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30 listopada samorząd  szkol-
ny  Zespołu Szkół Mechaniczno-
-Elektrycznych pod opieką pań An-
ny Andrzejewskiej i Katarzyny Szyl-
ler zorganizował szkolne Andrzejki. 
Po całej szkole fruwały  nietope-
rze,  a pająki plotły swoje sieci, które 
to zawisły na schodach, drzwiach 
i w przeróżnych zakamarkach. Zaś 
czarne koty z długimi, zawiniętymi 
ogonami snuły  się  po szkolnym ko-
rytarzu. 

W dniu świętego  Andrzeja rozda-
wane  były przepyszne ciastka 
z wróżbą. Wróżbici i jasnowi-
dze  w tajemniczej „sali wróżb „ prze-
powiadali wszystkim  chętnym przy-
szłość.  Wielu z uczestników poznało 
imię przyszłej połówki, dowiedziało 
się o najbliższym szczęściu lub 
o tym, czy czeka ich podróż, a może 
szybkie zawarcie małżeństwa. 

W zabawie uczestniczyła  więk-
szość  uczniów. Ci, którzy  wycho-
dzili z czarodziejskiego pokoju, byli 
zadowoleni, a jeśli  ktoś  nie poczuł 
się w pełni  usatysfakcjonowany, 

przy drzwiach wisiały  karteczki 
z napisem  „Weź  uśmiech „. Zarów-
no uczniowie, jak i nauczyciele do-
skonale się bawili.  Uznali jednogło-
śnie, że było  świetnie! Czy wróżby 
się spełnią? Te najpomyślniejsze 
oby jak najszybciej.

 Olga Czakiert i Karolina Tulin z klasy II  

 Akcja „Wigilia z Polakami  
na Wileńszczyźnie” w ZSME

Gośćmi Zespołu Szkół Me-
c h a n i c z n o - E l e k t r y c z n y c h 
w Częstochowie byli dwaj stu-
denci Akademii im. Jana Dłu-
gosza będący jednocześnie 
członkami Ochotniczej Straży 
Pożarnej. 

Przeprowadzili oni warsztaty z 
dziedziny pierwszej pomocy. 
Szkolenie składało się z prezenta-
cji ukazującej skutki wypadków 
czyhających na nas podczas zwy-
kłych codziennych czynności, 
oraz części praktycznej, podczas 
której demonstrowano sposoby 
udzielania pomocy przedme-
dycznej ofiarom. 

Mogliśmy obserwować m.in. 
resuscytację krążeniowo-odde-
chową wykonywaną na profesjo-
nalnych manekinach czy też rę-
koczyn Heimlicha używany w 
przypadkach zadławienia się. 

Każdy, kto miał ochotę, mógł 
podejść i przećwiczyć którąś z 
wyżej wymienionych czynności, 
słuchając rad instruktorów. Wie-
my już także, jak prawidłowo wy-

konać meldunek, dzwoniąc na 
któryś z telefonów alarmowych 
oraz czym grożą oparzenia i od-
mrożenia. 

 Adam Musiał, klasa III F

Ślubujemy ojczyźnie

W dniach 23 - 27 listopada 2015 roku w Często-
chowskim Parku Przemysłowym odbyła się kolejna 
edycja Tygodnia Lokalnych Branż Zawodowych or-
ganizowana przez CIZ. 

W środę 25 listopada Zespół Szkół Mechaniczno-
-Elektrycznych im. Kazimierza Pułaskiego przedstawiał 
gimnazjalistom kierunki kształcenia ze swojej oferty 
edukacyjnej: technik mechanik, technik elektryk, tech-
nik urządzeń dźwigowych i elektryk. Na przygotowa-
nych stoiskach można było poznać tajniki zawodu, zo-
baczyć ciekawe prezentacje multimedialne, uzyskać 
fachową poradę od nauczycieli uczących przedmiotów 
zawodowych i dowiedzieć się, dlaczego warto wybie-
rać kierunki kształcenia z naszej oferty. 

