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Narodowe czytanie “Lalki” w ZSME
Zdeterminowany Wokulski, bezwzględna Łęcka, sympatyczny Rzecki to ich losy śledziliśmy podczas Narodowego Czytania, którego szkolną edycję
zorganizowała biblioteka szkolna we współpracy z polonistami. Akcja miała
miejsce w dniu 7 września 2015 roku. Fragmenty powieści Bolesława Prusa
w interpretacji

nauczycieli

i

uczniów

ZSME,

można

było

wysłuchać

w szkolnym radiowęźle.”Lalkę” czytali: pani Katarzyna Nosal, Józef Dąbrowa
4TC, Bartłomiej Fortuna 4TC, Kamil Sznajder 2TM, Patryk Bania 2TB,
Jan Gargul 3IB. R.CH.
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„Lalka” Bolesława Prusa
„Lalka” Bolesława Prusa - ile razy słysząc ten tytuł wzdychałeś niczym skazaniec
kładący głowę pod nóż gilotyny? Już sam tytuł przeraża i wywołuje wśród młodzieży
negatywne emocje. Ale dlaczego? Z pewnością wpływa na to jej miejsce w kanonie
lektur szkolnych. Wszyscy wiemy, że to lektura oznaczona gwiazdką to znaczy, że
musimy ją znać dokładniej niż przysłowiową "własną kieszeń". A przecież książka
rozpoczyna się
od zupełnie „niepedagogicznego" hasła - „alkohole", które
przypomina, że Firmę J. Mincel i S. Wokulski po raz pierwszy poznajemy w „Lalce"
przez „szkło butelek" w renomowanej jadłodajni przy Krakowskim Przedmieściu
w Warszawie, dokąd zaglądali kupcy i przedstawicie inteligencji. Dowiadujemy się, że
w tym czasie w stolicy było ponad 80 piwiarni, które serwowały piwa bawarskie,
angielskie, lekkie piwa marcowe i ciężkie portery. Możemy przemierzać nie tylko
warszawskie ulice, ale również wyruszyć śladami Wokulskiego do Paryża, który
pojechał nad Sekwanę, by obejrzeć wystawę światową w 1878. Miała ona być
dowodem, że gospodarka francuska pokonała trudności po wojnie z Prusami i jest
znów w znakomitej formie. Wokulskiego najbardziej zainteresowały maszyny
latające. A kogo współcześnie nie fascynują nowinki techniczne? Bohater Lalki,
podobnie jak my, podążał z duchem swojej epoki. Zakochał się biedak bez
wzajemności w pięknej ale oziębłej i bezwzględnej arystokratce - Izabeli. Któż z nas
nie doświadczył tego uczucia, nie zabiegał, mimo wszystko, o względy ukochanej, nie
działał nieracjonalnie, nie słuchał przyjaciół, którzy mówili: opamiętaj się. Stach też
był sam jeden ze swoim, wielokrotnie
analizowanym
uczuciem,
niczym
romantyczny Gustaw: umarły dla świata.
Ale mimo wszystko działał, inwestował,
pomnażał majątek, wyjeżdżał za granicę
robić interesy, ryzykował - tak jak my
teraz. Uczył się pilnie, aby osiągnąć
zamierzony cel. Czasy studenckie dopiero
przed nami, nie zapomniał o nich również
Bolesław Prus. który po mistrzowsku
sportretował
XIX-wiecznych
warszawskich studentów. Humor często
gości na kartach powieści, pamiętajmy
o tym ilekroć usłyszymy tytuł Lalka.
Posłuchajmy kilku fragmentów tego dzieła,
które wcale nie musi być nudne i mało
interesujące. Popatrzmy na Lalkę jak na
powieść prezentującą aktualne problemy.

