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ĆWIERĆFINAŁ WYGRANY!

20.03.2018 odbyły się ćwierćfinały wojewódzkie w piłce siatkowej w ramach Licealiady zorganizowanej przez
Grodzki Zespół Sportowy w Zabrzu , w którym z w uczestniczyła nasza drużyna trenowana przez panią
Małgorzatę Gerlich. Centrum Edukacji zmierzyło się z mistrzem Rudy Śląskiej prowadzonej przez p. Wojciecha
Kansego. Na uwagę zasługuje świetna gra i walka o każdą piłkę, ponieważ przeciwnicy do końca stawiali
zaciekły opór, Jednak nie powstrzymało to drużyny CE Zabrze w odniesieniu pięknego zwycięstwa. Nie tylko
wygrana przynosi na myśl dobre wspomnienia. To jak widownia zagrzewała zawodników do boju, też nie
pozostało bez echa. Jeszcze teraz w głowach rozbrzmiewają przeróżne przyśpiewki rozgorączkowanych
kibiców. To wszystko złożyło się na przepiękne widowisko, a przecież to nie koniec … już jutro półfinały !!
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III MIEJSCE BARTŁOMIEJA LEKANA W OGÓLNOPOLSKIM
KONKURSIE „ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ JANA KOCHANOWSKIEGO”

14 listopada 2017r. odbył się Ogólnopolski Konkurs „Życie i twórczość Jana
Kochanowskiego” skierowany do uczniów klas ponadgimnazjalnych zorganizowany przez
Olimp School z Łodzi. Nasza szkołę reprezentowali Alicja Grochowalska z kl. II LA, Mateusz
Staciwa z kl. II TA i Bartłomiej Lekan z kl. II TA. No i dzisiaj ogłoszono wyniki. Wielki sukces
odniósł właśnie Bartek Lekan, zdobywając III miejsce w konkursie. Cała trójka została
również nagrodzona słodkościami za uzyskanie bardzo wysokich wyników.
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N A U K O W O   W  C E…

W związku ze stuleciem zakończenia I wojny światowej, odzyskania niepodległości i Powstania Wielkopolskiego
zorganizowaliśmy 21 marca (pierwszy dzień wiosny) kolejną regionalną sesję popularnonaukową zatytułowaną
„Zdarzyło się wczoraj…”.
Tak jak w ubiegłym roku wzięli w niej udział uczniowie (Centrum Edukacji i Zespół Szkół Rolniczych w
Sędziejowicach w woj. łódzkim) i nauczyciele (także z tytułem doktorskim – p. Ewelina Policińska). Nasza
konferencja to tylko jeden z punktów szeregu imprez związanych z obchodami 100 rocznicy odzyskania przez
Polskę niepodległości – wcześniej odbył się konkurs plastyczny, pojawiły się gabloty tematyczne i spora
ekspozycja na parterze (trójskrzydłowy parawan). Poza tym w przyszłym roku szkolnym planujemy konkurs
historyczny i ewentualnie przegląd artystyczny (piosenka „4 P”: polska, polityczna, patriotyczna, podziemna).
Impreza odbyła się tradycyjnie w sali historycznej nr 212 (obok w sali 215 przygotowaliśmy dla prelegentów
skromny poczęstunek). Sesja została przygotowana – jak wiele poprzednich – przez członków Komisji
Przedmiotów Humanistycznych (mgr K. Kurczyna, mgr A. Łacwik i mgr K. Dobrzyńska). Przed wakacjami
materiały posesyjne zostaną wydane w formie blisko 100-stronicowej publikacji zbiorowej, uzupełnionej
bibliografią, filmografią, kalendarium i minileksykonem biograficznym. Niektóre referaty zostały uzupełnione
prezentacjami multimedialnymi. Problematyka była zróżnicowana: literackie i filmowe echa Wielkiej Wojny,
wybrane zagadnienia odbudowy Państwa Polskiego po 123 latach zaborów, traktat wersalski, sylwetka
Piłsudskiego, święto 11 Listopada, dzieje polskiego godła, prasa polska w latach 1914-1918. Z powodów
zdrowotnych i organizacyjnych zabrakło 3 wystąpień, niemniej wszystkie szkice znajdą się oczywiście w wersji
książkowej. Na widowni dominowała klasa I La, byli też delegaci z innych klas – czasami zadawano pytania, ale
prelegenci radzili sobie dobrze.
W imprezę włączyła się także nasza Szkolna Telewizja Internetowa (mgr J. Leszczyńska). Wywiady z
uczestnikami sesji nasza młodzież przeprowadziła w szkolnym studio na IV piętrze (dawna pracownia ochrony
środowiska). Cała impreza trwała od 11.00 do 14.00. Warto dodać, że nasi łódzcy goście przejechali aż 160 km,
by wygłosić w Zabrzu swe referaty. W przyszłym roku szkolnym zapraszamy na podobną sesję z okazji 100-
lecia I powstania śląskiego.
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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

10.01.2018 r. odbył się na Uniwersytecie SWPS w Katowicach etap okręgowy Olimpiady Medialnej, do której
zakwalifikowało się 9 uczniów naszego liceum i technikum. W II etapie olimpiady Centrum Edukacji
reprezentowali: Julia Nanko, Monika Gąsior, Kamila Grzela, Julia Stefańczyk, Piotr Frelke, Patryk Kramerski,
Patryk Skonieczny, Michał Pradella i Maksymilian Sładek.
W trakcie zawodów olimpijczycy zmierzyli się z testem i zadaniami otwartymi, sprawdzającymi ich wiedzę na
temat mediów, jako narzędzia kształtowania wizerunku. Konkurs obejmował materiał związany z przenikaniem
się w mediach płaszczyzny dziennikarstwa, Public Relations, Marketingu oraz Reklamy. Uczestnicy tegorocznej
edycji musieli odpowiedzieć na pytania o etyczne aspekty zawodu dziennikarza oraz konsekwencje wynikające z
odpowiedzialności za treści medialne. Musieli rozstrzygnąć, gdzi e leży granica pomiędzy informacją a opinią
oraz zastanowić się nad tym, czy sława jest tożsama z kompetencją. Warto podkreślić, że w pierwszym etapie
VII Olimpiady Medialnej brało udział w całej Polsce 519 uczniów, a do zawodów okręgowych zakwalifikowało się
257 osób, dlatego cieszymy się, że Centrum Edukacji reprezentowała tak silna ekipa. Życzymy im powodzenia i
czekamy na oficjalne wyniki.
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9 UCZNIÓW CENTRUM EDUKACJI NA OKRĘGOWYM ETAPIE
 VII OLIMPIADY MEDIALNEJ W KATOWICACH
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