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Drodzy czytelnicy !
WitamyWas po wakacyjnej przerwie.

Mamy nadzieję, że wróciliście wypoczęci i pełni energii !

Pozdrawiamy szczególnie pierwszoklasistów oraz nauczycieli rozpoczynających
pracę w naszej szkole, to właśnie” pierwszaków” na początek bierzemy

w „krzyżowy ogień pytań”. ;)
Obecny numer gazetki, jak zawsze zawiera wiele ciekawych artykułów, wywiadów
i newsów z życia szkoły i nie tylko. Do grona redakcyjnego dołączyło trzech kolegów
z klasy 2 Ib: Konrad Podstawski, Marcin Piotrowicz, Dominik Szewczyk. Życzymy im
sukcesów. Szatą graficzną gazetki zajął się jeszcze nasz absolwent Dariusz Horak,

który jest już studentem UP w Krakowie, serdecznie go pozdrawiamy. ;)
Oczywiście jest także „Niepytajka” ;)

Zespół redakcyjny

graf. zasoby internetu



Tarnów na starej fotografii





Odzyskanie niepodległości przezTarnów

fot. Marzena Gawron, Sławomir Skowron

Na początku ubiegłego wieku krążyła po Tarnowie i okolicy legenda, iż
Polska dotąd nie odzyska niepodległości, dopóki wody Dunajca u stóp góry
św. Marcina nie zaczerwienią się od krwi. Przepowiadano w ten sposób,
jakieś straszne, mające wkrótce nadejść wojenne kataklizmy. Pierwsza
większa bitwa I Brygady Legionów Polskich stoczona została pod
Tarnowem, tuż za górą św. Marcina pod Łowczówkiem, w Wigil ię i Boże
Narodzenie 1 91 4 r. To wtedy właśnie wody Dunajca miały się zaczerwienić
od krwi, gdy przez tę rzekę przewożono rannych.
Tyle legenda, przekazywana z ust do ust. Wpisywała się ona w atmosferę
pierwszych dni Niepodległości, kiedy to Polacy mieszkający w Galicj i
w oszołomieniu wital i nowe państwo polskie, a Tarnów był pierwszym
miastem na ziemiach polskich, ogłaszającym niepodległość.
W wyniku zaborów państwo polskie zostało wymazane z mapy Europy.
Pomimo licznych powstań, nie udało się doprowadzić do odzyskania
niepodległości. Dopiero światowy konfl ikt, w którym wzięły udział



wszystkie mocarstwa zaborcze, stał się szansą na niepodległość. W I wojnie
światowej Rosja stanęła naprzeciw sojuszu Niemiec i Austro-Węgier.
Polacy zobaczyli dla siebie szanse w tym złamaniu solidarności Świętego
Przymierza pilnującego feudalnego porządku w Europie od ponad 1 00 lat.
Taką próbą wykorzystania aktualnej sytuacji politycznej była cała epopeja
Legionów Polskich tworzonych przez Józefa Piłsudskiego. I legenda o krwa-
wym Dunajcu wpisywała się w to pragnienie.

Pod koniec 1 91 8 roku wojna dobiegała końca. W wyniku klęsk na frontach
rozpadało się Cesarstwo Austro - Węgierskie, w Niemczech wzbierała fala
rewolucyjna, która zakończyła się abdykacją Cesarza Wilhelma I I . W Rosji
bolszewicy pod wodzą Lenina i Trockiego zamordowali Cara Mikołaja I I
wraz z rodziną. Rozpadał się stary porządek, przyszedł czas na nowe
wyzwania. Tacy politycy jak Piłsudski czy Dmowski wiedziel i to dokładnie
i potrafil i wykorzystać. To Ojcowie Naszej Wolności, ale mieszkańcy
Tarnowa o tym jeszcze nie wiedziel i .
Tarnów znany jest ze swoich wielkich tradycji niepodległościowych,
których korzenie sięgają czasów spisków galicyjskich, powstania
krakowskiego z 1 846 r., czy chociażby Wiosny Ludów. Jeszcze przed
wybuchem Wielkiej Wojny, w Tarnowie powstały różne organizacje
paramil itarne, m.in. w 1 884 roku słynne Towarzystwo Gimnastyczne
"Sokół" , klub "Strzelec", a także Polskie Drużyny Strzeleckie.



Już na samym początku wojny, do Legionów Polskich wstąpiło 81 2
mieszkańców Tarnowa i jego okolic, by w późniejszym okresie zwiększyć
ten udział do blisko tysiąca osób. Tarnów krótko był okupowany przez
wojska rosyjskie, oswobodziła go dopiero w 1 91 5 roku wielka operacja
tarnowsko-gorlicka. Wyzwolenie Tarnowa zaowocowało wkrótce
wznowieniem działalności niepodległościowej. Organizowano zbiórki dla
walczących legionistów, a także - spośród licznie zgłaszających się
tarnowian - formowano kolejne ich oddziały. Należy tu wspomnieć o po-
staci ówczesnego burmistrza Tarnowa Tadeusza Tertila - doktora praw,
posła do austro-węgierskiej Rady Państwa i Sejmu Krajowego Galicj i .
Pragmatyk, gorący patriota robił co mógł żeby chronić tarnowian w ten
wojenny czas.

Kulminacja niepodległościowych starań Tarnowa przypadła na noc z 30 na
31 października 1 91 8 roku. W godzinach popołudniowych 30 października
zebrała się Rada Miejska, której przewodniczył dr Tertil . Podczas
posiedzenia przyjęto uchwałę, w której czytamy m.in.: "Rada miejska
oświadcza, że Tarnów oddaje się poleceniom rządu warszawskiego i że
organowi rządowemu, utworzonemu przez Radę Regencyjną da posłuch."
Działaniom polityków towarzyszyły działania wojskowych spiskowców.
Kilka dni wcześniej, bo 27 października, polscy żołnierze oraz oficerowie
służący w armii austriackiej, a stacjonujący w Tarnowie, rozpoczęli



przygotowania do przewrotu wojskowego. Plany w czyn zamienil i właśnie
w nocy z 30 na 31 października 1 91 8 roku. Żołnierze 20 Pułku piechoty
oraz członkowie Polskiej Organizacji Wojskowej opanowali m.in. dworzec
kolejowy, budynek poczty, banki oraz ważniejsze urzędy: żandarmerii, policj i ,
telegraficzny, a także siedzibę Starostwa. Już wcześniej ustalono, że
wojskową władzę w mieście przejmie najwyższy stopniem polski oficer. Był
nim dowódca 20 pułku piechoty pułkownik Kajetan Amirowicz. To właśnie
jemu władzę nad wojskiem przekazał austriacki generał - dowódca
tarnowskiego garnizonu.
Tarnów był wolny już o godzinie 7:30, 31 października 1 91 8 roku.
Wyzwolenie Tarnowa przyspieszyło bieg wydarzeń m.in. w Krakowie. Tego
samego dnia porucznik Antoni Stawarz zmobil izował tarnowian służących
w 57 pułku piechoty (tzw. pułk "dzieci tarnowskich"), którzy pospieszyli do
Krakowa, by pomóc w jego wyzwoleniu. Dzięki zainicjowanej przez
tarnowian akcji rozbrojenia Austriaków, gród Kraka cieszył się wolnością
już we wczesnych godzinach popołudniowych 31 października 1 91 8 roku.
W dzień wyzwolenia, adiutant 20 pułku piechoty porucznik Gaebe napisał
pierwszy rozkaz polskiej komendy garnizonu w Tarnowie, zaczynając go od
słów: "Służymy odtąd swemu narodowi i rządowi. Stańmy się jego obroną,
podporą i wyrazem siły. Krew nasza odtąd do Polski należy i tylko za nią
gotowiśmy ją przelać. Niech żyje rząd polski w Warszawie! Niech żyje
armia polska! .

