutaj mam szanse 
dostać dyplom ukończenia danego 
zawodu, w moim przypadku 
to dyplom technika geodety.

 Masz uzdolnienia muzyczne…
Jak można było zauważyć gram 

i śpiewam ;)

Na jakich instrumentach grasz 
i na którym z nich najchętniej?
Na pewno gram na gitarze i pianinie, 
do tego można dodać także kontra-
bas i akordeon ;) Uwielbiam gitarę 
i to właśnie na niej gram najczęściej.

Masz jakieś osiągnięcia muzyc-
zne?

Nagród było sporo . Między innymi 
wyróżnienie na konkursie piosenki 
obcojęzycznej w TPS-ie, III miejsce 
w konkursie w Woli Krzysztoporsk-

iej, do tego I i II miejsca 
w przeglądzie piosenek- kolęd 

i pastorałek na terenie powiatu pi-
otrkowskiego, wyróżnienie 
na konkursie gitarowym 
w Akademii Muzycznej albo 

w Szkole Muzycznej w Łodzi, jeszc-
ze jak uczęszczałem do Szkoły Muz-
ycznej. Poza tym konkursy lokalne 

m.in. w MOK-u . 

Wykonaniem jakiego utworu 
mógłbyś się pochwalić?

To zależy, najbardziej skomplikow-
ane są utwory klasyczne, które 
wykonują uczniowie szkół muzyc-
znych na egzaminach. Dużo ich 
wykonywałem, m.in. Jana Sebastian 

Wywiad z Kamilem Magaczem z klasy IV TG
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Wywiad z Remigiuszem Szmielem z klasy III TG
Co to jest football amerykański?
Jak sama nazwa mówi futbol 
amerykański wywodzi się z Am-
eryki, ze Stanów Zjednoczonych. 
W Futbolu najważniejsza jest piłka. 
Boisko ma 100 yardów (niecałe 
100metrów). Na nim znajduje się 
formacja ofensywna (ataku) i defen-
sywna (obrona), łącznie jest to 22 
graczy. Formacja ataku stara się za 
pomocą gry podaniowej lub 

biegowej uzyskać punktybiegowej uzyskać punkty
 umieszczając piłkę na końcu boiska 
w polu punktowym. Mają oni cztery 
próby na przejście co najmniej 10 
yardów. Jeśli im się to uda, zbliżają 
się do pola punktowego i zyskują 
następne cztery próby, jedna próba 
kończy się w miejscu, gdzie obrońca 
zatrzyma zawodnika z piłką. Jeśli zatrzyma zawodnika z piłką. Jeśli 
w ciągu czterech prób nie zdobędą 
przyłożenia lub 10 yardów, piłka 
wędruje do przeciwnej drużyny i to 
ona staje się formacją ataku, a także 
ma szanse na zdobycie punktów. Za 
przyłożenie zdobywa się 6 pkt, po 
nim gra się jeszcze o podwyższenie 
za 1 pkt z kopnięcia lub za 2 pkt za 1 pkt z kopnięcia lub za 2 pkt 
z ponownego podania lub biegu 
w pole punktowe. Zdarza się, że for-
macja ofensywna wie, że nie dadzą 
rady zrobić przyłożenia, więc stawia 
na kopnięcie z pola w bramkę (czyli 
między tymi dwoma słupkami 
umieścić piłkę) i liczy się za to 3 pkt. 
To się wydaje trudne. Jeśli ktoś ma 
chęćchęć lepiej zapoznać się z futbolem 
lub wpaść na trening i zobaczyć jak 
to „od strony zaplecza” wygląda, 

skontaktujcie się ze mną.

Jak długo grasz 
w football amerykański?

Swoją przygodę z tym sportem 
zacząłem trzy lata temu, pod koniec 

gimnazjum.

Co było głównym czynnikiem,
 który zachęcił Cię do uprawiania 

tego sportu?
WW sumie czynnikiem był mój 

 kolega, od którego dowiedziałem 
się przypadkiem, że idzie na 
rekrutację do Łódzkich Torped 
(drużyna ta już nie istnieje), więc 
postanowiłem z ciekawości też się 
przejść ;) Pierwszy trening był 
trudny, ponieważ nie wiedziałem co 
sięsię dzieje, zbyt dużo na pierwszy 
raz. Z treningu na trening coraz 
lepiej poznawałem tę grę aż do mo-
mentu, w którym nie wyobrażałem 

sobie życia bez futbolu.

