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Drodzy czytelnicy !
Oddajemy w Wasze ręce trzeci numer naszej gazetki.

Mamy nadzieję, że każdy znajdzie w niej coś dla siebie. W naszej szkole
dzieje się wiele ciekawych rzeczy, codziennie spotykamy na korytarzu

wielu niezwykłych ludzi. Staramy się to wszystko uchwycić
i podziel ić się z Wami. Pozdrawiamy ! :)
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Bal Studniówkowy 201 7

W tym roku szkolnym studniówka odbyła się w Machowej. Brali
w niej udział uczniowie klas maturalnych, a wśród zaproszonych gości był
m.in. Pan dyrektor Krzysztof Kołaciński, wicedyrektor Aleksander Łopata-
Bernacki, wychowawcy klas maturalnych oraz inni nauczyciele i rodzice.

W imieniu maturzystów głos zabrał Grzegorz Szatko z klasy 4 N,
który podziękował dyrekcji, wychowawcom oraz nauczycielom za wspólne
lata nauki. Z kolei pan dyrektor Krzysztof Kołaciński życzył uczniom
osiągnięcia bardzo dobrych wyników maturalnych i zrealizowania
życiowych planów.

fot. Rafał Zieliński

mgrTeresa Moczyróg



Styczeń to okres, w którym maturzyści z całej Polski biorą udział
w studniówkowych zabawach. Sale zarezerwowane zostały już kilka
miesięcy temu, stroje kupione. Teraz pozostało już tylko dobrze się bawić.
Zwłaszcza, ze w najbl iższym czasie nie będzie ku temu okazji. W końcu
matura już coraz bliżej i trzeba się uczyć. Jednakże bale maturalne
nie zawsze wyglądały tak samo. Z biegiem lat tradycja ta ulegała ewolucji.

Jak to się zaczęło?

Nie wiadomo dokładnie kiedy po raz pierwszy zorganizowano studniówkę.
Większość historyków uważa jednak, że tradycja ta została
zapoczątkowana w tym samym roku, w którym miejsce miał pierwszy
egzamin maturalny.

fot. Rafał Zieliński

Studniówka, czyli polski bal maturalny

mgrTeresa Moczyróg



A było to w roku 1 788 w Prusach. Nie jest nam znany również powód,
dla jakiego organizowana jest ona właśnie na 1 00 dni przed maturą.
Niektórzy twierdzą, że symbolika ta związana jest z postacią Napoleona,
który przez taki okres rządził po raz drugi we Francji, zanim poniósł
miażdżącą klęskę pod Waterloo. Inni natomiast uważają, że taki właśnie
czas powinien młodzieży wystarczyć na powtórzenie całego materiału
do egzaminu. Bal jest wiec symbolem rozpoczęcia okresu nauki i wytężonej
pracy. Taki ostatni wieczór zabawy. Coś na kształt ostatków. Nie zawsze
miały one taka oprawę jak dziś. Dawne studniówki odbywały się w szkole,
a nie w wynajętych salach. Zmieniły się także standardy dotyczące strojów.
Dziś są one o wiele bardziej wykwintne, a przygotowania do tego wieczoru
trwają bardzo długo.

fot. Rafał Zieliński

Studniówkowe tradycje

Z wieczorem tym wiąże się wiele zwyczajów i przesądów. Każdy z nich ma
swoja wymowę i gwarantować ma powodzenie podczas nadchodzących
egzaminów. Stałym elementem każdego studniówkowego balu jest oczy-



wiście polonez. Rozpoczyna on wieczór, przypomina o naszej ludowej
tradycji oraz szlacheckich balach w przeszłości. Jest również okazją do
wykorzystania swojej wyobraźni i kreatywności. Można przecież samemu
zadecydować o następujących po sobie figurach lub dodać elementy
dodatkowe tj. na przykład niesione podczas tańca kwiaty. Kolejne, ważne
studniówkowe zwyczaje dotyczą stroju. Jeśl i chodzi o panie to zwyczajowo
powinny one w ten wieczór mieć na sobie czerwoną biel iznę. Panowie
natomiast pamiętać powinni, że podczas egzaminów maturalnych należy
włożyć garnitur noszony podczas studniówki. Wszystkie te zabiegi mają
zagwarantować zdającym powodzenie. Podobnie jest z włosami, które od
studniówki do matury nie powinny być obcinane.

fot. Rafał Zieliński

Studniówka nie jest tylko i wyłącznie tradycją Polską. W wielu innych
krajach można zaobserwować jej odpowiedniki. Na przykład w USA
odbywają się tzw. bale maturalne. Są one symbolem kolejnego etapu w
życiu młodego człowieka, czyli wejścia w dorosłość po ukończeniu szkoły.



Nie odbywają się one jednak na sto dni przed maturą. Czasem są
ukoronowaniem całej szkolnej kariery, niekiedy odbywają się na początku
ostatniego szkolnego roku. Również w Niemczech istnieje taka tradycja.
Jest ona bardziej podobna do polskiej, gdyż bal odbywa się tam również na
sto dni przed maturą.

fot. Rafał Zieliński

Jak widać tradycja ta jest ważna dla każdego młodego człowieka. Dzięki niej
może świętować wejście w dorosłe życie i zakończenie pewnego etapu
w swoim życiu. I to nie tylko w naszym kraju zwyczaj ten funkcjonuje.
Wieczór taki przeżywa się tylko raz, a wspomnienia z nim związane
każdemu towarzyszą przez całe życie.

Źródło: http://www.kluczdokariery.pl/edukacja



Pan Dyrektor jest zarówno wicedyrektorem szkoły,

jak i nauczycielem wychowania fizycznego. Łatwo jest pogodzić

te dwie funkcje?

