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Za nami już:  
 -Studniówka(do matury coraz bliżej),  
-Pierwszy semestr! 

3A LO 1IM TECHNIKUM 2W WIELOZAWODOWA

ŚREDNIA OCEN KLASY 3,97 3,23 3,28

ŚREDNIA 
FREKWENCJA

88,9 88,99 85,82

NAJWYŻSZA ŚREDNIA 
W KLASIE

PAULINA KONOPA- 5,0 KRYSTIAN PRACUK- 
4,51

KAROLINA 
GÓRCZEWSKA- 3,85

Przed Nami FERIE! Hurrra! 
Życzymy miłego, beztroskiego 

wypoczynku!

W numerze znajdziecie: 
-Wywiady z: Bartkiem Zarembą,  
Mateuszem Dziochem i Piotrem Bimkiem 
-MMA, czyli mieszane sztuki walki  
-„Aż uszy więdną” 
-Angielskie słówka, których nie nauczysz się  
w szkole
-Zwiastuny kinowe  
-Fotorelacja ze Studniówki 2015  
-Mózgowce  

Primus Inter Pares-Najlepsi z Najlepszych 



1.Co skłoniło Cię aby dołączyć do drużyny siatkowej ZST Zbąszynek? 
 Hobby, gdy tylko dowiedziałem się o istnieniu drużyny bez wahania wyraziłem chęć dołączenia 
do niej. Duży wpływ też mieli starsi koledzy którzy już do niej należeli.

2.Czy jesteście zintegrowani tylko zespołowo podczas meczu, czy także prywatnie?  
Na boisku jesteśmy drużyną, każdy walczy za drugiego, w zespole panuje wspaniała atmosfera, 
jeśli jest czas na żarty to żartujemy, ale kiedy trzeba trenować to trenujemy. Prywatnie jednak 
większość z nas ma inne towarzystwo z poza drużyny. Jeśli chodzi o mnie to z kilkoma 
siatkarzami trzymam się także poza boiskiem, ujawnia się to poprzez spotkania najczęściej w 
weekendy gdzie mamy więcej czasu. 

3.Czy z siatkówką wiążesz swoją przyszłość?  
Wydaje mi się, że to może być mój ostatni rok trenowania siatkówkę, 
potem zostanie jedynie rekreacyjna gra. Jednak to wszystko zależy od 
tego jak będzie wyglądała moja przyszłość po ukończeniu szkoły.  

4.Ostatnie pytanie będzie dotyczyło Twojego ulubionego siatkarza. 
Kto i dlaczego Nim jest? 

Mariusz Wlazły, ponieważ każdy element jego gry jest na bardzo 
wysokim poziomie, szczególnie imponuję mi skocznością. Najbardziej 
szanuję go za jego oddanie i lojalność wobec klubu(Skra Bełchatów) w 
którym występuje, odkąd pamiętam. Jeśli mógłbym dodać, żałuję, że nie 
zobaczymy go już w koszulce z Orłem na piersi, jednak rozumiem Jego 
decyzje o zakończeniu reprezentacyjnej karierze.

Wywiad z Bartkiem Zarembą- 

członkiem Naszej szkolnej  

drużyny siatkarskiej

Daria Szulc

Nasi Siatkarze 
mistrzami 
powiatu! 



      

Wywiady z Naszymi Kolegami- Sportowcami 
nominowanymi do tytułu  

„Najlepszego Sportowca w Gminie Zbąszynek 2014”

1.Czy byłeś dumny z tego, że zostałeś nominowany do 
plebiscytu Najlepszego Sportowca Gminy Zbąszynek 
2014?

Mateusz: Dumny może nie, ale raczej bardziej zmotywowany do dalszej 
pracy i treningów   ciesze się, że ktoś docenił moją pracę. 

Piotr: W pewnym sensie jestem z tego dumny, ponieważ jest to dla mnie 
jakieś wyróżnienie i bardzo się z tego cieszę

2.Komu zawdzięczasz swoje osiągnięcia? 

Mateusz: Przede wszystkim trenerom, którzy prowadzili mnie od 
najmłodszych lat aż do wieku seniora, oraz sąsiadowi, który 
zaszczepił we mnie piłkę  nożną. 

Piotr: Hmm, osiągnięcia? Tak naprawdę nie zdobyłem jeszcze 
jakiegoś ważnego osiągnięcia ale jeśli chodzi o moje poprawianie 
umiejętności to na pewno trener który pomaga mi w tym bym był 
lepszy, a także dziewczyna która podnosi mnie na duchu gdy nie idzie. 

3.Kogo i dlaczego z kontrkandydatów obawiałeś się najbardziej?

