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I znów w Tomaszowie Mazowieckim

Wielka Gala

Minęło ćwierćwiecze

Dnia 16 października 2015 roku już po raz kolejny 
uczniowie klas mundurowych Zespołu Szkół Mecha-
niczno-Elektrycznych oraz reprezentanci Pododdzia-
łów Tradycji Oręża Polskiego Polskich Drużyn Strzelec-
kich uczestniczyli w zajęciach szkoleniowych na tere-
nie 25 Brygady Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie 
Mazowieckim.

Młodzież odbyła szkolenia z zakresu ubioru kombi-
nezonu chemicznego OP-1, obsługi broni palnej m.in. 
kbk Beryl wz.96, PK 7.62, Wist 94, SWD Dragunov, 
strzelania na symulatorze pola walki Śnieżnik oraz za-
jęcia z musztry, a także udzielania pierwszej pomocy. 
Uczniowie z dużym profesjonalizmem podeszli do szkoleń na terenie jednostki wojskowej.

Adam Janiszewski, klasa II T

W Dzień Edukacji Narodowej 
nauczyciele, pracownicy admini-
stracji i uczniowie spotkali się na 
wyjątkowej Wielkiej Gali, która 
stała się okazją nie tylko do po-
dziękowania pedagogom za trud, 
wysiłek i zaangażowanie, ale rów-
nież do przedniej zabawy. Organi-
zatorkami uroczystości były panie: 
Maryla Gaik, Katarzyna Szyller, 
Ewa Teperska i Małgorzata Wroń-
ska.

Najważniejszy punkt programu 
stanowiło wręczenie dyplomów 
nauczycielom i pracownikom szko-
ły przez reprezentantów Pułaskiej 
Akademii Uczniowskiej. A oto na-
grodzone bardzo niezwykłe kate-
gorie:
l „Ciągle robotą zawalony, nasz 

szef szalony”
l  „Róg obfitości, czyli stoi na stra-

ży szkolnych wartości”
l „Wyrafinowanych Manieren, 

czyli gute, super Lehrerin” 
l „Sam sobie sterem, żeglarzem, 

okrętem, czyli, żebyśmy wyspor-
towani byli” 

l „Bikoz aj low ju Soł macz! (Oł 
bejbi)” 

l „Gorącego, dźwięcznego, 
wdzięcznego, znanego, głośne-
go, czarującego, rozpoznawal-
nego uśmiechu” 

l „Plusowo – minusowy pogrom-
ca nieuków” 

l „Złoty wykładowca o dużej mo-
cy kinetyczno – potencjalnej i si-
le iloczynu skalarnego” 

l „ ” 
l „Mistera szkolnego obiektywu 

and agenta mechanicznego po-
rywu” 

l „Kręgosłup moralny, skalarny, 
werbalny” 

l „Elektryczne zwoje, znoje – ja 
nikogo się nie boję” 

l „Tęga głowa, czyli praktyka wy-
strzałowa” 

l „Ta dziewczyna zrobi wszystko, 
by wyćwiczyć mnie, czyli nie-
kwestionowana władczyni sali 
gimnastycznej” 

l „Hiperboliczny spokój w fazie 
hossy” 

l „Nieprzeciętnej, wyrafinowanej, 
ekstra oryginalnej, awangardo-
wej elegancji” 

l „Tyś jedyna, czyli stos mapek – 
ciapek, źródeł – pudeł, klasówek 
– kartkówek i o maturze mówie-
nie – dudnienie”

l  „Amore Mio, historio żmijo, 
niech moc będzie z wami i na-

szymi książkami” 
l „SOS – gdy potrzeba, zawsze 

jest, czyli pedagogiczno – psy-
chologiczne wsparcie” 

l „Huraganowe łącze i w Interne-
cie już nie błądzę” 

l „Elektryczne ma ciągoty i nie w 
głowie jej głupoty” 

l „Zna się na ruchu, wymaga po-
słuchu czyli nasz super planista” 

l „W geografii wielce biegła, 
przedsiębiorcza i przebiegła – 
czyli dla mistrzyni krzyżówek” 

l „Techniczno – mechaniczny pro-
fesor ekscentryczny” 

l „Nie znajdziesz takiego fachow-
ca, naszego the best behapow-
ca” 

l „Chce w kosmos, jest w świetli-
cy, dla niej uczeń tylko się liczy” 

l „Słoneczna dziewczyna z ser-
cem na dłoni” 

l „Przyjacielska Ela, co wszystkim 
doradza i uczniów nie usadza” 

l „Włos blond, zgrabne wcięcie, 
pomoże w każdym momencie” 

l „Czarna peleryna, broda Maho-
meta, nasz wesoły, szkolny kate-
cheta” 

l „Cicha woda brzegi rwie, mało 
mówi – wszystko wie” 

l „Strażnik szkolnych finansów”
l „Akt uczniowskich szefowa”
l „Raporty, bilanse, nasze comie-

sięczne finanse”
Wiele radości wywołało zgady-

wanie, kim są postacie na zdję-
ciach z dzieciństwa. Któż mógłby 
przypuszczać, że te urocze maleń-
stwa to belferki i belfrzy ze szkol-
nych sal i korytarzy. Zwycięzców 
nagrodzono cukierkami.

