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W s p o m n i e ń  c z a r ...

N O W Y  R O K   S Z K O L N Y
S     T     A     R     T

1.09.2014 to dzień
rozpoczęcia kolejnego roku
szkolnego. Dla jednych    to
powrót do starej budy, do
sprawdzonych przyjaciół.    
                 
Dla innych nowy etap życia
– nowa szkoła, nowi
koledzy, nieznani
nauczyciele. Na uroczystym
rozpoczęciu roku szk.
2014/2015 w CE

pojawili się przedstawiciele
zabrzańskiej oświaty,
odczytano, jak co roku
pisma rzecznika praw
dziecka i pani minister. 
Przedstawiono także
zmiany w naszym
kierownictwie. M.in. pan dyr.
M. Kitel poinformował
wszystkich, że nowym
wicedyrektorem szkoły
został p. Mariusz Świetlik.

odszedł na emeryturę, a
jego obowiązki przejął pan
Mariusz Świetlik. No i
niektórzy miłośnicy historii
 zadają sobie tylko jedno
pytanie „Czemuś nas
opuścił ?”. .

.

. .
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40-lecie G W A R K A

.

.

Szkolny Klub
Sportowy Gwarek
Zabrze działający
 przy Centrum
Edukacji obchodził
swoje 40-lecie. Z tej
okazji zorganizowano
liczne uroczystości,
spotkania, mecz z
gwiazdami. W trakcie

różnych imprez
towarzyszących
obchodom
przypomniano nam,
 że tutaj rozpoczynali
swoje pierwsze
sportowe sukcesy
jedni z najlepszych
piłkarzy ostatnich
dekad. m.in.

Łukasz Piszczek,
który był gościem
honorowym spotkania
z obecnymi
piłkarzami CE, Kamil
Kosowski, Marcin
Kuźba, Tomasz
Bandrowski, Michał
Probierz, Adam
Danch, Marcin
Malinowski. 

To tylko nieliczni,
którzy znaleźli się nie
tylko w kadrze Polski,
ale grali na
największych
europejskich
stadionach. 
Nie dziwi nas zatem, 
że z okazji 40-lecia
klubu życzenia

przesłał sam prezes
PZPN-u Zbigniew
Boniek. 

W szkole natomiast
prawdziwą fetę
przygotowała p.prof.
Renata  Korus.
Zorganizowała ona

przedstawienie,
w którym "gwarki" 
nie tylko pokazały
siebie jako świetnych
sportowców, 
ale również
piosenkarzy, aktorów
i kabareciarzy
z poczuciem humoru,
potrafiących śmiać się i
bawić. 
Uroczystość uświetnili
również poprzez swoją
obecność
przedstawiciele
Oświaty w Zabrzu 
i Dyrekcja szkoły,
nauczyciele, trenerzy,
rodzice, koledzy
i koleżanki 
z poszczególnych
klas. 

Było naprawdę
 S U P E R !  

Rusza Szkolny Dyskusyjny Klub Filmowy 
„O R I O N"

15 września w poniedziałek tradycyjnie w sali 220, czyli w pracowni
polonistycznej na II piętrze, ruszył Szkolny Dyskusyjny Klub Filmowy „Orion"
(opiekun: mgr Krzysztof Kurczyna). Były pewne obawy, czy uda się
przedłużyć jego istnienie, albowiem w tym roku szkolnym nie udało się
uruchomić klasy medialnej (pomimo opracowanego wcześniej atrakcyjnego
programu autorskiego). Ta klasa miała być inna od wcześniejszej filmowej,
tzn. dodano do kina także w szerszym zakresie telewizję (seriale), Internet
 i reklamę.Mimo to na pierwsze inauguracyjne spotkanie przyszło aż 27 osób
– to rekord w historii szkoły (co prawda 7 osób to byli studenci, czyli nasi
absolwenci z filmowej właśnie ubiegłorocznej klasy III La). Ostatecznie
wstępnie po zajęciach zapisało się do naszego filmoznawczego kółka
bodajże 18 uczniów z kilku różnych klas liceum i również technikum, 
ale lista nie jest jeszcze ostatecznie zamknięta. To dobrze wróży na
następne nawet 2-3 lata.Cieszy to tym bardziej, że właśnie w 2015 roku
SDKF będzie obchodził już 15-lecie swej nieprzerwanej działalności.

(chyba najdłużej 
w mieście, jeżeli
chodzi 
o szkoły).Zajęcia
(prelekcje, pokazy
filmowe i dyskusje)
będą odbywać się jak
zazwyczaj co 2
tygodnie w poniedziałki
0 17.00.  Zajmować się
będziemy kinem
gatunków, podzielonym
na kilka bloków
tematycznych –
najpierw będziemy się
straszyć (horror 
i thriller), potem
udawać kowbojów
(western) i także śmiać
się (komedia).

Przyjrzymy się także współczesnemu kinu
polskiemu. Stawiamy tak jak poprzednio na kino
ambitne, mądre, ale też widowiskowe, co nie
znaczy płytko efekciarskie.Potem na rozgrzewkę
była analiza krótkiego interesującego filmiku
animowanego Tomka Bagińskiego „Rain" 
i następnie część właściwa, czyli pokaz filmu
„Znaki" z Melem Gibsonem. Dyskusja była dość
interesująca. Pod koniec września zmierzymy się
z „mocnym" horrorem Kanadyjczyka Davida
Cronenberga pod tytułem „Mucha". Sądzę, 
że te zajęcia nie tylko pozwalają przyjemnie 
i pożytecznie spędzić czas, ale zaprocentują 
na maturze z języka polskiego, zwłaszcza 

na ustnej. Serdecznie  
zapraszamy !!! kk

..