Mateusz: Moim faworytem jest Damian Budnik który jest bardzo 
dobrym sportowcem grywał miedzy innymi w ekstraklasowej Polonii 
Warszawa oraz Piotr Bimek, którego znam z klubu i wiem jakim dobrym 
jest zawodnikiem. 

Piotr:. Nie obawiam się nikogo, dla mnie to tylko zabawa, nie jestem 
nastawiony na to że wygram, aczkolwiek jeżeli tak się stanie bardzo 
będę się z tego cieszył, wydaje mi się że wygra Damian Budnik 
ponieważ jest świetnym zawodnikiem i życzę mu tej wygranej a także 
życzę jej mojemu koledze z zespołu Mateuszowi Dziochowi

Tymoteusz Bil



MMA, czyli mieszane sztuki walki.

Dyscyplina sportowa, w której zawodnicy sztuk i sportów walki walczą wręcz przy 
dużym zakresie dozwolonych technik.

Rywalizacja toczy się zarówno w stójce, jak i parterze. W 
typowych walkach MMA dozwolone są rzuty, ciosy pięściami, 

kopnięcia, dźwignie, duszenia. Zabronione są natomiast techniki 
stwarzające znaczne niebezpieczeństwo dla zdrowia zawodników.

Walki odbywają się na zwykłym ringu bokserskim lub 
na ringach różnych kształtów otoczonych siatką, która 
zapobiega wypadaniu zawodników poza miejsce walki 

(potocznie zwanymi "klatkami").

Ranking MMA (na dzień 

Ranking jest dziełem panelu redaktorów mmarocks.pl 
poprzez osiągnięcie konsensusu. Jest on uaktualniany 

nieregularnie co kilka tygodni, w miarę jak sklasyfikowani 
zawodnicy toczą kolejne walki.

120 kg 
 Cain Velasquez

61 kg 

93 kg 

Daria Szulc



„Aż uszy więdną”
Redakcja Enigmy nie zajmuje się tylko pisaniem artykułów, 
czy sprawozdań. Chcemy również zadbać o rozwój Naszych 
czytelników, dlatego przedstawiamy najczęściej popełnianie 

błędy językowe, których należy się wystrzegać. :)

Natalia Pawlik

Redakcja



SNAJPER

Historia kariery wojskowej i życia osobistego Chrisa Kyle'a, 
który zyskał sławę najlepszego snajpera w historii elitarnej 
jednostki Navy SEALs.

Premiera: 20 lutego 2015

50 TWARZY GREYA

Anastasia Steele jest młodą studentką literatury, która 
przeprowadza wywiad z intrygującym Christianem Greyem - 
milionerem i przedsiębiorcą. Dziewczyna jest zafascynowana 

inteligentnym i przystojnym mężczyzną, który robi na niej 
niesamowite wrażenie, jednak gdy ich spotkanie dobiega końca, 
stara się o nim zapomnieć. Grey zjawia się jednak w sklepie, w 
którym dorywczo pracuje Anastasia i prosi o kolejne spotkanie. 

Studentka zgadza się - tym samym wkracza w niebezpieczny świat 
pożądania, erotyki i głęboko skrywanych pragnień.

Premiera: 13 lutego 2015

To warto zobaczyć! 
Co nowego  
w kinach?

Kamil Olejniczak

FAST & FURIOUS 7

Siódma już odsłona popularnej serii. Za reżyserię odpowiada 
James Wan, twórca takich filmów jak "Obecność", czy 

"Naznaczony". Ian Show pragnie dokonać zemsty za śmierć 
brata Owena, eliminując Toretto i jego ekipę.

Premiera: 10 kwietnia 2015



FOTORELACJA  
Studniówka 2015

To był BAL!!!

Klasa 4I

Klasa 4m

Klasa 3a

Klasa 4i

Klasa 4m
Klasa 4i



Mózgowce...

NASZ ZESPÓŁ: 
Redaktor naczelny: Natalia Pawlik 
Z-ca redaktora: Daria Szulc: 
Członkowie redakcji: Tymoteusz Bil, Kamil Olejniczak, 
Angelika Psarska, Dominik Błoszyk, 
Patrycja Sibila  
E-mail: zstgazetka@gmail.com

Podpowiedź: Pracuje w Naszej Szkole :)

Redakcja czeka na 
poprawne odpowiedzi  
do 13 lutego br.  
Nagrodą dla pierwszej 
Osoby znającej poprawne 
rozwiązanie-  
dzień bez pytania :)

Rozpoznaj, czyja to karykatura? 

mailto:zstgazetka@gmail.com
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