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15 czerwca - uroczyste  spotkanie założycielskie Szkolnego Koła Krajoznawczego Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego
przy Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Chrzanowie. 5 czerwca 2012 roku trzydziestu uczniów i czterech nauczycieli
złożyło wniosek o założenie Szkolnego Koła Krajoznawczego Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego przy Powiatowym
Centrum Edukacyjnym w Chrzanowie. Wniosek ten został przyjęty i Zarząd Oddziału PTT w Chrzanowie podjął uchwałę
powołującą do życia szkony oddział Towarzystwa. W spotkaniu - oprócz zaproszonego Zarządu chrzanowskiego Oddziału
PTT, który reprezentowali: prezes - Remigiusz Lichota, skarbnik - Marcin Ryś oraz członkowie: Marcin Kornecki i Andrzej
Marcinek - uczestniczyli: zastępca dyrektora - pani Genowefa Pietrzyk, nauczyciele: pani Aldona Bujak, pani Maria
Issakiewicz, pani Katarzyna Żak, pani Ewa Saługa, pan Bogdan Pikoń oraz uczniowie. Na spotkanie przyjechał  z Krakowa
przedstawiciel Zarządu Głównego PTT, w-ce prezes Towarzystwa, Nikodem Frodyma. O godzinie 11.15 członkowie
towarzystwa oraz zainteresowani uczniowie zgromadzili się w auli szkolnej. Wprowadzono Sztandar PTT. Następnie prezes
chrzanowskiego oddziału – pan  Remigiusz Lichota przybliżył historię PTT oraz - w pokazie multimedialnym -
zaprezentował działalność chrzanowskiego Oddziału PTT. Po prezentacji nowym członkom zostały wręczone legitymacje
PTT przez wiceprezesa ZG PTT, Nikodema Frodymę. W dalszej części spotkania członkowie Zarządu Oddziału podjęli
uchwałę o założeniu Szkolnego Koła Krajoznawczego PTT przy Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Chrzanowie.
Następnie nauczyciele oraz uczniowie PCE wybrali Zarząd Koła SKK PTT. Funkcję prezesa ma pełnić pani Aldona Bujak,
stanowisko sekretarza objęła pani Katarzyna Żak, a pani Marii Issakiewicz przydzielono zadania skarbnika. Nowo
wybranym członkom Zarządu SKK PTT zostały wręczone książeczki GOT PTT. Na zakończenie spotkania wykonano kilka
pamiątkowych zdjęć i wyprowadzono sztandar PTT. Teraz nie pozostało nic innego jak tylko organizacja wycieczki
inaugurującej działalność naszego szkolnego oddziału PTT. I następnych, i następnych, i następnych... Zatem – do
zobaczenia na szlaku! Razem z nami albo przynajmniej w fotogalerii i reportażach z wędrówek. 



______________________________________________________________________
 
 
 

14 czerwca uczniowie technikum spotkali się z pracowniczkami Nadleśnictwa Chrzanów. Pani Liliana Armatys i
Elżbieta Durak  - specjalistki Służby Leśnej  przygotowały dla uczniów naszej szkoły prelekcję na temat urządzeń
stosowanych w leśnictwie oraz praktyk łowieckich w polskich lasach. Pogadanka wzbogacona projekcją filmów przybliżyła
młodym technikom pracę leśnika, która – niestety – bardzo często kojarzy się z przechadzającym się po lesie gajowym z
dubeltówką na ramieniu. Jeden z zaprezentowanych filmów zawierał materiał z targów leśnych, na których pokazano
zaawansowany technologicznie sprzęt stosowany w różnych działach pracy w lesie. Dzięki temu dziś uczniowie mają
właściwe wyobrażenie o leśnictwie jako ważnej dziedzinie gospodarki, napędzającej dalszą koniunkturę. Z kolei film
zawierający autentyczne, w tym także drastyczne sceny z polowań, poruszył wyobraźnię odbiorców. Myślę, że jeśli wśród
naszych uczniów pojawią się kiedyś sympatycy łowiectwa, będą to ludzie znający doskonale biologię zwierzyny i szanujący
las i jego dobra.
 