Dla mnie tak. Myślę, że absolwenci, którzy kończyli i kończą Akademię
Wychowania Fizycznego są zdyscyplinowani i potrafią w sposób racjonalny
ułożyć swój program dnia czy tygodnia. Dotyczy to przede wszystkim osób,
które uprawiały lub dalej uprawiają sport wyczynowo. Mają zakodowany
rytm swojej pracy w ciągu dnia czy tygodnia.

fot. Robert Hosaja

Wywiad z Panem Dyrektorem
Aleksandrem Łopatą-Bernackim

Rozmawiali: Dominik Kiwior, Andrzej Szal, MichałWaśko



Dawniej nauka, trening, a dopiero później, jeżeli jest jeszcze czas, rozrywka.
Obecnie praca i obowiązki, które muszą być zrealizowane w terminie.
Prowadzenie zajęć dla mnie to już „obowiązkowa” przyjemność. Jeżeli ma
się dobry kontakt z młodzieżą w szkole i poza nią to czuję się usatysfakcjo-
nowany i czuję się zawsze „młodo”. Kiedyś uprawiałem sport wyczynowo,
już od szkoły podstawowej, poprzez szkołę średnią, jak również w czasie
studiów jako zawodnik, a później jako trener. Prowadziłem również zajęcia
na uczelni jako st.asystent. Po przeprowadzce z powrotem z Krakowa do
Tarnowa już 32 lata pracuję z młodzieżą w tutejszej szkole. Dalej
dla utrzymania kondycji, która jest tak potrzebna w pracy i dla zdrowia,
jeżdżę na nartach, pływam, gram w siatkówkę, jeżdżę na rowerze, jak
również uwielbiam wędrówki górskie (choć z tym jest najgorzej, gdyż nogi
czasem odmawiają posłuszeństwa). Tak więc łącząc to wszystko jakoś daję
radę.

fot. zbiory prywatne

Jako wicedyrektor zajmuje się Pan między innymi sprawami

wychowawczymi. Kto częściej zgłasza problemy - nauczyciele

czy uczniowie?



Sprawy wychowawcze to bardzo ważny element pracy zarówno
wicedyrektora jak również wychowawców klas i nauczyciel i uczących.
Więcej problemów zgłaszają wychowawcy klas. Dotyczą one przede
wszystkim zachowania uczniów (zarówno indywidualne jak również
grupowe), integracji indywidualnych uczniów ze społecznością klasową,
umiejętności znalezienia się w nowym środowisku szkolnym, porozumienia
z nowymi koleżankami, kolegami. Również sami uczniowie zgłaszają się do
mnie z problemami natury osobistej jak i problemami swoich kolegów
i koleżanek, o których wiedza i chcą pomóc. Wszystkie takie zgłaszane
problemy staram się rozwiązywać z wychowawcami oraz Panią Anną Fronc
- pedagogiem szkolnym.

Słyszeliśmy, że Pan Dyrektor rozwiązuje problem e-papierosów.

Można spytać w jaki sposób?

Jest to problem, z którym borykają się chyba wszystkie szkoły, nie tylko
nasza, istnieje odkąd są szkoły a w nich uczniowie. Trzeba wiedzieć o tym,
że palenie e-papierosów jest równie szkodliwe jak palenie zwykłych
papierosów. Wg ostatnich badań substancje zawarte w e-papierosach
w niektórych przypadkach działają bardzo niekorzystnie na młody
organizm i co jest ciekawe najwięcej e-papierosów palą uczniowie
najmłodszych klas. Mam w gabinecie dość dużą kolekcję e-papierosów
odebraną uczniom w czasie przerw czy nawet lekcji. Zawsze mówią, że
rodzice wiedzą o paleniu przez nich e-papierosów, ale jak dotąd nikt
z rodziców nie zgłosił się do mnie aby odebrać te „zabawki”. Zastanawiam
się tylko skąd mają pieniądze na tą niezbyt tanią i wątpliwą przyjemność.
Czasem moje „kazania” skutkują - zdarzają się przypadki, że przychodzą
rodzice jak również sami uczniowie dziękując za pomoc w zwalczeniu tego
nałogu.
W jakiej roli czuje się Pan Dyrektor lepiej - wicedyrektora czy

nauczyciela wychowania fizycznego?

Zarówno jako nauczyciel w-f jak i wicedyrektor muszę podejmować
popularne i niepopularne decyzje dotyczące organizacji lekcji, jak również
pracy dydaktyczno-wychowawczej całej szkoły.



Już 1 6 rok (chyba już za długo - w tym wieku czas szybko ucieka) jestem
wicedyrektorem tej szkoły. Zawsze staram się wywiązywać jak najlepiej
z obowiązków nauczyciela jak i wicedyrektora. Myślę, że kiedyś ocenią to
najlepiej sami uczniowie i nauczyciele, z którymi do tej pory współpracuje
mi się bardzo dobrze. Jako członek zespołu nauczyciel i wychowania
fizycznego decyzje, programowe, kalendarz zawodów sportowych, dzielenie
się wiadomościami z zakresu prowadzenia zajęć podejmujemy prawie
zawsze razem. Jako wicedyrektor niektóre decyzje muszę podejmować sam
co może być korzyścią lub niekorzyścią dla danej strony. Z reguły staram
się to wszystko wypośrodkować dla dobra „ogółu”.

W którym stroju czuje się Pan najlepiej w garniturze czy dresie?

Szczerze mówiąc zawsze dobrze się czuję ubrany na sportowo,
niekoniecznie w samym dresie. Niestety moja funkcja nie pozwala mi
zawsze na to, dlatego na I piętrze z reguły jestem pod krawatem, natomiast
w podziemiach mam pełny luz.

fot. S. Marciniec



Czy jest jakaś lekcja lub wydarzenie, które najbardziej Pan Dy-

rektor zapamiętał?

Jeżeli chodzi o lekcję to najbardziej utkwiła mi w pamięci lekcja zaraz na
początku mojej kariery nauczycielskiej w szkole, na którą zapowiedziała się
znana pani wizytator celem udokumentowania moich umiejętności w pro-
wadzeniu zajęć wychowania fizycznego i potwierdzenia tego odpowiednim
certyfikatem. Ówczesny wtedy dyrektor Jan Krawczyk długo tłumaczył
pani wizytator o moich umiejętnościach, pracy na uczelni, uprawnieniach
instruktorskich i trenerskich. Niestety, pani powiedziała, że musi być na
dwóch moich lekcjach bo nie mam uprawnień do prowadzenia zajęć w
szkole średniej. Po wizytowanych lekcjach pani stwierdziła, że mogę być
nauczycielem. Przed tymi lekcjami miałem tremę gorszą niż przed maturą
czy egzaminami na uczelni. W tamtym okresie były również organizowane
Dni Sportu oraz różnego rodzaju zawody sportowe. Biegi przełajowe
organizowaliśmy za halą sportową - wtedy był jeden problem, gdyż cały
teren był zarośnięty wysoką trawą i chwastami na wysokość dorosłego
mężczyzny. Z kolegą Ryśkiem Słowikiem wpadliśmy na pomysł, by wykosić
ścieżkę do biegania. Kolega Rysiek załatwił kosy i do późnych godzin
wieczornych uporaliśmy się z trawą i chwastami. Miel iśmy dwa problemy „z
głowy” - zawodnicy musiel i biegać wykoszoną ścieżką, nie skracali dystansu
i tym samym nie musiel iśmy ustawiać sędziów na poszczególnych
odcinkach. Była dobra zabawa.

