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Drodzy Darczyńcy! Dziękujemy za Wasze wielkie serce!!!
To ludzie pomagają, nie rzeczy. Twoje prezenty to promień
nadziei i impuls do zmiany dla rodzin w potrzebie, które
przegrywały w walce z biedą. Dzięki Tobie mają szansę na
wygraną w drugiej połowie życia. SZLACHETNA PACZKA to
system pomnażania dobra. Twoje dobro już działa i pomnaża
się. W obdarowanych, wolontariuszach i dobroczyńcach.
W tych wszystkich, którzy przyłączyli się do projektu i już
wiedzą, że więcej szczęścia jest w dawaniu. Twoje dary to
wielkie świadectwo miłości. To nie pomoc z tego, co zbywa,
ale dar wrażliwości, zaangażowania i dawania nadziei.
Dziękujemy. Wierzymy, że najpiękniejszym podziękowaniem
są nie słowa, ale gesty.

Relacja z dostarczenia i rozpakowywania paczki przez rodzinę
oznaczoną kodem MLP-605-013251:
Cała rodzina zaskoczona była ilością paczek, pani Gosia była bardzo wzruszona i szczęśliwa, gdyż nie spodziewała się
aż takiego prezentu. Kiedy odpakowywała paczki cieszyła się z każdej rzeczy, jaka się w nich znajdowała. Wydaje mi
się, że największą radość sprawił jej jednak uśmiech na twarzy córeczki; Gosia dziękowała za wszystko, jednak nie
było to wiele słów, gdyż wzruszenie nie pozwalało jej na wylewność. Najbardziej ucieszyła się z rzeczy dla córki,
otrzymanej żywności, bardzo spodobała się jej również zimowa kurtka i kozaki, które sama otrzymała. Zaskoczeniem
był dla niej ładnie opakowany zestaw kosmetyków. Bardzo się z niego ucieszyła, gdyż jak sama przyznała, jej samej
nie stać na takie rzeczy. Zuzia cały czas czekała na zabawki, a kiedy się tylko pojawiły od razu zaczęła je
wypakowywać i oglądać z zainteresowaniem. Ucieszyła się z konika dla lalki, na który tak czekała. Ponieważ lubi
rysować, od razu chciała rozpakowywać kredki i pisaki. Dzięki otrzymanej pomocy na twarzach pani Gosi i Zuzi pojawił
się uśmiech:) Poczuły, że nie są same, że są dobrzy ludzie, którzy chcą zupełnie bezinteresownie pomóc.
Co chce Państwu przekazać wolontariusz:
Jako wolontariusz opiekujący się rodziną, chciałam Państwu i wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób angażowali się
w przygotowanie paczek, bardzo podziękować. Dziękuję za czas poświęcony mojej rodzinie, za serce włożone w każdą
paczkę, dziękuję za nadzieję, którą wnieśli Państwo do domu mojej rodziny. Dziękuję za ogromne zaangażowanie,
za każdą rzecz, jaka znalazła się w paczkach. Dziękuję, że zdecydowali się Państwo pomóc konkretnej rodzinie
w zaspokojeniu jej konkretnych potrzeb; Dzięki Państwa pomocy i innych zaangażowanych w nią ludzi, rodzina ma
świadomość tego, że są jeszcze tacy, którzy pomagają zupełnie bezinteresownie, nie są obojętni na los drugiego
człowieka. Raz jeszcze za wszystko BARDZO dziękuję i życzę wszystkiego dobrego i tak samo dobrych ludzi
po drodze:) Katarzyna
Co chce Państwu powiedzieć od siebie rodzina:
Dziękuję z całego serca!
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BOŻONARODZENIOWY KIERMASZ

20 XII 2011roku odbył się charytatywny kiermasz
bożonarodzeniowy.
Udało się zebrać 1560,00 zł., które przekazane zostały:
- Hospicjum Domowemu w Tarnowie – 1200,00 zł.,
- Towarzystwu Powszechnej Pomocy Serce na organizację wigilii
dla bezdomnych – 300,00 zł.
Zakupiono także artykuły kosmetyczne dla Domu Dziecka i do
Szlachetnej Paczki za kwotę 60,00 zł.
Wszystkim którzy przyłączyli się do akcji serdecznie dziękujemy.
R.Ch.

