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Zabrzmiał pierwszy dzwonek!
Z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2018/2019 wszystkim Uczniom, ich
Rodzicom, Nauczycielom i Pracownikom szkoły życzymy powodzenia, wielu
radości, cierpliwości, wiary we własne możliwości oraz samych sukcesów
w pracy i nauce.
Redakcja.

Dzień Edukacji Narodowej.
12 października 2018 r w naszej szkole świętowaliśmy wspólnie Dzień Edukacji
Narodowej, potocznie zwany Dniem Nauczyciela. Z tej okazji społeczność szkoły
wzięła udział w uroczystej akademii, którą poprowadził przewodniczący
samorządu szkolnego – Adrian Augustyn. W części oficjalnej głos zabrał Pan
dyrektor Jan Onak, który złożył serdeczne życzenia wszystkim pracownikom
szkoły, podziękował za trud wkładany w kształcenie i wychowanie młodych
pokoleń oraz wręczył wybranym
nauczycielom nagrody. Następnie
przedstawiciele klas pierwszych
złożyli
uroczyste
ślubowanie.
Uczniowie poprzez słowa przysięgi
zobowiązali się do godnego
reprezentowania
szkoły,
systematycznej i sumiennej nauki
oraz
szanowania
drugiego
człowieka. Po części oficjalnej
uczniowie kl 1IA oraz 1TC
w humorystyczny
sposób
zaprezentowali montaż słowno –
muzyczny. Uroczystość zakończyła się turniejem sportowym klas pierwszych.

Akademia była przygotowana pod nadzorem Pani Anny Banach, Pani
Anety Gądek, Pani Kingi Pułkownik.
Oprawa muzyczna: Pan Adam Kaniarz
Poczet sztandarowy: Pan Bogdan Liska
Turniej sportowy: Pani Agata Gurgul.

Małopolski Festiwal Konny
W dniu 9 września 2018 r. podobnie jak w roku ubiegłym, uczniowie ZSME
wzięli udział w Małopolskim Festiwalu Konnym – Klikowska Parada Konna.
Wolontariusze, na zaproszenie Fundacji „Klikowska Ostoja Polskich Koni”,
pomagali w przeprowadzeniu atrakcyjnych konkursów. Głównym zadaniem
była organizacja zabawy szermierczej pt. „Parada Muszkieterów”. Gościem
specjalnym była Pani Renata Knapik – Miazga, polska szpadzistka, mistrzyni
Polski i brązowa medalistka mistrzostw świata 2017. Organizatorzy festynu
zapewnili wiele atrakcji. Między innymi konkursy kulinarno – plastyczne,
przejażdżki konne, degustacje potraw regionalnych i pokaz szkolenia psów.
Młodzież miała także okazję podziwiać manewry kawalerskie oraz powożenie
zaprzęgami regionalnymi.

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.

Konkurs „Z Tertilem ku niepodległości”
rozstrzygnięty!!!
Dnia 4 października 2018 r. odbył się konkurs adresowany do uczniów klas
pierwszych, dotyczący życia i działalności Patrona naszej szkoły – „burmistrza
wszechczasów”. Tadeusz Tertil miastu służył 16 lat. Pod jego zarządem Tarnów
rozkwitał pod względem gospodarczym i urbanistycznym. W czasach, kiedy
sprawował swój urząd, dał się poznać jako wybitny polityk, samorządowiec,
społecznik a nade wszystko patriota.
Konkurs wpisany został w projekt „Z Tertilem ku Niepodległej” z okazji 100
rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz jubileuszu 10 – lecia
nadania Technikum Nr 4 imienia Tadeusza Tertila. Organizatorzy konkursu mieli
na celu przede wszystkim: rozbudzanie zainteresowań postacią wybitnego
burmistrza miasta Tarnowa,
rozwijanie
poczucia
odpowiedzialności
oraz
szacunku
do
symboli
narodowych oraz kształtowanie
postaw patriotycznych, więzi
z krajem ojczystym i regionem.
W potyczce bezkonkurencyjny
okazał się uczeń klasy 1IA –
Tadeusz Burzec. Drugie miejsce
zajął Damian Odroniec z klasy

1IA, trzecie Konrad Mitera oraz Bartłomiej Łątka
z klasy 1MA.