 



 
__________________________________________________________
 
 
 

Puchary zdobyte  w konkurencji strzelania z broni pneumatycznej w czasie Dni Otwartych w Nadleśnictwie
Chrzanów  - II miejsce - Zbyszek Leżoń, Władek Drąg - III miejsce
 na zdjęciu: Zbyszek Leżoń
 
_________________________________________________________
 
 
Dni Otwarte w Nadleśnictwie Chrzanów
1 czerwca w siedzibie Nadleśnictwa Chrzanów z okazji Dni Otwartych obejrzeliśmy wystawę trofeów myśliwskich i film
edukacyjny dotyczący ochrony lasów przed pożarami. Dzięki takim inicjatywom można poznać codzienną pracę leśnika. O
tym, co dzieje się z drewnem od pomiaru do sprzedania, opowiedział leśniczy Leśnictwa Dulowa – mgr inż. Zbigniew
Banaszewski. Wśród wielu atrakcji przygotowanych przez pracowników nadleśnictwa znalazła się także możliwość
strzelania z broni pneumatycznej. W konkurencji strzelania z wiatrówki Zbyszek Leżoń zajął  II miejsce, natomiast



Władek Drąg – III .
Na zdjęciu ,,misio”  (może ten z filmu Wajdy?) oraz chłopaki z III mechatronik.
 

 

 
____________________________________________________________________
 
 

W Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Chrzanowie zakończyła się akcja honorowego krwiodawstwa. Pełnoletnia
młodzież brała udział w cyklicznej akcji krwiodawstwa pt.: „Młoda Krew Ratuje Życie”. Uczniowie  i słuchacze PCE oddali w
sumie prawie 7 litrów krwi i po raz kolejny nie zawiedli osób oczekujących na ten bezcenny dar serca. Uczniów chętnych
do podzielenia się tym życiodajnym płynem było więcej, ale część musiała zrezygnować po wstępnych badaniach
przeprowadzonych w Rejonowym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Chrzanowie.
Zapraszamy do udziału w kolejnej akcji już od września !!!
Szkolny koordynator akcji – mgr Beata Maśko



 
 
__________________________________________________________
 
 
 
Mechatronicy sadzą las

 
26 kwietnia  młodzież naszej szkoływzięła udział w akcji sadzenia lasu w 159 oddziale Leśnictwa Piła

Kościelecka. Opiekę nad uczniami pełnili: mgr inż. Liliana Armatys, inż. Roman Babicki, stażystka  - mgr inż. Aleksandra
Możdżeń oraz nauczycielki: Aldona Bujak i Krystyna Wywijas. Przypominamy, że w tym roku szkolnym w konkurencjach
zorganizowanych w ramach obchodów IX Dnia Drzewa w powiecie chrzanowskim nasi uczniowie zajęli I miejsce. 
Dotychczas uczniowie technikum w większości poznawali las od strony teoretycznej (choć były i zajęcia warsztatowe),
biorąc udział w konkursach wiedzy o lesie. W związku z nawiązaniem współpracy z pracownikami Nadleśnictwa Chrzanów
– nie tylko poprzez  edukację leśną w teorii, ale również w praktyce – nauczyciele wraz z uczniami wybrali się na zajęcia w
terenie.

Uczniowie klasy III mechatronik  technikum zasadzili techniką sadzenia w jamkę ok. 80 sztuk sadzonek
dwuletniej lipy drobnolistnej. Gatunek ten został wybrany do sadzenia celem wzbogacania róznorodności drzewostanu
złożonego w większości z drzew iglastych. Młoda lipa wzbogaci biocenozę i zwiększy odporność drzewostanu. Pracownicy
nadleśnictwa omówili techniki sadzenia drzew, sposoby rozmieszczania gatunków na uprawie,  określili, na jaką głębokość
ma być wysadzony materiał, określili więźbę sadzenia, opowiedzieli o szkodnikach, które mogą zagrażać sadzonkom oraz
– nade wszystko – poinstruowali, jak bezpiecznie wykonywać prace.

Leśniczy – inż. Roman Babicki, pod którego opieką znajduje się Leśnictwo Piła Kościelecka, rzeczowo objaśnił,
czym zajmuje się na co dzień w lesie, a które prace wykonują firmy podwykonawcze.