Byłem wychowawcą klasy o specjalności maszyny elektroniczne i systemy
cyfrowe. Była to klasa 32 osobowa, z której 30 uczniów dostało się na
wyższe uczelnie . Wszyscy byli bardzo zdolni i wiedziel i czego chcą w życiu
- szczególnie jeden Adaś był wyjątkowy bo skończył Politechnikę
Krakowską i Akademie Medyczną we Wrocławiu. Do dziś jak czasem się
spotykamy to zawsze mile wspomina szkołę, a zwłaszcza kierunek jaki
ukończył, który w obecnych czasach nowych technologii, komputeryzacji
i urządzeń elektronicznych jest mu tak przydatny jako lekarzowi.

Czy był jakiś uzdolniony uczeń w karierze zawodowej Pana Dy-

rektora?



Zawsze witamy się dzień dobry mgr inżynier - doktor - lekarz. W następnej
klasie, również elektronicznej, na 33 uczniów do odebrania świadectwa
z paskiem wychodziło 1 5 - 20 uczniów. Również byli sportowcy Michał
Kubisztal - były reprezentant Polski w piłce ręcznej oraz wielu innych
piłkarzy ręcznych, nożnych, koszykarzy grających w I i I I l igach. Byli również
lekkoatleci, którzy reprezentowali województwo i Polskę w grupach
młodzików i juniorów.

Jaka jest ulubiona dyscyplina sportu?

Piłka ręczna, którą to dyscyplinę trenowałem od szkoły podstawowej, jak
również mam uprawnienia trenerskie. Miałem również mały epizod z szer-
mierką, a dokładnie z floretem, w którą to bawiłem się w Klubie
Sportowym „Unia”, gdyż taka dyscyplina była wtedy w tym klubie.
W dobie, kiedy jeszcze nie było komputerów, telefonów komórkowych
i innych gadżetów elektronicznych trzeba było coś z wolnym czasem robić,
dlatego popołudniami był sport, a także był czas na naukę gry na in-
strumentach, co nie przeszkadzało w nauce.

Ulubiony sportowiec?

Nie mam szczególnie ulubionego sportowca. Cenię wszystkich, którzy chcą
coś w życiu osiągnąć swoją postawą i zaangażowaniem w to, co robią oraz
osiągają sukcesy na swoim „podwórku” i arenie międzynarodowej. Dzisiaj
chłopak przychodząc do klubu obojętnie jakiej klasy rozgrywek
zespołowych czy indywidualnych pierwsze o co pyta, to ile dostanę
pieniędzy (chce już zarabiać, niewiele jeszcze umiejąc i nie wie czy w danej
dyscyplinie sportu osiągnie jakiś przyzwoity poziom). Niestety, czasy się
zmieniają i my, jako już starsze pokolenie pewnych rzeczy, nawyków i przy-
zwyczajeń nie zmienimy.

Jaką dałby Pan Dyrektor wskazówkę czytelnikom naszej gazetki,

aby osiągnęli życiowy sukces?



Osobowość szkoły
w tym numerze prezentujemy sylwetkę

Krzysztofa Siwaka z klasy 4 Ib

Generalnie to zacząłem w wieku lat
czterech (chodzi o iluzję-magię...)
Dostałem pierścienie, które się
łączą i książkę o iluzji. Uczyłem się
sam, oglądałem "the masked
magician", potem przyszedł David
Blaine i Chris Angel. Oglądałem ich
programy w telewizji znając już
podstawy i domyślając się jak to
zrobil i .
Od małego lubiłem „kombinować”...
Mój pseudonim sceniczny to La2y
(od ang. leniwy przekształcone za
pomocą zamiany Z na 2, żeby było
śmieszniej :) , albo tak młodzieżowo,
taka moda...) . Wziął się od tego,
że jestem leniwy ;).

Przede wszystkim praca nad sobą, zdyscyplinowanie, można mieć marzenia,
które jeżeli bardzo tego chcemy, również się spełniają. Nie zrażać się
porażkami, które każdemu się zdarzają, trzeba je pokonywać, a nie siedzieć
w „kącie” i płakać. Pamiętać o tym, aby dobierać sobie prawdziwych
przyjaciół, bo wrogowie sami nas znajdą. Wytyczyć sobie w życiu jakiś cel,
nie zawsze na początek wysokich lotów, a po osiągnięciu tego celu stawiać
sobie poprzeczkę coraz wyżej, czego życzę wszystkim uczniom naszej
szkoły.

Jest iluzjonistą !

fot. zbiory prywatne



Każdemu czasem się nic nie chce i chciałby wtedy zaznać odrobinę magii.
Wykonuję magię "close up" potocznie zwaną uliczną. Uważam, że
najpotężniejsza magia to taka, która dzieje się w rękach widza. W re-
pertuarze mam kilka tysięcy tricków od monet przez karty po lewitacje itp.
Zawsze noszę ze sobą karty i gumki recepturki, albo balony (można się
zdziwić co da się z nimi zrobić). Wykorzystuję też przedmioty użytku
codziennego, pożyczone, najbardziej lubię telefony komórkowe. Zdziwienie
osoby, która właśnie dała mi swój telefon, a ja włożyłem go do
napompowanego balona jest nie do opisania. I o to właśnie chodzi, nie
obnoszę się z tym, że jestem jakimś wielkim magikiem, czasem na
imprezach pokazuje swoje umiejętności, dla czystej przyjemności
oglądających. Nie ma nic lepszego niż zadziwienie i uśmiech na twarzy
kogoś, komu pokazałem jedną ze swoich "sztuczek". Sam kiedyś byłem "tym
zdziwionym". Teraz wiem, jak zrobić praktycznie wszystko, dlatego widząc
kogoś doceniam jego lata pracy, które poświęcił na dopracowanie tricku.
A zatem... nie pytaj mnie jak to zrobiłem i czy pokaże jeszcze raz, to wbrew
pierwszym dwóm zasadom magii. Przypatrz się uważnie i zastanawiaj do
końca dnia jak to zrobiłem...

fot. zbiory prywatne



Wywiad z Panią Ulą
„kierowniczką”

fot. Dominik Kiwior

Jak długo Pani pracuje,

i jak się Pani czuje w

naszej szkole?

Pracuję już długo, bo 30 lat
minęło od tamtego roku,
więc już 31 rok idzie.
Czuję się dobrze, zawsze
chciałam pracować z mło-
dzieżą. Dawniej praco-
wałam z młodzieżą
w moim wieku, a teraz
przyszła młodzież w wieku
moich dzieci, także czuję
się dobrze, jakoś po
prostu czuję, że do
emerytury dociągnę pracę
w tej szkole.
Jak często zdarza się

uczniom zgubić klu-

czyk lub jakiś inny

przedmiot?