____________________________________________________________________________

"Segregujesz – Pomagasz - Fundujesz"
10 listopada 2011 r. zakończyła się w ZSME akcja
"Segregujesz – Pomagasz - Fundujesz" prowadzona
przez firmę 3R Recycling Solutions.
Udało się nam zebrać 345 kilogramów odzieży, za
które dostaliśmy 172, 50 zł. Pieniądze przekazane
zostaną na Tarnowskie Hospicjum Domowe.
Wszystkim, którzy dołączyli się do akcji serdecznie
dziękujemy:)
R.Ch.

_____________________________________________________________

Pomóż i Ty
8 listopada zakończona została w naszej szkole akcja
rozprowadzania cegiełek na rzecz fundacji "Pomóż i Ty".
Udało nam się zebrać 100,00 zł.
Wszystkim, którzy zakupili cegiełki serdecznie dziękujemy!
Więcej informacji o akcji można uzyskać na stronie:
http://www.pomozity.org/pl/akcja-szkoo-pomo-i-ty-2011.html

R.Ch.
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ZOSTAŃ ŚWIĘTYM MIKOŁAJEM
W dniach 5 i 6 grudnia 2011 można było sprawdzić swoje
szczęście dając szczęście innym podczas akcji
charytatywnej na rzecz Domu Dziecka w Tarnowie. Do
zdobycia były różne upominki np. kurtki, kubki, koszulki,
czapki żużlowców, książki, długopisy, smycze, odblaski,
słodycze oraz super nagrody o bezcennej wartości czyli
dodatkowe NP. W ciągu tych dwóch dni udało nam się
zebrać 747 zł, za które kupiliśmy pieluchy i chusteczki dla
niemowląt. Do akcji przyłączyli się również bardzo licznie
nauczyciel, którzy przynieśli kosmetyki i środki czystości.
Zebrane oraz zakupione rzeczy przekazaliśmy do Domu
Dziecka 13 grudnia 2011. Wszystkim, którzy przyłączyli się
do akcji serdecznie dziękuję w imieniu swoim oraz dzieci.
p. Kinga Mruk

_____________________________________________________________________________

Wyniki Międzyszkolnego Konkursu Literackiego
" Świat Wiedźmina"
I miejsce - Marek Wójcik z VI Liceum Ogólnokształcącego

w Zespole Szkół Medycznych w Tarnowie
II miejsce - Dominik Chojny z I Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie
III miejsce - Przemysław Bogdan z Zespołu Szkół Ekonomiczno Gastronomicznych w Tarnowie
III miejsce - Krzysztof Podsiadło z IV Liceum Ogólnokształcącego
w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Tarnowie
Ze względu na wysoki poziom prac, które nie znalazły się w pierwszej trójce, jury konkursu
zdecydowało się nagrodzić także:
IV miejsce - Paulina Sobczyk z Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej w Tarnowie
V miejsce - Gabriela Ryndak z II Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie
Jury postanowiło przyznać nagrodę najlepszemu gimnazjaliście.
Jest nim Jakub Sworst z Gimnazjum nr 11 w Tarnowie
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Znalezione w książkach
Biblioteka szkolna serdecznie zaprasza do zapoznania się z niezwykłą wystawą prezentującą
"zakładki"- czyli wszystko to, co zostało znalezione w książkach. Eksponaty to rzeczy, które
zostały zebrane w ciągu kilku ostatnich lat. Może uda się komuś odnaleźć coś co zostawił kiedyś
w czytanej powieści, a której bezskutecznie szukał w domu ?
R.Ch.

____________________________________________________________________________

Konkurs „Jabłko w przedmiocie”
Konkurs został zorganizowany przez p. Annę Wojdan w związku z odbywającą
się w listopadzie akcją charytatywną „Jabłko na badania”. Celem konkursu było
przybliżenie

