
 
Zakończyliśmy kolejną edycję akcji „Gorączka złota”. W tym roku udało się zebrać 1,9 kg monet 1,2,5, 10 groszowych. Pieniądze zostały przekazane do Zarządu Rejonowego PCK
w Chrzanowie. Dochód z akcji zostanie przeznaczony na zorganizowanie wypoczynku dla dzieci z najuboższych rodzin.
Wszystkim ofiarodawcom dziękujemy!

 
 
__________________________________________________________________
 
 
W PCE zakończyła się X Edycja Turnieju Szkół Ponadgimnazjalnych Honorowego Krwiodawstwa „Młoda Krew Ratuje Życie”. W ramach tej akcji uczniowie i słuchacze łącznie 4050
ml krwi!!!
 
____________________________________________________________
 
22 maja – uczniowie Technikum Wojciech Kurek, MarekZięba oraz Grzegorz Kłeczek zaprezentowali PCE na I Powiatowej Olimpiadzie Pszczelarskiej. Jednym z zadań
konkursowych było przygotowanie konstrukcji przestrzennej pszczoły. W następnym etapie chłopcy mogli wykazać się wiedzą pszelarską rozwiązując test i odpowiadając na
pytania przygotowane przez komisję konkursową. Efekty zmagań poznamy w czerwcu.



 
 
______________________________________________________________
 
11 maja uczniowie klasy I technikum: Marek Zięba, Grzegorz Kłeczek, Wojciech Kurek wraz nauczycielką Beata Maśko brali udział w warsztatach pszczelarskich
zorganizowanych przez Powiatową Radę Bartniczą i Związek Pszczelarstwa w Chrzanowie.
Podczas spotkania w pasiece i pracowni uczniowie mogli zapoznać się z pracą pszczelarza, biologią pszczół oraz korzyściami płynącymi z produktów będących efektem pracy tych
owadów.
Mistrzowie Pszczelarstwa - J. Koszowski oraz J. Oczkowski - przekazali wiele ciekawych i praktycznych informacji związanych z pszczelarstwem, które pobudziły nas do dalszego
pogłębiania wiedzy o pszczółkach....

 
 



_____________________________________________________________
 
 
10 maja uczniowie III kl. Gimnazjum w Płokach uczestniczyli w spotkaniu informacyjnym zorganizowanym w PCE. Młodzież mogła zapoznać się z ofertą edukacyjną
szkoły oraz bazą dydaktyczną. Prof. K. Leyko pokazał gimnazjalistom warsztaty szkolne, omówił najważniejsze umiejętności zawodowe, jakie zdobywają uczniowie w PCE. Prof. K.
Szczurek przedstawił tajniki zawodu mechatronik, przekonywał młodzież do zapisywania się na nowatorskie kierunki, jakimi placówka zachęca absolwentów gimnazjów.

Dziękujemy za miłe spotkanie i jednocześnie zapraszamy do składania dokumentów w PCE.

B. Maśko

 
 
__________________________________________________________________
 
7 maj – rozpoczął się maraton maturalny – zobacz film
 
 
 
_________________________________________________________________
 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=O_GNIXZMtS8&noredirect=1


 
26 kwietnia - pożegnanie klas maturalnych
 
 
______________________________________________________________
 
26 kwietnia  - Wizyta w AUSTROTHERM S.A. w Oświęcimiu
 

Celem wycieczki-wizyty zawodoznawczej było zapoznanie uczniów z funkcjonowaniem i specyfiką pracy produkcyjnego zakładu przemysłowego o specjalności budowlanej. Wizyta
obejmowała zwiedzanie nowoczesnej linii produkcyjnej styropianu w zakładzie AUSTROTHERM S.A. w Oświęcimiu oraz uczestnictwo w prelekcji na temat rozwiązań oraz
zastosowania konkretnych (wybranych) firmowych wyrobów.

oprac. D. Drabczyk
 
_________________________________________________________________
 
Sprzątamy i sadzimy las w Nadleśnictwie Chrzanów
 

 
 
Las sam się nie ochroni, zwłaszcza przed człowiekiem. Na spacerze często widzimy górę śmieci, z którą muszą poradzić sobie leśnicy. Świadomi tego, że musimy zadbać o
najbliższą okolicę - choćby po to, żeby mieć gdzie wyjść na spacer - 20 kwietnia członkowie Szkolnego Koła Krajoznawczego PTT przy Powiatowym Centrum w Chrzanowie
uczestniczyli w akcji sprzątania i sadzenia lasu w okolicy osiedla Stella.