XXI bieg uliczny w Bańskiej Bystrzycy
W dniach 5 i 6 października 2018 reprezentacja biegaczy naszej szkoły
w składzie: Andżelika Przeklasa 3IA, Natalia Mikos 2IA, Weronika Wojtas 1MA,
Marek Baran 2MB, Dominik Sałdan 2MB, pod opieką pana Piotra Poradzisza,
gościła na Słowacji, w Bańskiej Bystrzycy.
Uczniowie brali udział w jubileuszowym, XX Międzynarodowym Biegu Ulicznym,
organizowanym przez Urząd Miasta Bańska Bystrzyca, Muzeum Słowackiego
Powstania Narodowego, Spojená škola Bańska Bystrzyca, Klub Sportowy
„Svetłoszak”.
Uczniowie naszej szkoły wywalczyli:
Andżelika Przeklasa 3IA – 1 miejsce w swojej kategorii wiekowej, dystans 3 km
Natalia Mikos 2IA – 3 miejsce w swojej kategorii wiekowej, dystans 3 km
Weronika Wojtas 1MA – 2 miejsce w swojej kategorii wiekowej, dystans 3 km
Marek Baran 2MB – 2 miejsce w swojej kategorii wiekowej, dystans 3 km
Dominik Sałdan 2MB – 3 miejsce w swojej kategorii wiekowej, dystans 3 km

Impreza oprócz wymiaru sportowego, ma upamiętniać Słowackie Powstanie
Narodowe, które trwało od 29 sierpnia 1944 do 28 października 1944 roku,
a swój początek miało właśnie w Bańskiej Bystrzycy.
Uczniowie naszej szkoły oddali hołd poległym oraz zwiedzili Muzeum
Słowackiego Powstania Narodowego oraz otaczający je skansen używanej
w powstaniu broni ciężkiej.

Polskie smaki
„Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba
Podnoszą z ziemi przez uszanowanie
Dla darów Nieba …”
C. K. Norwid
“Polskie smaki” – pod takim hasłem dnia
1 października
2018
roku
w
ZSME
zorganizowano akcję promującą polską
kuchnię oraz przybliżającą jej historię.
Niezastąpiona oraz jedyna w swoim rodzaju
nasza rodzima tradycja kulinarna musiała się
długo kształtować na przestrzeni wieków. W ramach tejże akcji przedstawiono,
jak zmieniały się gusty kulinarne Polaków, jakie znaczenie miały zmieniające się
granice naszego kraju i wpływy państw ościennych, od których zaczerpnęliśmy
co nieco i dorzuciliśmy do własnych garnków.
Potrawy, które należą do kanonu naszej polskiej kuchni to różnorodne zupy,
takie jak żur, barszczyk czerwony, zupa grzybowa lub też flaczki, mięsiwa,
w szczególności dziczyzna oraz dania z drobiu hodowlanego. Nie należy
zapomnieć też o wspaniałych i smakowitych gołąbkach, bigosie oraz pierogach,
na które jest tyle przepisów co regionów! Święta Bożego Narodzenia nie byłyby
takie same, gdyby nie podać do stołu 12 tradycyjnych polskich potraw, nie
wspominając o Świętach Wielkanocnych
bez zwyczajowej święconki na śniadanie
Wielkanocne.
Uczniowie
i
nauczyciele
ZSME
przygotowali na tę okoliczność wiele
przysmaków. Jednym z nich był żur,
który ugotowali uczniowie pod bacznym
okiem pani Iwony Przebiędy. Do żuru
podawany był swojski chleb podarowany
przez panią Dyrektor Martę Piszczek,
która staropolskim zwyczajem przed
pokrojeniem oznaczyła go symbolem krzyża. Spróbować można było także innej
staropolskiej potrawy czyli bigosu. Przygotowali go Jakub Piasecki z 2MA oraz
Szymon Ziaja z 4IA. Dużym uznaniem wśród kupujących cieszyły się pierogi
podarowane przez Konrada Kurtykę z klasy 4IA.