  Młodzi mechatronicy pracowali z zapałem i zaangażowaniem. Zobowiązali się także do opieki nad drzewami. Tym
ciekawsze to dla nich doświadczenie, że młodzież technikum ma do czynienia z mechanizmami stworzonymi przez
człowieka a nie dziełami natury. Można by zapytać, co mechatronikom do leśnictwa.
- Za stan środowiska lokalnego odpowiadamy wszyscy, byłoby więc dobrze, gdyby interesowali się nim nie tylko ludzie
bezpośrednio związani  z lasem – powiedział Sławek Krawczykiewicz.
- Pierwszy raz sadzę las.  Wyobrażenie ludzi na temat pracy leśnika jest niewielkie. Większość kojarzy ten zawód
wyłącznie ze ścinką drzew, czasem sadzeniem lasu. Dzięki takim lekcjom w lesie można dowiedzieć się więcej na temat
ochrony drzewostanu, ochrony przeciwpożarowej,  gospodarki leśnej, a nawet łowieckiej - dodaje Darek Kozub.
- Większość ludzi nie ma pojęcia, ile pracy jest w lesie.  Las sam się nie ochroni, zwłaszcza przed człowiekiem. Trzeba o
niego zadbać, zaplanować, co i gdzie będzie rosło. Na spacerze często widzimy górę śmieci, z którą muszą poradzić sobie
leśnicy. Przypomniało mi się takie powiedzenie: ,,Nie było nas, był las. Nie będzie nas, będzie las”. O tym, kto był pierwszy
i kto dłużej żyje, też zapominamy. Musimy zadbać o najbliższą okolicę, choćby po to, żeby mieć gdzie wyjść na spacer. –
mówi Kamil Jastrzębski.
- Z przyjemnością weźmiemy udział w innych akcjach związanych z ochroną przyrody – dodają pozostali uczniowie tej
samej klasy.
 



Na zdjęciu uczniowie Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Chrzanowie.
 
 
_____________________________________________________________________
 

 
W Powiatowych Mistrzostwach Pierwszej Pomocy PCK nasi uczniowie zajęli III miejsce wśród szkół

ponadgimnazjalnych uzyskując 108 punktów. W drużynie o miejsce na podium walczyli: kapitan drużyny - Miłosz Kumala,
Wojciech Babiarz i Adrian Ptak z klasy II mechanik technikum oraz Grzegorz Pudełek (klasa I elektryk technikum) i Kamil
Jastrzębski (klasa III mechatronik technikum). Uczniów przygotowywał nauczyciel przysposobienia obronnego i historii -
mgr Bogdan Siemek.

Do zaciętej walki stanęło jedenaście pięcioosobowych zespołów z powiatu chrzanowskiego. Zawodnicy udzielali
pierwszej pomocy upozorowanym poszkodowanym na czterech stacjach. Uczniowie wykazali się wiedzą i umiejętnościami
z zakresu resuscytacji krążeniowo-oddechowej, postępowania z osobą we wstrząsie, osobą ranną w brzuch, organizacji
miejsca wypadku. Na koniec rozwiązywali test z wiedzy na temat pierwszej pomocy i historii PCK.
 
__________________________________________________________________________
 
W finale I Powiatowego Konkursu Historycznego „Dla przeszłych i przyszłych lat” organizowanym       20 kwietnia 2012r.
przez Muzeum w Chrzanowie im. Ireny i Mieczysława Mazarakich wziął udział uczeń klasy III mechatronik technikum –
Kamil Figura. W tegorocznej edycji konkursu pod hasłem „Właściciele dóbr chrzanowskich” uczniowie szkół podstawowych,
gimnazjalnych i ponadgminazjalnych powiatu chrzanowskiego losowali arkusz z trzema pytaniami otwartymi i trzema
zadaniami z zakresu bibliografii obowiązkowej, w tym okresu władania ”Ligęzów – Dembińskiego”, „Grudzińskich –
Habsburga”, „Mieroszewskich – Loewenfeldów”.
Ogłoszenie wyników odbędzie się podczas „Nocy Muzeum”  20 maja 2012 r.
Życzymy Kamilowi powodzenia !
 
_________________________________________________________________
 
15 marca – spotkanie z prezesem chrzanowskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego panem Remigiuszem
Lichotą.
 

 



 
 
_______________________________________________________________

 
26 stycznia Wojciech Kukawski, uczeń klasy IV elektryk technikum,  reprezentował nasza szkołę na szczeblu
rejonowym Olimpiady Wiedzy Technicznej w Zespole Szkół Łączności w Krakowie.
 
