
 
 

  
 
10 czerwca Pożegnanie klas II sprzedawca, III wielozawodowej oraz III ślusarz/elektryk ZSZ
Uczniowie klas kończących naukę w Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 1 podziękowali Dyrekcji i nauczycielom za trud
włożony w edukację  oraz życzliwą atmosferę w szkole. Uroczyście przekazano sztandar szkoły klasom młodszym. Muzyka
oraz program artystyczny przygotowany przez uczniów  umilił naszym absolwentom tę szczególną chwilę.
 
__________________________________________________________
 

 
03.06.2011 – Wycieczka klas I  i II technikum, Królowa Beskidów, Matka Niepogody, czyli Babia Góra...

 
____________________________________________________________
 
Dzień Wyrośniętego Dziecka
1 czerwca w naszej szkole było szczególnie gwarno i wesoło. Na sali gimnastycznej nauczyciele zorganizowali dla uczniów
klas pierwszych i drugich  zabawy konkursowe . Nie było łatwo, bo w grę wchodziło dyktando – nieco inna wersja bajki o
Kopciuszku, rebusy w języku niemieckim, krzyżówki w języku angielskim, zagadki matematyczne, quiz przyrodniczy i
ćwiczenia gimnastyczne. Reprezentacje klas w trzyosobowych grupach walczyły o tytuł Wiedzo-Maniaka i torbę cukierków.
Komisja konkursowa w składzie:  K. Żak, A. Wielgus, J. Tambor, P. Olszowski i A. Bujak wytypowała zwycięzców – Wiedzo-
Maniakami okrzyknięta została klasa II mechanik. Bawiliśmy się znakomicie, a drużyny potraktowały rywalizację bardzo
poważnie i walczyły o każdy punkt.
 
 ____________________________________________________________________
 

 
28.04.2011 – akademia z okazji 220. rocznicy uchwalenia  Konstytucji 3 Maja

 
 ______________________________________________________________________
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Miłosz Kumala zajął III miejsce w Powiatowym Konkursie Recytatorskim ,,Poezja Solidarności”
Finał konkursu odbył się 20 kwietnia w budynku II LO w Chrzanowie. Młodzież z powiatu chrzanowskiego  prezentowała
utwory poetów związanych z ruchem ,,Solidarności”. Założeniem organizatorów było nie tylko rozwijanie recytatorskich i
aktorskich uzdolnień młodzieży, ale także propagowanie poezji zaangażowanej w życie narodu i poszukiwanie literackich
wzorów i wartości istotnych w życiu młodego człowieka. Jury oceniało dobór repertuaru, interpretację utworu, kulturę słowa
oraz ogólny wyraz artystyczny. Miłosz Kumala z klasy I mechanik tech., recytując utwory Moja litania i Piosenka dla córki
wywalczył III miejsce, natomiast Seweryn Urbańczyk (klasa IV mechanik/elektryk tech.) został doceniony za dobór
ciekawych  utworów anonimowych twórców. Uroczystość połączona była z prezentacją multimedialną na temat
,,Solidarności”.
 
_____________________________________________________________________
 
 

 
W PCE PRZYBYWA HONOROWYCH DAWCÓW KRWII

 
 
11 kwietnia 2011 roku w Terenowym Oddziale Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Chrzanowie  po raz pierwszy w życiu
krew oddało 6 ucznów naszej szkoły. Chętnych było więcej, niestety po wstępnym badaniu lekarskim nie zostali  oni
zakwalifikowani do oddawania krwi.
 
NIE WAHAJ SIĘ – CZYJEŚ ŻYCIE ZALEŻY OD CIEBIE!!!
 
 ZACHĘCAMY DO ODDANIA KRWI
Informacji udziela opiekun  SK PCK -  mgr Beata Maśko.
 
 ________________________________________________________________
 

KONKURS!!! Potrafisz opowiedzieć o Konstytucji 3 Maja tak, żeby nie zanudzić kolegów? A może umiesz to narysować,
opisać lub chciałbyś o tym zarapować? Zapraszamy do konkursu! Prace w formie plakatu, opowiadania, komiksu, tekstu
piosenki itp. prosimy składać do pani A. Wielgus lub K. Żak do 28.04.2011. O szczegóły proszę pytać te same osoby.

