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Wizyta w Akademii  
Obrony Narodowej

Uroczystość podsumowania 
konkursów dla gimnazjalistów

DZIEŃ 
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

2015
To już kolejny rok, w którym ucz-

niowie naszej szkoły biorą czynny 
udział w Dniu Przedsiębiorczości. 
Projekt jest organizowany przez 
Fundację Młodzieżowej Przedsię-
biorczości oraz jest objęty honoro-
wym patronatem Prezydenta RP 
Bronisława Komorowskiego. Dzień 
Przedsiębiorczości w formie jedno-
dniowych praktyk odbywanych w 
dowolnych firmach sprzyja podej-
mowaniu przez młodych ludzi traf-
nych decyzji w planowaniu dalszej 
drogi edukacyjnej i zawodowej. Po-
przez udział w programie uczniowie 
mają możliwość:
l odbycia kilkugodzinnych praktyk 

w wybranym miejscu pracy,
l zweryfikowania swoich wyobra-

żeń o wymarzonym zawodzie,
l pozyskania informacji o wykształ-

ceniu, umiejętnościach czy pre-
dyspozycjach niezbędnych do wy-
konywania danego zawodu,

l doświadczenia związku pomiędzy 
wykształceniem a karierą zawo-
dową,

l zapoznania się z organizacją i za-
rządzaniem firmą.

 Szkolny koordynator:  
mgr Agnieszka Soduła

W ramach projektu „Akademia 
Młodego Zawodowca” uczniowie z 
Zespołu Szkół Mechaniczno – Elek-
trycznych, pod opieką pani Anny 
Andrzejewskiej, uczestniczyli w na-
stępujących wizytach studyjnych:

21.04.2015r. udali się do Elektro-
wni Bełchatów, największej na świe-
cie elektrowni węglowej, wytwarza-
jącej energię elektryczną z węgla 
brunatnego. Uczniowie mogli zapo-
znać się z pracą w elektrowni oraz ze 
sposobem wytwarzania energii 
elektrycznej.

22.04.2015r. oprowadzono ucz-
niów po wydziałach Politechniki Ślą-
skiej, aby zapoznali się z propozycją 
edukacyjną uczelni. Jednakże celem 
tej wizyty był wydział elektryczny 
zgodnie ze specyfiką zawodową ucz-
niów biorących udział w projekcie. 

Dlatego na wydziale elektrycznym 
spędzili najwięcej czasu. Dokładnie 
zapoznali się z laboratoriami uczelni.

23.04.2015r. uczniowie z projek-
tu brali udział w Dniu Otwartym 
Politechniki Krakowskiej, gdzie po 
wykładach naukowców z uczelni 
byli oprowadzeni po poszczegól-
nych wydziałach. Korzystając z po-
bytu w Krakowie oczywiście zwie-
dzili również centrum tego piękne-
go miasta.

 mgr Anna Andrzejewska

Dzień Otwarty w Akademii Obrony Narodowej w 
Warszawie stał się dla uczniów Zespołu Szkół Mecha-
niczno-Elektrycznych im. Kazimierza Pułaskiego okazją 
do poznania specyfiki studiów wojskowych. Dzień Ot-
warty rozpoczęło spotkanie w Klubie Akademii Obrony 
Narodowej z władzami uczelni i samorządem studen-
ckim, na którym przekazano młodzieży podstawowe in-
formacje o akademii, studiach i wymianie studenckiej. 
Przedstawiciele studentów podkreślili szczególną atmo-
sferę uczelni i miasteczka studenckiego. Następnie moż-
na było zwiedzić poszczególne wydziały, bibliotekę, Aka-

demicki Ośrodek Sporu, domy studenckie i salę tradycji. 
Dzień Otwarty połączono z piknikiem w Parku Militar-
nym Rembertów, podczas którego w otoczeniu zabytko-
wego sprzętu wojskowego prezentowano stoiska jedno-
stek organizacyjnych Akademii Obrony Narodowej oraz 
kół naukowych i organizacji studenckich. Największą 
atrakcją okazały się pokazy grup rekonstrukcji historycz-
nych, zabawy sportowo-rekreacyjne i ekspozycje współ-
czesnego sprzętu wojskowego.

