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Dla tych co odeszli
Dla tych
Którzy odeszli
W nieznany świat,
Płomień na wietrze
Kołysze wiatr.
Dla nich tyle kwiatów
Pod cmentarnym murem
I niebo jesienne
U góry.

Dla nich
Harcerskie warty
I chorągiewek
gromada,
I dla nich ten dzień
– Pierwszy dzień
Listopada.
Danuta Gellnerowa

Nasz Patron – Tadeusz Tertil
Tadeusz Tertil urodził się 7 września
1864r. w Sanoku. Po ukończeniu gimnazjum,
wstąpił do seminarium duchownego, gdyż
w przyszłości
zamierzał
zostać
księdzem
katolickim. Po roku jednak zrezygnował ze
studiów teologicznych w przemyskim seminarium.
Przeniósł się na lwowską katedrę prawa. Dzięki
pilności i wytrwałości Tadeusz Tertil uzyskał tytuł
doktora prawa. W dniu 25 kwietnia 1886r
Tadeusz Tertil wziął ślub z Amalią. Miał z nią
trzech synów: Tadeusza, Stanisława , Władysława
i córkę Wilhelminę. Nie długo po ślubie młode
małżeństwo osiadło w Tarnowie.
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W Tarnowie przyszły burmistrz tego miasta podjął pracę w biurze bezpłatnej pomocy
prawnej dla ubogiej ludności, której nie było stać na dość wysokie opłaty. Młody adwokat zaczął
pracować społecznie w tarnowskim gnieździe Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół"
W 1906 r ambitny i aktywny prezes miejscowego "Sokoła" został wybrany radnym do
tarnowskiej rady miejskiej. Pod koniec 1906r., kiedy złożył swoją rezygnację z urzędu burmistrz.
Rogoyski, w 1907r. rada wybrała burmistrzem Tarnowa Tadeusza Tertila. Od 15 stycznia 1907r.
Tertil objął formalnie swój urząd, zrezygnowawszy wcześniej z funkcji prezesa "Sokoła".
Za czasów urzędowania na stanowisku burmistrza dr Tadeusza Tertila powstało szereg ważnych
dla miasta inwestycji Najważniejsze z nich to wodociąg, elektrownia i nowoczesny gmach
dworca kolejowego.
Dr Tadeusz Tertil zmarł w Tarnowie w wieku 61 lat na zapalenie wyrostka robaczkowego
31 marca 1925 r. Pogrzeb jego odbył się na koszt miasta, a radni zobowiązali się do
wybudowania okazałego grobowca byłego burmistrza, czego nie zrealizowano do dziś dnia.

Jak co roku, w ZSME, odbył się konkurs znajomości życiorysu
Tadeusza Tertila wśród pierwszoklasistów. Zwycięzcami zostali:

1. Michał Kras kl. 1IA
2. Rafał Chaim kl. 1TC
3. Magdalena Sobol kl. 1IA
Laureatom gratulujemy!

Kiermasz Rzeczy ZbędnychNiezbędnych
Organizatorzy (tj. biblioteka szkolna wraz z klasą 3IA i panią Katarzyną Nosal) Kiermaszu
Rzeczy Zbędnych –Niezbędnych serdecznie dziękują osobom, które przyniosły rzeczy do
sprzedaży. Naszą akcję wsparli:
Uczniowie: Kinga Michnowicz – 3LA, Anna Łukasik - 3LA, Maciej Kłósek 4TC,
Kamil Palczewski – 1IB, Dominik Pyrda – 3IA, Szymon Sas - 3IA i Łukasz Drużkowski 1IB
Nauczyciele: p. Iwona Stec – Bień, p. Jolanta Lipińska, p. Kinga Mruk, p. Edyta Pajor,
p. Anna Wojdan, p. Magdalena Baran, p. Jan Onak, p. Anna Baran oraz p. Kinga Pułkownik.
Dochód (w tym roku: 880zł) zwyczajem poprzednich lat przeznaczony zostanie na
Tarnowskie Hospicjum Domowe.
R.CH
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Po jednym na głowę za 2,50!
A jak coś ci się nie podoba
to jeden za 5!

Dyrektorze, je Pan
ogórka. Hot-dog’a
pan zapomniał.