 
 
_______________________________________________________________
 
Warsztaty antydyskryminacyjne
21 marca  klasa I technikum mechatronik/elektryk  i  II technikum mechatronik wraz z opiekunami wycieczki, mgr Beatą
Maśko i mgr Anną Wielgus, uczestniczyła w warsztatach antydyskryminacyjnych zorganizowanych przez Centrum
Żydowskie w Oświęcimiu w ramach programu edukacyjnego „Po co nam tolerancja?”.
W Muzeum Żydowskim zwiedzaliśmy  synagogę. Oglądaliśmy również wystawę prezentującą  historię lokalnej społeczności
żydowskiej.
   Warsztaty natomiast przeprowadzono w oparciu o film  „Niebieskoocy”. Zaprezentowano nam ćwiczenia
antydyskryminacyjne przeprowadzone w USA, które zrobiły na młodzieży duże wrażenie. Uczniowie w trakcie dyskusji na
temat uprzedzeń i ich destrukcyjnych konsekwencji uznali, że trzeba być wrażliwym na uczucia drugiego człowieka, nie
wolno nikim gardzić, ponieważ takie zachowanie może przeistoczyć się w prześladowanie, terroryzm, wojnę.
LUDOBÓJSTWA NIE ZACZYNAJĄ SIĘ OD OBOZÓW. PIERWSZE JEST ZAWSZE POGARDLIWE SŁOWO: ŻYDEK, PEDAŁ,
CZARNUCH.... KIEDY RUSZY MACHINA ŚMIERCI, NIE DA SIĘ JUŻ WIELE ZROBIĆ.

 oprac. B. Maśko
 
 

_________________________________________________________________
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Debata w Starostwie Powiatowym w Chrzanowie - "Czy prezydent Polski powinien być wybierany w wyborach
powszechnych?" – 11 marca 2011r. Debata, w której brali udział nasi uczniowie - Kukawski Wojciech, Urbańczyk,
Arkadiusz, Anna Bartosiewicz - była przygotowana przez uczniów I i II LO w Chrzanowie. Uczniowie, którzy wygrali debatę
pojadą w nagrodę do Parlamentu Europejskiego.
 
__________________________________________________________________
 
10.03.2011
 

 
Amelia Kozik, uczennica kl. III wielozawodowej ZSZ w Powiatowym Centrum Edukacyjnym zdobyła I miejsce w
prestiżowym małopolskim konkursie fryzjerskim w kategorii plecionek i warkoczy. Zwycięstwo to umożliwi Amelii udział w
mistrzostwach Polski.
 
_________________________________________________________________________
 
 

 
Zawody pływackie w ramach Powiatowej Licealiady Szkół Ponadgimnazjalnych: uczestnicy - Marcela Adam, Dębski Kamil,
Bijak, Sebastian, Krynicki Maciej, Wierzbic Maciej. Kamil Dębski w stylu grzbietowym zajął III miejsce.
Na zdjęciu Kamil Dębski - III miejsce
 
 
_______________________________________________________________
 
Szkolny Konkurs I Pomocy –S.O.S. zorganizowany przez mgra Bogdana Siemka oraz mgr Beatę Maśko odbył się 28
lutego. Wzięły w nim udział trzyosobowe drużyny reprezentujące klasy technikum: I elektryk, II mechanik, II mechatronik,
I mechanik oraz I mechanik pojazdów samochodowych, II ślusarz/elektryk i I wielozawodowa/sprzedawca zsz. Zmagania
konkursowe odbywały się w dwóch etapach. Uczniowie rozwiązywali najpierw  test teoretyczny dotyczący zasad udzielania
pierwszej pomocy, następnie zaś przystąpili do praktycznej części konkursu polegającej na udzieleniu pomocy
poszkodowanemu. Musieli więc wykazać się umiejętnością postępowania z osobą nieprzytomną, udzielania pomocy przy
urazach kostno-stawowych, a także  przeprowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej.
Zwyciężyła drużyna reprezentująca klasę II mechanik tech. II miejsce zajęła drużyna z klasy II mechatronik. III
miejscem natomiast poszczycić się może klasa I elektryk technikum.



