
Maj
NAJPIĘKNIEJSZY MIESIĄC ROKU. 

DLA NIEKTÓRYCH BARDZO PRACOWITY, 
DLATEGO PISZEMY O TEGOROCZNYCH 
MATURZYSTACH, A NASI NAUCZYCIELE 
WSPOMINAJĄ WŁASNĄ MATURĘ. 

MAJ TO RÓWNIEŻ MIESIĄC, W KTÓRYM MAJ TO RÓWNIEŻ MIESIĄC, W KTÓRYM 
SKŁADAMY ŻYCZENIA NASZYM MAMOM. 
JEST TO RÓWNIEŻ CZAS PRZEBUDZENIA 

PRZYRODY. ŚWIAT PIĘKNIEJE, 
SŁONKO GRZEJE... ZAPRASZAMY NA 

WYCIECZKĘ ROWEROWĄ!  
W MAJOWYM NUMERZE RÓWNIEŻ STAŁE W MAJOWYM NUMERZE RÓWNIEŻ STAŁE 
POZYCJE, CZYLI AKTUALNOŚCI, SPORT 
W NASZEJ SZKOLE I WYWIADY. 
TYM RAZEM ROZMAWIAMY 
Z PANEM DYREKTOREM. 

ZAPRASZAMY DO LEKTURY!

DROGIE MAMY!
Z okazji Dnia Matki 

w tym wyjątkowym dniu,
 wszystkim Matkom chcemy złożyć 
najserdeczniejsze życzenia: 
dużo radości, szczęścia, miłości dużo radości, szczęścia, miłości 
oraz wytrwałości w pełnieniu
matczynych obowiązków.

DRODZY 
MATURZYŚCI!

Wszystkim absolwentom ZSP 
i PO-W nr 3 w Piotrkowie 
Trybunalskim życzymy dużo Trybunalskim życzymy dużo 
szczęścia i pomyślności 

w realizowaniu swoich marzeń!!! 
 Życzymy powodzenia na maturze.
Aby wasz egzamin okazał się 
znakomitym wstępem w dorosłe znakomitym wstępem w dorosłe 
życie. Pokażcie się z jak najlepszej 

strony.

Cała wasza społeczność szkolna 
trzyma za Was kciuki ! 

AKTUALNOŚCI str. 2-5   WYDARZENIA str. 6   ROZRYWKA str. 7-10   SPORT str. 11-12

WZMIANKI
Z

BUDOWLANKI
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AKTUALNOŚCI 2

Powodzenia na dalszej drodze Kochani !

Drodzy koledzy, koleżanki !

W tym roku kończycie pewien bardzo ważny etap w swoim życiu, gdyż niemal równocześnie 
z ukończeniem technikum wkraczacie w dorosłe życie...

Każdy z Was rozpoczynając naukę w tej szkole miał swoje cele, marzenia, 
które w ciągu tych czterech lat pragnął zrealizować. Dla wielu było to na pewno poznanie nowych które w ciągu tych czterech lat pragnął zrealizować. Dla wielu było to na pewno poznanie nowych 
ciekawych osób, ale przede wszystkim poprzez odpowiednie wykształcenie, zapewnienie sobie 
doskonałej przyszłości. Z pewnością było to bardzo trudne. Wymagało wielu poświęceń i pracy,

ale to właśnie Wy jesteście tymi, którym się to udało. 
Wśród Was nie ma osoby, która w żaden sposób nie wpłynęłaby na dzisiejszy kształt tej szkoły. Wśród Was nie ma osoby, która w żaden sposób nie wpłynęłaby na dzisiejszy kształt tej szkoły. 
Wielu pewnie się zastanawia, jak to będzie, gdy każdy pójdzie swoją drogą, jak się ułoży Wasze życie 
i czy te lata będziecie wspominali tylko jako mało znaczący etap w swoim życiu, czy raczej jako 

jeden z piękniejszych okresów, w którym spełniły się Wasze marzenia. 
Mamy nadzieję, że nie będziecie uważali lat spędzonych w tej szkole za stracone, 

lecz wręcz przeciwnie.
To Wy mieliście wpływ na to, jak teraz ta szkoła wygląda, szczególnie na panującą w niej atmosferę. To Wy mieliście wpływ na to, jak teraz ta szkoła wygląda, szczególnie na panującą w niej atmosferę. 

