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MATURA
Wiosna przyszła w całej krasie,
Młoda zieleń drzewa kryje,
Popłoch w maturalnej klasie,
Cwaniak drugą kieszeń szyje.
W niej ściągawy chować pragnie,
Wielką pustkę czując w głowie,
Wie, że jest to niemoralne,
Zdrada może kryć się w słowie.
Kasztan już się pokrył kwiatem,
W sadzie drzewa bukiet stroją,
Wszyscy mówią tylko o tym,
Jak matury tej się boją.
Razem z majem strach odleci,
I wakacji przyjdzie pora,
Żarem słońce będzie świecić,
Maturalna minie zmora.
Wszyscy kiedyś to przeżyli,
Strach miał zawsze wielkie oczy,
Choć już o tym zapomnieli,
Czas matury wciąż jednoczy.
Autor: jarmolstan

"Bo zwyciężać mogą Ci co wierzą, że mogą"
Wszystkiego najlepszego dla tegorocznych Maturzystów,
połamania piór optymizmu i dużo wiary we własne siły.
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WIELKANOCNY KIERMASZ
25 marca br. przy Kościele Księży Misjonarzy w Tarnowie miał miejsce kiermasz ozdób świątecznych
wykonanych w naszej szkole. Udało się nam zebrać 662,37 zł, które w całości przekazane zostały na rzecz
Hospicjum Domowego działającego przy tej parafii. W dniach 3- 4 kwietnia na terenie ZSME odbył się
kiermasz ciast i ozdób świątecznych oraz kwesta. Dochód z akcji w wysokości 2000,00 zł w całości
przeznaczony został na Misje w Sudanie prowadzone przez naszego absolwenta Jacka Pomykacza.
Jeśli ktoś chce pomóc Jackowi i jego podopiecznym może przekazać pieniądze na konto misjonarzy
kombonianów w Polsce - "ING Bank Śląski, numer konta 43 1050 1445 1000 0022 9659 6782" (z dopiskiem
Jacek Pomykacz - Sudan Poludniowy). WSZYSTKIM BARDZO DZIĘKUJEMY!!!
R.Ch.
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KONKURS NA OPOWIADANIE FANTASY

Biblioteka ZSME w Tarnowie
ogłasza konkurs na opowiadanie
fantasy. Regulamin znajduje się na
stronie szkoły. Dla zwycięzcy
przewidziana jest atrakcyjna nagroda.
Serdecznie zapraszamy do udziału.

Rok 2012 - Rok Turystyki Rowerowej w PTTK
Polskie
Towarzystwo
Turystyczno
Krajoznawcze ogłosiło rok 201- Rokiem
Turystyki Rowerowej, w ramach którego
realizowany jest projekt Rowerem przez
Polskę. Projekt przewiduje przeprowadzenie
ogólnopolskiej akcji "Bezpiecznie na rowerze"
adresowanej do ogółu społeczeństwa oraz
konkurs "Gmina przyjazna rowerzystom"
adresowany do jednostek samorządowych,
a także konkursy: Turystyczna Rodzinka,
plastyczny "Moja rodzina na rowerowym
szlaku" i fotograficzny "Rowerzysta na szlaku".
Więcej informacji o projekcie zamieszczonych
jest na stronie
http://tarnow.pttk.pl/oddzial.php?id=rok_2012
Zapraszamy do udziału w konkursach.

R. Ch.

Zamiast „ZAMIAST” nr 4 2011/2012

gazetkazamiast@gmail.com

3

Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze
Polskie

Towarzystwo

Krajoznawcze

to

stowarzyszenie

Turystyczno

najstarsze

w

skupiające

-

Polsce
turystów

i krajoznawców. Od powstania w 1950 r.
PTTK rozwija i upowszechnia krajoznawstwo
i turystykę kwalifikowaną we wszystkich jej
formach. Najbardziej popularne dyscypliny
turystyki kwalifikowanej to: turystyka górska,
piesza,

kajakowa,

żeglarska,

kolarska,

motorowa i narciarska. Bardzo ważnym
zadaniem

Towarzystwa

jest

wyznaczanie, znakowanie i

konserwacja szlaków

turystycznych.