Dziś Święto Niepodległości obchodzimy 1 1 l istopada. Przy tej dacie, jakże
szczególnej dla naszego narodu, powrócić należy do przytoczonej na
samym początku tarnowskiej legendy. Otóż dzień 1 1 l istopada, poza Dniem
Niepodległości, jest również dniem, wspomnianego w legendzie,
św.Marcina. To u podnóża góry zwanej jego imieniem, niedaleko bram
Tarnowa, blisko sto lat temu ważyły się losy polskiej niepodległości.

Sławomir Skowron



Fonoholizm - co to w ogóle oznacza?

Fonoholizm to inaczej uzależnienie od telefonu komórkowego.
Jest to zjawisko nowe, ale opiera się na mechanizmie analogicznym, który
występuje w przypadku uzależnienia od narkotyków, papierosów czy
alkoholu. Objawia się nadmiernym przywiązywaniem uwagi do telefonu
komórkowego oraz nadużywaniem go w różnych codziennych sytuacjach.
W konsekwencji może powodować osłabienie tradycyjnych więzi
społecznych, zarówno w rodzinie, jak i kontaktach z rówieśnikami, czy
zubożenie języka komunikacji. W dłuższej perspektywie syndrom
nadmiernego uzależnienia od telefonu komórkowego może powodować
trudności w nawiązywaniu relacji bezpośrednich, zanik zainteresowań i pasji
młodego człowieka, zaburzenia funkcji biologicznych, tj .: odżywiania, snu,
co może przełożyć się na trudności w nauce, a później w pracy.
W dzisiejszych czasach praktycznie nie rozstajemy się z telefonem
komórkowym. Czujemy dyskomfort, kiedy na przykład zapomnimy telefonu,
wychodząc z domu. Dotyczy to zwłaszcza młodych ludzi - 36 proc.
nastolatków nie wyobraża sobie dnia bez telefonu komórkowego.
Korzystają z nich prawie nieustannie - w szkole (na przerwach i lekcjach)
oraz w domu.
Fonoholizm to nowy rodzaj choroby, którą należy leczyć.

graf. zasoby internetu

Bartosz Blacha



Rozmawiamy z pierwszymi klasami

fot.Teresa Moczyróg

Jak się czujecie w naszej szkole?
- Jest bardzo fajnie miła atmosfera, muzyka na przerwach przyjemnie gra,
co tylko poprawia nastrój.
- Czujemy się bardzo fajnie nauczyciele, którzy nas uczą są super i tworzą
przyjemną atmosferę.
- Mimo że są do późna lekcje jest przyjemnie i dobrze się czuję ze
względu na dobrą atmosferę i ciekawe lekcje.
- Bardzo dobrze, miła atmosfera, fajne lekcje, tylko szkoda że tak dużo
chłopaków a mało dziewczyn.

Czy wybór szkoły, kierunki był przemyślany, czy raczej
przypadkowy?
- Przemyślany od zawsze chciel iśmy być informatykami
- Wybór szkoły był przemyślany lecz kierunek już nie, bo nie dostałem się
na pierwszy wybór.
- Był przemyślany podobał nam się od początku ten kierunek.
- W stu procentach przemyślany.

Czego oczekujecie od samorządu szkoły?
- Wszystko jest ok, nie trzeba od nich nic oczekiwać. ;)



- Toalety męskiej na trzecim piętrze w głównym budynku.
- Żeby butów od listopada nie trzeba było zmieniać.
- Uśmiechu na twarzy
- Żeby podtrzymali dobre imię i miłą atmosferę w szkole.
- Dyskotek i koncertów w szkole.

Czy macie jakieś pomysły zmian w naszej szkole?
- Fajną opcją byłyby więcej rajdów, ognisk itp.
- Jednym z takich pomysłów naszych jest to żeby kursy, które są pół płatne
stały się darmowe.
- Więcej rajdów historycznych.
- Zmiany automatu do kawy.

Jak sobie wyobrażaliście szkołę przed przyjściem tutaj?
- Wyobrażaliśmy sobie szkołę za większą niż rzeczywiście jest.
- Myślałam, że będzie smutno a okazało się wręcz przeciwnie.
- Bałam się, że atmosfera będzie chłodna, zwłaszcza w klasie, ale na
szczęście tak nie jest.

Czy chcecie coś dodać od siebie?
- Chciałbym dodać, że jestem zadowolony ze szkoły, z pracowni,
z kierunku oraz z atmosfery tutaj panującej.

Rozmawiali: Mateusz Marszałek, Bartosz Moryń, Samuel Padło

Humor :)
Poszedł facet do lasu. Tak chodził i chodził, że w końcu zabłądził.
Biega więc po lesie i krzyczy. W pewnym momencie coś go szturcha z tyłu
w ramię. Odwraca głowę, patrzy, a tu stoi wielki niedźwiedź, rozespany,
wściekły, że aż piana z pyska leci i mówi:
- Co tu robisz?
- Zgubiłem się - odpowiada facet.
- Ale czego się tak drzesz?
- Bo może ktoś mnie usłyszy i pomoże.
- No to ja usłyszałem. Pomogło ci?

Teresa Moczyróg



Osobowość szkoły
W tym numerze prezentujemy sylwetkę

Tomasza Łobody - przewodniczącego samorządu ZST.

fot. zst-tarnow.pl

Jak spędziłeśTomku wakacje i czy wracasz wypoczęty?
Wracam wypoczęty, całe wakacje pracowałem, w wesołym miasteczku.
Pod koniec wakacji byłem w Energylandii ze znajomymi, świetnie się tam
bawil iśmy. Byliśmy też w Zakopanem kilka dni, zdobyliśmy Giewont,
zobaczyliśmy Dolinę Pięciu Stawów, troszeczkę po Krupówkach
pochodzil iśmy, tak że dosyć aktywne były te wakacje.

Jakie masz plany, pomysły na nowy rok szkolny?
Jednym z pomysłów jest noc filmowa, planujemy ją w okolicach listopada
/grudnia.



Następnym z pomysłów jest Konkurs Talentów, co będzie nowością w tej
szkole, prawdopodobnie odbędzie się w tygodniu kultury. Odbędzie się też
konkurs na logo samorządu uczniowskiego. Będzie też wiele kiermaszy,
będę się starał o wprowadzenie szczęśl iwego numerka, który będzie
automatycznie losowany przez system na stronie naszej szkoły.

