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Sukces naszych debatantów w Poznaniu 

W dniu 9 marca 2018 r. reprezentacja ZSME w składzie Krzysztof Kudroń  

kl. 3 TA, Kamil Chrapusta kl. 4 TM, Jakub Bielaszka kl. 2 TA oraz Patryk Połeć  

kl. 4 TM pod opieką pani Anny Banach wzięli udział w eliminacjach do 

Mistrzostw Polski Debat Oksfordzkich w Poznaniu. 

W naszej grupie znalazły się następujące szkoły: Collegium Rhetoricum II 

Liceum Ogólnokształcące w Olsztynie, Zespół Szkół Licealnych i Technicznych 

nr 1 w Warszawie, I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki 

w Wieluniu i XLIV Liceum Ogólnokształcące im. Antoniego Dobiszewskiego 

w Warszawie. Tezy, z którymi musieliśmy się zmierzyć to: 

1. Patriotyzm dzieli zamiast łączyć. 

2. Wobec nierentowności polskiego systemu emerytalnego, należy 

podjąć decyzję o jego likwidacji w formie przymusowej. 
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3. Budowanie pomników upamiętniających bohaterów narodowych 

powinno być dopuszczalne wyłącznie po upłynięciu określonego 

prawnie okresu karencji. 

4. Egzamin maturalny powinien zostać zlikwidowany. 

 

Z wynikiem trzy debaty wygrane i jedna przegrana nasza szkoła zajęła I miejsce 

w swojej grupie i zakwalifikowała się do fazy finałowej Mistrzostw, które 

odbędą się 14 – 15 kwietnia 2018 r. To jednak nie koniec naszych sukcesów. 

W klasyfikacji ogólnej na 100 mówców występujących w tym dniu 

Jakub Bielaszka zajął II miejsce a Patryk Połeć IV miejsce. 

 

http://zsme.tarnow.pl/wp/wp-content/uploads/2018/03/20180309_084715.jpg
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Mistrzostwo Tarnowa piłki ręcznej chłopców – 

Licealiada 

W dniu 13.03.2018 r. w hali sportowej l Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie 

rozegrany został finałowy turniej w piłce ręcznej chłopców o Mistrzostwo 

Tarnowa w ramach Licealiady. Reprezentacja Naszej szkoły zdobyła brązowe 

medale, pierwsze miejsce zajęła drużyna lV LO, a drugie l LO. Poziom zawodów 

był bardzo wysoki i wyrównany. GRATULACJE! 
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Zestawienie 25 najlepszych mówców 

Organizator Mistrzostw Polski Debat Oksfordzkich w Poznaniu zamieścił 

zestawienie 25 najlepszych mówców wszystkich trzech dni eliminacji. Na 220 

mówców z najlepszych szkół z całej Polski nasz uczeń Jakub Bielaszka zajął 

wysokie 3 miejsce, zaś drugi nasz uczeń Patryk Połeć uplasował się na 9 

miejscu! Gratulujemy i trzymamy kciuki za występ naszej drużyny w Finałach 

MPDO 2018! 
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Sukces młodych techników z ZSME 

14 marca 2018 r. w Krakowie odbył się finał IX Małopolskiego Konkursu 

Własnych Prac Technicznych, w którym uczniowie ZSME zajęli wysokie III 

miejsce w kategorii elektrotechnika/elektronika. Zespół w składzie: Jakub 

Bielaszka, Amadeusz Kotarba i Krzysztof Krzyżak pod opieką dr. inż. Grzegorza 

Szerszenia opracował urządzenie do automatycznego termotransferu płytek 

PCB. Jury turnieju doceniło ciekawy pomysł jak również profesjonalne 

wykonanie urządzenia. Podczas zawodów uczniom towarzyszył nauczyciel 

mechatroniki mgr inż. Artur Sereda. 

Konkurs jest organizowany cyklicznie od 2009 roku przez Zespół Szkół 

Elektrycznych Nr 2 w Krakowie wspólnie z Oddziałem Nowohuckim 

Stowarzyszenia Elektryków Polskich, pod patronatem Prezydenta Miasta 

Krakowa, Małopolskiego Kuratora Oświaty, Prezesa Zarządu Krakowskiej Rady 

Naczelnej Organizacji Technicznej, Prezesa Oddziału Nowohuckiego SEP oraz 

Dyrektora Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego S.A. 

w Krakowie. 