 Konrad Mazur klasa I En

14 kwietnia 2015 roku dla spo-
łeczności Zespołu Szkół Mechanicz-
no – Elektrycznych im. Kazimierza 
Pułaskiego w Częstochowie był wy-
jątkowy. Z wielu powodów.

Tradycją szkoły jest kultywowanie 
ceremonii wojskowej i wychowanie 
młodzieży w duchu wartości patrio-
tycznych, tak ważnych zwłaszcza dla 
uczniów klas mundurowych. Ele-
mentów tych podczas uroczystości 
nie zabrakło. Po wprowadzeniu po-
cztu sztandarowego i odśpiewaniu 
hymnu narodowego ceremonia zo-
stała zainaugurowana przez Toma-
sza Dobosza – dyrektora Szkoły, któ-
ry powitał dostojnych gości. Na uro-
czystość przybyli Marek Balt – poseł 
na Sejm RP, Aurelia Nadrowska – 
główny specjalista w Wydziale Edu-
kacji Urzędu Miasta Częstochowy, 
Kazimierz Jarosz – prezes Spółdzielni 
Mieszkaniowej Hutnik, Wojciech 
Migalski – właściciel firmy REM-LIFT, 
mjr Andrzej Kowalski – szef Wydzia-
łu Rekrutacji Wojskowej Komendy 
Uzupełnień w Częstochowie, Ewa 
Danisiewicz reprezentująca WKU 
oraz mjr Wojciech Musialik z Desan-
towej Jednostki Ratowniczo – Gaśni-
czej w Ożarowicach. 

W tym dniu zostały zawarte umo-
wy o współpracy szkoły ze Spółdziel-
nią Mieszkaniową Hutnik, z Serwi-
sem Urządzeń Dźwigowych REM-
-LIFT oraz Desantową Jednostką Ra-
towniczo-Gaśniczą w Ożarowicach. 
Strony porozumień reprezentowali 
Tomasz Dobosz – dyrektor ZSME i 
kolejno Kazimierz Jarosz – prezes 
Spółdzielni, Wojciech Migalski – 
właściciel firmy REM-LIFT oraz mjr 
Wojciech Musialik. Instytucje te 
wspierać będą naszą placówkę w 
działaniach zmierzających do za-
pewnienia naszym uczniom jak naj-
lepszych warunków kształcenia.

Propagowaniu kanonu zasad żoł-
nierskich służyła już trzecia edycja 
Powiatowego Konkursu Wiedzy i 
Sprawności Wojskowej „Stań w 
szranki z Pułaskim” pod patronatem 
prezydenta Częstochowy i Wojsko-
wej Komendy Uzupełnień w Często-
chowie skierowanego do gimnazjali-
stów. W jego organizację zaangażo-
wali się Tomasz Dobosz – dyrektor 
szkoły, Arkadiusz Śpiewak – wicedy-
rektor, Anna Szydłowska, Piotr Li-
chota, Beata Orzeł. Uroczystość była 
okazją do wręczenia dyplomów i na-
gród laureatom tego turnieju. Naj-
lepszymi okazali się:
l w klasyfikacji indywidualnej: 
Daniel Wodziczka z Gimnazjum nr 
21 im. Orląt Lwowskich w Często-
chowie – I miejsce, Dawid Machnik 
z Gimnazjum im. S. Staszica w Pan-
kach – II miejsce, Daniel Gliński z 
Gimnazjum nr 21 im. Orląt Lwow-
skich w Częstochowie – III miejsce, 
Hubert Gloc z Gimnazjum w Trusko-
lasach – wyróżnienie;
l w klasyfikacji zespołowej: Gimna-
zjum nr 21 im. Orląt Lwowskich w 
Częstochowie – I miejsce, Gimnazjum 
im. S. Staszica w Pankach – II miejsce, 
Gimnazjum w Truskolasach – III miej-
sce, Gimnazjum im. A. Kubickiego w 
Mstowie – wyróżnienie, Gimnazjum 
w Przystajni – wyróżnienie.

