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KULISY CENTRUM 
Gazetka Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1  

w Gliwicach 

    Dziękuję wszystkim pracownikom oraz rodzicom  

      za współpracę, za udział w życiu szkoły i pomoc w realizacji wielu przedsięwzięć. 

        Uczniom oraz wszystkim pracownikom szkoły  

            życzę  wakacyjnych radości:  

  słońca, podróży, bezpiecznych przygód , niezapomnianych wrażeń, odpoczynku i dobrego humoru,  

   abyście mogli wrócić z nowym zapałem i entuzjazmem do szkoły  

      w nowym roku szkolnym 2018/2019. 

            Krystian Szatka,  dyrektor CKZiU nr 1 

 

 

Powiedział mi kiedyś mój tata 
I miał, jak się zdaje, rację, 
Że największym wynalazcą 
Wszechświata był ten 
Co wynalazł Wakacje. 
Smutno by było na świecie 
Bez tego wynalazku. 
Stwierdzicie to sami, kiedy będziecie 
Nad rzeką gdzieś 
Albo w lasku. 
Tak świetnie w dodatku się składa 
(największe to dojrzą matoły), 
Że okres Wakacji akurat wypada 
Na czas niechodzenia do Szkoły. 
Gdyby na przykład w innym terminie 
Miały mieć miejsce Wakacje 
Byłyby chyba kłótnie w rodzinie 
I spore komplikacje. 
A tak, żyć mogą w klimacie zgody 
Wakacje i Nauka... 
Życzę Wam wszystkim pięknej pogody 
I niech Wam kukułka kuka! 

                        Ludwik Jerzy Kern 
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 Wybór odpowiedniej szkoły średniej to bardzo ważna decyzja. Na jaki profil się zdecydować, a może zamiast 

decydować się na liceum warto pomyśleć o technikum lub szkole zawodowej? 

26 kwietnia odbyły się Targi Edukacyjne – Education Fair 2018 w Hali Sportowej przy Centrum Kształcenia  

Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gliwicach.  Organizatorem był Gliwicki Ośrodek Metodyczny we współpracy  

z Miastem Gliwice. Targi Edukacyjne skierowane były do rodziców, uczniów i uczennic wszystkich typów szkół  

i placówek oświatowych, natomiast uczniowie najstarszych klas szkół podstawowych i gimnazjów przybyli  

w zorganizowanych grupach. Stoiska wystawiennicze stanowiły znakomitą sposobność do zapoznania się z ofertą 

edukacyjną większości gliwickich szkół ponadgimnazjalnych. Dużym atutem Targów była możliwość bezpośredniej 

rozmowy z nauczycielami i uczniami z konkretnych szkół. Gimnazjaliści mogli osobiście przekonać się, na czym 

polega konkretny zawód. 

Wśród  szkół prezentujących swoją ofertę edukacyjną oczywiście nie zabrakło efektownego stoiska CKZiU nr 1. 

Nasz wizerunek już tradycyjnie został wzbogacony o pokaz sztuki barmańskiej w wykonaniu ucznia naszej szkoły, 

natomiast młodzież klas gastronomicznych przygotowała drobny poczęstunek. Nie zabrakło licznych konkursów  

i  atrakcji. Największym powodzeniem cieszył się pokaz wirtualnej rzeczywistości przy pomocy okularów VR.  

Licznej grupie zaangażowanych, pełnych energii i uśmiechu uczniów serdecznie dziękujemy za reprezentowanie 

szkoły! 

Oferta CKZiU nr 1 na rok szkolny 2018/19 obejmuje również nowe kierunki, które proponujemy absolwentom  

gimnazjów, czyli Cukiernik i Piekarz.  

Targi Edukacyjne cieszyły się bardzo dużą popularnością i dały niecodzienną okazję ku temu, by spotkać się  

w jednym miejscu, porozmawiać i obrać kierunek na przyszłość.  
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 26 kwietnia 2018 r. w naszej pięknej auli odbyła się kolejna edycja szkolnego konkursu "Królewskie zabawy 

z językiem". Do rywalizacji stanęło 17 dwuosobowych drużyn, które zmierzyły się z trzema konkurencjami - testem 

dotyczącym poprawności językowej przygotowanym na platformie internetowej Kahoot!, ze zgadywankami  

frazeologicznymi i kalamburami związanymi z polskimi przysłowiami. Do ścisłego finału dostało się pięć drużyn:  