 

http://zsme.tarnow.pl/wp/wp-content/uploads/2018/03/konkurs.png
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Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań i twórczego myślenia uczniów 

poprzez wspieranie inicjatyw uczniowskich w zakresie wykonywania 

samodzielnych projektów i prac elektrycznych, mechatronicznych 

i informatycznych. Konkurs ten kierowany jest przede wszystkim do młodzieży 

technicznych szkół ponadgimnazjalnych, w szczególności przyszłych techników, 

interesujących się praktycznym zastosowaniem swojej wiedzy. 

W tym roku zaprezentowano przygotowane przez młodych ludzi prace w trzech 

kategoriach: elektrotechnika/elektronika, automatyka/robotyka i informatyka. 

 

III Szkolny Konkurs na najpiękniejszą pisankę 
rozstrzygnięty! 

W dniu 15.03.2018 roku, odbyło się w bibliotece szkolnej głosowanie na 

najpiękniejsze jajo wielkanocne. Wyniki konkursu przedstawiają się 

następująco: 

1. Krystian Wojnar z klasy 3IA, 

2. Kamil Grzenia 1MB oraz Daniel Placek 2TC, 

3. Paweł Szczygiełek z 3MB. 

Pisanki przeznaczone zostały na charytatywny kiermasz wielkanocny przy 

Kościele Misjonarzy w Tarnowie. Akcję wsparli  także: Kacper Krusiński 2IB, 

Dominik Batko 2IB, Radosław Latawski 3MB, Marcin Pater 2IA, Piotr Czochara 

1MB, Maksymilian Rzepka 1IB, Jakub Piasecki 1MA, Radosław Ratusznik 1MB, 

Kamil Sznajder 4TM,  Albert Szczecina 1MB, Paweł Łabuda 3MB, Paweł 

Wojciechowski 2TC, Łukasz Zając 3M, Justyna Więcław 3IA. 

 

 

http://zsme.tarnow.pl/wp/gallery/20180315_konkurspisanki/pisanka-3.jpg
http://zsme.tarnow.pl/wp/gallery/20180315_konkurspisanki/pisanka-2.jpg
http://zsme.tarnow.pl/wp/gallery/20180315_konkurspisanki/pisanka-1.JPG
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ZSME prezentuje się w Muzeum Etnograficznym 

w Tarnowie 

W dniu 24 marca 2018 roku 

odbył się w Muzeum 

Etnograficznego w Tarnowie 

kiermasz  

i Regionalny Konkurs na Pisankę 

Ludową i Plastykę Obrzędową 

związaną z Okresem 

Wielkanocy. Na wystawie można 

było także zobaczyć ozdoby 

wykonane przez uczniów 

 i nauczycieli ZSME.  

 

http://zsme.tarnow.pl/wp/gallery/20180315_konkurspisanki/pisanka-23.JPG
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Kolejny rekord pobity! 

W dniu 18.03.2018 roku przy kościele Św. Rodziny w Tarnowie odbył się 

charytatywny kiermasz wielkanocny. Sprzedawane były na nim ozdoby 

wykonane przez uczniów, nauczycieli i przyjaciół naszej szkoły. Udało się nam 

zebrać 2300,00 zł, które młodzież po zakończonej akcji przekazała wiceprezes 

Hospicjum Domowego – Zofii Krasuskiej. Kwota zebrana podczas akcji, jest jak 

do tej pory najwyższą, jaką udało się uzyskać podczas tego typu przedsięwzięć. 

Serdecznie dziękujemy osobom, które włączyły się w kiermasze: 

 nauczycielom, którzy wykonali piękne ozdoby: Jolancie Lipińskiej, 

Iwonie Przebiędzie, Dominice Kłusek, Małgorzacie Cichoń, Grażynie 

Dziurok, Tomaszowi Korczakowi, – firmie „Co Za Kwiatki” za 

podarowanie stroików, 

 paniom: Krystynie Wróbel, Irenie Hajdo, Maria Szczygiełek, Beacie 

Żurowskiej za przekazanie dekoracji wielkanocnych, 

 uczniom, którzy zaangażowali się w przedsięwzięcie. Byli to: Konrad 

Bryl 4IA, Mariusz Pierzchała 4IA, Paweł Szczygiełek 3MB, Kamil 

Sznajder 4TM, Piotr Czochara 1MB, Kamil Grzenia 1MB, Patryk 

Kozioł 3IC, Bartek Nawojczyk 4IB, Igor Mikosiński 3IC, Jakub Ciurej 

2IA, Dominik Pająk 3IB, Bartosz Ziomek 3MB, Marcin Radwan 

4IB,Sebastian Łątka 4IB, Angelika Przeklasa 2IA. 