Uhonorowano także zwycięzców 
konkursu informatycznego i historycz-
nego. W Turnieju Counter Strike 2015 
zorganizowanym przez panią Monikę 

Borowicz I miejsce zajęła drużyna z 
Gimnazjum w Lelowie, II z Gimnazjum 
nr 19 im. gen. L. Okulickiego, III z Gim-
nazjum w Truskolasach. 

Z kolei w Konkursie Historycznym 
„Kazimierz Pułaski – w służbie wol-
ności i niepodległości” zainicjowa-
nym przez Dominika Wołyńca naj-
lepsze wyniki uzyskali: Natalia Kno-
pik z Gimnazjum w Przystajni – I 
miejsce, Laura Jaroszek z Gimnazjum 
im. K. K. Baczyńskiego w Poczesnej – 
II miejsce, Kacper Kamrowski z Gim-
nazjum im. A. Mickiewicza we Wrę-
czycy Wielkiej – II miejsce, Paulina 
Kierat z Gimnazjum w Przystajni – II 
miejsce, Oskar Dębski z Gimnazjum 
nr 3 im. Armii Krajowej w Częstocho-
wie – III miejsce, Piotr Rudzki z Gim-
nazjum w Przystajni – III miejsce, Ali-
cja Brodziak z Gimnazjum SPSK w 
Lgocie – wyróżnienie, Julia Gazda z 
Gimnazjum nr 3 im. Armii Krajowej 
w Częstochowie – wyróżnienie, Ka-
tarzyna Boberek z Gimnazjum im. J. 
Kochanowskiego we Wrzosowej – 
wyróżnienie, Dawid Koniecki z Gim-
nazjum nr 21 im. Orląt Lwowskich w 
Częstochowie – wyróżnienie, Alek-
sandra Służałek z Gimnazjum im. J. 
Kochanowskiego we Wrzosowej – 
wyróżnienie, Aleksandra Błaszak z 
Gimnazjum im. K. K. Baczyńskiego w 
Poczesnej – wyróżnienie, Krzysztof 
Kokoszczyk z Gimnazjum nr 21 im. 
Orląt Lwowskich w Częstochowie – 
wyróżnienie.

Zwycięzcami Konkursu „Tajniki 
techniki elektrycznej” zostali:

Maciej Staniec z Gimnazjum w 
Kusiętach – I miejsce, Grzegorz Kita z 
Gimnazjum im. A. Osieckiej w Ka-
mienicy Polskiej – II miejsce, Domi-
nik Wawrzyńczak z Gimnazjum im. 
A. Osieckiej w Kamienicy Polskiej – III 
miejsce, Wiktor Lacki z Gimnazjum 
nr 24 w Częstochowie – III miejsce

Laureaci IV Powiatowego Konkur-
su Języka Angielskiego „SMART COO-
KIE” to: Aleksandra Raczyńska z Gim-
nazjum nr 11 im. M. Pawlikowskiej - 
Jasnorzewskiej w Częstochowie – I 
miejsce, Michał Łapa z Gimnazjum nr 
13 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. 
I. J. Paderewskiego w Częstochowie – 
II miejsce, Tomasz Kott z Prywatnego 
Gimnazjum Lingwistycznego w Czę-
stochowie – III miejsce.

Nagrody ufundowali: Marek Balt 
– poseł na Sejm RP, Wojskowa Ko-
menda Uzupełnień w Częstocho-
wie, Przedsiębiorstwo Wodociągów 
i Kanalizacji Okręgu Częstochow-
skiego, Politechnika Częstochowska, 
firma M – Elektrostatyk, Dariusz Ka-
pinos – radny Częstochowy, firma 
trofea.pl, AZS Częstochowa, RKS Ra-
ków Częstochowa i Klub, SKRA Czę-
stochowa, Centrum Nauki i Biznesu 
„Żak” w Częstochowie.

Ostatnim punktem programu był 
bardzo ciekawy, niepozbawiony ele-
mentów humorystycznych, pełen hi-
storycznych ciekawostek talk-show 
prowadzony przez Dominika Wołyń-
ca. Emocji nie zabrakło.

Anna Szydłowska

Akademia Młodego 
Zawodowca
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