
 

Zamiast „ZAMIAST” nr 3 2017/2018               gazetkazamiast@gmail.com           

 

 
 
 

 

ZSME najlepsze w Tarnowie  

według  

Rankingu Perspektyw 2018 

10 stycznia ogłoszone zostały wyniki Rankingu 
Szkół Ponadgimnazjalnych Perspektywy 2018 
prezentującego najlepsze licea i technika 
w Polsce. 

Na rezultaty rankingu czekają zarówno 
środowiska edukacyjne, władze samorządowe, uczniowie i ich rodzice, którzy 
biorą go pod uwagę podejmując decyzję o wyborze dalszej drogi edukacyjnej 
dziecka. W Rankingu Techników rozkład kryteriów był następujący: sukcesy 
szkoły w olimpiadach (20%), wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych 
(20%), wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (30%) oraz wyniki egzaminu 
zawodowego (30%). 

W tegorocznej XX edycji rankingu tarnowskie technikum nr 4 im. Tadeusza 
Tertila uplasowało się na 102 miejscu w Polsce, na 15 w województwie 
małopolskim. Tym samym zostało sklasyfikowane najwyżej wśród tarnowskich 
techników i jednocześnie zdobyło tytuł Srebrnej Szkoły 2018. 

Kolejnym kryterium wziętym pod ocenę przez Kapitułę były wyniki egzaminów 
maturalnych. W tym przypadku ZSME zajęło 61 miejsce w Polsce, po raz kolejny 
zwyciężając na terenie Tarnowa. 

Zdobycie miejsca w czołówce ogólnopolskiego Rankingu Szkół 
Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY jest dla naszego technikum zasłużonym 
powodem do dumy. 
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ZSME pomaga „Szlachetnej paczce” 

Dziękujemy wszystkim darczyńcom, którzy 
zaangażowali się w przygotowanie 
szlachetnej paczki. Dzięki Waszej pomocy na 
twarzach rodziny pojawił się uśmiech. 
Społeczność Zespołu Szkół Mechaniczno – 
Elektrycznych po raz siódmy włączyła się 
w ogólnopolską akcję „Szlachetna PACZKA” 
organizowanej przez Stowarzyszenie 
„Wiosna”. Zgromadziliśmy najbardziej 
potrzebną żywność, środki czystości, odzież, 
przybory szkolne a nawet szczególne 
upominki dla rodziny. Szesnaście 
zapakowanych po brzegi paczek trafiło do 
magazynu – skąd zostały przekazane 
wybranej rodzinie. Bez Waszego ogromnego 
zaangażowania nie byłoby takiej radości 
i szczęścia. 

Oto fragment korespondencji z wolontariuszem: 

Relacja z wręczenia paczki Rodzinie. 

Pani Jolanta wraz z córka nie potrafiły powstrzymać 
łez szczęścia, ze wzruszenia. Z radości pani Jolanta 
nas aż uściskała. Obie kobiety były zaskoczone ilością 
paczek, które przynieśliśmy do domu, przyznały, że 
nie spodziewały się aż tylu rzeczy, do otwarcia paczek 
nie trzeba było ich długo namawiać. Zawartość 
paczek również wywołała wielkie wrażenie. Gabriela 
bardzo ucieszyła się z nowego plecaka oraz butów. 
Niemalże popłakała się na widok książki o której 
marzyła. Pani Jolanta ucieszyła się z prezentów, 
w szczególności z plecaka dla córki, bardzo ucieszyła 

się również ze środków czystości i żywności. Pani Jolanta zafascynowała się 
ilością garnków, które wypakowała i zaczęła w myślach planować, że na 
następny dzień będzie w nich gotować obiad. 

http://www.zsme.tarnow.pl/wp/wp-content/uploads/2018/01/sz_p-1.jpeg
http://www.zsme.tarnow.pl/wp/wp-content/uploads/2018/01/sz_p-2.jpeg


 

Zamiast „ZAMIAST” nr 3 2017/2018               gazetkazamiast@gmail.com           

 

Co chce przekazać wolontariusz? 