Agnieszka Gawron
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76 rocznica wybuchu
II wojny światowej
W planach Hitlera atak na
Polskę miała nastąpić 26 VIII
1939 r., ale na przeszkodzie
stanął układ między Polską
a Wielką Brytania podpisany
dzień wcześniej. Jednak po
tym, jak Hitler się upewnił, iż
koła brytyjskie nie za bardzo są
skore do wojny przesunął dzień
planu "Fall Weis" na dzień
1 września 1939.
Pierwsze strzały padły na
Westerplatte 1 IX 1939 roku
o godz.
4.45.
Pancernik
niemiecki Schleswig-Holstein
ostrzelał polską jednostkę. O tej godzinie ruszyła ofensywa niemiecka na Polskę.
Atak na Polskę próbowali tłumaczyć Niemcy prowokacjami ze strony polskiej.
Prowokacje te przygotowane były skrzętnie ze strony niemieckiej w każdym detalu.
Jedną z najgłośniejszych była tzw. Prowokacja gliwicka. Została ona zorganizowana
na rozkaz szefa policji Reinharda Heydricha. Akcję wykonano dnia 31 sierpnia 1939
roku. Niemcami dowodził Sturmbannführer Alfred Helmut Naujocks, oficer
niemieckiej Służby Bezpieczeństwa. Oddział ten ok. godziny 20:00 przebrał się
w cywilne ubrania i przypuścili oni atak na radiostację w Gliwicach. Gliwice leżały
wówczas po niemieckiej stronie granicy z Polską. Po zdobyciu radiostacji Niemcy
nadali krótki komunikat że radiostacja znajduję się w polskich rękach. Jako dowód że
akcję przeprowadzili Polacy przed budynkiem pozostawiono ciało uprzednio
zastrzelonego Ślązaka, Franciszka Honioka, znanego z pro polskiej działalności, jako
dowód polskiego zaangażowania. Wszyscy uczestnicy tych wydarzeń w niedługim
czasie zostali zlikwidowani. Sprawa ta ujrzała światło dzienne dopiero pod koniec
wojny gdy w ręce aliantów wpadły tajne dokumenty. Hitler o tym jak i innych
incydentach wspomniał w swym przemówieniu następnego ranka: "Dzisiaj w nocy
Polska po raz pierwszy strzelała na naszym własnym terytorium, już przy pomocy
regularnego wojska. Od 5:45 odpowiada się ogniem". W godzinę po rozpoczęciu walk
na Westerplatte, oddziały Wermachtu obaliły słupy graniczne i od Prus Wschodnich
wkroczyły na tereny Wolnego Miasta Gdańska. Jeszcze tego samego dnia, oddziały
armii niemieckiej przekroczyły granicę zachodnią państwa polskiego na całej
szerokości, czyli na prawie 1600-kilometrowym odcinku, rozpoczynając realizację
planu "Fall Weiss" - wojny błyskawicznej, która zakładała, że wojska nazistowskie
dostaną się ze wszystkich stron linii granicznej i podążać będą ku Warszawie. Plan ten
zakładał również że ziemie polskie uda się zając w przeciągu dwóch tygodni.
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„Polskie Termopile”

Przez cztery dni we wrześniu
1939 roku kilkuset polskich żołnierzy kpt. Władysława Raginisa stawiło opór
kilkudziesięciotysięcznej armii niemieckiej dowodzonej przez gen. Heinza Guderiana.
Choć przewaga wojsk III Rzeszy była ogromna, obrońcy walczyli do końca. Obrona
Wizny nazwana została „polskimi Termopilami”.
O świcie 10 września do ataku ruszyli ponownie Niemcy i ostatni padł schron kpt.
Raginisa na Górze Strękowej. W trakcie walki przy polskim schronie pojawił się
niemiecki parlamentariusz, stawiając Raginisowi ultimatum, że albo bunkier się
podda, albo polscy jeńcy wzięci w czasie bitwy zostaną rozstrzelani. Wobec faktu, że
większość obrońców była w różnym stopniu ranna, a amunicja była na wyczerpaniu,
po godzinie namysłu Raginis rozkazał swoim żołnierzom opuścić schron, a sam
rozerwał się granatem.