Jak oceniasz ostatni rok szkolny z perspektywy
przewodniczącego?
Poprzedni rok szkolny był bardzo pracowity ponieważ mieliśmy dużo
takich akcji charytatywnych jak np. pomoc Judytce Gałeckiej, wnuczce
emerytowanej nauczycielki naszej szkoły. Dużo akcji było też z Tańcem,
który odbywa się co miesiąc, na dziedzińcu szkoły. Było też wiele kiermaszy.
Generalnie był to mój pierwszy rok, pracy jako przewodniczącego, więc
zorganizowanie tych wszystkich akcji, było dla mnie wyzwaniem.

Czy masz jakieś marzenia, które chciałbyś zrealizować
po skończeniu szkoły?
Jednym z moich marzeń jest wyjechać i na jakiś czas zamieszkać w Stanach
Zjednoczonych. Chciałbym też ukończyć kurs na pilota samolotów
pasażerskich.

Jak sobie radzisz w Młodzieżowej Radzie Miasta?
Sam siebie nie jestem w stanie ocenić jak sobie radzę, naszym zadaniem
jest podejmować dużo, różnych działań, na rzecz uczniów tarnowskich
szkół.

Jak się czujesz na scenie?
Na scenie czuję się dosyć swobodnie. Z początku był to pewien stres,
wypowiadanie się publicznie, przy takiej i lości ludzi. Nasza szkoła l iczy
ponad 800 osób, więc też nie jest to mało, ale miałem już w tym pewne
doświadczenie, ponieważ w podstawówce i w gimnazjum, działałem w kole
teatralnym. Występowaliśmy przed dużą publiką w Krakowie, czy w Tarno-
wie, w Pałacu Młodzieży na różnych konkursach i byliśmy oceniani przez
profesjonalne jury.
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Co ci się najbardziej podoba w naszej szkole, a co nie?
W tej szkole wszyscy tworzymy jedną wielką rodzinę. Nie ma osób
wyodrębnionych z naszej szkoły. Gdy ktoś źle mówi o naszej szkole,
od razu jest reakcja uczniów ZST.
Nasi uczniowie starają się włączać we wszystkie we wszystkie akcje,
organizowane przez naszą szkołę, czy tez sąsiednie. Nasza szkoła została
uznana za najlepsze technikum w Tarnowie, a wśród liceów, najlepsze jest
I I I LO, więc w rankingach jesteśmy najlepsi w wynikach maturalnych.

Czy czujesz się rozpoznawalny, znany w naszej szkole?
Na pewno jestem rozpoznawalny, przez to, że występuję publicznie, więc
wszyscy mnie mogą kojarzyć, jednakże nie jestem przewodniczącym dla
sławy, ale dla dobra uczniów. Staram się stworzyć miłą atmosferę w szkole.
Serdecznie zapraszam do sali samorządu uczniowskiego 21 2A. Mam tam
dyżury w poniedziałki, wtorki i czwartki na długiej przerwie. Możecie
przyjść, porozmawiać ze mną o różnych problemach, o jakich wolelibyście
z nauczycielami nie rozmawiać, albo macie jakieś pomysły na ulepszenie
funkcjonowania szkoły. Jestem otwarty na wasze propozycje.

Czy chciałbyś coś przekazać uczniom naszej szkoły?
Dobrze wybraliście! Ta szkoła was bardzo dobrze przygotuje do
egzaminów zawodowych. Macie możliwość wzięcia udziału
w kursach zawodowych i ukończyć szkołę nie tylko z tym jednym
zawodem, ale też z kwalifikacjami z innych zawodów. Egzaminy w naszej
szkole są zdawane na bardzo wysokim poziomie, więc sądzę, że ta szkoła to
świetny wybór. Dobra lokalizacja, dojazd… Sądzę, że lepszej szkoły nie ma.



Czy chciałbyś coś dodać od siebie na zakończenie tego wywiadu?
Zapraszam wszystkich do współpracy, ponieważ Samorząd Uczniowski, nie
tworzę tylko ja, czy moi pomocnicy, ale cała społeczność Zespołu Szkół
Technicznych w Mościcach, więc jeszcze raz zapraszam wszystkich do
współpracy.

Rozmawiali: Mateusz Marszałek, Samuel Padło

Pasje, hobby, zainteresowania
naszych nauczycieli

fot. zbiory prywatne

Drodzy czytelnicy, zebrałam dlaWas garść informacji od
uczących o ich pasjach i zainteresowaniach pozaszkolnych…
Nie udało mi się dotrzeć do wszystkich nauczyciel i , ale już z tych kilku,
krótkich rozmów wyłonił się całkiem ciekawy wachlarz różnorodnych
zainteresowań.



Teresa Moczyróg

No to zobaczmy: Pan dyrektor Krzysztof Kołaciński interesuje się historią
i kulturą Węgier, dlatego też między innymi bardzo dobrze zna się na
kuchni węgierskiej. Na fotografii gotuje w kociołku gulyasleves, czyli
węgierską zupę gulaszową i to dla większej i lości osób, a jest to trudna
sztuka kulinarna. Ponadto pasjonuje się starymi zegarami i zegarkami,
Sławomir Skowron kibicuje drużynie Real Madryt, Beata Łabno pasjonuje
się dobrą książką oraz tańcem, Paweł Kalita w wolnych chwilach maluje
obrazy, pasją Marty Kaczor jest teatr. Panie Katarzyna Niemiec i Daria
Szydłowska w wolnych chwilach tworzą wspaniałe wypieki, Anna Misiaszek
lubi szydełkowanie oraz turystykę, Marta Połomska-Skrabot interesuje się
psychologią, Dorota Bartoń w wolnych chwilach gra w brydża oraz
wyszywa.
Z kolei Marek Płachta interesuje się modelarstwem samochodowym
i lotniczym, Zbigniew Chmura szachami, Krzysztof Stępak pasjonuje się
motorami i samochodami, Janusz Sadowski dokonuje wspaniałych
renowacji samochodów retro, Wiesław Gawlik robi przetwory, jest m.in
hodowcą pieczarek, Paweł Golec kojarzy się wędrówkami górskimi,
o czym wszyscy wiedzą :), ale też jego pasją jest żegluga, Katarzyna Pokorny
nadaje nowy blask przedmiotom antycznym, Alicja Skaza relaksuje się przy
robótkach ręcznych. Mało osób o tym wie, że Marek Łoś od pięćdziesięciu
lat zajmuje się pszczelarstwem, Agnieszka Respondek pasjonuje się
budowlami z klocków, Małgorzata Kopek kojarzy się z długodystansową,
wyczynową jazdą rowerową, Renata Zgłobicka tworzy wspaniałe zielone
koktajle oraz interesuje się turystyką górską, Marek Gajda gra w piłkę
nożną, a w wolnych chwilach bardzo lubi oglądać filmy, Bogumiła Olchawa
bardzo dobrze porusza się nie tylko w dziedzinie informatyki, ale także
w tańcu ludowym.
Lista zainteresowań nauczycieli jest znacznie większa, ale
najwięcej uwagi z racji swojego zawodu poświęcająWam drodzy
uczniowie.

