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NOC GIMNAZJUM – NOC HORRORÓW

Tradycyjnie jak co roku odbyła się w CE Noc Gimnazjum – stało się to 9 czerwca z
piątku na sobotę (od 19.30 do ok. 6.00 rano). Aktywny udział wzięło sporo uczniów z
pierwszych, drugich i trzecich klas gimnazjum. Były zawody sportowe (np. siatkówka
czy tenis stołowy), noc filmowa, gry komputerowe, karaoke, grill na dziedzińcu
szkolnym, testy psychologiczne. Nad całością czuwała Dyrekcja (mgr inż. J. Pytlik i
mgr M. Świetlik), opiekę nad młodymi ludźmi zapewnili: mgr Przybyła (koordynatorka
całości), mgr Franckiewicz, mgr Grzyb, mgr Gerlich, mgr Surdyka, mgr Kowalczyk,
mgr Janus, mgr Popczyk, mgr Łacwik, mgr Kurczyna, mgr Ratajczak, mgr Stachowiak,
mgr Dworska, mgr Pańpuch, mgr Mazurkiewicz. Młodzież dobrze się bawiła, bo też
program był dość zróżnicowany. Pomagali m.in. uczniowie z klasy I Lb (fitness). W
sali 220 (pracownia polonistyczna, ale też siedziba Szkolnego Dyskusyjnego Klubu
Filmowego „Orion”) mgr K. Kurczyna przygotował zajęcia filmoznawcze. W ramach
mini maratonu „kina straszącego” młodzież gimnazjalna zapoznała się z klasyką:
najpierw legendarny „Omen” Richarda Donnera z 1976 roku, potem film Shyamalana
„Znaki” („The Signs”) z ciekawą kreacją Mela Gibsona. Przed projekcjami były
oczywiście zwięzłe prelekcje, potem dość ożywione dyskusje (nasi gimnazjaliści to i
owo wiedzą o kulturze masowej). Zastanawialiśmy się nad poetyką horroru
satanicznego i thrillera SF, nad kontekstami historycznymi i filozoficzno-religijnymi,
analizowaliśmy symbolikę tych dzieł kinowych i swoistość filmowych środków
artystycznego wyrazu. Przy okazji przeprowadzono dwa mini konkursy związane z
kinem grozy (pisemny i ustny) – nagrodą były słodkości. Co ciekawe, filmy grozy
oglądały głównie dziewczyny.
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„Turniej firm” to dalszy ciąg programu „Wykuj sobie drogę do biznesu” organizowany przez
Zabrzańskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości i Stowarzyszenie „Przedsiębiorcy z
wyboru” oraz wspierany przez Narodowy Bank Polski. Odbył się 27 kwietnia 2017 w Zespole
Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Zabrzu. W konkursie łącznie udział wzięło 10 szkół (30
osób). Reprezentacja naszej szkoły Centrum Edukacji w Zabrzu składała się z 3-osobowego
zespołu: Piotra Frelke, Filipa Plein oraz Jakuba Naczyńskiego. Wspierali ich uczniowie
Dawid Śnieżko i Mateusz Staciwa, nauczyciele Iwona Promny-Pohl oraz Krzysztof
Kurczyna. Zawodnicy musieli się wykazać kreatywnością, znajomością zagadnień z zakresu
reklamy, księgowości, zakładania oraz prowadzenia biznesu. Wspólnicy w zespołach mieli
wspólnie wybrać odpowiedź do pytań postawionych przez prowadzącego. Każda grupa na
start miała fikcyjne 20 000 zł. Za prawidłowe wykonanie zadania jury przyznawało
dodatkowe pieniądze, a za złą odpowiedź – odejmowało. Jedna z konkurencji polegała na
założeniu na facebooku profilu firmy, którą sobie wymyśleliśmy i zebraniu na niej jak
największej ilości „lajków” do końca turnieju. Nasza firma nosiła nazwę „PFK POMOC”, czyli
biznes miałby polegać na przetransportowaniu samochodów na lawecie. W zbieraniu
polubień była zaangażowana cała nasza społeczność szkolna i znajomi. W sumie zebraliśmy
ich aż 146! statecznie zajęliśmy w turnieju 5. miejsce na 10! Należy tu wspomnieć, że u nas
w Centrum Edukacji nauka przedsiębiorczości odbywa się tylko w zakresie podstawowym, a
inne szkoły, z którymi konkurowaliśmy tj.: hotelarska czy ekonomiczna, żyją tym na co dzień.
Dziękujemy więc pani Iwonie Promny-Pohl za bardzo dobre przygotowanie! Za rok to
wygramy!
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WOW! ZAJĘLIŚMY 5. MIEJSCE
 W „TURNIEJU FIRM”!
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PODSUMOWANIE PROJEKTU “POLSKA XX W.”