W drodze na powierzchnię przygotowaną do zalesienia posprzątaliśmy sporą część lasu. Worki na śmieci zostały napełnione w bardzo krótkim czasie, ponieważ ta część
lasu była szczególnie zaśmiecona. Można tu było znaleźć niemal wszystko – od woreczków foliowych na zakupy po wanienkę dla dziecka, stare buty i elementy siedzenia
samochodowego. Komentarz jest chyba zbyteczny!
            Uczniowie PCE nie po raz pierwszy biorą udział w akcji sadzenie lasu. W zeszłym roku także na wiosnę pracowaliśmy w Leśnictwie Piła Kościelecka. Tym razem prace
zalesieniowie były prowadzone w ramach akcji zainicjowanej przez Polskie Towarzystwo Tatrzańskie Oddział w Chrzanowie oraz Nadleśnictwo Chrzanów. Nadleśnictwo
przygotowało sadzonki lipy, chrzanowski oddział PTT zorganizował imprezę,  a my zaoferowaliśmy swoje siły, chęci oraz dobry humor.

Techniką sadzenia w jamkę zasadziliśmy ok. 100 sztuk sadzonek dwuletniej lipy drobnolistnej. Gatunek ten został wybrany do sadzenia celem wzbogacania róznorodności
drzewostanu złożonego w większości z drzew iglastych. Młoda lipa zwiększy także odporność drzewostanu. Pracowniczka nadleśnictwa, mgr inż. Liliana Armatys, omówiła techniki
sadzenia drzew, sposoby rozmieszczania gatunków na uprawie,  określiła, na jaką głębokość ma być wysadzony materiał, określiła więźbę sadzenia, a nade wszystko –
poinstruowała, jak bezpiecznie wykonywać prace.

ZOBACZ FILM
SKK PTT przy Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Chrzanowie

 
 
____________________________________________________________
19 kwietnia - Adeptki fryzjerskiego fachu konkurowały w układaniu fal – zobacz film
 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=hRD74B60uB4
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=oANzsU-qGhs


 
_____________________________________________________________________
 
19 kwietnia gościliśmy na Politechnice Krakowskiej
 

 
Uczniowie z klasy IV oraz III technikum o specjalności elektryk i mechatronik postanowili dowiedzieć się czegoś więcej na temat warunków studiowania na tej uczelni od uczących
tam wykładowców oraz samych studentów.  Dla uczniów szkół średnich przygotowano prezentacje dotyczące m.in. studenckiej wymiany międzynarodowej, życia studenckiego
oraz oferty dydaktycznej i zasad rekrutacji. Wysłuchaliśmy także wykładu pt. ,,Polimery – czy możemy się bez nich obejść?”. Na stoiskach tematycznych wydziałów PK można było
zapytać o interesujące nas sprawy. Ci, którzy planują studiowanie na tej uczelni, po wizycie na politechnice zdobyli dodatkową motywację do pracy nad wynikami czekających ich
w maju egzaminów.
 
 
______________________________________________________
 
II etap BNO Grand Prix Chrzanowa
18 kwietnia drużyna Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Chrzanowie znów wystartowała w zawodach na XI Grand Prix Chrzanowa w parkowym biegu na orientację. II edycja
biegów rozpoczęła się  przy Przedszkolu Samorządowym nr 4 w Chrzanowie.
Jako drużyna znów zajęliśmy I miejsce, indywidualnie zaś Michał Jaroszek z klasy III mechanik technikum przybiegł  drugi na metę, natomiast jako trzeci na podium stanął
Michał Król (I mechatronik).
 
 ___________________________________________________________

,,Dla przeszłych i przyszłych lat”
Pod takim hasłem odbył się II Powiatowy Konkurs Historyczny organizowany corocznie przez  Muzeum w Chrzanowie im. I. i M. Mazarakich. Edycja 2013 dotyczyła zabytków
sakralnych powiatu chrzanowskiego. Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło 17 kwietnia 2013 roku , podczas którego rozdano nagrody i dyplomy. Do finału spośród
uczniów szkół ponadgimnazjalnych dostali się dwaj uczniowie z naszej szkoły: Wojciech Dadowski z kl.III mechanik technikum oraz Grzegorz Kłeczek z kl.I technikum .
 
Na podium stanął Grzegorz Kłeczek zajmując III miejsce.

Wyróżnienie otrzymał Wojciech Dadowski.

Gratulujemy kolegom, a za za opiekę merytoryczną i wsparcie uczniów dziękujemy pani Ewie Saługa.

