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W listopadzie każdego roku organizacje, instytucje i firmy, którym zależy na rozwijaniu przedsiębiorczości, prowadzą bezpłatne szkolenia, warsztaty, debaty
i konkursy pomagające zdobyć wiedzę z zakresu zakładania i rozwijania własnej działalności gospodarczej, budowania sieci kontaktów, zakładania start-
upów, negocjowania z pracodawcą czy budowania własnej marki. W tym roku Światowy Tydzień Przedsiębiorczości (ŚTP) odbył się w dniach 17 - 23.11..
Centrum Edukacji kolejny raz włączyło się w tę akcję wraz z Zabrzańskim Centrum Wspierania Przedsiębiorczości (ZCWP). W ramach współpracy podjęte
zostały następujące działania: 18 listopada uczniowie gimnazjum z klasy 2GA uczestniczyli w warsztacie „Jak podejmować świadomie wybór dalszej drogi
edukacyjnej” przeprowadzonym przez doradców zawodowych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zabrzu. Poznali kryteria, jakimi powinni się
kierować w wyborze przyszłej szkoły oraz sposoby planowania swoich działań tak, aby były one skuteczne i dostosowane do ich potrzeb
zawodowych. 20.11. 2014

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości (Global Entrepreneurship Week) to międzynarodowy projekt promujący świadomy rozwój, aktywną postawę
wobec życia i podejmowanie biznesowych inicjatyw. Organizowany jest od 2008 roku w 143 krajach świata, również w Polsce. W listopadzie każdego roku
organizacje, instytucje i firmy, którym zależy na rozwijaniu przedsiębiorczości, prowadzą bezpłatne szkolenia, warsztaty, debaty i konkursy pomagające
zdobyć wiedzę z zakresu zakładania i rozwijania własnej działalności gospodarczej, budowania sieci kontaktów, zakładania start-upów, negocjowania z
pracodawcą czy budowania własnej marki. W tym roku Światowy Tydzień Przedsiębiorczości (ŚTP) odbył się w dniach 17 - 23 listopada. Centrum Edukacji
kolejny raz włączyło się w tę akcję wraz z Zabrzańskim Centrum Wspierania Przedsiębiorczości (ZCWP). W ramach współpracy podjęte zostały
następujące działania: 18 listopada uczniowie gimnazjum z klasy 2GA uczestniczyli w warsztacie „Jak podejmować świadomie wybór dalszej drogi
edukacyjnej” przeprowadzonym przez doradców zawodowych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zabrzu. Poznali kryteria, jakimi powinni się
kierować w wyborze przyszłej szkoły oraz sposoby planowania swoich działań tak, aby były one skuteczne i dostosowane do ich potrzeb zawodowych. 20
listopada pierwsza klasa technikum (1TB) wzięła udział w warsztatach przeprowadzonych w pracowni fotowoltaiki (baterie i panele słoneczne) w Zakładzie
Doskonalenia Zawodowego w Chorzowie. Młodzież zapoznała się z zasadą działania urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, sposobem ich
instalacji i eksploatacji. W praktyczny sposób mogła obserwować działanie układów, w których uzyskiwana jest energia elektryczna z baterii słonecznych,
zbadać i monitorować parametry procesu jej powstawania oraz wykonać testy układów w warunkach zbliżonych do naturalnych na stanowiskach
badawczych ogniw fotowoltaicznych. Ta wiedza i umiejętności będą szczególnie przydatne uczniom tej klasy z uwagi na zbieżność z kierunkiem
kształcenia w naszej szkole.