Gra Miejska
„Z Tertilem odkrywamy niepodległy Tarnów”
W dniu 9 października 2018r. w godzinach 9.00-14.00, odbyła się Gra Miejska
„Z Tertilem odkrywamy niepodległy Tarnów” zorganizowana przez Technikum
Nr 4 im. Tadeusza Tertila w Zespole Szkół Mechaniczno – Elektrycznych
w Tarnowie. Wydarzenie to wpisuje się w świętowanie 100 rocznicy odzyskania
przez Polskę niepodległości i 10 rocznicy nadania Technikum Nr 4 imienia
Tadeusza Tertila i jest częścią projektu „Z Tertilem ku Niepodległej”

realizowanego przez Zespół Szkół Mechaniczno - Elektycznych w Tarnowie.
Celem gry było zapoznanie uczniów z postacią wybitnego tarnowianina,
burmistrza przełomu, dzięki któremu Tarnów 31 października 1918 r. odzyskał
niepodległość. Gra łączyła w sobie elementy wiedzy historycznej, geograficznej,
polonistycznej, a także z zakresu historii sztuki. Gra miejska uzupełniała
realizowany program szkolny, a jednocześnie rozszerzyła horyzonty wiedzy
i zainteresowań uczestników. Gra miała również na celu pokazanie
alternatywnych metod nauki, integrację grup młodzieży oraz zachęcenie
uczniów do aktywnego poszukiwania wiedzy i wyciągania własnych wniosków.
Udział w grze miejskiej był również dobrą okazją do kształtowania postaw
moralnych i patriotycznych, poprzez poznawanie osoby Tadeusza Tertila, tak
ściśle związanego z Tarnowem.
W Grze Miejskiej wzięło udział 12 trzyosobowych drużyn ze szkół
podstawowych i gimnazjum. Gra polegała na odnalezieniu pięciu punktów
kontrolnych, w których drużyny otrzymały punktowane zadania do rozwiązania.

Punkty kontrolne były rozlokowane w obrębie tarnowskiej Starówki i odkrywały
przed uczestnikami ciekawe jej historie. Zadania natomiast odnosiły się do
postaci samego Tadeusza Tertlila, jego historii, działalności naukowej,
społecznej i patriotycznej.
Punkty kontrolnych było 10,
obsługiwali jej uczniowie ZSME.
Drużyny biorące udział w grze
poruszały się po Starówce pod
opieką swoich nauczycieli. We
współzawodnictwie liczyła się nie
tylko wiedza, ale szybkość
znajdowania
punktów

kontrolnych i dalej
rozwiązywania zadań.
Informacje o każdej
drużynie, obsługujący
punkty
kontrolne,
przekazywali
za

pomocą specjalnej
aplikacji
do
protokołu
zbiorczego, dzięki
czemu
osoby
odpowiedzialne za
Grę mogły śledzić
na
bieżąco
przebieg
Gry
i wyniki drużyn.
Najlepsza okazała się drużyna ze Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1
im. ks. prof. Józefa Tischnera w składzie Amelia Bąk, Magdalena Bodzioch, Lena

Kołton, miejsce drugie zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 24
im. M. Kopernika w składzie Julia Jeż, Emiliana Cholewiak i Wojciech Kaczówka
a miejsce trzecie wywalczyła drużyna z Gimnazjum nr 11 w składzie
Krystian Brosz, Mirosław Łuczkowiec i Kamil Kras.
Nagrody dla uczestników ufundował Urząd Miasta Tarnowa oraz ZSME.
Autorami Gry „Z Tertilem odkrywamy niepodległy Tarnów” są nauczyciele
ZSME: mgr Grażyna Marta Dziurok i mgr Renata Michalska.