uczniom

tematyki

przeszczepiania

narządów

oraz

rozpowszechnianie wśród nich oświadczeń woli. Powyższe zagadnienia są
omawiane w ramach realizowanej w szkole przez panią A. Wojdan i E. Pajor
Ogólnopolskiej Kampanii „Drugie Życie”. Konkurs polegał na rozwiązaniu 4 pytań
z wybranego przedmiotu spośród: j. polskiego, j. angielskiego, j. niemieckiego,
chemii, fizyki, geografii, biologii i historii. Pierwsze pytanie w każdym zestawie
dotyczyło transplantologii. Konkurs cieszył się ogromnym zainteresowaniem.
Udział wzięło 338 uczniów. Wszystkim nauczycielom, którzy przygotowali
zestawy pytań oraz nagrodzili chęci uczniów – serdecznie dziękujemy.
p. Anna Wojdan
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FERIE ZIMOWE!!!
Mimo że do rozpoczęcia ferii zimowych pozostało
jeszcze ponad miesiąc, znamy już kalendarz
wydarzeń
rekreacyjno
sportowych
przygotowanych przez Urząd Miasta.
Z magistratem współpracuje w tym zakresie też
wiele organizacji. Przygotowano w sumie ponad
150 różnych propozycji zajęć. Ma w nich wziąć
udział nawet 20 tysięcy uczestników.
W ramach programu zaplanowano m.in. turnieje

Duży
nacisk
organizatorzy
położyli
na
bezpieczeństwo uczestników zajęć. Do akcji
zaangażowani zostali przedstawiciele służb Straży Pożarnej, Nadzoru Budowlanego oraz
Policji i Straży Miejskiej, których dodatkowe
patrole pojawią się w miejscach pobytu dzieci.

Dodatkowo w czasie trwania ferii Urząd Miasta
przeprowadzi specjalne kontrole sprawdzające
stan urządzeń, z których korzystać będą dzieci
oraz zgodność prowadzonych zajęć z ustalonym
wcześniej harmonogramem.

Dodajmy, że na realizację programu ferii
zimowych Urząd Miasta Tarnowa przeznaczy
prawie 130 tysięcy złotych.
Szczegółowy program ferii można pobrać:
http://www.tarnow.pl/index.php/pol/Media/Files/
program-ferie-zimowe-2012
piłki nożnej, koszykówki, zajęcia ze wspinaczki
sportowej
i zajęcia kartingowe, a także lekcje
brydża i tenisa ziemnego. Chętni będą mogli
pograć również w piłkę siatkową, w piłkę ręczną
oraz w tenisa stołowego. Dla amatorów jazdy na
łyżwach oraz pływania przygotowano specjalną
niespodziankę. Za symboliczną złotówkę będą
mogli oni skorzystać z tarnowskich lodowisk przy
ulicach Wojska Polskiego i Traugutta oraz basenu
przy ulicy Piłsudskiego.
Z kolei dla miłośników białego szaleństwa,
zorganizowane zostaną wyjazdy na narty do
Krynicy – Słotwin.
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Lotus Exos T125 – F1 dla każdego

Odczucia te wzmacnia sekwencyjna skrzynia biegów
sterowana łopatkami przy kierownicy, sama kierownica,
Zapewne każdy fan motoryzacji marzył kiedyś o tym, aby

z której możemy regulować ustawienia samochodu, oraz

zasiąść za sterami bolidu Formuły jeden. Legendarna

odczytać z jej wyświetlacza czas ostatniego okrążenia,

angielska firma Lotus (obecnie jej właścicielem jest

itd. Producent twierdzi, że do obsługi Exosa nie potrzeba

malezyjski Proton) z okazji powrotu do F1 po wielu latach

sztabu mechaników (m. in. poprzez wyposażenie go w

nieobecności, wypuściła serię dwudziestu pięciu lekko

rozrusznik), oraz że można nim przejechać 4 500

zmodyfikowanych bolidów F1, przeznaczonych wyłącznie

kilometrów

do użytku na torach wyścigowych. Plotka niesie, że

Wydaje się, że jest to niedużo, aczkolwiek jak na rasową

projekt Exos jest jedynie przykrywką dla nielegalnych

wyścigówkę jest to wynik całkiem imponujący. Lotus

testów nowych rozwiązań przez firmę Lotus (regulamin

równolegle z wypuszczeniem serii bolidów stworzył

FIA dla Formuły 1 zakazuje testów w trakcie sezonu), ale

również tzw. „Exos Club” (bardzo podobnym do programu

oficjalne stanowisko Lotusa temu przeczy. Spełnienie

kierowców

marzeń o poczuciu się jak Michael Schumacher kosztuje

przypadają nam bardzo ciekawe „gratisy” m. in.: darmowy

„jedynie”

się

transport na dowolny tor i możliwość wynajęcia ekipy

właścicielem pola naftowego, pozostaje jedynie oglądanie

mechaników, jak również osobisty trener, który nauczy

zdjęć. Lotus jest niemal w całości zbudowany z włókien

tajników

węglowych, przez co waży jedynie 650 kg. Przednie

Trenerami są byli i obecni kierowcy F1, między innymi

i tylne skrzydło są zgodne z regulaminem F1 na rok 2009.