W listopadzie każdego roku organizacje, instytucje i firmy, którym zależy na rozwijaniu przedsiębiorczości, prowadzą bezpłatne szkolenia, warsztaty, debaty
i konkursy pomagające zdobyć wiedzę z zakresu zakładania i rozwijania własnej działalności gospodarczej, budowania sieci kontaktów, zakładania start-
upów, negocjowania z pracodawcą czy budowania własnej marki. W tym roku Światowy Tydzień Przedsiębiorczości (ŚTP) odbył się w dniach 17 - 23
listopada. Centrum Edukacji kolejny raz włączyło się w tę akcję wraz z Zabrzańskim Centrum Wspierania Przedsiębiorczości (ZCWP). W ramach
współpracy podjęte zostały następujące działania: 18 listopada uczniowie gimnazjum z klasy 2GA uczestniczyli w warsztacie „Jak podejmować świadomie
wybór dalszej drogi edukacyjnej” przeprowadzonym przez doradców zawodowych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zabrzu. Poznali kryteria,
jakimi powinni się kierować w wyborze przyszłej szkoły oraz sposoby planowania swoich działań tak, aby były one skuteczne i dostosowane do ich potrzeb
zawodowych. 20 listopada pierwsza klasa technikum (1TB) wzięła udział w warsztatach przeprowadzonych w pracowni fotowoltaiki (baterie i panele
słoneczne) w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Chorzowie. Młodzież zapoznała się z zasadą działania urządzeń i systemów energetyki
odnawialnej, sposobem ich instalacji i eksploatacji. W praktyczny sposób mogła obserwować działanie układów, w których uzyskiwana jest energia
elektryczna z baterii słonecznych, zbadać i monitorować parametry procesu jej powstawania oraz wykonać testy układów w warunkach zbliżonych do
naturalnych na stanowiskach badawczych ogniw fotowoltaicznych. Ta wiedza i umiejętności będą szczególnie przydatne uczniom tej klasy z uwagi na
zbieżność z kierunkiem kształcenia w naszej szkole.Ostatnim wydarzeniem w ramach ŚTP, w jakim wzięła udział nasz młodzież, było spotkanie klas
liceum i technikum (2LA i 2TB) w Zabrzańskim Centrum Wspierania Przedsiębiorczości dnia 21 listopada. W ramach tego spotkania uczniowie zapoznali się
z procedurą zakładania własnej działalności gospodarczej, z formami pomocy, jaką mogą otrzymać w ZCWP od instytucji państwowych, których
przedstawiciele są do dyspozycji wszystkich przedsiębiorców naszego miasta. Należą do nich między innymi: Powiatowy Urząd Pracy, Zakład
Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Skarbowy, doradcy prawni i finansowi Urzędu Miejskiego w Zabrzu. Większa wiedza naszej młodzieży zakresie
warunków, jakie trzeba spełnić podczas zakładania swojej firmy oraz świadomość procedur z tym związanych pomoże w przyszłości przedsiębiorczym
uczniom chętniej zakładać własny biznes w naszym mieście.Opiekunami uczniów byli Magdalena Drohojowska, Krzysztof Kaptur, Sebastian Janus.

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości (Global Entrepreneurship Week) 
to międzynarodowy projekt promujący świadomy rozwój, 

aktywną postawę wobec życia i podejmowanie biznesowych inicjatyw. 
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III  m i e j s c e   A n g e l i k i   B ł a ż e j e w s k i e j 
w konkursie ogólnopolskim na esej
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Wielki sukces odniosła 
Angelika Błażejewska, 

która zdobyła III miejsce 
w Ogólnopolskim Konkursie

Literackim na esej
„Jesteśmy powołani do prawdy”  

Konkurs został
ogłoszony przez
Gimnazjum nr 1 im.
 ks. S. Konarskiego 
w Lublinie, a patronat
nad nim objęli 
Ks. Kardynał
Kazimierza Nycz -
Metropolita
Warszawski,
 Krzysztof Babisz -
Lubelski Kurator
Oświaty, 
Jacek Welter -
 Dyrektora Oddziału
Instytutu Pamięci
Narodowej 
w Lublinie, Marian Król
-  Przewodniczący

 Zarządu Regionu
Środkowowschodniego
NSZZ „ Solidarność”.
 Na konkurs Angelika
napisała esej
pt. "Mamy
wypowiadać prawdę,
gdy inni milczą.
Wyrażać miłość i
szacunek, gdy inni
sieją nienawiść.  
Zamilknąć, gdy inni
mówią. Modlić się,
gdy inni przeklinają.
Pomóc, gdy inni nie
chcą tego czynić.
Przebaczyć, gdy inni
nie potrafią. Cieszyć
się życiem, gdy inni
je lekceważą”. 