Zobacz film - kliknij

 ____________________________________________________________
 
Wyróżnienie dla Miłosza Kumali
Uczniowie powiatu chrzanowskiego 12 kwietnia mieli okazję pochwalić się recytatorskimi i aktorskimi uzdolnieniami, biorąc udział w Powiatowym Konkursie Recytatorskim
zorganizowanym przez II LO w Chrzanowie.
Aby przygotować się do konkursu, młodzi ludzie musieli przyjrzeć się bliżej poezji K. I. Gałczyńskiego, którego utwory nie zawsze są dla młodzieży zrozumiałe. Ten doskonały
humorysta stworzył także wiele tekstów o poważnej tematyce. Uczniowie prezentujący po dwa utwory tego poety wybierali wiersze z obu biegunów. 
Miłosz Kumala – uczeń klasy III mechanik technikum potwierdził swoim występem, że technicy mogą mieć nie tylko techniczne zainteresowania. Utworem ,,Numer 42” rozbawił
komisję, uczestników  konkursu i zaproszonych gości.

 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=DgI5i6WGQ5k


Na zdjęciu: Miłosz Kumala
 
 ________________________________________________________
 
 
Wycieczka do Wygiełzowa klasy z wychowawcą Marią Issakiewicz

 

 
 
 
 _________________________________________________________________
 

26 marca 2013 roku uczniowie Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Chrzanowie wzięli udział w XI Grand Prix Chrzanowa w Parkowym Biegu na Orientację.

Michał Jaroszek z klasy III mechanik technikum kilka dni wcześniej zajął I miejsce indywidualnie w I Powiatowym Biegu na Orientację Szkolnych Kół PTT Odział w Chrzanowie.
Teraz także stanął na podium, ponieważ zajął II miejsce w klasyfikacji indywidualnej. W klasyfikacji drużynowej szkół ponadgimnazjalnych uczniowie PCE zdobyli I miejsce z
ilością 36 punktów. Impreza organizowana przez  Klub Sportowy ”Kościelec” Chrzanów pod patronatem Burmistrza Chrzanowa, Tygodnika Ziemi Chrzanowskiej ,,Przełom”,
Chrzanowskiej Telewizji Lokalnej oraz Małopolskiego Systemu Informacji Turystycznej cieszy się od lat dużym zainteresowaniem – nie tylko sportowców, ale i uczniów, wśród
których odkrywa się prawdziwe talenty. Uczniowie PCE w klasyfikacji indywidualnej uplasowali się kolejno od  II do IX miejsca. Zwycięzcy otrzymali nagrody od sponsorów,
którymi byli: Gmina Chrzanów, Klub Sportowy „Kościelec” Chrzanów oraz Przedszkole Samorządowe nr 9 w Chrzanowie.

Był to pierwszy etap zawodów. Ostatni etap przewidziany jest na październik, więc jeszcze trochę przed nami. Tegoroczna edycja cyklu rozpoczęła się – mimo kalendarzowej
wiosny- w dość ekstremalnych warunkach. Tym bardziej należą sie słowa uznania tym, którzy zdecydowali się na start w biegu na terenie Osiedla Młodości.
Drużyna z PCE w Chrzanowie: Jaroszek Michał , Dudek Dominik, Babiarz Wojciech, Dębski Kamil, Sądecki Kamil, Król Michał, Filipek Dawid, Kośmidek Korneliusz, Abram Janusz
Zobacz film - kliknij oraz tutaj
 
 _________________________________________________________________
 
 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=9_eQi-Zw5co
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=4S7ix3YWBTw


 
19 marca - zawody pływackie w ramach Młodzieżowej Licealiady Szkół Ponadgimnazjalnych
Uczestnicy: Miłosz Kumala, Marcin Wierzbic z III mechanik Kamil Dębski, Dominik Dudek z III mechatr., Grzegorz Pudełek z II el. 
W klasyfikacji ogólnej zajęliśmy V miejsce.
 
 _________________________________________________________________
 
 
 

 
 