Jak często? No od września bardzo dużo, choć niektórzy się zgłaszają jak
coś znajdę. W tym roku mniej, ale jak powstały szafki to było tak, że
codziennie ktoś zostawił kluczyk w szafce, ponieważ zapominali, że to
trzeba zamknąć i wziąć ten kluczyk. Ale przeważnie jest tak, że cały rok coś
leży, ale są takie dni, że przychodzą uczniowie na drugi dzień, czy po
tygodniu i odbierają sobie rzeczy.

Jaki ma Pani kontakt z młodzieżą?



Kontakt mam nadzieję, że dobry, ogólnie zawsze przychodzą, chcą pomagać
mi tu w szatni. Nieraz naprawdę z różnym problemami przychodzą i pytają
się mnie, o rzeczy, o które powinni rodziców pytać, ja im odpowiadam,
są zadowoleni, więc wydaje mi się, że chyba mam dobry kontakt.

Czy uważa Pani, że młodzież w dzisiejszych czasach jest mniej

kulturalna?

To znaczy coś w tym jest, nie wiem czy to dlatego, że są to młodsze
pokolenia rodziców, bo dawniej młodzież gdzieś tak bardziej ręce miała
wyciągnięte, nie w kieszeniach. Gdy wchodzą do szkoły, to kłaniają się, ale
bardziej znajomi, trudno mi powiedzieć, że wszyscy są mniej kulturalni,
ale coś jest, bardziej kulturalne są dzieci rodziców należących do starszego
pokolenia. Dawniej częściej mówil i „dzień dobry, proszę, dziękuję”. Teraz
młodzież jest taka bardziej nerwowa, może przez to, że jest telewizja, są
komputery, gry różne. Tak mi się wydaje, że zapominają powiedzieć nieraz,
nawet wchodzą, zapomną się, przeproszą ukłonią się, mi się wydaje, że coś
jest inaczej niż dawniej.

Słyszeliśmy, że w młodości interesowała się Pani sportem, jaką

rolę odgrywał on w pani życiu?

Bardzo lubiłam grać w piłkę ręczną, miałam dobre biegi, krótkie nogi, ale
dobrze biegałam, więc lubiłam grać. Teraz w szkole pytam się chłopców
czy w coś grają, a oni mówią, że nie, a są wysokiego wzrostu, to zawsze się
dziwię. Ja byłam niska i potrafiłam grać w ręczną, a oni mają po 2 metry
i nie chcą grać w koszykówkę czy siatkówkę. Podsumowując, lubiłam sport
tylko tyle, co na w-fie mogłam sobie zagrać.

Było jedno takie wydarzenie, którego nie zapomnę do dzisiaj . Chodził
do szkoły syn policjanta. Nie zostawił rzeczy w szatni, bo miał pierwszy w-f.
A potem oskarżył, że zginęły mu rzeczy w szatni, zgłosił to tacie. Tata
przyjechał z policjantami, psami i szukali, i nie znaleźl i tych ubrań. Zostałam

Czy było jakieś wydarzenie, które sprawiło Pani problem?



oskarżona, że zginęły, że szatnia nie jest pilnowana. Co się okazało?
Po 7 godzinach, gdzie uczniowie już skończyli lekcje wychowania
fizycznego, że kurtka i buty wiszą w szatni w-f. Zadzwoniłam do taty i po-
prosiłam żeby przyjechał sam. Przyjechał z synem. Powiedziałam temu
synowi, że miał wf i na pewno zostawił rzeczy w szatni od w-fu . Wtedy on
przypomniał sobie, że tak, że mógł zostawić na w-fie. Źle się wtedy
poczułam, bo na przerwie przy uczniach zostałam oskarżona o kradzież
przy policjantach, już wtedy miałam przepracowane prawie 27 lat.
Natomiast przy dyrekcji ten ojciec mnie bardzo przeprosił, że zaufał
synowi, a nie po prostu mnie. Syn bardzo chciał się potem odwdzięczyć, ale
ja uznałam, że wystarczy dziękuje i nic mi więcej nie trzeba. Powiedziałam
mu, żeby na następny raz po prostu wiedział, gdzie zostawia ubrania, żebym
ja nie miała takich sytuacji. To była właśnie jedyna taka sytuacja przez te
wszystkie lata.

Czy przypomina sobie Pani jakieś zabawne wydarzenie mające

miejsce w naszej szkole?

Przez tyle lat co pracuje w tej szkole raz był wybierany najprzystojniejszy
nauczyciel . Było wtedy dużo młodych nauczyciel i , wśród nich był taki jeden
profesor od PO (przysposobienie obronne - przyp. red.) . Był młodym kawalerem,
wiem, że dużo dziewczyn się w nim podkochiwało, również niektóre
nauczycielki. No i jak doszło do akademii na auli, to on wygrał. Ja nie
pamiętam więcej takich sytuacji. Pamiętam, że Mikołaj chodził dawniej i sło-
dycze rozdawał.

Jak spędza Pani wolny czas?

Ja ogólnie bardzo dużo czytam , czytam dużo książek , nie tylko lektur bo
też lubię sobie na przykład przeczytać jakieś inne dobre książki np. „Quo
Vadis”. Widziałam film w telewizji , ale ja wolę przeczytać. Tak samo i "Harry
Pottera", zawsze się śmiałam, uczeń mi powiedział, że bardzo dobra jest
książka więc czytałam. Dużo czytam i po prostu lubię rozwiązywać
krzyżówki, co mi to daje, że czytam dużo książek? Po prostu wiem dużo



haseł do krzyżówek, bo są z książek. A w wolnym czasie, mam teraz pieska,
suczkę, więc lubię chodzić na spacery po lesie, dla relaksu.

Motto życiowe?

Ja tak zawsze mówię, uśmiech na twarzy, tak jak ja, iść dalej uśmiechnięta,
nie przejmować się, nie dobierać sobie nic złego do serca, bo jakbym brała,
to bym na pewno nie przepracowała tyle lat. Zawsze biorę wszystko
w żartach i z uśmiechem . Myślę, że takie jest moje motto życiowe.

Kącik ekologiczny

O ptakach słów kilka…

Rozmawiali: Dominik Kiwior, Andrzej Szal, MichałWaśko

mgr Beata Kotaś



Idzie wiosna a z nim nadchodzi sezon lęgowy ptaków. Jest to dobra okazja,
aby przez chwilę zastanowić się nad obecnością tych wdzięcznych
stworzeń w naszym otoczeniu.
Marzec, kwiecień i maj to okres, kiedy większość ptaków szuka miejsc
lęgowych i składa jaja. Coraz częściej jednak ta naturalna potrzeba
stanowiąca o ptasim być, albo nie być natrafia na przeszkody, którym
w dużej mierze jesteśmy winni my, ludzie. Dotyczy to przede wszystkim
terenów miejskich, które rozrastają się w zastraszającym tempie.
Wzmożona rozbudowa następuje przede wszystkim kosztem terenów
zielonych, które są głównym miejscem bytowania i żerowania ptaków.

