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O studniówkach dawniej i dziś… 
 
Studniówki, czyli uroczyste bale 
organizowane mniej więcej sto dni 
przed egzaminem maturalnym to 
polska tradycja. W innych krajach 
popularne są tzw. bale maturalne, 
które odbywają się po zdanym 
egzaminie dojrzałości. 
Prawdopodobnie zwyczaj ten 
kształtował się z wolna w drugiej 
dekadzie XIX wieku, kiedy to pruskie 
władze oświatowe zdecydowały 
o przeprowadzaniu egzaminów 
maturalnych w gimnazjach, a nie jak 
wcześniej w uniwersytetach. Są też 

jednak opinie, które upatrują początków studniówek wcześniej, bo już po roku 
1788, kiedy po raz pierwszy wprowadzono w Prusach tego typu egzamin. 
Niegdyś studniówki odbywały się wyłącznie w szkołach na auli lub w sali 
gimnastycznej. Zwykle obowiązywały stroje uczniowskie - chłopcy zakładali 
granatowe, względnie czarne garnitury i białe koszule, a dziewczyny białe bluzki 
z długim rękawem i granatowe spódnice, koniecznie za kolana, lub ciemne 
sukienki. Nie praktykowano zwyczaju zapraszania osób towarzyszących. 
Obowiązkowo robiono pamiątkową fotografię w formie tableau, którą potem 
zawieszano na honorowym miejscu. Zabawa, do której przygrywała orkiestra, 
kończyła się najczęściej o północy. Dopiero na reprezentacyjnym balu 
maturalnym, który współcześnie został definitywnie wyparty przez studniówki, 
młode damy po raz pierwszy pojawiały się oficjalnie w niezwyczajnych, 
pokazowych fryzurach oraz w eleganckich, różnokolorowych sukniach, 
stanowiących domenę "dorosłości". 
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Kurs Pro Obronny w ZSME 
 
Drugi rok z rzędu w ZSME odbyły się zajęcia kursu pro obronnego prowadzone 
przez instruktorów z PTG. „Sokół-Świat Pracy”. W kursie wzięło udział prawie 
30 uczniów ZSME, którzy mogli zapoznać się z działalnością „Sokoła”, 
rzeczywistością współczesnych, asymetrycznych konfliktów zbrojnych, 
strukturą Wojska Polskiego, szkolnictwem wojskowym i założeniami obrony 
terytorialnej, a także obsługą broni, technikami maskowania, sposobami 
poruszania się w terenie, musztrą itp. Kurs zakończyło strzelanie z broni ostrej 
na strzelnicy LOK. Zajęcia były finansowane z budżetu miasta Tarnowa 
w ramach programu wychowania patriotycznego. 
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Klub Mówców ZSME w ćwierćfinałach  
Tarnowskiej Ligi Debatanckiej 

 

Mówcy z Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych podtrzymali chlubną 

tradycję z lat poprzednich wygrywając w ramach Tarnowskiej Ligi Debatanckiej 

dwie debaty z rzędu. W pierwszej debacie ZSME pokonało IV LO z Tarnowa 

podważając tezę „Wierzę, więc jestem”, a mówcą debaty został uczeń 2 MB 

Michał Gęza. W drugiej debacie ZSME podważyło tezę że „Koncepcja 

Piłsudskiego oparta na Austro-Węgrzech dawała Polsce większe szanse wybicia 

się na niepodległość, niż oparcie się na Państwach Ententych” i tym samym 

pokonało I Liceum Ogólnokształcące z Dębicy. Mówcą debaty został Błażej 

Węgrzyn z klasy 3IB. Oprócz Michała i Błażeja zwycięstwa naszej drużyny 

przygotowanej przez panią Annę Banach i pana Mateusza Olejnika są zasługą: 

Przemysława Gulika z kl. 2 IB, Krystiana Króla z kl. 2 MB, Sebastiana Podrazy 

z kl. 1 MA, Andżeliki Przeklasy z kl. 3 IA, Piotra Skoreckiego z kl. 1 TA i Weroniki 

Wojtas z kl. 1 MA. Dwie wygrane dały ZSME udział w ćwierćfinałach TLD 

w sezonie 2018/2019. 
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Technikum Nr 4 im. Tadeusza 

Tertila najlepszą szkołą techniczną 

w Tarnowie. 

Technikum Nr 4 im. Tadeusza Tertila zajęło 1 miejsce 
w Tarnowie, 10 miejsce w Małopolsce i 80 miejsce 
w Ogólnopolskim Rankingu Techników 

„Perspektywy” 2019 r. uzyskując w ten sposób tytuł „ZŁOTEJ SZKOŁY 2019”. 

Ranking: http://technika.perspektywy.pl/2019/ranking/ranking-technikow-
2019?strona=2 

Ranking Techników 2019 – metodologia.  

Zgodnie z postanowieniem Kapituły, technika zostały ocenione za pomocą 
czterech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury 
z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych 
oraz wyniki egzaminu zawodowego. Do sporządzenia rankingu wykorzystano 
dane ze źródeł egzogenicznych (zewnętrznych) wobec ocenianych szkół. 

Ranking uwzględnia technika, w których maturę w maju 2018 r. zdawało 
minimum 12 maturzystów, wyniki średnie z j. polskiego i matematyki 
zdawanych obowiązkowo były nie mniejsze niż 0,75 średniej krajowej 
w technikach. W Rankingu zostały wzięte pod uwagę wyniki egzaminu 
maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych na 
poziomie podstawowym i rozszerzonym, oraz wyniki wszystkich egzaminów 
zawodowych. Główne wskaźniki rankingowe zostały unormowane do 100, gdzie 
100 otrzymała szkoła najlepsza w danym kryterium. Wyniki kolejnych szkół są 
odniesieniem ich wartości do wyniku najlepszej szkoły w tym kryterium. 

