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FINAŁ II MIEJSKIEGO KONKURSU
HISTORYCZNEGO „WYBRANI WŁADCY POLSKI I

ICH CZASY. WŁADYSŁAW I ŁOKIETEK I
KAZIMIERZ III WIELKI” W CE

16.04.2018r. w Centrum Edukacji w Zabrzu odbył się II Miejski
Konkurs Historyczny „Wybrani władcy Polski i ich czasy.
Władysław I Łokietek i Kazimierz III Wielki” skierowany do
uczniów najstarszych klas szkoły podstawowej. W finale
rywalizowały SP 31, SP 7 i SP 17. Ostatecznie jury przyznało dwa
wyróżnienia: dla Izabeli Ziębińskiej z SP 7 oraz dla Dariusza
Garbacza z SP 17
Natomiast laureatami konkursu zostali:

I miejsce Jakub Irla z SP 17
II miejsce Jakub Walkowski SP 17
III miejsce Szymon Smołka SP 31

Gratulacje dla nauczycieli: p. Eweliny Anderwald , p. Reginy
Koziatek, p. Agnieszki Beldzik, p. Sylwii Czekan, którzy świetnie
przygotowali swoich uczniów do dzisiejszego konkursu.  A jak
podkreślała organizatorka i jednocześnie jurorka tegorocznej
edycji p. Karolina Dobrzyńska, konkursu wymagającego bardzo
szczegółowej wiedzy.
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https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fyoungface.tv%2Ffinal-ii-miejski-konkurs-historyczny-wybrani-wladcy-polski-i-ich-czasy-wladyslaw-i-lokietek-i-kazimierz-iii-wielki-w-ce%2F
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AKCJA „ŻONKIL” W CENTRUM EDUKACJI W ZABRZU

19 .04.2018r. przypada 75 rocznica powstania w getcie warszawskim.  Wiosną 1943 roku przed ostateczną
likwidacją getta przebywający w nim Żydzi podjęli się zbrojnego czynu. Powstańcy nie mieli broni i tym
samym szans na wygraną. Wiedzieli iż mają przeciwko sobie ponad 2 tys. wyszkolonych żołnierzy i
policjantów, uzbrojonych w pistolety maszynowe, karabiny i miotacze ognia. Spodziewali się ostrzału
niemieckiej artylerii, ataków z czołgów i nalotów lotnictwa, ale postanowili walczyć w imię honoru i
przeświadczenia, że lepiej „umrzeć z karabinem w ręku” niż w komorze gazowej. Dla upamiętnienia tego
wydarzenia w Centrum Edukacji w Zabrzu, podobnie jak w całej Polsce, zorganizowano akcję „Żonkil”.
Żonkil stał się symbolem przypominającym tamten tragiczny czas. A wszystko rozpoczęło się od Marka
Edelmana, ostatniego przywódcy Żydowskiej Organizacji Bojowej, a po wojnie wybitnego lekarza i
uczestnika opozycji w czasach PRL-u. W każdą rocznicę powstania w getcie tajemnicza osoba przysyłała
mu żonkile. Co roku 19 kwietnia Marek Edelman kładł bukiet żółtych kwiatów pod pomnikiem Bohaterów
Getta na Muranowie. Z biegiem lat w jego ślady poszli inni. W naszej szkole akcja „Żonkil” została
zainicjowana przez nauczycieli historii, p. Karolinę Dobrzyńską i p. Adama Łacwika.
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Patryk i Krzysztof laureatami XXV konkursu
 „Dopóki Ziemia kręci się...”

28.04.2018r. odbyło się rozstrzygnięcie oraz
wręczenie nagród w konkursach
ogłoszonych w ramach jubileuszowego XXV
„Tygodnia Ziemi”, realizowanego pod
hasłem: „Dopóki Ziemia kręci się…”.

W konkursie na plakat nagrodę otrzymał
Krzysztof Połeć zaś w konkursie
fotograficznym III miejsce zajął Patryk
Kramerski. Wielkie gratulacje dla laureatów.

Gratulujemy również opiekunkom: p. Alicji
Kołodziej i Joannie Kowalskiej.

.

..

. .

.

..

. .



www.dziennikzachodni.plDziennik Zachodni | Numer 37 06/2018 | Strona 4 

WWW.JUNIORMEDIA.PLOrbit Inside

W Centrum Edukacji ruszyła Szkolna Telewizja
Internetowa Multi News

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

Rozwijane zainteresowania owocują w postaci
internetowej telewizji! Nie tak dawno, dawno temu w
naszej szkole została reaktywowana Szkolna Telewizja
Internetowa Multi News!

To co chcemy osiągnąć, to regularne i interesujące
materiały, o stosunkowo wysokiej jakości wykonania.

Powołaliśmy więc zespół składający się z trzech stałych
medialnych znawców :
–Patryk Kramerski – operator kamery, montażysta, drugi
reżyser
-Monika Gąsior – reporterka, prezenterka, twarz zespołu
–Sebastian Płotka– fotograf, drugi operator, redaktor,
wsparcie techniczne
Ale to nie wszyscy, albowiem w naszym składzie
epizodycznie występują :
–Mikołaj Manusch, Patrycjusz Moczek – oświetlenie,
zaplecze techniczne, wsparcie na planie
–Julia Stefańczyk, Julia Nanko – reportaż zastępczy
Osobą czuwająca nad naszym zespołem i trzymającą
nas w dobrej kondycji zawodowej jest p. Jolanta
Leszczyńska, która osobiście nadzoruje każdą
kreatywną eskapadę. Jako pierwszy reżyser prowadzi
nasze studio, ku sukcesowi.

Coraz częściej przyjmujemy gości do naszego
szkolnego studio. Ochoczo podchodzimy do
wykonywania naszych telewizyjnych obowiązków,
dlatego zachęcamy do rzucenia okiem na wyżej
wymienione materiały i na zdjęcia zawarte w tym
artykule !

Sebastian Płotka
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