Zieleń która w miastach jeszcze pozostała cierpi z powodu fatalnej polityki
zarządzania, obliczonej bardziej na pozbywanie się „uciążl iwych”, z punktu
widzenia urzędników, drzew i skwerów, niż na jakąkolwiek ich ochronę.
Kolejny problem to termoizolacja starszych budynków. Choć ze wszech
miar pożyteczna, również ze względów ekologicznych, to jednak w zna-
cznym stopniu pozbawia ptaki możliwości gniazdowania w szparach,
załomach i poddaszach domów. Ocenia się, że jest to jeden z głównych
powodów dramatycznego spadku liczebności wróbla w ostatnich latach.
Osobną, bulwersującą kwestią, jest celowe łamanie prawa regulującego
sposób i termin wykonywania termoizolacji. Prace te często wykonywane
są niezgodnie z prawem w trakcie trwania sezonu lęgowego, nierzadkie są
przypadki wypłoszenia rodziców, którzy przestają doglądać złożony już lęg,
lub wręcz barbarzyńskiego zamurowania młodych osobników w gniazdach.
Problemy lęgowe, to jednak dopiero początek problemów jakie stawia
przed ptakami nasza cywil izacja. Po pierwsze coraz większym wyzwaniem
staje się zdobywanie pokarmu.



W miastach jeszcze niedawno ptaki mogły liczyć na odpadki wyrzucane
przez ludzi, żywiły się też nasionami drzew, krzewów i traw oraz owadami
zamieszkującymi tereny zielone. Obecnie śmieci zamykamy szczelnie
w workach i altanach śmietnikowych. Skwery, których nie zamieniono
jeszcze na parkingi, stały się najczęściej sterylnymi trawnikami, są regularnie
koszone i nie dostarczają ptakom żadnego pokarmu. Drzewa i krzewy,
których jest coraz mniej, są też regularnie przycinane, czasem do gołego
pnia i nie wystarczają jako baza żywieniowa.

Ptaki żyjące na terenach wiejskich też nie mają lekko. Rozwój rolnictwa
przemysłowego z jego monokulturami i stosowanymi środkami
chemicznymi w połączeniu ze zmianami klimatycznymi doprowadził w osta-
tnich dziesięcioleciach do systematycznego spadku liczebności ptaków,
nawet tych, uznawanych kiedyś za pospolite. Kolejnym zagrożeniem
cywil izacyjnym, którym naukowcy zajęl i się stosunkowo niedawno, jest
śmiertelność ptaków w dosłownym zderzeniu z wytworami naszej
cywil izacji , takimi jak powierzchnie szklane i przeźroczyste (szklane
wieżowce, okna, ekrany akustyczne), wysokie budynki, a także pojazdy
komunikacyjne. Według specjal istów kolizje ze szklanymi i plastikowymi
powierzchniami są drugim po niszczeniu siedlisk czynnikiem śmiertelności
awifauny. Amerykański naukowiec Daniel Klem w swoich badaniach
udowodnił, że rocznie na każdym budynku w wyniku kolizj i z szybami ginie
od 1 do 1 0 osobników. Bazując na tym założeniu oszacowano śmiertelność
ptaków na od 1 00 mil ionów do 1 mil iarda, w samych tylko Stanach
Zjednoczonych. Tu jednak dramat się nie kończy. Profesor Klem wylicza:
„Dla porównania warto przywołać inne źródła śmiertelności ptaków
związane z człowiekiem: 1 74 mln ofiar powodowane zderzeniami z l iniami
energetycznymi, 1 20 mln na skutek polowań, 60-80 mln w wyniku kolizj i



z pojazdami, 4 mln w związku z zanieczyszczeniem środowiska i zatruciem
organizmu, od 1 0 tys. do 40 tys. wskutek kolizj i z turbinami wiatrowymi,
setki mil ionów zabite przez domowe koty”1

A oto przykład z polskiego podwórka, ukazujący wagę problemu jakim są
dla ptaków wysokie budynki i oświetlenie nocne, wywołujące u nich
dezorientację:
„Znane są przykłady, gdy [… ] w ciągu tylko jednej nocy na Pałacu Kultury
i Nauki w Warszawie rozbiło się prawie 400 ptaków.”
Kiedy podsumujemy te wszystkie dane, aż trudno uwierzyć, że za oknami
w ogóle słychać jeszcze śpiew ptaków. Ktoś może wzruszyć ramionami,
cóż taka cena postępu. Jest jednak duża grupa ludzi, którym nieobojętny
jest los innych stworzeń, i którzy próbują znaleźć jakieś rozwiązania
opisanych wyżej problemów. Naukowcy pracują już nad metodami
zabezpieczeń szklanych paneli i ekranów przydrożnych (niestety
umieszczanie sylwetki drapieżnego ptaka na ekranach akustycznych okazało
się bezużyteczne, w niczym nie zapobiega śmiertelnym zdarzeniom).
Co roku w styczniu tysiące wolontariuszy pod opieką ornitologów rusza
w teren w ramach corocznej akcji l iczenia ptaków - między innymi dzięki
niej wiemy jakim trendom podlegają populacje różnych gatunków. My też
możemy dorzucić swoje trzy grosze. Ptaki potrzebują miejsc lęgowych,
dlaczego nie zasponsorować im własnego M1 ? Dajmy im 5000
centymetrów sześciennych schronienia w wykonanej własnoręcznie, lub
zakupionej przez siebie budce lęgowej. Dla wszystkich, którzy w tym
momencie myślą o tym poważnie, istotna uwaga. Budki lęgowe trzeba robić
z głową, najlepiej według wskazań ornitologów i powiesić w lutym,
najpóźniej na początku marca. Można też wspomóc finansowo organizacje,
które zajmują się ochroną ptaków, między innymi dbając o ich miejsca
lęgowe, na przykład przekazując im jeden procent podatku. Druga kwestia
to zimowo-wiosenne dokarmianie. Niektórzy uważają co prawda, że
zaburza to procesy naturalne ale dr Romuald Mikusek, ceniony ornitolog
i ekolog-edukator komentuje to tak: „Człowiek przez swoją działalność
doprowadził do zaburzenia naturalnych relacji w przyrodzie i zubożenia
środowiska naturalnego tak dalece, że w poczet jego obowiązków zostało
trwale wpisane łagodzenie tych następstw. Jednym z przejawów „zadość-