Laureaci konkursu otrzymali z rąk Dyrektora PCE mgra Mariusza Wacławka pamiątkowe dyplomy.
 
 
______________________________________________________________________
 
Młodzież PCE w Chrzanowie już po raz trzeci brała udział w Turnieju Szkół Ponadgimnazjalnych, Policealnych,

Pomaturalnych i Uczelni Wyższych pod hasłem   ,,Młoda Krew Ratuje Życie”.
W ramach promocji honorowego krwiodawstwa zorganizowane zostało spotkanie informacyjne. Na korytarzach

szkolnych rozwieszono przygotowane przez uczniów plakaty zachęcające do oddawania krwi.  Na apel ten odpowiedziało 14
uczniów, którzy 23 lutego 2011r.– wraz z opiekunem SK PCK – udali się do Terenowego Oddziału RCKiK w
Chrzanowie, aby po raz pierwszy w życiu oddać krew. Po wstępnych badaniach zakwalifikowało się 8 osób. Dzięki
nim    ,, bank krwi” wzbogacił się o 3600 ml drogocennego płynu. Cieszy nas fakt, że do grona honorowych dawców krwi
dołączyli kolejni uczniowie i nauczyciele. Od początku bieżącego roku szkolnego dla potrzeb krwiodawstwa uczniowie i
nauczyciele PCE oddali łącznie 7200 ml krwi.

oprac. B. Maśko
 
 
_____________________________________________________________________________
 
Z inicjatywy SK PCK 16 lutego odbyła się prelekcja Dar krwi. Na spotkaniu obecni byli uczniowie klasy IV
mechanik/elektryk i III mechatronik. Zostali oni poinformowani o funkcji i składnikach krwi, zapotrzebowaniu na krew w
Polsce i na świecie, zastosowaniu krwi i preparatów krwiopochodnych.
Na prelekcji obecni byli także ci uczniowie, którzy są już honorowymi dawcami. Starsi koledzy udzielali odpowiedzi na
pytania zadawane przez uczniów klas młodszych i zachęcali do powiększenia grona honorowych dawców krwi w PCE.
Prelekcję wzbogaciła prezentacja multimedialna przygotowana przez uczniów klasy I mechatronik/elektryk: Michała
Bulińskiego i Tomasza Łaszkiewicza. Uczestnicy spotkania dowiedzili się dzięki temu, jakie wymogi musi spełnić dawca krwi,
jakie są przeciwskazania dla osoby oddającej krew oraz jak się przygotować do oddania krwi.
Do oddania krwi zgłosiło się aż 14 uczniów, zatem spotkanie przyniosło zamierzony skutek. Po raz pierwszy przyczynią
się oni do ratowania ludzkiego życia 23 lutego w Terenowym Oddziale RCKiK w Chrzanowie. 
 
___________________________________________________________________

  
 

STUDNIÓWKA 2010/2011
 

_____________________________________________________________________
25 stycznia młodzież Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Chrzanowie, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom
pensjonariuszy Domu Opieki Społecznej w Chrzanowie, zaprezentowała tradycyjne polskie przedstawienie – jasełka.
Uczniowie technikum i zasadniczej szkoły zawodowej zostali ciepło przyjęci przez personel i mieszkańców DOS. Spektakl w
symboliczny sposób zamknął okres bożonarodzeniowy. Było to przedstawienie przedpremierowe – premiera odbyła się w
dniu następnym w szkole.

________________________________________________________________

  
6.12.2010 - Mikołajki, Mikołajki

 
 

__________________________________________________________________
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4. 12. 2010 - Kiermasz ozdób świątecznych na rzecz Fundacji Brata Alberta

 
________________________________________________________

Powiatowy Konkurs Wiedzy z Fizyki i Astronomii o Puchar Przechodni Dyrektora PCE odbył się 02 grudnia 2010r. II
miejsce w konkursie zdobył uczeń naszej szkoły - Krzysztof Smolik. Więcej tutaj.
 
