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Spotkanie z Panem Bawerem Aondo-Akaa 

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji ze spotkania uczniów ZSME z Panem 
Bawerem Aondo-Akaa, które odbyło się 1.03.2019 r. w auli TCKPiU. W dniu 
01.03.2019 roku Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Tarnowie gościł 
wyjątkową  osobę,  pana  Bawera  Aondo-Akaa, doktora teologii, działacza 
społecznego, publicystę, członka Klubu Jagiellońskiego, osobę 
niepełnosprawną. Dr Bawer Aondo-Akaa to syn Nigeryjczyka i Polki. Urodził się 
w Krakowie jako zdrowy chłopiec. Za późno zdiagnozowana żółtaczka 
 niemowlęca doprowadziła do choroby zapalenia opon mózgowych 
i w końcowym efekcie do porażenia czterokończynowego. Jednak 
niepełnosprawność nie była dla niego przeszkodą w zdobyciu wykształcenia, 
pracy zawodowej i w małżeństwie. Pracę doktorską z teologii obronił na 
Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II. Działa w kilku organizacjach 
społecznych, pracuje w jednym z najlepszych ośrodków eksperckich w kraju 
(Klubie Jagiellońskim) i w fundacji Pro (znanej z zbiórek podpisów pod 
społecznymi projektami antyaborcyjnymi i z demonstracji antyaborcyjnych). 
Opublikował wiele artykułów i książek. 
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Spotkanie składało się z dwóch części. Rozpoczęło się prelekcją na 
tematy związane z nadprzyrodzoną misją osób niepełnosprawnych w Kościele 
 i społeczeństwie. Wypowiedź pana doktora Aondo-Akaa skoncentrowała się na 
ukazywaniu wartości życia osoby niepełnosprawnej oraz wielu rad jak 
godnie żyć i być patriotą. W drugiej części odpowiadał na pytania zadawane 
przez uczniów. 

Jesteśmy pewni, że to spotkanie zostanie w pamięci naszej szkolnej 
społeczności oraz pomoże młodzieży w kształtowaniu pozytywnych postaw 
w dorosłym życiu. 

Spotkanie zorganizowali nauczyciele ZSME pod kierunkiem  pani 
Grażyny Smolińskiej-Wygrzywalskiej. 
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 Mecz towarzyski w futsalu 

W ramach współpracy ZSME z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową 
w Tarnowie, w dniu 04.03.2019 roku, odbył się mecz towarzyski w futsalu. 
Został on rozegrany pomiędzy uczestnikami programu „SKS 2018”, 
a mistrzyniami Polski wyższych szkół zawodowych. Spotkanie odbyło się w hali 
sportowej PWSZ. Zwyciężyli aktualni mistrzowie Polski. Organizatorami 
spotkania byli pan Krzysztof Tomalski oraz pan Marcin Rej. 

 

Wild West Theatre w ZSME 

W środę 6 marca gościliśmy w naszej szkole teatr anglojęzyczny Wild West 
Theatre, który zaprezentował spektakl pt. „The Double-cross Dance.” Spektakl 
opowiadał o dwóch młodych osobach, które starają się uporać z wielkim 
wstydem w internecie. 

W spektaklu wzięły udział klasy 1IB, 2IB, 3MA oraz 3IA. 
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W klasztornych murach czyli dzień z życia 3TB 