Każdemu z Was życzymy licznych sukcesów w dalszym życiu i jesteśmy pewni, 
że każdy z Was pozostawił tu cząstkę siebie, której ślad pozostanie na zawsze.

Uczniowe ZSP nr. 3

Klasa IV TOŚ/TUS



AKTUALNOŚCI 3

Powodzenia na dalszej drodze Kochani !

Klasa IV TG

Klasa IV TD



AKTUALNOŚCI 4

Powodzenia na dalszej drodze Kochani !

Klasa IV TB

Klasa IV TI



AKTUALNOŚCI 5

MATURA…

Czas tuż przed maturą był bardzo stresujący, ale sama matura już nie. 
Miła atmosfera, przystępne tematy i… świadomość, 
że matematyka nie jest przedmiotem obowiązkowym.

I. Kabzińska

Matura nie była dla mnie stresującym wydarzeniem, bardziej denerwowała się moja mama, 
ale tak to już bywa. Natomiast pamiętam temat mojej pracy z języka polskiego, 

który brzmiał „Konrad, Kordian i Maciek Chełmicki w poszukiwaniu sensu życia i drogi życiowej” który brzmiał „Konrad, Kordian i Maciek Chełmicki w poszukiwaniu sensu życia i drogi życiowej” 
– Powodzenia maturzystom życzę.

M. Załóg

Jestem absolwentką „Budowlanki”, lata nauki spędzone w tej szkole wspominam bardzo miło, 
choć bywało trudno. Na maturze z języka polskiego siedziałam w pierwszej ławce,

vis a vis komisji egzaminacyjnej. Egzamin ustny z języka angielskiego najbardziej mnie stresował, 
czas pokazał, że zupełnie niepotrzebnie.

K. KobylińskaK. Kobylińska

Maturę wspominam wspaniale ? Byłam pierwszym rocznikiem, który nie musiał zdawać 
obowiązkowej matury z matematyki. Zdawałam język polski, język obcy i historię pisemnie. 

Z ustnych egzaminów byłam zwolniona. Cały wolny czas od maja do końca czerwca poświęcałam 
na przygotowanie się do egzaminów wstępnych na studia.

I. Radke- Marczak

Czyli jak nasi nauczyciele wspominają swój egzamin dojrzałości.



WYDARZENIA 6

Wywiad z Panem Dyrektorem Leszkiem Klepińskim

Co skłoniło Pana do zostania 
nauczycielem historii?

Mój dyrektor ze szkoły podstaMój dyrektor ze szkoły podsta-
wowej był nauczycielem historii i 
wspaniałym człowiekiem. Miał 
talent do opowiadania, potrafił 
zaciekawić nas opowieściami o 
losach państwa. Myślę, że to dzięki 
niemu postanowiłem także uczyć 
młodzież tego przedmiotu.młodzież tego przedmiotu.

Czy „dogaduje się” Pan 
z uczniami?

Ja nie ”dogaduję się” z uczniami, po 
prostu staram się im przekazać 
wiedzę jak najlepiej potrafię.

Jak Pan wspomina 
swoją maturę?

Maturę wspominam bardzo dobrze.  Maturę wspominam bardzo dobrze.  
Z matematyki byłem przeciętnym 
uczniem, podczas matury z tego 
przedmiotu siedziałem naprzeciw 
komisji egzaminacyjnej i tak się 
zestresowałem, że napisałem 
wszystko dobrze. Podczas lekcji 
języka polskiego, nauczyciel zawsze języka polskiego, nauczyciel zawsze 
stawiał mi 4., nigdy oceny wyższej. 
Maturę z polskiego zdałem na 5i 
otrzymałem wyróżnienie ?. Z his-
torii byłem zwolniony ;).   

Proszę dokończyć zdanie:
Gdybym nie był 

nauczycielem zostałbym…

Nie potrafię dokończyć tego zdania, 
ponieważ od zawsze chciałem być 
nauczyciele, chociaż w ciągu 

mojego życia mijałem się trochę ze 
swoim powołaniem ;).  

Czy nie znudziło się Panu 
omawianie tego samego 
materiału w każdej klasie?