Coś mi nie pasuje
w tym Gorącym Psie…
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- Ej, jak to działa

V GALA ŻARÓWEK W ZSME
W dniu 12 października 2012 z okazji dnia Edukacji Narodowej rozdane zostały już po raz
piąty „Nauczycielskie Żarówki” w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych. Uczniowie
na wzór Amerykańskiej Akademii Filmowej postanowili wyróżnić pedagogów nie Oskarami,
a symbolicznymi statuetkami Żarówki w 7 kategoriach. Oto laureaci poszczególnych
kategorii:
„Złoty Mówca” - mgr Wiesław Cholewa,
„Skarbnica Pomysłów” - mgr Robert Kubarek,
„Mistrz Humoru” - mgr Wiesław Cholewa,
„Złote Serce” - mgr Barbara Słomka,
„Oaza Spokoju” - mgr inż. Zygmunt Pękala,
„Trener Roku” - mgr Marka Strączyńskiego,
„Mistrz Elegancji” - mgr Bartłomieja Osuchowicz.
Akademia przygotowana została pod nadzorem mgr Anny Banach, mgr Anety Gądek,
mgr Kingi Pułkownik. O oprawę muzyczną spotkania zadbał mgr Adam Kaniarz wraz ze
szkolnym zespołem muzycznym. Galę poprowadził Robert Chaim, uczeń kl. 4 TA.
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Dzień Języków Obcych
W czwartek 4 października 2012 świętowaliśmy w naszej szkole DZIEŃ JĘZYKÓW
OBCYCH. Z tej okazji przygotowaliśmy dla uczniów KONKURS FOTOGRAFICZNY pod
hasłem "Elementy kultury obcojęzycznej w Tarnowie i okolicach", konkurs na najlepszy
PROJEKT "Mind map", a także KARAOKE. W prawdziwie obcojęzyczny klimat
wprowadził
wszystkich
Kabaret
"Königin Śnieżka”, którego mogliśmy
posłuchać przez szkolny radiowęzeł.
Kulminacyjnym punktem obchodów był
Angielsko – niemiecki drużynowy
quiz językowy, w którym wzięły udział
reprezentacje uczniów z klas 4 IA, 3 IA,
3 TB, 3 LA i 2 MI.

WYNIKI QUIZU JĘZYKOWEGO
miejsce – KLASA 3 TB
miejsce – KLASA 3 LA
miejsce – KLASA 3 IA

Plebiscyt na najlepszą książkę
W październiku obchodzony jest Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych.
Hasło Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych w 2012 r. brzmi: „Biblioteki szkolne – klucz do
przeszłości, teraźniejszości i przyszłości”.
Wyniki plebiscytu:
1. „Saga o wiedźminie” Andrzej Sapkowski
2. „Ostania piosenka” Nicholas Sparks
3. „Eragorn” Christopher Paolini
Uczestnicy plebiscytu wśród ulubionych książek
wymieniali także: „Metro”, „ Zwiadowców”,
„Lewiatana”, „Dziewiątego maga”, „Grę o tron”,
”Assain’s Creed”.
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NAJLEPSZY POLITYK
ZSME
Wyniki wyborów na najlepszego
polityka ZSME:
1. Anna Magiera z klasy 3IA
– 135 głosów
2. Dominik Pyrda z klasy
3IA – 32 głosy
3. Łukasz Drużkowski
z klasy 1IB – 28 głosów
4. Maciej Kłósek z klasy 4TC
– 11 głosów
W wyborach uczestniczyli
laureaci konkursu na najlepszy
program wyborczy. Wybory
parlamentarne miały miejsce 26
października 2012 roku z okazji
Dnia Patrona szkoły.
R.CH.

