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Nowy rok szkolny to szereg wyzwań i  wielkie nadzieje. 

Życzymy Wam energii i zapału w zdobywaniu wiedzy, rozwijaniu swoich 
pasji i kształtowaniu własnych charakterów. 

Bądźcie w tym niestrudzeni, gdyż zwiększa to szansę na sukces w 
dorosłym życiu. 

Niech czas spędzony w szkole zaowocuje indywidualnym rozwojem, 
dobrymi ocenami i trwałymi przyjaźniami. 

 

Redakcja. 
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Pocztówka dla biblioteki 

Przed wakacjami, biblioteka szkolna, ogłosiła akcję „Pocztówki z wakacji”. 

Użytkownicy biblioteki poproszeni zostali o wysłanie kartek z różnych ciekawych 

miejsc, które odwiedzą. Akcja miała na celu przypomnienie tej już zapomnianej 

tradycji oraz zatrzymanie wspomnień wakacyjnych na widokówce. 

Serdecznie dziękujemy: pani Małgorzacie Bronickiej, pani Bogusławie Jewuła – 

Dąbrowie, pani Annie Banach, pani Anecie Gądek, pani Dominice Klusek, Kubie 

Piaseckiemu z klasy 3MA za przysłanie pięknych pocztówek. W tym miejscu 

warto nadmienić, że twórcą słowa pocztówka jest Henryk Sienkiewicz; pisarz 

zgłosił je w konkursie na odpowiednik francuskiego wyrażenia oznaczającego 

kartkę korespondencyjną 27 listopada 1900 roku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Henryk_Sienkiewicz
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Czworo nauczycieli naszej szkoły w gronie MIEE 

 Microsoft Innovative Educator Expert jest wyjątkowym programem stworzonym 

w celu wyróżnienia wizjonerów edukacyjnych z całego świata, którzy dają 

przykład innym nauczycielom jak wykorzystywać nowoczesne technologie 

w edukacji, poprawiając tym samym wyniki w nauce swoich uczniów. 

MIE Experts pomagają w kształtowaniu przyszłości – współpracują z Microsoft, 

szkołami i władzami lokalnymi wprowadzając innowacje do edukacji, promują 

dostępne technologie w nauczaniu, dzielą się z innymi edukatorami swoimi 

pomysłami oraz stają się ekspertami w efektywnym wykorzystywaniu technologii 

w edukacji. 

W tym roku z Polski do programu zakwalifikowało się ponad 260 pasjonatów 

technologii Microsoft w Edukacji – w tym czworo nauczycieli naszej 

szkoły: Anna Baran, Edyta Kowalska, Marcin Kowalski i Piotr Poradzisz. 

 

Mateusz Cierniak ze złotym medalem Mistrzostw 
Polski Juniorów! 

 

W czwartek na torze w Gorzowie Wielkopolskim rozegrany został Finał 

Drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów na żużlu. W zawodach zwyciężyła 

drużyna Grupy Azoty Unii Tarnów zdobywając tytuł Drużynowego Mistrza Polski. 

Barw Grupy Azoty z powodzeniem bronił uczeń naszej szkoły Mateusz Cierniak, 

który zdobył 11 punktów. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.  

 

Rajd Rowerowy do Wojnicza 
 

W dniu 15.09.2019 roku odbył się rajd rowerowy im. T. Tertila, zorganizowany 

przez Tarnowskie Towarzystwo  “Sokół”. Uczestniczyli w nim uczniowie naszej 

szkoły. W programie rajdu był: przejazd do Wojnicza, zwiedzanie izby regionalnej 

w Wojniczu, film w kinie Wawel oraz poczęstunek grillowy w Łukanowicach. 

Patronat honorowy nad rajdem objął Starosta Tarnowski oraz Burmistrz 

Wojnicza. Opiekunem grupy uczniów z ZSME był Pan Marcin Rej. 
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Dwoje nauczycieli ZSME w gronie OSE hero 

Dwoje nauczycieli naszej szkoły: Edyta Kowalska i Marcin Kowalski zostało 

wytypowanych przez grono ekspertów NASK, specjalistów w dziedzinie 

cyberbezpieczeństwa i zastosowania nowoczesnych technologii w edukacji do 

elitarnego klubu OSEhero. 

OSEhero to projekt, który ma na celu wspieranie oraz promocję aktywnych 

nauczycieli, a także rozwój nauczania z zastosowaniem nowoczesnych 

technologii. Osehero jako element programu OSE (Ogólnopolska Sieć 

Edukacyjna) jest realizowany przez NASK Państwowy Instytut Badawczy – 

ośrodek, działający na rzecz rozwoju i bezpieczeństwa sieci teleinformatycznych. 

 

Złote chłopaki z ZSME! 

26.09.2019 r. odbyły się w Tarnowie sztafetowe biegi przełajowe – 10 x 1000 m, 

w których co roku uczestniczy reprezentacja naszej szkoły. I tym razem chłopaki 

zaprezentowali się wzorowo wywalczając podium i pierwsze miejsce. Złoto dało 

im kwalifikację do zawodów na szczeblu wojewódzkim. Zawody te odbędą się 

10.10.2019 r. – tradycyjnie – w Nowym Targu. Trzymamy kciuki!  
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Trzecie miejsce uczennic z ZSME w Mistrzostwach 
Tarnowa w Koszykówce 3×3!  