Ze swojej strony chciałbym serdecznie 
podziękować za współpracę przy 
przygotowywaniu pomocy dla rodziny. Dziękuję 
również za odpowiedzialne przygotowanie 
zawartości paczki, dzięki czemu mogłem 
uczestniczyć i współdzielić radość wraz z rodziną 
rozpakowującą prezenty. Byłem bardzo 
pozytywnie zaskoczony jakością i ilością 
wszystkich rzeczy, które znalazły się wewnątrz 
paczek. Mam nadzieję, że Szlachetna Paczka ma 
i będzie miała coraz więcej takich Darczyńców 
jak Państwo, że wszyscy wolontariusze mogą być 
dumni i cieszyć się ze wspaniałej współpracy tak 
jak ja. Liczę również na to, że będę miał 
przyjemność spotkać się z Państwem przy okazji 

kolejnych edycji Paczki. Pozdrawiam oraz życzę zdrowych, pogodnych 
i Wesołych Świąt! 

Akcję koordynowały: Edyta Pajor i Magdalena Gochowska. 

 

Wyniki eliminacji do  Międzyszkolnego Konkursu 

Literackiego „Czy zasługujesz na srebrny liść?” 

Biblioteka szkolna informuje, iż do drugiego etapu konkursu dotyczącego serii 
wydawniczej „Zwiadowcy” zakwalifikowali się: 

1. Bartosz Ziomek 3MB 
2. Oskar Bień 3TA 
3. Sebastian Gadziała 3IA 
4. Jan Zbylut 3IB 
5. Bartłomiej Żurowski 3IC 
6. Dariusz Strojny 3IC 
7. Jakub Gala 1IB 
8. Szymon Siudut 3IA 

Konkurs odbędzie się 20 marca 2018 roku z Zespole Szkół Mechaniczno – 
Elektrycznych w Tarnowie. 

http://www.zsme.tarnow.pl/wp/wp-content/uploads/2018/01/sz_p-3.jpeg
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Sukcesy Klubu Mówców ZSME w 2017 roku 

W 2017 roku Klub Mówców ZSME był reprezentowany na różnych turniejach 
w sumie przez trzy drużyny. 

W pierwszym półroczu reprezentację starszą tworzyli: Jan Gargul, Jarosław 
Dzwierzyński, Marek Dulowski i Paweł Kołodziej. Reprezentacja ta odniosła 
znaczący sukces zdobywając IV miejsce podczas Mistrzostw Polski Debat 
Oksfordzkich w Poznaniu (na ok. 80 szkół z całego kraju). 

Druga z reprezentacji w składzie: 
Jakub Bielaszka, Aleksander 
Ciężkowski, Krzysztof Kudroń, 
Mateusz Korzeniowski i Patryk 
Połeć wygrała w kwietniu 
I Ogólnopolski Turniej Debat 
Oksfordzkich w Rzeszowie. Ta 
sama drużyna w czerwcu pokonała 
podczas pokazowej debaty 
w Łagiewnikach mistrza Krakowa – 
VIII Prywatne Akademickie Liceum 
Ogólnokształcące. 

Przeprowadzone w zakresie 
przygotowań oraz rekrutacji zmiany pozwoliły na wystawienie przez ZSME 
dwóch drużyn w Tarnowskiej Lidze Debatanckiej. Tym samym w obecnym 
sezonie TLD Klub Mówców ZSME posiada dwie reprezentacje – starszą 
i młodszą. 

Starsza reprezentacja w składzie: 
Kamil Chrapusta, Krzysztof Kudroń, 
Patryk Połeć, Andżelika Przeklasa, 
Korneliusz Rzepka i Błażej Węgrzyn, 
24 listopada pokonała wysoko VII LO 
545:414. Reprezentacja ta 
w zmodyfikowanym składzie: 
Kamil Chrapusta, Filip Pinas, Patryk 
Połeć, Błażej Węgrzyn i Jan Zgłobica 
zdobyła 4 grudnia III miejsce 
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w ogólnopolskim turnieju „Debatuj o Dziedzictwie” w Krakowie. 