Mika Häkkinen, Jarno Trulli czy Jean Alesi. Każdy

Silnik jest produkowany przez firmę Cosworth, która

członek „Exos Club” będzie mógł również zostać

zaopatruje w silniki kilka teamów F1 (pomińmy fakt, że są

uhonorowany prawdziwą licencją wyścigową i będzie

to trzy najsłabsze zespoły w stawce). 3,5-litrowy V8

mógł startować

maksymalnie „kręci” się do 10 300 obr./min i generuje

specjalnie dla posiadaczy T125. Podsumowując, gdyby

650 KM. Dzieląc moc przez masę otrzymujemy zawrotny

nie

współczynnik 1000 koni mechanicznych na tonę, niemal

samochodów,

dwukrotnie więcej niż w Bugatti Veyron, co gwarantuje

gwiazdkę. Niestety, w tym przypadku rzeczywistość

odczucia bardzo bliskie tym, których doświadczają

boleśnie o sobie przypomina.

etatowi

1 000 000

kierowcy

euro,

„królowej

więc

jeśli

sportów

nie

jest

cena

bez

konieczności

Ferrari

szybkiej

i

FXX).

jazdy

w

Wraz

z

remontu.

uczestnictwem,

jednomiejscowym

bolidem.

serii wyścigów przeznaczonych

ograniczona
byłby

generalnego

to

ilość
wręcz

tych

fantastycznych

idealny

prezent

na

motorowych”.
D.K.
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Trochę historii ochrony przyrody w Polsce
Już dziesięć wieków temu w Polsce wydawano dekrety
dotyczące ochrony niektórych gatunków roślin i zwierząt.
Kazimierz Wielki dbał o lasy, Zygmunt III chronił
znajdujące się na krawędzi wyginięcia tury, Władysław
Jagiełło ograniczył polowania. Mimo wielu starań,
niektórych gatunków nie udało się ocalić, szczególnie
tych dużych, jak żubry czy tarpany.
Jak powstała Liga Ochrony Przyrody
Po odzyskaniu niepodległości 17 grudnia 1919 roku
w Warszawie grono przyrodników i krajoznawców
wystąpiło z wnioskiem do ówczesnego Ministra Wyznań
Religijnych i Oświecenia Publicznego, który powołał Tymczasową Państwową Komisję Ochrony Przyrody. Rok
później powstała Państwowa Rada Ochrony Przyrody, na której czele stanął wybitny polski przyrodnik prof.
Władysław Szafer, który, zainspirowany Szwajcarską Ligą Ochrony Przyrody, postanowił utworzyć podobną
organizację w kraju. W 1926 r. przedstawił jej projekt - Liga miała być zrzeszeniem towarzystw rozsianych po
całym kraju, zajmujących się ochroną przyrody lub pragnących wspierać tę akcję. Każde z Towarzystw
wpłacało od członka niewielka składkę, która zasilała fundusz wykupywania rezerwatów.
9 stycznia 1927 r. powzięto decyzję w sprawie utworzenia Ligi. Przewodniczącym komitetu został Aleksander
Janowski. Za godło organizacji przyjęto żubra. Ostatecznie, Liga Ochrony Przyrody oficjalnie rozpoczęła
działalność w 1929r. w dwóch oddziałach - w Warszawie oraz Poznaniu i w czterech kołach: w Częstochowie,
w Opaleniu, w Warszawie i Krzemieńcu. Od samego początku swego istnienia Liga Ochrony Przyrody aktywnie
popierała plany ochrony przyrody tatrzańskiej i powołania na tym obszarze parku narodowego.
II wojna światowa przerwała działalność Ligi. Po zakończeniu działań wojennych, 17 lipca 1945 r. w Łodzi
odbyło się organizacyjne zebranie Zarządu Głównego, na którym wybrano nowe władze. Z czasem zaczęły
powstawać nowe oddziały, rozszerzano działalność Ligi na coraz więcej aspektów. Jako że na pierwszym
miejscu stawiano edukację i kształtowanie stosunku człowieka do przyrody, a szczególnie młodzieży, zaczęło
wydawać różne czasopisma, książki, zakładki, plakaty i broszury. Dzięki współpracy ze szkołami i nauczycielami
przedmiotów przyrodniczych, Liga Ochrony Przyrody zyskała w swych szeregach znaczne ilości uczniów
i młodych działaczy.
Działalność
Liga nie poprzestaje na działalności wydawniczej. Organizuje m.in. obozy przyrodnicze i konkursy,
młodzieżowe sesje popularnonaukowe, a także sejmiki młodych działaczy. Gromadzi też informacje i występuje
z wnioskami o objęcie cennych obiektów przyrodniczych ochroną prawną. Dzięki staraniom Ligi m.in.
utworzono resort ochrony środowiska, Rząd opracował zasady eko polityki państwa, powołano Banku Ochrony
Środowiska i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska.
Liga współpracuje też z licznymi krajowymi i międzynarodowymi organizacjami ekologicznymi. Jest członkiem
założycielem Światowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN), prowadzi również Europejskie Centrum Ekologiczne,
które jest inicjatorem i realizatorem Europejskiej Zielonej Karty (European Green Card).
9 stycznia w rocznicę utworzenia Ligi obchodzony jest Dzień Ligi Ochrony Przyrody.