_______________________________________________________________

  
Na zdjęciach Paulina Ludtke jako modelka do fryzury konkursowej w ramach X Śląskiego Festiwalu Fryzjerstwa, który odbył
się w ,,Spodku” w Katowicach 10 listopada 2010r. II  miejsce w tym konkursie zajęła absolwentka naszej szkoły Daria
Bębenek.
 
_______________________________________________________________

 
15 listopada - Ogólnopolska akcja „Pomóżmy kasztanowcom” organizowana przez Fundację Nasza Ziemia i Lasy
Państwowe. W rolach głównych – prócz kasztanowca! J: uczniowie  klasy II mechatronik wraz z wychowawcą, mgr Beatą
Maśko.

Chłopcy - wyposażeni w narzędzia ogrodnicze, rękawiczki i worki - grabili liście kasztanowca, który rośnie w okolicy
ulicy Różanej. Zebrane liście  przeznaczone do utylizacji spakowaliśmy do worków przygotowanych przez Nadleśnictwo
Chrzanów. Mieliśmy okazję posłuchać także prelekcji przeprowadzonej przez lokalnego koordynatora akcji - Panią Lilianę
Armatys. Pracowniczka nadleśnictwa uświadomiła nam,  jak ważne jest systematyczne oczyszczanie terenu z opadłych liści
kasztanowców. Uczniowie dowiedzieli się sporo na temat  współczesnych zagrożeń ekosystemów leśnych i sposobów ich
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ochrony. Nasze kasztanowce zaatakowane zostały przez szrotówka kasztanowcowiaczka. Jest to owad, który ustawicznie
niszczy populację tych drzew liściastych. Z roku na rok drzewa są coraz słabsze. Jedną z  najprostszych i najtańszych metod
zwalczania szkodnika jest jesienne grabienie i utylizacja liści.  Uczniowie zapoznali się z problemem uszkadzania liści przez
tego szkodnika i jego znaczeniem gospodarczym, biologią oraz metodami zwalczania.
Zdobyliśmy sporą garść wiedzy, ale było też coś dla ciała -  trochę ruchu na świeżym powietrzu i mocowanie się z grabiami.

oprac. B. Maśko
 
 
___________________________________________________________________

11 listopada. Happening artystyczny „Patriotyczne Wici” - wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych zespołów ruchu
artystycznego z mieszkańcami powiatu chrzanowskiego w Domu Urbańczyka w Chrzanowie.  Kolejną rocznicę odzyskania
przez Polskę niepodległości uczciliśmy nie tylko podczas akademii szkolnej, ale także śpiewając pieśni z Zespołem Poezji
Śpiewanej Po prostu żyj pod kierunkiem mgr Janusza Saługi – nauczyciela PCE oraz poety i barda Ziemi Chrzanowskiej. Już
po raz szósty wielopokoleniowa grupa artystów amatorów radośnie uczciła  jedno z najwspanialszych  wydarzeń w polskiej
historii. W tym roku nasza szkoła dołączyła do patriotycznego autobusu z zespołem śpiewającym złożonym z uczniów klasy
IV i II mechanik technikum, w skład którego weszli:  Bogdan Mucha, Sebastian Spólnik,  Seweryn Urbańczyk, Tomasz
Niedzielski, Kamil Smagło, Mariusz Migas, Andrzej Szarek, Patryk Frosztęga, Arkadiusz Urbańczyk i Jakub Ślęzak. Goście
zebrani w Muzeum Urbańczyka mogli usłyszeć  w wykonaniu naszych uczniów pieśni i piosenki, które powstały w różnych
okresach walki o niepodległość. Były to m.in. utwory Wojenko, wojenko, Mury, Biały krzyż, Modlitwa obozowa oraz Hej, hej,
ułani. Naszym śpiewakom- patriotom akompaniował  na gitarze poeta-nauczyciel, mgr Janusz Saługa. Wrażenia ze
spotkania niesamowite. Trzeba było tam być, żeby chłonąć całą duszą atmosferę rodzącej się w pieśniach Niepodległej
Rzeczypospolitej ...
 
