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Dlaczego My?

Oj działo się, działo …  
czyli Drzwi Otwarte w Pułaskim
W dniu 26 marca 2015 roku Ze-

spół Szkół Mechaniczno – Elektrycz-
nych im. Kazimierza Pułaskiego w 
Częstochowie obchodził Święto Pa-
trona będące jednocześnie Dniem 
Otwartym. Z tej okazji szkołę odwie-
dziło ponad 200 gimnazjalistów, dla 
których przygotowano wiele atrakcji.

Po zainaugurowaniu uroczysto-
ści przez Tomasza Dobosza – dyrek-
tora szkoły, odbyła się prezentacja 
poświęcona kierunkom kształcenia 
w ZSME, a następnie wystąpił Ra-
fał Sztark z klasy II En – wicemistrz 
i zdobywca Pucharu Polski z 2013 
roku w kick-boxingu – ze swoim 
trenerem Łukaszem Wabnicem – 
byłym mistrzem Europy. W radosny 
nastrój wprowadził obecnych skecz 
Kabaretu Moralnego Niepokoju pt. 
„Fachowcy” w wykonaniu uczniów 
klasy I En i IV Tk. Na szkolnej scenie 
dał również oryginalny pokaz swo-
ich umiejętności w beatboxie Patryk 
Florczyk z klasy I e. Uroczysty cha-
rakter Święta Patrona podkreślała 
wystawa filatelistyczna „Kazimierz 
Pułaski – bohater dwóch narodów 
przygotowana przez Młodzieżowe 
Koło Filatelistyczne nr 14 działające 
w szkole. 

Dużym powodzeniem cieszyły 
się wystawy zorganizowane przez 
instytucje współpracujące ze szko-
łą. Bardzo ciekawe stoiska zapre-
zentowali funkcjonariusze służb 
mundurowych: Centrum Szkolenia 
Łączności i Informatyki im. gen. 
bryg. Heliodora Cepy w Zegrzu, 25 
Batalionu Logistycznego 25 Brygady 
Kawalerii Powietrznej im. Księcia Jó-
zefa Poniatowskiego w Tomaszowie 
Mazowieckim, Wojskowej Komendy 
Uzupełnień w Częstochowie, Straży 
Ochrony Kolei, Śląsko – Małopol-
skiego Oddziału Straży Granicznej 
w Raciborzu, na których można było 
zobaczyć najnowocześniejszy sprzęt 
tych służb, a także przedstawiciele 

Sztabu Ratownictwa i Łączności w 
Częstochowie, Wyższej Szkoły Bez-
pieczeństwa w Gliwicach, Sekcji 
Podnoszenia Ciężarów AZS Akade-
mii Jana Długosza w Częstochowie, 
Fundacji Piękna Polska oraz firmy 
„BYLYMYTU CREW”. Naszym goś-
ciem był również ratownik medycz-
ny z Centralnej Szkoły Państwowej 
Straży Pożarnej w Częstochowie 
oraz przedstawiciel Ligi Obrony Kra-
ju w Katowicach.

Duże zainteresowanie wzbudził 
pokaz odbijania zakładnika zapre-
zentowany przez młodzież klas 
mundurowych. Nie mniej ciekawe 
okazały się popisy służb munduro-
wych przygotowane przez funkcjo-
nariuszy Komendy Miejskiej Policji 
w Częstochowie oraz Zarząd Po-
wiatu Grodzkiego Związku Ochot-
niczych Straży Pożarnych RP (OSP 
Błeszno i OSP Kawodrza Górna), jak 
również pokazy żużlowców z klubu 
sportowego Włókniarz. 

W czasie Dnia Otwartego można 
było zwiedzić Zespół Szkół Mecha-
niczno – Elektrycznych. W pracow-
niach przedmiotowych odbyły się 
widowiskowe pokazy eksperymen-
tów chemicznych, fizycznych i tech-
nicznych oraz ciekawostek matema-
tycznych.

Świętu Patrona Szkoły towarzy-
szyły konkursy skierowane do gim-
nazjalistów, takie jak: III Powiatowy 
Konkurs Wiedzy i Sprawności Woj-
skowej „Stań w szranki z Pułaskim”, 
Turniej Counter Strike, Konkurs 
Tajniki Techniki Elektrycznej oraz 
Konkurs Historyczny o Kazimierzu 
Pułaskim. Wszystkie konkurencje 
cieszyły się dużym powodzeniem.

Mamy nadzieję, że przedsięwzię-
cie spełniło oczekiwania przybyłych 
gości, mogących się zapoznać z bo-
gatym dorobkiem dydaktycznym 
szkoły. 

Anna Szydłowska

 Mgr Ewa Teperska oraz uczniowie: Adrian Łudczak i Łukasz Skępiec z klasy IV F

Zalety zawodu technik urządzeń dźwigowych
l Znajdziesz pracę w spółdzielniach mieszkaniowych przy konserwacji i montażu 

dźwigów osobowych
l Zapotrzebowanie na kadrę tego typu będzie wzrastać z uwagi na coraz większą liczbę 

schodów ruchomych, platform, wind i udogodnień dla osób niepełnosprawnych w 
przestrzeni publicznej

l Poradzisz sobie, gdy zatniesz się w windzie

Zalety zawodów: elektryk, technik elektryk
l Możesz pracować indywidualnie lub w zespole
l Będziesz odpowiedzialny za bezpieczeństwo ludzi
l Możesz prowadzić własną firmę usługową bez otwierania biura czy warsztatu
l Znajdziesz zatrudnienie w wielu firmach, zakładach energetycznych i elektrowniach
l Jeżeli uzyskasz upoważnienia SEP w zakresie eksploatacji urządzeń 

elektroenergetycznych do 1 kV, zwiększysz swoje szanse na zatrudnienie

Zalety zawodu technik mechanik
l Będziesz wykonywać pracę zróżnicowaną, wykorzystując nowoczesne technologie
l Możesz prowadzić własny warsztat
l W ramach Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich możesz 

zdobywać specjalizacje zawodowe oraz tytuły rzeczoznawców
l Nie będziesz się nudził! Możesz rozwijać swoje umiejętności wrza z postępującym 

rozwojem techniki i nowych technologii produkcji

Zalety zawodów: mechanik pojazdów samochodowych, 
elektromechanik pojazdów samochodowych

l Możesz prowadzić warsztat i być swoim własnym szefem
l Możesz pracować indywidualnie
l Możesz kontynuować naukę na kursach kwalifikacyjnych
l	Możesz sam naprawić samochód


