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Święta Bożego Narodzenia to czas radości, czas zadumy nad Wigilijną Nocą
i tym, co nam najbliższe.
Życzymy, aby przy świątecznej choince i betlejemskiej stajence
zagościło szczęście, życzliwość i wzajemne zrozumienie.
Nowy Rok 2019 niechaj przyniesie Wszystkim zdrowie i pomyślność,
spełnienie marzeń, realizację planów i zamierzeń .
Życzy redakcja gazetki.

Uroczystość 10 –lecia
nadania imienia Tadeusza Tertila.
Dnia 31 października 2018 r. odbyła się
uroczystość 10-lecia nadania imienia
Tadeusza Tertila naszemu Technikum.
Święto Patrona, połączone z obchodami
100 rocznicy odzyskania przez Polskę
niepodległości, rozpoczęliśmy wspólnym
odśpiewaniem hymnu państwowego.
Następnie dyrektor szkoły – pan Jan Onak,
przywitał zebranych gości.
Uroczystość zaszczycili swą obecnością:














Pan Ryszard Pagacz – przewodniczący Rady Miejskiej w Tarnowie,
Pani Bogumiła Porębska – dyrektor Wydziału Edukacji Miasta
Tarnowa,
Pan Ryszard Ostrowski – wizytator Kuratorium Oświaty w Krakowie
Delegatura w Tarnowie,
Pani Małgorzata Słomka – Narożańska – dyrektor Kancelarii Rady
Miejskiej w Tarnowie,
Pan Ryszard Tertil – wnuk Patrona naszej szkoły – wraz z synami,
Pan Ryszard Żądło – prezes Okręgu Tarnów Światowego Związku
Żołnierzy Armii Krajowej,
Pan dr hab. Andrzej Niedojadło – były wicedyrektor ZSME
w Tarnowie,
Pan dr Sebastian Bielecki – dyrektor Instytutu Politechnicznego PWSZ
w Tarnowie,
Pan Janusz Onak – prezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich
Oddział Tarnów,
Państwo Andrzej i Lucyna Olejnikowie – przedstawiciele Polskiego
Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół – Świat Pracy”,
Pan Grzegorz Mastalerz – wicedyrektor ds. obronnych,
Pan Janusz Kozioł – wicedyrektor ds. naukowych Muzeum
Okręgowego w Tarnowie,
Pani Magdalena Wajda –prezes Stowarzyszenia Nowe Przestrzenie,




Pan Marek Niemczura – dyrektor Gimnazjum Nr 11 i XXI Liceum
Sportowego w Tarnowie,
Przedstawiciele Rady Rodziców przy ZSME w Tarnowie.

Po
wysłuchaniu
przemówień
przybyłych
gości delegacja uczniów
pod opieką pana Zbigniewa
Kierasa złożyła na grobie
Patrona Szkoły wiązankę
kwiatów i zapaliła znicze.
Aby godnie uczcić Jubileusz,
szkoła zrealizowała dwa
projekty: „Z Tertilem ku
Niepodległej” i Regionalny
Turniej
Debat
„Salon
Niepodległości im. Tadeusza Tertila”. Uroczystość stała się dobrą okazją do
podsumowania tych projektów i nagrodzenia wyróżniających się w nich
uczniów. Punktem kulminacyjnym szkolnego święta była debata finałowa
Regionalnego Turnieju Debat „Salon Niepodległości im. Tadeusza Tertila”.
Drużyny mówców z ZST w Tarnowie oraz z ZSOiT w Tarnowie (finaliści turnieju)
zmierzyli się z tematem: „Czy organizacje pozarządowe w Polsce mają obecnie
istotny wpływ na patriotyczne postawy młodzieży?”. Decyzją jurorów debatę
wygrała drużyna ZSOiT. Debatę poprowadził pan Mateusz Olejnik. Uroczystość
zakończyliśmy wspólnym śpiewem pieśni patriotycznych przy wtórze szkolnego
zespołu wokalno-instrumentalnego, którego opiekunem jest pan Adam Kaniarz.
Uroczystość była pięknym i doniosłym wydarzeniem w historii naszej szkoły.

Wszystkim zaangażowanym w organizację i przebieg uroczystości serdecznie
dziękujemy!

„Wskrześ przeszłość, ożyw bohatera”
Z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości
trzynastego stycznia 2018 roku w ZSME odbył się konkurs pod
hasłem: „Wskrześ przeszłość, ożyw bohatera”. W konkursie
wzięli udział uczniowie klas pierwszych i drugich, którzy
przedstawili postacie historyczne, mające szczególny wpływ na
rozwój państwa polskiego:













Mieszko I – 2MB
Bolesław Chrobry – 2TA
Kazimierz Wielki – 2MA
Jan III Sobieski – 1MA
Tadeusz Kościuszko – 1TA
Tadeusz Tertil – 2IB
Wojciech Korfanty – 1IA
Ignacy Paderewski – 1IB
Wincenty Witos – 1TC
Roman Dmowski – 2IA
Józef Piłsudski – 2TC
Jan Paweł II – 1MB

Wśród uczestników konkursu jury wyłoniło laureatów:




Pierwsze miejsce: Wojciech Korfanty – klasa 1IA
Drugie miejsce: Roman Dmowski – 2IA
Trzecie miejsce: Mieszko I – klasa 2MB

