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Charytatywny Kiermasz Wielkanocny przy Kościele
Św. Rodziny w Tarnowie.
W dniu 17 marca 2013 roku ZSME zorganizowało charytatywny kiermasz wielkanocny przy Kościele
Św. Rodziny w Tarnowie. Dochód przeznaczony
został na Hospicjum Domowe działające przy tej
parafii. Udało się zebrać 1025, 96 zł.
Serdecznie dziękujemy: Magdalenie Kozdroń,
Joannie Śliwie z 3LA, Michałowi Kontkowi
z 3IB, Mateuszowi Węgrzynowi z 2IB,
Kamilowi Gołębiowi i Jakubowi Kamińskiemu
z 1IA, Bogusławowi Klichowi z 2TB za
prowadzenie kiermaszu.

Młodzieżą opiekowały się panie: Renata Chlupka
i Kinga Pułkownik.
Serdecznie dziękujemy pani Jolancie Lipińskiej,
która ofiarowała na kiermasz szydełkowe
dekoracje oraz pani Iwonie Przebiędzie za
wykonanie pięknych stroików.
Partnerzy medialni – Radio RDN i Eska.
Do tego dochodzi kiermasz ciast dnia następnego.
O pieniądzach już nie będzie. Może to lepiej.
Nikt nie lubi wiedzieć kto ile ma w kieszeni…
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Lista uczniów, którzy przynieśli ciasta na kiermasz wielkanocny w dniu 18 marca 2013 r.:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Daniel Madura – 1IB
Kamil Tomasiewicz – 1IB
Marcin Krużel – 2MI
Bogusław Klich – 2TB
Daniel Wójtowicz – 2IB
Eryk Jaworski - 2TB
Łukasz Drużkowski - 1IB
Jarosław Drwal - 1TB
Patryk Furgał - 2MI
Paweł Kras - 1TB
Kamil Bator - 1TB
Hubert Witczak - 1TB
Bartosz Nytko – 1TB

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Bartłomiej Zachara – 1TB
Mariusz Górka – 2TB
Bartłomiej Rzepka – 1TB
Adrian Mazur - 1TM
Przemysław Zielonka – 1TB
Szymon Zając – 2TB
Jacek Mokwa – 1TM
Rafał Kot – 1TB
Rafał Kozioł – 1TB
Mateusz Stypka – 1TB
Kamil Gołąb – 1IA
Piotr Nowak - 2TB
Jakub Ropelewski – 2TB
R. CH.

Pomóżmy osieroconemu Pawełkowi!!!
Z inicjatywy pani Kingi Pułkownik i klasy 2TB w dniu 7 marca zorganizowana została kwesta
i kiermasz hot dogów na rzecz Pawełka.
Pawełek to kilkuletni chłopiec, którego sytuacja materialna uległa pogorszeniu po śmierci mamy.
Udało się zebrać 500,00 zł., za które zakupione zostały artykuły spożywcze i przemysłowe oraz odzież
dziecięca. Akcję wsparli dodatkowo: Iza Tarasiewicz z 3LA, Dariusz Burnat z 1TB,
p. Agnieszka Odbierzychleb, p. Edyta Pajor, Rafał Kot z 1TB, Dominik Budzik z 1TB, Kamil Rokosz
z 1TM, p. Kinga Mruk.
Akcję koordynowały także pani Aneta Gądek i biblioteka szkolna.
R. CH.

Segregujesz – Pomagasz - Fundujesz
22 kwietnia 2013 roku zakończyła się zbiórka odzieży używanej zorganizowana przez Koło
Wolontariatu przy bibliotece szkolnej. Zebrane zostało 600 kg. tekstyliów, za które otrzymaliśmy
300,00 zł. Pieniądze przekazane zostaną na cele charytatywne. W zbiórce wyróżnili się
Dominik Pyrda z 3IA oraz Rafał Magiera z 3TM.
Zapraszamy do kolejnych edycji akcji!!!
R. CH.
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Maciej Kłósek laureatem ogólnopolskiej Olimpiady
Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej „EUROELEKTRA”
Maciej Kłósek z klasy 4TC został laureatem ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Elektrycznej
i Elektronicznej EUROELEKTRA w grupie elektrycznej. Finał Olimpiady odbył się na
Uniwersytecie Technologiczno – Przyrodniczym w Bydgoszczy w dniach 14 – 16 marzec 2013 roku.

