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Naszym belfrom – w muzycznym rytmie

PCK teatralnie

Świąteczny marsz

Technik elektroenergetyk 
transportu szynowego w … 

kole fortuny

Z dziennika młodego adepta sztuki wojskowej

Wyjazd do 25 Brygady 
Kawalerii Powietrznej  

w Tomaszowie Mazowieckim
28 października 2014 roku, godzi-

na 7.30 – zbiórka przed szkołą. Dzień 
słoneczny, ale chłodny. Z niecierpli-
wością czekamy na autokar. Naresz-
cie jest. Jedziemy do 25 Brygady Ka-
walerii Powietrznej w Tomaszowie 
Mazowieckim, gdzie w 25 Batalionie 
Logistycznym mamy odbyć ćwiczenia 
z zakresu obrony przeciwchemicznej. 
Nie mogę doczekać się przyjazdu na 
miejsce. Chcę zostać żołnierzem – to 
moje marzenie. Po raz pierwszy będę 
brał udział w zajęciach wojskowych. 
Podróż jest długa, czas mija jednak 
bardzo szybko.

Podjeżdżamy pod jednostkę. 
W oddali widzę ścianę z namalowa-
nymi wizerunkami osób. Pewnie to 
strzelnica. Po zbiórce na placu ćwi-
czeniowym oraz powitaniu przez do-
wódcę zostajemy podzieleni na 3 
grupy i rozpoczyna się szkolenie. Na 
początek rozgrzewka, potem pierw-
sze zadanie i pierwsza porażka. Mam 
rozłożyć i złożyć karabin szturmowy 
Beryl na czas. Nie jest to łatwe, kale-
czę sobie zmarznięte palce. Niestety 

nie poszło mi najlepiej, więc muszę 
wykonać pompki. Uff… .

Następnie udajemy się na strzelni-
cę laserową, gdzie możemy poznać 
symulator pola walki „Śnieżnik”. Bar-
dzo trudno jest trafić w ruchomy cel, 
przeładować broń w ciemności, 
strzelać do małych punktów. Bolą 
mnie już łokcie w pozycji strzeleckiej. 
Jednak to świetna zabawa, nieźle so-
bie radzę, więc z tej konkurencji 
otrzymuję najwyższą ocenę.

I ostatnia atrakcja – zakładanie 
kombinezonu chroniącego przed 
skażeniem chemicznym. Jest on bar-
dzo niewygodny. Wszyscy mają pro-
blem z jego zapięciem, a w dodatku 
trzeba w tym stroju biegać dookoła 
placu, co jest wyjątkowo męczące. 
O dziwo uzyskałem najlepszy wynik.

Jeszcze krótka musztra na parkin-
gu i powrót do domu. Jestem zmę-
czony, głodny i … zadowolony. Mia-
łem okazję się sprawdzić – wojsko to 
moja pasja.

Dawid Zieliński, klasa I En
Adrian Zalejski, klasa I En

W dniach 4 – 6 listopada 2014 ro-
ku podczas Tygodnia Lokalnych Branż 
Zawodowych promowano między 
innymi zawody: technik elektryk, 
technik mechanik, mechanik pojaz-
dów samochodowych, elektrome-
chanik pojazdów samochodowych. 
Zespół Szkół Mechaniczno – Elek-
trycznych im. Kazimierza Pułaskiego 
prezentował kierunek kształcenia 
technik elektroenergetyk transportu 
szynowego. 

„Targowa” może pochwalić się du-
żym zainteresowaniem gimnazjali-
stów. Prawdziwą furorę zrobiło koło 
fortuny. Ta kolorowa machina loso-
wała pytania dotyczące promowane-
go zawodu i częstochowskich tram-
wajów. Oto przykłady zadań, z który-
mi młodzież musiała się zmierzyć: Ile 
miejsc siedzących jest w tramwaju? 
Jak nazywa się jeden z tramwajów 

kursujących po Częstochowie? Ile 
wynosi łącznie długość trakcji tram-
wajowej? Jak nazywa się firma pro-
dukująca tramwaje? Pomimo że nie-
które z pytań wprawiły uczestników 
w konsternację, uczniowie gimna-
zjów bardzo chętnie brali udział w za-
bawie, zdobywając nagrody ufundo-
wane przez Miejskie Przedsiębior-
stwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Czę-
stochowie. 

ZSME dzięki nawiązaniu współ-
pracy z firmami i przedsiębiorstwami 
zapewnia wysoką jakość kształcenia, 
dając możliwość zdobywania specja-
listycznej wiedzy praktycznej. Szkol-
nictwo zawodowe to wielka szansa 
dla młodzieży. Umożliwia absolwen-
tom znalezienie pracy w zawodach, 
w których brakuje wykwalifikowa-
nych pracowników.