Ile czasu poświęcasz na trening?
Jeśli chodzi o treningi to mamy 3 
razy w tygodniu na CPM’ie 
(Centrum Przygotowania Motoryc-
znego). Ćwiczenia tam prowadzone 
są przez trenerów, których zadaniem 
jest zwiększenie naszej wydolności. 
Zaraz po tym idziemy na boisko 
z murawą, gdzie ćwiczymy za-
grywki, sposób zatrzymania przeci-
wnika, podania, bloki itp. itd.-
wszystko co możemy spotkać w nor-
malnej grze. Łącznie trening trwa 
ok. 2-3 godziny. Z uwagi na to, że 
futbol jest sportem wysiłkowym, 
chodzę we własnym zakresie na 
siłownię, tam ćwiczę 3 razy w ty-
godniu po około 2 godziny. W sumie 
ćwiczę 6 razy w tygodniu ;).

Czy trenujesz ze znajomymi?
Oczywiście, trenując tyle lat, dobrze 
zaprzyjaźniłem się z drużyną, ludzie 
tam są jak rodzina, wspieramy się 
nie tylko na boisku, ale i poza nim.

Czy jest to trudny sport?
DlaDla kogoś, kto zaczyna grać lub 
oglądać mecze na pewno tak, 
ponieważ dzieje się bardzo dużo 
podczas jednej akcji, ale wystarczy 
poświęcić chwilę na youtube, 
ogarnąć „Futbol amerykański dla 
początkujących” i już wszystko wi-

adomo i okazuje się, że adomo i okazuje się, że 
w rzeczywistości to bardzo proste.

Masz jakieś osiągnięcia w tej 
dziedzinie sportu?

Jeśli chodzi o Wilki Łódzkie to 
ww pierwszym roku gry w PLFA II 
(Polskiej Drugiej Lidze Futbolu 
Amerykańskiego) weszliśmy do 
półfinału, dzięki temu jako pierwszy 

Beniaminek w PLFA
 awansowaliśmy do Pierwszej Ligi 

(PLFA I). 

ZamierzaszZamierzasz w przyszłości dalej 
grać w football amerykański?
No pewnie! O Stanach Zjednoc-
zonych i NFL (National Football 
League – najlepsza liga w Ameryce 
i na świecie) mogę zapomnieć, bo 
jestem na to już za „stary”, ale jak 
dalej będę się tak rozwijał może uda 
mi się wyjechać do Niemiec i grać 
w GFL (German Football League), 
a tam już można żyć z gry.

Co sądzisz o brutalności tej gry?
Myślę,Myślę, że ta cała brutalność jest 
kwintesencją futbolu, po kiepskim 
dniu pozwala wyładować się. Gra 
wydaje się niebezpieczna, a tak 
naprawdę kontuzje są rzadkością, 
porównywalnie do piłki nożnej.

CzyCzy uważasz, że to jest sport dla 
kobiet?

Słyszałem o przypadku, gdy kobieta 
grała w męskiej drużynie, ale to jest 
lekka przesada. Moim zdaniem ko-
biety powinny spróbować gry 

między sobą ;).  

Dziękuje za wywiad.
Rozmawiała Ania Kowalewska
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Marzec
Marzec - trzeci miesiąc w roku, według używanego w Polsce kalendarza gregoriańskiego ma 

31 dni.

Skąd taka nazwa?
Jego imię wywodzi się z języka łacińskiego. W starożytnym Rzymie był to miesiąc poświęcony 

bogowi wojny - Marsowi. Mars minę miał marsową, czyli bardzo groźną.

Znaki zodiaku
19.02 – 20.03 - Ryby
21.03 – 19. 04 - Baran21.03 – 19. 04 - Baran

Ważne dni
4 marca - Ostatki
5 marca - Popielec
8 marca - Dzień Kobiet
10 marca - Dzień Mężczyzn

30 marca - zmiana czasu z zimowego na letni

PrzysłowiaPrzysłowia
W marcu jak w garncu.

W marcu, gdy są grzmoty, urośnie zboże ponad płoty.
Kiedy w marcu deszczu wiele, nieurodzaj zboża ściele.

Z kalendarza świąt nietypowych
5 marca – Dzień Teściowej
10 marca – Dzień Mężczyzny

12 marca – Światowy Dzień Drzemki w Pracy12 marca – Światowy Dzień Drzemki w Pracy
21 marca – Dzień Wagarowicza
24 marca – Narodowy Dzień Życia

Urodzeni w tym miesiącu
6 marca 1989r. - Agnieszka Radwańska
6 marca 1926r. - Andrzej Wajda
19 marca 1955r. - Bruce Willis
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Dzień Kobiet
Święto Kobiet (International Women's Day) obchodzone jest corocznie jako
wyraz szacunku dla ofiar walki 
o równouprawnienie kobiet. Zostało ustanowione dla upamiętnienia strajku 15
tysięcy kobiet, pracownic fabryki tekstylnej, które 8 marca 1908 roku 
w Nowym Jorku domagały się praw wyborczych i polepszenia warunków
pracy. Właściciel fabryki zamknął strajkujące w pomieszczeniach fabrycznych 
z zamiarem uniknięcia rozgłosu. z zamiarem uniknięcia rozgłosu. 
W wyniku nagłego pożaru zginęło 129 kobiet.