 
Członkowie Szkolnego Koła Krajoznawczego Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego przy Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Chrzanowie 21 marca 2013 roku zajęli I miejsce
indywidualnie i drużynowo w I Powiatowym Rajdzie na Orientację, który chrzanowski oddział PTT zorganizował we współpracy  Klubem Sportowym Kościelec Chrzanów.
Założeniem organizatorów imprezy była promocja aktywnego i zdrowego trybu życia bez uzależnień, a także poznanie technik orientacji w terenie z kompasem i mapą.
Spośród  61 dwuosobowych drużyn, które wzięły udział w rajdzie tylko drużyna PCE zdobyła maksymalną ilość punktów. Uczniowie mieli za zadanie w ciągu dwóch godzin przejść
trasę spod Kopalni Żelatowa w pogorzyckim lesie i odnaleźć dwadzieścia punktów kontrolnych, w których znajdowały się perforatory.
W kategorii indywidualnej pierwsza z maksymalną ilością punktów przybyła drużyna  „Baciary” z SKK PTT przy Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Chrzanowie. Michał Domurat
i Michał Jaroszek pokonali trasę w niewiele ponad godzinę.  W kategorii drużynowej (za trzy najlepsze zespoły z każdego Koła) także pierwsze miejsce zdobyło SKK PTT przy PCE.
Uhonorowanie zwycięzców odbyło się w szkole Fundacji Viribus Unitis w Pogorzycach. Puchary, dyplomy oraz nagrody rzeczowe wręczali przedstawiciele patronów honorowych:
pani Ewa Koryczan-Szydłowska ze Starostwa Powiatowego w Chrzanowie, pan Andrzej Berkowski i specjalistka służby leśnej, pani Elżbieta Durak z Nadleśnictwa Chrzanów oraz
pan Remigiusz Lichota z Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego Oddziału w Chrzanowie. Po wręczeniu nagród głos zabrali: Prezes PTT Oddziału w Chrzanowie - Remigiusz Lichota,
Nadleśniczy Andrzej Berkowski oraz Prezes KS Kościelec Chrzanów - Jerzy Kryjomski, którzy gratulowali uczestnikom Rajdu i zaprosili na kolejne imprezy terenowe.
Przygotowujemy się więc do XI Grand Prix Chrzanowa w Parkowym Biegu na Orientację.
 
 _________________________________________________________
 
 



9 stycznia - zawody tenisa stołowego w ZSTU w Trzebini
 
 ____________________________________________________________
 
Uczniowie PCE ponownie dzielą się tym, co najcenniejsze – oddają krew. 13. lutego młodzież naszej szkoły uczestniczyła w akcji ,,Młoda Krew Ratuje Życie”. Chętnych 

do udziału w akcji było wielu. Część uczniów nie oddała krwi ze względów zdrowotnych. Uczniowie z technikum i zsz oddali łącznie 1800 ml krwi.
NA CO ZWRÓCIĆ UWAGĘ PRZED ODDANIEM KRWI:

·      osoba oddająca krew musi mieć ukończone 18 lat , ważyć przynajmniej 50 kg,

·      w przeddzień,  w dzień i po oddaniu krwi należy pić więcej płynów, aby zwiększyć objętość krwi, ciśnienie, nawodnić organizm; należy być wypoczętym,
·       przed oddaniem krwi zjeść lekkie śniadanie ( słodka bułka lub dwie kromki z dżemem, napić się dużo płynów ( 2-4 szklanki), 
·       dawca musi być zdrowy, nie może chorować na żadne ciężkie,  przewlekłe choroby np. serca, tarczycy, astmę, padaczkę, żylaki, łuszczycę, znaczną otyłość, alergię,

choroby zakaźne; nie może mieć   tatuaży do 6 miesięcy wstecz; po zabiegach chirurgicznych, szyciu rany, gastroskopii nie wolno oddawać krwi przez 6 miesięcy; po
antybiotyku, przeziębieniu, zagojonej opryszczce – 2 tygodnie, leczeniu zęba- 1 dzień;  miesiączka i 3 dni po- są przeciwwskazaniem do oddania krwi. 

 Zachęcamy wszystkich słuchaczy oraz pełnoletnich uczniów  do poszerzenia grona Honorowych Dawców Krwi. Koleja akcja odbędzie się w marcu.
Serdecznie zapraszam

Beata Maśko – opiekun SKPCK

 
 

 
 __________________________________________________________
 
 
13 grudnia odbył się w naszej szkole 15 Wieczór Przedświątecznej Refleksji i Muzyki – popularny Opłatek w ,,Azylu", czyli cykliczna impreza zainicjowana w 1996 r. przez p. Ewę
Rusek i p. Konrada Szczurka, na której co roku spotykają się absolwenci, uczniowie i nauczyciele. Od kilku lat w spotkaniach uczestniczą też najmłodsi (może nasi przyszli
uczniowie), gdyż absolwenci – wychowankowie klubu „Azyl” - chętnie przyprowadzają tu swoje pociechy. Były kolędy, były życzenia, było jam session, a także dużo radości,
wspomnień i dobrej zabawy. Pozdrowienia dla wszystkich 52 uczestników i do zobaczenia za rok.
 