Dziękujemy także paniom Kindze Pułkownik i Agnieszce Gawron za pomoc 

w organizacji przedsięwzięcia. 

Akcja reklamowana była 

w Radio RDN i Eska. Wywiadu 

w Radio ESKA i RDN udzieli: 

Michał Hajduk 1MA 

i Łukasz Zając. 

Koordynatorka akcji – 

Renata Chlupka 

 

 

 

http://zsme.tarnow.pl/wp/gallery/20180323_charytatywnykiermaszwielkanocny/DSC_0878.JPG
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Wyniki Międzyszkolnego Konkursu Literackiego 

 ”Czy zasługujesz na srebrny liść?”. 

W dniu 20.03.2018 r.  w Zespole Szkół Mechaniczno – Elektrycznych 

w Tarnowie odbył się Międzyszkolny Konkurs dotyczący literatury fantasy pt. 

”Czy zasługujesz na srebrny liść?”. Miał on na celu popularyzację czytelnictwa 

wśród młodzieży w środowisku lokalnym. Konkurs wzbudził ogromne 

zainteresowanie wśród młodych czytelników. Wzięli w nim udział uczniowie 

z kilkunastu szkół z Tarnowa i jego regionu. Sponsorem nagród dla finalistów 

była Rada Rodziców Zespołu Szkół Mechaniczno – Elektrycznych. 

Laureatami konkursu zostali: 

1. Rafał Żurek – ZSO i T w Tarnowie 

2. Damian Manijak – SP 24 w Tarnowie 

3. Dawid Bieś – ZSP w Brniu 

Jury konkursowe postanowiło przyznać dwa wyróżnienia. Nagrodzeni zostają 

także: Marcin Prusak – ZNNS w Tarnowie, Oskar Bień – ZSME w Tarnowie. 

Nagrody do odebrania będą w bibliotece szkolnej ZSME od 12  kwietnia 2018 

roku. 

Konkurs przygotowali i przeprowadzili nauczyciele ZSME: pani Renata Chlupka, 

pani Agnieszka Gawron,  pani Kinga Pułkownik oraz pan Tomasz Korczak. 

 

 

 

 

 

http://zsme.tarnow.pl/wp/gallery/20180320_konkurslisc/DSC_1109.JPG
http://zsme.tarnow.pl/wp/gallery/20180320_konkurslisc/DDD_1061.JPG
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Szkolna Sekcja Strzelecka 

21.03.2018 r odbyło się szkolenie Szkolnej Sekcji Strzeleckiej z obsługi broni 

palnej (pistolet Glock 9 mm) w siedzibie LOK w Tarnowie.  
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ZSME laureatem konkursu w ramach V 

Interdyscyplinarnych Warsztatów Filozoficznych! 

 

W sobotę 07.04.2018 roku odbył się w 
Krakowie finał konkursu w ramach 
Interdyscyplinarnych Warsztatów 
Filozoficznych dla Młodzieży. 
Przedsięwzięcie było organizowane po 
raz piąty i miało miejsce na 
Uniwersytecie Jana Pawła II 
w Krakowie.  

 

W konkursie towarzyszącym 
warsztatom filozoficznym 
nagrodzona zostaje także szkoła, 
z której uczniowie dostali łącznie 
największą liczbę punktów. 
W tym roku szkolnym najlepsza 
okazała się nasza placówka.  

