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MIKOŁAJKI W CENTRUM EDUKACJI
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Samorząd Szkolny Centrum Edukacji w Zabrzu i tym razem nie
zapomniał o starej polskiej tradycji. 6 grudnia to przecież MIKOŁAJKI.
Od samego rana uczniowie wędrowali po szkole w
charakterystycznych czerwonych czapeczkach zabezpieczających
dzisiejszego dnia przed ustnymi odpowiedziami. A potem Mikołaj z
Mikołajową obdarowywali prawdziwymi podarkami, nie tylko tych
grzecznych:). Zwróćcie uwagę, że już na kilka dni wcześniej
pomagierzy Świętego przygotowywali słodkości.
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KAMILA, PATRYK I PIOTREK NA WOJEWÓDZKIM
ETAPIE OLIMPIADY WIEDZY O MEDIACH

Wielkie gratulacje dla Kamili Grzeli, Piotrka Frelke i Patryka
Kramerskiego za uzyskanie kwalifikacji do Wojewódzkiego etapu
Olimpiady Wiedzy o Mediach.
15.12.2017r. na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w
Katowicach odbył się wojewódzki etap IV Olimpiady Wiedzy o Mediach
zorganizowanej przez Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Uniwersytetu Warszawskiego wraz z 15 innymi uczelniami na terenie
całego kraju. Patronat nad Olimpiadą objęli: Minister Edukacji
Narodowej, Anna Zalewska oraz Minister Nauki i Szkolnictwa
Wyższego, Jarosław Gowin. Nasi uczniowie musieli opracować w
wybranej przez siebie formie dziennikarskiej jeden z podanych
tematów. Kamila Grzela napisała esej na temat “Reklama – manipulacja
czy zachęta?”. Piotr Frelke również napisał esej, ale na pod tytułem
“Etyka i rzetelność w pracy dziennikarza”. Patryk Kramerski
przygotował film “Internet jako źródło (dez)informacji”. Warto podkreślić,
że przygotowane prace oceniane były przez pracowników naukowych
Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego w
Katowicach: dr Magdalenę Ślawską, dr Pawła Sarnę, dr Damiana
Guzka oraz dr Agnieszkę Grzesiok-Horosz. Gratulacje dla naszych
uczniów, bo znaleźli się wśród najlepszych w województwie śląskim.
Brawo!.
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17.02.2018r. w II Liceum Ogólnokształcącym im. Emilii Plater w Sosnowcu odbył się etap okręgowy XLVIII
Olimpiady Literatury i Języka Polskiego. Cieszy nas bardzo, że wśród najlepszych humanistów ze Śląska
znalazła się uczennica naszego liceum Anna Grzenia. Jej praca na temat “Wizerunku władcy w polskim
piśmiennictwie epok dawnych” została wysoko oceniona przez komisję konkursową i dzięki temu Ania została
zaproszona do zawodów II stopnia.
Olimpiada przedmiotowa z języka polskiego to wyjątkowo trudny konkurs przeznaczony dla uczniów szkół
średnich. Wymaga wiadomości z zakresu literatury i nauki o języku na poziomie rozszerzonym. Oprócz wiedzy
literackiej, filozoficznej, historycznej sprawdzane są umiejętności redakcyjne, ortograficzne, stylistyczne,
kompozycyjne. Oceniana jest również kultura dyskusji i zdolność prezentowania własnego zdania, opartego na
rzeczowej, logicznej argumentacji zarówno w wypowiedziach pisemnych jak i ustnych.
Nad zawodami okręgowymi w województwie śląskim czuwa komisja złożona z pracowników Uniwersytetu
Śląskiego pod przewodnictwem prof. dr hab. Mariana Kisiela – kierownika Zakładu Literatury Współczesnej i
Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej im. prof. Ireneusza Opackiego, historyka, krytyka literackiego, poety i
tłumacza. W pracach komisji w tym roku uczestniczyli m.in. dr hab. Aleksandra Janowska, mgr Andrzej Król, dr
hab. Wojciech Śmieja i inni.
Udział Anny Grzeni w zawodach okręgowych olimpiady jest zatem jej wielkim sukcesem osobistym, ale i
ogromną radością uczących ją nauczycieli.  BRAWO!!!
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ANNA GRZENIA NA ZAWODACH OKRĘGOWYCH 
XLVIII OLIMPIADY LITERATURY I JĘZYKA POLSKIEGO
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WYRÓŻNIENIA DLA MAKSYMILIANA,
 DOMINIKA I JULII 

W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE
POLONISTYCZNYM "FRASZKA"

Dotarła dzisiaj do nas miła informacja. Otóż troje
uczniów z klasy III TB: Maksymilian Sładek, Julia
Appel i Dominik Nawara otrzymali wyróżnienie za
bardzo wysokie wyniki jakie uzyskali w Ogólnopolskim
Konkursie Polonistycznym „Fraszka” zorganizowanym
przez Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i
Kultury Regionalnej „Pokolenie”. Stowarzyszenie to od
wielu lat prowadzi na terenie całej Polski konkursy
edukacyjne, współpracując merytorycznie z tak
renomowanymi i prestiżowymi uczelniami wyższymi
jak Akademia Sztuk Pięknych, Szkoła Główna
Gospodarstwa Wiejskiego, Uniwersytet Kardynała
Stefana Wyszyńskiego i Uniwersytet Warszawski

 Konkurs polegał na rozwiązaniu testu składającego się z zadań obejmujących wiedzę z gramatyki, zagadnienia
na temat kultury i teorii literatury. Druga zaś część polegała na napisaniu wypracowania na temat wybranych
bohaterów literackich. Gratulacje dla całej trójki, to wielki sukces.

R E D A K C J A    G A Z E T K I   S Z K O L N E J   "O R B I T   I N S I D E"
CENTRUM EDUKACJI, UL. 1 MAJA 12, 44-800 ZABRZE
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