Punktacja: 

 Sukcesy w olimpiadach – 20% 
 Matura z przedmiotów obowiązkowych – 20% 
 Matura z przedmiotów dodatkowych – 30% 
 Egzamin zawodowy – 30% 

Źródło: http://technika.perspektywy.pl/2019/metodologia/ranking-technikow-
2019-metodologia 

http://technika.perspektywy.pl/2019/ranking/ranking-technikow-2019?strona=2
http://technika.perspektywy.pl/2019/ranking/ranking-technikow-2019?strona=2
http://technika.perspektywy.pl/2019/metodologia/ranking-technikow-2019-metodologia
http://technika.perspektywy.pl/2019/metodologia/ranking-technikow-2019-metodologia


Zamiast „ZAMIAST” nr 3 2018/2019                  gazetkazamiast@gmail.com           

XLII OOWEE – wstępne wyniki. 

 

W dniu 8.02.2019 uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w XLII Ogólnopolskiej 
Olimpiadzie Wiedzy Elektrycznej i Ekektronicznej w Krakowie. Naszą szkołę 
w pięciu kategoriach reprezentowali następujący uczniowie: 

Elektrotechnika (opiekun: Zygmunt Pękala) 

 Kamil Nalepa (24/50 pkt, miejsce: 30/115) 
 Karol Hynek (19/50 pkt, miejsce: 57/115) 
 Krystian Król (16/50 pkt, miejsce: 91/115) 

Elektronika (opiekun: Grzegorz Szerszeń) 

 Jakub Hajduga (16/50 pkt, miejsce: 28/113) 
 Patryk Kozioł (13/50 pkt, miejsce: 68/113) 
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Elektronika medyczna (opiekun: Grażyna Smolińska-Wygrzywalska) 

 Aleksander Ciężkowski (13/50 pkt, miejsce: 39/78) 
 Jan Czaja (10/50 pkt, miejsce: 64/78) 

Informatyka (opiekun: Edyta Kowalska) 

 Mateusz Zbylut (24/50 pkt, miejsce: 40/167) 
 Kacper Osika (21/50 pkt, miejsce: 66/167) 
 Hubert Buś (14/50 pkt, miejsce: 147/167) 

Mechatronika (opiekun: Artur Sereda) 

 Szymon Schab (19/50 pkt, miejsce: 78/97) 
 Paweł Szczygiełek (18/50 pkt, miejsce: 81/97) 
 Bartosz Ziomek (17/50 pkt, miejsce: 83/97) 

Według wstępnych wyników uczniowie nie zakwalifikowali się do kolejnego 
etapu.  

 

Studniówka ZSME 2019 

Swój bal maturalny mieli 
w nocy z soboty na niedzielę 
9.02.2019r uczniowie naszej 
szkoły. W wydarzeniu 
towarzyszyli im nauczyciele 
i dyrekcja szkoły. W sumie 
w Brzozowym Dworku 
w Woli Rzędzińskiej na 
studniówce bawiło się siedem 
klas czwartych. Zgodnie 
z tradycją po życzeniach 
dobrej zabawy wygłoszonych 
przez dyrektora Jana Onaka 

oraz przedstawicielkę Rady Rodziców był odtańczony osobno przez 
poszczególne klasy polonez oraz toast szampanem wzniesiony m.in. za 
pomyślność na egzaminie maturalnym. 
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„I love naleśnik” 

Z okazji Walentynek, w czytelni biblioteki szkolnej , odbył się kiermasz 
charytatywny. Tym razem sprzedawane były naleśniki. Jak zwykle społeczność 
ZSME stanęła na wysokości zadania. Przyniesiono około 1000 naleśników oraz 
farsze w kilkunastu smakach. Udało się zarobić 748,00 zł, które przekazane 
zostaną na leczenie Patrycji i Mai Panek z Tarnowa. 

 

2 miejsce ZSME w Turnieju Walentynkowym! 

W dniu 13.02.2019 roku odbył się „Turniej Walentynowy” zorganizowany przez 
Młodzieżową Radę Miejską. Nasza drużyna w składzie: Angelika Ciukaj, 
Andżelika Przeklasa, Natalia Mikos, Jarosław Bogacz, Łukasz Zając, 
Adrian Lechowicz, Dominik Skotnicki zajęła 2 miejsce. Opiekunem zespołu był 
pan Marcin Rej. 
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Konkurs Geoinformatyczny – Politechnika 

Warszawska. 

Uczniowie klasy 2 IA – Bartłomiej Gala, Jakub Sus i Jeremiasz Śliwiński wzięli 
udział w I etapie konkursu geoinformatycznego organizowanego przez 
Politechnikę Warszawską. 

Eliminacje Konkursu odbyły się drogą Internetową. Uczniowie rozwiązywali test 
z pytaniami zamkniętymi wielokrotnego wyboru. Test składał się z 30 pytań 
o zróżnicowanym stopniu trudności. Spośród wszystkich uczniów biorących 
udział w eliminacjach wyłonionych zostało 30 uczniów o najwyższej liczbie 
punktów. Do II etapu konkursu, z wynikiem 117/200 zakwalifikował 
się Jeremiasz Śliwiński z klasy 2IA. 

Etap Centralny, który ma charakter pisemny i obejmuje zarówno pytania 
teoretyczne, jak i praktyczne zadania na komputerach, odbędzie się 
w laboratorium komputerowym 22 marca 2019 r. w Warszawie. 

 

 

 

 

 

 


