
90 lat minęło
Właśnie minął rok jubileuszowy 

90-lecia Zespołu Szkół Mechanicz-
no-Elektrycznych imienia Kazimie-
rza Pułaskiego. Dzieje placówki 
stanowią znaczną część historii 
Częstochowy. Instytucja ta należy 
do najstarszych szkół w mieście, jej 
początki sięgają roku 1926, w któ-
rym powstała Szkoła Rzemieślni-
czo-Przemysłowa Okręgowego To-
warzystwa Rzemieślniczego w Czę-
stochowie. W ciągu 90 lat zmienia-
ła nazwy, siedziby i kierunki kształ-
cenia. Poczyniła ogromny wkład 
w rozwój częstochowskiej edukacji 
oraz miała znaczny udział w kształ-
towaniu struktury gospodarczej 
miasta i okolic. Obecna nazwa 
szkoły została nadana w 1979 roku. 
Siedzibą placówki od roku 1983 
jest dawny budynek farbiarni Wil-
helma Brassa na ulicy Targowej 
przy Galerii Jurajskiej pochodzący 
z lat 70 XIX wieku, powiększony 
i dostosowany do specjalistycznej 
nauki zawodu.

Przez cały okres swojego istnie-
nia szkoła kształciła doskonałych fa-
chowców m.in. w takich zawodach 
jak: ślusarz, tokarz, frezer, fryzjer, 
krawiec, elektromonter, metrolo-
gia warsztatowa, obróbka skrawa-
niem, ochrona środowiska, elek-
tronika, telekomunikacja, informa-
tyka. Stały kanon nauczanych kie-
runków to: technik elektryk, tech-
nik mechanik, elektryk, mechanik 
pojazdów samochodowych i elek-
tromechanik pojazdów samocho-
dowych. Nowym zawodem w ofer-
cie szkoły jest zawód technik urzą-
dzeń dźwigowych.

W ostatnich latach szkoła ze 
szczególną uwagą dostosowuje 
swoją ofertę do potrzeb rynku pra-
cy i kształci w zawodach, na które 
jest największe zapotrzebowanie. 
Wychodzi też naprzeciw oczekiwa-
niom społecznym, zainteresowa-
niom uczniów, tworząc klasy mun-
durowe, kształtując w ten sposób 
własną kulturę młodzieży w duchu 
patriotyzmu i poczuciu odpowie-
dzialności. Placówka podejmuje 
wiele przedsięwzięć, dbając 
o wszechstronny rozwój młodzieży. 
Nawiązuje współpracę z licznymi 
zakładami pracy, służbami mundu-
rowymi i innymi instytucjami w ce-
lu zapewnienia uczniom jak najlep-
szych warunków nauki poprzez 
udział w zajęciach praktycznych, 
szkoleniach i wycieczkach dydak-
tycznych. Szkoła realizowała pro-
jekty obejmujące kursy certyfiko-
wane, praktyki i staże zawodowe: 
„Mundurówka cała naprzód”, 

„Mam zawód – mam pracę w re-
gionie”, „Dobry fach to szansa pra-
cy”, „Akademia młodego zawo-
dowca”, „Młodzi - Kreatywni”, 
„Wspomaganie na piątkę”. W roku 
2014 została objęta honorowym 
patronatem Akademii Obrony Na-
rodowej.

Uroczyste obchody jubileuszu 
90-lecia szkoły odbędą się 4 marca 
2017 roku. Program uroczystości 
przewiduje: uroczystą mszę świętą 
w intencji dyrekcji, pracowników 
szkoły, uczniów i absolwentów 
w Archikatedrze pw. Świętej Rodzi-
ny, przemarsz z Archikatedry na 
plac szkolny, odsłonięcie tablicy pa-
miątkowej poświęconej Kazimie-
rzowi Pułaskiemu przy gmachu 
szkoły, galę jubileuszową, tort i po-
częstunek, zwiedzanie szkoły oraz 
popołudnie wspomnień – spotka-
nie absolwentów z nauczycielami. 
Serdecznie zapraszamy.