O konkursie pisano 
w prasie lubelskiej 

a relację z rozdania nagród 
nadało lokalne radio

Jury konkursu tworzyli:
prof. Mieczysław Ryba
– wykładowca
Katolickiego
Uniwersytetu
Lubelskiego,dr Piotr
Makarzec – Prezes
Zarządu Fundacji
Instytut im. Kazimierza

Wielkiego w Lublinie
oraz dr Piotr
Gawryszczak –
Wiceprezes Zarządu
Fundacji Niepodległości
w Lublinie. Konkurs
cieszył się ogromnym

zainteresowaniem.
Łącznie ze szkół
podstawowych,
gimnazjów i szkół
ponadgimnazjalnych
wpłynęło 249 prac
konkursowych
z wszystkich

16 województw Polski 
z 91 szkół, 
a organizatorzy
podkreślali, że poziom
przysłanych prac, 
był zaskakująco
wysoki. 
Gratulujemy!!!

I MIEJSCE PATRYKA SOCAŁY 
W KONKURSIE REGIONALNYM

.

.

.

. .

17.11.2014 r. w Muzeum Górnictwa 
w Zabrzu odbył się finał

 XIV konkursu Gawędziarskiego
 „Jo wom godom”. 

Konkurs został zorganizowany  przez CENTRUM
EDUKACJI TWÓRCZEJ – ognisko Pracy
Pozaszkolnej nr 4 w Zabrzu oraz Wydział
Oświaty Urzędu Miejskiego w Zabrzu, Muzeum
Górnictwa Węglowego w Zabrzu, Uniwersytet
Śląski,  Wydawnictwo „Sapientia”. Patronat
merytoryczny nad imprezą objął WOM ODN w
Katowicach, zaś patronat medialny „Nowiny
Zabrzańskie”. 

W konkursie wzięło udział 36 uczniów z Piekar
Śląskich, Gliwic, Zabrza, Rudy Śląskiej, Rybnika,
Chorzowa. Finalistów oceniało profesjonalne
jury: prof. Uniwersytetu Śląskiego w
Katowicach Helena Synowiec - językoznawca,
specjalistka od gwary, autorka wielu publikacji na
temat wychowania językowo-kulturowego
młodego pokolenia.,dr hab. Danuta Krzyżyk -
pracownik naukowy UŚ, również językoznawca
oraz Nina Wolska-Pruszowska –
reżyser.Oceniano m.in. kulturę języka,
poprawność gwary śląskie,�oryginalność tematu
lub tekstu, ciekawą autoprezentację, ogólny
wyraz artystyczny (w tym dykcja, obycie
sceniczne). We wszystkich aspektach Patryk
Socała okazał się perfekcyjny, 

no i ... zwyciężył.

.

KONKURS WIEDZY O MEDIACH

Wielkie gratulacje dla naszych uczniów, 
którzy zakwalifikowali się 
do zawodów okręgowych 

w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Mediach. 

Są to:
Wiktoria Duka z kl. I LA
Mateusz Greń  z kl. I LA

Angelika Koszelnik z kl. III LB
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Angelika Błażejewska trzecia w kraju
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Miło nam
poinformować, że
nasza koleżanka z
klasy II LB – Angelika
Błażejewska
zajęła III miejsce
 w Ogólnopolski
Konkurs Literacki
„Jesteśmy powołani
do prawdy” Konkurs
został ogłoszony przez
Gimnazjum nr 1 im. ks.
S. Konarskiego w
Lublinie, a patronat nad
nim objęli Ks. Kardynał
Kazimierza Nycz –
Metropolita
Warszawski, Krzysztof
Babisz - Lubelski
Kurator Oświaty, Jacek
Welter - Dyrektora
Oddziału Instytutu
Pamięci Narodowej w
Lublinie, Marian Król -
Przewodniczący
Zarządu Regionu
Środkowowschodniego
NSZZ „ Solidarność”.
Na konkurs Angelika

napisała esej pt.
"Mamy wypowiadać
prawdę, 
gdy inni milczą.
Wyrażać miłość
 i szacunek, gdy inni
sieją nienawiść.
Zamilknąć, gdy inni
mówią. Modlić się, 
gdy inni przeklinają.
Pomóc, gdy inni nie
chcą tego czynić.
Przebaczyć, gdy inni
nie potrafią. Cieszyć
się życiem, gdy inni je
lekceważą” . 
Jury konkursu tworzyli:
prof. Mieczysław Ryba
– wykładowca KUL, ,dr
Piotr Makarzec - 
Wiceprezes Zarządu
Fundacji Niepodległości
w Lublinie. Łącznie ze
szkół wpłynęło 249
prac z 91 szkół z całej
Polski.

red.