 _________________________________________________________________________
 

 
 
 
 
 
6 grudnia – Mikołaj  w szkole
 
 
_____________________________________________________________________
 
IX Powiatowy Konkurs Wiedzy z Fizyki i Astronomii o Puchar Przechodni Dyrektora PCE odbył się 6 grudnia w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Chrzanowie. W
zawodach wzięło udział 14 uczniów, którzy reprezentowali szkoły: ZST-U w Trzebini, I LO w Chrzanowie, II LO w Chrzanowie oraz PCE w Chrzanowie.
 Zwycięzcą IX edycji konkursu – podobnie jak w ubiegłym roku - zostali uczniowie II LO w Chrzanowie: Marcin Ziąbek i Dawid Nowak. Tytuł doświadczenia przeprowadzonego
przez zwycięzców: „Fizyka, czy magia? Czyli o mocy dźwięku słów kilka”.
 II miejsce w konkursie zdobyli uczniowie Liceum dla Dorosłych w Chrzanowie: Klaudia Paszana i Ewelina Szczepina. Panie zaprezentowały pomiar dżwięku w powietrzu rurą
Kundta.
 Zdobywcą III miejsca był nasz absolwent – Krzysztof Smolik. W tym roku reprezentował ZST-U w Trzebini. Pokazał bardzo ciekawe doświadczenie - jak można unosić przedmioty
w powietrzu poprzez chmurę jonową.
 Naszą szkołę reprezentowali: Marcin Wierzbic oraz Sebastian Staśko.
Eksperymenty oceniała komisja w składzie: przewodniczący Bogdan Pikoń z PCE w Chrzanowie, Bogusława Kidawska z II LO w Chrzanowie, Małgorzata Zajkowska z I LO w
Chrzanowie, Robert Kalina z Liceum dla Dorosłych w Chrzanowie oraz Agnieszka Siejka-Lasoń z ZST-U w Trzebini.
 
 
 _________________________________________________________________________
 
 