PTTK dysponuje prawie dwustoma obiektami turystycznymi w których znajduje się ponad 20 tysięcy
miejsc noclegowych. PTTK jest wydawcą książek, w latach 1975-2007 posiadało własne wydawnictwo
"Kraj" Sp. z o.o. W gestii Towarzystwa jest również 16 Regionalnych Muzeów. Zapraszamy w szeregi
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.
Więcej informacji o PTTK znajdziecie na stronie: http://www.pttk.pl/

Jak zapisać się do PTTK?
W

pierwszej

kolejności

należy

się

zapoznać

ze

Statutem

PTTK oraz

z "Kartą praw i obowiązków członka PTTK". Potem należy odnaleźć oddział PTTK, który
najbardziej odpowiada naszym zainteresowaniom turystycznym. Następnie trzeba udać się do siedziby
tego oddziału, aby opłacić składkę Przy sobie powinieneś mieć dowolny dokument potwierdzający
Twoją tożsamość, dwa zdjęcia formatu 30x40 mm oraz gotówkę na składkę członkowską i wpisowe.
Po trwających kilkanaście minut formalnościach polegających na wypełnieniu deklaracji
członkowskiej oraz wypisaniu przez kolegów z oddziału legitymacji staniesz się członkiem Polskiego
Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego. Członkom PTTK przysługują rabaty PTTK zgodnie
z Uchwałą Zarządu Głównego nr 109/XV/2003 w sprawie rabatu handlowego PTTK. Listę
obiektów, które udzielają rabatów na podstawie legitymacji PTTK znajdziesz na stronie organizacji.
Ponadto wszyscy członkowie PTTK są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków
(ubezpieczenie NNW).

4

R. CH.

Zamiast „ZAMIAST” nr 4 2011/2012

gazetkazamiast@gmail.com

TURNIEJ TURYSTYCZNO – KRAJOZNAWCZY
W dniach 11 – 12 maja 2012 roku w Inwałdzie odbyły się ogólnopolskie eliminacje XXXIX
Młodzieżowego Turnieju Turystyczno - Krajoznawczego PTTK. Wzięła w nich udział drużyna ZSME
w składzie: Maciej Kłósek 3TC, Mateusz Marta 1TC, Paweł Polak 1IB.
Zawody składały się z części teoretycznej, czyli: testu krajoznawczego
z obszaru całej Polski, testu wiedzy turystycznej i topograficznej, testu ze znajomości przepisów ruchu
drogowego, testu z zasad udzielania pierwszej pomocy. Część praktyczna zaś obejmowała kilka
konkurencji sprawnościowych, np. pokonywanie rowerowego toru przeszkód czy turystycznego marszu
na orientację.

Ekipie ZSME udało się zająć III miejsce! Serdecznie gratulujemy!
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Profile absolwentów
Adam Czuba, rocznik 1990. Jeden z najbardziej
aktywnych członków Szkolnego Koła
Wolontariatu, osoba obdarzona niesamowitym
poczuciem humoru. Ukończył ZSME w 2010
roku, zdobywając tytuł technika elektronika.
Co teraz robisz?
Obecnie jestem studentem drugiego roku
elektrotechniki na PWSZ w Tarnowie. Zbliża się
sesja, wobec czego najbliższe tygodnie spędzę na
intensywnej nauce.
Jak się czujesz na studiach?
Studiując na PWSZ nie czuję większej zmiany
w stosunku do szkoły średniej. Na naszej uczelni
studiuje sporo absolwentów ZSME, między
innymi nasz szkolny „Murzyn” czyli Kamil,
z którym pozostaję w przyjaźni.

Najzabawniejsza historia w szkole?
Hm. Przy okazji wykonywania stroików na
kiermasze charytatywne powstawały też łuki.
Były one notorycznie rekwirowane przez panie
bibliotekarki. Pewnie do dziś mają ich niezłą
kolekcję.
Twój ulubiony kolor?
Tak naprawdę ulubionego koloru nie mam, nie
chcę faworyzować żadnego.;) Uznaję także kolor
różowy.
Preferowana muzyka?
Lekki metal, rock, punk.
Twoja ulubiona potrawa?
Zdecydowanie obiady przygotowywane przez
mamę. Moim ulubionym ciastem szarlotka.
R. CH.