2 ta, 2 au, 2 al, 3 tt, 3 au, które musiały napisać listy skierowane do pana dyrektora Krystiana Szatki i wypełnione 

jak największą liczbą archaizmów. Sumą punktów ze wszystkich etapów konkursu zwyciężyli reprezentanci  

następujących klas:  

I miejsce - Paulina Kowalczyk i Oktawian Supeł z 3 TT  

II miejsce - Angelika Wojtysiak i Magda Kwiecień z 2 AU 

III miejsce - Patrycja Nowak i Martyna Boksa z 2 TA 

Serdecznie gratulujemy! Dziękujemy także wszystkim za świetną, polonistyczną zabawę. 

 Ewa Rutkowska i Tatiana Sieradzka-Klinik  

 24 kwietnia w naszej szkole odbyła się czwarta edycja międzyszkolnego konkursu gastronomicznego dla  

gimnazjalistów Mini Mastechef. W zmaganiach wzięło udział 12 dwuosobowych zespołów z gimnazjów i szkół 

podstawowych miasta Gliwice. Tematem przewodnim tegorocznej edycji były naleśniki. Uczniowie mieli za  

zadanie przygotować dwie porcje wylosowanej wcześniej potrawy. Dzielnych zawodników wspierali radą  

i pomocną dłonią starsi koledzy - uczniowie klas gastronomicznych z CKZiU nr 1. Po zaciętej walce, która trwała 

do ostatniej minuty, komisja wyłoniła zwycięzców konkursu. Oceniano wygląd potrawy, estetykę podania  

i oczywiście smak. Bezapelacyjnymi zwycięzcami okazała się drużyna nr 2 w składzie Mateusz Nowak i Marceli 

Lewicki uczniowie z Gimnazjum nr 4 pod kierownictwem Kasandry Schmidt z klasy 3 bu. Uczniowie zrobili  

naleśniki jaglane. Kolejny Mini Masterchef już za rok.  

Serdecznie zapraszamy.  
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ZRÓB COŚ DLA SIEBIE! ZRÓB COŚ DLA ZIEMI, BO 

JESTEŚ MŁODYM PROSUMENTEM  

i RECYKLING NIE JEST CI OBCY! 
  

 Najpierw w marcu 2018 roku w CKZiU odbyło się  

wielkie zbieranie używanych rzeczy. Uczniowie chętnie  

przynosili: 

 koszulki bawełniane i spodnie dżinsowe 

 guziki, koraliki, cekiny 

 włóczkę, wełnę, bawełnę, czapki, szaliki, swetry do sprucia 

 paski, wstążki, tasiemki , pasmanterię 

 filc, kawałki materiałów 

 Potem wszystkie te produkty zostały wykorzystane w Warsztatach rękodzieła przy gorącej czekoladzie. które 

odbyły się pod koniec kwietnia. Wzięli w nich udział uczniowie z klasy: 1al, 2tt. 2bu i 4bu. 

Wszyscy amatorzy robótek ręcznych mieli zadanie główne : ZRÓB SOBIE TORBĘ!  

 Były przeróżne możliwości i wiele ciekawych pomysłów. Radą i pomocą służyła zaproszona do naszej szkoły 

mistrzyni krawiectwa, a robić na drutach uczyła pani dyrektor Bożena Niedbała. Wysiłki i starania młodzieży zostały 

wynagrodzone gorącą czekoladą. Panie Ewa Szombara i Joanna Uramowska, które warsztaty przygotowały, dziękują 

uczestnikom za cierpliwość i wytrwałość. Te cechy bardzo pomogły w powstawaniu finałowych toreb. 

 18 kwietnia 2018 roku odbyła się wycieczka Klasy rycerskiej 2 AL, Złotej trzynastki 

i laureatów różnych konkursów z poprzedniego roku szkolnego.   

 Młodzież wraz z opiekunkami, p. Jadwigą Jabłońską, Ewą Rutkowską i Tatianą Sieradzką-Klinik, miała  

okazję zwiedzić wspaniały i imponujący Zamek Książ   oraz Sztolnie Walimskie, tzw. kompleks Rzeczka (jeden  

z siedmiu kompleksów RIESE wybudowanych przez Niemców w czasie II wojny światowej w Górach Sowich). 