„Sprzątanie Świata - Polska 2012”
Dnia 17.09.2012. roku uczniowie klasy 1 TA pod opieką prof. A Wojdan uczestniczyli w XIX
edycji ogólnopolskiej akcji ekologicznej „Sprzątanie Świata” pod hasłem „Kocham, lubię,
szanuję.....nie śmiecę”. Uczniowie sprzątali okolice ulicy Klikowskiej i Elektrycznej. Zebrano
dziesięć 120 litrowych worków papieru, szkła i metalowych puszek. Uczniowie zostali
również zapoznani z zaleceniami kampanii edukacyjnej „Jestem Eko- społeczny – zbieram,
segreguję, odzyskuję – śmieci mniej, ziemi lżej” organizowanej przez Urząd Miasta Tarnowa.
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„Eko – Świat przegląd filmów ekologicznych”
19 września 2012 roku klasy 3TM,
2TA i 1TB pod opieką pań A.Wojdan,
M.Gochowskiej i R. Michalskiej
uczestniczyli w XIII Przeglądzie
Filmów Ekologicznych „Eko – Świat”.
Ucz Uczniowie obejrzeli film; pt: „Życie
Jane”,
będący
zachwycającą
opowieścią o jednej z najbardziej
wyjątkowych kobiet naszych czasów.
Jane Goodall zachwyca uporem
i determinacją, z jaką walczy przeciwko bezmyślnemu zanieczyszczaniu naszej planety,
a także zabijaniu zwierząt. Z ogromnym zaangażowaniem prowadzi również edukacyjną
działalność, adresowaną do młodych ludzi. Projekcję filmu poprzedziła filmowa reklama
tarnowskiej przyrody: „Tarnów. Polski biegun ciepła”, ukazująca wiele pięknych,
przyrodniczych zakątków naszego miasta, których poznawanie gorąco polecam.
A. Wojdan

Czy alkohol pomaga podczas trawienia?
Picie alkoholów podczas jedzenia
lub

chwilę

procesy

po

nim,

trawienne.

przedstawili
naukowcy

opóźnia
Dowód

szwajcarscy
podczas

testu

na

ochotnikach. Opóźnienia zależą od
ilości

wypitego

i kombinacji

trunku
napojów

wyskokowych. Jednak picie alkoholów o 10% stężeniu zapobiegają infekcji
wirusem żółtaczki typu A występujących w ostrygach.
Wniosek: Do ostryg pasuje wino. Takie za 2zł. Idealne na romantyczną
kolację.

7
Zamiast „ZAMIAST” nr 1 2012/2013

gazetkazamiast@gmail.com

MOC SZAŁWII
LEKARSKIEJ
Szałwia znana jest
w Polsce co najmniej od
kilkuset lat. Od dawna
uważano
ją
za
lek
uniwersalny i przypisywano
znaczne
właściwości
lecznicze. Ziele szałwii to
silnie rozgałęziona krzewinka,
osiągająca
do
60
cm
wysokości, wydzielająca dość
silny zapach przypominający
woń
kamfory.
Szałwia
najczęściej uprawiana jest
w ogrodach,
w miejscach
słonecznych, na żyznej, bogatej
w wapń glebie. Ma fiołkowe kwiecie oraz szarozielone, jajowate i kosmate liście.
Właściwości i zastosowanie: Surowcem szałwii są liście, w których znajdują się olejki lotne
(zawierające cyneol, pimen, tujon i kamforę) oraz garbniki, pikrosalwinę, trójterpeny,
witaminę B1 i kwas nikotynowy. Napar z szałwii lekarskiej działa przeciwzapalnie
i antyseptycznie, osłaniająco i przeciwcukrzycowo, obniżając poziom cukru we krwi.
Napar z szałwii pobudza wydzielanie soku żołądkowego, łagodzi bóle brzucha i wzdęcia,
wzmaga perystaltykę jelit. Wspomagająco w zaburzeniach wątrobowych. Pomaga
w zredukowaniu nadmiernego pocenia się, może wzmagać krwawienia miesiączkowe.
Zewnętrznie zaleca się szałwię do płukania gardła i dezynfekcji jamy ustnej w stanach
zapalnych oraz w ropnym zapaleniu dziąseł. Stosowana także do kompresów przy łagodnych
stanach zapalnych skóry i otarciach naskórka.
Sposób parzenia: Napar w postaci napoju: 1 – 2 g szałwii zalać szklanką wrzącej wody.
Zaparzać pod przykryciem około 15 minut, odcedzić. Spożywać 1 do 3 razy dziennie po
szklance naparu. Napar do płukania jamy ustnej lub stosowania miejscowego: 2 – 3 g szałwii
zalać ½ szklanki wrzącej wody. Zaparzać pod przykryciem około 15 minut. Płukać gardło lub
jamę ustną kilka razy dziennie. Do okładów: nasączyć naparem jałowy gazik i przykładać
w miejscach otarcia skóry.
A to ciekawe… Znana w Polsce od kilkuset lat jako lek uniwersalny szałwia, posiadająca
liczne właściwości lecznicze, dorobiła a się swojego „własnego” przysłowia: ”tego kostucha
nie ubodzie, u kogo szałwia w ogrodzie”.
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Licealiada w biegach sztafetowych chłopców 10x1500m
Dnia 26.9 drużyna z ZSME zajęła 1 miejsce w Tarnowie co dało awans do finałów, które
odbyły się 5.10 w Nowym Targu. Zajęliśmy wtedy wysokie - 9 miejsce.
Skład:
Nawój Damian 4 TC