_____________________________________________________________________________
 
21 grudnia – dzielenie się opłatkiem w gronie aktualnych i byłych pracowników PCE.
 

 



 _________________________________________________________________________
 
Powiatowe Centrum Edukacyjne w Chrzanowie zdobyło II miejsce w rejonowej OLIMPIADZIE PROMOCJI ZDROWEGO
STYLU ŻYCIA. 12 grudnia 2011r. w Zarządzie Rejonowym PCK w Chrzanowie odbył się powiatowy etap Olimpiady
Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK. Powiatowe Centrum Edukacyjne reprezentował Dominik Dudek - uczeń klasy II
technikum elektryk/mechatronik, który zwyciężył wcześniej w etapie szkolnym konkursu i z sukcesem zaprezentował się
na etapie rejonowym. W olimpiadzie uczestniczyły szkoły średnie powiatu chrzanowskiego. Przygotowanie ucznia- mgr
Beata Maśko.
 
 ______________________________________________________________________________
 
W zawodach Piłki Ręcznej Chłopców drużyna Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Chrzanowie zajęła  V miejsce. Turniej
rozgrywano 12 grudnia w Libiążu. Skład drużyny: Bartosz Macuda, Mateusz Oramus, Tomasz Braś, Kondrad
Kurdziel, Łukasz Mianowski, Kamil Gacek, Kamil Dębski, Mariusz Danielewicz, Łukasz Pałka, Damian Soból,
Marcin Wierzbic, Miłosz Izdebski.
 
 ___________________________________________________________________
 
 

W ramach projektu
„Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”

7 grudnia 2011 w Krakowie zorganizowano
„Galę Zawodoznawców” .

 

 
Wydarzenie miało na celu promocję szkolnictwa zawodowego oraz nagrodzenie  uczestników kursów  za ich  szczególne
osiągnięcia. W trakcie uroczystości wyróżniono  uczniów Powiatowego Centrum Edukacyjnego.
Uczniowie ci - dzięki wiedzy i umiejętnościom nabytym w czasie kursów czy zajęć pozalekcyjnych odbytych w ramach
projektu oraz osobistemu zaangażowaniu - odnieśli sukcesy poza projektem.

 
Nasi uczniowie, którzy zostali nagrodzeni podczas Gali za szczególne osiągnięcia i otrzymali dyplomy i pamiątkowe
nagrody z rąk Marszałka Województwa Małopolskiego to:
 

Bartłomiej Cyboran (na zdjęciu) , który brał udział w ramach projektu w następujących formach wsparcia: zajęcia
pozalekcyjne z matematyki, kursy: „Zaawansowane programowanie sterowników PLC” i  „Obsługa maszyn sterowanych
numerycznie z praktyką w zakładzie”. Uczeń zdał maturę z matematyki na bardzo wysokim poziomie-na  100% zdobył
96% . Obronił tytuł technika mechatronika otrzymując z egzaminu 98%. W chwili obecnej, już jako absolwent naszej
szkoły, jest studentem AGH w Krakowie na Wydziale Automatyki i Robotyki. Pracuje zawodowo.

Mateusz Augustyn uczestniczył w kursie „Zaawansowane programowanie sterowników PLC”. Zdał egzamin zawodowy na
poziomie 86%. Jako absolwent szkoły znalazł zatrudnienie w wyuczonym zawodzie. Nadal kształci się -  jest studentem
Politechniki Krakowskiej.

 



 



 __________________________________________________________
 
 
6 grudnia - jak co roku w naszej szkole - Samorząd Uczniowski zorganizował „Mikołajki”. W tym roku było dwóch
Mikołajów, którzy w tym dniu rozdawali grzecznym uczniom cukierki, a tym niegrzecznym rózgi. Z tej okazji
zorganizowano również „mikołajkowy” wyjazd na lodowisko. Piętnastoosobowa grupa uczniów pod opieką opiekunki SU
pojechała na lodowisko do miejscowości Rzyki, gdzie przez dwie godziny spędzone na płycie lodowiska szlifowali swoje
umiejętności jazdy na łyżwach.
 