8

Zamiast „ZAMIAST” nr 2 2011/2012

gazetkazamiast@gmail.com

SEN ZIMOWY
Jeż

Gdy mowa jest o śnie zimowym, to od razu na myśl
przychodzi niedźwiedź – symbol zimowego snu. W pospolitych
przysłowiach i powiedzeniach o śpiochach, spotyka się też
susła, nie na darmo mówi się „śpi jak suseł”. Dziś przyjrzymy
się kilku zwierzętom, które śpią intensywniej na zimę lub
zapadają w hibernację i dowiemy się na czym polega ten
skomplikowany proces.
Sen zimowy jest stanem w którym spowolnione są niektóre
procesy życiowe (głównie przemiana materii). Dotyczy ssaków
stałocieplnych i trwa od kilku tygodni, nawet do kilku
miesięcy. Gromadzą one w tym celu duże ilości specjalnego
rodzaju tkankę tłuszczową, która zapewnia im energię na cały
okres trwania snu. Sen zimowy jest hibernacją i podczas tego
stanu występuje: – spowolnienie akcji serca, – spadek
metabolizmu, – spowolnione oddychanie, – spadek
temperatury ciała, – spowolnienie akcji mózgu, – obniżenie
pobudliwości nerwowej.

To małe zwierzątko, które
cieszy się sławą skrytego
samotnika. Nasi kolczaści
przyjaciele także zapadają
w sen zimowy. Jeże pod
koniec września nabierają
prawie 100% dodatkowej
masy swojego ciała.
Przeciętny jeż ważący
około kilograma, potrafi
przytyć do niespełna 2kg. Czasem jeże budzą się w zimę,
zmylone chwilowym skokiem temperatury do ponad 10 stopni
Celsjusza, tracąc przy tym duże zasoby energetyczne.

Nietoperz

Niedźwiedź
Jest bardzo dużym
drapieżnikiem, którego waga
dochodzi do 800 kg. Podczas
zapadania w sen zimowy,
zwierze to musi się dobrze
najeść. Gromadzi w tym
czasie specjalny rodzaj
tłuszczu z którego korzysta
przez cały okres snu.
Niedźwiedź do snu
potrzebuje legowiska zwanego gawrą. Gawra to najczęściej
jaskinia, wyrwa w ziemi lub nora, która zapewnia schronienie.
Po wybudzeniu się, zwierze wychodzi nawet o 200kg lżejsze!
Aby uzupełnić masę ciała, niedźwiedź je bardzo dużo mięsa,
padliny, robaków itd. Dopiero późną wiosną pomału przerzuca
się na wszystkożerność.