Anna Szydłowska
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Nasze 
przedsiębiorcze
Najbardziej przedsię-

biorczy uczniowie przygo-
towywali się do V Olimpia-
dy Przedsiębiorczości i Za-
rządzania o zasięgu ogól-
nopolskim organizowanej 
przez Politechnikę Często-
chowską. Jej temat brzmiał: 
Turbulentne otoczenie 
przedsiębiorstwa. Zawody 
miały formę pisemnego te-
stu złożonego z 50 pytań 
zamkniętych. W I etapie Olimpia-
dy wzięło udział 4700 uczniów z 
całej Polski. Do zawodów II stop-
nia, które odbędą się 10 marca 
2017 roku  zakwalifikowało się 606 
uczniów, a wśród nich dwie nasze 
uczennice Anna Małolepszy i Karo-
lina Tulin z klasy III T. Obie dziew-
czyny przeszły również do II etapu 

(okręgowego) Olimpiady Wiedzy 
Ekonomicznej, mającego miejsce 
w Zespole Szkół Ekonomicznych w 
Częstochowie. Opiekę meryto-
ryczną w tych olimpiadach spra-
wowała Małgorzata Wrońska – 
nauczyciel przedsiębiorczości. Gra-
tulujemy Karolinie i Ani i trzymamy 
kciuki za dalsze ich sukcesy. 

Małgorzata Wrońska

Złoty medalista
Rafał Sztark uczeń 

technikum w Zespole 
Szkół Mechaniczno – 
Elektrycznych im. Kazi-
mierza Pułaskiego w Czę-
stochowie to wielokrotny 
medalista Mistrzostw 
Polski i Europy w kick-
-boxingu. W ostatnich 
miesiącach może po-
chwalić się wieloma zwy-
cięskimi walkami. Na Mi-
strzostwach Wojewódz-
twa Lubuskiego – Lubsz 
Open otrzymał tytuł naj-
lepszego zawodnika wśród senio-
rów i zdobył dwa złote medale 
z Light-contakt i Kick-light w kate-
gorii 74 kilogramów seniorów. 

Również z Zawodów Pierwszego 
Kroku w Kickboxingu Muszynianka 
Cup IV w Nowym Sączu powrócił 
z dwoma złotymi medalami z Light-
contakt i Point-Fighting. Trener Da-
riusz Pleśniak tak ocenia udział Ra-
fała w zawodach: „Jestem szczegól-
nie zadowolony z walk w light con-
tact, które były bardzo ostre i dyna-
miczne. Zarówno w finale, jak i pół-
finale Rafał zmierzył się z bardzo 
dobrze przygotowanymi zawodni-
kami. Bardzo ciężka była walka Ra-
fała w finale, gdzie spotkał się z ak-
tualnym mistrzem Polski w full-
contact. Walka była ciężka, bo obaj 
zawodnicy walczyli dzielnie, jednak 
Rafał uzyskał przewagę punktów 
i ją utrzymał. Mieliśmy także nie-
przyjemną niespodziankę, na sku-
tek przeoczenia nie zauważyłem 
komunikatu w Internecie,  iż zawo-
dy zostały przyśpieszone o godzinę. 
Rafał miał mieć pierwszą walkę 
w turnieju i kiedy przyjechaliśmy na 
salę godzinę wcześniej, aby Rafał 
mógł się rozgrzać, okazało się, że 
właśnie jest wyczytywany do walki. 
Pierwszą walkę eliminacyjną Rafał 
musiał zrobić z marszu, bez roz-
grzewki, bez przygotowania”.

Z kolei na Mistrzostwach Polski 
Młodzieżowców w Kaliszu Rafał 
Sztark zdobył brązowy medal 
w formule full-contakt. Jego trener 
wspomina:                                                                                                                 

„Rafał startował w kategorii do 
75 kilogramów.   Walki były bardzo 
ciekawe, ponieważ w tej grupie 
wiekowej większość zawodników 
to prawdziwi wyjadacze. A na za-
wodach tej rangi pojawili się prak-
tycznie tylko  doświadczeni i dobrze 
przygotowani zawodnicy. Szansę 
na finał, decyzją sędziów, odebrał 
Rafałowi zawodnik z Leszna.