 
 
_______________________________________________________
 
 
Powiatowy Konkurs Wiedzy z Fizyki i Astronomii o Puchar Przechodni Dyrektora PCE odbył się 07 grudnia 2011 w
Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Chrzanowie. Zwycięzcą VIII edycji konkursu zostali uczniowie II LO w Chrzanowie
Marcin Ziąbek i Dawid Nowak za pracę pt: „Arytmetyka światła”. II miejsce w konkursie zdobyli uczniowie PCE w



Chrzanowie Jakub Badura, Arkadiusz Urbańczyk i Mateusz Oramus za zaprezentowanie silnika Stirlinga. Więcej
tutaj.
 

 

 
 
 
________________________________________________________________
 
5 grudnia 2011 r. w Zespole Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini odbyła się V edycja konkursu "Zarządzanie
finansami osobistymi". Do konkursu zgłosiły się wszystkie powiatowe publiczne szkoły ponadgimnazjalne. Na konkurs
przyjechał Pan Lesław Wilczak z Krakowskiego Oddziału NBP oraz Dyrektor Oddziału Banku Spółdzielczego - Pani Monika
Zając.
Rozwiązując test uczniowie musieli wykazać się wiedzą teoretyczną z zakresu finansów. Umiejętności praktyczne okazały
się potrzebne do  rozwiązania zadań z zakresu oprocentowania kredytów, lokat i podatków. Ważna też była umiejętność
pracy w zespole. Każdą szkołę reprezentowała trzyosobowa drużyna. Emocje były duże, gdyż wartość nagród była
imponująca – 8100 zł. Nagrody sfinansował Narodowy Bank Polski w Warszawie. Powiatowe Centrum Edukacyjne
reprezentowała drużyna z klasy IV MECHATRONIK w składzie: Norys Paweł, Pędrak Krzysztof, Sroka Dominik.
Opiekunem była mgr Agata Bolek. Ostatecznie nasza drużyna zdobyła III miejsce. Gratulujemy laureatom!
 

 
 
_________________________________________________________________

 
 
 Od 2 do 4 grudnia  w wybranych sklepach w Polsce Banki Żywności organizowały Świąteczną Zbiórkę Żywności.
Akcja miała na celu zebranie żywności, która tuż przed Świętami Bożego Narodzenia trafi do najbardziej potrzebujących.
Wolontariusze Banków Żywności zbierali produkty spożywcze w 3 tys. Sklepów, w 400 miejscowościach w Polsce.
Świąteczna Zbiórka Żywności jest organizowana już po raz 15. Od 1997 roku w ramach kampanii udało się zebrać ponad
4,8 tys. ton żywności, która trafiła m.in. do osób bezdomnych, matek samotnie wychowujących dzieci, rodzin
wielodzietnych, osób starszych, chorych, a także placówek dla dzieci. Świąteczną Zbiórkę Żywności organizują 34 Banki
Żywności, w tym 27 zrzeszonych w ramach Federacji Polskich Banków Żywności. Federacja jest organizacją pożytku
publicznego, której misją jest przeciwdziałanie marnowaniu żywności oraz niedożywieniu w Polsce. Banki Żywności
udzielają bezpłatnej pomocy żywnościowej ponad 3,4 tys. organizacjom i instytucjom społecznym, za pośrednictwem
których trafia ona do blisko miliona osób najbardziej potrzebujących. Uczennice naszej szkoły już po raz drugi w tym roku
jako wolontariuszki włączyły się do akcji zbierania żywności. Produkty spożywcze zbierane były w supermarkecie TESCO w
Chrzanowie. Zostały one przekazane podopiecznym Świetlicy Terapeutycznej przy Fundacji im. Brata Alberta w
Chrzanowie. Uczennice-wolontariuszki: Bujanowicz Dominika, Głos Paulina, Świętek Danuta z klasy I
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sprzed./wiel. oraz Smerek Sylwia, Czak Joanna, Zielińska Joanna, Gąsior Edyta z klasy I fryzjer
 
 

 
 
 ______________________________________________________________
 
W dniu 01.12.2011 odbył się etap szkolny Olimpiady Przedsiębiorczości. W tym roku hasło przewodnie VII edycji
brzmiało "Społeczna odpowiedzialność biznesu". Do konkursu przystąpiło 16 uczniów naszej szkoły. W komisji zasiadali:
mgr Agata Bolek, mgr Mariola Wójcik oraz mgr Paweł Ryba. Najlepszy okazał się Arkadiusz Urbańczyk z klasy III
Technik mechanik. Gratulujemy  i czekamy na oficjalne wyniki z Krakowa, które zostaną ogłoszone 9 stycznia.
 