Absolutnie nie. W końcu jeden Absolutnie nie. W końcu jeden 
temat można omawiać na wiele 
sposobów, dlatego staram się 

opowiedzieć uczniom  najciekawsze 
wydarzenia, a pozostałe polecam  

przeczytać w domu. 

Jakie jest Pana marzenie, które Jakie jest Pana marzenie, które 
zamierza Pan w najbliższym 
czasie zrealizować?

Moim marzeniem na najbliższą Moim marzeniem na najbliższą 
przyszłość  jest spokojnie przejść na 
emeryturę, choć na to mam jeszcze 
2 lata.  Mam dwie wnuczki więc 
myślę, że nie będę się nudził. 

Co Pan robi w wolnych chwilach?
W wolnych chwilach czytam W wolnych chwilach czytam 

książki, uwielbiam to.  Nie jestem 
zwolennikiem telewizji ani kom-

putera.

Czy pamięta Pan jakieś najza-
bawniejsze wydarzenie, które 
miało miejsce podczas Pańskiej 
pracy w naszej szkole?

Nie przypominam sobie szczególnie 
zabawnych wydarzeń, raczej same 
poważne. Pamiętam np. taki epizod 
z przeszłości… Gdy prowadziłem 
zajęcia do klasy wszedł ówczesny 
dyrektor Pan Zygmunt Pędziwiatr i 
poprosił mnie ,abym wygłosił mowę 
dla młodzieży na apelu z okazji dla młodzieży na apelu z okazji 
Dnia Niepodległości. Byłem wtedy 
bardzo zaskoczony i nieprzygotow-
any, ale jakoś dałem radę wygłosić 
mowę, po której wszyscy byli 

bardzo wzruszeni.

Czy trudno jest kierować tak 
dużą placówką jak szkoła?

Myślę, że nie dałbym rady bez Myślę, że nie dałbym rady bez 
większości wspaniałych pracown-
ików, którzy wiedzą co należy do 
ich obowiązków, a także bez 

pomocy Pani wicedyrektor Fijołek i  
Pana wicedyrektora Kaźmierczaka, 
którzy dbają o dobro tej placówki.

Rozmawiała Ania Kowalewska
    

Jak to było…



ROZRYWKA 7

Maj
Maj to miesiąc świąt państwowych. Przypominamy kilka informacji 

o tych bardzo przez nas lubianych świętach…

1 Maja

Święto Pracy, Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy – międzynarodowe święto klasy robotniczej, 
obchodzone od 1890 roku corocznie 1 maja. W Polsce Święto Pracy jest świętem państwowym od 1950 roku. 
Święto wprowadziła w 1889 roku II Międzynarodówka dla upamiętnienia wydarzeń, które miały miejsce 

w pierwszych dniach maja 1886 roku w Chicago, w Stanach  Zjednoczonych podczas strajku 
będącego częścią ogólnokrajowej kampanii na rzecz wprowadzenia 8-godzinnego dnia pracy. 

3 Maja3 Maja

Konstytucja 3 maja (właściwie Ustawa Rządowa z dnia 3 maja) – uchwalona 3 maja 1791 roku ustawa regulująca 
ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Powszechnie przyjmuje się, że Konstytucja 3 maja była 

pierwszą w Europie i drugą na świecie (po konstytucji amerykańskiej z 1787 r.) nowoczesną, spisaną konstytucją.

Konstytucja 3 maja została ustanowiona ustawą rządową przyjętą tego dnia przez sejm. Została zaprojektowana 
w celu zlikwidowania obecnych od dawna wad opartego na wolnej elekcji i demokracji szlacheckiej systemu 
politycznego Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Konstytucja zmieniła ustrój państwa na monarchię dziedziczną, politycznego Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Konstytucja zmieniła ustrój państwa na monarchię dziedziczną, 
ograniczyła znacząco demokrację szlachecką odbierając prawo głosu i decyzji w sprawach państwa szlachcie nie 
posiadającej ziemi (gołocie), wprowadziła polityczne zrównanie mieszczan i szlachty oraz stawiała chłopów pod 
ochroną państwa, w ten sposób łagodząc najgorsze nadużycia pańszczyzny. Konstytucja formalnie zniosła 
praktycznie nieużywane od 27 lat (od wprowadzenia w 1764 roku skonfederowanej organizacji pracy sejmu) 

liberum veto. W tym samym czasie przetłumaczono Konstytucję na język litewski.