8 marca, Dzień Kobiet, Panowie z 3TB postanowili spędzić w klasztornych 
murach. Gdzie? W Benedyktyńskim Opactwie w Tyńcu (czyżby mieli dość 
kobiet!) Przekraczając średniowieczne klasztorne mury zgłębiali tajniki 
mniszego życia, poznali historię najstarszego w Polsce klasztoru. Mnichów 
św. Benedykta z Nursji sprowadził do Polski król Kazimierz Odnowiciel w 1044 r. 
ich posiadłości sięgały aż po Tuchów na wschód od Tyńca. Panowie odwiedzili, 
klasztorne krużganki, kapitularz, skryptorium, kościół. Zwiedzaniu towarzyszyło 
rozwiązywanie tematycznych zagadek. Warsztaty historyczne zakończyły sie 
zwiedzaniem  wystawy; Od tabliczki po e-booki, czyli historia książki. 
Z Tyńca wyruszyliśmy w kierunku Łagiewnik, odwiedziliśmy św. siostrę Faustynę 
Kowalską. Przenieśliśmy się w realia jej klasztornego życia, zwiedzając 
zrekonstruowaną celę, w której mieszkała, pełniąc obowiązki furtianki. 
Włosienica, kolczasty pas, bicze, to narzędzia jej umartwień. Który z Panów miał 
więcej energii i siły wdrapał się na wieżę łagiewnickiego sanktuarium Bożego 
Miłosierdzia i stamtąd podziwiał panoramę Krakowa. 

Opiekę nad grupa sprawowały: Grażyna Marta Dziurok i Iwona Przebięda. 
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Turniej Szachowy 
o Mistrzostwo ZSME 

Rekordową liczbę uczestników zgromadził 
Turniej Szachowy o Mistrzostwo ZSME w 
Tarnowie, który odbył się w dniu 20.03.2019 
roku. 36 – u uczniów walczyło o tytuł 
najlepszego szachisty naszej szkoły. 
Zwyciężył Mateusz Domin z klasy 3IA, drugie 
miejsce zdobył Dawid Czarnik z klasy 1MA, 
Dariusz Surdel z klasy 2IB był trzeci. Nagrody 
laureatom turnieju wręczył dyrektor ZSME 
pan Jan Onak. 

Organizatorem zawodów był pan Marcin Rej. 
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Jeremiasz Śliwiński z 2IA  
finalistą konkursu geoinformatycznego. 

22 marca 2019 r. na Politechnice Warszawskiej odbył się etap centralny oraz 
finał konkursu geoinformatycznego. 

Konkurs podzielony został na trzy etapy: 

 Etap I (eliminacje). Uczestniczyło w nim ponad 150 uczniów szkół 
średnich z całej Polski, polegał na rozwiązywaniu zadań testowych 
wielokrotnego wyboru z zakresu ogólnie pojętej informatyki. 

 Etap II (centralny). Spośród wszystkich uczestników eliminacji 
zakwalifikowano 30 najlepszych uczniów.  Etap ten odbył się 
w laboratorium komputerowym Politechniki Warszawskiej, miał 
charakter pisemny i obejmował zarówno pytania teoretyczne, jak 
i praktyczne zadania na komputerach z zakresu informatyki, 
w szczególności z programowania i systemów zarządzania bazami 
danych. 

 Etap III (finał). Najlepszych 10 uczestników, w tym Jeremiasza 
Śliwińskiego zakwalifikowano do finału, gdzie zadaniem było 
utworzenie interaktywnej mapy pogodowej dla całej Polski, 
korzystając z zewnętrznych danych IMGW, języków programowania 
HTML i JavaScript oraz API Google Maps. Po dwugodzinnych 
zmaganiach, każdy z uczestników musiał zaprezentować swoją 
aplikację przed komisją konkursową odpowiadając na pytania 
o poszczególne elementy programu i fragmenty kodu źródłowego. 
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Wyniki konkursu „Następna stacja: ZSME 2019” 

W dniu 29.03.2019 r.  w Zespole Szkół Mechaniczno – Elektrycznych w 
Tarnowie odbył się międzyszkolny konkurs dotyczący literatury fantasy pt. 
„Następna stacja: ZSME 2019” Miał on na celu popularyzację czytelnictwa 
wśród młodzieży w środowisku lokalnym. 

Laureatami konkursu zostali: 

Seweryn Dutka – III LO w Tarnowie 
Kamil Stach – ZSEO w Tarnowie 
Sebastian Podraza – ZSME w Tarnowie 
 

Jury konkursowe postanowiło przyznać jedno wyróżnienie, otrzymał 
je Jakub Szczepański z I LO w Tarnowie. 