Rajd „Szlakiem frontu wschodniego
I wojny światowej” – Łowczówek
9 października 2018 r. odbył się szkolny rajd niepodległościowy na Cmentarz
Legionistów Polskich w Łowczówku. Wzięły w nim udział klasy 2IA i 3MA wraz
z opiekunami: p. Anną Wojdan i p. Katarzyną Zychowicz oraz organizatorami
rajdu: p. Zbigniewem Kierasem i p. Leszkiem Banasiem.
Naszą wędrówkę poprzedziliśmy wysłuchaniem audycji radiowej, z której
dowiedzieliśmy się jak przebiegała stoczona w dniach 22 – 25 grudnia 1914 r.
bitwa pod Łowczówkiem oraz jaki był jej bilans. Pierwszym etapem naszego
rajdu było pokonanie 2,5 km trasy, po której wszyscy strudzeni wędrowcy mogli
posilić się pieczonymi kiełbaskami. Kolejnym punktem naszej wyprawy był quiz
dotyczący bitwy pod Łowczówkiem, w którym chętni uczniowie mogli wykazać
się wiedzą na temat bitwy. W tej konkurencji zwyciężył Filip Pinas z kl. 3MA,

któremu serdecznie gratulujemy!!! W dalszej części programu odbył się
uroczysty apel, podczas którego złożyliśmy kwiaty, zapaliliśmy znicze
i uczciliśmy minutą ciszy poległych żołnierzy. Po apelu wysłuchaliśmy krótkich
wykładów na tematy związane z walkami podczas I wojny światowej, które
odbyły się w naszych okolicach. Po krótkim odpoczynku ruszyliśmy w drogę
powrotną, podążając ścieżką przyrodniczą w stronę Pleśnej, skąd wróciliśmy do
Tarnowa. Słoneczna jesienna aura i miła atmosfera, stworzona przez
uczestników rajdu, sprzyjały naszej wędrówce.

Regionalny Turniej Debat „Salon Niepodległości
im. Tadeusza Tertila”
Stało się! Dwa etapy Regionalnego Turnieju Debat
„Salon Niepodległości im. Tadeusza Tertila”
dobiegły końca. W ramach fazy eliminacyjnej
odbyło się 5 debat w tym debata inauguracyjna.
W tym etapie turnieju wzięło udział 10 drużyn z 5
szkół: II Liceum Ogólnokształcącego, IV Liceum
Ogólnokształcącego,
Zespołu
Szkół
Ogólnokształcących i Technicznych, Zespołu Szkół
Mechaniczno-Elektrycznych i Zespołu Szkół
Technicznych. Na widowni zasiadło ok. 130 osób.
Debatowano o ustroju państwa, edukacji, ojcach
polskiej Niepodległości, o polityce imigracyjnej
i cenzurze. Z debat, czasem bardzo wyrównanych
do półfinałów przeszły drużyny II LO, ZSOiT 2,
ZSME „E” oraz ZST. W półfinałach, których tematy
skupiały się na zagadnieniach bezpieczeństwa
oraz obronności państwa reprezentacja ZST
pokonała 3:0 elektroników z ZSME, a II LO uległo
drugiemu zespołowi ze „szkoły Szczepanika”.
Półfinały były sędziowane przez twórcę
Tarnowskiej
Ligi
Debatanckiej
p. Marcina Lewandowskiego,
długoletniego
marszałka
i
jurora
debat
oksfordzkich
p. Andrzeja Króla, reprezentującego Muzeum
Okręgowe w Tarnowie p. doktora Marcina Borysa
oraz absolwenta TLD p. Krzysztofa Kudronia.
Wszystkim drużynom gratulujemy i zapraszamy na
galę i debatę finałową, która odbędzie się
31 października w ZSME i będzie połączona
z obchodem 10-lecia nadania imienia Technikum
nr 4 imienia Tadeusza Tertila. Tematem debaty
finałowej
będzie
wpływ
organizacji
pozarządowych w Polsce na patriotyczne postawy
młodzieży.

