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Jak ten czas leci nieubłaganie… 

Uroczyste pożegnanie maturzystów
 28 kwietnia 2017r.

Po raz kolejny wręczono 10 absolwentom szkolne Oscary, czyli specjalne statuetki za osiągnięcia
artystyczne, edukacyjne, sportowe i organizacyjne (osobny Oscar był w kategorii „wdzięk i czar
osobisty”). Następnie wszystkich laureatów uwieczniono na grupowym zdjęciu. Zabawa była przednia,
podobnie jak przy filmie, na którym wypowiadali się wybrani uczniowie oraz wychowawcy (pół żartem i
pół serio). Okolicznościowe i emocjonalne przemówienia wygłosili wicedyrektorzy: mgr Mariusz Świetlik
i mgr inż. Joanna Pytlik. Indeks chorzowskiej WSB za najwyższą średnią odebrała wszechstronna Edyta
Cieślik z IV Ta (śr. ok. 5,40 !). Potem nastąpiło długo wyczekiwane wręczanie świadectw, także tych z
czerwonym paskiem. Poszczególne klasy ostatni raz pofatygowały się do sal ze swymi wychowawcami,
którzy zapewne podsumowali wspólną szkolną odyseję. Nie zabrakło tradycyjnych kwiatów i słodkości,
zdarzały się też bardziej oryginalne prezenty, jak np. duży obraz z drzewem genealogicznym i
nazwiskami wszystkich uczniów.
Cóż, wszystko przemija (panta rei…). Oczywiście nie żegnamy się całkiem, bowiem przed nami majowe
matury. Poza tym dobrą tradycją tej szkoły są wizyty byłych uczniów, którzy wielokrotnie przychodzą,
rozmawiają z nauczycielami, patrzą, jak zmienia się ich „buda”. Za rok spotkamy się ponownie, ale w auli
pojawią się nowe twarze.
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We wtorek 25 kwietnia 2017 odbyły się na Hali Widowiskowo-Sportowej MOSIR targi edukacyjne zorganizowane przez Centrum Kształcenia Praktycznego i

Ustawicznego w Zabrzu. Brały w nich udział m.in. nasza szkoła – Centrum Edukacji. Jako szkoła prezentowaliśmy aktualne u nas kierunki kształcenia: -Liceum:

klasa siatkarsko-medialna, klasa trener personalny/instruktor fitness, klasa sportowa piłki nożnej SKS Gwarek -Technikum: technik informatyk, technik urządzeń i

systemów energetyki odnawialnej, technik chłodnictwa i klimatyzacji Byliśmy podzieleni na grupę uczniów fitnessowych, którzy ćwiczyli oraz na taką, która

rozdawała ulotki, smycze oraz dlugopisy. Ta pierwsza grupa ćwiczyła na trampolinach, zrobiła trening obwodowy i trenowała boks. W klasie  trener/instruktor jest

grupa cheerledersów. Także oni wykazali się swoimi umiejętnościami akrobatycznymi. Z mojego punktu widzenia największe zainteresowanie wzbudził profil

trener personalny/instruktor fitness. W kolejnych artykułach więcej na temat kierunków kształcenia proponowanych w Centrum Edukacji.

Piotr Frelke
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KUJEMY SOBIE DROGĘ DO BIZNESU!

Dnia 6 kwietnia 2017 szesnaścioro uczniów Centrum Edukacji w Zabrzu pod opieką mgr Iwony Promny-
Pohl, nauczycielki m.in podstaw przedsiębiorczości, udało się na warsztaty z praktykiem biznesu do
Zabrzańskiego Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości. „Wykuj sobie drogę do biznesu” to projekt dla
szkół ponadgimnazjalnych i nauczycieli przedsiębiorczości realizowany ze środków Narodowego Banku
Polskiego w ramach programu edukacji ekonomicznej. Na szkoleniu w ZCRP prowadzonych przez
stowarzyszenie „Przedsiębiorcy z wyboru” odpowiedzieliśmy sobie na pytania tj.: co powstrzymuje nas
od założenia swojego biznesu, czy trudne jest założenie własnej firmy, co jeśli mi się nie uda, ile środków
potrzebujemy na start, a także gdzie uzyskać porady dotyczące prowadzenia swojej firmy. To była
pierwsza część warsztatów. Następnie odwiedziliśmy Inkubator Przedsiębiorczości – model preinkubacji,
polegający na udostępnianiu młodym przedsiębiorcom osobowości prawnej w celu realizacji swoich
biznesów. Jest to także miejsce, gdzie w najłatwiejszy, najszybszy i najmniej ryzykowny sposób można
zacząć biznes. Szkolenie okazało się być bardzo przydatne. Wcześniej nawet nie wiedziałem, że jest w
Zabrzu takie miejsce jak inkubator przedsiębiorczości. Teraz już tylko czekać na „Turniej Firm”, podczas
którego wykażemy się wiedzą i umiejętnościami dotyczącymi prowadzenia swojego biznesu!

Piotr Frelke
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POLSKA XX WIEKU – II ZJAZD

W dniach 8-9 kwietnia 2017 odbył się w Warszawie drugi już
zjazd młodzieży w ramach programu “Polska XX ieku”
Fundacji Centrum Bronisława Geremka. Pojechałem tam z
panią Jolantą Leszczyńską, nauczycielką języka
olskiego. Młodzież zafascynowana historią i ich nauczyciele
przybyli do Hotelu Belwederskiego już w iątek 7 kwietnia. Nie
traciliśmy ani chwili i od razu wzięliśmy się do pracy –
przygotowywaliśmy scenariusze filmów! Nasze filmy, które
są jednym z celów programu, przedstawią obcokrajowcom
Polskę w XX wieku. W sobotę pojechaliśmy do Domu
Spotkań z Historią na warsztaty dotyczące Komitetu Obrony
Robotników oraz NZSS “Solidarności”. Poznaliśmy też 21
postulatów sierpniowych. Następnie przeszliśmy do Fundacji
CBG, gdzie wraz z dr Piotrem Podemskim krytykowaliśmy
scenariusze naszych przyszłych filmów. Na koniec dnia
podziwialiśmy spektakl “Król Lear” w Teatrze Polskim. W
międzyczasie zwiedzaliśmy Warszawę. W niedzielę
tradycyjnie udaliśmy się do DSH. Po odbytych zajęciach, na
których omawialiśmy lata 80 XX wieku, odwiedził nas…
profesor Adam Strzembosz! Niesamowity charyzmatyczny
człowiek, który był m.in. pierwszym prezesem Sądu
Najwyższego, wiceministrem sprawiedliwości oraz działał w
NZSS “Solidarność”. Podczas spotkania opowiadał o
sądach, Solidarności oraz mocno skrytykował aktualne
rządy. Oczywiście odpowiadał też na nasze
pytania. Uważam ten wyjazd za udany, spędzony z
cudownymi ludźmi.
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