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W dniu 23 marca 2016 roku 
Zespół Szkół Mechaniczno – 
Elektrycznych im. Kazimierza 
Pułaskiego w Częstochowie ob-
chodził Święto Patrona będące 
jednocześnie Dniem Otwartym. 
Z tej okazji szkołę odwiedziło 
ponad 200 gimnazjalistów, dla 
których przygotowano wiele 
atrakcji.

Po zainaugurowaniu uroczysto-
ści przez Tomasza Dobosza – dy-
rektora szkoły została przedsta-
wiona prezentacja poświęcona 
kierunkom kształcenia w ZSME, a 
następnie wystąpił niemający so-
bie równych w konkurencji kick-
-boxingu Rafał Sztark z klasy II En 
– brązowy medalista mistrzostw 
Europy i wicemistrz Polski  wraz z 
Filipem Mijalskim i trenerem Da-
riuszem Pleśniakiem.   W radosny 
nastrój wprowadził obecnych 
skecz szkolnego kabaretu  w wyko-
naniu uczniów klasy I En. Na scenie 
dał również oryginalny pokaz swo-
ich umiejętności w beatboxie Pa-
tryk Florczyk z klasy I e.                                                                                         

Dużym powodzeniem cieszyły 
się wystawy instytucji współpra-
cujących ze szkołą. Bardzo cieka-
we stoiska zaprezentowali funk-
cjonariusze służb mundurowych: 
Centrum Szkolenia Łączności i In-
formatyki im. gen. bryg. Heliodora 
Cepy w Zegrzu, 25 Batalionu Logi-

stycznego 25 Brygady Kawalerii 
Powietrznej im. Księcia Józefa Po-
niatowskiego            w Tomaszowie 
Mazowieckim, Jednostki Wojsko-
wej Komandosów w Lublińcu, 
Straży Ochrony Kolei, Śląsko – Ma-
łopolskiego Oddziału Straży Gra-
nicznej w Raciborzu i placówki 
Straży Granicznej w Katowicach - 
Pyrzowicach, Izby Celnej w Kato-

wicach i Urzędu Celnego w Czę-
stochowie, na których można było 
zobaczyć najnowocześniejszy 
sprzęt tych służb. Gościli u nas  
także przedstawiciele Sztabu Ra-
townictwa i Łączności w Często-
chowie, Wydziału Inżynierii Me-
chanicznej i Informatyki Politech-
niki Częstochowskiej,  Akademii 
Jana Długosza w Częstochowie, 
CKM Włókniarz.

Niezwykłe zainteresowanie 
wzbudził pokaz musztry i spraw-
ności zaprezentowany przez mło-
dzież klas mundurowych. Nie 
mniej ciekawe okazały się  popisy 
służb mundurowych przygotowa-
ne przez funkcjonariuszy Komen-
dy Miejskiej Policji w Częstocho-
wie oraz Straży Pożarnej z Jed-
nostki Ratowniczo – Gaśniczej  - 3 
w Częstochowie.

W czasie Dnia Otwartego moż-
na było zwiedzić Zespół Szkół Me-
chaniczno – Elektrycznych. W pra-
cowniach przedmiotowych odby-

ły się widowiskowe pokazy eks-
perymentów  technicznych oraz 
ciekawostek matematycznych. 
Gimnazjaliści wzięli również 
udział w warsztatach speedcubin-
gu i graffiti prowadzonych przez 
Przemysława Polisa z klasy II En i 
Patryka Florczyka z I e.

Świętu Patrona Szkoły towarzy-
szyły konkursy skierowane do gim-
nazjalistów, takie jak: IV Powiato-

wy Konkurs Wiedzy i Sprawności 
Wojskowej „Stań w szranki z Puła-
skim”, konkurs historyczny „Kazi-
mierz Pułaski i okres oświecenia w 
Rzeczypospolitej”, quiz o „Gwiezd-
nych wojnach” oraz konkurs „Tajni-
ki Techniki Elektrycznej”. Wszyst-
kie konkurencje cieszyły się dużym 
zainteresowaniem.

Mamy nadzieję, że  przedsię-
wzięcie spełniło oczekiwania 
przybyłych gości, mogących się 
zapoznać z bogatym dorobkiem 
dydaktycznym szkoły.

Anna Szydłowska

 Drzwi Otwarte w Pułaskim

Jak w ZSME witaliśmy wio-
snę? Oczywiście hucznie i rado-
śnie! Chcąc umilić naszym 
uczniom nadejście wiosny, zor-
ganizowaliśmy Dzień Języków 
Europejskich, podczas którego 
uczniowie rywalizowali w tele-
turnieju „Jeden z dziesięciu, 
czyli quizie wiedzy o krajach 
europejskich”. Zwyciężył Ro-
bert Bańkowski z klasy II En, 
który oprócz dyplomu i nagro-
dy otrzymał również zaszczyt-
ny tytuł „Eurospeca”. 

Podczas imprezy rozstrzygnęli-
śmy też dwa konkursy. Najlepszą 
prezentację o wybranym kraju eu-
ropejskim (Francji) przygotował 
Kamil Ciesiułka z klasy I T, drugie 
miejsce zajęła prezentacja Micha-
ła Soduły z klasy IV En o Anglii, 
trzecie miejsce przypadło Mate-
uszowi Dzianok z klasy IV En i je-
go prezentacji o Irlandii. 

Najładniejszą pracę plastyczną 
pod hasłem „Co kraj to obyczaj” 
wykonał Kamil Ciesiułka      z kla-
sy I T, drugie miejsce zajął Bartosz 
Motyl z klasy IV En, a trzecie Ol-
gierd Domagała      z klasy I T. Ser-

decznie gratulujemy wszystkim 
zwycięzcom i dziękujemy za 
udział wszystkim uczestnikom 
konkursów.  

Interesujące ciekawostki wzbo-
gaciły z pewnością wiedzę na-
szych uczniów o krajach europej-
skich, a zabawny film” Asterix i 
Obelix w służbie jej królewskiej 
mości” dostarczył rozrywki i por-
cji humoru. Dla wszystkich przy-
gotowaliśmy też poczęstunek w 
stylu angielskim, na który składa-
ły się pyszne muffinki oraz trady-
cyjna angielska herbata.

Zainteresowani uczniowie mo-
gli spróbować swoich sił w spor-
towej rywalizacji. Rzuty         do ko-
sza, przeciąganie liny, żonglerka 
piłką, wyciskanie sztangi – to 
wszystko czekało         na naszych 
uczniów w rozgrywanych z okazji 
Pierwszego Dnia Wiosny zawo-
dach sportowych.

I tak sportowo, kolorowo i eu-
ropejsko pożegnaliśmy zimę i po-
witaliśmy wiosnę, a z nią energię, 
słońce i uśmiech, które nie opusz-
czą nas do końca roku szkolnego.  

Ewa Teperska 

Dzień Języków Europejskich 
w ZSME