Młodsza reprezentacja w składzie: Bartłomiej Gala, Michał Gęza, Filip Łępa 
i Natalia Mikos pokonała 30 października w pokazowej debacie z okazji 
Narodowego Święta Niepodległości II LO. W Tarnowskiej Lidze Debatanckiej 
debatując w składzie: Michał Gęza, Przemysław Gulik, Tomasz Jaworecki, 
Krystian Król, Natalia Mikos i Szymon Świerzyński w dniu 15 grudnia 
nieznacznie uległa wicemistrzowi Tarnowa – III LO 501:526. 

Na marginesie warto zaznaczyć, że m.in. renoma Klubu Mówców ZSME 
sprawiła, że ZSME było gospodarzem Tarnowskiej Nocy Debat zorganizowanej 
na przełomie czerwca i lipca przez twórców Tarnowskiej Lidze Debatanckiej. 

Szerokie kadry i wysokie wyniki naszych mówców napawają nas optymizmem 
przed kolejnymi zmaganiami w 2018 roku. Jednocześnie opiekunowie Klubu 
Mówców ZSME: mgr Anna Banach i mgr Mateusz Olejnik dziękują dyrekcji 
i nauczycielom ZSME oraz rodzicom uczniów za wszelką życzliwość i pomoc 
okazaną w trakcie przygotowań oraz realizacji debat oksfordzkich. 
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Wyniki I etapu konkursu naukowego E(x)plory 2018 

 

Lista 120 projektów, w tym aż 13 projektów uczniów Zespołu Szkół 
Mechaniczno-Elektrycznych, które zakwalifikowały się do II Etapu Konkursu 
Naukowego E(x)plory w 2018 roku! 

Projekty zakwalifikowane do Regionalnego Etapu Konkursu Naukowego 
E(x)plory w Podzamczu k/Chęcin – 27.04.2018: 

13. 

 Mikołaj Bogula 
 Hubert Krzciuk 

APPIM Paweł Obal 

14. 

 Kinga Nowak 
 Justyna 

Chrzanowska 
 Natalia Foszcz 
 Katarzyna 

Mizera 

(NIE)PEŁNOSPRAWNI Edyta Kowalska 

15. 

 Jakub 
Bielaszka 

 Amadeusz 
Kotarba 

 Krzysztof 

Automatyczny termotransfer płytek 

PCB 
Grzegorz Szerszeń 

http://www.explory.pl/files/aktualnosci/2018/Wyniki2018.pdf
http://www.explory.pl/files/aktualnosci/2018/Wyniki2018.pdf
http://www.explory.pl/files/aktualnosci/2018/Wyniki2018.pdf
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Krzyżak 

16. 

 Krzysztof 
Czapkowicz 

 Sebastian 
Zyguła 

 Mateusz 
Janczak 

 Paweł Kawula 

ScQuiZ Marcin Kowalski 

17. 

 Jan Czaja 
ZOO-NIANIA Dorota Dąbrówka  

18. 

 Mateusz 
Szwajkosz 

System Dynamicznych Obliczeń 

Rozproszonych 
Łukasz Mączko 

19. 

 Kamil 
Rzeszutek 

Interaktywne Lustro 
Grażyna Smolińska-

Wygrzywalska 

20. 

 Dariusz 
Strojny 

 Patryk Kępa 
 Paweł 

Stolarczyk 
 Adrian 

Wielgus 

BlockIT – programowanie blokowe 

webowe 
Marcin Kowalski 

21. 

 Adrian 
Augustyn 

 Kacper 

Nie tym razem! Czyli jak nie dać się 

oszukać. 
Barbara Szczęś 
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Zawada 
 Piotr Stępień 
 Filip Pinas 

22. 

 Marcin 
Radwan 

 Sebastian 
Łątka 

Porządkowanie kolekcji zdjęć przez 

porównywanie histogramów. 
Leszek Banaś 

23. 

 Kamil Stojak 
Budowa Drukarki 3D Magdalena Englart 

24.  

 Kacper Osika 
 Marcin Łukasik 
 Marcin Pater 
 Adrian 

Biedrzycki 

Spectrum 3D Piotr Poradzisz 

 25. 