W Polsce święto kobiet zaczęto obchodzić dopiero po drugiej wojnie światowej. 
Zwyczajowo w tym dniu mężczyźni wręczali kobietom upominki. W okresie 
PRL w zakładach pracy składano im życzenia i wręczano prezenty 
(rajstopy, mydło, kawę) i pojedynczy tulipan lub goździk. Dzień ten jednak 
stał się raczej narzędziem socjalistycznej propagandy, niż dowodem szacunku 
dla pięknej płci.dla pięknej płci.

Centralne obchody Międzynarodowego Dnia Kobiet zostały w Polsce zlikwidowane w 1993 r., definitywnie zniosła 
je Pani Premier Hanna Suchocka. Jednak część kobiet nie zgadza się z tą decyzją. Porozumienie 8 marca wznowiło 
spotkania kobiet i uroczyste mianifestacje zwane Manifami. Ostatnich kilka charakteryzuje się powrotem do tradycji 

Dnia Kobiet jako czasu dyskusji na temat praw, potrzeb oraz problemów płci pięknej.

Natomiast prywatnie panowie wciąż jeszcze obdarowują panie kwiatkami, choć i ten zwyczaj wydaje się, że powoli 
zanika.

Świat bez kobiet byłby jak ogród bez kwiatówŚwiat bez kobiet byłby jak ogród bez kwiatów
(Pierre de Brantome) 

My rządzimy światem, a nami kobiety 
(Ignacy Krasicki) 

Prawdziwy mężczyzna uszanuje każdą kobietę 
(Jaochim Murat) 

Kobieta jest arcydziełem wszechświata 
(Gotthold Lessing) (Gotthold Lessing) 

Kobieta to coctail zalet i wad 
(Maurycy Dekobra)
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Polecamy obejrzeć!

“Grawitacja”

Są filmy o kosmosie i Filmy-O-
Kosmosie. "Grawitacja" Alfonso
 Cuarona jest tym drugim – zako-
rzenionym raczej w kinie akcji niż 
w prozie szacownych klasyków sci-
ence fiction, ale równie monumen-
talnym. Na ekranie wszystko pisane 
jest wielką literą, zaś każda fabu-
larna linia – bez względu na to, czy 
chodzi o historię pary astronautów 
dryfujących w próżni po katastrofie 
wahadłowca czy ideę konfrontacji 
z absolutem na modłę pop – wygrana 
zostaje na najwyższych tonach. 
Efekt jest piorunujący i paradok-
salny: "Grawitacja" sprawdza się 
zarówno jako rozsadzające gałki 
oczne widowisko za wywrotkę

 dolarów, jak i kameralny dramat ro-
zpisany na aktorską parę George 
Clooney - Sandra Bullock.  

Dla Niej!

“Ukryte”
Kimberly Derting

Violet musi sobie poradzić z dwoma 
poważnymi problemami: Jayem,
 przyjacielem z dzieciństwa, 

dodo którego czuje coś więcej  niż 
powinna  oraz swoim mrocznym, 
sekretnym darem. Tymczasem

  seryjny zabójca terroryzuje miastec-
zko. Giną kolejne dziewczyny. 
Violet uświadamia sobie, że tylko 
ona, dzięki swemu niezwykłemu tal-
entowi, może powstrzymać

 mordercę. Z pomocą przychodzi jej 
Jay – nie chce, aby dziewczynie 
cokolwiek się stało. Młodzi zbliżają 
się do siebie. Także mordercajest 

coraz bliżej… 

Dla Niego!

 “Paragraf 22”
Joseph Heller

Jedna z najwybitniejszych powieści 
XX wieku  oraz najsłynniejsza
 powieść na temat II wojny

  światowej. Powieść pełna czarnego 
humoru, ukazuje bezsens wojny 
ii armii jako instytucji, wyśmiewa 
mechaniczny społeczne rządzące się 
logiką absurdu. Jej bohaterowie to 
zbiorowisko wariatów, fanatyków, 
oportunistów, ale nade wszystko 
ludzi którzy mają jeden wspólny cel 
- za wszelką cenę przeżyć...

WARTO PRZECZYTAĆ!!!



OSIĄGNIĘCIA 8

Sport w naszej szkole

Sukcesy uczniów w turnieju budowlanym

TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ
2 lutego 2014r. Wyższa Szkoła Handlowa była organizatorem Halowego Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Rektora 
doc. dr. Sylwestra Bębasa. W zawodach rozgrywanych w Gimnazjum nr 5 wzięło udział dziewięć zespołów 

reprezentujących studentów i piotrkowskie szkoły ponadgimnazjalne.
Nasza szkoła wygrywając mecze grupowe, półfinał i mecz finałowy zapewniła sobie

I miejsce w turniejuI miejsce w turnieju. Zwycięski zespół otrzymał okazały puchar, pamiątkowy dyplom oraz nagrody rzeczowe dla 
piłkarzy.