Wiewiórka
Jest to małe zwierze
popularnie spotykane w
lasach i parkach.
Wiewiórki są pod ochroną,
ale mogą być nosicielami
wścieklizny, dlatego nie
należy ich karmić.
Są bardzo sprytne, zwinne
i szybkie, jednak w zimę
także zapadają w sen.
Czasem jednak może
zdarzyć się, że natkniemy się na wiewiórkę zimą, ponieważ
przy wyższych temperaturach wychodzą ze swoich nor.
Ciekawostką jest, że wiewiórka ma słabą pamięć. Podczas
gromadzenia zapasów na zimę, zakopuje ona żołędzie, które
później zamiast zostać zjedzone – kiełkują.

jaskiniach.

Jest bardzo wiele
gatunków nietoperzy –
nawet w samej Polsce.
Są to jedyne tutaj ssaki
latające. W zimę nie mają
pokarmu jakim są owady,
więc też muszą zapadać
w sen. Do tego celu
zbierają się w okolicach
października i listopada
w ciemnych i wilgotnych

Borsuk
Gdy temperatura lekko podskoczy, borsuk budzi się ze snu,
aby uzupełnić płyny lub pożywienie. Ciekawostką jest, że
borsuki mogą dzielić swoje nory z lisami. Zwierze żyje
kilkanaście lat i jego dom jest bardzo zaawansowany
architektonicznie. Posiada on wentylacje, wiele wejść i wyjść
awaryjnych, a nawet odwodnienia. Poza tym Na zimę
zasypiają zwierzęta takie jak: Popielica, świstak, koszatka,
kilka innych ssaków,
plus wszystkie płazy
i gady. Te ostatnie są
zmiennocieplne, więc
nie ma mowy o ich
funkcjonowaniu w tak
niskich temperaturach
jakie przynosi zima.
Sen zimowy daje
zwierzętom możliwość
uniknięcia ciężkich
warunków
spowodowanych
niskimi
temperaturami. Chodzi głównie o brak pożywienia. Dlatego
zwierzęta wypracowały system, który pozwala im
minimalizować straty energetyczne i dobrze przetrwać zimę.
W Polsce ze względu na srogie niekiedy zimy mamy cały
szereg hibernantów. Przeczekują oni niedogodne warunki
w ciepłych schronieniach aby powrócić wiosną, gdy wszystko
rozkwita i pojawia się obfitość pokarmu. Pamiętajmy jednak
o zwierzętach, które nie zasypiają lub nie odlatują do ciepłych
krajów. Podczas srogich zim nie zapomnijmy zawiesić słoniny
za oknem - za pewne zadowoli nie jedną sikorkę.
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Tvn24: "Gracja, Rosja, Czechy - grupa śmierci"
Tyna: "Gdyby Polska trafiła na Hobbitów, Smerfy i Gumisie to by też była grupa śmierci"
<Marcin> tej grupy na Euro nie da się spieprzyć
<Paweł> Grecy nie dolecą, bo nie mają za co, Ruscy nie wsiądą nawet do samolotu, bo kto ich będzie 'naprowadzał' na
Okęciu, a Czesi zgubią się na rondzie w Cieszynie... kogo tam mamy w ćwierćfinale?
- tak sobie myślę
ze w średniowieczu to ci rycerze tak ginęli jak chcieli tego smoka zabić
a wystarczyło tylko zrobić tak żeby dziewic nie było w królestwie
i smok by sam zdechł.

POWTÓRKA Z JĘZYKA
POLSKIEGO
ANTYK - MITOLOGIA

GRAMATYKA

Homer i Iliada napisali "Odyseję".

ja kuśtykuję my kuśtykujemy
ty kuśtykujesz wy kuśtykujecie
on kuśtykuje oni kuśtykują

Za siedzibę bogów Zeus obrał górę Tabor.
Gdy tylko Apollo weźmie cytrynę w swoje boskie ręce, wszystkie muzy
chcą go słuchać.

Z tekstu wypisz wolne związki wyrazowe.
ROMANTYZM

Podczas snu Odysa jego ludzie robili, co chcieli, np. wypuszczanie
złych wiatrów.
Odysa cechowało chwalipieństwo.

Romantyczny styl życia to chęć poznania mocnych wrażeń, kobiet...
Mickiewicz tworzył najpierw na Litwie, na wsi (zielone tereny,
zagrody...).

Starożytni bohaterowie dysponowali silną wolą, rozumem, a także
duszą.