Słowik Grzegorz 1 TC

Wiśniewski Jarosław 4 TC

Herduś Arkadiusz 1 TC

Opoka Patryk 2 TC

Nowakowski Robert 2 TB

Solarz Dominik 3 TC

Madejski Piotr 1 TM

Szczepanik Grzegorz 3 TC

Lizak Wojciech 4 TB

Stec Mateusz 4 TM

Schab Stanisław 1 TC
Opiekun: mgr Ryszard Surdej
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Mistrzostwa Tarnowa w lekkoatletyce w ramach Licealiady
Zawody odbyły się 1.10. Załoga ZSME wybiegała i wypchnęła się na 3 miejsca 3 w liczbie 3 (jedno
zbiorowe).
Schab Stanisław z 1 TC z czasem 57,57 s na 400 m
Opoka Patryk z 3 IB pchnął kulę na odl. 10,34 m
Sztafeta ZSME 4x100m (49,22 s) w składzie:
Łasak Damian 3 IA
Cieśla Michał 1 TB
Adamczyk Krzysztof 3 IA
Gurgul Kamil 4 TA
Opiekun: mgr Ryszard Surdej

Nobliści 2012
Ekonomia
Amerykańscy naukowcy Alvin E. Roth i Lloyd S. Shapley zostali laureatami ekonomicznej
Nagrody Nobla za prace nad metodami maksymalnie efektywnego dopasowywania do siebie
różnych czynników, np. na rynku.
Medycyna
Pionier klonowania Brytyjczyk John B. Gurdon oraz Japończyk Shinya Yamanaka - twórca
komórek macierzystych, które dają nadzieję na szybszy rozwój medycyny regeneracyjnej.
Dzięki tym komórkom możliwe jest hodowanie organów do transplantacji, które będą
stworzone jako idealne kopie dla danego człowieka.
Literatura
Nagroda została przyznana chiński emu pisarzowi MoYan, którzy jak powiedziano na
konferencji prasowej „halucynacji realizmu scala baśnie ludowe, historii i współczesnych.
Fizyka
Tym wyróżnieniem uhonorowano Francuza – Serge’a Harocha i Amerykanina – Davida
Winelanda. Komitet noblowski docenił obu fizyków za opracowanie fundamentalnych
metod pozwalających mierzyć i manipulować pojedynczymi systemami kwantowymi.

Pokojowa Nagroda Nobla
Pokojową Nagrodę Nobla dostała Unia Europejska. W uzasadnieniu podkreślono, że państwa
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będące dziś członkami UE to niegdysiejsi zaciekli wrogowie toczący ze sobą odwieczne
wojny, a obecnie - pokojowo nastawieni do siebie nawzajem partnerzy.
Chemia
Tegoroczną Nagrodę Nobla z chemii otrzymało dwóch biochemików amerykańskich – Robert
Lefkowitz i Brian Kobilka – za dokładne opisanie struktury i funkcjonowania ważnych
receptorów komórkowych. receptory komórkowe wykorzystują podobny mechanizm
działania, uczeni zrozumieli jak mogą przy użyciu leków wpływać na nie, a przez to leczyć.

