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Uroczyście ślubujemy!

W dniu 13 listopada 2013 r. odbyła się 
wycieczka dydaktyczna do Elektro ciepło-
wni Fortum w Częstochowie. W wycieczce 
udział wzięły klasy technikum i zasadni-
czej szkoły zawodowej.

Elektrociepłownia ta to od 2010 roku 
pierwsza elektrociepłownia w Polsce tej 
spółki, która została zlokalizowana 
w Częstochowie przy ulicy Rejtana. Jest to 
jedna z najnowocześniejszych oraz najbar-
dziej efektywnych instalacji tego typu 
w Europie Środkowo-Wschodniej. Elektro-
ciepłownia o mocy  120 MW cieplnych i 64 
MW elektrycznych kosztowała około 130 
mln EUR. Koncern energetyczny Fortum 
jest obecny na polskim rynku energetycz-
nym od 2005 roku. Jest jednym z najważ-
niejszych inwestorów zagranicznych w sek-
torze produkcji energii elektrycznej oraz 
ciepła w Polsce. Strategia inwestycyjna fir-
my opiera się zarówno na uczestnictwie 
w procesach prywatyzacyjnych polskich 
przedsiębiorstw energetycznych, jak rów-
nież projektach inwestycyjnych typu „green-
-field”. Zajmuje się wytwarzaniem i sprze-
dażą energii na rynku hurtowym. Świadczy 

także specjalistyczne usługi konsultingowe 
dla producentów energii, wytwarza energię 
cieplną i elektryczną w skojarzeniu, dosta-
wą ciepła komunalnego, lokalnymi syste-
mami chłodzenia. Oferuje także rozwiąza-
nia ciepłownicze dla przedsiębiorstw.

Uczniowie podczas wycieczki mieli 
możliwość poznania zasady działania 
elektrociepłowni, zwiedzili kluczowe miej-
sca w produkcji energii elektrycznej i ciep-
lnej, oglądali stacje zasilania, przekształ-
tniki, układy zabezpieczeń energetycz-

nych, centrum sterowania procesami 
technologicznymi, mieli możliwość zoba-
czenia i poznania istoty działania najnow-
szych zabezpieczeń stosowanych w ener-
getyce. Przewodnikami w zwiedzaniu byli 
pracownicy firmy, którzy z pasją opowiada-
li o swojej pracy. W czasie wycieczki odby-
ła się również krótka prezentacja ekosy-
stemów i alternatywnych źródeł pozyski-
wania energii, oraz miał miejsce również 
mały poczęstunek od firmy Fortum.

 Paweł Witkowski

7 listopada 2013 roku odbyła się wy-
cieczka dydaktyczna uczniów Zespołu 
Szkół Mechaniczno-Elektrycznych uczą-
cych się w zawodzie mechanik pojazdów 
samochodowych do zakładu Fiat Auto 
Poland w Tychach. Opiekunami wycieczki 
byli mgr inż. Grzegorz Morawiec oraz mgr 
inż. Krzysztof Pijet. 

Podczas wycieczki uczniowie poznali 
proces technologiczny produkcji samocho-
dów osobowych  począwszy od tłoczenia 
blach, poprzez lakierowanie, montaż aż po 
kontrolę i sprawdzenie gotowego pojazdu. 

Wycieczka pozwoliła uczniom zaobser-
wować i poznać w rzeczywistych warun-
kach organizację i tempo pracy zakładu 
produkcyjnego. 

Podczas listopadowego Tygodnia 
Lokalnych Branż Zawodowych zorganizo-
wanego przez Centrum Informacji 
Zawodowej wraz z Centrum Kształcenia 
Praktycznego i szkołami zawodowymi 
Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych 
im. Kazimierza Pułaskiego prezentował 
w Częstochowskim Parku Przemysłowym 
przy Wałach Dwernickiego oraz siedzi-
bach CKP przy ulicach Przechodniej 
i Łukasińskiego takie kierunki kształcenia 
jak: technik elektryk, technik informatyk, 
technik elektroenergetyk transportu szyno-
wego, technik telekomunikacji, technik 
mechanik, a w zasadniczej szkole zawo-
dowej: mechanik pojazdów samochodo-
wych, elektromechanik pojazdów samo-
chodowych, elektryk, ślusarz. Młodzież 
gimnazjalna miała okazję zapoznać się ze 
specyfiką poszczególnych zawodów.

Szczególnie ciekawe okazało się stoi-
sko promujące zawód technika elektro-
energetyka transportu szynowego przygo-
towane przy współudziale współpracują-
cych ze szkołą firm: Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego 
w Częstochowie i Pojazdów Szynowych 
PESA Bydgoszcz SA. Dużym zaintereso-
waniem cieszyła się makieta nowoczesne-
go tramwaju przywieziona przez pana 

Krzysztofa Kobusa – szefa marketingu 
krajowego PESY. Wiele entuzjazmu wy-
wołał konkurs wiedzy o tym taborze, w któ-
rym jedno z pytań dotyczyło… pantografu, 
a nagrodą był album pojazdów szyno-
wych. Nie zabrakło popularnych gadże-
tów: koszulek, długopisów, smyczy i ulo-
tek. Z kolei panowie Andrzej Eliasz 
i Tomasz Danek – reprezentujący MPK – 
na modelu przetwornicy statycznej pre-
zentowali konstrukcję pojazdu szynowego.