 

 

Konkurs „Tadeusz Tertil – mój patron” 
rozstrzygnięty!!! 
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Kiermasz Rzeczy Zbędnych – Niezbędnych – 
podziękowanie 

1160,00 zł, to kwota, którą udało się pozyskać z charytatywnego Kiermaszu 
Rzeczy Zbędnych – Niezbędnych. Pieniądze przekazane zostały na działania 
statutowe Tarnowskiego Hospicjum Domowego. Serdecznie dziękujemy klasie 

2MA wraz z wychowawczynią Magdaleną Gochowską, za pomoc w organizacji 

i prowadzenie kiermaszu. Wsparli nas także przynosząc ciasta i fanty: 

1. Badzioch Bogusława 

2. Baran Anna 
3. Baran Magdalena 

4. Bernat Jakub 4IB 

5. Bronicka Małgorzata 
6. Budzik Magdalena 1TIG 

7. Ćwik – Piekarczyk Anna 

8. Dziurok Grażyna 
9. Gajda Bernadeta 

10.Gajda Magdalena 3IA 

11.Gawron Agnieszka 

12.Gochowska Magdalena 3IA 
13.Jasielec Jakub 2MA 

14.KaczochaArkadiusz 1TIG 

15.Kender Maksymilian 3IA 
16.Kępińska Halina 

17.Kleszyk Grzegorz 2MA 

18.Kłusek Dominika 
19.Kłusek Joanna 

20.Korczak Tomasz 

21.Kowalska Edyta 

22.Lipińska Jolanta 
23.Łątka Bartłomiej 2MA 

24.Markowicz Wiktor 4IB 

25.Michnowicz Marzena 
26.Mitera Konrad 2MA 

27.Pajor Edyta  

28.Piasecki Jakub 3MA 

29.Pinas Filip 4MA 
30.Przebięda Iwona 

31.Słota Michał 2MA 

32.Stasiowski Dariusz 2MB 
33.Stec Miłosz 2MA 

34.Stępień Piotr 4MA 

35.Świder Piotr 2MA 
36.Witaszek Jolanta 

37.Wojdan Anna 

38.Wzorek Michał 1IBP 

Opiekunowie Szkolnego Koła Wolontariatu. 
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Słodkości czwartkowe w bibliotece szkolnej 
 

Zapewne każdemu znana jest pojęcie „Obiady czwartkowe”. Jeśli nie, to 

przypominamy, że organizował je król Stanisław August Poniatowski, na wzór 

paryskich salonów literackich. Podczas spotkań czytano fragmenty prozy 

wybranych pisarzy oraz przygotowywano turnieje poetyckie. Kontynuując dzieło 

króla Stasia, biblioteka ZSME postanowiła zorganizować akcję łączącą 

przyjemności duchowe z rokoszami ciała. W październikowe czwartki będzie 

można na terenie szkoły, znaleźć zakładki ze ściśle limitowanej serii. Kto z taką 

zakładką przyjdzie do biblioteki dostanie słodki upominek. Zapraszamy! 
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Książka a Media – debata klasowa 

9 października br. odbyła się 

w bibliotece szkolnej nietypowa lekcja 

wychowawcza promująca czytelnictwo. 

Panie bibliotekarki zorganizowały ją 

w ramach obchodów 

Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek 

Szkolnych. 

Uczniowie klasy 3MA mieli za zadanie 

przygotować debatę pt. „Książka a media”. Reprezentanci poszczególnych 
grup bronili swoich racji, potwierdzając lub obalając tezę: „Książka jest 

lepsza niż media”. Pomimo rozwoju technologii informacyjno – 

komunikacyjnych w XXI w., zdecydowanie więcej argumentów 

przemawiało za książką. 

W debacie wykorzystano także 

projekty czytelnicze 
przygotowane przez uczniów 

w ramach Narodowego Programu 

Rozwoju Czytelnictwa. 
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Konkurs szachowy „SzachMaks” . 

17 października 2019 r. odbył się Internetowy konkurs szachowy 

„SzachMaks”. W konkursie wzięło udział pięcioro uczniów: 

 Chęcińska Marlena – 1IAP 

 Szczędor Dawid – 1IAP 

 Węgrzyn Marcin – 1IBP 

 Surdel Dariusz – 3IB 

 Domin Mateusz – 4IA 

Zadaniem konkursowym było samodzielne rozwiązywanie dopasowanych 

do wieku 24 zadań lub pytań szachowych w czasie 45 minut. 

Mateusz Domin uzyskał 104 punkty na 120 możliwych uzyskując 1 miejsce 

w Polsce w kategorii L04, natomiast Dariusz Surdel 11 miejsce w Polsce 

i 2 miejsce w Małopolsce w kategorii L03. 

Wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy! 

