
WWW.JUNIORMEDIA.PL PARTNERORGANIZATOR
PROJEKTU

Centrum Edukacji w Zabrzu
ul. 1 Maja 12
41-800, Zabrze

Numer 35 03/18

Brąz dla zawodniczek Centrum Edukacji 
w Mistrzostwach Zabrza w Siatkówce

15.03.2018r. Zawodniczki Centrum Edukacji zdobyły brązowy
medal w Mistrzostwach Zabrza w Siatkówce Dziewcząt. Naszą
szkołę reprezentowały: Julia Wisińska, Nikola Che, Sandra
Michałowska, Natalia Baranowska, Wioletta Smorońska, Anna
Biskup, Patrycja Złotoś, Paulina Dreja. To wielki sukces dziewczyn i
ich opiekunce, pani mgr Małgorzaty Gerlich. 
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Kamila Grzela i Artur Kułaga
 na etapie wojewódzkim 

V „Olimpiady Solidarności. Dwie dekady historii”

W roku szkolnym 2017/2018r. odbyła się V edycja „Olimpiady
Solidarności. Dwie dekady historii”, zorganizowana przez Fundację
Centrum Solidarności, z siedzibą w Gdańsku. Jest to impreza cykliczna
adresowana do uczniów klas drugich liceów oraz uczniów klas trzecich
szkół ponadgimnazjalnych czteroletnich znajdujących się na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej. Miło nam poinformować, ze nasi uczniowie
Kamila Grzela i Artur Kułaga zakwalifikowali się do etapu
wojewódzkiego, który odbył się w Katowicach 15.03.2018r. Gratulujemy
zarówno naszym uczniom jak i ich opiekunce, pani mgr Karolinie
Dobrzyńskiej. 
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21.03.2018 r. uczniowie 

Centrum Edukacji 
w Zabrzu

 
wzięło udział 

w Dniu Przedsiębiorczości
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DNI OTWARTE WYDZIAŁU ORGANIZACJI I
ZARZĄDZANIA NA POLITECHNICE ŚLĄSKIEJ

9.03.2018r . uczniowie liceum i technikum Centrum
Edukacji w Zabrzu wzięli udział w Dniach Otwartych na
Politechnice Ślaskiej, na Wydziale Organizacji i
Zarządzania. Młodzież mogła spotkać się z rektorem
wydziału oraz wykładowcami. Zapoznać się z
kierunkami proponowanymi przez uczelnię, zobaczyć
pracownie i laboratoria. To był naprawdę bardzo
ciekawy przystanek dla tych wszystkich, którzy w tym
roku muszą wybrać po maturze uczelnię.
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M O D A   N A   P O L S K I

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

W piątek 23 lutego po raz pierwszy
uczniowie naszej szkoły pojawili się na
znanej cyklicznej imprezie „Moda na
polski” (IX edycja), zorganizowanej tym
razem w MOK Guido (całość prowadził
polonista Piotr Michna). Centrum
Edukacji reprezentowała 16-osobowa
grupa z klasy I La pod opieką wych. mgr
K. Kurczyny (obecny był także dyr. CE
mgr M. Kitel). Impreza zaczęła się ok.
godz. 11.00 i trwała ponad dwie godziny.
Sala była prawie pełna, pojawili się także
przedstawiciele władz miejskich (np.
wiceprezydent Lewandowski). Trzeba
przyznać, że było ciekawie. 

popularyzację polszczyzny i naszej narodowej kultury, przeniesiony został z Katowic do
naszego miasta. W związku z ogólnokrajowymi obchodami 100 rocznicy odzyskania
niepodległości został w tym roku poświęcony szeroko rozumianej tematyce wolnościowej,
przy czym wyeksponowano to zagadnienie na bazie piosenki i literatury obcojęzycznej
(oczywiście tłumaczonej). Tak więc utalentowana młodzież zabrzańska sięgnęła do prozy i
poezji śpiewanej w języku niemieckim (pochodzący z Gliwic znany pisarz Horst Bienek),
rosyjskim (Wysocki i Okudżawa), angielskim i francuskim (Leonard Cohen) oraz czeskim
(bard Jaromir Nohavica). Całość uświetnił Paweł Orkisz wraz z zespołem i wokalistką, czyli
swoją młodszą córką Natalią. Przy okazji sięgnięto do wielokulturowej historii Zabrza i
Górnego Śląska, przypomniano m.in. barwną sylwetkę gen. de Gaulle’a (mocno związanego
z naszym grodem).
Sądzę, że takie imprezy, czasem może niełatwe w odbiorze, mądre i poetyckie, są
współczesnej młodzieży potrzebne, zwłaszcza dzisiaj, w epoce tandety i kiczu (co widać nie
tylko w Internecie). Warto przypominać, że istnieje nie tylko kultura masowa,
reprezentowana przez disco-polo (patrz Sławomir) czy hollywoodzkie szmiry w
multipleksach. Reakcje młodych ludzi świadczyły, że to i owo do nich dotarło.
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