 

W warsztatach brali udział i do 
sukcesu przyczynili się: Kacper Wójcik, 
Błażej Węgrzyn, Mateusz Solak, 
Kacper Osika, Jakub Klucznik, 
Maksymilian Kender, Krystian Chaim, 
Bartosz Burzec, Katarzyna Starzyk, 
Salvador Romero – Gardocka. W 
finale ZSME reprezentowała Sylwia 
Dobek z klasy 1IA. 

http://zsme.tarnow.pl/wp/gallery/20180409_zsmelaureatem/img-11.jpg
http://zsme.tarnow.pl/wp/gallery/20180409_zsmelaureatem/img-8.jpg
http://zsme.tarnow.pl/wp/gallery/20180409_zsmelaureatem/img-4.jpg
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Szkolnym koordynatorem akcji była 
pani Grażyna Marta Dziurok. 

http://zsme.tarnow.pl/wp/gallery/20180409_zsmelaureatem/img-3.jpg
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Uczniowie ZSME 

najlepsi w konkursie 

menedżerskim! 

W dniu 11.04.2018 roku 

w ramach projektu 

Tarnowskiego Centrum 

Młodych Inwestorów odbył 

się Międzyszkolny Konkurs 

Menedżerski. Przedsięwzięcie 

miało miejsce w Zespole Szkół 

Ekonomiczno – 

Gastronomicznych 

w Tarnowie. Uczniowie ZSME 

Jakub Bielaszka i Hubert 

Krzciuk z klasy 2TA zdobyli 

pierwsze miejsce oraz główną 

nagrodę czyli 2500,00 zł, 

ufundowaną przez prezydenta 

miasta Tarnowa Romana 

Ciepielę. Uczniów do zmagań 

przygotowały panie Renata 

Michalska i Lucyna Szlechta. 
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XIX Dyktando Ortograficzne „O złote pióro”  

regionu tarnowskiego. 

Dnia 13 kwietnia 2018 r. w Zespole Szkół Ekonomiczno – Ogrodniczych 

w Tarnowie odbyło się XIX Dyktando Ortograficzne „O złote pióro” regionu 

tarnowskiego. 

http://zsme.tarnow.pl/wp/gallery/20180411_konkurs/WP_20180411_10_09_40_Pro.jpg
http://zsme.tarnow.pl/wp/gallery/20180411_konkurs/WP_20180411_10_08_40_Pro.jpg
http://zsme.tarnow.pl/wp/wp-content/uploads/2018/04/dyktando_5.jpg
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Uczeń klasy 1IB Radosław Barwacz zajął III 

miejsce w kategorii uczeń – szkoła 

ponadpodstawowa! Gratulujemy!!! 

Jak co roku, w dyktandzie wzięło udział 

wiele osób, nie tylko z regionu 

tarnowskiego. Wśród nich można było 

spotkać znawców polskiej ortografii, jednak 

nikt nie napisał tekstu dyktanda bezbłędnie. 

Tekst dyktanda pt. „Odyseja polska” 

przygotowała  

pani dr hab. Mirosława Mycawka. Jury 

konkursowemu przewodniczył pan prof. dr 

hab. Bogusław Dunaj, a w jego pracach 

uczestniczyły także polonistki z ZSME, Marta 

Piszczek oraz Lucyna Siwiec – Bednarczyk. 

 

ZSME Szkołą w Chmurze Microsoft! 

Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, jako pierwsza szkoła w Tarnowie, 

dołączył do ogólnopolskiej sieci Szkół w Chmurze Microsoft oraz 

ogólnoświatowej sieci Microsoft Schools. 

Obecnie tytuł szkoły w Chmurze Microsoft posiada ponad 80 szkół w Polsce, 

tytuł nadawany jest szkołom, które podjęły się procesu transformacji sposobu 

nauczania, który pozytywnie wpływa na wyniki uczniów. 

Szkoła w Chmurze Microsoft to:  

 Szkoła bazująca na technologii Microsoft np. Office 365, 

jednocześnie integrująca nowe modele uczenia się i nauczania, 

oraz sposoby komunikacji i współpracy pomiędzy nauczycielami, 

pracownikami, uczniami i rodzicami.  

 Szkoła, w której kadra pedagogiczna odgrywa kluczową rolę i jest 

gotowa na doskonalenie warsztatu pracy z wykorzystaniem 

http://zsme.tarnow.pl/wp/wp-content/uploads/2018/04/dyktando_42.jpg
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nowych technologii, a także ucząca, jak z tej technologii korzystać 

w procesie zdobywania wiedzy i kompetencji przez uczniów.  