Kadr z filmu „Stowarzyszenie umarłych poetów”



Wywiad z Panią Marzeną Gawron

Jak długo pracuje Pani w ZST ?
Och, to dość skomplikowane pytanie. To tak jakby zapytać kobietę ile ma
lat? Powiem tylko, że niedługo będę świętować pewien okrągły jubileusz
pracy w ZST.

Gdyby miała Pani możliwość ponownego wyboru kierunku
studiów, wybrałaby Pani zawód nauczyciela historii ?
Myślę, że tak. Daje mi on bowiem wiele satysfakcji, zwłaszcza jak po latach
spotykam moich byłych uczniów, mówiących z szacunkiem
o szkole i nauczycielach, którzy odegrali w ich życiu ważną rolę. Często
wspominają sytuacje, o których ja już dawno zapomniałam.

Co Pani najbardziej lubi w swojej pracy ?
Bardzo cieszę się jeśl i potrafię zainteresować uczniów jakimś tematem, jeśl i
zadają mi pytania, nawet takie, na które nie zawsze jestem w stanie
odpowiedzieć, gdyż to oznacza, że coś ich zaciekawiło. Cieszą mnie ich
sukcesy nawet te niewielkie. Lubię spontaniczność młodzieży,
pomysłowość.

fot. zbiory prywatne



Co robi Pani w wolnym czasie ?
W ostatnim czasie - niestety - nie mam go za wiele. Lubię ciekawą książkę,
pracę w ogrodzie, spotkania ze znajomymi, szkolenia zawodowe, latem
jazdę na rowerze lub jakieś inne zajęcia ruchowe. Zimą marzę o jakichś
ciepłych krajach, chociaż ostatnie lata pod tym względem były dla mnie
łaskawe, gdyż temperatura była w miarę wysoka. Nie znoszę nudy.

fot. zbiory prywatne

Wiemy, że lubi Pani podróże, gdzie zatem udało się Pani już
dotrzeć i gdzie było najciekawiej ?
A skąd posiadacie takie informacje? Rzeczywiście powoli realizuję moje
marzenia związane zarówno z poznaniem kraju jak też troszeczkę świata.
Niestety, z przyczyn finansowych i nie tylko, nigdy wielu ciekawych miejsc
nie uda mi się zwiedzić. Dlatego chętnie słucham tych, którym udało się to
uczynić. Dzięki wycieczkom, służbowym wyjazdom i prywatnym wyprawom
dotarłam najdalej na zachód do Portugalii , tam byłam między innymi z Wa-
mi. Wyjazd ten wpłynął na ważną w moim życiu decyzję, której efekty
realizuję już od czerwca. Najdalej na wschodzie byłam w Gruzji, po której
przejechaliśmy około 1 500 km.



Udało mi się poznać walory krajobrazowe i niektóre zabytki Niemiec,
Austrii, Malty, Krety, Szwajcarii, Czech, Słowacji, Węgier, Ukrainy.
Każda z tych wypraw była dla mnie bardzo ważna. W czasie podróży po
Ukrainie poruszaliśmy się śladami Polaków, którzy kiedyś tam mieszkali
i po których pozostało jeszcze mnóstwo pamiątek. Niestety, wiele z nich
niszczeje. Gruzja zachwyciła mnie swoim niepowtarzalnym krajobrazem.
Gruzini chwalą się, że Pan Bóg podziel ił się z nimi swoją częścią świata.
Warto też wiedzieć, że przyjęl i chrześcijaństwo znacznie wcześniej niż my,
bo już na początku IV wieku. Są bardzo gościnni i lubią Polaków. Tym co
mnie przeraziło to był alfabet gruziński. Nawet moja znajomość alfabetu
rosyjskiego na nic się zdała.

Gdzie chciałaby Pani się jeszcze wybrać ?
Bardzo chciałabym poznać Białostocczyznę, gdyż tej części Polski nie znam.
Jeśl i chodzi o Europę to chciałabym powędrować po Hiszpanii, Rumunii,
Irlandii, Grecji. Marzę też o Rosji, a szczególnie chciałabym zobaczyć:
Petersburg, Ural, Bajkał i chociaż kawałek Syberii. Kuszą mnie też swoim
urokiem Chiny. Obawiam się jednak, że znaczna część moich planów nigdy
nie zostanie zrealizowana. Dlatego chętnie oglądam programy przyrodniczo
-kulturowe dotyczące różnych zakątków świata.

Chodzi Pani również z młodzieżą na regularne oddawanie krwi,
czy uczniowie chętnie biorą udział w tych akcjach ?

Tak, od kilku lat organizujemy wspólne wyjścia młodzieży do stacji
krwiodawstwa. Każdy pełnoletni uczeń ma też prawo sam tam się zgłosić.
Oddanie krwi wcale nie jest proste. Wiele osób się o tym przekonało.
Czasami chęci nie są wystarczające. Każdy musi być zdrowy w 1 00%. Każdy
musi spełnić wiele kryteriów zanim personel medyczny pozwoli mu usiąść
na specjalnym fotelu dla krwiodawców. Zawsze mamy o wiele więcej
chętnych niż tych, którym udaje się oddać krew. Są klasy, z których wiele
osób udziela się pod tym względem, ale mamy klasy, z których nikt nie
chodzi na krwiodawstwo. Może chłopcy się boją?



Od kiedy uczniowie naszej szkoły zaczęli uczestniczyć
w honorowym krwiodawstwie ?
Trudno mi podać konkretną datę, od kiedy młodzież chodzi na
krwiodawstwo. Formalnie Klub HDK istnieje dopiero od 1 995 roku, ale
wiemy, że tradycje honorowego dawstwa sięgają 1 974 roku. Możliwe
jednak, że jeszcze wcześniej nasi byli uczniowie odwiedzali punkt
krwiodawstwa. Myślę, że wcześniejsi opiekunowie klubu mogliby nam wiele
na ten temat powiedzieć.

fot. Patryk Urasiński

Czy chciałaby Pani jakoś zachęcić uczniów do honorowego
oddawania krwi?
Oczywiście. Każdy zdrowy, młody człowiek może pomóc, może komuś
uratować życie. Wiemy przecież, że krwi jako preparatu nie można niczym
zastąpić. Dlatego proszę i zachęcam wszystkich niezdecydowanych do
udziału w kolejnych akcjach. Każdy zainteresowany może zgłosić się
do mnie lub do Michała Nowaka z klasy 4 M, wspólnie postaramy się
odpowiedzieć na wasze pytania dotyczące honorowego dawstwa krwi. Za
oddanie krwi przysługują pewne udogodnienia.



Miała Pani jakieś śmieszne sytuacje związane z rolą nauczyciela ?
Tak wiele i to zarówno wówczas, kiedy jeszcze będąc młodą nauczycielką
pracowałam w szkole podstawowej, jak też w ZST, czy w innych szkołach,
z którymi zetknął mnie los. Dzisiaj z niektórych sytuacji śmieję się. Niestety,
wówczas wcale tak nie uważałam. Każda taka sytuacja uczyła mnie czegoś
nowego.

