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Do you Sudoku?

8 czerwca w naszej szkole odbył 
się Szkolny Konkurs Sudoku dla 
uczniów i ….nauczycieli. Zjednoczył 
on społeczność uczniów z Zasadni-
czej Szkoły Zawodowej, Technikum 
i przedstawicieli grona pedagogicz-
nego. Konkurs swoją obecnością – ja-
ko uczestnik – uświetnił dyrektor To-
masz Dobosz. Uczestnicy na rozwią-

zanie mieli 60 minut, niektórzy tak 
się zaangażowali, że ….ciężko było im 
odebrać ostanie plansze. Również na 
terenie szkoły pojawiły się miejsca 
z dostępnymi planszami Sudoku, by 
na przerwach uczniowie mogli 
„główkować” nad rozwiązaniami.

Małgorzata Wypych
Barbara Markowska

Sympozjum Środowiskowe  
Bezpieczni(k)

W dniu 24 maja 2017 roku w Ze-
spole Szkół Mechaniczno-Elektrycz-
nych im. Kazimierza Pułaskiego w 
Częstochowie miało miejsce nieco-
dzienne wydarzenie. Tutaj właśnie 
odbyło się Sympozjum Środowisko-
we „Bezpieczni(k)” pod patronatem 
Prezydenta Miasta Częstochowy 
Krzysztofa Matyjaszczyka przy udzia-
le Wydziału Funduszy Europejskich i 
Rozwoju promujące takie kierunki 
kształcenia jak technik urządzeń 
dźwigowych i kierowca mechanik. 

Z tej okazji odwiedziło nas grono 
dostojnych gości, m.in. Magdalena 
Dębska – naczelnik Wydziału Eduka-
cji Urzędu Miasta Częstochowa, Piotr 
Grzybowski – naczelnik Wydziału 
Funduszy Europejskich i Rozwoju, Ta-
deusz Popielas – sekretarz generalny 
Polskiego Stowarzyszenia Producen-
tów Dźwigów, Marek Krygier – dyrek-
tor Oddziału Urzędu Dozoru Tech-
nicznego w Częstochowie oraz przed-
stawiciele firm i instytucji współpra-
cujących ze szkołą. W naszym przed-
sięwzięciu uczestniczyli również pa-
sjonaci zabytkowych samochodów z 
Automobilklubu Częstochowskiego, 

grupy San Escobar Customs i projek-
tu Bagged A4, niezrzeszeni miłośnicy 
motoryzacji oraz gimnazjaliści. Za-
proszeni goście poruszyli w swoich 
wystąpieniach niezwykle ważne i ak-
tualne zagadnienia dotyczące po-
trzeb rynku pracy, a zwłaszcza branż, 
których specjaliści są najbardziej po-
szukiwani. Wszyscy prelegenci wska-
zywali na bardzo duże zapotrzebo-
wanie na pracowników posiadają-
cych kwalifikacje technika urządzeń 
dźwigowych i kierowcy mechanika. 

Tadeusz Popielas przybliżył sze-
reg działań podejmowanych przez 
Stowarzyszenie Producentów Dźwi-
gów na rzecz branży dźwigowej, jej 
nowoczesne rozwiązania oraz pod-
kreślił znaczenie tej dziedziny dla in-
westycyjnego rozwoju gospodarki. 
Potwierdzeniem tych opinii było 
wystąpienie Anny Mielczarek z Wy-
działu Funduszy Europejskich i Roz-
woju odnoszące się do bieżącej sy-
tuacji na częstochowskim rynku 
pracy oraz wykład Marka Krygiera 
prezentującego zasady bezpieczne-
go użytkowania urządzeń dźwigo-
wych, a także przedstawienie dzia-

łalności firmy HZ Transport Poland 
przez Marcina Sojdę. 

Zespół Szkół Mechaniczno-Elek-
trycznych wychodząc naprzeciw 
oczekiwaniom rynku pracy wykazuje 
bardzo duże zaangażowanie w pro-
pagowaniu pożądanych kierunków i 
prowadzi, jako jedyna szkoła w Czę-
stochowie, nabór do klas: technik 
urządzeń dźwigowych i kierowca 
mechanik. Nasza placówka podej-
muje również współpracę z wieloma 
instytucjami i firmami, niezbędną dla 
kształcenia zawodowego. Dlatego 
niezwykle ważne jest zawarcie pod-
czas uroczystości porozumienia mię-
dzy szkołą i Stowarzyszeniem Produ-
centów Dźwigów, które objęło patro-
natem uczniów klas kształcących w 
zawodzie technik urządzeń dźwigo-
wych. Strony umowy reprezentowali 
Tomasz Dobosz – dyrektor ZSME i Ta-
deusz Popielas – sekretarz generalny 
Stowarzyszenia. 

