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„Szczęśliwej drogi już czas…”  

Pożegnanie klas maturalnych. 

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 Pani mgr inż. Doroty 

Dąbrówki i Pani mgr Anny Baran.  Wszystkim absolwentom życzymy 

powodzenia na egzaminie maturalnym. 

 

 

 

DWUMIESIĘCZNIK SZKOLNY                     NR 5 2017/2018 



Zamiast „ZAMIAST” nr 5 2017/2018               gazetkazamiast@gmail.com           

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zamiast „ZAMIAST” nr 5 2017/2018               gazetkazamiast@gmail.com           

Wycieczka do Zawady 

Dnia 22.05.2018 r. klasa 2 IA pod opieką Pani Kingi Pułkownik oraz Pana 

Tomasza Korczaka wzięła udział w wycieczce integracyjnej do parku linowego w 

Zawadzie. Młodzież przy pomocy profesjonalnej obsługi nie tylko ciekawie 

spędziła czas na świeżym powietrzu, ale także mierzyła się z własnymi 

słabościami na wysokościach. Po atrakcjach na liniach uczniowie odpoczywali 

przy wspólnym ognisku. 
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Sukces ratowników z ZSME 

 

W ubiegłym tygodniu 

reprezentacja ZSME 

w Tarnowie w składzie – 

Kacper Rybak, Michał Hajduk, 

Rafał Marcinek, Krzysztof 

Lesiak oraz opiekun 

p. Michał Jagiełło wzięła 

udział w V mistrzostwach 

sportowo – ratowniczych. 

 

Organizatorem tego 

przedsięwzięcia było 

Stowarzyszenie Malta 

Służba Medyczna oraz XVI 

Liceum Ogólnokształcące 

w Tarnowie we współpracy 

z PWSZ w Tarnowie.  

 

 

Drużyna ZSME zajęła 

pierwsze miejsce 

prezentując wysoki poziom 

opanowania zasad udzielania 

pierwszej pomocy a także 

wzorową współpracę 

w grupie jak i niesamowitą 

wolę walki podczas 

konkurencji sportowych. 
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50-lecie matury 

Ożywmy przeszłość roku Jubileuszu 100-lecia odzyskania niepodległości 

POLSKI… 

     A przeszłość ożywili dnia 2 czerwca 2018 roku absolwenci Technikum 

Mechanicznego nr 2 w Tarnowie. 

     50 lat temu, czyli w 1968 r, byli pierwszymi abiturientami tej szkoły, 

technikum na podbudowie na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej. Na 

uroczyste spotkanie przybyło ich 24 z 36 kończących kiedyś szkołę. Spotkanie 

odbyło się w siedzibie dawnej szkoły, a obecnie Zespołu Szkół Mechaniczno-

Elektrycznych. Przybyłych na spotkanie przywitał gospodarz miejsca dyr. mgr 

Jan Onak.W trakcie swojego wystąpienia przedstawił krótką historię ZSME do 

chwili obecnej.Była też lekcja wspomnień.  Poprowadził ją ks. Ryszard 

Grzybowski ówczesny katecheta technikum. Kilka godzin później celebrował on 

również Mszę św. w kościele Księży Filipinów. Po mszy wszyscy udali się na 

spotkanie towarzyskie, aby kontynuować wspomnienia z lat szkolnych sprzed 

pół wieku. 
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Jak przygoda to tylko w Warszawie 

6 czerwca 2018 roku uczniowie klasy 2TC i 2MA wraz z opiekunkami udali się na 

dwudniową wycieczkę do Warszawy. 

 

Zwiedzanie Warszawy rozpoczęliśmy od wizyty na Starym Mieście, gdzie znajduje się 

Kolumna Zygmunta III Wazy. Tutaj spotkaliśmy się z przewodnikiem. Od razu 

pomaszerowaliśmy pod Zamek Królewski. Podziwialiśmy piękno budynku z zewnątrz 

i zwiedziliśmy część muzealną zamku. Potem powędrowaliśmy na ul. Świętojańską, 

gdzie mieści się Bazylika archikatedralna św. Jana Chrzciciela. Niestety nie udało nam 

się wejść do środka ze 

względu na trwający 

koncert. Następnie 

pospieszyliśmy na 

Rynek Starego Miasta. 

Po środku placu stoi 

pomnik Warszawskiej 

Syrenki.  Niebawem 

znaleźliśmy się przy 

Barbakanie. Wracając 

w kierunku autokaru 

skręciliśmy na Plac 

Piłsudskiego, by tam 

zobaczyć 
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Grób Nieznanego Żołnierza. Akurat odbywała się zmiana warty. Po drodze do hotelu 

zwiedziliśmy Łazienki Królewskie a także Trakt Królewski, m.in. Aleje Ujazdowskie, 

zobaczyliśmy budynki ambasad, sejmu i senatu. 

Drugi dzień naszego pobytu w Warszawie również był udany.  Zaczęliśmy od spaceru 

po Ogrodach Pałacu w Wilanowie. Następnie zwiedziliśmy Muzeum Narodowe, 

Muzeum Wojska Polskiego oraz Muzeum Powstania Warszawskiego, gdzie każdy 

z nas zobaczył i poczuł historię letnich wydarzeń 1944 roku. 

To był ostatni punkt programu naszej wycieczki, wróciliśmy do autokaru 

i wyruszyliśmy w drogę powrotną do domu. 
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ZSME pomaga bezdomnym zwierzętom! 