Zakończenie roku szkolnego klas maturalych

W końcu opuszczają mury naszej szkoły. Parafrazując wypowiedz, znanej lub mniej znanej
osobistości – nareszcie się ich stąd
pozbędziemy.
Powtórzcie sobie:
Beniowski zabił 6-ciu
Kozaków. Jeden z nich
umarł, a inni uciekli. – ja nie
mogę, cud!
Antygona czuła miłość do
brata i dlatego go zakopała,
mimo zakazu króla. –
normalnie padam na twarz.
Edward III nie mógł zostać
królem Francji, bo jego matka nie była mężczyzną. – w świetle niedawnych wydarzeń we
Francji matka nie-mężczyzna to problem…

3
Zamiast „ZAMIAST” nr 4 2012/2013

gazetkazamiast@gmail.com

Czytałem sztuki Szekspira. Dwie zapamiętałem: Romeo i Julia. – czasami brak komentarza
jest najlepszym komentarzem.
Grecy zrobili Trojan w konia. – Nobla mu, geniusz

Tolkienada
Biblioteka szkolna i pani Kinga Pułkownik w dniu 10.04.2013 roku przeprowadziły Międzyszkolny
Konkurs Literacki „Tolkienada”. Wzięło w nim udział 27 osób z kilku szkół w Tarnowie. Zmagania
odbyły się na auli TCKP, która na ten dzień została pięknie udekorowana plakatami wykonanymi
przez Sebastiana Mikosia i Jakuba Adamczyka z klasy 1IA. Uczestników i ich opiekunów powitał
Dyrektor ZSME pan Jan Onak.
Wyniki:
1. Michał Kupiec- Zespół Szkół Mechaniczno- Elektrycznych w Tarnowie,
2. MarcinCzarnik – I Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie,
3. Dawid Wardzała - Gimnazjum Dwujęzyczne im. Św. Kingi.
Laureatom serdecznie gratulujemy. Wykazali się oni niezwykłą znajomością twórczości klasyka
powieści fantasy J. R. R. Tolkiena.
R.CH

Światowy Dzień Książki
Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich to doroczne święto organizowane przez UNESCO w celu
promocji czytelnictwa, edytorstwa i ochrony własności intelektualnej za pomocą praw autorskich.
Obchodzony jest ono 23 kwietnia. Data ta wybrana została jako symboliczna dla literatury światowej.
Z tej okazji biblioteka szkolna przygotowała cykl audycji popularyzujących czytelnictwo. Fragmenty
ulubionych książek przeczytali nauczyciele: p. Marta Piszczek, p. Katarzyna Nosal, p. Iwona
Przebięda, p. Iwona Stec – Bień, p. Mateusz Olejnik, p. Bartłomiej Osuchowicz oraz uczniowie
Martyna Madej z 3IA, Grzegorz Pyzik 1TA, Kamil Derkacz 2TB, Dominik Budzik 1TB,
Michał Kupiec z 2IB.
Uczniowie mieli możliwość zagłosować na najciekawszy fragment lub interpretację czytanej książki.
Najwięcej głosów zdobyła książka czytana przez pana Mateusza Olejnika.
Spośród oddanych głosów wylosowane została nagroda niespodzianka. Zdobył ją Sebastian Mikoś
z klasy 1IA.

Międzyszkolny Konkurs: „Życie i twórczość Wisławy
Szymborskiej”
Martyna Madej – uczennica klasy 3IA zajęła II miejsce w międzyszkolnym konkursie na
najciekawszy esej dotyczący życia i twórczości Wisławy Szymborskiej. Konkurs zorganizowany
został przez Zespół Szkół Ekonomiczno – Gastronomicznych w Tarnowie w marcu 2013 roku z okazji
90 rocznicy urodzin poetki. O miejsca na podium rywalizowali uczniowie gimnazjów i szkół
ponadgimnazjalnych Tarnowa oraz powiatu tarnowskiego.
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Mateusz Stec zwycięzcą na Festiwalu Młodych Naukowców
E(x)plory 2013
W Gdyni zakończył się Festiwal Młodych Naukowców E(x)plory 2013. Pierwszą nagrodę Jury
przyznało Mateuszowi Stecowi, uczniowi Technikum nr 4 w Zespole Szkół MechanicznoElektrycznych.
Mateusz zaprezentował projekt: "Nauka i doświadczenie kluczem do stworzenia nowoczesnych maszyn
sterowanych numerycznie oraz wielofunkcyjnych robotów przemysłowych, które pozwalają na
zwiększenie precyzji i wydajności produkcji w przemyśle dzięki zastosowanych w nich innowacjach".
Młody tarnowski naukowiec od trzech lat pracuje nad projektem robota, który znajdzie zastosowanie
w takich branżach jak budownictwo czy medycyna.
Zwycięzca otrzymał nagrodę pieniężną w wysokości sześciu tysięcy złotych oraz laptopa. Dodatkowo
w maju pojedzie na targi Infomatix do Bukaresztu.
Tak nawiasem mówiąc został Gigantem ZSME. Za to również gratulujemy.
Szkoda, że nie
ma więcej osób
jak on. Byłoby
z kim
rywalizować,
chociaż… może
któryś
z młodszych
kolegów będzie
równie wybitny.

