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W tym roku szkolnym wrzesień okazał nam 
swoją życzliwość i obdarował nas pięknym słońcem 
podczas rajdu w Olsztynie. Po pieszej wędrówce, 
spotkaniu z Białą Damą i zawodach grupowych 
uczniowie klas pierwszych zostali oficjalnie przyjęci 
w poczet uczniów ZSME im. K. Pułaskiego w 
Częstochowie.

Po dotarciu na miejsce zebraliśmy się na głównym 
rynku, gdzie każda klasa otrzymała zagadkę do 
odgadnięcia.

Rozwiązanie zagadki było możliwe na górze 
wśród ruin zamku, w których czekała na nas Biała 
Dama. 

Następnym wyzwaniem okazały się zawody 
sprawnościowe wśród skał.

Wiele emocji budził tor przeszkód i …

 

… przeciąganie liny.

Wreszcie wszyscy stanęliśmy wzdłuż wyznaczonej 
linii i, aby stać się uczniami ZSME, musieliśmy 
spróbować niezbyt smacznej mieszanki sosów 
takich jak: tabasco, ketchup i musztarda.

Anna Andrzejewska, Kamil Ciesiułka, klasa I T Zawody strzeleckie

Złota jesień  
w Złotym Potoku

Pamięci Sybiraków

71 rocznica bitwy  
pod Ewiną

13 września 2015 roku ucznio-
wie klas mundurowych Zespołu 
Szkół Mechaniczno-Elektrycznych 
wraz z dyrektorem szkoły mgr. inż. 
Tomaszem Doboszem uczestniczy-
li w obchodach 71 rocznicy bitwy 
pod Ewiną. Uroczystość rozpoczęła 
polowa msza święta. Dalsza część  
oficjalnych obchodów odbyła się 
pod pomnikiem upamiętniającym 

tę bitwę. W  uroczystości wzięły 
udział grupy rekonstrukcji histo-
rycznych prezentujące pojazdy 
militarne i sprzęt bojowy. Duże 
wrażenie na obecnych zrobiła ka-
waleria. Obchodom towarzyszyły 
występy młodzieży i zespołów lu-
dowych. Powodzeniem cieszyła się 
tradycyjna grochówka.

Adam Janiszewski, klasa II T

W słoneczny wrześniowy 
dzień wybraliśmy się z klasą na 
wycieczkę do Złotego Potoku. 
Był to właściwie długi spacer 
po przepięknych złotopotockich 
lasach, podczas którego wspi-
naliśmy się na skalne pagórki i 
podziwialiśmy otaczające krajo-
brazy z malowniczymi ostańcami 
o przedziwnych kształtach. Zwie-
dziliśmy także Jaskinię Niedźwie-
dzia – to tam znaleziono kości 

największego niedźwiedzia ja-
skiniowego. Krystaliczne źródła 
zachęcały do spróbowania wy-
śmienitej wody, a urokliwe wi-
doki zapierały dech w piersiach. 
Wyczerpujący rajd zakończył się 
wspólnym ogniskiem. Ta chwila 
wytchnienia była okazją do po-
dzielenia się wrażeniami z cieka-
wej trasy naszej wyprawy.

Jakub Frej i Dawid Makuta  
klasa III eps

Dnia 20 września 2015 roku po-
czet sztandarowy naszej szkoły 
oraz delegacja uczniów klasy IIIE/F 
wraz z opiekunem Małgorzatą 
Wypych uczestniczyli w uroczysto-
ściach miejskich upamiętniających 
Dzień Sybiraka oraz 76. rocznicę 
napaści ZSRR na Polskę. Uroczy-
stości zainaugurowała msza święta 
w kościele pw. Matki Boskiej Zwy-
cięskiej. Po nabożeństwie wszyscy 
uczestnicy wraz z pocztami sztan-
darowymi przemaszerowali pod 
tablicę memorialną. Po oficjalnych 
przemówieniach oraz części arty-
stycznej delegacje zaproszonych 
gości złożyły wiązanki kwiatów pod 
pamiątkową tablicą poświęconą 

60. rocznicy szczęśliwego powrotu 
z wygnania do Polski. 

Organizatorami uroczystości 

byli: Związek Sybiraków oraz 
Urząd Miasta Częstochowy. 

Małgorzata Wypych

26 września 2015 roku ucznio-
wie klas mundurowych Zespołu 
Szkół Mechaniczno-Elektrycz-
nych oraz przedstawiciele Pod-
działów Tradycji Oręża Polskie-
go Polskich Drużyn Strzeleckich 
uczestniczyli w zawodach strze-
leckich zorganizowanych przez 
Ligę Obrony Kraju w Myszkowie 
na pikniku rodzinnym i strze-
leckim, na który przybyli także 
przedstawiciele Fundacji Byłych 
Żołnierzy i Funkcjonariuszy Sił 
Specjalnych SZTURMAN. Repre-
zentantami naszej szkoły byli: 
Jakub Frej, Michał Żyła, Adam 
Janiszewski, Patryk Szmida.  
Wzięli oni udział w zawodach 
strzeleckich z karabinków KBKS. 
Zawodom towarzyszyła wystawa 
broni. 

Adam Janiszewski, klasa II T

Rajd klas pierwszych Zespołu Szkół 
Mechaniczno – Elektrycznych