Jakie są twoje zainteresowania?
Moją pasją jest elektronika i wszystko co z nią
związane, czyli tworzenie niewielkich projektów,
wytwarzanie płytek drukowanych niewielkimi
sposobami. Ostatnio nauczyłem się reballingu.
Jak wspominasz szkołę?
Fajnie. Mieliśmy bardzo zgraną klasę, miłych
nauczycieli no i wspaniałego pana dyrektora.
Jedynie czego mi brakowało to szkolnych
wycieczek, niestety nie jeździliśmy na nie za karę
za złe zachowanie.
Czy wrócił byś się do tej szkoły jeśli tak
dlaczego?
Jeśli miałbym wrócić to tylko z moją stara klasą
i dla niektórych nauczycieli.
Czy masz dziewczynę?
Nie.
Twoje plany zawodowe?
W życiu chce się zajmować tym co robię
aktualnie czyli elektroniką.
Jakie plany na wakacje?
Pierwszy miesiąc spędzę na totalnym lenistwie, na
spotkaniach z przyjaciółmi, imprezowaniu.
W sierpniu jadę do Włoch w celach zarobkowych.
Będę pracował przy zbiorze gruszek i winogron.
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Na chwilę przed Diablo 3
Już za niedługo, – wtedy kiedy to piszę – bo
15.05.2012 swoją premierę biedzie miała gra, na którą
czeka cały świat – Diablo 3. Na kolejną część tej gry
czekaliśmy przeszło dwanaście lat, bowiem jej
poprzedniczka pokazała się w czerwcu 2000. Na
pewno te grę kupią miliony graczy lecz nie o tym chcę
tu mówić. Chciałbym przypomnieć wam, lub
opowiedzieć, o matce gatunku hack'n'slash. Mowa tu
o Diablo 1. Gra ta pokazała się 16 lat temu i nie
zestarzała się ani w swej stronie artystycznej, ani
w swej mechanice. Po tylu latach, w tę grę gra się
wręcz wybornie. Jaki jest sukces tej gry?
Posłuchajcie...
Zacznijmy od fabuły. Gra jest utrzymana w klimacie
dark fantasy, w której zmierzymy się z demonami,
szkieletami i innymi szatańskimi potworami. Trafiamy
do miasteczka Tristram, w którym ,jak i również pod
którym dzieje się cała historia. Wcielamy się w role
śmiałka, który przybywa do miasta, by wyzwolić
mieszkańców od jednego z trzech wcieleń złatytułowego Diablo. Potwór ten obrał sobie za siedzibę
prastare Sanktuarium – siedzibę króla Leorica. Nasz
bohater przemierz więc korytarze klasztoru schodząc
coraz głębiej by zmierzyć się z coraz to nowszymi
przeciwnikami. Pomagając mieszkańcom przeklętego
miasta, wciąż prze naprzód, ku swemu przeznaczeniu
–
finałowej
walce
z
Diablo.
Ta gra dała początek gatunkowi hack'n'slash i nie
tylko. Mechanika tej gry wykorzystana została
częściowo w World of Warcraft i innych działach
Blizzarda. W grze wszystko robimy za pomocą
myszki. Do chodzenia, atakowanie czy używania
różnorakich
umiejętności
nie
potrzebujemy
klawiatury.
Warto wspomnieć tutaj o losowości. W grze mamy 16
poziomów lecz nikt nie powiedział, że mapa
i potwory w niej się znajdujące muszą być ciągle takie
same. Gra nigdy nie podaje nam dwóch takich samych
poziomów. Co więcej, przedmioty wypadające
z przeciwników nie są z góry określone. Ich
statystyki, a nawet nazwę gra podaje na losowo.
Do wybory mamy trzy klasy postaci: wojownika,
maga i łuczniczkę. Nie jest to wiele, ale w zupełności
wystarcza. Styl gry i to w jaki sposób będziemy
rozwijać naszą postać zależy w stu procentach od nas.
A inwestować możemy w cztery różne statyki. Są to
siła, zręczność, magia oraz witalność. Dla każdej

klasy znajdują się ograniczenia w tym ile punktów
możemy wydać do danej cechy. Np. wojownik nie
może przekroczyć więcej niż czterdziestu-pięciu
punktów
w
zręczności
i
magii.
W grze znajdziemy biblioteczki z książkami,
z których będziemy mogli nauczyć się kolejnych
zaklęć. Do przeczytania każdej z nich potrzebny jest
odpowiednia ilość punktów zainwestowanych
w magię, więc choćbyśmy się nie wiem jak starali to
nie zrobimy z wojownika, potężnego maga. Owszem
nauczy się kilku zaklęć, lecz wystarczą one na długo.
Kolejnym wielkim plusem jest, a właściwie był
BattleNet. Jest to usługa, która umożliwia grac po
sieci poprzez serwery Blizzarda. Niestety serwery dziś
są prawie puste, lecz czasami spotkamy kogoś, kto
będzie
chciał
z
nami
pograć.
Nie będę wspominał tu o grafice, bo jak każdy się
domyśla, ma ona już szesnaście lat. Na swój sposób
jest ona intrygująca i dziś bardziej przypomina
produkcję Indie (gry niezależne), niż starego dziadka
z
zamierzchłej
przeszłości.
Podsumowując polecam odświeżyć, lub zapoznać się
się z tą produkcją. Moim zdaniem jest ona absolutną
podstawą gier wideo. Na pewno nie zawiedziecie się
tym tytułem, pomimo to, że lata swojej świetności ma
już za sobą. Jeśli nie pamiętacie już, jak
przerąbywaliście się przez hordy nieumarłych,
minotaurów, demonów i innej maści plugastwa
koniecznie przypomnijcie to sobie i wchłońcie klimat
Diablo przed premierą trzeciej części. A jak nie znacie
tej produkcji, zapytajcie o nią swoich ojców. Oni na
pewno ze łezką w oku opowiedzą wam o tym jak z
nędzną bronią, w zniszczonej zbroi, mając przy sobie
kilka mikstur leczących, zeszli po schodach
w ciemność, by walczyć ze wszechobecnym Złem.
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Jak walczyć z kleszczami