_____________________________________________________________________

 
Akademia z okazji 92. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę

W pantomimie prezentującej w symboliczny sposób ostatni rozbiór Polski zagrali uczniowie technikum: Wojciech Babiarz,
Miłosz Kumala i Adrian Ptak z klasy I mechanik oraz Wojciech Kukawski i Krystian Tobiasz z klasy III mechanik/elektryk.
Prezentacja wycinka losów naszego kraju powstała pod okiem mgr Sebastiana Drzewniaka, naszego nowego nauczyciela-
katechety. Zachęcamy do obejrzenia zdjęć w galerii. Pieśni patriotyczne w wykonaniu naszych chłopaków przypomniały o
dniach chwały, radości i jedności.  Rota, Ułani, Modlitwa obozowa, Pierwsza kadrowa, Legiony,Wojenko, wojenko i Marsz,
marsz Polonia zabrzmiały tak, jakby je śpiewali ci, którzy kiedyś dla nas tę niepodległość wywalczyli -  entuzjastycznie i
radośnie. W rolę marszałka Józefa Piłsudskiego wcielił się  Seweryn Urbańczyk, który wygłosił odezwę do żołnierzy. I wyszło
mu to doskonale. Pieśni śpiewali uczniowie klasy IV i II mechanik technikum:  Bogdan Mucha, Sebastian Spólnik,  Seweryn
Urbańczyk, Tomasz Niedzielski, Kamil Smagło, Mariusz Migas, Andrzej Szarek, Patryk Frosztęga, Arkadiusz Urbańczyk,
Tomasz Błasiak i Jakub Ślęzak. Część artystyczną uroczystości opracowali:  mgr Ewa Saługa oraz mgr Janusz Saługa.
 
__________________________________________________________________________________
 
 
5 listopada  na scenie widowiskowej MOKSiR-u w Chrzanowie przedstawiono spektakl  zatytułowany Wpadka.
Przestawienie  mające charakter profilaktyczno – edukacyjny  spodobało się młodzieży nie tylko dlatego, że mówiono w nim
o odwiecznym konflikcie: starzy – młodzi, rodzice - dzieci, my – oni...
Uczniowie technikum - klasy II mechatronik i I mechanik uznali, że wielkim plusem spektaklu był realizm postaci i sytuacji,
a przede wszystkim znakomita gra aktorów.  O powodzeniu przedstawienia przesądziła także bardzo przystępna forma i
dynamiczny dialog. Realizatorzy scenariusza opartego na  fragmentach pamiętnika 16 - letniej dziewczyny pokazali, jak
łatwo mogą rozluźnić się więzi między rodzicami i dziećmi, jak szybko można dostać się na tę drugą - ciemną stronę życia,
gdzie królują narkotyki, przemoc i alkohol.  W roku szkolnym  2009/2010 spektakl był kilkakrotnie wystawiony dla uczniów
szkół w Małopolsce. Za nowatorską formę, niebanalną treść i wysoki poziom artystyczny zdobył uznanie wśród młodzieży
oraz przychylność grona pedagogicznego. Teraz także naszej młodzieży i naszych nauczycieli.
 
______________________________________________________________________
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3.11.2010 - Stypendystą Prezesa Rady Ministrów został Wojciech Kukawski, uczeń klasy III elektryk tech. Otrzymał
promocję  z wyróżnieniem  i uzyskał najwyższą średnią ocen w szkole.
 
____________________________________________________________________________________
 
W poniedziałkowy poranek 25 października wyruszyliśmy na integracyjną wycieczkę trasą: Kobylany, Jerzmanowice i
Karniowice. Pierwszym punktem wycieczki była Dolina Kobylańska. Zobaczyliśmy wspaniałe skały wapienne, a nie każdy z
nas je wcześniej widział. Przeszliśmy trasą przez wieś Karniowice – Przeginia. Z doliny zwanej często pokrakowskimi Tatrami
udaliśmy się do Jaskini Nietoperzowej. Zwiedziliśmy grotę i - nieopodal wejścia do niej – przy ognisku, w miłej atmosferze
piekliśmy kiełbaski. Zregenerowaliśmy siły i po posiłku ruszyliśmy (już autokarem) do Dubia, gdzie znajdują się stawy
rybne, w których prowadzona jest  hodowla ryb słodkowodnych. Nasza wędrówka i zwiedzanie groty miały służyć nie tylko
pogłębieniu wiedzy na temat naszego regionu, ale także bliższemu zapoznaniu się z kolegami ze szkolnej ławki (w końcu nie
znamy się zbyt długo). I cel został osiągnięty.

oprac. Kamil Dębski
 kl. I elektryk/mechatronik tech.