ROZRYWKA 8

Dzień Mamy
Co to za święto, zwyczaje, tradycja,
OBCHODY NA ŚWIECIE

Dzień matki obchodzimy w Polsce 26 maja. Mamy są wtedy ob-
darowywane kwiatami i drobnymi upominkami w podziękowaniu za ich 
miłość i pracę. Początki tego święta sięgają starożytnych Greków i Rzymi-
an. Co ciekawe, np. w Mongolii to święto obchodzone jest aż dwa razy, 
a w USA to oficjalne święto państwowe. Poznaj najciekawsze zwyczaje 

związane ze świętem wszystkich mam.

Po raz pierwszy w Polsce Dzień Matki świętowano w Krakowie w 1923 
roku. Od tej pory co roku, 26 maja, mamy są obdarowywane laurkami, 

kwiatami i upominkami od swoich dzieci i bliskich.

Pochodzenie Dnia Matki
Święto to pochodzi ze starożytnej Grecji i Rzymu. Wtedy czczono MatkiŚwięto to pochodzi ze starożytnej Grecji i Rzymu. Wtedy czczono Matki-
Boginie, opiekujące się światem, zapewniające urodzaj i płodność. 

W Anglii święto matek nazywano "niedzielą u matki", było to jednak raczej 
święto religijne. Matkom składano wizytę w kościele. Był to też dzień 
wolny od pracy. W znanej nam formie święto wróciło do Anglii 

po II wojnie światowej.

W Stanach Zjednoczonych Dzień Matki obchodzony jest 
w drugą niedzielę maja.

Najpopularniejszym terminem Dnia Matki jest druga niedziela maja. 
Kraje, które wtedy świętują: 

Australia, Austria, Belgia, Brazylia, Kanada, Chile, Chiny, Kolumbia, Australia, Austria, Belgia, Brazylia, Kanada, Chile, Chiny, Kolumbia, 
Kuba, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Ekwador, Finlandia, Niemcy, 
Grecja, Hongkong, Indie, Japonia, Łotwa, Malta, Malezja, Holandia, Nowa 
Filipiny, Singapur, Słowacja, Republika Południowej Afryki, Szwajcaria, 
Republika Chińska, Turcja, Ukraina, Stany Zjednoczone, Włochy, 

Wenezuela.
W Indonezji święto mam obchodzone jest 22 grudnia.
W licznych krajach Dzień Matki obchodzony jest razem W licznych krajach Dzień Matki obchodzony jest razem 

z Międzynarodowym Dniem Kobiet 8 marca.

Ciekawe zwyczaje ze świata
Dzień Matki jest podobnie obchodzony na całym świecie - w ponad 40 kra-
jach. Ciekawie obchodzi się go np. we Włoszech. Dzieci pieką wtedy 

mamom (z pomocą swoich ojców) ciastka w kształcie serc.
W Jugosławii popularny jest zwyczaj zwany "łóżkowym więzieniem". 
Dzieci nie wypuszczają swoich mam z lóżka, jeżeli nie dostana od nich 
słodyczy. W zamian za to pomagają im w domowych obowiązkach, tak by 

mogły wypoczywać.
W Stanach Zjednoczonych od 1914 r. Dzień Matki jest świętem 

narodowym.

Dzień Matki: Jak mówi się 
"mama" w innych językach?

Oto, jak brzmi słowo "mama" w 
niektórych językach świata.

jęz. angielski - mom, mum, mother
jęz. białoruski - мама
jęz. bretoński - jęz. bretoński - mamm
jęz. bułgarski - майка
jęz. chorwacki - majka

jęz. czeski - matka, máti, máma, 
maminka, mamička, mamka, mutra
jęz. duński - mor m, moder

jęz. fiński - äiti
jęz. francuski - jęz. francuski - maman, mère
jęz. hebrajski -  ima

jęz. hiszpański - mamá, madre
jęz. holenderski - moeder
jęz. indonezyjski - ibu, bunda, 

ibunda
jęz. islandzki - móðir

jęz. japoński - jęz. japoński - okāsan, haha
jęz. kataloński - mare
jęz. koreański - eomeoni
jęz. łaciński - mater
jęz. niemiecki - Mutter
jęz. perski - ردام (mādar)
jęz. portugalski - mãe, madre
jęz. rosyjski - jęz. rosyjski - мама, мать
jęz. rumuński - mamă

jęz. słowacki - matka, mať, mama, 
mamka, mamička
jęz. ukraiński - мати

jęz. włoski - mamma, madre
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Rowerem po łódzkiem - cz.1
Dni majowe to najwyższy czas, by wyruszyć na rowerowe wycieczki. 
Proponujemy Wam kilka ciekawych tras. Prosimy o relacje 
z Waszych rajdów. Piszcie do nas na adres Samorządu!