 Paweł 
Szczygiełek 

Zautomatyzowany system 

sortowania połączony z 

inteligentnym magazynem 

wysokiego składowania 

Artur Sereda 

 

Podziękowania 

Opiekunowie Szkolnego Koła Wolontariatu działającego w ZSME dziękują 
wszystkim osobom, które włączyły się w akcję zbiórki zabawek dla dzieci ze 
Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego! Byli to: 

Uczniowie: 

 Przemysław Majewski 2MA 
 Paweł Hajdo 1IA 
 Katarzyna Stańczyk 1IA 
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 Maksymilian Kender 1IA 

Pracownicy szkoły i osoby spoza ZSME: 

 Pani Anna Salamaga 
 Pani Barbara Szczęś 
 Pani Agnieszka Gawron 
 Pan Michał Jagiełło 
 Pan Bogdan Liska 
 Pani Anna Wojdan 
 Pani Bogusława Jewuła – Dąbrowa 
 Pani Katarzyna Krawiec 
 Pani Anna Tokarz 
 Pani Magdalena Żurowska – Kieć 
 Pani Marzena Michnowicz 
 Pani Magdalena Baran 
 Pan Karol Szwiec 

 

Walentynki w ZSME 

Święto zakochanych to doskonała okazja aby wyrazić nie tylko miłość, ale także 
przyjaźń i wdzięczność osobom, które się lubi i ceni. Dlatego też biblioteka 
szkolna wraz z panią Dominika Kłusek postanowiła w tym roku przyłączyć się do 
obchodów tej uroczystości. Odbyła się ona w czwartek 8 lutego 2018 roku. 
W ramach dnia zakochanych działała poczta walentynkowa, odbył się kiermasz 
ciastek upieczonych przez uczniów, z którego pieniądze przekazane zostały na 
leczenie Patrycji i Mai oraz w radiowęźle szkolnym zaprezentowane zostały 
wiersze miłosne w interpretacji Krzysztofa Walkowicza z klasy 3IC. 

Organizatorzy akcji serdecznie dziękują uczniom, którzy przygotowali 
ciasteczka. Byli to: 

 Angelika Ciukaj z klasy 2IA, 
 Sylwia Dobek, Anna Drapała, Magdalena Gajda, Angelika Król, 

Natalia Mikos, Katarzyna Starzyk z klasy 1IA, 
 Wiktor Markowicz, Jan Zgłobica z klasy 2IB 
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Ruch to zdrowie! Także zimą! 

Jest zima. Wraz z nią mamy ochotę zawinąć się 
w koc i z gorącą herbatą z dodatkiem pomarańczy 
i goździków zasiąść w fotelu.  

 Mimo tego, że mróz szczypie w policzki, zachęcamy 
do aktywności na świeżym powietrzu. 

Kto z nas nie lubi wraz ze znajomymi spędzać czas na lodowisku? Włożyć łyżwy 
na nogi i poczuć lekki wiatr we włosach? Ile przy tym radości i uśmiechu na 
twarzach! A przy okazji, poprawia się nasza kondycja. 

Może w Twojej okolicy jest górka? Weź sanki lub “jabłuszko” i poczuj się jak 
dziecko. Frajdy przy tym co niemiara, o korzyściach zdrowotnych nie 
wspominając. 

A może włożysz ocieplacz, nauszniki i w towarzystwie słuchawek na uszach 
poznasz piękno swojej okolicy? Zachęcamy do krótkich przebieżek, które 
o poranku skutecznie postawią Cię na nogi i nastawią pozytywnie na cały dzień. 
Jeżeli preferujesz nieco mniej wymagające sporty, warto wziąć kijki w dłoń 
i energicznym krokiem zadbać o mięśnie praktycznie całego ciała. 

Jesteś zbyt wielkim zmarzluchem i temperatura odstrasza Cię skutecznie od 
aktywności na świeżym powietrzu? Wtedy wybierz się na basen. Przepłyń kilka 
basenów, a na “deser” spędź 
kilka minut w jacuzzi. 

