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SUKCES NASZYCH DEBATANTÓW W POZNANIU 

 

W dniu 19 marca 2017 r. reprezentacja naszej szkoły w składzie 

Marek Dulowski (kl. 4 IB), Jarosław Dzwierzyński (kl. 4 IB), Paweł Kołodziej (kl. 4 

TB) i Jan Gargul (kl. 4 IB) wzięła udział w eliminacjach do Mistrzostw Polski 

Debat Oksfordzkich organizowanych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza 

w Poznaniu. Nasza drużyna przygotowywana pod kierunkiem pana Mateusza 

Olejnika oraz pani Anny Banach wygrała wszystkie pojedynki w swojej grupie 

i pewnie uplasowała sobie miejsce w Finale, który odbędzie się w dniach 

22 – 23 kwietnia w Poznaniu. W debatach pokonaliśmy II LO z Konina, II LO 

z Gdańska, I LO z Wągrowca i VI LO z Bydgoszczy. 
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NAJŁADNIEJSZA PISANKA ZSME 

W dniu 27. 03. 2017 roku, odbyło się w bibliotece szkolnej głosowanie na 
najpiękniejsze jajo wielkanocne. Najwięcej punktów zdobyły ozdoby 
przyniesione przez: 

1. Krystiana Wojnara z klasy 2IA, 
2. Marcina Piotra Wójcika z klasy 3ME, 
3. Wiktora Markowicza z klasy 1IB. 

W głosowaniu internetowym zwyciężył Łukasz Zając z klasy 2MA. 

Pisanki przeznaczone zostały na charytatywny kiermasz wielkanocny. Wsparli 
nas także: Konrad Semik 4IA, Patryk Ptak 4IA, Kacper Krusiński 1IB, 
Jakub Bernat 1IB, Patryk Jeż 1IB, Michał Hajduk 2MA, Bartłomiej Cich 1IB, 
Kacper Mirenko 1IB, Dominik Batko 1IB, Przemysław Smoleń 4TA, 
Arkadiusz Pawłowicz 1IB, Justyna Więcław 2IA, Piotr Niedzielski 2MB, 
Radosław Latawski 2 MB. 
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Finał XL Ogólnopolskie Olimpiady Wiedzy 

Elektrycznej i Elektronicznej 

 

Reprezentacja ZSME Tarnów odniosła sukces na XL Ogólnopolskiej Olimpiadzie 

Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej w Bieruniu. Uczniowie klasy 4TM: 

Sok Damian zajął 2 miejsce uzyskując tytuł laureata oraz Szatkowski Paweł 13 

miejsce, uzyskując tytuł finalisty. 
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REKORDOWA SUMA 

W dniu 02.04.2017 roku przy kościele Św. Rodziny w Tarnowie odbył się 
charytatywny kiermasz wielkanocny. Sprzedawane były na nim ozdoby 
wykonane przez uczniów, nauczycieli i przyjaciół ZSME. Udało się nam zebrać 
2294,00 zł, które młodzież po zakończonej akcji przekazała wiceprezes 
Hospicjum Domowego – Zofii Krasuskiej. 

Serdecznie dziękujemy osobom, które włączyły się w przedsięwzięcie: 

 pani Jolancie Lipińskiej, panu Tomaszowi Korczakowi, pani 
Dominice Kłusek, pani Annie Wojdan, pani Agnieszce Gawron, pani 
Magdalenie Żurowskiej – Kieć za tworzenie ozdób wielkanocnych, 

 Firmie „Co Za Kwiatki”, pani Krystynie Wróbel, panu 
Januszowi Kosibie za podarowanie ozdób na kiermasz, 

 Dawidowi Prokopowi z klasy 3TM za wycięcie królików z drewna, 
Kacprowi Mirenko z klasy 1IB za wykonanie wozów, 

 Krzysztofowi Kasińskiemu 4TB, Kamilowi Mądlowi 4TB, 
Patrykowi Koziołowi za przewiezienie stroików ze szkoły na teren 
parafii. 

Kiermasz prowadzili: Katarzyna Stańczyk 1IA, Krzysztof Kasiński 4TB, 
Bartłomiej Nawojczyk 3IB, Konrad Dulęba 3IB, Sebastian Łątka 3IB, 
Marcin Radwan 3IB, Igor Mikosiński 2IC, Patryk Kozioł 2IC, Mariusz Pierzchała 
3IA, Bartosz Ziomek 2MB. Opiekowali się nimi: pani Kinga Pułkownik, pani 
Iwona Przebięda oraz pan Tomasz Korczak. 

