W dniu 12 kwietnia 2010 roku w naszej szkole odbył się apel ku czci poległych. Wszystkich poruszyła tragiczna
katastrofa, w której zginął Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Lech Kaczyński z małżonką oraz członkowie delegacji
rządowej udającej się na obchody rocznicy katyńskiej. Uczniowie, solidaryzując się w bólu, zorganizowali akademię, która
miała upamiętnić ofiary tej katastrofy. Pan Dyrektor Mariusz Wacławek w swym przemówieniu podkreślił powagę tego
zdarzenia. W skupieniu wysłuchaliśmy nazwisk 96 osób, które zginęły w Smoleńsku i uczciliśmy ich pamięć minutą ciszy.
Szkoła na znak żałoby wywiesiła flagi narodowe przepasane kirem.
_________________________________________________________________
Rusza „Gorączka Złota”!
Nasza szkoła, jak co roku, bierze udział w ogólnopolskiej Akcji Polskiego Czerwonego Krzyża pod hasłem „Gorączka
Złota”, która polega na zbiórce złotych monet o nominałach 1, 2 i 5 –groszowych. Kwota zebrana podczas akcji
przeznaczana jest na dofinansowanie koloni dla najuboższych dzieci. Akcja "Gorączka złota", oprócz pozyskania środków
na kolonie, ma także wymiar społeczny. Podczas akcji promowana jest idea wolontariatu – bezinteresownej pomocy
drugiej osobie. Warto podkreślić fakt, że większość wolontariuszy to uczniowie, którzy pomagają swoim rówieśnikom.
Każda klasa zbiera do końca maja złote grosze. Pojemnik na monety znajduje się w szkolnym sklepiku.
Zapraszamy do udziału w akcji!!!
______________________________________________________________________
HONOROWE KRWIODAWSTWO
Od 2008 roku SK PCK cyklicznie przeprowadza akcje honorowego krwiodawstwa, które cieszą się dużym
zainteresowaniem ze strony młodzieży. Każdego roku jest coraz więcej osób, które chcą podarować potrzebującym swoją
krew. Bierzemy także udział VI Edycji Turnieju Szkół Ponadgimnazjalnych, Policealnych, Pomaturalnych i Uczelni
Wyższych w Honorowym Krwiodawstwie pt. "Młoda Krew Ratuje Życie".
W dniach 27.11.2009 oraz 23.03.2010 członkowie Szkolnego Koła PCK działającego w PCE pod kierunkiem opiekuna koła
zorganizowali akcję honorowego oddawania krwi. Zgłosiło się 36 pełnoletnich uczniów, którzy zostali poddani badaniom
wstępnym. Po weryfikacji 20 uczniów oddało krew. Dzięki tym osobom, chętnym nieść pomoc w ratowaniu życia, "bank
krwi" wzbogacił się o 9000 ml drogocennego płynu. Niektórzy uczniowie naszej szkoły systematycznie oddają krew, a
grupę krwiodawców zasilają także osoby, które dopiero ukończyły 18 lat i chcą zostać wolontariuszami HDK. Akcje
Honorowego Krwiodawstwa w PCE organizowane są cyklicznie 2 razy w roku. Następna akcja odbędzie się w okresie
jesiennym. Dziękujemy za udział i zapraszamy do współpracy pełnoletnich uczniów i pracowników szkoły.
_______________________________________________________________________
19 marca 2010
Uczniowie klasy III mechatronik wraz z opiekunem mgr A. Bujak obejrzeli w chrzanowskiej sali MOKSiR-u spektakl
teatralny pt. ,,Zbrodnia i kara” w reżyserii Edwarda Żentary na podstawie fragmentów powieści Dostojewskiego.
Teatr Dramatyczny im. Ludwika Solskiego w Tarnowie tym właśnie spektaklem zainaugurował sezon artystyczny
2008/2009. Wrażeniami ze spektaklu podzieliliśmy się na lekcjach.
__________________________________________________________________________
7 grudnia 2009r.
,,Jak fundusze unijne zmieniają moją okolicę?
Pod takim tytułem ogłoszono konkurs, w którym wzięła udział także 3-osobowa drużyna złożona z uczniów naszej
szkoły. Przygotowali oni fotoreportaż ukazujący pozytywny wpływ funduszy unijnych na innowacyjność regionu. Zdjęcia
stanowiły ilustrację inwestycji i projektów prowadzonych w naszym regionie. Nagrody wręczano podczas VII Zlotu
Szkolnych Klubów Europejskich w Pałacu Wielopolskich w Krakowie. Uroczystość uświetniły wystąpienia m.in. posłanki do
Parlamentu Europejskiego, Konsula Generalnego Austrii w Krakowie, Wicekonsula Konsulatu Generalnego Ukrainy, Prezesa
Polskiej Akademii Umiejętności i Małpolskiego Kuratora Oświaty.
______________________________________________________________
Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej
5 listopada 2009 roku Olimpiadę Wiedzy Ekonomicznej na szczeblu szkolnym przeprowadziła mgr Agata Bolek. Hasło
przewodnie tej edycji olipiady brzmiało: „Wahania koniunktury a rozwój gospodarki”. Honorowy patronat nad XXIII
Olimpiadą Wiedzy Ekonomicznej objął wicepremier RP, minister gospodarki Waldemar Pawlak.
Celem Olimpiady jest edukacja ekonomiczna młodzieży, umacnianie wiedzy o współczesnej gospodarce oraz wspieranie