___________________________________________________________________
 

 1 grudnia w Miejskim Ośrodku Sportu  i Rekreacji w Chrzanowie obejrzeliśmy spektakl ,,Dziady” w wykonaniu aktorów
z Nowego Teatru im. S. Witkacego ze Słupska. Reżyserem spektaklu jest Stanisław Miedziewski, a autorem opracowania
tekstu - Marcin Bortkiewicz. Przeczytajcie, co pisze się o spektatlu na oficjalnej stronie teatru: ,,Jest to inscenizacja inna
niż wystawiane dotychczas w polskich teatrach, skupiona na kilku ważnych i wymownych scenach. Przy trosce o wierność
tekstowi i szacunku dla romantycznego klimatu utworu, twórcy spektaklu chcą skupić uwagę widzów na wątkach wciąż
aktualnych, jak choćby korupcja polityczna, odwieczny konflikt uniwersalnych wartości z zaprzaństwem, interesowność, a
często zdrady elit. Choć dziś pojęcia te mają mają treść nieco inną niż dwa wieki temu, twórcy słupskich "Dziadów" chcą
ułatwić współczesnemu widzowi odpowiedź na pytanie, czym jest dziś polskość, co składa się na kanon podstawowych
wartości, jaki powinien być współczesny kształt patriotyzmu, jakie oczekiwania stoją dziś przed inteligencją i animatorami
duchowej strony życia narodu”.  Twórcom  tej ,,nowej” inscenizacji dzieła Mickiewicza  udało się dotrzeć do młodego
widza. Młodzież reagowała żywo. Byłam świadkiem – Aldona Bujak.

 
W Zawodach Szkół Ponadgimnazjalnych w Koszykówkę, które odbyły się 16 listopada w ZST-U w Trzebini drużyna
Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Chrzanowie zajęła II miejsce. Wywalczyli je: Oramus Mateusz, Sibik Patryk,
Furgała Dariusz, Wiatr Bartosz, Pałka Łukasz, Soból Damian, Dębski Kamil, Macuda Bartek, Malik Dawid i Danielewicz
Mariusz.                 
 
____________________________________________________________________
 
 
11 listopad – akademia z okazji rocznicy odzyskania niepodległości.
 



 
 
_____________________________________________________________________
 
Już po raz dziesiąty odbył się Ogólnopolski Mityng Pływacki Osób Niepełnosprawnych im. Krzysztofa Brzęczka.  W tym
roku na krytej pływalni Cabańska Fala w Chrzanowie pojawiło się aż 169 zawodników z całej Polski. Nagrodą specjalną był
Puchar Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego dla najstarszego uczestnika mityngu pływackiego.
Co roku Zarząd Krajowy Fundacji im. Brata Alberta wraz z Warsztatem Terapii Zajęciowej w Chrzanowie zapraszają
niepełnosprawnych pływaków na zawody. Do Chrzanowa przyjechali zawodnicy niepełnosprawni z 35 ośrodków w kraju. W
sumie rozegrano 36 biegów, 33 biegi indywidualne i 3 biegi sztafetowe. Tegoroczne zawody pływackie były jednym z wielu
akcentów obchodów jubileuszu 25-lecia Fundacji im. Brata Alberta. Mityng pływacki „Cabańska fala” dla osób z
niepełnosprawnością intelektualną był autorskim pomysłem nieżyjącego już Krzysztofa Brzęczka. Nazwa pochodzi od
popularnego określenia Chrzanowa: Cabanów. Pierwsze zawody odbyły się na miejskiej krytej pływalni, a udział w nich
wzięły drużyny osób niepełnosprawnych z różnych szkół i ośrodków. Dzięki dużemu wsparciu ze strony władz
samorządowych miasta i starostwa mityng bardzo szybko przekształcił się w imprezę ogólnopolską. Krzysztof Brzęczek był
nie tylko pomysłodawcą mityngu, ale również oddanym opiekunem i instruktorem osób z niepełnosprawnością
intelektualną. Z Fundacją im. Brata Alberta w Chrzanowie związany był od 1992 roku. Swoich podopiecznych uczył
stolarstwa, ale również próbował zarazić chęcią do praktykowania aktywnych form spędzania czasu: wędrówek po górach
czy uprawiania sportu. Zmarł na chorobę nowotworową w 2005 roku. Od tamtej pory mityng nosi jego imię.
 