Akcja reklamowana była w mediach lokalnych. W radiu RDN wywiadu udzielali 
uczniowie klasy 4TA: Patryk Hołda, Szymon Grodowicz i Przemysław Smoleń, 
w „Esce” wystąpili – Paweł Słota i Jakub Gajda z klasy 4IA. 
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ZWYCIĘSTWO KLUBU MÓWCÓW ZSME 

W I OGÓLNOPOLSKIM TURNIEJU DEBAT OKSFORDZKICH 

 

5 kwietnia drużyna Klubu Mówców ZSME wzięła udział w I Ogólnopolskim 

Turnieju Debat Oksfordzkich zorganizowanym na Wydziale Filologicznym 

Uniwersytetu Rzeszowskiego. Do turnieju zgłosiło się 8 drużyn z Podkarpacia 

i Małopolski. Ostatecznie wzięło w nim udział 5 drużyn z których, aż trzy 

występują również w Tarnowskiej Lidze Debatanckiej. Miasto Tarnów było 

reprezentowane przez II LO oraz ZSME będące jedyną szkołą techniczną 

w turnieju. Tezy debat skupiały się na tematach związanych z dziennikarstwem. 

W eliminacjach I LO z Rzeszowa wyeliminowało ZSL z Leżajska, a ZSME II LO 

z Dębicy. Faza finałowa polegała na pojedynkach w formule każdy z każdym. 

Ostatecznie ZSME po debatach nad tezami: „Manipulacja jest obecnie częstym 

zjawiskiem w mediach”, „W dzisiejszych czasach nie można już mówić 

o dziennikarstwie z powołania” oraz „Internet wyprze media tradycyjne” zajęło 

pierwsze miejsce podium wyprzedzając II LO z Tarnowa i I LO z Rzeszowa. 

Zespół Klubu Mówców ZSME stanowili: Bielaszka Jakub (1TA), 

Ciężkowski Aleksander (1TA), Korzeniowski Mateusz (4IB), Kudroń Krzysztof 

(2 TA) oraz Połeć Patryk (3TM) pod opieką p. Mateusza Olejnika. Zespół 

przygotowywała też p. Anna Banach, a wspierali radami i wiedzą starsi koledzy 

z Klubu. Zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. 
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PRZEGLĄD PIOSENKI ANGIELSKIEJ 
 
Zespół wokalno-instrumentalny z naszej szkoły wziął udział  
w XVIII Międzyszkolnym Przeglądzie Piosenki Angielskiej. Odbył się on  
5 IV 2017r. w IV LO im Jana Pawła II Tarnów-Mościce. Chłopcy przebojowo 
zaprezentowali utwór „Let’s twist again” za co zostali nagrodzeni długimi 
brawami publiczności. 
  
Skład zespołu: 

 Jakub Koczwara 3Tm 
 Krzysztof Moryl 3 Tm 
 Krzysztof Walkowicz 2Ic 
 Michał Rąpała 3Tc 
 Michał Jewulski 3Tb 
 Jakub Łątka 4Ib 

opiekun: Adam Kaniarz 
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KRZYSZTOF WALKOWICZ LAUREATEM 

POWIATOWEGO KONKURSU LITERACKIEGO 

 

Uczniowie naszej szkoły: Damian Galas 

i Krzysztof Walkowicz wzięli udział 

w powiatowym konkursie literackim 

„KSIĄDZ JAN TWARDOWSKI I ŚWIAT JEGO 

WIERSZY” organizowanym przez Zespół 

Szkół Ekonomiczno –Gastronomicznych 

w Tarnowie. Zadaniem uczestników było 

napisanie pracy literackiej na jeden 

z zaproponowanych przez organizatora 

tematów, na podstawie poezji księdza 

Jana Twardowskiego. W zmaganiach 

literackich młodzieży szkół 

ponadgimnazjalnych Krzysztof Walkowicz 

z klasy 2Ic zajął 3 miejsce. Finałowa gala, 

podczas której uczniowie odebrali dyplomy 

oraz nagrody, miała miejsce w dniu 

7 kwietnia br. Do konkursu chłopcy zachęceni zostali przez panią 

Iwonę Przebiedę. Uczestnikom konkursu humanistycznego gratulujemy 

podjętego wyzwania oraz sukcesu. 
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SPRZĄTAMY TARNÓW 

Uczniowie ZSME kolejny raz dołączyli do wiosennej akcji ekologicznej 

„Posprzątajmy razem Tarnów”. Klasy 3TB pod opieką p. Edyty Pajor oraz 3TA 

pod opieką p. Magdaleny Gochowskiej porządkowały ulicę Szujskiego oraz 

Chyszowską i przyległy do niej cmentarz wojskowy. Zebrano 60 worków 

odpadów likwidując dzikie wysypisko śmieci. 
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Zwycięstwo siatkarzy  
w „XVI Memoriale Stanisława Jedlińskiego” 