                                                                                                                                                                                          
 
________________________________________________________________________
 
Etap szkolny Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia, której głównym organizatorem jest Polski Czerwony Krzyż,
odbył się 22  października  2010r. Podczas olimpiady sprawdzano wiedzę i umiejętności z zakresu istniejących zagrożeń
zdrowotnych, sposobów ochrony zdrowia, ochrony środowiska oraz zasad zdrowego stylu życia. Uczniowie więc mogli
wykazać się wiedzą na temat zasad higieny osobistej i otoczenia ze szczególnym uwzględnieniem zdrowia i higieny jamy
ustnej, zasad zdrowego żywienia, znaczenia aktywności ruchowej dla zdrowia człowieka, prawidłowego rozkładu dnia ucznia
i opowiednich form wypoczynku, profilaktyki ochrony środowiska naturalnego, profilaktyki uzależnień (od nikotyny, alkoholu,
narkotyków), zapobiegania chorobom zakaźnym (zwłaszcza HIV/AIDS) i cywilizacyjnym, zapobiegania urazom i wypadkom,
podstawowych informacji o ruchu czerwonokrzyskim. Uczestnicy olimpiady  rozwiązywali test składający się z 20 pytań. I
miejsce zajął Sławomir Krawczykiewicz z klasy II mechatronik Tech. Wyróżnieni także zostali Kamil Pochroń – II
miejsce  i Kamil Dębski – miejsce III (również z klasy II mechatronik).
 
 _____________________________________________________________________

  
22.10.2010 - XXXVII Olimpiada Wiedzy Technicznej - etap szkolny

 
 
_______________________________________________________________

22 październik
wycieczka do teatru Groteska

 

  
 
22 października obejrzeliśmy sztukę Mistrz  i Małgorzata w teatrze Groteska. Teatr Lalki, Maski i Aktora zaprezentował
własną wersję powieści Bułhakowa  - diabelską - bo głównymi animatorami spektaklu jest przede wszystkim świta Wolanda,
indywidualną – dlatego że głównym narratorem jest jedna postać wpędzonego w szaleństwo poety Iwana Bezdomnego. Tę
historię o szatanie każdy czyta trochę inaczej i na pewno każdy odebrał  sztukę inaczej. I tak chyba miało być...
Na zdjęciach: uczniowie klasy IV elektryk/mechanik.
 
 
___________________________________________________________________________________
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Nasze zainteresowania? Nie tylko mechatronika, elektryka czy mechanika! W konkursach zorganizowanych z okazji
obchodów VIII Dni Drzewa w Powiecie Chrzanowskim  zajęliśmy III miejsce ! 

  
 
 

19 października obchodziliśmy VIII Dni Drzewa w Powiecie Chrzanowskim. Reprezentacje szkół gimnazjalnych i
ponagimnazjalnych wzięły udział w turnieju wiedzy o lesie i jego mieszkańcach, konkursie plastycznym ,,Grzyby jadalne i
trujące,, oraz  wykonywały biżuterię z owoców lasu. Przed ocenianymi przez jury biologów konkurencjami ekologicznymi
odbyły się warsztaty w parku Zespołu Pałacowo- Parkowego w Młoszowej. Uczniowie rozpoznawali różne gatunki drzew  i
oceniali ich wiek. Wysłuchali także prelekcji prowadzonej przez pracowników Nadleśnictwa Chrzanów.  Spędziliśmy miło czas
wśród ludzi zaangażowanych w ochronę przyrody i  - co równie ważne -  zajęliśmy III miejsce w konkurencjach
konkursowych.Wiedzę na temat bogactwa naszych lasów zaprezentowali uczniowie klasy II mechatronik:  Patryk Borys,
Patryk Kosowski, Sławomir Krawczykiewicz, Grzegorz Piegza i Kamil Pochroń. To kolejny dowód na to, że nasi uczniowie to
nie tylko dobrzy mechanicy, elektrycy czy mechatronicy.
 