Panna Zosia z III cz. "Dziadów" bardzo lubiła biegać za motylkami i
innymi zwierzątkami latającymi.

Edyp okrutnie gnębił Tybetańczyków.
WSPÓŁCZESNOŚĆ
ANTYK - FILOZOFIA
Stoicyzm cechował się tym, że bez względu na to, jak ci się wiedzie,
musisz być spokojny; czy dostaniesz jedynkę z polskiego, czy piątkę,
zawsze musisz być niewzruszony, gdyż los może się odmienić.

Poeta zwraca się do tych, którzy dzierżąc sweter władzy nie potrafili
dostrzec pojedynczego człowieka.
TEORIA LITERATURY - GATUNKI LITERACKIE
Cechy literatury science - fiction: ma okropne sceny i pisze ją nie byle
kto.

BIBLIA
Biblię na j. polski tłumaczyli m. in. benedyktyni tułaccy.

Pieśń to utwór o tematyce poważnej, która jednak mogła być dowolna.
Skoro Chrystus żył ubogo i my powinniśmy się ubóstwiać.
Ballada - narrator naiwny albo tylko tak udaje.
NAWIĄZANIA DO ANTYKU
Improwizacja to rozwiązła wypowiedź bez przygotowania.
- Jak nazywała się żona Aulusa Plaucjusza z "Quo vadis"?
- Pani Plaucjuszowa.
ŚREDNIOWIECZE
Hrabia Roland jest rycerzem Francji beznamiętnie oddanym swojemu
krajowi.
Romans rycerski polega najczęściej na rzadkim widzeniu się,
ponieważ rycerz wyrusza na wojnę i dama serca musi na niego
czekać.
Z kodeksu rycerskiego: rycerz nie chlipie zupy.

10

Zamiast „ZAMIAST” nr 2 2011/2012

gazetkazamiast@gmail.com

KALENDARZ ŚWIĄT NIETYPOWYCH
Grudzień
2 grudnia – Światowy Dzień Walki
z Uciskiem
5 grudnia – Międzynarodowy Dzień
Wolontariusza
6 grudnia – Dzień Anioła
7 grudnia – Międzynarodowy Dzień
Lotnictwa Cywilnego
9 grudnia – Dzień Dziewic
10 grudnia – Dzień Odlewnika, Dzień
Bota
11 grudnia – Dzień Chruścików
13 grudnia – Dzień Księgarza
i Telewizji dla Dzieci
17 grudnia – Dzień bez Przekleństw
18 grudnia – Międzynarodowy Dzień
Emigrantów
20 grudnia – Dzień Ryby
21 grudnia – Światowy Dzień
Pozdrawiania Brunetek
24 grudnia – Dzień Raju
28 grudnia – Międzynarodowy Dzień
Pocałunku
29 grudnia – Światowy Dzień
Różnorodności Biologicznej
31 grudnia – Dzień bez Bielizny

Styczeń
1 stycznia – Światowy Dzień Kaca,
Światowy Dzień Pokoju, Dzień Domeny
Publicznej
6 stycznia – Dzień Filatelisty
9 stycznia – Dzień Ligi Ochrony Przyrody
13 stycznia – Dzień Wzajemnej Adoracji
14 stycznia – Dzień Ukrytej Miłości, Dzień
Osób Nieśmiałych
15 stycznia – Dzień Wikipedii
16 stycznia – Dzień Pikantnych Potraw
17 stycznia – Dzień Dialogu z Judaizmem
18 stycznia – Dzień Kubusia Puchatka
19 stycznia – Święto Wojskowych Jednostek
Organizacyjnych Prokuratury Wojskowej
23 stycznia – Dzień bez Opakowań
Foliowych
24 stycznia – Światowy Dzień Środków
Masowego Przekazu
25 stycznia – Dzień Sekretarki i Asystentki
26 stycznia – Światowy Dzień Celnictwa,
Dzień Transplantologii
27 stycznia – Międzynarodowy Dzień
Pamięci o Ofiarach Holokaustu, Dzień
Dialogu z Islamem
28 stycznia – Międzynarodowy Dzień
Mobilizacji przeciwko Wojnie Nuklearnej
31 stycznia – Międzynarodowy Dzień
Przytulania (obchodzony także 24 czerwca)
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