11 kwietnia 2017 r. w hali ZSME rozegrano finałowy turniej „XVI Memoriału  
St. Jedlińskiego w Piłce Siatkowej Chłopców” – poświęcony pamięci nauczyciela 
wf w ZSME, oraz zasłużonego trenera i działacza sportu tarnowskiego. 
W rozgrywkach finałowych uczestniczyły 4 zespoły które awansowały z grup 
eliminacyjnych: ZST, ZSB,VII LO i ZSME. Reprezentacja naszej szkoły wygrała 
wszystkie swoje spotkania w stosunku setów 2:0 i zajęła pierwsze miejsce.  
Na miejscu drugim uplasował się zespół VII LO, 3 miejsce – ZST, 4 miejsce – ZSB. 
Zespoły otrzymały pamiątkowe puchary i dyplomy,a najlepsi zawodnicy 
nagrody indywidualne: 

 Najlepszym rozgrywający – Patryk Kobos ZSME 
 Najlepszy przyjmujący – Jakub Wal VII LO 
 Najlepszy atakujący – Igor Kłusek ZST 
 Najlepszy zawodnik turnieju – Marcin Wójcik ZSME 

Organizatorem Memoriału od 2002r jest Uczniowski Klub Sportowy „LIDER”  
przy współpracy z Wydziałem Sportu Urzędu Miasta Tarnowa. 
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Grillowanie niezdrowe jak 
palenie papierosów? 
 

 
200 gramów kiełbasy przyrządzonej na tradycyjnym grillu węglowym 

dostarcza nam 100 razy więcej benzo(a)pirenu niż 20 wypalonych 

papierosów – wynika z badania łódzkich naukowców. Tego typu 

urządzenia szkodzą zarówno na etapie rozpalania, jak i przyrządzania 

żywności. Jak wskazuje badanie naukowców z Politechniki Warszawskiej 

podczas przygotowywania jedzenia na grillu węglowym stwierdzono 

obecność 13 z 16 szkodliwych rakotwórczych substancji. Zestawienie 

najzdrowszych urządzeń otwierają grille na gaz. 

Naukowcy z Politechniki Warszawskiej przetestowali trzy rodzaje grilli – najczęściej 

dostępne na rynku grille węglowe, zasilane węglem drzewnym, grille zasilane brykietem 

z węgla drzewnego i grille gazowe zasilane czystym propanem. 

 

W przypadku każdego z trzech wybranych rodzajów grilli ogrodowych naukowcy 

Politechniki Warszawskiej na zlecenie firmy Gaspol dokonali pomiarów i analizy 

chemicznej gazów odlotowych. Zakres prac obejmował pomiar stężenia masowego 

aerozolu (pyłu PM2,5) oraz oznaczenie składu chemicznego w zakresie 16 

wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA), czyli szkodliwych 

substancji rakotwórczych – w fazie stałej i gazowej. Pierwszy cykl pomiarowy wykonano 

z użyciem pustych grilli, a następnie pomiary powtórzono w warunkach grillowania 

żywności – po umieszczeniu na każdym grillu identycznego zestawu potraw. 

 

– Okazało się, że najbardziej tradycyjne i typowe grille węglowe trują nas już 
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w momencie, gdy je rozpalamy. Badania pokazały, że grill zasilany brykietem z węgla 

drzewnego, jeszcze zanim położymy na nim nasze ulubione potrawy, wydziela 4 z 16 

badanych przez nas WWA. Jak już położymy na nim produkty, to wdychamy 

i wchłaniamy razem z nim aż 13 z 16 szkodliwych substancji. Podobnie jest w przypadku 

grilla węglowego – jego spaliny zawierały 12 z 16 WWA. 

 

Zdecydowanym pozytywnym bohaterem tego testu okazał się grill gazowy. 

 

– W przypadku urządzenia gazowego zarówno na pustym grillu, jak i w trakcie 

grillowania nie stwierdzono żadnego ze szkodliwych węglowodorów aromatycznych. 

Wszystkie próbki badane były poniżej granicy oznaczalności. Wniosek jest jeden: jeżeli 

grillować, to tylko na grillu gazowym. 

 

Inną zaletą takiego urządzenia jest łatwość jego rozpalenia i zgaszenia. 

 

– Niektórzy przy rozpalaniu grilla węglowego spędzają nawet 20 minut zanim 

wykorzystają podpałkę, węgiel, brykiet i wszystkie inne potrzebne do tego rzeczy. Jeśli 

chodzi o grill gazowy, wystarczy odkręcić zawór butli i kurek grilla.  

 

Takie grille są także łatwe w czyszczeniu (brak sadzy i popiołu) i ekonomiczne. 

 źródło: www.ekologia.pl 

Dziękujemy współautorom i wszystkim zaangażowanym 

 w powstanie niniejszego wydania Zamiast „ZAMIAST”.  

Redakcja 

 

http://www.ekologia.pl/