Przed roznoszącymi choroby kleszczami warto
zabezpieczyć siebie i swoje zwierzęta. Kleszcze
na nas polują. Te pajęczaki reagują na
dwutlenek węgla, kwas mlekowy, kwas
masłowy, amoniak, ciepło, cień i wibracje. Lubią
liściaste lasy. Ich bezbolesnego ukłucia można
nie zauważyć. Dlatego, by się ich ustrzec, lepiej
unikać siadania na trawie i uważnie oglądać
swoje ubranie.
Kleszcz szuka delikatnych miejsc – pod kolanem
czy za uszami. Wracając z terenu, na którym
występują kleszcze warto dokładnie obejrzeć skórę.
Przed upływem 12 godzin zakażenie nam nie grozi
– im później po tym terminie, tym większe ryzyko.
20 żyjących w Polsce gatunków kleszczy przenosi
kleszczowe
zapalenie
mózgu,
boreliozę,
bartonellozę, anaplazmozę, babeszjozę – a w roku
2011 odnotowano pierwsze dwa przypadki
riketsjozy. Nie wszystkie kleszcze roznoszą
choroby, ale nigdy nie wiadomo, czy nie ugryzł nas
zakażony osobnik.
Na razie można się zaszczepić tylko przeciw
kleszczowemu zapaleniu mózgu, które mogą
przenosić wszystkie postacie rozwojowe kleszczy –
od osobników dorosłych po nimfy i niemal
niewidoczne larwy. Zaszczepienie się zimą albo
wczesną wiosną zapewni ochronę już od początku
aktywności kleszczy (od kwietnia do października).
Objawy zapalenia mózgu pojawiają się w ciągu
dwóch
tygodni
i
przypominają
grypę.
W 70–80 proc. przypadków zostaje ona
zahamowana w tej pierwszej fazie. U reszty
zakażonych osób wirusy przedostają się do
centralnego układu nerwowego, gdzie mogą
wywołać zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych lub
mózgu.
Niebezpieczną chorobą jest też borelioza, której
charakterystycznym objawem jest stopniowo
rozszerzające się zaczerwienienie – ale objaw ten
nie zawsze występuje. Na szczęście boreliozę
można wyleczyć antybiotykiem. Z kolei kleszczowa
limfadenopatia, zwana TIBOLA może dawać
objawy podobne do choroby nowotworowej
(powiększenie
węzłów
chłonnych).
"Skuteczną taktyką jest odstraszanie ich za
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pomocą substancji chemicznych – repelentów".
Środki roślinne mogłyby się wydać bezpieczniejszą
alternatywą dla syntetyków, ale w dużych
stężeniach
drażnią
skórę.
Otrzymywany
z goździków eugenol jest mutagenem, zaś
citronellol źle ponadto wpływa na rozrodczość
i układ nerwowy. Za najskuteczniejsze uważane są
od lat preparaty zawierające syntetyczny DEET.
Dobrze chronią przed kleszczami długie rękawy,
spodnie, skarpety, buty zakrywające stopę.
Niektóre firmy produkują odzież impregnowaną
substancjami odstraszającymi – zwłaszcza. Na
rynku pojawiła się permetryna w sprayu, która
pozwala nadać zwykłym ubraniom właściwości
odstraszające kleszcze.
Jeśli kleszcz jednak się przyczepi, nie należy
stosować smarowania tłuszczem czy przypalania –
lepiej chwycić go plastikową pęsetką, podważyć
i wyciągnąć lub odessać specjalnym przyrządem.
Także psy i koty narażone są na choroby
przenoszone przez kleszcze, zwłaszcza
powodowaną przez pasożyty babeszjozę.
Objawy tej choroby to wysoka gorączka,
blade, zażółcone śluzówki oraz ciemna barwa
moczu, przypominająca herbatę. Jeśli szybko
nie zostanie podjęte leczenie, zwierzę może
nie przeżyć. Rozwiązaniem może być
stosowanie
odstraszających
kropli
aplikowanych na skórę (raz na 4 tygodnie)
lub obroży z repelentami. Trzeba jednak
pamiętać, że w przypadku kotów permetryna
może być szkodliwa. Ponadto na niektóre
środki, na przykład fipronil – kleszcze już się
uodporniły.