uczynienia” za straty jest dokarmianie ptaków zimą, które niewątpliwie ma
duży sens. Bezsprzecznych dowodów na znaczenie dokarmiania dostarczyły
eksperymenty, podczas których porównywano przeżywalność kilku
gatunków sikor, z których jedną frakcję dokarmiano w zimie intensywnie,
drugą zaś pozbawiono dodatkowych porcji pokarmu. Wyniki wykazały
dwukrotnie większą przeżywalność tych pierwszych. Różnica ogromna,
gdyż np. z populacji bogatek liczącej 1 00 osobników, do wiosny przeżywa
w takich wypadkach 50 z grupy dokarmianej, a zaledwie 25 - z grupy
pozbawionej ekstrastołówek. Ptaki dokarmiane przystępują do lęgów
w lepszej kondycji, w związku z tym wychowują też więcej piskląt.”3

Niestety dane szacunkowe nie są optymistyczne. W sezonie zimowym ginie
nawet do 70 procent populacji ptaków zimujących i około 50 procent
migrujących. Skoro możemy poprawić te statystyki dokarmianiem,
powinniśmy to robić. Wszystkim niezdecydowanym polecam jeszcze jeden
argument. Każdy, kto kiedykolwiek dokarmiał ptaki wie, jak wielką
przyjemność można czerpać obserwując skrzydlatą drobnicę przepychającą
się pod karmnikiem. No i jak często czujemy satysfakcję z robienia rzeczy
naprawdę dobrej, mającej prawdziwy sens? Dajmy sobie szansę, poczujmy,
jakie to sympatyczne uczucie.

Przypisy:

1 http://bio-study.pl/wp-content/uploads/ptop_ekrany.pdf

2 http://gorzow.rdos.gov.pl/files/artykuly/1 4049/RDOS_Gorzow_publikacja_ochrona_ptakow_w_miescie.pdf

3 http://www.rmikusek.pl/pdf/popularno_naukowe/2_41 -Ptaki_zima.pdf



Turystyka i krajoznawstwo w ZST
25 lat Szkolnego Klubu Turystycznego

PTTK „Wehikuł”

Niespełna 25 lat temu, wiosną 1 992 roku, grupa uczniów Zespołu Szkół
Technicznych, głównie z ówczesnych klas pierwszych i drugich, pod opieką
prof. Pawła Golca postanowiła utworzyć Szkolny Klub Turystyczny.
Zebranie Założycielskie odbyło się w kwietniu 1 992 r. w Schronisku
Młodzieżowym w Rozdzielu. Klub został zarejestrowany w Oddziale
„Ziemi Tarnowskiej” Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
w Tarnowie, jako Szkolne Koło PTTK Nr 63 oraz w Oddziale
Wojewódzkim Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Tar-
nowie, jako Szkolne Koło PTSM.
Szkolny Klub Turystyczny do dziś jest organizacją uczniowską ZST
kreującą w Szkole działalność krajoznawczo-turystyczną rozwijaną
wcześniej, już w czasach Technikum Chemicznego Zakładów Azotowych
w Tarnowie, w ramach struktur Związku Harcerstwa Polskiego i orga-
nizacji młodzieżowych, a później, w latach 80-tych, jako SKKT - Szkolne
Koło Krajoznawczo-Turystyczne. Od 201 1 r. SKT nosi nazwę „Wehikuł”,
nawiązującą do tytułu utworu Ryszarda Riedla „Wehikuł czasu”, w wyko-
naniu zespołu Dżem, który często śpiewany przy ogniskach stał się
nieoficjalnym hymnem Klubu.



Klub organizuje wiele cyklicznych imprez, w większości których mogą
brać udział wszyscy uczniowie Szkoły. Są to między innymi: Jesienny Rajd
Górski "TRAMP", Zlot Członków Klubu, Klubowe Andrzejki, Rajd
"Powitanie Wiosny", majowy Szkolny Rajd Górski ZST pn. "... Wehikuł", na
który kilkukrotnie zapraszani byli gimnazjal iści oraz Szkolne Dni Turystyki
organizowane w formie biwaku pod namiotami, w czerwcu, na
zakończenie roku szkolnego. W lecie odbywają się Zloty Absolwentów
i wyprawy w Tatry.
Uczestniczymy również w różnego rodzaju imprezach międzyszkolnych
organizowanych przez Oddział PTTK Ziemi Tarnowskiej oraz inne szkoły,
zdobywając l iczne nagrody i wyróżnienia. Do takich imprez należy Rajd
Górski "Złoty Liść", podczas którego nawiązywane są znajomości i wy-
mieniane doświadczenia między uczniami z wielu szkół.
Wędrując po górach uczestnicy rajdów - klubowicze, ale również ucznio-
wie niezrzeszeni doskonalą swoje umiejętności uprawiania turystyki
kwalifikowanej oraz zdobywają kolejne stopnie Górskiej Odznaki
Turystycznej PTTK. Najlepszym w tej dziedzinie okazał się Adrian Darłak,
który w ciągu 2 lat (201 5-201 6) zdobył odznakę popularną, małą brązową
i małą srebrną.

fot. zbiory prywatne



Od 201 6 roku działa w Klubie sekcja geocaching. To nowa dyscyplina - gra
terenowa polegająca na znajdowaniu za pomocą GPS ukrytych wcześniej
w terenie pojemników - „skarbów” i odnotowanie tego faktu na stronie
internetowej. Geocaching jest zabawą międzynarodową kierowaną do
poszukiwaczy przygód w każdym wieku. Jej uczestnicy utrzymują ze sobą
kontakty i organizują cykliczne spotkania. Założycielem i prezesem sekcji
jest Emanuel Smołucha z kl. 3 T. Ostatnio Emanuel poproszony był do
przeprowadzenia prelekcji na temat geocachingu w Gimnazjum
w Rzuchowej.
W Klubie obowiązują demokratyczne zasady zgodne z Ordynacją
Wyborczą PTTK, według których władze Klubu - Zarząd i Komisja
Rewizyjna są wybierane przez ogól członków Klubu spośród uczniów -
członków SKT. Funkcję opiekuna Klubu pełni nauczyciel zatwierdzony
przez Dyrektora Szkoły i Radę Pedagogiczną. Od ostatniego Walnego
Zebrania Sprawozdawczo Wyborczego Klubu, które odbyło się 26
października 201 6 r., funkcję Prezesa Zarządu Klubu pełni Adrian Darłak
z klasy 3 N, a Prezesem Komisji Rewizyjnej Klubu jest Magdalena Smosna
z kl. 3 A. Opiekunem Klubu od 25 lat (z kilkoma przerwami) jest prof.
Paweł Golec.