W weekend 24-25 czerwca 2017 odbył się ostatni zjazd młodzieży w ramach programu
“Polska XX wieku” organizowanego przez Fundację Centrum im. Bronisława Geremka w
Warszawie. Pierwszego dnia zjazdu mieliśmy warsztaty na temat życia codziennego w PRL,
a następnie o fotografii. Spotkaliśmy się z Tadeuszem Rolke – polskim artystą fotografikiem,
który opowiadał o swojej twórczości. Po czym pojechaliśmy zwiedzać Muzeum Powstania
Warszawskiego. Na koniec dnia zawitaliśmy do Teatru Polonia na spektakl pt. “Piękny
nieczuły”. Drugiego dnia, w niedzielę, odbyło się uroczyste podsumowanie projektu “Polska
XX wieku” wraz z filmami obrazującymi Polskę, które przygotowała młodzież. Każdy
uczestnik, jak i jego nauczyciel, dostali od Fundacji pamiątkowe dyplomy oraz
książki. Uważam, że “Polska XX wieku” była ciekawym doświadczeniem. Dzięki temu
projektowi w końcu odwiedziłem swoją stolicę Warszawę (i to 4 razy!), poznałem nowych
ludzi, pogłębiłem swoją wiedzę na temat najnowszej historii swojej ojczyzny, poznałem
sposoby na dobre spędzanie wolnego czasu (teatry i muzea to fajna sprawa). Polecam
swoim rówieśnikom branie udziału w różnorodnych projektach! Warto się w ten sposób
rozwijać. :)

Piotr Frelke
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PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ WŚRÓD MŁODZIEŻY

W Centrum Edukacji, potocznie nazywanym “Tegietem”, przeprowadziliśmy ankietę
dotyczącą postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży szkolnej. Pod koniec roku z naszym
nauczycielem Iwoną Promny-Pohl, zaczęliśmy zastanawiać się, jak pojęcie
przedsiębiorczość wygląda w praktyce i w codziennym życiu uczniów naszej
szkoły. Przebadaliśmy 100 uczniów. Największa grupa badanych ma 15-17 lat. Na pytanie
“Czy rozumiesz pojęcie przedsiębiorczość?”, odpowiedziało twierdząco 52% ankietowanych,
a 51% w kolejnym pytaniu zaznaczyła, iż jest czynna zawodowo. Z grupy 49 osób
niepracujących, 86% dostaje kieszonkowe od rodziców, a z 51 osób, które pracują, tylko
45% je otrzymuje. Wnioski nasunęły nam się następujące. Zdecydowanie, pojęcie
przedsiębiorczości rozumieją osoby, które wdrożyły je w życie i podjęły pracę zarobkową.
Natomiast zbytnie rozpieszczanie nas przez rodziców doprowadza do zaniknięcia chęci
posiadania własnego źródła dochodu i możliwości usamodzielnienia się, tym samym
budowania własnej postawy przedsiębiorczej. W kolejnym etapie przyjrzeliśmy się kwestii
podziału na płeć ankietowanych. Kobiet i mężczyzn było po 50. O dziwo, aż 70% badanych
kobiet pracuje, a mężczyzn tylko 55%. W tej kwestii dziewczyny mają przewagę. Wynika z
tego, że mają one większe poczucie odpowiedzialności, możliwe, iż wpływa na wynik fakt, że
przez wiele stuleci nie respektowano praw kobiet. To poczucie odpowiedzialności i dążenie
do równouprawnienia, determinacja pewnie zakorzeniało się z pokolenia na pokolenie.
Ankietowanych zapytaliśmy także, czy praca przeszkadza im w nauce. 80% osób
stwierdziło, że nie mają problemu z połączeniem pracy z nauką. Jak się okazuje, wystarczy
odpowiednio zorganizować swój czas, podzielić swoje priorytety na ważne i ważniejsze, a
wszystko się uda. Zadaliśmy pytanie, czy oszczędzają zarobione pieniądze. 55% osób
pracujących nie dostaje kieszonkowego. Ich wydatki to sprawy bieżące. Dlatego podjęli
pracę, bo mają swoje potrzeby, a pieniądze z nieba nie spadną. 45% osób, które pracują i
dodatkowo dostają kieszonkowe, oprócz wydatków bieżących, odkładają pieniądze na swoją
przyszłość (studia, kursy itp.). Zdecydowanie jest to bardzo przedsiębiorcza
postawa. Podsumowując wyniki ankiety, dochodzimy do wniosku, że w „Tegiecie” mamy
przedsiębiorczych uczniów. Nasi rówieśnicy potrafią sobie znaleźć pracę i mają do niej
zapał, na co wskazuje procent osób pracujących. Są pełni inicjatywy, pomysłowi i
odpowiedzialni za siebie, gdyż inwestują w siebie – odkładają pieniądze na przyszłość oraz
na samorozwój. Ludzie narzekają, że w Polsce pracy nie ma. Jakim, więc cudem ponad
połowa uczniowskiej społeczności Centrum Edukacji ją ma? Wspomnijmy, że są to
uczniowie, nastolatkowie, głównie w wieku 15-17 lat. Nasi drodzy czytelnicy, wystarczy
trochę zaradności i kreatywności, by tę pracę znaleźć… Przedsiębiorczość to nasz praca i
nasze wybory, to również czas, a czas, to pieniądz. :)
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