Szlak rzeki Pilicy

Przebieg trasy:

Piotrków Trybunalski (Plac Czamieckiego - PTTK) - Rezerwat "Lubiaszów"- Bronisławów - Borki - Smardzewice 
- Karolinów - Sulejów Podklasztorze - Dąbrówka - Diabla Góra - Skotniki - Faliszew - Taras - Młyn Nostalewicki 
- Przedbórz - Biały Brzeg - Krzętow (PKS)

Bardzo malowniczy i atrakcyjny szlak zarówno dla turystów pieszych jak i rowerowych prowadzący od Piotrkowa Bardzo malowniczy i atrakcyjny szlak zarówno dla turystów pieszych jak i rowerowych prowadzący od Piotrkowa 
Trybunalskiego, wokół Zbiornika Sulejowskiego, wzdłuż rzeki Pilicy. Łączy dwa parki krajobrazowe: Sulejowski 
i Przedborski.

Rezerwat "Lubiaszów"- założony w 1958 r. - na obszarze 202 ha, ochronie podlegają grąd jodłowy 
(tzw. czarny las), grąd typowy, mieszany bór dębowo - jodłowy, świetlista dąbrowa licząca ok.150 lat, 
w tym samym wieku grupy modrzewia polskiego i ponad 200 - letnie dęby.
Borki - wieś rekreacyjna nad Zalewem Sulejowskim. 
Zapora na PilicyZapora na Pilicy - (tzw. Zapora Smardzewicka) - zbiornik na rzece Pilicy
Smardzewice - wieś letniskowa w dolinie Pilicy, w pobliżu zapory. Kościół i klasztor franciszkanów - barokowe 
z jednolitym wyposażeniem, całość otoczona murem z niewielkimi basztami.
Tresna Rządowa - na wysokim brzegu Zalewu znajduje się pomnik ku czci partyzantów 25 pp. Armii Krajowej 
poległych w walce z hitlerowcami w 1944 r.
Sulejów - miasto położone przy przeprawie na Pilicy. W 1176 r. Kazimierz Sprawiedliwy ufundował na prawym 
brzegu opactwo cystersów. Zabytki: kościół parafialny (neogotycki) z 1901 r., barokowa kaplica Ligęzów. 
W Podklasztorzu zespół opactwa cysterskiego - kościół romański, ruiny klasztoru, mury obronne z basztami, W Podklasztorzu zespół opactwa cysterskiego - kościół romański, ruiny klasztoru, mury obronne z basztami, 
budynki gospodarcze (obecnie hotel i muzeum).
Sulejowski Park Krajobrazowy - powstał w 1994 r. obejmuje fragment rzeki Pilicy, Zbiornik Sulejowski oraz 
przyległe obszary leśne. O atrakcyjności tego rejonu świadczą: liczne rezerwaty przyrody, wiele gatunków roślin 
chronionych oraz częściowo chronionych m.in. naparstnica zwyczajna, długosz królewski, storczyki, widłaki, 
interesujące gatunki zwierząt (minog ukraiński, koza złotawa, gągoł, bóbr).
Diabla Góra - 285 m n.p.m.Diabla Góra - 285 m n.p.m. - duży kompleks leśny, częściowo rezerwat przyrody. Miejsce wielu potyczek 
oddziałów partyzanckich w czasie powstania styczniowego 1863 r. i w okresie II wojny światowej.
Skotniki - wieś założona w XV w. Zachował się zespół dworski wybudowany w XVI w.- w stylu renesansowym, 
kościół parafialny- drewniany- późnogotycki z 1528 r. /przebudowany w XVIII w. w stylu barokowym.
Przedbórz - miasto leżące nad rzeką Pilicą, rozbudowane przez Kazimierza Wielkiego. Sięgające tu pasmo 
Przedborsko - Małogoskie i lesista okolica sprzyjają rekreacji. W miasteczku zachowały się zabytki: fragmenty Przedborsko - Małogoskie i lesista okolica sprzyjają rekreacji. W miasteczku zachowały się zabytki: fragmenty 
zamku królewskiego, kościół parafialny św. Mikołaja fundacji Kazimierza Wielkiego - gotycko - barokowy 
z cennym wyposażeniem, ratusz miejski w stylu klasycystycznym z 1824 r., dawny zajazd pocztowy i karczma, 
zabytkowe kamieniczki w układzie staromiejskim. Warto odwiedzić Izbę Regionalną.
Krzętów - wieś leżąca u przeprawy rzecznej, należała niegdyś do dóbr klasztoru o. Paulinów w Wielgomłynach, 
zachował się piękny park z cennym grupami dębów i lip.
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WARTO PRZECZYTAĆ!!!
Dla Niego!