Skład zespołu:
1. Siwik Tomasz               II t
2. Kotas Jarosław             I TB
3. Śliwka Mateusz            III TB
4. Gębicki Marcin             III Tb
5.5. Zapart Damian             III TG
6. Zelcer Adam                III t
7. Ciążyński Mateusz       III TI
8. Wiśniewski Sebastian  III TUS
9. Mędrecki Łukasz          III a/h
10. Kukulski Jakub             I TG
11. Stefański Daniel           I TG

MISTRZOSTWA SZKOŁY W PIŁCE SIATKOWEJ CHŁOPCÓWMISTRZOSTWA SZKOŁY W PIŁCE SIATKOWEJ CHŁOPCÓW
16 stycznia 2014 r. odbyły się Mistrzostwa Szkoły w Piłce Siatkowej Chłopców. W turnieju wzięło udział 18 
drużyn klasowych (ponad 100 osób ). Rozgrywki w pierwszej fazie odbywały się systemem pucharowym, a 
następnie odbyły się mecze w trzech grupach. Zwycięzcy grup zagrali w finale w systemie każdy z każdym.
Najlepszą drużyną w zawodach okazała się klasa IV TG. Następne lokaty zajęły klasy: I TBb/TUS- II mie-
jsce, IIITG– III miejsce. Turniej zakończył się wręczeniem medali i dyplomów przez dyrekcję szkoły. Mistrzost-

wa odbyły się w duchu sportowej walki i zgodnie z zasadami fair play.

TURNIEJ BUDOWLANY "ZŁOTA KIELNIA" - EDYCJA XLIII
11 stycznia 2014r. odbyły się elimi-
nacje okręgowe 43 edycji Turnieju 
Budowlanego "Złota Kielnia".
W turnieju brało udział ośmiu rep-
rezentantów naszej szkoły w 
następujących zawodach:

MURARZ:
1. Kostanek Kamil kl. III ah
2. Stańczyk Walenty kl. III ah

MALARZ:
1. Danielik Rafał kl. II ta
2. Lasak Adam kl. II ta

POSADZKARZ:
1. Pabich Michał kl. III t
2.2. Michał Nowicz kl. III t

MALARZ: Danielik Rafał (9 mie-
jsce), Lasak Adam (75 miejsce)

MONTER: Kołek Michał (17 mie-
jsce), Grodek Damian (28 miejsce).

GRATULUJEMY!

MONTER:
1. Kołek Michał kl. III ah
2. Grodek Damian kl. III ah

Do finału centralnego przeszli uc-
zniowie reprezentujący szkołę w za-

wodzie MURARZ:
• STAŃCZYK WALENTY 

(2 miejsce),
• KOSTANEK KAMIL 

(5 miejsce).

Pozostali uczniowie zajęli 
następujące miejsca:

POSADZKARZ: Nowicz Michał (7 POSADZKARZ: Nowicz Michał (7 
miejsce), Pabich Michał (9 miejsce)
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Życzenia !
Najserdeczniesze życzenia dla ciągle uśmiechniętej Żanetki z okazji 18- nastych urodzin.

Żyj nam kochana 100 lat ! 
                                                                            życzy Twoja kochana klasa :*

Gorące buziaczki z okazji wejścia w dorosłe życie dla kochanej Julitki.
Życzymy Ci samych sukcesów i pogodnych dni !                       

                                                          życzy klasa 2TG oraz Samorząd Uczniowski :* 

Najserdeczniejsze życzenia dla naszej kochanej Pani Anny Bartczak z okazji urodzin.Najserdeczniejsze życzenia dla naszej kochanej Pani Anny Bartczak z okazji urodzin.
Chcieliśmy Pani życzyć wszystkiego co najlepsze, samych wspaniałych uczniów,

wystawiania tylko dobrych ocen i miłej pracy z Samorządem . 
                                                         życzą uczniowie oraz Samorząd Uczniowski :)

Gorące życzenia dla Pani Emilii Orskiej z okazji urodzin. 
Życzymy Pani dużo uśmiechu na twarzy, wystawiania dobrych ocen, zadowolenia ze swoich

uczniów i wychowanków.
życzą wychowankowie ;)życzą wychowankowie ;)

              

                                             

Z okazji Dnia Kobiet wszystkiego co najpiekniejsze wszystkim kobietkom w naszej szkole.                         
                                                                             życzy przewodniczący SU :)
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