 Szkoła przygotowująca uczniów do aktywnego i mądrego 

wykorzystywania technologii na każdym etapie edukacji. To także 

szkoła, która koresponduje ze zmianami ekonomicznymi 

i społecznymi, a przez to przygotowuje swoich uczniów do 

aktywnego podejmowania wyzwań edukacyjnych i zawodowych po 

opuszczeniu szkoły.  

Dołączenie do ogólnopolskiej sieci Szkół w Chmurze Microsoft to prestiżowe 

wyróżnienie dla szkoły potwierdzone certyfikatem Szkoła w Chmurze Microsoft. 

To również zaproszenie do światowych programów  takich jak: 

 Microsoft Innovative Expert Educator – globalnej sieci 

innowacyjnych nauczycieli – w naszej szkole dwoje nauczycieli, 

Edyta Kowalska i Marcin Kowalski, posiada ten tytuł 

 Showcase School czyli globalnej sieci innowacyjnych szkół 

 

Mistrzowski Puchar Tarnowskiej Ligi Debatackiej 

wrócił do ZSME. 

A stało się to za sprawą spektakularnego zwycięstwa, które odniosła nasza 

drużyna w Wielkim Finale VI Sezonu 

Tarnowskiej Ligi Debatanckiej.  

Na deskach Teatru im. Ludwika 

Solskiego nasi reprezentanci 

w składzie: 

 Krzysztof Kudroń (kl. 3 TA), 

Kamil Chrapusta (kl. 4 TM), 

Jakub Bielaszka (kl. 2 TA), 

Patryk Połeć (kl. 4 TM), 

Błażej Węgrzyn (kl. 2 IB) 

i Korneliusz Rzepka (kl. 2 IA)  

pokonali zespół z II Liceum 
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Ogólnokształcącego w Tarnowie 

z wynikiem 590 – 495 punktów. Teza, 

którą przyszło nam bronić brzmiała: 

„Wizja polskiego patriotyzmu 

opartego przede wszystkim na 

gotowości oddania życia za Ojczyznę 

nie przystaje do współczesnych 

czasów.” Wyjątkowości temu 

wydarzeniu towarzyszył fakt, że po 

raz pierwszy w finale spotkały się tak 

utytułowane debatancko szkoły – 

II LO Mistrz z 2013 r. i ZSME Mistrz 

z 2016 r. W klasyfikacji 

indywidualnej mówców na drugim 

miejscu uplasował się nasz uczeń 

Patryk Połeć. 

Jesteśmy dumni z tak wielkiego 

zainteresowania debatami wśród 

naszej młodzieży. Gratulujemy 

zwycięzcom i ich opiekunom Pani 

Annie Banach i Panu Mateuszowi 

Olejnikowi ogromnego 

zaangażowania, zapału do pracy, 

gotowości do poświęcenia 

i wielkiego serca do walki. 

Dziękujemy za godne 

reprezentowanie naszej szkoły 

i czekamy na dalsze sukcesy naszych 

debatantów! 

http://zsme.tarnow.pl/wp/gallery/20180425_tld/TLD-1.JPG
http://zsme.tarnow.pl/wp/gallery/20180425_tld/TLD-6.JPG
http://zsme.tarnow.pl/wp/gallery/20180425_tld/TLD-5.JPG
http://zsme.tarnow.pl/wp/gallery/20180425_tld/TLD-4.JPG
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Regionalny etap konkursu E(x)plory. 

27.04.2018 roku odbył się regionalny etap konkursu E(x)plory w Podzamczu 

koło Chęcin. Spośród 9 zaprezentowanych projektów konkursowych naszych 

uczniów, dwa uzyskały akredytację do etapu finałowego: 

 Zautomatyzowany system 

sortowania połączony z inteligentnym 

magazynem wysokiego składowania – Paweł 

Szczygiełek, opiekun mgr inż. Artur Sereda 

 Spectrum 3D – Kacper Osika, 

Marcin Łukasik, Marcin Pater, 

Adrian Biedrzycki – opiekun mgr inż. Piotr 

Poradzisz 

 

Dodatkowo praca APPIM czyli „automatyczny 

podajnik pasty i mydła” projektu Mikołaja 

Boguly i Huberta Krzciuka (opiekun  

mgr inż. Paweł Obal) otrzymała nagrodę 

specjalną Regionalnego Centrum Naukowo-

Technologicznego. 

Gratulujemy! 