Gdynia E(x)plory Week – Finał Konkursu E(x)plory
W dniach 24-26 października 2018 r. w Pomorskim Parku NaukowoTechnologicznym w Gdyni odbył się finał Ogólnopolskiego Konkursu E(x)plory.
Naszą szkołę reprezentowały dwie drużyny, które
uzyskały akredytację w Regionalnym konkursie
w Podzamczu koło Chęcin.
Drużyna
I
pod
opieką
Pana
mgr inż. Piotra Poradzisza: „Spectrum 3D” –
Kacper Osika, Marcin Łukasik, Marcin Pater,
Adrian Biedrzycki.

Drużyna II
pod opieką
Pana mgr inż. Artura Seredy:
„Zautomatyzowany system sortowania
połączony z inteligentnym magazynem
wysokiego składowania” –
Paweł Szczygiełek.


Podczas trzydniowych prezentacji prac nasi
uczniowie odpowiadali na pytania członków Jury
oraz innych zwiedzających. Oprócz samego konkursu w PPNT zorganizowane
zostały wykłady i prelekcje, w których brali udział uczniowie i ich opiekunowie:












Dźwięki – dr Katarzyna Kołacz
Antybiotyki pod lupą – Igor Kaczmarczyk
Wycieczki z Experymentem – Centrum Nauki Experyment
Ciśnienie powietrza – mgr Magda Aszer
Oczy okiem optyka – dr Adam Czyżewski
Przewodniki i izolatory – mgr inż. Adam Zahler
Nowe branże w informatyce! Gry i aplikacje internetowe! – Wyższa
Szkoła Biznesu, National Louis University w Nowym Sączu
Niepoważne metody poważnej nauki – Dawid Myśliwiec, Twórca
Kanału Edukacyjnego na Youtube „UWAGA! NAUKOWY BEŁKOT”
Spotkanie z twórcą kanału edukacyjnego na YouTube „UWAGA!
NAUKOWY
BEŁKOT”,
Doktorantem
chemii
Umcs
–
Dawidem Myśliwcem
Jak zorganizować Szkolny Festiwal Explory? Dlaczego warto? –
spotkanie z Edytą Kowalską, koordynatorką pierwszego,









pilotażowego
Szkolnego
Festiwalu
Naukowego
E(x)plory
z ZSME w Tarnowie
Fizyka wokół nas – Koło Naukowe Studentów Fizyki Politechniki
Gdańskiej
Głośnik z rzeczy, które znajdziesz w domu – Koło naukowe
Konstruktor Politechnika Warszawska
Wyjątkowe spotkanie ze znanymi himalaistami, uczestnikami
narodowej zimowej wyprawy na K2 2017/2018 – Arturem Małkiem
i Maciejem Bedrejczukiem
Nieważkość – Bogusław Pranszke, Uniwersytet Morski w Gdynii
Mikro Świat – SMART_LAB
Lotos – Mistrzowie w pasach

Szczegółowy
harmonogram: Program_Festiwal_Explory_24
-26X2018
Podczas finałowej gali Konkursu E(x)plory
projekt Pawła Szczygiełka „Zautomatyzowany
system sortowania połączony z inteligentnym
magazynem wysokiego składowania”
otrzymał nagrodę specjalną przewodniczącej
Jury.
Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Tarnowie
otrzymał wyróżnienie oraz bon o wysokości 3000 zł za
zgłoszenie największej ilości prac konkursowych.

Marzycielska Poczta
Po raz kolejny Pałac Młodzieży w Tarnowie zorganizował akcję „Marzycielska
Poczta”. Wydarzenie miało miejsce 30 października 2018 roku i polegało na
pisaniu listów do chorych dzieci. Tym razem były one adresowane
do Filipa i Wiktorii. W przedsięwzięciu wzięli udział uczniowie z klasy 2MA:
Jakub Piasecki, Marcin Piotr Cygan, Daniel Lebryk, Kacper Matura,
Jakub Chrzanowski, Patryk Łątka, Piotr Karaś, Daniel Ligęza, Jakub Wrona,
Karol Płameta.