Rozmawiali: Dominik Kiwior, Andrzej Szal, MichałWaśko

Kącik ekologiczny
Wywiad ze zwycięzcą Tour de ZST - Tomaszem Ciurejem

oraz Paniami nauczycielkami dojeżdżajacymi do szkoły
rowerami.

Rowerowy zawrót głowy
We wrześniu br. obchodzil iśmy Tydzień Zrównoważonego Transportu.
Z tej okazji Szkolne Koło Ekologiczne w ramach akcji Tour de ZST
zachęcało wszystkich chętnych do podjęcia dwutygodniowego wyzwania

fot. Beata Kotaś



dojeżdżania do szkoły na rowerze, który jest najbardziej ekologicznym
środkiem transportu. W akcji wzięło udział 46 zarejestrowanych
uczestników, którzy w sumie przejechali ponad 2 tysiące kilometrów.
Zwycięzcą tegorocznej edycji konkursu został Tomasz Ciurej z kl. 2 Ib,
który przejechał łącznie 240 kilometrów. Poniżej przedstawiamy krótki
wywiad ze zwycięzcą. Poprosil iśmy też kilu nauczyciel i , którzy czasem
dojeżdżają do szkoły na rowerze, żeby podziel i l i się z wami swoimi
refleksjami na ten temat.

fot. Beata Kotaś

Tomek Ciurej kl. 2 Ib - zwycięzcaTour de ZST

BK: Zostałeś zwycięzcą konkursu Tour de ZST. Cieszysz się z tego
zwycięstwa?
TC: Oczywiście. Chociaż zdziwiłem się, że mi się udało, spodziewałem się,
że ktoś inny "wykręci" lepszy wynik.



Śledziłeś na bieżąco ranking?
Pierwszy raz sprawdziłem wyniki pod koniec pierwszego tygodnia,
dokładnie w piątek. Właśnie wtedy dowiedziałem się, że jestem na
pierwszym miejscu więc postanowiłem się zmobil izować i zobaczyć, czy
jeżdżąc do końca konkursu codziennie uda mi się utrzymać najlepszy
wynik.

Musisz być bardzo konsekwentną osobą. Jako jedyny
przyjeżdżałeś do szkoły na rowerze codziennie przez 1 0 dni
trwania konkursu.
Tak, ten ranking z piątku rzeczywiście mnie zmobil izował.

Poniedziałek w drugim tygodniu był katastrofalny pod względem
pogody. Silny wiatr, opady, ostrzeżenia wysyłane smsmem przez
centrum kryzysowe. Nie bałeś się?
No cóż, postanowiłem spróbować. Okazało się, że nie było tak źle.
Znacznie gorzej wyglądał mój powrót do domu parę dni wcześniej. Złapał
mnie wtedy ulewny deszcz i to było naprawdę nieprzyjemne.

Czy myśl o nagrodzie mobilizowała Cię do wysiłku?
Szczerze? W ogóle o tym nie myślałem, robiłem to dla siebie, postawiłem
sobie wyzwanie i chciałem się sprawdzić.

Dlaczego w ogóle zdecydowałeś się na udział w konkursie?
Wiele osób świadomie rezygnowało z udziału, mimo namów naszych
wolontariuszy. Pamiętam jedną osobę, która stwierdziła, że jego rower ma
za ładną ramę, żeby szpecić ją naklejką.
Chciałem w tym roku podciągnąć trochę formę. Trenuję piłkę nożną 2 razy
w tygodniu i pomyślałem, że jazda na rowerze na pewno pomoże. Któregoś
dnia po przyjeździe do szkoły, ktoś wręczył mi ulotkę i zaproponował
wpisanie się na listę. Pomyślałem, dlaczego nie i jakoś to poszło.

Czy poza aspektem zdrowotnym dostrzegasz inne plusy dojazdu
do szkoły na rowerze?



Tak. Okazało się, że jeżdżąc rowerem oszczędzam dużo czasu. Na rowerze
przejazd zajmował mi pół godziny i kilka minut. Ta sama trasa dwoma
autobusami z dojściem na przystanki, oczekiwaniem na przesiadkę
zajmowała mi 30 do 40 minut dłużej. Nie zawsze udało się złapać autobus,
do tego tłok, hałas, spaliny. A na rowerze spokój, jeżdżąc bocznymi drogami
mam ciszę, dookoła przyroda i czyste powietrze - pełen luz.

A aspekt finansowy?
Też poczułem różnicę. Bilety autobusowe kosztują. Tu przez 2 tygodnie nie
wydałem na przejazd ani złotówki.

Dziękuję za rozmowę i jeszcze raz gratuluję wyniku.
Dziękuję.

Rozmawiała: Beata Kotaś

Renata Zgłobicka
BK: Często jeździsz na rowerze?
RZ: W okresie wiosenno-letnim praktycznie codziennie. Na rowerze
przyjeżdżam do pracy, po zajęciach często wybieram się na przejażdżki
czysto rekreacyjnie.

fot. zbiory prywatne



Bardzo lubię jeździć na trasie EuroVelo.

Czy jeździsz czasem na dłuższe trasy?
Tak, dwa lata temu wybraliśmy się z mężem na wakacje rowerowe. Było
bardzo fajnie.

Jaki jest twój stosunek do samochodu?
Cóż, jeżdżę bo muszę. W zimie przesiadam się do samochodu, ale gdybym
mieszkała w ciepłym kraju samochód mógłby dla mnie nie istnieć.

Chciałabym cię zapytać o powody, dla których wybrałaś jazdę na
rowerze.
Po pierwsze zdrowie. Jestem wuefistą i wiem jak ważny w życiu jest ruch.
Dojazd do pracy na rowerze to dobry sposób żeby włączyć aktywność
fizyczną w codzienną rutynę. Poza tym wciągnęła mnie akcja "Pomoc
Liczona kilometrami". Uważam, że to bardzo dobra inicjatywa. I tak jeżdżę
na rowerze, a dodatkowo mogę komuś pomóc, bo każdy kilometr
aktywności, czy to na rowerze czy pieszo przelicza się na złotówki, które
komuś pomagają. A mnie to dodatkowo mobil izuje do wysiłku.

Jak oceniasz infrastrukturę rowerową w naszym mieście?
Fatalnie. Wysokie krawężniki, ścieżki prowadzone slalomem to po lewej, to
po prawej stronie drogi, co wiąże się z koniecznością ciągłego zsiadania
z roweru, bo przecież przez przejście dla pieszych musimy rower
przeprowadzić, włączniki przy światłach ulicznych, do których trzeba
specjalnie podprowadzić rower, dziury w drogach, nierówne ścieżki
rowerowe, niektóre trasy są zarośnięte i nikt się tym nie przejmuje.

A mimo to dalej jeździsz na rowerze? Zachęciłabyś do takiej
aktywności innych?
Tak. Jazda na rowerze uzależnia, takie uzależnienie popieram.