W podobnym komicznym tonie 
utrzymana była krótka insceniza-
cja złożona z humorystycznych 
sformułowań uczniowskich. Czy 
pedagogów może coś jeszcze za-
skoczyć? Chyba nie. Przecież na co 
dzień stykają się z niesamowitymi 
pomysłami swoich uczniów. Cho-
ciaż wszystko jeszcze przed nimi, 
inwencja młodzieży jest nieprze-
widywalna.

Na zakończenie zespół „Te-
achers and Students Band” wyko-
nał utwór „Wszyscy mamy źle w 
głowach, że uczymy”, w którym 
przedstawili szkolną rzeczywistość 
w krzywym zwierciadle.

Pozostały jeszcze życzenia, słod-
ki poczęstunek i … do zobaczenia 
znów za rok. Czekamy z niecierpli-
wością.

Anna Szydłowska

Już po raz 25. uczniowie klas pierwszych Zespołu 
Szkół Mechaniczno – Elektrycznych im. Kazimierza 
Pułaskiego w Częstochowie ślubowali 29 październi-
ka 2015 roku w jasnogórskiej świątyni, w miejscu bar-
dzo ważnym dla narodu polskiego, gdzie przyrzecze-
nia swoje składali nie tylko zwykli ludzie, ale także 
królowie Polski i mężowie stanu.

Pierwszoklasistom towarzyszyli w tej szczególnej 
chwili zaproszeni goście, nauczyciele, rodzice oraz ko-
ledzy.

Tradycyjnie pod mury Klasztoru Ojców Paulinów 
poprowadziła całą społeczność szkolną kompania ho-
norowa młodzieży klas mundurowych.

W Parku im. Stanisława Staszica delegacja uczniów 
z dyrektorem szkoły Tomaszem Doboszem na czele 
złożyła kwiaty pod Pomnikiem ku czci Kazimierza Pu-
łaskiego, patrona Zespołu Szkół Mechaniczno – Elek-
trycznych. 

Następnie uczestnicy, zebrani w marszowym szy-
ku, udali się do Kaplicy św. Józefa, gdzie nastąpiła ofi-
cjalna część uroczystości, prowadzona przez Patrycję 
Janik z klasy II T i Mateusza Kapitańskiego – ucznia 
klasy II En. Po uroczystym wprowadzeniu pocztu 
sztandarowego i odśpiewaniu hymnu państwowego 
ceremonia ślubowania została zainaugurowana przez 
dyrektora szkoły. Jego serdeczne słowa skierowane 
do młodzieży były swoistym przesłaniem skłaniają-
cym do refleksji nad sensem i celem życia. 

Spośród gości między innymi zabrał głos kpt. To-
masz Stasiński, który na ręce dyrektora szkoły złożył 
podziękowanie, w imieniu Wojskowego Komendanta 
Uzupełnień w Częstochowie ppłka dypl. Krzysztofa 

Tarapacza oraz Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojsko-
wego w Katowicach, za udział młodzieży w uroczysto-
ści III Wojewódzkiego Święta Terenowych Organów 
Administracji Wojskowej będący swoistą formą wy-
chowania patriotycznego i edukacji proobronnej.

Centralny punkt programu stanowiła przysięga 
pierwszoklasistów, którzy, powołując się na najwyż-
sze wartości moralne i patriotyczne oraz chlubne tra-
dycje szkoły, ślubowali godnie wypełniać obowiązki 
ucznia. Tę szczególnie podniosłą chwilę dopełniło 
wręczenie tarcz szkolnych przez dyrektora szkoły 
przewodniczącym klas pierwszych. Znakiem przyjęcia 
uczniów klas pierwszych do społeczności szkolnej by-
ło z kolei przekazanie im symbolicznej tarczy Zespołu 
Szkół Mechaniczno – Elektrycznych im. Kazimierza 
Pułaskiego w Częstochowie przez Wiktorię Męcik - 
przewodniczącą Samorządu Szkolnego. 

Całej uroczystości towarzyszyły echa hymnu pań-
stwowego, Roty oraz innych pieśni o charakterze pa-
triotycznym i religijnym wykonanych przez zespół or-
kiestry dętej. Piękna interpretacja utworów muzycz-
nych podkreśliła powagę ceremonii i wywarła duże 
wrażenie na przybyłych gościach. 

Spotkanie uświetniło przedstawienie teatralne po-
święcone patronowi szkoły. W inscenizacji wzięli 
udział: Olga Czakiert, Patrycja Janik, Anna Małolepszy 
i Karolina Tulin z klasy II T oraz Piotr Maroń, Mateusz 
Kapitański i Łukasz Zabraniak z klasy II En. Przedsta-
wienie przeniosło obecnych do XVIII wieku, którego 
atmosferę przybliżyły stylowe kostiumy i specjalnie 
przygotowana scenografia, natomiast tło muzyczne 
stanowiły utwory współczesne autorstwa Wojciecha 
Kilara i Vangelisa. Występ okazał się doskonałym po-
kazem gry aktorskiej młodych artystów.

Następnie wszyscy uczestnicy uroczystości udali się 
do Kaplicy Cudownego Obrazu na mszę świętą, pod-
czas której ojciec Jan Zinówko zawierzył opiekę nad 
młodzieżą Matce Bożej, a przedstawiciele klas pierw-
szych złożyli kwiaty pod obrazem Jasnogórskiej Pani.

Ceremonię ślubowania zakończył wspólny słodki 
poczęstunek będący okazją do podzielenia się wraże-
niami z tak ważnego dla najmłodszych uczniów wy-
darzenia. Anna Szydłowska