 
 

                                                                  

___________________________________________________________

Sukces w konkursach ekologicznych pod hasłem „Życie martwego drzewa”!

27 października 2011r.
W konkurencjach zorganizowanych w ramach obchodów IX Dnia Drzewa w Powiecie Chrzanowskim zajęliśmy I
miejsce. Uczniowie klasy III mechatronik już w zeszłym roku połknęli bakcyla przyrody leśnej. Przypominamy, że w w
turnieju wiedzy o lesie zajęliśmy wówczas III miejsce. Tym razem tematyka konkursu dotyczyła życia martwego drzewa
(niektórych może dziwić fakt, że martwe drzewo może żyć..).  Reprezentacje  szkół gimnazjalnych i średnich odbyły
spacer po lesie w celu obserwacji ekosystemów drzew martwych. Mówiąc prościej, obserwowaliśmy m.in. drzewa, które z
różnych powodów obumierają  na stojąco.  Pracownik Nadleśnictwa Chrzanów rzeczowo objaśniał zjawiska związane z
procesem obumiarania drzewostanu. Dowiedzieliśmy się, jak zbudowany jest las w okolicach Sierszy. Część konkursowa



Dni Drzewa miała miejsce w Domu Kultury - Willi NOT. Tutaj sprawdzano wiedzę naszych chłopaków o tym, co żyje w
obumierającym albo całkowicie martwym drzewie, jak przebiega proces rozkładu drzew i wielu, wielu innych
zagadnieniach związanych z tematyką przewodnią dnia. Turniej poprzedzono prelekcją przygotowaną przez organizatorów
konkursu i projekcją filmu przyrodniczego. Kompletna cisza na sali projekcyjnej świadczyła o ogromnym zainteresowaniu  i
pasji uczestników konkursu. Nie trzeba chyba dodawać, że nasi chłopcy na co dzień mają do czynienia z mechanizmami
stworzonymi przez człowieka a nie naturę. Można by zapytać -  „Co mechatronikom do leśnictwa”? Tym większy to sukces,
że uczniowie, którzy w szkole zajęć biologii mają ciut, ciut, potrafią nie tylko odnaleźć się w zupełnie innej tematyce,
zafascynować nią, ale i  zwyciężyć! 
A oto nasi zwyciężcy!
Patryk Kosowski, Patryk Borys, Władysław Drąg, Zbigniew Leżoń i Kamil Doros

Przygotowanie uczniów do konkursu – Aldona Bujak
 

 
 

  
A drzewo posadziliśmy przed szkołą...

 

 
 
 _______________________________________________________

 



 

 
Odwiedzamy miejsca pamięci - Grób ks. M. Potaczały - osoby zasłużonej dla naszej szkoły

 
 
________________________________________________________________ 

 
24 października odbyła się wycieczka zawodowa do Elektrowni szczytowo-pompowej Porąbka-Żar. Uczestnikami
wycieczki byli uczniowie klasy III mechatronik tech. i II elektryk/mechanik pojazdów samochodowych zsz. Młodzież wraz z
nauczycielami PCE mgr B. Maśko, mgr J. Tambor, mgr P. Olszowskim i przewdonikiem PTT obejrzała film dotyczący historii
i działania elektrowni, która znajduje się w wydrążonym wnętrzu góry Żar. Mieszczą się tam sztolnie wodne, transportowe
i komory maszynowni. Drogę do zbiornika górnego elektrowni odbyliśmy autobusem. Na szczycie, prócz zbiornika,
obejrzeliśmy panoramę Beskidu Małego.

oprac. B. Maśko
 
 
 

____________________________________________________________________
 
21 października odbył się szkolny etap XXXVIII Olimpiady Wiedzy Technicznej. W konkursie wzięli udział uczniowie
klas: IV elektryk/mechanik, IV mechatronik i III mechatronik. Po wstępnej weryfikacji prac w celu  sprawdzenia przez
Komitet Rejonowy Olimpiady w Krakowie wysłano pracę Wojciecha Kukawskiego (IV elektryk). Czekamy za
zakwalifikowanie pracy do drugiego etapu olimpiady.