Walka naszego zawodnika była 
bardzo dobra techniczne i nie mam 
do niego pod tym względem po-
ważniejszych zastrzeżeń. Rafałowi 
brakło w III rundzie walki półfinało-
wej trochę kondycji, ale to pokłosie 
mocnego przeziębienia i gorączki, 
które zaatakowały Rafała tuż przed 
zawodami. Rafał co prawda na za-
wodach czuł się dobrze, ale było 
pewne, że ta choroba odbije się na 
jego kondycji.

Osobiście uważam, że Rafał po-
winien wejść do finału. Nie zga-
dzam się z werdyktem, jaki dali sę-
dziowie.  Walka Rafała była wy-
równana, ale moim zdaniem po-
winna się zakończyć innym wer-
dyktem. Oczywiście moja opinia 
może być uważana za subiektyw-
ną, ale ponieważ w drugim dniu 
zawodów walki filmowała telewi-
zja i będę miał dostęp do tego ma-
teriału, to każdy będzie mógł sam 
je ocenić (w pierwszym dniu odby-
wały się walki eliminacyjne, 
a w drugim półfinałowe i finało-
we). Filmy z półfinałów będą 
w najbliższym czasie zamieszczone 
na stronie klubowej”.

Przygotowała Anna Szydłowska

III Powiatowy Konkurs Filatelistyczny
16 grudnia 2016 r. w Zespole Szkół 

Mechaniczno – Elektrycznych im. Ka-
zimierza Pułaskiego w Częstochowie 
odbyło się uroczyste wręczenie na-
gród w III Powiatowym Konkursie Fi-
latelistycznym „Tradycje Świat Boże-
go Narodzenia”. Konkurs zorganizo-
wała Akademia Młodego Filatelisty, 
która działa przy ZSME wraz z opie-
kunami Małgorzatą Wrońską, Anną  
Andrzejewską i Marylą Gaik – na-
uczycielkami ZSME.

Przedmiotem konkursu był pro-
jekt kartki pocztowej prezentującej 
polskie obrzędy, zwyczaje i tradycje 
ludowe związane z okresem Świąt 
Bożego Narodzenia. Inspiracją 
dla uczestników konkursu mogły 
być wycinanki, stroje ludowe, hafty 
i inne wyroby rękodzieła artystycz-
nego oraz obrzędy i zwyczaje zwią-
zane z tymi świętami. 

Celem konkursu było: propago-
wanie filatelistyki wśród dzieci i mło-
dzieży, przybliżenie i zainteresowa-
nie dzieci i młodzieży tradycją zwią-
zaną z Bożym Narodzeniem, rozwi-
janie wyobraźni plastycznej oraz 
prezentacja talentów plastycznych.

W konkursie uczestniczyli 
uczniowie szkół podstawowych 
z Częstochowy i powiatu w dwóch 
kategoriach wiekowych: klasy I – III 
i IV –VI.

W tym roku w konkursie ocenia-
nych było 98 prac. Komisja stanęła 
przed bardzo trudnym wyborem. 

Po długich obradach  przydzielono 
nagrody. A oto laureaci:

kat. I – III
I miejsce – Julia Cykowska - SP 13 

Częstochowa
II miejsce – Kinga Nabiałek - SP 

Przyrów
III miejsce – Mateusz Woźniak - SP 13

wyróżnienie: 
Nicola Kocik - SP 13
Nicole Puchała - SP 13

kat. IV – VI
I miejsce – Kinga Synowiec - SP  Ol-
brachcice
II miejsce – Milena Krawczyk - SP 
Dąbrowa Zielona
III miejsce – Daria Zaskórska - SP 
Dąbrowa Zielona

wyróżnienie:
Angelika Rak - SP Dąbrowa Zielona
Wszystkim laureatom gratulujemy!!!

Małgorzata Wrońska