68 powodów dla których piwo jest lepsze od kobiety
(umilmy sobie czas „jesiennych humorów”)
1. Piwem możesz się rozkoszować
każdego dnia w miesiącu,
2. Piwa nie trzeba zapraszać na kolację,
3. Piwo zawsze będzie cierpliwie czekać
w samochodzie, aż skończysz grać w
piłkę,
4. Piwo nigdy się nie spóźnia,
5. Piwo nigdy nie jest zazdrosne, gdy
weźmiesz inne,
6. Po piwie kac zawsze przechodzi,
7. Naklejki z piwa zdejmie się bez
walki,
8. Gdy idziesz do baru, masz zawsze
gwarancje dostania piwa,
9. Piwo nigdy nie ma bólu głowy,
10. Gdy już wypijesz piwo, masz zawsze
butelkę wartą co najmniej 20 gr.,
11. Piwo się nie zmartwi, gdy przyjdziesz
do domu z innym piwem,
12. Piwo zawsze wchodzi gładko,
13. Możesz wypić więcej niż jedno piwo
w ciągu nocy i nie czuć się winnym,
14. Piwem możesz się podzielić z
przyjaciółmi,
15. Zawsze wiesz czy jesteś pierwszym,
który otwiera butelkę,
16. Piwo jest zawsze wilgotne,
17. Piwo nie żąda równości,
18. Piwo możesz pić przy ludziach,
19. Piwa nie obchodzi pora, o której
wracasz,

20. Za zmianę piwa nie trzeba płacić
alimentów,
21. Chłodne piwo to dobre piwo,
22. Piwa nie trzeba myć, żeby dobrze
smakowało,
23. Od piwa nie można się niczym
zarazić,
24. Piwo zawsze cię zadowoli,
25. Piwo nie mówi dla żartów, że jest w
ciąży,
26. Piwo nie ma krewnych,
27. Niezależnie od opakowania, piwo
zawsze dobrze wygląda,
28. Piwo nie narzeka na chrapanie,
29. Jedyna rzeczą o jakiej mówi Ci piwo
jest pora, kiedy musisz iść do WC,
30. Nie musisz wstydzić się piwa, z
którym przyszedłeś na imprezę,
31. Z imprezy można wyjść z innym
piwem niż to, z którym się przyszło,
32. Piwo nie ma włosów tam, gdzie nie
trzeba,
33. Nie trzeba mieć zezwolenia, żeby
mieszkać z piwem,
34. Piwa nie obchodzi, ile zarabiasz,
35. Piwo nie narzeka na wakacje, które
wybrałeś,
36. Piwo nie będzie ci miało za złe, jeśli
zaśniesz zaraz po jego wypiciu,
37. Piwo lubi jeździć w bagażniku,
38. Piwo nie narzeka na plamy od potu,
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39. Możesz trzymać wszystkie swoje piwa
w jednym pokoju i nie będą się bić.
40. Piwo nie jest nieletnie,
41. Piwo możesz wykorzystać do końca,
pobić je i nie będziesz miał sprawy,
42. Piwo nigdy nie gdera,
43. Piwo nie spotyka się potajemnie z
innym piwem,
44. Piwo nie stawia warunków,
45. Piwo nigdy cię nie obgaduje,
46. Piwo nie wymaga od ciebie rzeczy
niemożliwych,
47. Piwo nie podrywa obcych,
48. Piwo da sobie rade także bez ciebie,
49. Nie musisz pamiętać piwa, z którym
spędzałeś wakacje 9 miesięcy temu,
50. Piwo nie musi robić sobie makijażu,
51. Piwo nie wytyka ci błędów,
52. Piwo nie tyje,
53. Piwo zawsze czeka na swoją kolejkę,
54. Piwo jest tańsze,
55. To ze piwo jest wredne poznasz już po
pierwszym łyku,

56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.

Po piwie nie musisz ścielić łóżka,
Piwo nie interesuje się modą,
Piwo nie stanie ci ością w gardle,
Piwo nie boi się myszy,
Piwo nie plotkuje i nie donosi,
Piwo nie protestuje, gdy wkładasz je
do lodówki,
Piwo nie prosi o jeszcze,
Aby wypić piwo nie musisz się
rozbierać,
Piwo możesz sprowadzić do pokoju
hotelowego na noc,
Piwo jest łatwiejsze i lżejsze w
noszeniu,
Piwo nie ma mamusi,
Piwo nie da ci w twarz,
Piwo nie puszcza się po kątach.

Źródło: windows7forum.pl
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Dziękujemy współautorom i wszystkim zaangażowanym
w powstanie niniejszego wydania Zamiast „ZAMIAST”.
Redakcja
Redakcja
Michał

Opiekun
p. Edyta Pajor
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