XIV Dyktando Ortograficzne „O złote pióro”
Dnia 5 kwietnia 2013 r. w Zespole Szkół Ekonomiczno - Ogrodniczych w Tarnowie odbyło się
XIV Dyktando Ortograficzne „O złote pióro” regionu tarnowskiego.
Uczeń klasy 2IA Kamil Kapałka zajął III miejsce w kategorii uczeń!!
Gratulujemy!!!

Poletko Nadziei
Klasa 1IA zdobyła III miejsce w kategorii szkoły ponadgimnazjalne w konkursie „Poletko Nadziei”
zorganizowanym przez Tarnowskie Hospicjum Domowe. Praca została wybrana spośród 100 prac
zgłoszonych do konkursu. Serdecznie gratulujemy.
R.CH.
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Kwesta w Galerii Tarnovia
W dniu 13.04.2013 roku podczas wyborów Miss Tarnovia w galerii Tarnovia, odbyła się kwesta na
rzecz Tarnowskiego Hospicjum Domowego. Zorganizowała ją młodzież z Koła Wolontariatu przy
bibliotece szkolnej, pod kierunkiem pani Renaty Chlupki. ZSME reprezentowali: Kamil Gołąb z 1IA,
Kamil Rokosz z 1TM, Mateusz Węgrzyn z 2IB i Michał Kontek z 3IB. Serdecznie dziękujemy
wolontariuszom, którzy poświęcili wolne sobotnie popołudnie, aby pomóc cierpiącym pacjentom HD.
R. CH.

III Szkolny Przegląd Talentów
Dnia 16 kwietnia br. w naszej szkole odbył się III Szkolny Przegląd Talentów.
Uczniowie zaprezentowali talenty w następujących kategoriach:
Poezja: Szymon Tomasiak 3IB, Sebastian Juszczak 3IB
Rysunek: Anna Łukasik 3LA, Sebastian Juszczak 3IB
Akrobatyka: Robert
Światłowski 4TM, Dawid Kozioł 4TM
Taniec: Krzystof Hałun 3TA
wraz z zespołem Jumpstyle Tarnów
Team
Aranżacja artystyczna:
Bartłomiej Kolak 1IB
Zespół muzyczny: Fox Hill:
Dawid Potępa 3TA,
Kamil Tomaszek 4IA
Gra na instrumencie (saksofon):
Maciej Wielgus 2TB
Najwięcej głosów zdobył Zespół
muzyczny: Fox Hill. Drugie miejsce
wywalczył Bartek Kolak z klasy 1IB (aranżacja artystyczna), a trzecie Maciej Wielgus (saksofon).
Gratulujemy zwycięzcom i wszystkim utalentowanym!
Nagrody rzeczowe i wyróżnienia wręczone zostaną na uroczystości zakończenia roku szkolnego.
I.P.

Radosna twórczość uczniów naszej szkoły
Uczniowie klasy 4IA brali udział w finale konkursu informatycznego w WSTIE. Zadaniem było
napisanie kilku programów (używając dowolnego języka programowania).
Poniżej przedstawiony został wierszyk (albo program napisany w języku polskim) autorstwa
Bartka Wcisło, treść wiersza związana jest z treścią jednego z zadań
Następnym razem wystartuje w turystyce
Bo z programowania mało umiem mówiąc skrycie,
Gdybym znał zajęć harmonogram
Być może napisałbym taki program,
Cztery liczby oraz suma
Napełniłaby mnie duma,
Ale to jest zbyt trudne
Dlatego mamy miny smutne,
Gdyby było trochę prostsze

Zrobiłbym to całkiem dobrze,
Dodawanie sumy liczby dwóch
Zrobiłbym to niczym zuch,
Może nie uzyskam punktów trzysta
Ale również nie wołają mnie "artysta",
Nie stworzyłem też programu
Gdyż mój komputer nie posiada tyle RAMu,
Więc przepraszam że zajmuję czas
To już koniec żegnam Was.