FOTO: M. Łanecki
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OTWARCIE NOWOCZESNEJ PRACOWNI KOMPUTEROWEJ
W RAMACH PROJEKTU UNIJNEGO

TO SZANSA

.

30.09.2014 w CE
 w ramach projektu
"Mam zawód, mam
pracę w regionie”
otwarto nowoczesną
pracownię
komputerową. 
Jej opiekunem 
i administratorem
został pan prof.
Sebastian Janus.
Uroczystość otwarcia
pracowni stała się
okazją do zaproszenia
p. prezydent miasta
Małgorzatę Mańkę-
Szulik oraz p.
naczelnik Ewę
Wolnicę. 
Dzięki otrzymanym
środkom
 z Europejskiego
Funduszu Społecznego
baza komputerowa
szkoły otrzymała

15 nowoczesnych
stanowisk 
wraz z zestawami
multimedialnymi takimi
jak chociażby projektor
i przenośna tablica
interaktywną. Sala
została dodatkowo
wyposażona 
w aparaturę
elektryczno-
elektroniczną między
innymi: mierniki
uniwersalne, przyrządy
do łączenia i obróbki
przewodów
elektrycznych.
Taki sprzęt pozwoli
lepiej przygotować się
uczniom naszej szkoły 
do egzaminów
 zawodowych.

red.

30 września 2014
wielkie otwarcie 
w Centrum Edukacji

P R O J E K T Y   U N I J N E 
TO SZANSA NA PRZYSZŁY SUKCES 

Może nie wszyscy wiedzą, że od kilku lat, uczniowie technikum mają możliwość wzięcia udziału w różnorodnych projektach unijnych. Są to wizyty
studyjnych, zajęcia z doradztwa zawodowego i inne, w ramach których w zależności od potrzeb uczniowie mogli skorzystać   z kursu prawa jazdy oraz
wyspecjalizowanych szkoleń takich jak szkolenie SEP-owskie dla techników elektroników czy ECDL dla informatyków. Szkolenia te były bogate w wiedzę,
która w dużym stopniu uzupełniła dotychczasową. Szkolenie SEP-owskie umożliwia uzyskanie certyfikatu ,,Stowarzyszenia Elektryków Polskich”, dzięki
któremu można wykonywać prace związane z elektryką w zależności od nadanych uprawnień. Z kolei kurs ECDL polegał na zapoznaniu się z programem
Microsoft Office i jego praktycznym zastosowaniem w dużych firmach oraz małej początkującej (raczkującej) działalności gospodarczej.

                                                                           Dawid Piecha
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S K A R B N I K O W E   G O D Y

STYPENDIUM PREZESA
RADY MINISTRÓW

W tym roku deklaracje przyjmuje  pani dyrektor
Joanna Pytlik. Zegar maturalny ruszył...

red.

To już kolejna odsłona tej plenerowej
imprezy, połączona z obchodami 

92 rocznicy nadania Zabrzu 
praw miejskich.

PAMIĘTAJCIE
tylko do końca

września możesz
złożyć deklarację.

Pochód w tym roku
(jak i maskarada)
może był nieco krótszy
czy mniej efektowny
niż 
w 2013 roku, niemniej
przemarsz zgromadził
tłumy mieszkańców.
Pogoda była w kratkę,
ale najważniejsze, 
że przestało padać.
Zbiórka w szkole była o
godz. 10.00,
po rozdaniu gadżetów
promocyjnych
(sercotornistry, logo,
transparenty itd.)
ruszyliśmy do centrum
miasta. Może była
połowa naszych
uczniów, ale
większość placówek
nie miała wcale więcej
(pogoda też nie
stanowiła zachęty).
 Po godzinie 11.00
ruszyliśmy 
w pochodzie ulicą
Wolności: przedszkola,
gimnazja, szkoły
ponadgimnazjalne,
sportowcy 
(m.in. karate i aikido),
przedstawiciele
zaprzyjaźnionych
miast (Niemcy
z Sangerhausen 

rozdawali piękne róże),
różne organizacje
społeczne i polityczne
(w tym Ruch Autonomii
Śląska), rzemieślnicy
 i przedsiębiorcy,
instytucje miejskie,
„wojskowi" z grup
rekonstrukcyjnych etc.
Było ciekawie
 i kolorowo,
wysportowane
dzieciaki robiły
szpagaty,
cheerleaderki
pokazywały nie tylko
nogi, szpanowały
pojazdy zabytkowe 
i militarne. 
Nasze serce
wykonane 
z wielu świecących
żaróweczek zwracało
powszechną uwagę,
mieliśmy też napis
„Centrum Edukacji"
złożony
 z pojedynczych liter
niesionych przez
naszych
uczniów.Dobrym
pomysłem było
ukazanie analogii
między skrótem nazwy
naszej szkoły 
a europejskim znakiem
jakości (CE).

.

.

Na początku roku
szkolnego 2014/2015
zachęcamy
wszystkich uczniów
Centrum Edukacji do
podjęcia walki 
o stypendium Prezesa
Rady Ministrów.
Przypomnijmy, 
że w ubiegłym roku,
nagrodę taka otrzymało
dwoje uczniów: 
Marta Kot 
 i Piotr Kudzia.
Nagrody wręczono im
9 grudnia 2013 r.
a w uroczystościach

wzięło udział sporo
przedstawicieli władz
oświatowych
 i samorządowych:
poseł na Sejm RP,
wicekurator śląski,
wiceprezydenci
Zabrza 
i Rudy Śląskiej,
naczelnicy wydziałów
oświaty. Takich
uroczystości się nie
zapomina. Powalczcie
w tym roku 
o jakieś osiągnięcia
naukowe,w dziedzinie
sportu czy kultury.
Życzymy powodzenia

.

.
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