rozwoju uczniów szczególnie uzdolnionych. Przyjęta formuła Olimpiady ma na celu zarówno sprawdzenie zdobytej wiedzy
ekonomicznej, jak i sprzyjanie rozwojowi samodzielnego myślenia.
Najwięcej punktów uzyskała uczennica Barbara Żołyniak z klasy II ZSZ o profilu sprzedawca. Na II miejscu
uplasował się Patryk Frosztęga z III klasy technikum mechanicznego. Niestety liczba punktów nie wystarczyła, aby
awansować do dalszego etapu. No cóż… Może uda się w przyszłym roku... W komisji oceniającej- oprócz mgr A. Bolek –
pracowali: mgr M. Wójcik oraz mgr P. Ryba.
______________________________________________________________________
Wycieczka do Planetarium w Niepołomicach. 30.10.2009 r.
W wycieczce przedmiotowej do Planetarium w Niepołomicach uczestniczyli wraz z opiekunami (mgr A. Bolek, mgr M.
Wójcik, mgr P. Rybą, mgr P. Góralczykiem) uczniowie klasy II mech./ el. oraz III mech./ el. Technikum. Obejrzeli film o
tematyce astronomicznej i astronautycznej, realistycznie pokazujący ruch obrotowy i orbitalny Ziemi, ukazujący Układ
Słoneczny "oczami" sond kosmicznych i dynamicznie obrazujący aktywność Słońca.
Przy okazji udało się zwiedzić piękny dziedziniec Zamku Królewskiego w Niepołomicach.
_____________________________________________________________________
Dzień Edukacji Narodowej 14 październik 2009
Uroczystą akademię z tej okazji połączoną z uroczystością przyjęcia klas I w poczet uczniów naszej szkoły przygotowali
uczniowie klasy II oraz III technikum. Autoprezetacją klas pierwszych kierowali wychowawcy tych klas: mgr Beata Maśko,
mgr Bogdan Siemek, mgr Anna Wielgus, mgr Gabriela Kuchta oraz mgr Ewa Saługa. Każda klasa została nagrodzona
słodyczami i przyborami szkolnymi. W rywalizacji zwyciężyła klasa I wielozawodowa, którą reprezentowała Magdalena
Jabłońska. W jej wykonaniu zobaczyliśmy taniec akrobatyczny z szarfą. Akademię umilił także poczęstunek – wypieki
własne uczniów tejże klasy.
Uczniowie, którzy przygotowali akademię to: Studziński Krzysztof, Frosztęga Patryk, Kukawski Wojciech, Kozub Izabela i
Opitek Piotr.
___________________________________________________________________________
Wycieczka przedmiotowa do fabryki samochodów osobowych Fiat AutoPoland w Tychach. 08.10.2009
W wycieczce uczestniczyły dwie klasy III Technikum: mechanik/ elektryk oraz mechatronik. Opiekunami wycieczki byli:
mgr Agata Bolek, mgr Małgorzata Leyko, mgr Maria Faryńska oraz mgr Janusz Saługa.
Uczniowie z zaciekawieniem oglądali hale produkcyjne i słuchali wykładu pracownika fabryki.

_____________________________________________________________________________________________

W ramach Powiatowej Licealiady Szkół Ponadgimnazjalnych uczniowie naszej szkoły wzięli udział w :
październik - sztafetowe biegi przełajowe
(Radosz Damian, Frosztęga Patryk, Sabuda Jacek, Głownia Adrian, Migas Mariusz, Borys Patryk, Zając Krzysztof, Leżoń
Zbigniew)
listopad – piłka koszykowa chłopców
(Paliwoda Przemysław, Urbańczyk Seweryn, Janik Maksymilian, Migas Mariusz, Studziński Krzysztof, Strączek Mariusz,
Strączek Dominik, Sroka Sebastian, Majka Andrzej, Macuda Bartosz, Bogusz Bartosz)
listopad – piłka ręczna chłopców
(Bogusz Bartosz, Studziński Krzysztof, Figura Kamil, Oramus Mateusz, Zalewski Łukasz, Janik Maksymilian, Strączek
Mariusz, Strączek Dominik, Kremer Rafał, Kontny Michał)
grudzień – piłka siatkowa chłopców
(Paliwoda Przemysław, Janik Maksymilian, Macuda Bartosz, Sroka Dominik, Bogusz Bartosz, Malik Dawid, Job Tomasz)
marzec – zawody pływackie
(Marcela Adam, Bijak Sebastian, Paliwowa Przemysław, Krynicki Maciej)

Inne imprezy sportowe organizowane w naszej szkole
luty – międzyklasowy turniej w piłce nożnej
Najlepszą drużyną została „Capitan Tsubasa” z klasy III el/śl w składzie : Radosz Damian, Radosz Kamil, Kciuk Jakub,

Bobiński Krystian. Królem strzelców turnieju został Kciuk Jakub, który zdobył 19 bramek.
marzec – międzyklasowy turniej w piłce siatkowej
Najlepsza podczas turnieju była drużyna klasy II mechatronik. Oba turnieje przeprowadził mgr M. Marcinowski.
marzec – wyjazd na narty dla uczniów naszej szkoły do Rzyków na stok „Czarny Groń”
Wyjazd zorganizowali mgr J. Tambor oraz mgr P. Góralczyk. Zdjęcia w galerii aktualności.
_____________________________________________________________________
Od kilku lat mgr Joanna Tambor wraz z Samorządem Uczniowskim prowadzą stałą współpracę ze Świetlicą
Terapeutyczną Fundacji im. Brata Alberta w Chrzanowie. W tym roku w ramach tej działalności powstały:
- wystawa prac podopiecznych pt.”W kosmosie” (wrzesień)
- kiermasz kartek świątecznych - bożonarodzeniowych (grudzień)
- kiermasz bożonarodzeniowych ozdób świątecznych (grudzień)
- kiermasz wielkanocnych kartek świątecznych (marzec).