Rozmawiała: Beata Kotaś



Katarzyna Pokorny
BK: Zacznijmy od początku. Czy pamiętasz swój pierwszy rower?
KP: Tak, to był mój rower "komunijny", czyli prezent, który dostałam na
pierwszą komunię. W czasach PRL-u i strasznego kryzysu dostać rower to
było coś. Niestety, po dwóch tygodniach ktoś ten mój cudowny rower
ukradł. Byłam tak zrozpaczona, że mama po jakimś czasie kupiła mi drugi.

Czyli bakcyla rowerowego złapałaś już w dzieciństwie?
Tak. Potem w szkole średniej miałam paczkę kapitalnych przyjaciół, z który-
mi dużo jeździl iśmy. Robil iśmy sobie wycieczki, na przykład do Janowic, czy
Ciężkowic. Pamiętam któregoś razu, kiedy wracaliśmy późno z takiej
wycieczki nasz kolega wjechał do rowu i złamał palec. Dostał za to
odszkodowanie w wysokości trzystu czy czterystu złotych. Wtedy wszyscy
mu zazdrościl iśmy tych pieniędzy i chciel iśmy zrobić to samo, żeby też
dostać odszkodowanie.

A sama miałaś jakiś wypadek na rowerze?
Tak, kiedyś kolega zajechał mi drogę, wywróciłam się i skręciłam kolano.
Potem miałam z nim problemy. A ten kolega, tak w ogóle, został jakiś czas
później moim mężem.

fot. Beata Kotaś



Dalej jeździsz?
Tak. Dwa lata temu kupiłam sobie fajny rower i jeżdżę na nim rekreacyjnie.
Mam w planie częściej dojeżdżać nim do szkoły, zastanawiam się nawet nad
sprzedażą samochodu, żeby mieć większą mobil izację. Nauczyciele mają
siedzący tryb życia, a rower to dobra alternatywa, pomaga utrzymać dobrą
kondycję.

Czy wszyscy w twoim domu jeżdżą na rowerze?
Tak, moja córka właśnie rozpoczęła studia poza Tarnowem i planuje zabrać
ze sobą swój rower, żeby dojeżdżać nim na zajęcia.

fot. zbiory prywatne

Agnieszka Respondek
BK: Słyszałam, że dojeżdżasz czasem do pracy na rowerze.
AR: Tak, czasem do ZST, a trzy razy w tygodniu dojeżdżam z Mościc na Plac
Rybny w centrum Tarnowa, do drugiej szkoły, w której też pracuję. To jest
około sześć i pół kilometra w jedną stronę. Od początku tego roku
szkolnego odpuściłam rower tylko dwa razy.

Rozmawiała: Beata Kotaś



Czy uczniowie to jakoś komentują?
Oczywiście. Mam takiego ucznia, który dziwi się gdy w chłodniejsze dni
pojawiam się na rowerze i wtedy pyta: Jak Pani dzisiaj przyjechała? Na co ja
spokojnie odpowiadam: No wiesz, normalnie. Wyciągnęłam rower z garażu,
siadłam na siodełku, zaczęłam pedałować, a potem to już się jakoś kręciło.
Na co on: Ale przecież jest takie zimno? Odpowiadam, że tylko do
początku ulicy Czerwonej. Potem jest już cieplutko.

Więc rzeczywiście nie masz problemu z tym, żeby wcześnie
rano przejechać pół miasta, często w zimnie, czasem
w deszczu?
Paradoksalnie poranny chłód mi odpowiada. Stanowi świetne orzeźwienie
z samego rana. Poza tym jestem zawsze dobrze przygotowana: mam
wygodne ubranie, chociaż nie jest to strój sportowy. Czasem nawet jeżdżę
w spódnicy. Zresztą rower mam taki, że nawet w sukni balowej czułabym
się na nim dobrze. Książki pakuję do torby, którą mocuję na bagażniku,
a podręczny plecaczek wożę w koszyku. Zmieści się tu też butelka
mineralnej i drugie śniadanie do szkoły. Gdy jest ryzyko deszczu mam przy
sobie kurtkę i toby foliowe na zabezpieczenie bagażu.

Jeździsz sama czy w towarzystwie?
Jeżdżę sama ale po drodze często spotykam innych rowerzystów. W pewne
dni, na przykład na skrzyżowaniu ul. Krakowskiej, Dworcowej i Pułaskiego
często mijam Teresę Moczyróg, która jedzie rowerem w przeciwną stronę,
do ZST. To bardzo sympatyczne, witamy się wtedy wylewnie, czasem
zamieniamy kilka zdań i każda jedzie w swoją stronę. Z kolei w poniedziałki
i środy na światłach na początku ul. Czerwonej zawsze spotykam pewną
elegancką panią (myślę, że pracuje w banku). Utrwalił się nam taki rytuał, że
ona zawsze rusza pierwsza, a ja jadę za nią. Nigdy ze sobą nie rozmawiamy,
ale jest między nami pewna więź.

Nie żałujesz czasem, że nie jedziesz samochodem, bo mogłabyś
wtedy zrobić po drodze zakupy?
Nie. Jeśl i chodzi o zakupy i jazdę na rowerze to odkryłam wręcz odwrotną
zależność.



Jeżdżąc samochodem trudniej jest się gdzieś zatrzymać, często mijałam
sklepy myśląc: o tutaj kiedyś chciałabym wpaść, ale nic z tego nie
wychodziło, bo nie można było tam zaparkować, albo ruch uliczny to
utrudniał. Z rowerem nie ma tego problemu. Zatrzymuję się gdzie chcę,
przywiązuję rower i wchodzę. Mało tego. Dopiero jeżdżąc na rowerze
zaczęłam odkrywać prawdziwe perełki, których nie widziałam jadąc
samochodem. Tu piekarnia z pysznymi wypiekami, tu świetny sklep
z odzieżą, tu kawiarnia. Moje ostatnie odkrycie to właśnie sklep z markową
odzieżą na Krakowskiej i znajdujący się trochę niżej sklep z akcesoriami
fryzjerskimi.

Czy dostrzegasz jeszcze jakieś zalety poruszania się rowerem?
Oczywiście. Moim pierwotnym celem było uniknięcie stania w giganty-
cznym korku, który zaczął się tworzyć po rozpoczęciu prac remontowych
przy wiadukcie na Krakowskiej. Mam dużą frajdę jadąc sobie spokojnie
rowerem i patrząc na frustratów w samochodach tkwiących w korku.
Z drugiej strony, przesiadając się z samochodu na rower zaczęłam widzieć
ruch drogowy z innej perspektywy, dużo się nauczyłam i zrozumiałam
pewne rzeczy, które denerwowały mnie kiedy siedziałam za kółkiem.

A czy rower ma jakieś minusy?
Dla rowerzysty uciążl iwy jest hałas i spaliny, ale po jakimś czasie po prostu
się o nich zapomina. Kolejna sprawa to kiepska infrastruktura rowerowa.
Wystające krawężniki i częste przejeżdżanie, a raczej przeprowadzanie
roweru z jednej strony ulicy na drugą. Zawsze zsiadam z roweru na
przejściu. Jako kierowca wiem, jak niebezpieczny jest rowerzysta
przejeżdżający szybko przed maską samochodu.

