
Orbit Inside
WWW.JUNIORMEDIA.PL PARTNERORGANIZATOR

PROJEKTU

Centrum Edukacji w Zabrzu
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KLASA 2T B w FREESTYLE PARK’u

.

16.10.2017r. klasa 2 Tb zorganizowała sobie wycieczkę do
Freestyle Parku. To wyjątkowo fajne miejsce, by aktywnie spędzić
czas, Obiekt znajduje się na terenie zakładów Hajduki w
Chorzowie. Jest tam ogromna hala wyposażona w trzy skocznie o
zróżnicowanym poziomie trudności z lądowaniem do dołu z
gąbkami, profesjonalna plansza akrobatyczna oraz 4 trampoliny
osadzone w podłożu z możliwością wykonywania elementów do
dołu z gąbkami. Całości dopełnia skatepark. Rewelacja
polecamy. 
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Muszę się pochwalić ogromnym wyróżnieniem jakie
mnie właśnie spotkało. Pisałem już wielokrotnie, że
uwielbiam nurkować a woda jest moim prawdziwym
żywiołem. Od kilku lat jestem członkiem WOPR-u,
czyli Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego
w Zabrzu. I to właśnie ta jednostka nominowała mnie
do Złotej Honorowej Odznaki WOPR-u „Za zasługi”. W
uzasadnieniu napisano, iż nagrodę tę otrzymuję za
działalność, dzięki której przyczyniłem się do rozwoju
organizacji. Cieszy mnie jednak przede wszystkim to,
że doceniono moje zaangażowanie w ostatnich latach
w pracach na rzecz zapewnienia bezpieczeństwo na
wodzie i pod wodą. To naprawdę powód do satysfakcji.
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ZŁOTA HONOROWA ODZNAKA WOPR 
,,ZA ZASŁUGI” DLA MICHAŁA PRADELLI
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WARSZTATY POLSKIEJ AKCJI HUMANITARNEJ 
W CENTRUM EDUKACJI

19.10.2017 w Centrum Edukacji w Zabrzu odbyły się warsztaty
zorganizowane przez pracowników Polskiej Akcji Humanitarnej ze
siedzibą w Krakowie. Organizacja ta od lat zajmuje się pomaganiem
ofiarom kryzysów spowodowanych konfliktami zbrojnymi i katastrofami
naturalnymi. Wolontariusze PAH docierają do Sudanu, Syrii, Somalii,
Iraku. Dostarczają żywność, budują studnie, organizują szkoły.
Jednakże podjęli się również innej misji: prowadzenia edukacji globalnej
wśród polskiej młodzieży.
Podczas zajęć prowadzący kładą nacisk na współzależności pomiędzy
globalną Północą i globalnym Południem. A w ich programie można
przeczytać słowa, które stanowią istotę prowadzonych
działań. Wszystko sprowadza się naprawdę do tego: całe życie jest ze
sobą powiązane. Jesteśmy złapani w sieć wzajemności, z której nie
można uciec, włożeni w jeden worek przeznaczenia. Cokolwiek dotyka
kogoś bezpośrednio, wpływa na nas pośrednio. Zostaliśmy stworzeni
do życia razem z powodu współzależnej konstrukcji rzeczywistości.
Czy pomyślałeś kiedyś, że nie możesz wyjść rano do pracy bez bycia
zależnym od większości świata? No właśnie, czy zastanawiałeś się
kiedyś nad tym? Skąd pochodzi kawa w twoim kubku? Jakim cudem na
twój stół trafił bananowy jogurt? I zanim skończysz śniadanie, już
zależysz od ponad połowy świata.
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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

mail: orbit.inside@interia.pl

WICEMISTRZOSTWO NASZYCH
GIMNAZJALISTEK 

W XIX INTEGRACYJNYCH
MISTRZOSTWACH ZABRZA 

W RINGO

26.10.2017r. Na hali MOSiR
odbyły się XIX Integracyjne
Mistrzostwa Zabrza w Ringo
zorganizowane m.in. przez
Stowarzyszenie “Nasza szkoła –
nasz dom”. Patronat nad imprezą
objęła pani prezydent Małgorzata
Mańka -Szulik. Głównym celem
rozgrywek była popularyzacja tej
dyscypliny sportowej na terenie
miasta oraz integracja dzieci i
młodzieży ze śląskich szkół.
Centrum Edukacji reprezentowali
Adam Halama i Krzysztof Połeć
oraz Klaudia Kowalczyk i
Agnieszka Habura. Drużyny do
zawodów przygotowała mgr
Małgorzata Gerlich. Ogromne
brawa należą się dziewczynom,
które ostatecznie zdobyły
wicemistrzostwo. 

GRATULACJE!!!!
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