Dzień Sybiraka
Dzień 17 września, rocznica agresji sowieckiej na Polskę
w 1939 r. – został ustanowiony przez Sejm Rzeczypospolitej
Polskiej Dniem Sybiraka. Oddając hołd wszystkim Polakom
zesłanym na Syberię, inne tereny Rosji i Związku
Sowieckiego, upamiętniamy tych, którzy tam zginęli oraz
tych, którzy pozostali w miejscu swego zesłania gdzie
kultywowali polskość.
Delegacja ZSME w składzie: Krystian Lechowicz 4ME, Karol
Nowak 2TC, Dominik Kukułka 2TC pod opieką Pana
Mateusza Olejnika wzięła udział w obchodach Dnia Sybiraka
w Tarnowie. Uroczystość rozpoczęła się pod Pomnikiem
Ofiar Stalinizmu, następnie miała miejsce Msza święta
w intencji pomordowanych na wschodzie. Patronat honorowy nad świętem objął
Jego Ekstelencja ks. dr Andrzej Jeż Biskup Tarnowski.
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Rozpoczyna się jesień.
Jesienna aura nie sprzyja optymistycznemu myśleniu,
niedostatek słońca, a w konsekwencji również witaminy D,
powoduje spadek energii. Natomiast deszcze i chłodne dni
sprzyjają przeziębieniom. Najbliższe miesiące nie będą dla nas
łatwe. Nadeszła więc pora, by aktywnie zadbać o siebie i swoje
zdrowie. Oto kilka porad przygotowanych przez ekspertów z portalu
PoProstuZdrowo.pl:
Jedz dużo czosnku. Ma liczne właściwości lecznicze, dlatego bywa wykorzystywany
do leczenia różnego rodzaju dolegliwości, w tym przeziębień.
Pij orzeźwiające soki z cytrusów. Zawierają dużo witaminy C, która obroni twój
organizm przed zarazkami i jesiennym przeziębieniem.
Jedz orzechy. Bogate w potas i magnez pozwolą ci cieszyć się wyśmienitym wzrokiem
przez długie lata.
Pokochaj pomarańcze i grapefruity. Zawarta w nich rutyna i beta-karoten spowalniają
produkcję wolnych rodników podczas przemian metabolicznych i sprawiają, że twoja
skóra wygląda lepiej.
Zrezygnuj z ostrych potraw. Płuca w okresie jesiennym są szczególnie wrażliwe,
a ostre potrawy mogą je podrażnić.
Jedz mniej warzyw letnich i przejdź na warzywa jesienne, takie jak dynia, kalafior czy
brokuły. Wybieraj warzywa bogate w potas, magnes i żelazo, np. seler, fasola
szparagowa, pomidor, kukurydza.
Nie trać formy
Jesienią dobrze jest
znaleźć chwilę na ruch,
bowiem
wysiłek
fizyczny jest niezbędny
dla naszego zdrowia.
Chociaż pogoda za
oknem
może
nie
zachęcać do wyjścia z
domu, dobrze jest zrobić
jej na przekór i jak
najwięcej spacerować. Poza tym szkoda siedzieć w domu, gdy na zewnątrz jest
chociaż trochę ładnie, bo takich dni będzie teraz coraz mniej. Warto przed zimą
nałapać jak najwięcej słońca, a przy okazji pooddychać pełną piersią. Na nasze ciało
znakomicie wpływa także regularne chodzenie na basen, fitness czy jogging. Ważne
jest, by ćwiczenia były wykonywane systematycznie i by sprawiały nam przyjemność.
Pomysłów na jesienną aktywność jest naprawdę wiele, a ich wybór zależy tylko od
nas. Poza tym wysiłek fizyczny powoduje wzrost stężenia endorfin nazywanych
hormonami szczęścia, które skutecznie odstraszą jesienną depresję.
Odpowiednia dieta połączona z aktywnością fizyczną sprawi, że będziemy w lepszej
formie, a nasze samopoczucie znacznie się poprawi.
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„Wyprawa – poprawa”
– 22 edycja akcji ekologicznej
„Sprzątanie Świata 2015”
21 września 2015 roku uczniowie z klasy 2TB pod opieką p. E. Pajor, 2IB pod opieką
p. A. Wojdan i 4IA pod opieką p. M. Gochowskiej – uczestniczyli w akcji
ekologicznej „Sprzątanie Świata 2015”. Zebrano 25 worków odpadów, które trafią na
wysypisko. W ramach tegorocznej edycji kampanii pod hasłem „Wyprawa – poprawa”
zwracamy uwagę na rolę, jaką każdy z nas może odegrać w tworzeniu
i funkcjonowaniu systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie.
Wskazanie, że poza obowiązkami, mamy również prawa, a jednym z nich jest prawo
do tego, żeby się domagać rozwiązywania przez gminy takich problemów jak np.
dzikie wysypiska. Do tego potrzebna nam będzie wiedza i chęć współuczestniczenia
w działaniach podejmowanych dla czystego środowiska.