Rozmawiała: Beata Kotaś
Teresa Moczyróg
BK: Czy rower zawsze był dla ciebie podstawowym środkiem
poruszania się po mieście?
TM: Tak, zdecydowanie. Po mieście rowerem poruszam się bardzo często.
Jeżeli pogoda sprzyja, (a nawet jeśl i nie sprzyja :)) to jadę do szkoły
i z powrotem - łącznie 1 4 km.



Nawet do dentysty jadę rowerem, żeby się odstresować, czy też do sklepu,
który jest zaraz za rogiem. Tak się już ze sobą zżyliśmy. Jeżdżę głównie ze
względów zdrowotnych, bo np. zakupy pakuję do koszyczka przy rowerze
i nie noszę reklamówek. No tu też mamy element ekologiczny :).
Koszyczek już zdecydowanie wygina się od tych moich zakupów.

Większość osób w Polsce jeździ na rowerze tylko przy dobrej
pogodzie, w okresie od późnej wiosny do wczesnej jesieni. Jak to
wygląda u Ciebie?
Ja jestem od roweru uzależniona, jestem jak by to nazwać
„roweroholikiem”. Jeżdżę od dawna, zintensyfikowałam trochę jazdę do 1 4
km dziennie, gdy się rozchorowałam na cukrzycę. Wysiłek fizyczny jest
bardzo wskazany przy tej chorobie dlatego zdarza się, że jeżdżę nawet
zimą. Kiedyś przyjechałam do szkoły, gdy był spory mróz i na tym mrozie
zamarzła mi grzywka, włosy można było złamać w palcach.
A uczniowie byli przekonani, że to takie trendy, bo wiele słyszeli o moim
fryzjerze. :)

To dosyć ekstremalne podejście. Czy inni komentują ten twój
rowerowy styl?
O tak! Wtedy w zimie mój sąsiad, który jest młodym człowiekiem
stwierdził, że jestem „zakręcona”. Niektórzy uczniowie też na początku
patrzyli na mnie podejrzl iwie, no bo przecież nauczycielka w moim wieku
powinna być dystyngowana i elegancka, a ja zamiast szpilek chodzę
w balerinach. Szybko jednak się przyzwyczail i . Zdarza się nawet, że
spotykam się z komplementami, zwłaszcza od panów pięćdziesiąt plus
(śmiech). Słyszę na przykład: „jakie my w Tarnowie mamy ładne
rowerzystki”. I jest miło.

Jak się zaczęła ta przygoda rowerowa?
Początek mojej przyjaźni z rowerem był trochę „wybuchowy”. Jeździłam na
swoim, takim już trochę leciwym rowerze i pewnego dnia… klasa
logistyczna, której byłam wychowawczynią na zakończenie nauki
w technikum sprezentowała mi rower - uczniowie wjechali nim do klasy



z przyczepionymi do kierownicy zimnymi ogniami, a w koszyku był
olbrzymi bukiet czerwonych róż. To było niesamowite! Zrobiłam, ku ich
uciesze tym rowerem jeden przejazd po szkole i tak to się zaczęło. :)
Gdy mi się zepsuł kilka lat później, to była dla mnie taka tragedia i wielka
rozpacz, że mąż dla świętego spokoju, w ciągu godziny kupił mi nowy.

Rozmawiała: Beata Kotaś

Kącik matematyczny
• ZŁOTA MYŚL O MATEMATYCE:
Kto lekceważy osiągnięcia matematyki przynosi szkodę całej nauce,
ponieważ ten, kto nie zna matematyki, nie może poznać innych nauk
ścisłych i nie może poznać świata.
(Roger Bacon

• HUMOR MATEMATYCZNY:
Pani od matematyki napisała na tablicy "9 : 3" i zapytała Kazia:
- Co powinnam dopisać?
Na to chłopiec:
- Nazwy drużyn!
***
Pani pyta pierwszoklasistę:
- I le jest cztery dodać pięć?
- Osiem?
- No pomyśl jeszcze!
- Siedem!
- Policz na palcach, to przekonasz się, że to dziewięć!
- Chyba nie, bo dziewięć, to trzy plus sześć!
***
Żona wysyła męża do sklepu mówiąc:
- Kup parówki, jak będą jajka, to kup 1 0.
Mąż w sklepie:
- Są jajka?
- Tak.
- To poproszę 1 0 parówek.



Ciekawostki matematyczne
- Który znany uczony urodził się w dzień liczby Pi? (1 4 Marca)
Dzień 1 4 marca stał się nieformalnym świętem na wielu szkołach
i uczelniach - gdyż dzień ten łączy zarówno data pokrywająca się z l iczbą Pi
(3.1 4), jak i rocznica urodzin Alberta Einsteina. W krajach anglosaskich
istnieje tradycja przygotowywania "Pi pie" (wym. paj paj) czyli ciasta Pi.

- Czym jest =(Pi)?
Liczba J to stosunek długości okręgu do długości jego średnicy, jest
wielkością stałą i wynosi w przybliżeniu 3,1 41 5... Ale dlaczego
w przybliżeniu? Dziś jesteśmy w stanie obliczyć wartość pi do mil ionów
miejsc po przecinku. Rodzi się pytanie: jakiego rodzaju to liczba? Wiemy, że
jest bardzo bliska 227≈3,1 4, ale nie ma tu równości. Bl iższa jest wartości
3551 1 3≈3,1 41 5929203..., ale nawet ta liczba nie określa dokładnej
wartości. Czy jest możliwe, żeby liczba pi była równa pewnemu ułamkowi
tym samym należącą do zbioru liczb wymiernych? Odpowiedź brzmi: nie,
jak pokazał Johann Lambert w 1 761 roku. Lambert udowodnił, że J nie jest
pierwiastkiem kwadratowym żadnego ułamka. Ostatecznie w roku 1 882
niemiecki matematyk Ferdinand Lindemann rozstrzygnął podstawowy
problem dotyczący liczby i wykazał, że J jest l iczbą przestępną czyli taką,
która nie jest pierwiastkiem żadnego wielomianu o współczynnikach
całkowitych.



Liczba pi jest więc liczbą niewymierną, taką której rozwinięcie dziesiętne
zachowuje się "byle jak", nie ma w nim żadnego porządku i nigdy się nie
kończy.
Używany dzisiaj symbol J wprowadzony został dopiero w 1 706 roku przez
Wiliama Jonesa, a spopularyzował go Leonhard Euler używając tego zapisu
w dziele Analiza. Swą nazwę zawdzięcza pierwszej l iterze greckiego słowa
"peryferia". Liczba ta nazywana jest również ludolfiną od imienia
niemieckiego matematyka Ludolpha van Ceulena, który wraz z żoną na
początku XVII w. podał jej przybliżenie z dokładnością 35 miejsc po
przecinku, co w tamtych czasach było ogromnym wyczynem. Popularność
liczba pi zawdzięcza występowaniu swoim we wzorach na pole koła czy
objętości kuli, związana jest także z kwadraturą koła - zadaniem
pochodzącym ze starożytnej Grecji, rozwiązanym dopiero przez
Lindemanna.