Równie interesująca była wystawa pro-
mująca zawód technika telekomunikacji. 
Jej główną atrakcją stały się najnowocześ-
niejsze radiostacje czołowych firm świato-
wych udostępnione przez pana Roberta 
Kotucha. 

Na pokazy przybyło wielu gimnazjali-
stów, którzy uzyskali wyczerpujące odpo-
wiedzi na nurtujące ich pytania od nauczy-
cieli oraz pracowników współpracujących 
ze szkołą przedsiębiorstw. Szkolnictwo 
zawodowe jest coraz bardziej popularne. 
Stwarza szansę znalezienia pracy przez 
absolwentów w zawodach, w których bra-
kuje wykwalifikowanych pracowników.

- Tydzień Lokalnych Branż Zawodowych 
to świetna okazja do zaprezentowania 
młodzieży gimnazjalnej możliwości dal-
szego kształcenia w kierunkach zawodo-

wych – stwierdza Tomasz Dobosz, dyrek-
tor Zespołu Szkół Mechaniczno – 
Elektrycznych im. Kazimierza Pułaskiego. 
– W dzisiejszych czasach tak dynamiczne-
go postępu technicznego rynek pracy po-
szukuje wykwalifikowanych pracowników. 
Nasz Zespół Szkół od lat kształci w atrak-
cyjnych zawodach technicznych na pozio-
mie szkoły zasadniczej oraz technikum. 
Dzięki nawiązanej współpracy z firmami 
i przedsiębiorstwami stwarzamy szansę 
naszemu uczniowi na zapoznanie się 
z rzeczywistymi warunkami, jakie czekają 
go po podjęciu pracy. Media oraz osoby 
zajmujące się na co dzień analizą i per-
spektywami rynku pracy wyraźnie wskazu-
ją, że wykształcenie zawodowe daje więk-
szą szansę na znalezienie dobrej pracy. 
Myślę, że wybór szkoły i kierunku kształce-
nia dokonany w tym roku przez absolwen-
tów gimnazjów wraz z ich rodzicami bę-
dzie wyborem pragmatycznym. Jako 
Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych 
mamy szereg atutów między innymi w po-
staci atrakcyjnych i perspektywicznych 
kierunków kształcenia, które proponujemy 
młodzieży – wyjaśnia dyrektor ZSME. - 
Zapraszamy do skorzystania z naszej 
oferty.

 Anna Szydłowska

24 października 2013 roku, zgod-
nie z tradycją, w jasnogórskiej świą-
tyni, w miejscu bardzo ważnym dla 
narodu polskiego, gdzie przyrzecze-
nia swoje składali nie tylko zwykli 
ludzie, ale i królowie Polski, mężowie 
stanu, odbyła się immatrykulacja 
uczniów klas pierwszych Zespołu 
Szkół Mechaniczno – Elektrycznych 
im. Kazimierza Pułaskiego w Często-
chowie.

Wydarzenie to uświetniło grono do-
stojnych gości: Ryszard Stefaniak – 
naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu 
Miasta w Częstochowie jednocześnie 
reprezentujący Prezydenta Mia sta Czę-
stochowy – Krzysztofa Matyjaszczyka, 
ojciec Jan Zinówko z Zakonu Paulinów, 
były prefekt szkoły, Paweł Musiał – dy-
rektor Młodzieżowego Domu Kultury 
w Częstochowie, ppor. Michał Gleba, 
kpr. Krzysztof Stefański, szer. Ilona 
Szpotoń z 25 Brygady Kawalerii Po-
wietrznej im. Księcia Józefa Poniatow-
skiego w Tomaszowie Mazowieckim, 
mjr Andrzej Kowalski – szef Wydziału 
Rekrutacji Wojskowej Komendy Uzu-
pełnień w Częstochowie, ppor. Piotr 
Pijet i mł. chor. Maria Wiącek – przed-
stawiciele Aresztu Śledczego, mjr ds. 
Krzysztof Ciupis i pchor. ZS Adam Dłuż-
niak - komendanci Korpusu Kadetów 
Pododdziałów Tradycji Oręża Polskie-
go Polskich Drużyn Strzeleckich wraz 
z kadetami, Józef Kusal i Paweł Ca-
ban - przedstawiciele Zarządu Powia-
tu Grodzkiego Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych RP, kombatanci, 
Paweł Guzikowski - konsultant Samo-
rządowego Ośrodka Doskonalenia, 
Arleta Kasztelan – dyrektor Biura Za-
rządu Rejonowego Polskiego Czerwo-
nego Krzyża, przedstawiciele Centrum 
Kształcenia Praktycznego oraz Zespołu 
Szkół Artystycznych i Akademickich 
ALA, Elżbieta Ferenc - prezes Fundacji 
Chrześcijańskiej „Adullam”, Renata So-
kół reprezentująca Firmę „Ataner” oraz 
Dariusz Sokół – przedstawiciel Firmy 
„Sokół” w Częstochowie. Komendant 
Centralnej Szkoły Państwowej Straży 
Pożarnej przysłał list z życzeniami dla 
uczniów nowo przyjętych do Zespołu 
Szkół Mechaniczno – Elektrycznych 
im. Kazimierza Pułaskiego. Przybyli 
również rodzice uczniów, którzy chcie-
li towarzyszyć swoim dzieciom w tej 
szczególnej chwili.

