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Rajd pierwszoklasistów
19 października uczniowie klas 

pierwszych uczestniczyli w rajdzie 
integracyjnym do Mirowa. Towa-
rzyszyła im piękna, słoneczna po-
goda i dobry nastrój. Mimo zmę-
czenia po dziesięciokilometro-
wym marszu, uczniowie z wycho-
wawcami chętnie brali udział w 
zabawach i konkurencjach przy-
gotowanych przez samorząd. 

Musieli wykazać się w wielu dzie-
dzinach. Samorząd dokładnie 
sprawdził, czy znają szkołę, jej hi-
storię, patrona i grono pedago-
giczne, a także czy są sprawni fi-
zycznie. Ostatecznie pierwszokla-
siści zostali oficjalnie przyjęci do 
społeczności szkolnej.

Katarzyna Szyller

Tegoroczna uroczy-
stość ślubowania 
pierwszoklasistów bę-
dącego symbolem 
dojrzałości i odpo-
w i e d z i a l n o ś c i 
uczniowskiej rozpo-
częła się mszą świętą 
odprawioną w Archi-
katedrze pod wezwa-
niem Świętej Rodziny. 
Zawierzenie uczniów 
i nauczycieli Matce 
Bożej nabrało w mu-
rach tej wiekowej 
świątyni wyjątkowe-
go znaczenia.

Po wspólnym przemarszu na 
plac szkolny złożono kwiaty pod 
tablicą upamiętniającą patrona 
szkoły Kazimierza Pułaskiego. 
W tych ważnych momentach to-
warzyszyli nam dostojni goście 
i rodzice.

Centralnym punktem uroczy-
stości było złożenie na sztandar 
szkoły przyrzeczenia wierności 
najważniejszym wartościom mo-
ralnym    i patriotycznym. Dopeł-
nienie tej podniosłej chwili stano-
wiło wręczenie tarcz szkolnych 
przedstawicielom klas pierwszych 
przez dyrektora szkoły Tomasza 
Dobosza oraz przekazanie im 
symbolicznej tarczy Zespołu Szkół 

Mechaniczno-Elektrycznych jako 
znak przyjęcia pierwszoklasistów 
do społeczności szkolnej przez 
Olgę Czakiert – przewodniczącą 
Samorządu Szkolnego.

Spotkanie uświetniły dźwięki 
hymnu państwowego, Roty i zna-
nych utworów klasycznych oraz 
przedstawienie teatralne poświę-
cone patronowi szkoły ukazujące 
Kazimierza Pułaskiego w zupełnie 
innym – humorystycznym świetle. 

Zakończeniem szkolnego świę-
ta był wspólny poczęstunek 
wszystkich uczestników uroczy-
stości przy jesiennie przystrojo-
nych stołach.

Anna Szydłowska

Ślubowanie 
pierwszoklasistów

8 listopada 2017 roku dźwięki 
Marsza generalskiego towarzy-
szące wprowadzeniu pocztu 
sztandarowego rozpoczęły w Ze-
spole Szkół Mechaniczno-Elek-
trycznych im. Kazimierza Puła-
skiego obchody 99 rocznicy od-
zyskania niepodległości. Uroczy-
stość przygotowaną przez Alicję 
Wojciechowską zainaugurował 
mgr inż. Tomasz Dobosz – dyrek-
tor szkoły, przypominając najważ-
niejsze wydarzenia upamiętniają-
ce drogę Polaków    do niepodle-
głego państwa.

Prezentacja multimedialna 
przybliżyła chwalebne, a zarazem 
tragiczne karty naszej historii. 
Przejmująca muzyka Fryderyka 
Chopina i ciekawe materiały iko-
nograficzne przeniosły uczestni-
ków do początku XX wieku. Tra-
dycje i wartości, o jakie walczyli 
nasi dziadkowie, przywołane 

w inscenizacji poetycko – histo-
rycznej skłoniły do refleksji nad 
patriotyzmem, a pieśni legiono-
we, które zabrzmiały w auli szkol-
nej przywróciły pamięć o bohate-
rach narodowych.

Spektakl utrzymany w poważ-
nym nastroju podkreślony został 

przez scenografię oddającą w peł-
ni atmosferę tamtych dni – brzo-
zowe krzyże,  tabliczki z datami 
walk narodowowyzwoleńczych 
Polaków  i pniaki wokół ogniska. 
W takiej scenerii uczniowie recy-
towali najpiękniejsze polskie wier-
sze patriotyczne. Komentatorem 
– swoistym głosem przeszłości – 
Tomasz Miszczyk. 

Delegacja młodzieży ZSME 
uczestniczyła również w uroczy-
stościach miejskich, podczas 
których odbył się przemarsz 
z alei Sienkiewicza na plac Bie-
gańskiego z kolumną motocykli 
na czele, został odczytany Apel 
Pamięci i złożono kwiaty pod 
pomnikiem Józefa Piłsudskiego. 
Świętu towarzyszyły również ta-
kie atrakcje jak: występy grup re-
konstrukcyjnych, koncert pieśni 
patriotycznych oraz efektowne 
prezentacje.

Anna Szydłowska

Obchody Święta Niepodległości

We wtorek 17 października 
2017 roku w Muzeum Monet 
i Medali Jana Pawła II w Często-
chowie odbyło się spotkanie 
z przedstawicielami Centrum 
Weterana Działań Poza Granica-
mi Państwa. 

Na początku o rekrutacji do 
Wojska Obrony Terytorialnej 
opowiadał nam mjr Andrzej Ko-
walski. Następnie mł. chor. rez. 
Andrzej Korus przedstawił  hi-
storię polskich misji zagranicz-
nych. Podczas wykładu był reali-
zowany konkurs, do którego zo-
stałem wytypowany, a moim 
zadaniem było wyjaśnienie po-
jęcia „weteran”.  Poradziłem so-
bie z odpowiedzią pomimo stre-
su i wygrałem album zdjęć z mi-

sji „Anakonda” oraz pamiątkowy 
medal. 

Dzięki temu spotkaniu zapo-
znałem się z realiami misji zagra-
nicznych i uważam, że każdego 
żołnierza, weterana i medyka na-
leży darzyć dużym szacunek za 
ich bezinteresowne oddanie dru-
giemu człowiekowi.

Kacper Kruk, klasa II En

Spotkanie z weteranami