„Wszechstronny Konkurs 
Konesera Polszczyzny”

O konkursie pisano 
w lokalnej prasie lubelskiej

7 listopada 2014 r w Pałacu Młodzieży w
Katowicach  pod patronatem Komisji
Dydaktycznej Rady Języka Polskiego i Katedry
Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej
Uniwersytetu Śląskiego odbyła się
szósta edycja „Wszechstronnego Konkursu
Konesera Polszczyzny”. Celem konkursu jest
rozwijanie praktycznej umiejętności
posługiwania się językiem ojczystym,
właściwe używanie słów oraz związków
frazeologicznych, no i poprawne pisanie,
czasami karkołomnych słów. 
W tym roku Centrum Edukacji reprezentowali: 

Bartosz Mąsior z kl. II LB 
i Bartłomiej Górski z kl. IV TB
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WĘDRUJEMY PO KRAKOWSKIM BRUKU...

SZKOLNY  KONKURS
 ORTOGRAFICZNY  

KONKURS WIEDZY
O KINIE POLSKIM

1 października 2014r.
p. prof. Krzysztof
Kurczyna i p.prof.
Krystyna Hryszkiewicz
zorganizowali Szkolny
Konkurs Ortograficzny.
Wzięło w nim udział 
18 uczniów z liceum
 i technikum. 
Nie wszyscy poradzili
sobie z takimi
pułapkami
ortograficznymi
jak: hip-hop, mini show,
strzyżyk wole oczko,
superrandka,
wygooglował, tere-fere,

hocki-klocki, tete-a-
tete, rachu-ciachu,
rejwach.Zatem tym
bardziej gratulujemy
zwycięzcom.
Najlepszymi okazali się

LICEUM:
Robert Kirschniok 

Wiktoria Duka 

TECHNIKUM:
Adam Paszyna   

Bartłomiej Górski 

red

..

8 października 2014r. uczniowie klas II LB, II LA
i III Lb pod opieka prof. Z.Izdebskiego, A.Łacwika i
J.Leszczyńskiej wyjechało na wycieczkę do
Krakowa, by przejść Szlakiem kultury przełomu
XIX/XX wieku. Dla niektórych był to Kraków
zupełnie nieznany. Skałka  z grobami
zasłużonych, kościół oo Franciszkanów ze
w s p a n i a ł y m i witrażami Stanisława
Wyspiańskiego, podziemia w kościele Piotra i
Pawła prowadzące do krypty Sławomira Mrożka
i Piotra Skargi. No  i wreszcie Galeria
Malarstwa XIX w. w Sukiennicach. To miejsce
oszołomiło wszystkich uczestników wyjazdu.
Szczególnie maturzyści wzdychali z lekkim
przerażeniem, uświadamiając sobie,  że
omawiane przez panią przewodnik obrazy, mogą
pojawić się w zestawach do egzaminu
maturalnego i wtedy trzeba by było je
samodzielnie omówić.

Wyjazd okazała się sympatyczną imprezą.
Szkoda tylko, że pogoda dała nam nieco w kość.
Jeszcze do mrozów w tym roku nie
przywykliśmy.

red.

.

.

5 listopada 2014r.
prof.Krzysztof

Kurczyna
zorganizował

 Szkolny Konkurs
Wiedzy o Polskim

Filmie. Wzięło w nim
udział 22 uczniów.

Uczestnicy konkursu
musieli zmierzyć się

z 
testem wielokrotnego

wyboru, na który
składało się 28 zadań

zamkniętych.
Sprawdzały one

wiedzę z zakresu

kina polskiego po
1945 roku. Tu

znajomość filmów,
reżyserów i aktorów,

festiwali i nagród,
czasopism i krytyków

filmowych, uczelni
filmowych i muzeów

filmu. 

A OTO LAUREACI:
I miejsce:

 Patrycja Pawlak 
Artur Wojtynek 

II miejsce: 
Kamil Śmigowski 

III miejsce: 

REDAKCJA:

Michał Łanecki

Adam Kula

Bartłomiej Górski

Mateusz Greń

Wiktoria Duka

Adam Kołodziej

OPIEKUN:
Jolanta Leszczyńska

OGŁOSZENIE
Masz ciekawe zdjęcie,
chcesz napisać artykuł
do gazetki Orbit Inside

wyślij materiały 
na adres mailowy:

orbit.inside@interia.pl

Z apraszamy! FOTO: Patrycja Pietrzak
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