fot. zbiory prywatne



Od początku istnienia Klub zrzesza po kilkadziesiąt uczniów z klas od
pierwszych do czwartych oraz absolwentów deklarujących chęć
przynależności po ukończeniu Szkoły. Zaszczepił umiłowanie wędrówek
górskich u wielu. Dla niektórych wyjazd w czasie nauki w szkole był
jedyną okazją zwiedzenia polskich gór, od Bieszczadów po Góry Izerskie.
Przez całe 25 lat działalność Klubu jest wspierana przez Dyrektora Szkoły
a uczestnicy imprez otrzymują wielokrotnie wsparcie finansowe Rady
Rodziców ZST.

fot. zbiory prywatne

Duża część absolwentów, już jako studenci, osoby pracujące, wraz z rodzi-
nami wędrują po górach. Jednym z ważnych wydarzeń, w ćwierć wiecznej
historii Klubu, jest zdobycie przez członka „Wehikułu” - absolwenta ZST
z roku 201 2 - Tomasza Jaśkiewicza, dnia 29 września 201 5 r. najwyższego
szczytu Karpat. To, że jest to po części zasługa Szkoły i Klubu można
wyczytać w SMS-ie do opiekuna Klubu Pawła Golca: „Zdobyłem Gerlach,
… podopieczny z „WEHIKUŁU” wszedł na 2655 m n.p.m.”
W roku 201 7 Szkolny Klub Turystyczny obchodzi 25 rocznicę powstania.
Pod tym hasłem odbywać się będą imprezy organizowane od wiosny. Już
dziś zapraszamy na Szkolny Rajd Górki ZST „Wehikuł 25-lecia”, który



odbędzie się w maju w Bieszczadach.
Na początku lipca na Brzance odbędzie się „Zlot 25-lecia SKT”, na który
zapraszamy absolwentów ZST - byłych członków i sympatyków Klubu.

fot. zbiory prywatne

Jeżeli lubisz góry i chcesz je lepiej poznać, chcesz przeżyć

niezapomniane przygody w gronie przyjaciół zapisz się do

Szkolnego Klubu Turystycznego. Aby to uczynić wystarczy

zgłosić się do kogoś z Zarządu Klubu.

Szczegółowe informacje, skład władz, ogłoszenia i fotorelacje z imprez
znajdziesz na stronie internetowej skt.zst.tarnow.pl oraz w gablotach
klubowych (na parterze w budynku głównym oraz na I I piętrze w budynku
pracowni).

mgr Paweł Golec

fot. zbiory prywatne



Kącik matematyczny

Złota myśl o matematyce:
"Matematyka jest królową wszystkich nauk, jej ulubieńcem jest

prawda, a prostota i oczywistość jej strojem."

(Jędrzej Śniadecki)

Humor matematyczny ;)

N - Ile to jest 7 razy 6?

U - 42.

N - Bardzo dobrze.A ile to jest 6 razy 7?

U - 24.

Po klasówce z matematyki rozmawia dwóch kolegów.

- I le zadań rozwiązałeś?

- Ani jednego.A ty?

- Ja też ani jednego. I pani znowu powie, że ściągaliśmy od siebie.

Ciekawostki matematyczne

Cyfry rzymskie są powszechnie znane i są używane jeszcze obecnie, między
innymi na tarczach zegarów. Wiadomo, że L oznacza 50, C -1 00 , D- 500,
M-1 000. Symbole C i M są początkowymi l iterami słów: „centrum” - 1 00
i „mil le” - 1 000. Symbole L i D są prawdopodobnie również początkowymi
l iterami pewnych słów, ale słowa te nie zachowały się. Należy przypuszczać,
że były to słowa jakiegoś łacińskiego narzecza. Za pomocą cyfr Rzymianie
pisal i l iczby, stosując zasadę dodawania lub odejmowania np. LX=60
(50+1 0); XL=40 (50-1 0); CM=900(1 000-1 00); MC=1 1 00(1 000+1 00) itd.

mgr Dorota Bartoń



Kącik języka angielskiego
Kolejny Szkolny Tydzień Kultury za nami. Wśród wielu atrakcji i konkursów
dających Wam, drodzy uczniowie możliwość sprawdzenia swojej wiedzy
i umiejętności znalazły się konkursy z języka angielskiego dla uczniów
poszczególnych klas, jak również konkurs wiedzy o kulturze i historii
krajów anglojęzycznych: Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Kanady
i Australi i .



Dla tych, którzy nie mieli możliwości wziąć udziału w żadnym z nich, krótka
próbka tego, z czym mierzyli się wasi koledzy i koleżanki. Zobacz, jak
poradziłbyś sobie z pytaniami poniżej:

I .Wstaw podany czasownik we właściwej formie:

1 . Have you got any plans for the weekend? – Yes, I (meet)
… … … … … … … … … … … … … … … … my friends on Saturday afternoon.
2. Harry (buy) … … … … … … … … … … … … … … … this house 5 years ago.
3. If people (use) … … … … … … … … … … … … … … … … alternative energy
sources instead of fossil fuels the world (not be)
… … … … … … … … … … … … … so polluted. But I don’t think we are ready
for the change yet.
4. How long (you / have) … … … … … … … … … … … … … … … … this car? -
For a month.
5. Do you fancy (play) … … … … … … … … … … … … … … a game of chess?
6. The boy (attack) … … … … … … … … … … … … … … … … by a group of
hooligans when he (walk) … … … … … … … … … … … … … … … … home
from a disco.
7. Painting the room orange was a huge mistake.You should (consult)
… … … … … … … … … … … … … … … … me before you bought the paint!

I I .Wstaw brakujące słowo. Dla ułatwienia podano pierwszą literę.

Kreski oznaczają ilość brakujących liter.

1 . Do you like cycling? – No, I can’t s _ _ _ _ it. I hate sports of any kind.
2. How much l _ _ _ _ _ _ did you take with you on holiday? – Only one
suitcase.
3. What’s so funny? What are you l _ _ _ _ ing at? – Nick’s just told me the
best joke I ’ve ever heard.
4. I ’m really a _ _ _ _ _ _ , I ’ve been call ing Ann since Monday and there’s
no answer. Something must have happened to her.
5. We tried to get tickets, but u _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ they were already
sold out.
6. The men tried to carry the sofa t _ _ _ _ _ _ the door but it was too big.
7.You’d b _ _ _ _ _ stop bullying Stacy or I ’l l tel l the teacher about it.



I I I . Przekształć zdania tak, żeby zachowały oryginalne znaczenie.