Wiktoria Męcik, klasa II F

14 października to data szczegól-
na. Wtedy właśnie obchodzimy 
Dzień Edukacji Narodowej. W tym 
roku również mieliśmy okazję złożyć 
życzenia nauczycielom i podzięko-
wać za trud włożony w nasze na-
uczanie i wychowanie. 

Uroczystość przygotowali ucznio-
wie klasy I En/T. W radosny nastrój 
wprowadził obecnych program arty-
styczny przedstawiający scenki z ży-
cia szkoły, do których swoistą ilustra-
cję stanowiła towarzysząca muzyka. 
Wystąpiła w nim cała plejada szkol-
nych gwiazd. Czy poznajecie? Kobie-
ta o prężnych ruchach różowej pan-
tery, szkolny macho, Ela, która straci-
ła przyjaciela, szalona to tylko niektó-
rzy z sympatycznych, chociaż ukaza-
nych w krzywym zwierciadle bohate-

rów inscenizacji. Przedstawienie spo-
tkało się z żywą reakcją publiczności.

Uroczystość zakończyło wręczenie 
słodkich upominków i wierszy skła-

niających do refleksji o otaczającym 
świecie i życiu.

Drodzy pedagodzy bądźcie zawsze 
tak pogodni i uśmiechnięci.

PCK to symbol bezinteresownej 
pomocy humanitarnej niesionej w 
najtrudniejszych sytuacjach. Idee or-
ganizacji propagował Konkurs te-
atrzyków szkolnych i piosenki czer-
wonokrzyskiej skierowany do 
uczniów szkół podstawowych. Gim-
nazjalnych i ponadgimnazjalnych, 
który odbył się w Zespole Szkół Me-
chaniczno – Elektrycznych, a został 
zorganizowany przez Oddział Rejo-
nowy PCK w Częstochowie. Naszą 
szkołę reprezentowały uczennice: 
Klaudia Grajcar z klasy II F i Anna Ma-
łolepszy z klasy I T. Gościem specjal-
nym na konkursie był prezes Oddzia-
łu Rejonowego PCK w Częstochowie 
pan Norbert Kępiński.

Czym dla nas jest niepodległa Pol-
ska? Jaka była droga Polaków do wol-
nej ojczyzny? Tymi słowami Tomasz 
Dobosz – dyrektor Zespołu Szkół Me-
chaniczno – Elektrycznych im. Kazi-
mierza Pułaskiego zainaugurował 
obchody 96. rocznicy odzyskania nie-
podległości. Odpowiedzi na powyż-
sze pytania są znane naszemu poko-
leniu jedynie z przekazów historycz-
nych. Na szczęście. Dlatego powinno-
ścią każdego Polaka jest kultywowa-
nie tradycji narodowych i dążenie do 
utrzymania pokoju.

Uroczystość uświetnił spektakl 
przygotowany przez klasę I En/T, któ-
ry napełniał serca widzów dumą i 
wzruszeniem. Uczniowie recytowali 
patriotyczne wiersze, a w tle brzmia-
ły pieśni: „Warszawianka”, „My 
Pierwsza Brygada”, „Szara piechota”. 
Akademię wzbogaciła prezentacja 
multimedialna z ciekawymi materia-
łami ikonograficznymi, wykonana 
przez Dominika Pytlaka – ucznia kla-
sy II En.

Z kolei 11 listopada przedstawicie-
le naszej szkoły uczestniczyli w ob-
chodach Święta Niepodległości na 

terenie miasta. Klasy mundurowe 
przybyły pod Pomnik Nieznanego 
Żołnierza, a następnie przemaszero-
wały na Plac Biegańskiego, gdzie od-
był się Apel Pamięci według ceremo-
niału wojskowego i oddano salwy 
honorowe. Pod Pomnikiem Józefa 
Piłsudskiego Tomasz Dobosz – dyrek-
tor ZSME i Arkadiusz Śpiewak – wice-
dyrektor szkoły – członkowie Podod-
działów Tradycji Oręża Polskiego Pol-
skich Drużyn Strzeleckich – złożyli 
kwiaty. Na Placu Biegańskiego z za-
partym tchem oglądaliśmy insceniza-

cję poświęconą Włodzimierzowi Za-
górskiemu, który w wieku 16 lat zgi-
nął od niemieckiej kuli, pełniąc wartę 
przed ratuszem w nocy z 11 na 12 li-
stopada 1918 roku.

 Świątecznej defiladę uświetniły 
jednostki mundurowe, harcerze, 
grupy rekonstrukcyjne i Bractwo Kur-
kowe, a towarzysząca uroczystości 
orkiestra grała skoczne pieśni żołnier-
skie.

Ten szczególny dzień był dla nas 
żywą lekcją historii.

  Piotr Zięba, klasa II En