“www.1939.com.pl”
Marcin Ciszewski

Jak wyglądałaby kampania 
wrześniowa 1939 roku, gdyby 
doborowy batalion NATO, 

uzbrojony w najnowocześniejszy uzbrojony w najnowocześniejszy 
sprzęt XXI wieku, włączył się 

w działania polskiej armii, toczącej 
nierówny bój z hitlerowską 
nawałnicą? Czy odwrócenie 
przebiegu pierwszej wielkiej przebiegu pierwszej wielkiej 
wrześniowej batalii, bitwy pod 
Mokrą, miałoby decydujący wpływ 
na losy II wojny światowej, czy też 
byłby to nic nieznaczący epizod, 
a losy Polski, Europy i świata a losy Polski, Europy i świata 
potoczyłyby się w znany nam 

sposób? 

To historiozoficzne pytanie zadał To historiozoficzne pytanie zadał 
sobie Marcin Ciszewski w swojej 
pasjonującej, pełnej dramatycznych 
zwrotów, a miejscami zabawnej 
powieści „Www.1939.com.pl” 

 

Dla Niej!

“Ono”
Dorota Terakowska

Ewa ma dziewiętnaście lat. Mieszka Ewa ma dziewiętnaście lat. Mieszka 
z rodziną, czuje się jednak samotna. 
Marzy o lepszym życiu, o wyrwaniu 
się z ubogiego miasteczka gdzieś na 
południe Polski, o miłości, która 
odmieni jej los. Niejasne, wzięte 
z filmów wyobrażenia dziewczyny z filmów wyobrażenia dziewczyny 

zderzają się z brutalną 
rzeczywistością. Staje przed 
wyborem. Szuka wskazówki na 
przyszłość, podpowiedzi, co dalej. 
Zaczyna patrzeć na wszystko, co ją 
otacza, oczami dziecka, które ma 
przyjść na świat. Próbuje mu ten przyjść na świat. Próbuje mu ten 
świat objaśnić, a zarazem 

usprawiedliwić. I Ewa, i Ono muszą 
podjąć decyzję, czy wart jest 

wysiłku narodzin. 

Polecamy obejrzeć!

“9 kompania”

Przypominający hollywoodzką Przypominający hollywoodzką 
produkcję dojrzały debiut Fiodora 
Bondarczuka okazał się w Rosji 
wielkim przebojem. Film, który 
zobaczyła wielomilionowa 

publiczność, został nawet rosyjskim 
kandydatem do Oscara. "9 kompa-
nia" ukazuje wojnę oczami nia" ukazuje wojnę oczami 

zwykłych żołnierzy. Oglądamy rok 
z życia młodych ludzi wysłanych do 
Afganistanu. Bezcelowa misja, 
którą muszą wykonać, prowokuje 
do zadawania pytań o sens tego rod-
zaju poświęcenia. Bondarczuk 
pokazuje krwawe obrazy z pola 
walki będące najlepszym komen-
tarzem do przedstawionych w filmie 

wydarzeń, jednocześnie 
gloryfikując swoich bohaterów. Ni-
etrudno zauważyć, że charaktery-
styka wykreowanych szablonowo 
herosów czasami ogranicza się 
wyłącznie do jednej cechy.
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DZIAŁ SPORTOWY
HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ-MARZEC 2014

12 marca 2014r. odbył się Halowy Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt Szkół Ponadgimnazjalnych, 
w którym wzięło udział 6 zespołów.