 

 

 

 

 

 

 

http://zsme.tarnow.pl/wp/wp-content/uploads/2018/04/explory-5-2.jpg
http://zsme.tarnow.pl/wp/wp-content/uploads/2018/04/explory-5-1.jpg
http://zsme.tarnow.pl/wp/wp-content/uploads/2018/04/certyfikat.jpg
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Obudź się z zimowego snu! 

Wiosna sprawia, że jesteśmy pełni energii. To, że dzień 

jest dłuższy motywuje nas do uprawiania sportu, 

przechodzimy na lżejszą dietę, wcześniej wstajemy. 

Ale przez ostatnie tygodnie zmagaliśmy się 

z obniżonym nastrojem, było nam zimno, nie dbaliśmy o to, co jedliśmy, nie 

mieliśmy motywacji do zmian. Czas to zmienić! 

Nie od dziś wiadomo, że słońce czyni cuda. Oto kilka sposobów na to, jak 

poprawić swoje samopoczucie, jak mieć dużo energii i apetyt na życie. 

1/JEDZ NA ZDROWIE 

W teorii wiesz, że zbilansowana dieta i wybór zdrowych produktów wpływa na 

organizm i jego kondycję. A jak wygląda praktyka? Według  ekspertów 

z Instytutu Żywności i Żywienia, całodobowe menu powinno się składać z 4-5 

posiłków jedzonych co 3-4 gdziny. Czemu tak regularnie? By utrzymać 

prawidłowy poziom cukru we krwi! 
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2/ SIĘGNIJ PO OWOC 

Pamiętasz o 5 porcjach owoców i warzyw dziennie? Minimalna zalecana dawka 

to 400 g – to dużo czy mało? W każdym razie wiosną zdrowa, energetyczna 

i zbilansowana dieta jest dużo prostsza – owoce i warzywa można jeść i na 

surowo, i w formie wyciskanych soków. Na zdrowie! Witaminy są na 

wyciągnięcie ręki. 

3/ MŁODA I ŚWIEŻA SKÓRA 

Kto nie chciałby wyglądać młodo i świeżo? Można zaufać ekspertom, gdy 

mówią, że jedzenie jabłek i picie naturalnych soków i przecierów jabłkowych 

pomaga utrzymać młody wygląd. Polifenole zawarte w  tych owocach to źródło 

przeciwutleniaczy, które neutralizują wolne rodniki. 

4/CZYSTA CERA 

Wiosna motywuje do dbania o sebie. Chcemy czystej, naturalnej skóry Chcemy 

wyglądać świeżo i promiennie. By oczyścić organizm, spróbuj soku 

pomidorowego, który dzięki wysokiej zawartości likopenu działa 

antyoksydacyjnie. 
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5/ WITAMINA SŁOŃCA 

Tak, chodzi o witaminę D. Jej niedobory można łatwo uzupełnić na świeżym 

powietrzu! Dlaczego jest to tak ważne? Witamina D jest odpowiedzialna za 

prawidłowy rozwój i mineralizację kości. 

 6/ORGANIZM CHCE PIĆ! 

Organizm bez wody nie pracuje prawidłowo, na pewno dobrze o tym wiesz. 

Dziennie powinno się wypijać przynajmniej 1,5 l płynów, to około 8 szklanek 

wody. Ale płyny można uzupełnić też zupami, sokami, herbatami… wybór jest 

spory! 

7/ RUCH TO ZDROWIE 

No dalej, jest wiosna, wyjdź z domu! Spacer, rower, bieganie, co jeszcze 

wybierzesz? To nie tylko dbanie o sylwetkę, to przede wszystkim odpoczynek, 

aktywne spędzanie czasu na słońcu, które dodaje energii do działania. 
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Miłej wiosny!  
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Zakończenie roku szkolnego klas maturalnych 2018 

27 kwietnia 2018 r. pożegnaliśmy maturzystów. W tym roku Zespół Szkół 

Mechaniczno-Elektrycznych ukończyło 169 uczniów. Akademię z tej okazji 

przygotowały klasy 3IA oraz 3IB pod przewodnictwem pań 

 mgr inż. Doroty Dąbrówki i mgr Anny Baran.  

Wszystkim absolwentom życzymy powodzenia na egzaminie maturalnym. 

 

 

 

 