Dorota Bartoń

Kącik języka angielskiego
• Zabawa z idiomami
A oto kilka pociesznych, dosłownych tłumaczeń polskich zwrotów
idiomatycznych lub słów złożonych na język angielski. Have fun. :)

1 . z góry dziękuję - thank you from the mountain (thank you in advance)
2. coś jest nie tak - something is no yes ( something’s wrong)
3. mówić bez ogródek - talk without l ittle garden (speak one’s mind)
4. podręcznik - undertowel (textbook)
5. zwierzę Ci się - I wil l animal to you (to confide in someone)
6. pierwsze koty za płoty - first cats behind the fences (the first pancake is
always spoiled)
7. nie robić wiochy - don’t’t make a vil lage
8. pokój z tobą - room with you (peace be with you)
9. nie czuję nóg - i don't feel my legs (to be dead on one’s feet)
1 0. dania z kurcząt - Denmark from chicken (poultry)



1 1 . jedzie mi tu czołg - do i have a tank riding here? (are you pull ing my
leg?)
1 2. już po ptakach - it’s after the birds (your goose is cooked)
1 3. ręce opadają - hands are dropping (words fail me)
1 4. bez dwóch zdań - without two sentences (hands down; no two ways
about it)
1 5. czuć do kogoś miętę - to feel mint for someone (to fancy someone; to
take a fancy)
1 6. rzucić grochem o ścianę - throw peas onto a wall (to bang your head
against a brick wall)
1 7. nie być w sosie - to be not in the sauce (not in the mood)
1 8. chodzić na rzęsach - to walk on one’s eyelashes (running on fumes)
1 9. bądź mądry, pisz wiersze - be wise, write poems (go figure)
20. być w proszku - to be in powder (running around like a headless
chicken)
(źródło: http://www.newsweek.pl/styl-zycia/ponglish-najsmieszniejsze-zwroty-angielskie-idiomy,artykuly,359267,1 .html)

Beata Kotaś

Nowi nauczyciele w ZST
Przedstawiamy Wam sylwetki niektórych nauczyciel i

rozpoczynających pracę w naszej szkole.
Pozostałe osoby przedstawimy w następnym numerze.

• Damian Jurusik - w naszej szkole uczę
przedmiotów zawodowych na kierunku technik
Informatyk. Ukończyłem studia magisterskie z matema-
tyki na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie oraz
inżynierskie z Informatyki w Państwowej Wyższej
Szkole Zawodowej w Tarnowie. Uczenie się i uczenie
innych to moja pasja, dlatego nie miałem problemu
z wyborem zawodu. Interesuję się matematyką i infor-
matyką. Poza pracą lubię spędzać czas z rodziną lub
znajomymi,

fot. zbiory prywatne



oglądać filmy o różnorodnej tematyce oraz podróżować. Lubię też czytać
książki - zarówno naukowe w celu samodokształcania się, jak i pozostałe,
dla rozrywki.
Największe wartości mojego życia to: Bóg, Ojczyzna i przyjaźń.

• Wioletta Kijak - nauczyciel języka angielskiego,
poprzednio pracowała w ZSEG w Tarnowie.

• Agnieszka Chmielewska-Surowiecka - nauczyciel
języka niemieckiego od 1 4 lat. Po ośmiu latach powraca
do pracy w ZST. Jeśl i w ferworze obowiązków
zawodowo-rodzinnych uda mi się znaleźć chwilę
wolnego czasu, to nadrabiam zaległości w czytaniu, kinie
lub krótkich wyjazdach.
Pan na zdjęciu to Tałant Dujszebajew, trener PGE Vive
Kielce - mistrzów Polski w piłce ręcznej.

fot. zbiory prywatne

fot. zbiory prywatne

• Karolina Rejkowicz - nauczyciel języka angielskiego.
Z młodzieżą pracuję już od kilku lat. Zanim
rozpoczęłam pracę w Zespole Szkół Technicznych,
pracowałam w Zespole Szkół Plastycznych w Tarnowie.
W wolnych chwilach lubię słuchać muzyki, czytać
książki i oglądać filmy.

fot. zbiory prywatne



• Anna Różycka - nauczycielka wychowania
fizycznego od 1 7 lat.
Hobbistycznie uprawiam sporty takie jak narciarstwo,
pływanie oraz piłka ręczna. Ponadto gram w lidze
seniorskiej drużyny oldbojów reprezentując Pałac
Młodzieży Tarnów. Wraz z zespołem uczestniczyłam
dwukrotnie w "Mistrzostwach Polski w piłce ręcznej -
Masters", za co otrzymałam wyróżnienie od Prezydenta
miasta Tarnowa za osiągniecie wysokich wyników
sportowych. Bardzo lubię pracować z młodzieżą. Lubię
spędzać wolny czas aktywnie wraz z rodziną.
Moją słabością są słodycze

fot. zbiory prywatne

Ciekawostki naukowe
Za mało śpisz - przybierzesz na wadze.
Osoby, które za mało śpią, łatwiej tyją - taką diagnozę postawil i obradujący
w Rzymie włoscy specjal iści od spraw snu. Według naukowców, gdy
dochodzi do zakłócenia naturalnego rytmu dnia i nocy mogą nastąpić
poważne zmiany hormonalne, które pobudzają apetyt.
Na potwierdzenie tej opinii , która obala dotychczasowe przekonania na ten temat,
eksperci przedstawil i dane statystyczne. Wynika z nich, że przeciętna waga
dorosłego Włocha wzrosła w ciągu ostatnich dziesięciu lat o półtora procent,
w tym samym czasie zaś skróceniu uległ średni czas snu - z ośmiu do siedmiu
godzin.
"Stałe niedosypianie zakłóca metabolizm" - powiedziała profesor neuro-
psychopatologii Maria Grazia Marciani z rzymskiego Uniwersytetu Tor Vergata
podczas kongresu, zorganizowanego przez Włoskie Stowarzyszeniu Medycyny
Snu. Dodała, że krótkie drzemki w ciągu dnia nie zastępują długiego nocnego snu.
Z kolei według prezesa Stowarzyszenia Luigiego Ferini Strambi przerywany,
niespokojny sen przyczynia się także do rozwoju cukrzycy.
Z badań wynika, że jedna trzecia Włochów skarży się na przytrafiającą się od
czasu do czasu bezsenność, podczas gdy u 1 5 procent populacji , a więc
u 9 mil ionów ludzi dolegliwość ta ma charakter chroniczny.
(PAP)
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Teresa Moczyróg



Kronika fotograficzna

Uczniowie klas 1 Ia i 1 T/E odwiedzili cmentarz wojenny numer 200
na ulicy Chyszowskiej.

Zbiórka zniczy w ramach akcji „Światełko Pamięci dla Łyczakowa”.

fot. zst-tarnow.pl



Wspólne ćwiczenia przygotowujące Szkołę i Zakłady Chemiczne
do działań w przypadku awarii zagrażającej bezpieczeństwu

sąsiadujących ze sobą jednostek.

Konkurs plastyczny „Bohaterom polskiej niepodległości”.
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