Na podstawie: srodowisko.ekologia.pl
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KALENDARZ ŚWIĄT NIETYPOWYCH
1 kwietnia – Międzynarodowy Dzień Ptaków, Dzień Ryby (Francja),Prima Aprilis
2 kwietnia – Międzynarodowy Dzień Książki Dla Dzieci

K

5 kwietnia – Dzień Leśnika i Drzewiarza
7 kwietnia – Dzień Pracownika Służby Zdrowia
8 kwietnia – Międzynarodowy Dzień Romów

W

10 kwietnia – Dzień Bandurka, Dzień Lotnictwa Wojskowego
11 kwietnia – Dzień Radia, Dzień Osób z Chorobą Parkinsona

I

12 kwietnia – Dzień Czekolady, Międzynarodowy Dzień Lotnictwa i Kosmonautyki, Dzień Ptaków Wędrownych
13 kwietnia – Światowy Dzień Pamięci Ofiar Katynia
14 kwietnia – Dzień Ludzi Bezdomnych

E

15 kwietnia – Światowy Dzień Trzeźwości
16 kwietnia – Dzień Sapera i Włókniarza
18 kwietnia – Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków, Światowy Dzień Krótkofalowca

C

20 kwietnia – Międzynarodowy Dzień Wolnej Prasy, Międzynarodowy Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasem
23 kwietnia – Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich
24 kwietnia – Międzynarodowy Dzień Solidarności Młodzieży, Międzynarodowy Dzień Przeciwko Wiwisekcji

I

25 kwietnia – Dzień Sekretarki
26 kwietnia – Dzień Drogowca i Transportowca

E

27 kwietnia – Międzynarodowy Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasem
28 kwietnia – Dzień Ziemi, Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy
29 kwietnia – Międzynarodowy Dzień Tańca

Ń

2 maja – Święto Polskiej Flagi, Dzień Polonii i Polaków za Granicą
3 maja – Dzień Słońca, Dzień bez Komputera, Dzień Chorych na Astmę i Alergię
4 maja – Międzynarodowy Dzień Gwiezdnych Wojen, Międzynarodowy Dzień Strażaka, Dzień Hutnika, Dzień Kominiarza,
Dzień Garncarza, Dzień Piekarza
5 maja – Międzynarodowy Dzień Położnika
8 maja – Dzień Bibliotekarza i Bibliotek
9 maja – Dzień Zwycięstwa
10 maja – Dzień Pracownika Gospodarki Komunalnej

M

12 maja – Światowy Dzień Ptaków Wędrownych
13 maja – Światowy Dzień Chorego

A

14 maja – Dzień Farmaceuty
15 maja – Święto Polskiej Muzyki i Plastyki, Dzień Niezapominajki
16 maja – Dzień Straży Granicznej

J

17 maja – Międzynarodowy Dzień Telekomunikacji
18 maja – Międzynarodowy Dzień Muzeów
19 maja – Dzień Mycia Samochodów, Międzynarodowy Dzień Rysowania Mahometa
20 maja – Międzynarodowy Dzień Płynów do Mycia Naczyń
21 maja – Światowy Dzień Rozwoju Kulturalnego, Dzień Kosmosu
22 maja – Dzień Praw Zwierząt
23 maja – Dzień Spedytora
24 maja – Dzień Cyrylicy, Europejski Dzień Parków Wodnych
25 maja – Dzień Stemplarza, Dzień Piwowara, Dzień Mleka, Dzień Ręcznika

31 maja – Dzień Pracownika Przemysłu Spożywczego, Dzień Bociana Białego, Światowy Dzień bez Tytoniu
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Dziękujemy współautorom i wszystkim zaangażowanym
w powstanie niniejszego wydania Zamiast „ZAMIAST”.
Redakcja

Zespół redakcyjny Zamiast „Zamiast”:
Damian
Paweł
Krystian
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Opiekunowie:

p. Edyta Pajor
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