Dzięki uprzejmości właściciela zaprzyjaźnionej ze 
szkołą firmy Rem - Lift mogliśmy zaprezentować gim-
nazjalistom symulator windy, a wypożyczona od za-
przyjaźnionej ze szkołą Politechniki Częstochowskiej 
drukarka 3D zrobiła wśród zwiedzających prawdziwą 
furorę i cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. A 

wszystko po to, by pokazać gimnazjalistom, jak fajne i 
ciekawe jest kształcenie techniczne oraz pomóc im wy-
brać jak najbardziej satysfakcjonujący kierunek dalszej 
edukacji. 

Życzymy trafnych wyborów i zapraszamy do naszej 
szkoły!

 Ewa Teperska

Dziś cień wosku ci ukaże, 
co ci życie niesie w darze

 Przedświąteczny zgiełk rozkręcił 
się już na dobre, w głowach coraz 
więcej pomysłów na świąteczne 
prezenty, potrawy, dekoracje i co-
raz mniej czasu na ich realizację. 
Nasi uczniowie nie poddali się tej 
komercyjnej gonitwie, w tym szcze-
gólnym czasie pomyśleli o najuboż-
szych i z chęcią wzięli udział w akcji 
charytatywnej „Wigilia z Polakami 
na Wileńszczyźnie” organizowanej 
przez Towarzystwo Patriotyczne 
„Kresy” w Częstochowie. 

Akcja polegała na zbiórce arty-
kułów żywnościowych, artykułów 
szkolnych przeznaczonych dla 
mieszkańców gminy Jaszuny i Mic-
kuny, polskiej szkoły podstawowej 

w Pakienie oraz szkoły średniej w 
Ławryszkach. 

 Młodzież rozpoczęła akcję na te-
renie szkoły od rozwieszenia plaka-
tów i rozdania ulotek informują-
cych o zbiórce. Kolejnym etapem 
było gromadzenie artykułów, pako-
wanie ich w kartony, a następnie 
dostarczenie do parafii N.M.P. Czę-
stochowskiej przy ulicy Michałow-
skiego.

Dzięki udziałowi w akcji charyta-
tywnej społeczność szkolna udo-
wodniła, że los potrzebujących nie 
jest im obojętny. 

Wszystkim z całego serca dzię-
kujemy.

 Monika Borowicz

20 listopada 2015 roku na Placu Orląt Lwowskich od-
były się uroczystości upamiętniające 97. rocznicę zwy-
cięskiej obrony Lwowa. W obchodach uczestniczyli 
przedstawiciele władz miasta, związki kombatanckie, 
służby mundurowe, mieszkańcy miasta oraz uczniowie 
częstochowskich szkół. Naszą szkołę wraz z pocztem 
sztandarowym reprezentował dyrektor Tomasz Do-
bosz oraz młodzież klasy 3 E/F z opiekunem Małgorza-
tą Wypych. 

Uroczystość rozpoczęto odśpiewaniem hymnu pań-
stwowego oraz powitaniem zaproszonych gości. Po ofi-
cjalnych wystąpieniach odmówiono modlitwę za pole-
głych obrońców Lwowa, odczytano Apel Poległych oraz 
złożono wiązanki kwiatów przed pomnikiem. Uroczy-
stość zakończył montaż słowno – muzyczny w wykona-
niu uczniów Gimnazjum nr 21 im. Orląt Lwowskich. 

Organizatorami uroczystości byli: Towarzystwo Mi-

łośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich 
oraz Urząd Miasta Częstochowy. 

 Małgorzata Wypych

Tydzień Lokalnych Branż 
Zawodowych

Szkolenie z pierwszej 
pomocy przedmedycznej

U m u n d u r o w a n i 
uczniowie klas pierw-
szych Zespołu Szkół Me-
chaniczno-Elektrycz-
nych im. Kazimierza Pu-
łaskiego wraz z młodzie-
żą Zespołu Szkół im. Wi-
sławy Szymborskiej 
w Częstochowie pod-
czas uroczystej ceremo-
nii ślubowania w koście-
le pod wezwaniem św. 
Jadwigi Śląskiej zostali 
mianowani na stopień strzelca Po-
doddziałów Tradycji Oręża Polskie-
go Polskich Drużyn Strzeleckich. 

Celem stowarzyszenia kultywu-
jącego tradycje niepodległościowe 

jest między innymi wychowanie 
młodzieży w duchu patriotyzmu 
i kształtowanie pożądanych spo-
łecznie postaw obywatelskich.

 Judyta Krawczyk i Oliwia Drobniak 
z klasy I T