6
Zamiast „ZAMIAST” nr 4 2012/2013

gazetkazamiast@gmail.com

Zakupy w bibliotece

W lutym 2013 roku z pieniędzy Rady Rodziców zostały zakupione:
Jan Grzegorczyk: Jezus z Judenfeldu. Alpejski przypadek księdza Grosera
Jayne Ann Krentz: Niebezpieczna układanka
Olga Rudnicka: Drugi przekręt Natalii
Raymond Benson: Hitman. Potępienie
Rick Riordan: Morze potworów. Pery Jackson i Bogowie Olimpijscy
Ania Golędziowska: Ocalona z piekła. Wyznania byłej modelki
Christer Mjaset: Lekarz, który wiedział za dużo
George R. R. Martin: Nawałnica mieczy. Stal i śnieg
E. L. James: Nowe oblicze Greya
Pittacus Lore: Jestem numerem cztery
Rick Riordan: Klątwa tytana. Pery Jackson i Bogowie Olimpijscy
George R. R. Martin: Nawałnica mieczy. Krew i złoto
Traviss Karen: Ostatni z Jacinto. Gears of War
Bob Marley: Przyszłość to początek
Rick Riordan: Złodziej pioruna. Pery Jackson i Bogowie Olimpijscy
Kevin Ivison: Saper. Prawdziwa opowieść o najbardziej ryzykownym zawodzie świata

W marcu 2013 roku z pieniędzy Rady Rodziców zostały zakupione:
Hugh Laurie: Sprzedawca broni
Joseph Delaney: Koszmar stracharza
Joseph Delaney: Cień przeznaczenia
Rick Riordan: Bitwa w labiryncie. Pery Jackson i Bogowie Olimpijscy
Rick Riordan: Ostatni olimpijczyk. Pery Jackson i Bogowie Olimpijscy
E. L. James: Ciemniejsza strona Greya
Chris Kyle, Jim DeFelice, Scott McEwen: Cel snajpera. Opowieść najbardziej
niebezpiecznego snajpera w dziejach amerykańskiej armii
Jarosław Grzędowicz: Pan Lodowego Ogrodu
Katarzyna Michalak: Sklepik z Niespodzianką. Lidka
Andrzej Ziemiański: Pomnik Cesarzowej Achai. T. 2
John Flanagan: Drużyna 3. Pościg
David Mitchell: Atlas chmur
R. CH.
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„Czarny pergamin” – recenzja
Fabuła
książki
osadzona
jest
w całkowicie wykreowanym przez autora
świecie i w bliżej nieokreślonym czasie, ale
obyczaje i zachowanie bohaterów każą
przypuszczać, że jest to okres bliski późnemu
średniowieczu. Królestwo Vereeny znajduje się
w bardzo trudnej sytuacji. Schorowany król nie
jest już w stanie rządzić, a realną władzę
w państwie sprawuje wpływowy arystokrataLudwig Burghiese, który robi wszystko, żeby po
śmierci monarchy samemu zasiąść na tronie.
Do osiągnięcia celu używa różnych sposobów najczęściej jest to podstępna likwidacja opozycji
za pomocą wszelkich możliwych środków.
By zaspokoić żądzę władzy wplątuje nawet
własny kraj w wojnę. Ludwig jest już prawie
pewien wygranej, kiedy odnajduje się Czarny
Pergamin - magiczny przedmiot, w którym
zapisane jest imię tego, kto ma objąć rządy
w królestwie w przypadku bezpotomnej śmierci
króla. Jest tylko jedno „ale": każdy kto przeczyta
imię zapisane w Pergaminie, a nie okaże się tego
godzien, padnie trupem na miejscu.
Główną zaletą książki jest fabuła. Autor
nie poświęcił zbyt wiele miejsca charakterystyce
bohaterów, ich przemyśleniom, opisowi świata
(z małym wyjątkiem) ani historii królestwa
Vereeny. Z jednej strony - szkoda, bo mogłoby
to znacznie uprzyjemnić lekturę, zaś czytelnik mógłby lepiej wczuć się w świat stworzony przez
Rafała Dębskiego. Z drugiej jednak - taki zabieg sprawia, że w powieści nie ma dłużyzn, przez co
czyta się ją lekko i bardzo szybko. Autor stosuje technikę niedomówień - nagle przerywa narrację
w ciekawym momencie i przenosi nas do zupełnie innych bohaterów. Dopiero w dalszej części książki
widzimy, jak skończył się ów „urwany" wątek. Co ciekawe - dowiadujemy się tego z perspektywy
innych bohaterów.
Kolejnym plusem jest zatarta granica między dobrem a złem. Większość bohaterów
podejmuje decyzje zgodnie ze swoim własnym sumieniem. Nie ma tu ścisłego podziału na postacie
czysto złe (wyjątkiem jest Ludwig Burghiese) i czysto dobre. W świecie Czarnego Pergaminu
lojalność i zdrada, a nawet miłość i nienawiść są pojęciami względnymi. To sprawia, że cała powieść
staje się znacznie bardziej realistyczna i nie pozostawia wrażenia cukierkowatości ani sztuczności.
Podsumowując, „Czarny Pergamin" jest naprawdę wart swojej ceny - powieść czyta się bardzo
szybko, a uczucie niedosytu po skończonej lekturze poczułem tylko dlatego, że nie miałem pod ręką
żadnej innej dobrej książki do rozpoczęcia. Szczerze polecam wszystkim, dla których najważniejsza
jest dobrze skonstruowana i wciągająca fabuła.
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Seria „Zaginiona flota” – recenzja