I Powiatowy Konkurs Wiedzy o Górach pod hasłem ,,Tatry” zorganizowaliśmy wspólnie z chrzanowskim oddziałem Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. Patronat honorowy
nad konkursem objął pan Adam Potocki, Starosta Powiatu Chrzanowskiego oraz pan Szymon Baron, Prezes Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego.
29 listopada w auli naszej szkoły do konkursu przystąpili uczniowie z 7 szkół gimnazjalnych, 6 szkół ponadgimnazjalnych oraz 4 Szkolnych Kół Krajoznawczych PTT z powiatu
chrzanowskiego. Gości przywitał baca Miłosz Kumala, a ,,po nasemu gadał gazda’’ Dominik Reszka. Szczególne wrażenie na wszystkich zebranych wywarł właśnie nasz szkolny
góral, który doskonale wcielił się w swoją rolę i rozładował napięcie oczekujących na konkurs uczestników. Nasi goście, dzięki  zaśpiewanej przez Klaudię Klimczak piosence pt.
,,Jak okiem sięgnąć”, w Chrzanowie poczuli klimat gór.
Dyrektor PCE, Mariusz Wacławek wspólnie z Prezesem PTT Oddziału Chrzanów, Remigiuszem Lichotą życzyli uczestnikom powodzenia.
O godzinie 11.34 uczestnicy przystąpili do rozwiązywania testów składających się z 60 pytań, które zostały przygotowane przez przewodnika tatrzańskiego, Janusza
Sadzikowskiego. Zmagania trwały godzinę. Sześcioosobowa komisja w składzie: przewodniczący - Remigiusz Lichota oraz członkowie: Małgorzata Mazgaj, Andrzej Marcinek,
Marcin Ryś, Marcin Kornecki i Bogumił Ryś, przystąpiła do sprawdzania testów. W tym czasie uczestnicy konkursu wraz z opiekunami i zaproszonymi gośćmi wzięli udział w
prezentacji przygotowanej przez panią Lilianę Armatys, specjalistkę ds. służby leśnej w Nadleśnictwie Chrzanów. Prelegentka, jak zwykle żywo i ciekawie - opowiedziała o
formach ochrony przyrody nie tylko w Tatrach. Drugą prezentację przedstawił pan Grzegorz Wiśniewski - Prezes SKK PTT przy I LO w Chrzanowie.
Następnie  Starosta Powiatu Chrzanowskiego, Dyrektor PCE oraz Prezes PTT Oddziału Chrzanów ogłosili wyniki konkursu i wręczyli nagrody zwycięzcom. I tak:
*w kategorii szkół gimnazjalnych: I miejsce indywidualnie - Wojciech Kasperek z PG nr 2 w Chrzanowie,
*w kategorii szkół ponadgimnazjalnych: I miejsce indywidualnie- Krzysztof Jania z I LO W Chrzanowie,
*w kategorii najlepsze szkoły gimnazjalne: I miejsce - Publiczne Gimnazjum nr 2 w Chrzanowie,
*w kategorii najlepsze szkoły ponadgimnazjalne: I miejsce - I Liceum Ogólnokształcącemu w Chrzanowie.
Zwycięzcom wręczono puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe – przydatne w czasie wędrówek górskich plecaki. Wszyscy zaproszeni goście otrzymali zaś książeczki Górskiej
Odznaki Turystycznej  oraz upominki ufundowane przez Nadleśnictwo Chrzanów. Impreza zakończyła się występem wokalno-instrumentalnym w wykonaniu mgra Konrada
Szczurka i Klaudii Wilczak.
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że konkurs odbył się. Dziękujemy Panu Staroście Powiatu Chrzanowskiego oraz Prezesowi PTT, którzy pełnili
honorowy patronat nad konkursem. Dziękujemy także współorganizatorom: Prezesowi Chrzanowskiego Oddziału PTT – Remigiuszowi Lichocie oraz członkom komisji konkursowej.
Dziękujemy Panu Dyrektorowi PCE – Mariuszowi Wacławkowi, Zastępcy Dyrektora - Pawłowi Rybie, nauczycielom: Konradowi Szczurkowi, Oldze Dębskiej, Annie Wielgus, Ewie
Sałudze, Joannie Tambor oraz naszym uczniom: Miłoszowi Kumali i Dominikowi Reszce, Klaudii Wilczak, Jakubowi Badurze oraz uczniom, którzy zajęli się przywitaniem i obsługą
gości (dzięki nim nie pogubili się w zakamarkach naszej szkołyJ). Dziękujemy także paniom z obsługi szkoły, które włożyły nieoceniony trud w przygotowanie sal dla gości.
Za ciekawą prelekcję i zaangażowanie w pracę nad edukacją leśną młodzieży dziękujemy pani Lilianie Armatys. Dziękujemy także panu Grzegorzowi Wiśniewskiemu, który
zachęcał (i udało mu się to) uczniów i nauczycieli do założenia szkolnych oddziałów towarzystwa. Wyrazy wdzięczności składamy również patronom medialnym: Chrzanowskiej
Telewizji Lokalnej, Tygodnikowi Ziemi Chrzanowskiej „Przełom”, „Gazecie Krakowskiej” oraz Małopolskiemu Systemowi Informacji Turystycznej. Nade wszystko zaś dziękujemy
wszystkim uczestnikom konkursu oraz ich opiekunom, ponieważ bez nich nie byłoby tego konkursu.
Mam nadzieję, że nasi goście – jak to powiedział nasz baca - ,,culi się jak u siebie w chałupie”.
 
Już dziś zapraszamy do udziału w 2 edycji konkursu w następnym roku szkolnym. Tematem będą Bieszczady. Przygotujcie się, bo nie będzie łatwo!
 
Więcej zdjęć na stronie Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego Oddział w Chrzanowie www.chrzanow.ptt.org.pl
 

oprac. Aldona Bujak
 
 ___________________________________________________________
 

 

 

X Dni Drzewa w Powiecie Chrzanowskim

Zbigniew Leżoń, uczeń IV klasy technikum zdobył  wyróżnienie  w konkursie  na „Atlas roślin miododajnych” zorganizowanym w ramach obchodów X Dnia Drzewa
w Powiecie Chrzanowskim.

Uczniowie naszej szkoły uczestniczący także z  tej okazji w warsztatach w terenie  otrzymali od organizatorów (Centrum Edukacji Ekologicznej Powiatu Chrzanowskiego)
drzewko, które posadzili przed budynkiem szkoły.

Podczas obchodów Dnia Drzewa uczniowie gimnazjów i szkół policealnych spotkali się  z leśnikiem oraz pszczelarzami.  Dowiedzieli się, jakie są właściwości miodu, jak
powinno się go prawidłowo przechowywać, aby nie stracił swoich cennych wartości. Pracownik Nadleśnictwa Chrzanów szczegółowo wyjaśnił, w jaki sposób określić wiek drzewa –
nie tylko tych miododajnych gatunków.