Nagrody do odebrania będą w bibliotece szkolnej ZSME od 8 kwietnia 2019 
roku. Sponsorem nagród dla finalistów była Rada Rodziców Zespołu Szkół 
Mechaniczno – Elektrycznych oraz Wydział Komunikacji Społecznej w Tarnowie. 

Konkurs przygotowali i przeprowadzili nauczyciele ZSME: pani Renata Chlupka – 
Kosiba, pani Agnieszka Gawron, pani Kinga Pułkownik oraz pan Tomasz Korczak. 
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Ogólnopolski Konkurs Filozoficzny 

Mateusz Solak, uczeń klasy 2IB, został laureatem  

II stopnia Ogólnopolskiego Konkursu Filozoficznego,  

organizowanego przez Wydział Filozoficznego UPJP2 w Krakowie.  

W drugim semestrze roku akademickiego 2018/2019 Wydział Filozoficzny 

UPJPII w Krakowie, po raz szósty zorganizował na platformie edukacyjnej, 

 interdyscyplinarne warsztaty naukowe dla młodzieży szkół średnich, która 

chce poznać nowe, często nieznane oblicza i zastosowania filozofii. Warsztaty 

z całą pewnością posłużyły wzbogaceniu wiedzy i poszerzeniu horyzontów 

uczestników. W warsztatach wzięło udział 4 uczniów z naszej szkoły. Do finału 

przeszedł Mateusz Solak z klasy 2IB uzyskując drugi wynik w Polsce. W finale 

mierząc się z  filozofią egzystencjalistów wywalczył II miejsce. Nagrodą 

główną dla laureatów (pierwszych 5 pięć miejsc) był oprócz nagród 

książkowych indeks na WF UPJP2 w Krakowie wraz z  rocznym stypendium. 
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XVIII Memoriał Stanisława Jedlińskiego 

W hali sportowej przy Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych odbył się po 
raz osiemnasty Memoriał im. Stanisława Jedlińskiego w Piłce Siatkowej 
Chłopców organizowany przez Uczniowski Klub Sportowy „Lider”. W ramach 
Memoriału rozegrano dwa turnieje eliminacyjne z udziałem uczniów ZST, 
VII LO, IV LO, XXI LO, ZSME, oraz kadetów MUKS ISKIERKA Tarnów. Do turnieju 
finałowego rozegranego dnia 05.04.2019r. zakwalifikowały się drużyny:  ZST, 
XXl LO, ZSME i MUKS ISKIERKA Tarnów. Po zaciętych i emocjonujących meczach 
zwyciężyła reprezentacja Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych 
w Tarnowie, a na kolejnych pozycjach sklasyfikowane zostały zespoły XXI LO, 
ZST i MUKS ISKIERKA Tarnów. 

Drużyna ZSME wystąpiła w składzie: Jarosław Bogacz, Łukasz Zając, 
Adrian Lechowicz, Dominik Skotnicki, Filip Kaczyk, Paweł Lesiak, Piotr Nocek, 
Karol Czarnecki, Wiktor Iwański, Kacper Szatkowski, Marek Baran, Jakub Wajda, 
Michał Sukiennik, Patryk Cup – opiekunem reprezentacji był Ryszard Surdej. 

Wszystkie drużyny otrzymały pamiątkowe puchary i dyplomy, a najlepsi 
zawodnicy nagrodzeni zostali pamiątkowymi statuetkami. Serdecznie 
gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy wszystkim za udział w turnieju. 