 
 

____________________________________________________________________ 
 
20 października klasy I i II technikum mechnicznego w ramach projektu unijnego wyjechały na wycieczkę
zawodoznawczą do przedsiębiorstwa ArcelorMittal w Krakowie (dawna Huta im. T. Sendzimira). Uczniowie z obu
klas omawiali na lekcjach technologii ogólnej przebieg produkcji stali, a teraz można było zobaczyć w rzeczywistości
elementy tego procesu. Opiekę nad uczestnikami wycieczki sprawowali członkowie Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK.
Przed oprowadzeniem po zakładzie pracy grupę uczniów i nauczycieli ubrano w fartuchy robocze, kaski, ochraniacze słuchu
i oczu. Wielkie piece oglądaliśmy z daleka. Autobusem przewieziono nas do walcowni gorącej. Trafiliśmy na czas
krótkotrwałej awarii, dzięki czemu  mogliśmy bez pośpiechu obejrzeć wszystkie urządzenia. Gdy proces walcowania ruszył,
obejrzeliśmy drogę rozżarzonej wstęgi - tzw. slaba - poprzez walcarki, chłodnię wodną do zwiniętego kręgu cienkiej
blachy. Na walcowni zimnej widzieliśmy walcarkę 4-klatkową i efekty jej pracy. Wiele procesów prowadzonych jest
automatycznie, dlatego na halach pracuje niewiele osób. 

 oprac. M. Faryńska
 

 
_____________________________________________________________________ 

 
14 października - Dzień Edukacji Narodowej  i ślubowanie klas I
 
Na uroczystej akademii zgromadzili się nauczyciele oraz uczniowie (zwłaszcza klas pierwszych). Życzenia dla wszystkich
pracowników szkoły - na poważnie i na wesoło - złożyli uczniowie klasy III mechatronik tech.– Patryk Kosowski i Sławek
Krawczykiewicz oraz uczennice klasy I wielozawodowej – Dominika Bujanowicz i Roksana Szyjkowska. Program
artystyczny przygotowany przez mgr A. Bujak, mgr J. Kubicką, mgr J. Tambor i mgra K. Szczurka podobał się wszystkim



widzom małej sceny zorganizowanej na szkolnej sali gimnastycznej. Na szczególne uznanie zasługuje występ Miłosza
Kumali – ucznia klasy II mechanik tech., który wcielił się w rolę nauczyciela wygłaszającego szkolną ewangelię ku
pocieszeniu i przestrodze. W scence udział wzięli także uczniowie tej samej klasy: Adrian Ptak jako szatan, Zając Adrian,
Bielski Wojciech, Domurat Marcin, Kosowski Łukasz i Klocek Szymon. Humorystyczny utwór dedykowany nauczycielom
recytował Wojciech Babiarz (II mech. tech.). W trakcie przygotowań do akademii odkryliśmy także nowy talent – piosenkę
Sylwii Grzeszczak pt. ,,Małe rzeczy” oraz tekst Moniki Brodki zaśpiewała uczennica klasy I wzw – Klaudia Wilczak. Na
koniec uroczystości uczniowie klas I pokazali twórczość własną, czyli prezentacje multimedialne zawierające ciekawe
fotografie i sceny z życia klasy. Dekorację sceny przygotowała klasa II wielozawodowa pod opieką mgr A. Bolek.
 
 

 

 
 
 
______________________________________________________________________
 

 
Już po raz dziesiąty w całym kraju w dniach 23-24.09.2011 r. została przeprowadzona zbiórka żywności w ramach akcji 
„Podziel się posiłkiem”. Aktywny udział w tej akcji brali również uczniowie Powiatowego Centrum Edukacyjnego w
Chrzanowie, którzy w sklepie TESCO zbierali żywność dla Świetlicy Terapeutycznej Fundacji im. Brata Alberta. Na
szczególne wyróżnienie zasługują uczennice: Boba Maria, Grelak Katarzyna, Klocek Magdalena, Kosowska Milena,
Wilczak Klaudia, Wilczak Patrycja, Bocheniak Monika, które na co dzień współpracują ze świetlicą jako
wolontariuszki. Młodzież zebrała 350,7 kg żywności.
 

 