Bohaterem powieści jest John „Black Jack” Geary - zmartwychwstała legenda, czyli
pośmiertnie awansowany kapitan, który prawie sto lat spędził zahibernowany w kapsule ratunkowej,
dryfując w mało uczęszczanej części Wszechświata, póki przypadkiem nie został odnaleziony przez
flotę Sojuszu. To właśnie dla tych ludzi był bohaterem w walce z siłami Syndykatu, a kiedy
potrzebowali moralnego wsparcia, tak po prostu spadł im z nieba. Podczas jego snu konflikt trwał
nadal, mit „Black Jacka” rósł, a ludzie zapomnieli, dlaczego wojna się zaczęła. John Geary musi
stawić czoła nie tylko Syndykatowi, ale i swojej własnej legendzie, w której stał się prawie półbogiem
zdolnym czynić cuda. Zadaniem Geary'ego jest odstawić resztki rozbitej floty Sojuszu do domu, a tak
się składa, że znajdują się w centrum terytorium Syndykatu. Dodatkowo na jednym ze statków
znajduje się przedmiot, dzięki któremu Sojusz może przechylić na swoją stronę szalę zwycięstwa po
wieloletniej równowadze sił.
Sam bohater wydaje się reagować na niezwykłą sytuację całkiem ludzko. Nie chce żadnej
władzy, początkowo rozkazy wykonuje jedynie siłą inercji i lat przyzwyczajenia, nie rozumie zmian,
które zaszły wśród jego pobratymców i stara się jakoś nad wszystkim zapanować. A nie jest to łatwe,
kiedy większość marynarzy wokół patrzy na niego z uwielbieniem i spija każde słowo z jego ust. Na
szczęście nie wszyscy tak go traktują. Część uważa Geary'ego za relikt przeszłości, możliwe, że nawet
uszkodzony przez długi czas hibernacji. Jest również osoba, która zupełnie nie poddaje się jego
legendzie, i która sprowadza go niejako na ziemię swoją szczerością i dociekliwością.
Właśnie te kłody rzucane pod nogi bohaterowi sprawiają, że powieść nie jest przesłodzona, że
nie wszystko idzie gładko i łatwo, przez co czyta się ją z większym zaciekawieniem. Uwagi Geary'ego
dotyczące tego, jak bardzo przez te sto lat zmienili się ludzie, również nadają powieści realizmu, tak
potrzebnego w gatunku, jakim jest space opera.
Po raz kolejny wychodzi z Campbella wojskowy (jest byłym oficerem Marynarki Wojennej
Stanów Zjednoczonych), kiedy w powieści pojawia się problem z zaopatrzeniem i jednostkami
remontowymi. Bo czy często zdarza się w space operze, żeby ktoś kłopotał się o zapasy albo o części
zamienne? W tym momencie na scenę wkraczają różnego rodzaju replikatory, a napraw dokonuje się
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albo w stacji naprawczej albo we własnym zakresie. Nie u niego. Kłopoty z żywnością skłaniają do
nawiązywania kontaktu z wrogą ludnością, a brak surowców - do eksploatacji asteroid. Jedno i drugie
pociąga za sobą różnego rodzaju ryzyko, zazwyczaj śmiertelne.

Poszukiwani/ poszukiwane

Tematy na artykuły, ich pisarze, wiarygodne (chociaż
trochę) źródła… no i może coś się jeszcze znajdzie…
W każdym razie wiadomo o co chodzi.
Jeżeli uważasz, że coś wiesz, (a my wiemy, że wiesz)
to pisz do nas lub zgłoś to do biblioteki, wypełnij
nieistniejący formularz i ciesz się z tego, że Twój artykuł
będzie (może, tyle mogę obiecać) w następnej gazetce.
No dobra szarpnę się. Podpiszę artykuł jako Twój…

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

Opiekun
p. Edyta Pajor
p. Anna Baran
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