Drogą głosowania przyznano nagrodę publiczności. Zdobyli ją
uczniowie klasy 1MA prezentujący postać Jana III Sobieskiego.
W czasie trwania konkursu uczniowie mieli okazję zobaczyć
ciekawą prezentację multimedialną związaną z przywołanymi
bohaterami oraz wziąć udział w śpiewaniu pieśni patriotycznych
przygotowanych specjalnie na tę okazję przez chór szkolny.
Inicjatorzy
konkursu
serdecznie
dziękują
wszystkim
zaangażowanym w przedsięwzięcie uczniom i nauczycielom.
Renata Chlupka – Kosiba i Iwona Przebięda

Szujski wicemistrzem Tarnowa!
13 listopada 2018 r. w hali TOSiR, w ramach Licealiady
rozegrano finałowy turniej Mistrzostw Tarnowa w Piłce
Siatkowej Chłopców. Reprezentacja ZSME zapewniła sobie
w nim udział po wygraniu grupy eliminacyjnej bez straty seta.
W turnieju finałowym zmierzyła się kolejno z drużynami VII LO
wygrywając 2:0, I LO zwyciężając również 2:0, natomiast
w ścisłym finale po zaciętej i wyrównanej walce niestety uległa
reprezentacji III LO 1:2. Naszą szkołę reprezentowali:
Jarosław Bogacz, Łukasz Zając, Dominik Skotnicki,
Filip Kaczyk,
Piotr Nocek,
Adrian
Lechowicz
oraz
Paweł Lesiak, a opiekunem reprezentacji był mgr Ryszard
Surdej. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

„Charytatywne kiermasze bożonarodzeniowe”.
3030,00 zł – to kwota zebrana podczas bożonarodzeniowych
kiermaszów charytatywnych przy kościele Św. Rodziny
w Tarnowie i w szkole. Pierwszy miał miejsce w dniu
09.12.2018 roku i sprzedawane były na nim ozdoby wykonane
przez uczniów, nauczycieli, rodziców oraz wolontariuszy
Hospicjum Domowego w Tarnowie. W szkole kiermasz
prowadzony był na bieżąco w bibliotece szkolnej. Kwota
zebrana podczas obydwóch akcji, jest jak do tej pory
najwyższą, jaką udało się uzyskać podczas tego typu
przedsięwzięć. Pieniądze przekazane zostały na leczenie
choroby nowotworowej w rodzinie ucznia ZSME.

Najpopularniejsze zwyczaje wigilijne w Polsce
Obrzędy wigilijne – 5 najbardziej znanych zwyczajów:
1. Pierwsza gwiazda na niebie – polski zwyczaj wigilijny
Zgodnie z tradycją w polskich domach do wieczerzy wigilijnej
zasiada się, kiedy na niebie pojawi się pierwsza gwiazda. Jest to
symbol Gwiazdy Betlejemskiej, za którą podążali trzej królowie,
aby znaleźć narodzonego Jezusa.
2. Odczytanie fragmentu Ewangelii wg św. Łukasza
i łamanie się opłatkiem
Kiedy rodzina zgromadzi się przy stole w Wigilię Bożego
Narodzenia, jeden z członków rodziny odczytuje fragment
Pisma Św. (Łk 2,1–14). Następnie członkowie rodziny dzielą się
opłatkiem, składając sobie wzajemnie życzenia. Dopiero po tych
dwóch obrzędach można skosztować wigilijnych specjałów.
3. 12 dań wigilijnych – tradycja Bożego Narodzenia
W Wigilię w większości polskich rodzin przygotowuje się 12 dań.
Liczba 12 symbolizuje dwunastu apostołów. Zgodnie z polskim
zwyczajem wigilijnym, wśród potraw powinny się znaleźć m.in.:
karp – najczęściej smażony lub w galarecie, barszcz grzybowy,
groch z kapustą, kompot z suszu, pierogi z grzybami i kapustą,
kutia, kluski z makiem.
4. Wolne miejsce przy stole
Dawniej wierzono, że w Wigilię Bożego Narodzenia dusze
zmarłych mają możliwość powrotu na ziemię do swych
najbliższych. Z tego powodu zostawiono puste miejsce przy
stole, wydzielając dla tej osoby również kolację wigilijną.
Współcześnie wolne miejsce przy stole zostawia się dla
nieoczekiwanego gościa, który nie ma z kim spędzić Wigilii.
Obecnie wolne miejsce przy stole również może przywodzić
na myśl zmarłego członka rodziny (dziś nie zostawia się już
jednak kolacji dla tej osoby).

5. Śpiewanie kolęd – tradycja Bożego Narodzenia
Po zjedzeniu wigilijnych potraw, rodzina śpiewa wspólnie kolędy
– pieśni o narodzeniu Jezusa. Ten zwyczaj wigilijny zadomowił
się w Polsce najprawdopodobniej dzięki franciszkanom
(autorem pierwszej kolędy był najprawdopodobniej św.
Franciszek z Asyżu, któremu przyświecała idea zaprezentowania
pieśni w żywej szopce). Najstarsze kolędy pochodzą z XV i XVI
wieku – najczęściej są to parafrazy tekstów łacińskich.
Tradycje Bożego Narodzenia są głęboko zakorzenione w polskiej
świadomości, kształtują narodową tożsamość, dlatego warto je
podtrzymywać i pielęgnować.
(źródło: http://party.pl/porady/dom/dziecko/tradycje-bozego-narodzeniazwyczaje-wigilijne-w-polsce-95541-r1/)