Pani Edyta Pajor wraz ze swoimi wychowankami podjęła się akcji zbiórki 

pieniędzy na Tarnowski Azyl Dla Zwierząt oraz OTOZ Animals – Inspektorat 

w Tarnowie. Przedsięwzięcie miało miejsce 12 czerwca 2018 roku. Zbiórkę na  

terenie ZSME  przeprowadzili uczniowie klasy 2TC Łukasz Siedlik 

i Paweł Wojciechowski. Udało się pozyskać kwotę 374,66 zł, za które zakupiona 

została karma dla bezdomnych podopiecznych obu organizacji. 

 

 

https://zsme.tarnow.pl/wp/wp-content/uploads/2018/06/1.jpg
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Uczeń ZSME laureatem konkursu plastycznego! 

Bartosz Burzec z klasy 1IB zajął 3 miejsce w Międzyszkolnym Konkursie „Klasyka 

w komiksie”, który  zorganizowała Biblioteka Szkolna Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących Nr 2 w Tarnowie. Celem konkursu: była popularyzacja 

książki i czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, propagowanie ilustracji 

i komiksu jako formy wypowiedzi artystycznej, tworzenie młodym twórcom 

możliwości zaprezentowania swoich prac . W wykonaniu komiksu  wspierała 

ucznia pani Dominika Kłusek. 

 

 

 

https://zsme.tarnow.pl/wp/gallery/20180613_klasykawkomiksie/002.jpg
https://zsme.tarnow.pl/wp/gallery/20180613_klasykawkomiksie/003.jpg
https://zsme.tarnow.pl/wp/gallery/20180613_klasykawkomiksie/004.jpg
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https://zsme.tarnow.pl/wp/gallery/20180613_klasykawkomiksie/005.jpg
https://zsme.tarnow.pl/wp/gallery/20180613_klasykawkomiksie/001.jpg
https://zsme.tarnow.pl/wp/gallery/20180613_klasykawkomiksie/dyplom.jpg
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Gala Tarnowskiej Marki Talentu 

Już po raz piąty odbyła się Gala Tarnowskiej Marki Talentu organizowana przez 

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju intelektualnego, społecznego i emocjonalnego 

dzieci „Podaruj dzieciom promyk słońca”. W auli Państwowej Wyższej Szkoły 

Zawodowej najzdolniejsi młodzi Tarnowianie odebrali Honorowe Tytuły 

przyznawane za osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne. Wśród nich 

znaleźli się również uczniowie naszej szkoły: 

Paweł Szczygiełek kl. 3MB za zdobycie Akredytacji do etapu finałowego 

E(x)plory – Projekt: „Zautomatyzowany system sortowania połączony 

z inteligentnym magazynem wysokiego składowania”. 

Kacper Osika, Marcin Łukasik, Marcin Pater i Adrian Biedrzycki kl. 2IA za 

zdobycie Akredytacji do etapu finałowego konkursu E(x)plory – Projekt 

„Spectrum 3 D”. 

Mikołaj Bogula kl. 1TA za zdobycie Nagrody Specjalnej Regionalnego Centrum 

Naukowo – Technologicznego Projekt: APPIM w ramach konkursu E(x)plory. 

Hubert Krzciuk kl. 2TA za zdobycie Nagrody Specjalnej Regionalnego Centrum 

Naukowo – Technologicznego Projekt: APPIM w ramach konkursu E(x)plory. 

Kamil Chrapusta kl. 4TM, Patryk Połeć kl. 4TM, Krzysztof Kudroń kl. 3TA, 

Jakub Bielaszka kl. 2TA, Korneliusz Rzepka kl. 2IA, Błażej Węgrzyn kl. 2IB za 

zajęcie I miejsca w Wielkim Finale VI Sezonu Tarnowskiej Ligi Debatanckiej. 

 

Gospodarka odpadami – wycieczka przedmiotowa 

4 czerwca klasy 1TA pod opieką p. E.Pajor  oraz 1MA pod opieką p. A. Wojdan 

zwiedzały Składowisko Odpadów Komunalnych w Tarnowie. Na terenie zakładu 

można było obejrzeć kwatery zrekultywowane i czynną, kompostownię 

odpadów zielonych, punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 

elektrownię zasilaną biogazem wydzielającym się ze składowiska odpadów oraz 

wiele innych elementów niezbędnych do prawidłowego gospodarowania 

odpadami. Zajęcia terenowe uświadomiły jak wielkie ilości śmieci powstają 

w naszych gospodarstwach domowych oraz ile wysiłku i środków kosztuje 

unieszkodliwienie lub przetworzenie tych śmieci w sposób bezpieczny dla 
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środowiska. Oprócz obiektów związanych z gospodarką odpadami, podczas 

zajęć terenowych zwiedziliśmy położony w obrębie zakładu Azyl dla psów 

i kotów. 

Ciekawostka: w 2017 roku na składowisko odpadów PUK przy ul. Komunalnej 

w Tarnowie trafiło nieco ponad 17 tys. ton odpadów.  Wśród selektywnie 

zebranych odpadów – największą grupę stanowią odpady zielone (ok. 4 tys. 

ton) i wielkogabarytowe (ok. 2 tys. ton). Pozostałe odpady o charakterze 

surowcowym (papier, szkło, plastik, metal) to raptem niecałe 100 ton rocznie. 

 

______________________________________________________________ 

Zespół Gazetki życzy wszystkim uczniom, nauczycielom oraz 
pracownikom szkoły słonecznych, pełnych pięknych chwil 

i bezpiecznych wakacji. 

Do zobaczenia we wrześniu!  
 