W promowaniu tego kierunku 
wspierał nas także Wojciech Migalski 
– właściciel firmy REM-LIFT Często-
chowa, za co został wyróżniony cer-
tyfikatem Honorowego Patrona 

Jak się kręci świat pieniądza?
11 i 12 maja 2017 roku uczniowie 

naszej szkoły wraz z opiekunem 
Małgorzatą Wrońską wzięli udział w 
warsztatach przygotowujących do 
Miejskiego Konkursu „Jak się kręci 
świat pieniądza?” Organizatorami 
konkursu są Wydział Edukacji i Wy-
dział Polityki Społecznej Urzędu 
Miasta Częstochowa, Regionalna 
Organizacja Pracodawców w Czę-
stochowie, Wydział Zarządzania Po-
litechniki Częstochowskiej, Instytut 
Prawa, Administracji i Zarządzania 
Akademii im. Jana Długosza w Czę-
stochowie oraz Samorządowy Ośro-
dek Doskonalenia w Częstochowie. 
Warsztaty miały na celu przybliżenie 

uczniom zagadnień z zakresu banko-
wości. Miejska rywalizacja odbyła  
się 2 czerwca 2017 r. na Wydziale 
Zarządzania Politechniki Często-

chowskiej. Nasz uczeń Kamil Ciesiuł-
ka zakwalifikował się do ścisłego fi-
nału, w którym  zajął III miejsce.

Małgorzata Wrońska

Warsztaty terenowe 
w kamieniołomie 

„Lipówka”

31 maja 2017 roku uczniowie klas 
2 T i 2 En uczestniczyli w zajęciach te-
renowych z geografii na terenie daw-
nego kamieniołomu „ LIPÓWKA” w 
Rudnikach.  Celem odwiedzin tego 
miejsca było poznanie zarówno hi-
storii kamieniołomu,   jego budowy 
geologicznej, jak również różnorod-
ności przyrodniczej. Warsztaty pro-
wadzone były pod okiem dr Moniki 
Bogdanowicz, pracownika naukowe-

go Akademii im. Jana Długosza w 
Częstochowie oraz mgr Agnieszki So-
duły, nauczyciela geografii. Podczas 
warsztatów uczniowie rozpoznawali 
gatunki roślin i zwierząt żyjących w 
Lipówce, rodzaje skał i minerałów 
występujących na tym obszarze oraz 
mieli możliwość obejrzenia i pozna-
nia wielu nowych form i zjawisk prze-
kształcającego się krajobrazu.

Agnieszka Soduła

Szkoły. Natomiast Zespół Szkół Me-
chaniczno-Elektrycznych w podzię-
kowaniu za pracę na rzecz wyszkole-
nia kompetentnych pracowników 
uhonorowany został przez Wydział 
Funduszy Europejskich i Rozwoju ty-
tułem „Invest in Częstochowa”, cze-
go wyrazem było wręczenie dyrekto-
rowi szkoły symbolicznego kasku. 

Wiele emocji wzbudził quiz wie-
dzy motoryzacyjnej dla gimnazjali-
stów. Nagrody dla sześciu zwycięz-
ców konkursu oraz poczęstunek dla 
uczestników przedsięwzięcia ufun-
dował Wydział Funduszy Europej-
skich i Rozwoju. 

Największą atrakcją okazała się 
wystawa zabytkowych pojazdów 
dumnie prezentowanych przez wła-
ścicieli. Można było tutaj zobaczyć 
bardzo cenne stare samochody takie 

jak: Austin 7 Tourer z 1933 roku; Mer-
cedes Benz z 1952 roku, pierwszy po-
wojenny Diesel należący do 1982 ro-
ku do Ambasady Austriackiej; Merce-
des Benz z 1962 roku, zachowany 
przez 55 lat w stanie oryginalnym, 
mający uczestniczyć w przyszłym ro-
ku w rajdzie Pekin – Paryż czy Pontiac 
Ventura z 1966 roku. Zainteresowa-
niem cieszyły się też nieco nowsze 
pojazdy: oryginalny, bezwypadkowy 
Fiat z 1978 roku, Suzuki z początku lat 
80, Volkswagen i Skoda Octavia z lat 
90 oraz Audi z 2005 roku. 

Sympozjum zakończyło się wspól-
nym poczęstunkiem wszystkich 
uczestników, będącym okazją do wy-
miany na gorąco uwag i dyskusji 
związanych z ofertą szkolnictwa za-
wodowego. 

Anna Szydłowska

Zawodowcy na wycieczce
21 kwietnia 2017 roku klasy techni-

kum kształcące w zawodzie elektryka 
wraz z opiekunami Małgorzatą Wroń-
ską, Anną Andrzejewską i Janem Kop-
cem pojechały na wycieczkę zawodo-
wą do częstochowskich stref ekono-
micznych. Wycieczka została zorgani-
zowana w ramach projektu „Młodzi 
kreatywni”. W programie było: zwie-
dzanie strefy ekonomicznej Euro-Park 
Mielec, Katowickiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej przy ul. Kusięckiej w 
Częstochowie oraz  firmy CGR Polska 
Sp. z o.o., która jest znanym produ-
centem w branży motoryzacyjnej.

Małgorzata Wrońska