Nasze dziewczęta zajęły dobre III miejsce.

Skład zespołu:

• Łopacińska Sylwia IV TG
•• Koblenzer Agnieszka III TOŚ
• Kraszkiewicz Katarzyna I TOŚ
• Komar Klaudia I TEO
• Kabzińska Angelika II TOŚ
• Krakowiak Martyna IV TB
• Banaszczyk Klaudia II TD

MISTRZOSTWA MIASTA W PIŁCE SIATKOWEJ

14 marca 2014 r., w ZSP nr 4 w Piotrkowie Trybunalskim, odbyły się Mistrzostwa Miasta 14 marca 2014 r., w ZSP nr 4 w Piotrkowie Trybunalskim, odbyły się Mistrzostwa Miasta 
w Piłce Siatkowej Chłopców.

Uczniowie naszej szkoły zajęli dobre 3 miejsce, pokonując I LO 2:0.

PIŁKA NOŻNA CHŁOPCÓW

10 kwietnia 2014r. odbyły się na boisku "Orlik" Mistrzostwa Miasta w Piłce Nożnej Chłopców. 
W rozgrywkach piłkarskich wzięło udział dziewięć szkół Ponadgimnazjalnych z Piotrkowa Trybunalskiego.

Nasi piłkarze, wygrywając grupę eliminacyjną, awansowali do fazy finałowej turnieju. 
W meczach decydujących o kolejności w mistrzostwach, przegrali po emocjonującym meczu 3:4 z II LO, W meczach decydujących o kolejności w mistrzostwach, przegrali po emocjonującym meczu 3:4 z II LO, 

a następnie pokonali 4:0 III LO i zakończyli rozgrywki na II miejscu.

 Skład zespołu:

• Siwik Tomasz II t
• Kotas Jarosław I TBa
• Śliwka Mateusz III TB
• Gębicki Marcin III TB
•• Zapart Damian III TG
• Ciążyński Mateusz III TI
• Wiśniewski Sebastian III TUS
• Mędrecki Łukasz III a/h
• Turniak Jakub I TUS
• Misztela Wiktor I TEO
• Tomaszczyk Patryk II TOŚ
•• Kukulski Jakub I TG
• Stefański Daniel I TG
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NASI SPORTOWCY…
MICHAŁ TOMASZEWSKI- ZAPAŚNIK (Klasa II TI)

Według Ciebie co trzeba zrobić i jakie warunki spełniać, 
aby zostać zapaśnikiem?

Według mnie każdy może zostać zapaśnikiem, gdyż wpływa na to wiele 
czynników takich jak siła, spryt, zwinność czy też psychika. 
Każdy z nas nie ma tego wszystkiego na wysokim poziomie lecz przy 
odpowiednim treningu można te słabsze czynniki wytrenować, a te co 
mamy na wyższym poziomie dalej szkolić.mamy na wyższym poziomie dalej szkolić.

Co czujesz podczas walki z przeciwnikiem?

Zwykle podczas walki jestem skupiony oraz zmotywowany po to by wykonać 
jakąś akcje techniczną, która przyczyni się do mojego zwycięstwa.

Jakie jest Twoje podejście do tego sportu?

Moje podejście do tego sportu jest bardzo poważne, ponieważ w przyszłości, tak jak inni sportowcy, chciałbym 
zdobyć medal na Igrzyskach Olimpijskich,   muszę więc ciężko pracować i być systematyczny w tym co robię.

Co Cię zainspirowało żeby spróbować swoich sił w tej dziedzinie sportu?Co Cię zainspirowało żeby spróbować swoich sił w tej dziedzinie sportu?

Do tego sportu zainspirował mnie starszy brat, który również trenuje zapasy. Przede wszystkim, gdy byłem 
młodszy, podobała mi się jego sylwetka oraz sprawność fizyczna, co skłoniło mnie do trenowania tego sportu.

Od jak dawna trenujesz?

Zapasy trenuję już 8 lat.

*Pierwszy medal wywalczyłem gdy miałem 10 lat. Był to początek mojej kariery :-)

Rozmawiała Ania Kowalewska
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