Pamiętajmy, że najważniejsze 
jest to, aby po prostu nie 
przeleżeć pod kocem całej 
zimy! Jest to miłe, ale na 
dłuższą metę wcale nie 
korzystne dla naszego 
zdrowia. 
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Kącik czytelniczy „Czytam – polecam” 

    Autorem książki pt."Ręka Mistrza" jest niekwestionowany król literatury 

grozy, czyli Stephen King urodzony w 1947 r. w Stanach Zjednoczonych.  

W 2003 r. został uhonorowany prestiżową nagrodą National Book. Proza Kinga 

należy do najczęściej ekranizowanych, a jego najpopularniejsze dzieła to m.in: 

Lśnienie, To, Zielona Mila, Skazani na Shawshank. 

   Książka rozpoczyna się od wypadku w pracy na budowie Edgara Freemantle'a, 

co w konsekwencji powoduje utratę prawej ręki, oraz chorobę psychiczną, 

przez którą jego żona się z nim rozstaje. Bohater zamieszkuje w starym domu 

na Malowniczej wyspie Duma Key, której "ambasadorem" jest stara 

i tajemnicza kobieta, Elisabeth 

Eastlake. 

   Akcja powieści rozkręca się bardzo 

powoli, przez co wielu czytelników 

może zrezygnować z dalszego czytania 

książki nawet po 500 stronach! 

Freemantle z upływem czasu 

odkrywa w sobie talent do malowania 

obrazów, a w pełni jego geniuszu pomaga 

mu... ręka, którą stracił w wypadku. Jego 

obrazy malowane są podczas, gdy jego 

umysł wędruje gdzieś daleko poza 

granicami realnego świata, a niektóre 

z nich są zarówno niezwykle tajemnicze jak i mroczne, na przykład obraz 

przedstawiający statek we mgle, na którego pokładzie stoi kobieta w całości 

okryta krwisto czerwoną peleryną. Sam autor nie wie kim ona jest, jednak czuć 

od niej potężne zło i czytelnik już wtedy wie, że czeka go ciekawa zagadka, 

a z upływem czasu nieposkromiona moc dzieł Freemantle'a objawia swe coraz 

bardziej przerażające i niszczycielskie możliwości.     

  Akcja nabiera tempa w ostatnich 200 stronach książki. Bliska śmierci Elisabeth 

uchyla rąbka tajemnicy Edgarowi odnośnie wyspy, jego nowo odkrytego 

talentu, straszliwej historii poprzednich mieszkańców wyspy, kobiety 



 

Zamiast „ZAMIAST” nr 3 2017/2018               gazetkazamiast@gmail.com           

 

w czerwonej pelerynie, oraz cały czas powtarza zagadkowe zdanie: "stołowa 

przecieka". Jednak całość tej zagadki Edgar będzie musiał rozwiązać z pomocą 

służącego starej kobiety, Wiremana. Tuż przed śmiercią, Elisabeth ostrzega 

głównego bohatera jeszcze o tym, że żaden z jego obrazów nie może opuścić 

wyspy, ponieważ zdarzy się nieszczęście. Niestety wiele obrazów opuści wyspę, 

przez co stanie się coś, czego wszyscy czytelnicy by nie chcieli, aby się stało. 

Mały spojler... King w mistrzowski sposób potrafi sprawić, aby czytelnik  

nieprawdopodobnie polubił jakąś postać, tylko po to żeby w dalszej fabule, 

uśmiercić tego bohatera. 

  "Ręka Mistrza" może nie jest bardzo porywającą książką, jednak Stephen King 

pokazał w tej powieści, że jest nie tylko wybitnym twórcą z gatunku horroru, 

ale także znakomicie przedstawił wnętrze ludzkiego umysłu i powolnego 

popadania w obłęd. "Ręka MIstrza" to nie tylko znakomity horror, ale także 

rewelacyjna powieść psychologiczna, jednak polecałbym ją osobom, które 

miały już styczność z utworami Stephena Kinga, ponieważ do jego książek 

trzeba systematycznie nabierać doświadczenia, gdyż ma on swój specyficzny 

i trudny styl pisania.  

Poleca: Kacper Kielian kl. 2IA 