Wykorzystaj podane słowo.

1 . Our students needn’t do homework every day. to

Our students … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
2. No other book in this bookshop cost more than this one. most

That was … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … bookshop.
3.You really should reduce sweets in your diet. cut

You … … … … … … … … … … … … … … … … … … … on sweets in your diet.
4. I wil l invite al l my friends from school to my birthday party. be

All … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
5. ‘You don’t need to sign the papers today’ – the sales representative said.
assured

The sales representative … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
6. It’s a pity I don’t know German. only

I f … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .

Wiedza o kulturze i historii krajów anglojęzycznych:

1

3

2

4



7

5 6

8

Odpowiedzi do zadań I - III:

I. 1 . am meeting 2. bought 3. used / wouldn’t be 4. have you had 5. playing 6.
was attacked /was walking 7. Have consulted
II. 1 . stand 2. luggage 3. laugh 4. anxious 5. unfortunately 6. through 7. Better
III. 1 . … don’t have to do homework every day. 2. … the most expensive book in the …
3. … really should cut down … 4. …my friends from school will be invited to my
birthday party. 5. … assured (me/us) that I/we didn’t need to sign the papers that day.
6. … only I knew German.
Odpowiedzi do zadań z wiedzy o kulturze i historii krajów anglojęzycznych:

1 . Oscar / Ostatni tydzień lutego.
2.Top Gear / Richard Mark Hammond
3. Kilt / tartan
4. Australia / drożdże
5. 3 razy - letnie: 1 976 Montreal; zimowe: Calgary 1 988,Vancouver 201 0 / pierwsze
miejsce - Kanada zdobyła 1 4 złotych medali, 7 srebrnych i 5 brązowych.
Razem 26 medali



6. London, Downing Street 1 0 /Theresa May
7. Park NarodowyWielkiego Kanionu. / Po raz pierwszy objęty ochroną federalną 20
listopada 1 893 roku, ustanowiono w tym regionie rezerwat leśny. PrezydentTheodore
Roosevelt 1 1 stycznia 1 908 roku ustanowił w tym miejscu pomnik narodowy pod nazwą
Grand Canyon National Monument. Ponad dekadę później, 26 lutego 1 91 9 roku Kongres
przekształcił pomnik w park narodowy.
8. Karibu / dwudziestopięciocentowej

mgr Beata Kotaś

Ciekawostki przyrodnicze

Międzynarodowy zespół naukowców znalazł, w deszczowych lasach Brazylii
1 0 gatunków świecących grzybów, cztery spośród nich, były wcześniej
nieznane nauce. Te wyjątkowe grzyby należą do rodzaju Mycena , do którego
zalicza się ok. 500 gatunków grzybów z całego świata. Do tej pory odkryto
33 gatunki grzybów, które mają zdolność świecenia (bioluminescencji- która
jest ubocznym skutkiem pewnych reakcji chemicznych, które zachodzą
w organizmie takich grzybów). Duży postęp w tym badaniu był w 2002
roku, kiedy to trójka badaczy rozpoczęła badania w lasach deszczowych
Brazylii , gdzie w ciągu siedmiu lat, znaleziono aż dziesięć gatunków
świecących grzybów (30% gatunków) w tym cztery do tej pory nieznane
m.in. Mycena luxarboricola (fot. u góry po prawej) rosnąca na gałęzi drzewa
w pobliżu jednego z terenów turystycznych Sao Paulo. Prawdopodobnie
(wg opublikowanej niedawno teorii) takie grzyby wykształciły zdolność
świecenia, aby przywabić nocne owady które roznoszą ich zarodniki.

Michał Podlasiewicz



Mateusz Różański
wicemistrzem Polski Juniorów !

W poprzednim numerze "Technika" prezentowaliśmy sylwetkę ucznia klasy
3 Ib - Mateusza Różańskiego, zawodnika AZS PWSZ w Tarnowie.

1 3 lutego w Toruniu zakończyły się Halowe Mistrzostwa Polski Juniorów,
w których to Mateusz wywalczył srebrny medal i ustanowił nowy rekord
życiowy w skoku w dal - 7,48m.

Już w pierwszej próbie pokazał, że jest w świetnej dyspozycji. Skok na
odległość 7,40m plasował go w konkursie na drugim miejscu i był jedno-
cześnie jego nowym rekordem życiowym. Pierwsze miejsce po drugiej
kolejce zajmował późniejszy zwycięzca, Jakub Andrzejczak z Aleksandrowa
Łódzkiego, skacząc 7,56m. W czwartej próbie Mateusza przeskoczył o dwa
centymetry Norbert Kański z AZS Gdańsk. W piątej kolejce uczeń ZST
oddał kapitalny skok na odległość 7,48m, poprawiając po raz kolejny rekord
życiowy i wskakując na drugi stopień podium.



„Jestem bardzo szczęśliwy z uzyskanego wyniku, wierzyłem do końca, że mogę
powalczyć o srebrny medal , Norbert skoczył 2cm dalej ode mnie, ale w piątym
skoku sprężyłem się i uzyskałem fantastyczny wynik 7,48! Do złota też niewiele
brakło. Dziękuję trenerowi za perfekcyjne przygotowanie mnie do Mistrzostw.
Wykonaliśmy kawał świetnej roboty.Teraz odpoczynek i przygotowania do sezonu
letniego” - komentował po dekoracji Mateusz.

A tak zawody podsumował trener srebrnego medalisty - Jarosław Wałaszek:
„Fantastyczny konkurs, świetne wyniki, rezultat Mateusza to minimum na
Mistrzostwa Europy Juniorów, a obecnie to 5 wynik w Europie wśród Juniorów na
hali. Należy również podkreślić, że w historii Tarnowa jeszcze żaden junior tak
daleko w dal nie skakał!. Kierujemy podziękowania do podmiotów finansujących
nasze przygotowania do zawodów Gminy Miasta Tarnowa, Grupy Azoty oraz do
Wiesława Klapera za opiekę rehabilitacyjną”.
Gratulujemy i życzymy Mateuszowi kolejnych sukcesów !
źródło:

http://azs.pwsztar.edu.pl/srebro-mistrzostw-polski-juniorow-w-skoku-w-dal

http://www.zst-tarnow.pl/201 7/02/mateusz-rozanski-wicemistrzem-polski

Dariusz Horak



W następnym numerze m.in.:

- Relacja z Dni Kultury Szkolnej

- Podsumowanie Mistrzostw ZST w Halowej Piłce Nożnej

I wiele innych treści przygotowanych specjalnie dla Ciebie !

Poprzednie numery "Technika" znajdziesz na zst-tarnow.pl