WEŹ SPRAWY W SWOJE RĘCE I DZIAŁAJ!
Wsiądź na rower, wyrusz pieszo albo zaciągnij się na żaglówkę, zaproś krewnych
i znajomych i wyrusz z Fundacją Nasza Ziemia na Wyprawę-poprawę!
Rozejrzyj się dookoła i sprawdź:
- czy gdzieś są dzikie wysypiska, jeśli tak, zanotuj gdzie, rodzaj odpadów i orientacyjnie
określ ilość odpadów
- czy gdzieś na poboczu nie zalegają śmieci, jeśli tak, zanotuj gdzie i jakiego rodzaju
- czy nie brakuje koszy na śmieci, jeśli tak, zanotuj gdzie
- czy nie brakuje pojemników do segregacji, jeśli tak zanotuj gdzie i jakich (na szkło, papier,
plastik i metal) i zgłoś do gminy.
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Uczeń ZSME Kamil Sznajder aktorem spektaklu
profilaktycznego „Sekret”
7 października 2015 r. w sali widowiskowej Centrum Sztuki Mościce odbyła się
uroczysta premiera spektaklu „Sekret”, który jest kolejną odsłoną ogólnopolskiego
projektu Komendy Głównej Policji „Profilaktyka a TY” (PaT). Jego głównym
założeniem jest promowanie mody na życie bez uzależnień i reagowanie na
uzależnienia innych.
W castingu do spektaklu wzięło udział blisko 200 osób ze szkół z Tarnowa i okolic.
Wyjątkowym sukcesem, pierwszoplanowa rolą, może poszczycić się uczeń 2TM,
Kamil Sznajder. Serdecznie mu gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
8 października br. młodzi aktorzy zagrali ten sam spektakl przed krakowską
publicznością. Tarnowska grupa PaT została także zaproszona do Warszawy na
konferencję programu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych „Razem Bezpieczniej”.
Szczegółowa relacja z uroczystości oraz galeria zdjęć znajduje się na stronie:
http://www.tarnow.pl/Miasto/Aktualnosci-tarnowskie/Sekret-na-moscickiej-scenie
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Pomagamy
zwierzętom
Weekend 3-4 października był
dla wolontariuszy naszej szkoły
bardzo pracowity.
Uczniowie ZSME zbierali
karmę i pieniądze dla
podopiecznych
Ogólnopolskiego Towarzystwa
Ochrony Zwierząt Animals –
Inspektorat Tarnów.
Zbiórka miała miejsce
w tarnowskich supermarketach.
Gorące podziękowania dla
wszystkich zaangażowanych
w akcję.
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Marzycielska Poczta
Czy jedna kartka pocztowa, list ozdobiony kolorowymi rysunkami może odmienić
życie chorego dziecka? Może. Dlatego nasza szkoła jak co roku wzięło udział w akcji
pisania listów do chorych dzieci „Marzycielska Poczta”. W dniu 21 X 2015 roku
wolontariusze
ZSME
zmierzyli
się
z
tym
trudnym
zadaniem.
W akcji wzięli udział:
1.
Paweł Słota 3IA,
7.
Bartłomiej Nawojczyk 2IB,
2.
Aleksndra Jucha 3IA,
8.
Norbert Budzik 2IB,
3.
Wiktoria Muszyńska 3IA,
9.
Natalia Foszcz 2IA,
4.
Krzysztof Kasiński 3TB,
10. Justyna Chrzanowska 2IA,
5.
Jakub Kamiński 4IA,
11. Michał Hajduk 1MA,
6.
Kamil Gołąb 4IA,
12. Łukasz Zając 1MA.
Serdecznie dziękujemy paniom:
Dominice Kłusek i Marzenie Michnowicz
za podarowanie widokówek.
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Gala Żarówek 2015
W dniu 14 października 2015 r. z okazji Dnia Edukacji Narodowej
w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych rozdane zostały już po
raz ósmy „Nauczycielskie Żarówki”. Uczniowie na wzór
Amerykańskiej Akademii Filmowej postanowili wyróżnić
pedagogów nie Oskarami, a symbolicznymi statuetkami Żarówek w 7 specjalnych
kategoriach.
„Nauczycielem PRZYJACIELEM” została mgr Barbara Słomka, „Nauczycielem
ARTYSTĄ” została mgr Małgorzata Cichoń, tytuł „Nauczyciel – CHODZĄCA
SPRAWIEDLIWOŚĆ” otrzymał mgr Wiesław Cholewa, w kategorii „Nauczyciel
OPTYMISTA” zwyciężył mgr Robert Kubarek, „Nauczycielem – STRAŻNIKIEM
PORZĄDKU I DYSCYPLINY” został mgr Mateusz Olejnik, za „Nauczyciela
z IKRĄ” uczniowie uznali mgr Magdalenę Englart, „Nauczycielem OMNIBUSEM”
okrzyknięto dyrektora Grzegorza Szerszenia.