_______________________________________________________________________________
 
15 października uczennice  Zasadniczej Szkoły Zawodowej uczestniczyły w Programie Profilaktyki Raka Piersi.
Seminarium  zorganizowało Stowarzyszenie Amazonki Ziemi Chrzanowskiej.   Wykład na temat nowotworu piersi
wygłosił m.in.  specjalista chirurg-onkolog -  dr Piotr Rembiecha. Amazonki opowiedziały o swoich przeżyciach i
doświadczeniach związanych z usunięciem piersi, a uczennice mogły przećwiczyć badanie piersi na fantomach.
 
 

 
 

_____________________________________________________________________________
14 października  tradycyjnie obchodziliśmy dwie  uroczystości - Dzień Edukacji Narodowej  oraz ślubowanie klas
pierwszych.
Akademię z tej okazji przygotowali: Patryk Frosztęga, Seweryn Urbańczyk (kl. IV elektryk/mechanik Tech.), Arkadiusz
Urbańczyk (kl. II Tech.), Wojciech Babiarz , Adrian Ptak, Miłosz Kumala (kl. I mechanik Tech.), Milena Kosowska i Katarzyna
Bentkowska (kl. I sprzed. ZSZ).
Uroczystość rozpoczęto od podziękowań i życzeń dla nauczycieli i pracowników szkoły. Uczniowie przypomnieli, czym jest
Dzień Edukacji Narodowej i zaprezentowali krótko historię utworzenia Komisji Edukacji Narodowej. Wiersze dedykowane
nauczycielom recytowali Seweryn Urbańczyk i  Arkadiusz Urbańczyk. Do życzeń dołączyli się także przedstawiciele Rady
Rodziców,  którzy złożyli kosz kwiatów na ręce Dyrektora PCE – mgr Mariusza Wacławka. Ważnym punktem uroczystości
było wręczenie nagród najbardziej zasłużonym nauczycielom naszej szkoły.
W drugiej części akademii przedstawiono przepis na ucznia. Przed ślubowaniem tradycyjnie uczniowie klas pierwszych
dokonali prezentacji – w tym roku szczególnie ciekawych, bo multimedialnych.
 
______________________________________________________________________________
 
12 października w krakowskiej Rotundzie uczniowie klas I mechatronik/elektryk, II mechatronik, III mechatoronik i III
elektryk obejrzeli komedię Pigmalion Bernarda Shawa – brytyjskiego laureata Nagrody Nobla. Ci, którzy widzieli 
zrealizowany w 1964 roku musical My Fair Lady z A. Hepburn w roli głównej, mogli go skonfrotnować ze spektaklem w
reżyserii Petera Joucla.

Organizatorzy wyjazdu: mgr Olga Dębska i mgr  Anna Wielgus.
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______________________________________________________________________
 

Targi Pracy i Edukacji
8 października 2010r. klasa IV technikum elektryk/mechanik wraz z nauczycielami mgr Agatą Bolek i mgr Marią
Issakiewicz uczestniczyła w Targach Pracy i Edukacji, które odbyły się w Dworku Zieleniewskich w Trzebini. W ramach
Targów uczniowie wzięli udział w spotkaniach seminaryjnych na następujące tematy:
1.         Prawo pracy, bezpieczny start - wykład nadinspektora pracy
2.         Lokalny rynek pracy: prognozy i trendy. Formy pomocy oferowane przez PUP.
 
 
 
________________________________________________________________________________
 
 