I choć pogoda nam nie dopisała, bo było ,,trochę” zimno, mogliśmy się ogrzać przy ognisku i w miłej atmosferze zjeść kiełbaski.

oprac. B. Maśko

 
 ____________________________________________________
 
 
 
 

http://www.chrzanow.ptt.org.pl/


 
Akcja zbierania nakrętek w naszej szkole  wciąż trwa!
Na zdjęciach uwieczniono przygotowania przekazania nakrętek dla Domu Pomocy Społecznej w Płazie. Nakrętki, zbierane od pół roku przez uczniów i wszystkich pracowników
szkoły, przeznaczone będą na zakup wózka dla podopiecznego tego ośrodka.
 
 
 ______________________________________________________________
 
 

 
9 października odbył się VII Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego organizowany przez I LO im. S. Staszica w Chrzanowie. Patronat nad konkursem sprawuje

Starostwo Powiatowe w Chrzanowie. Aby wziąć udział w tych językowych zawodach należy znać język angielski na poziomie zaawansowanym. Celem konkursu było zachęcenie
uczniów szkół ponadgimnazjalnych do poszerzania znajomości tego języka oraz pogłębiania wiedzy z zakresu podstawowych zagadnień związanych z kulturą, geografią i historią
Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii.

Naszą szkołę reprezentowało dwóch uczniów z klasy I elektryk/mechatronik: Grzegorz Kłeczek i Sebastian Staśko.
  Grzegorz Kłeczek zdobył wyróżnienie.

 
 
 ___________________________________________________________
 

 
 

W tym roku szkolnym Dzień Edukacji Narodowej obchodziliśmy, co prawda, trzy dni później, ale za to jak zwykle hucznie i zabawnie. Oprócz życzeń i kwiatów
złożonych na ręce Dyrektora PCE nauczyciele otrzymali wiosenne kwiaty wykonane przez klasę I wielozawodową zsz. Uroczystą akademię uświetniła swoim solowym występem
Klaudia Wilczak oraz akompaniujący uczennicy – mgr Konrad Szczurek.

Było to także święto pierwszaków, którzy złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły. Uczniowie klas I przygotowali prezentacje multimedialne, dzięki czemu
mogliśmy poznać bliżej wszystkich pierwszoklasistów.

Uczniowie klasy I mechatronik technikum dali się poznać dodatkowo jako znawcy kultury ludowej, ponieważ zaśpiewali sparafrazowany tekst hymnu na EURO 2012.
Niebawem go poznacie, bo zamieścimy nagranie na stronie.

,,Oj, ładna to jest, ładna, biłgorajska nuta...” – rzekli zebrani po wysłuchaniu pieśni. I choć ,,nuta” nie pochodziła z Biłgoraja, to stroje ludowe, które noszą na sobie
kobiety z zespołu ,,Jarzębina” wzięły się właśnie stamtąd. Tak jak i jeden z naszych nauczycieli (albo raczej nauczycielek), który wytknął chłopakom niedociągnięcia w kostiumach
i choreografii. Oj, poprawcie, się, chłopaki, poprawcie.

A tak zupełnie na serio – była to cudowna klasyka wierszyka. O szkole, nauczycielach i uczniach... Tuwim i Brzechwa nie powstydziliby się takiej twórczości.
 
 
 _______________________________________________________________
 
 
 



 
10 październik - w naszej szkole odbyła się wystawa prac podopiecznych Świetlicy Terapeutycznej w Chrzanowie Fundacji im. Brata Alberta, z którą współpracujemy od

kilku lat. Wszystkie prace zostały wykonane metodą decoupage. Podopieczni, pod czujną opieką terapeutów, stworzyli przepiękne przedmioty, które można wykorzystać jako
elementy dekoracyjne w mieszkaniu.

A co to właściwie jest decoupage?
Decoupage to technika ozdabiania przedmiotów polegająca na przyklejaniu na odpowiednio spreparowaną powierzchnię (praktycznie każdą powierzchnię: drewno, metal,

szkło, tkaninę, plastik, ceramikę) wzoru wyciętego z papieru lub serwetki papierowej.
Decoupage klasyczny polega na naklejaniu wzoru z papieru i pokryciu go wieloma warstwami lakieru tak, aby wtopił się całkowicie i nie był wyczuwalny przy dotknięciu.

W zamyśle ma on wyglądać jak namalowany.
Słowo decoupage pochodzi od francuskiego czasownika „decouper” – wycinać.

Do techniki decoupage stosujemy materiały, które zazwyczaj są dostępne w każdym gospodarstwie domowym:
- przedmioty do ozdabiania: pudełka, skrzynki, świeczniki, doniczki, ramki do zdjęć, albumy, ceramika,
- motywy do nanoszenia na przedmioty wycięte lub wyrwane z serwetek papierowych, ozdobnego papieru,
- narzędzia: nożyczki, nóż do tapet, żyletka, pędzle, a także gąbka kuchenna, waciki i patyczki kosmetyczne, chusteczki jednorazowe,
- klej typu wikol,
- farby akrylowe, lakier.
 