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy!
Akademia przygotowana została pod nadzorem mgr Anny Banach, mgr Anety Gądek,
mgr Kingi Pułkownik. O oprawę muzyczną spotkania zadbał mgr inż. Adam Kaniarz
wraz ze szkolnym zespołem muzycznym. Galę poprowadził Dawid Prokop, uczeń
kl. 2 TM.
Zamiast „Zamiast” nr 1 2015/2016

gazetkazamiast@gmail.com

11

Konkurs
„Tadeusz Tertil mój patron 2015”
rozstrzygnięty !
W dniu 15 października 2015 roku odbył się konkurs dla klas pierwszych pt.
„Tadeusz Tertil mój patron”. Uczestnicy rywalizacji mieli za zadanie rozwiązać
test dotyczący życia i działalności jednego z najwybitniejszych tarnowskich
polityków.
W potyczce bezkonkurencyjny okazał się uczeń klasy 1TA – Krzysztof Kudroń.
Drugie miejsce zajął Mateusz Łątka z klasy 1IC, trzecie – Dawid Gębka
z klasy 1IA.
Jury postanowiło nagrodzić także Oskara Bienia z klasy 1TA, który zajął
zaszczytne czwarte miejsce.
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Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek
Szkolnych 2015
Biblioteka szkolna z okazji Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych
zorganizowała kiermasz taniej książki. Woluminy do sprzedaży podarowała pani mgr
Aneta Gądek. Serdecznie dziękujemy. Zarobione pieniądze przekazane zostaną na cele
charytatywne.
Tegoroczne święto obchodzone jest pod hasłem „Biblioteki szkolne rządzą”. Święto
zostało ustanowione przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Bibliotekarstwa
Szkolnego (International Association of School Librarianship) w 1999 roku jako jeden
dzień, a w 2008 roku obchody zostały wydłużone do całego października. Celem
święta jest promocja zasobów biblioteki szkolnej, informacja o różnorodności działań
podejmowanych przez biblioteki szkolne.

Medal im. prof. Stanisława Fryzego
W sierpniu 2015 r. pani mgr inż. Grażyna Smolińska – Wygrzywalska otrzymała
medal im. prof. Stanisława Fryzego w uznaniu wybitnej i twórczej pracy naukowo –
technicznej w dziedzinie elektryki.
Medal im. profesora Stanisława Fryzego został ustanowiony uchwałą Zarządu
Głównego SEP w dniu 25 listopada 1999 r., w celu upamiętnienia Jego zasług dla
rozwoju polskiej elektryki. Ten wybitny uczony cieszył się międzynarodowym
uznaniem, jako współtwórca podstaw elektrotechniki teoretycznej. Był znakomitym
pedagogiem i popularyzatorem wiedzy o elektryczności. Od 1917 r. działał w Sekcji
Elektrotechnicznej Polskiego Towarzystwa Politechnicznego we Lwowie. W 1919 r.
został członkiem Polskiej Akademii Nauk. Był aktywnym i cenionym pracownikiem
SEP. W 1989 roku uzyskał pośmiertnie godność Członka Honorowego
Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

Redakcja gazetki szkolnej Zamiast
„Zamiast” życzy wszystkim uczniom
udanego roku szkolnego oraz jak
najlepszych wyników w nauce. 
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