8 października  klasa I mechatronik/elektryk tech.  zwiedziła fabrykę samochodów Fiat Auto Poland w Tychach.
A tak uczniowie zdają relację z wycieczki:
 Zakład składa się z 3 jednostek produkcyjnych: spawalni, lakierni i montażu. Na wydział lakierniczy  nie zostaliśmy
wpuszczeni ze względu na hermetyzację procesu uzyskiwania każdej z 7 warstw karoserii. Wycieczka rozpoczęła się od
zwiedzania tłoczni blach karoseryjnych w firmie Delfo, po czym przeszliśmy na spawalnię, gdzie wielkie maszyny
manipulacyjne łączyły w całość wytłoczone elementy nadwozi. Tam właśnie samochody nabierają kształtu.
Zadawaliśmy  pytania o systemy sterowania robotami, naprawy, bezpieczeństwo pracy, a nasz przewodnik - pracujący
w zakładzie inżynier -  wskazywał na różne ciekawe rozwiązania produkcyjne.
Na wydziale montażu samochody zyskują różne elementy wyposażenia jak np. deskę rozdzielczą, hamulce, silnik i inne
zespoły i elementy wykończeniowe. Tu przeprowadza się próby i testy, by sprawdzić jakość wykonania pojazdu.
Ponieważ jest to montaż na linii produkcyjnej, pracownicy wykonują jednakowe czynności charakterystyczne dla danego
stanowiska. Wszyscy precyzyjnie wykonywali swoją pracę i współpracowali z pozostałymi pracownikami.
Dowiedzieliśmy się także, że każdego dnia pracy fabryki  produkuje się w Tychach 880 Fiatów Panda, 570 Fiatów 500 i
do 70 Fiatów 600.

 
 
__________________________________________________________________________________
 
1 października odbył się kolejny już Zlot Młodzieży Ziemi Chrzanowskiej organizowany przez Powiatowy Młodzieżowy
Dom Kultury wTrzebini.
 

  
 
 
 
W tym roku naszą szkołę reprezentowała kl. IV elektryk tech. pod kierunkiem nauczyciela mgr inż. Janusza Saługi. Celem
zlotu było wpajanie zasad ochrony przyrody i naturalnego środowiska, poznanie własnego regionu, popularyzacja turystyki
kwalifikowanej, wdrażanie do czynnego wypoczynku oraz promocja Ziemi Chrzanowskiej. Nasza grupa przeszła pieszo trasę
z punktu startowego na stacji SHELL w Chrzanowie, przez Puszczę Dulowską i Dulową do Karniowic. Metę zlotu wyznaczono
na terenie Wiejskiego Domu Kultury w Karniowicach. Tam właśnie odbył się tam konkurs,w którym wzięły udział 10-
osobowe drużyny. Grupa PCE zajęła w punktacji generalnej II miejsce. Na szczególne wyróżnienie zasłużył Krzysztof
Studziński, który indywidualnie zajmował czołowe miejsca w konkursach wiedzy ogólnej i pierwszej pomocy.
 
___________________________________________________________________________________
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10 września w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chrzanowie obchodziliśmy kolejną - 71. rocznicę wybuchu II wojny
światowej. Na spotkanie z członkami m.in. Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i byłych Więźniów Politycznych
młodzież naszej szkoły przygotowała program artystyczny.Wspólnie z kombatantami uczniowie klas IV technikum śpiewali
pieśni patriotyczne, takie jak: Biały krzyż, O mój rozmarynie, Wojenko, wojenko, Serce w plecaku, Modlitwa obozowa.
Bogdan Mucha ujął obecnych na spotkaniu własną interpretacją pieśni. Na uroczystość pod kierunkiem mgr Ewy Saługi, mgr
Janusza Saługi i mgr Konrada Szczurka przygotowaliśmy śpiewniki oraz prezentację multimedialną. Wzruszeni byli nie tylko
kombatanci, ale również młodzież. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością także członkowie Światowego Związku
Żołnierzy AK Chrzanów, przedstawiciele Związku Inwalidów Wojennych RP Chrzanów, Pan Starosta, Pan Wicestarosta,
przedstawiciele Biura Rady Powiatu Chrzanowskiego, Członkowie Zarządu, Dyrektor PCE – mgr Mariusz Wacławek oraz
nauczyciele Powiatowego Centrum  Edukacyjnego. Przemówienie wygłosił Starosta Chrzanowski – Janusz Szczęśniak oraz
Zbigniew Ptasiński – Wiceprezes Zarządu Miejskiego Związku Kombatantów RP i BWP w Chrzanowie. Podziękowanie
usłyszeliśmy od Zygmunta Bębenka – Prezesa Związku Inwalidów Wojennych RP i Związku Kombatantów RP i Byłych
Więźniów Politycznych w Chrzanowie. W trakcie uroczystości oddano honory wszystkim, którzy walczyli o nasz kraj.
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