23 Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie 

Kraków, po raz kolejny, wysłał do całego świata komunikat: „Czytać to 

bardziej żyć”. Żyć intensywniej, 

pełniej, więcej rozumieć i więcej 

doświadczać. Biblioteka szkolna 

postanowiła odpowiedzieć na ten 

apel. 

Dnia 25 X 2019 r. panie 
bibliotekarki wraz z klasą 3MA 

wzięły udział w tym wydarzeniu 

zorganizowanym w 

Międzynarodowym Centrum 
Targowo – Kongresowym EXPO 

Kraków. Targi Książki to impreza wielopłaszczyznowa i różnoraka. 

Prezentuje ofertę wydawniczą polskich i zagranicznych wydawnictw,  

organizuje spotkania z autorami, warsztaty i panele dedykowane branży 
wydawniczo – księgarskiej, happeningi literackie,  spektakle teatralne oraz 

konkursy, wystawy itp. Według szacunkowych danych, Targi Książki 

odwiedziło 68 tysięcy czytelników. 

Jest to kolejne wydarzenie promujące czytelnictwo wśród młodych ludzi, 

w którym wzięła udział biblioteka ZSME.  
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Marzycielska Poczta 
 

Julka Przykorzyńska 

i Adaś Skrzypek  

to tegoroczni adresaci listów, 

które napisane zostały 

podczas akcji „Marzycielska 

Poczta”. Przedsięwzięcie po 

raz 8 zorganizowało 

Młodzieżowe Centrum 

Wolontariatu działające przy 

Pałacu Młodzieży w Tarnowie.  

Wydarzenie miało miejsce 

30 października 2019 roku. 

Naszą placówkę 

reprezentowali uczniowie 

z klas 2MA i 1TIG. 
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Tydzień misyjny. 
 

Tydzień misyjny w ZSME zakończył się spotkaniem  z wyjątkowym 

człowiekiem – misjonarzem z Tarnowskiego Wolontariatu Misyjnego, 

panem Jackiem Ćwięka. Elektryk i teolog na serio potraktował polecenia 

wstępującego do nieba Pana Jezusa „ Idźcie na cały świat i nauczajcie 

wszystkie narody” i …. pojechał a w zasadzie poleciał do Republiki 

Środkowoafrykańskiej, do szpitala w Bagandou żeby, jako elektryk, 

wspomóc tarnowskich misjonarzy. Swoją misyjną pasją podzielił się 

28 października 2019 r. z młodzieżą z klas 2MA, 1IBP, 4IA, 1MP. 

Opowiadał o swojej pracy, życiu codziennym Afrykańczyków o ich 

kulturze, zwyczajach i religii, opowiadał o tym, co w życiu tak naprawdę 

jest najważniejsze. Mówił o wspólnej odpowiedzialności wszystkich 

ochrzczonych za misyjne dzieło Kościoła. Przybliżył też uczniom cele 

i zadania niedawno powstałego Tarnowskiego Wolontariatu Misyjnego. 

Dziękujemy panu Jackowi za poświęcony czas i życzymy, aby misyjne 

zaangażowanie nigdy nie wygasło.  
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Microsoft Global Learning Connection 2019 
 

5 listopada 2019 r. nasza szkoła wzięła udział w corocznym wydarzeniu 

organizowanym przez Microsoft: Global Learning Connection (wcześniej 

Skype-a-Thon). Jest to wydarzenie, które pozwala uczniom wirtualnie 

podróżować po całym świecie i łączyć się z innymi za pomocą Skype, 

Teams lub Flipgrid! 

Uczniowie z klasy 2IB i 3IB wzięli udział w lekcji on-line przeprowadzonej 

przez Pana Jakuba Bednarka z firmy Microsoft, który na co dzień zajmuje 

się rozwiązaniami chmurowymi dla Edukacji w regionie Europy Środkowo-

Wschodniej. Podczas 45 minutowej lekcji uczniowie mogli dowiedzieć się 

o tym czym jest chmura publiczna Microsoft Azure, jakie ma możliwości, 

rozmawiali o zastosowaniu rozwiązań chmurowych. Dowiedzieli się 

również w jaki sposób sami mogą rozpocząć przygodę z chmurą firmy 

Microsoft. Uczniowie mieli również możliwość usłyszeć wiele cennych rad 

i wskazówek dotyczących planowania swojej kariery zawodowej. 

Spotkanie zorganizowała Pani Anna Baran we współpracy z 

Panią Agatą Kapicą – Manager Programu Microsoft dla Edukacji. 
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Turniej szachowy 

W dniu 12.11.2019 roku w naszej szkole odbył się Turniej Szachowy 

z okazji Narodowego Święta Niepodległości. W zawodach wzięło udział 25 

uczestników.  Zwyciężył Mateusz Domin z klasy 4 IA, drugie miejsce zajął 

Mateusz Nalepka z klasy 1 TIG, a trzecie – Hubert Krzciuk z klasy 4 TA. 

Nagrody laureatom wręczył dyrektor ZSME p. Jan Onak. Organizatorem 

turnieju był p. Marcin Rej. 

 

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy.  

 

 