Pod mury Klasztoru Ojców Paulinów 
poprowadziła całą społeczność szkolną 
kompania honorowa młodzieży klas 
mundurowych. W Parku im. Stanisława 
Staszica delegacja uczniów z mgr. inż. 
Tomaszem Doboszem – dyrektorem 
szkoły – na czele złożyła kwiaty pod Po-
mnikiem ku czci Kazimierza Pułaskiego, 

patrona Zespołu Szkół Mechaniczno – 
Elektrycznych. Następnie uczestnicy, 
zebrani w marszowym szyku, udali się 
do Kaplicy św. Józefa, gdzie nastąpiła 
ofi cjalna część uroczystości, prowadzo-
na przez Marcina Miszczyka i Patryka 
Rzeczyckiego – uczniów klasy III F.

Po uroczystym wprowadzeniu pocztu 
sztandarowego i odśpiewaniu hymnu 
państwowego ceremonia ślubowania 
została zainaugurowana przez mgra 
inż. Tomasza Dobosza – dyrektora 
szkoły. Jego serdeczne słowa skiero-
wane do młodzieży były swoistym prze-
słaniem skłaniającym do refl eksji nad 
sensem i celem życia. Duchowe wspar-
cie dla uczniów zawierało też wystąpie-
nie Ryszarda Stefaniaka – naczelnika 
Wydziału Edukacji.

Centralny punkt programu stanowi-
ła przysięga pierwszoklasistów, którzy, 
powołując się na najwyższe wartości 
moralne i patriotyczne oraz chlubne tra-
dycje szkoły, ślubowali godnie wypełniać 
obowiązki ucznia. Tę szczególnie pod-
niosłą chwilę dopełniło wręczenie tarcz 
szkolnych przez dyrektora szkoły prze-
wodniczącym klas pierwszych. Znakiem 
przyjęcia pierwszoklasistów do społecz-
ności szkolnej było z kolei przekazanie 
im symbolicznej tarczy Zespołu Szkół 
Mechaniczno – Elektrycznych im. Kazi-
mierza Pułaskiego w Częstochowie przez 
Marcina Miszczyka - przewodniczącego 
Samorządu Szkolnego. 

Sylwetkę patrona szkoły przybliżył 
Nikodem Puczyński w referacie pt. Ka-
zimierz Pułaski – rycerz wolności. 

Całej uroczystości towarzyszyły echa 
hymnu państwowego, Roty i Marsza 
Pierwszej Brygady w wykonaniu chóru 
z Zespołu Szkół Artystycznych i Akade-
mickich ALA w Częstochowie. Piękna 
interpretacja pieśni podkreśliła powagę 
ceremonii i wywarła duże wrażenie na 
przybyłych gościach. Nauczycielom 
i uczniom zaprzyjaźnionego liceum na-
leżą się podziękowania za udział w uro-
czystości.

Spotkanie uświetniło przedstawienie 
teatralne poświęcone patronowi szkoły. 
W inscenizacji wzięli udział: Patrycja 
Piotrowska i Dominik Bińczyk z klasy III 
Tk, Szymon Buła i Damian Radek z III 
En, Adrian Frej z III F, Nikodem Puczyń-
ski z III Wa i Krzysztof Hyra z klasy II 
T. Występ okazał się doskonałym po-
kazem gry aktorskiej młodych artystów.

Ceremonia zakończyła się mszą 
świętą w Kaplicy Cudownego Obrazu, 
podczas której ojciec Jan Zinówko za-
wierzył opiekę nad młodzieżą Matce 
Bożej, a przedstawiciele klas pierw-
szych złożyli kwiaty pod obrazem Jas-
nogórskiej Pani.

 Anna Szydłowska i Tomasz Dobosz

ZSME w Fiacie

Dodatkowo uczniowie mieli okazję zoba-
czyć wiele elementów pojazdu niedostęp-

nych przy jego zewnętrznych oględzinach.
 Krzysztof Pijet

Nauka fachu w ZSME

ZSME w Fortum