XVIII Memoriał Stanisława Jedlińskiego zorganizowano przy wsparciu Urzędu 
Miasta Tarnowa, który był również fundatorem nagród. 
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 Drużyna ZSME wyróżniona w konkursie Hackathon 
<Zaprogramuj_Tarnów/> 

Tarnowski Hackathon odbył się w ramach Forum Innowacji w Tarnowie – 
wydarzenia promującego startupy oraz inicjatywy prorozwojowe 
i probiznesowe. Konkurs został zorganizowany z założeniem promowania 
kreatywności, zachęcania do tworzenia aplikacji, innowacyjnych gier, 
zawierania nowych przyjaźni oraz zdobywania ciekawych doświadczeń 
i inspiracji. 

W programistycznym maratonie wzięło udział 10 czteroosobowych drużyn 
składających się m.in. ze studentów i uczniów: Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej w Tarnowie, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Politechniki 
Krakowskiej, Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Tarnowie, Zespołu 
Szkół Łączności w Krakowie. Młodzi programiści w trakcie 36-godzinnych 
rywalizacji starali się stworzyć inteligentne rozwiązania mobilne, które byłyby 
wsparciem jakiego oczekują mieszkańcy i turyści odwiedzający Tarnów. 

Naszą szkołę reprezentowały dwie drużyny – drużyna nr 6  w składzie: 
Sylwia Dobek (2IA), Katarzyna Starzyk (2IA), Mateusz Zbylut (3IB), 
Mateusz Szwajkosz (3IB) oraz drużyna nr 5 w składzie: Kacper Osika (3IA), 
Szymon Grzeszczuk (3IA), Mateusz Domin (3IA), Adrian Biedrzycki (3IA), która 
to zdobyła  specjalne wyróżnienie. Uczniowie otrzymali bony umożliwiające 
odbycie praktyki w firmie Gate-Software (jeden bon na praktykę płatną i trzy 
bony na praktyki bezpłatne). 
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Sukces uczniów ZSME w Olimpiadzie  
Innowacji Technicznych i Wynalazczości 

W dniu 16 kwietnia odbyły się eliminacje okręgowe Olimpiady Innowacji 
Technicznych i Wynalazczości Blok A – Innowacje Techniczne, Uczniowie ZSME 
Paweł Szczygiełek oraz zespół w składzie Amadeusz Kotarba, Krzysztof Krzyżak 
oraz Aleksander Ciężkowski zdobyli w swoich kategoriach pierwsze miejsca 
i awansowali do finału ogólnopolskiego w Warszawie.  

Organizator Wojewódzki Klub Techniki i Rozwoju Stowarzyszenie Naukowo-
Techniczne 

Kiermasz Wielkanocny 

W dniu 07.04.2019 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 
2883,29 zł, które 
przekazane zostały 

Tarnowskiemu 
Hospicjum Domowemu 
na jego działania 
statutowe. 

Serdecznie dziękuję 
osobom, które włączyły 
się w kiermasz: 

 nauczycielom, 
którzy wykonali piękne 

ozdoby: 
Małgorzacie Cichoń, Grażynie Dziurok, Tomaszowi Korczakowi, Jolancie 
Lipińskiej Edycie Kowalskiej, Iwonie Przebiędzie, Katarzynie Zychowicz, 

 pani Kindze Pułkownik, pani Agnieszce Gawron, pani Barbarze Szczęś, panu 
Robertowi Kubarkowi  za pomoc w organizacji przedsięwzięcia, 

 firmie „Co Za Kwiatki” za podarowanie stroików, 
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 paniom: Krystynie Wróbel i Marii Szczygiełek za przekazanie dekoracji 
wielkanocnych, 

 uczniom, którzy przygotowali i prowadzili kiermasz. Byli to: Patryk Kozioł 4IC, 
Igor Mikosiński 4IC, Dominik Pająk 4IB, Bartosz Ziomek 4MB, Kamil Piska 4IC, 
Mateusz Chaliński 4IC, Domink Kotapka 3TA, Jakub Bartnik 3TA, Kacper 
Kielian 3IA, Dawid Boksa 3IA, Rafal Chrzanowski 3IA, Jakub Moskal 3IA, 
Konrad Budzik 3IA.   

Koordynatorka akcji – Renata 
Chlupka  – Kosiba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