 ________________________________________________________
 

 
 

Tegoroczna Małopolska Noc Naukowców, w której wzięliśmy udział odbyła się 28 września. Eksperymenty, pokazy, laboratoria, spotkania z naukowcami – to
wszystko w ciągu jednego wieczoru. Trochę  za mało czasu na zobaczenie wszystkiego, co nam chciano pokazać, ale wystarczająco, by zainteresować uczniów i zachęcić do
kolejnych spotkań.

Ale niech będzie po kolei...
Najpierw mgr Beata Maśko zebrała ekipę zainteresowanych tym, co się dzieje na Wydziale Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Akademii Górniczo-Hutniczej w

Krakowie. Następnie dojechaliśmy z Chrzanowa do upatrzonego przez zainteresowanych celu. Na początek z ciekawością obejrzeliśmy pokazy chemiczne z ciekłym azotem
(eksperymentowanie z balonem, wbijanie gwoździ bananem), metale z pamięcią kształtu, erupcję wulkanu, spalanie opiłków magnezu oraz spawanie. Mogliśmy także przekonać
się, jak sprawdzić autentyczność dokumentów (defektoskopowe badania w świetle ultrafioletowym).

Młodych mechaników, mechatroników i elektryków zainteresował także Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej, na którym
oglądaliśmy m.in. wahadło odwrócone, robota typu Segway z klocków LEGO oraz aktywne łożysko magnetyczne (model pociągu magnetycznego). Uczniowie mogli także
spróbować przeciąć metale. Rzecz jasna – w tym, co można był zrobić samodzielnie, było najwięcej dobrej zabawy. I zapamiętanej wiedzy...

oprac. B. Maśko
 
 _______________________________________________________
 
 

 
27 września - Uczniowie Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Chrzanowie zostali zaproszeni na konferencję zorganizowaną przez Fundację Auschwitz – Birkenau, która odbyła
się 27 września w sali audiowizualnej PCKU. Chrzanów jest jednym z czterech miast, które odwiedzili pracujący na rzecz Fundacji. Spotkanie miało na celu uświadomienie
młodzieży wagi zachowania pamięci o świadectwach zbrodni dokonanych w obozach koncentracyjnych. Przedstawiciele wszystkich obecnych na konferencji szkół podpisali więc
Deklarację Pamięci. Wyświetlono także przesłanie założyciela fundacji - prof. Władysława Bartoszewskiego.

______________________________________________________________________
 
 

27 września wyruszamy spod szkoły busem na Leskowiec – nie na sam szczyt – rzecz jasna! W programie spacer przez Przełom Rzyczanki w Łupkach Wierzowskich, do
którego prowadzi nas droga obok kuźni, w której zwykł odpoczywać Karol Wojtyła. Trochę dalej na lewo spogląda na nas św. Franciszek – może i nam uda się spotkać jakieś
stworzenie i pogawędzić z nim sobie.
            Wędrówkę rozpocznamy od razu dość ostrym podejściem. 800 m na początek to trochę dużo dla spędzających czas na co dzień przed biurkiem i komputerem. Ale to nic!
Bukowy las zachęca do dalszej wędrówki. Zresztą nie tylko on... Nasz przewodnik (Remigiusz Lichota), choć nas nie pogania, dopinguje do człapania pod górkę. Piszę – człapania
– bo niektórzy niedomagaliJ, choć trzymali się dzielnie. Dzięki temu kierowniczka (Aldona Bujak) i opiekunka wycieczki (Beata Maśko) mają wytłumaczenie, że idą powoli (jeden
opiekun musi iść na końcu – względy bezpieczeństwa). I tak idziemy, i idziemy, i idziemy, aż dochodzimy do Sanktuarium Matki Bożej Królowej Ludzi Gór na Groniu Jana Pawła II.
Tu odrobina historii (którą jednym tchem wyrzekł nasz niezmordowany przewodnik) i upragniony odpoczynek w okolicy schroniska pod Leskowcem. Potem drepczemy borem-
lasem, szczytem i zaszczytem – bo nie każdy widział grotę Komonieckiego (tu też trochę historii, ale kto ciekawy, niech się wybierze z nami następnym razemJ) - do Chatki pod
Potrójną, gdzie przez czas jakiś regenerujemy siły, pochłaniając pieczone kiełbaski.

oprac. A. Bujak
 