Wyjazd był wyjątkowo udany. Pogoda nam sprzyjała, humory dopisywały, przewodnicy okazali się ludźmi z pasją,  

a kierowca naszego autokaru sympatyczną osobą.  

 Wycieczka odbyła się dzięki finansowemu wsparciu Rady Rodziców i przychylności pana dyrektora Krystiana 

Szatki, za co serdecznie dziękujemy. 

Wszystkie klasy Centrum zachęcamy do rywalizacji i walki  o tytuł Klasy rycerskiej.  

Naprawdę warto! 

http://www.ksiaz.walbrzych.pl/
http://sztolnie.pl/
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Doświadczenie praktyki uważa się za jedno z najważniejszych działań profesjonalnych, w jakich uczestniczy  

młodzież szkolna w trakcie realizacji programu kształcenia. Od absolwentów szkoły ponadgimnazjalnej oczekuje się 

nie tylko wszechstronnego wykształcenia i ugruntowanych wiadomości, ale również wiedzy o realiach, w których 

przychodzi funkcjonować przedsiębiorstwom. To w dużej mierze stanowi o wartości rynkowej absolwentów jako 

przyszłych pracowników lub przedsiębiorców. 

W myśl obowiązujących przepisów, celem praktyki zawodowej jest wprowadzenie do praktycznego  

wykonywania zawodu, kształcenie umiejętności zastosowania wiedzy teoretycznej zdobytej w toku nauki,  

zdobywanie doświadczenia w samodzielnym i zespołowym wykonywaniu obowiązków zawodowych, poznanie  

organizacji pracy, kształcenie wysokiej kultury zawodowej. Praktyka zawodowa służy integracji wiedzy teoretycznej 

z praktyką, jest przedsięwzięciem spajającym oba obszary.  

CKZiU nr 1 w poczuciu odpowiedzialności za prawidłową jakość kształcenia organizuje obowiązkowe  

praktyki zawodowe  na terenie Polski w: Kołobrzegu, Świnoujściu, Jastrzębiej Górze, Dziwnowie, Dziwnówku  

a także w Gliwicach i okolicy. W bieżącym roku w związku z realizacją projektu ”CKZiU odkrywa europejskie  

rynki pracy” praktyka zawodowa odbywa się we Włoszech. Nasi uczniowie wyjechali na praktyki zawodowe także 

do Francji. Współpracujemy z zakładami pracy z branży handlowej, ekonomicznej, gastronomicznej, turystycznej  

i hotelarskiej. Praktyka zawodowa pozwala osiągnąć zakładane efekty kształcenia, w zakresie wiedzy, umiejętności  

i kompetencji społecznych. Młodzież naszej szkoły miesięczną praktykę zawodową rozpoczęła 14 maja 2018 r.  

A o to kilka zdjęć przesłanych przez młodzież, która pochwaliła się jak przebiegają praktyki zawodowe: 

 Beaulieu-Sur-Dordogne  - Francja   

Parma - Włochy 

Polska 
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Październik - Międzynarodowym Miesiącem Bibliotek Szkolnych: z tej okazji biblioteka szkolna ogłosiła konkurs 

na NAJCIEKAWSZE OPOWIADANIE, KTÓREGO AKCJA DZIEJE SIĘ W BIBLIOTECE. Prace można było 

składać do końca listopada, a ogłoszenie wyników odbyło się przed świętami. Przypominamy, nagrody zdobyli: 

I miejsce:   - Patrycja Mędrala z klasy 4 tt 

II miejsce:  - Rafał Woźniczek z klasy 4 al 

III miejsce: - Piotr Stasiów z klasy 4au 

                                                 -Denis Małysa z klasy 4 au 

Zwycięskie opowiadanie pod tytułem „Chłopak z biblioteki” zostało opublikowane w poprzednim numerze gazetki. 

Teraz kolej na drugie miejsce. Rafał Woźniczek w swoim opowiadaniu „Anielskie dziecię” przeniósł nas…...no 

właśnie, gdzie - przeczytajcie poniżej :) 

Od śmierci jej rodziców minęło osiem lat. 

To była piękna czerwcowa niedziela. Ptaszki ćwierkały wesoło, a promienie słońca 

czule muskały zaspaną jeszcze ziemię. Jak co niedziela, po porannej mszy,  

Michalina wraz z rodzicami i o rok starszą siostrą Judytą pojechali na rodzinny 

obiad do mieszkającej trzydzieści pięć kilometrów od ich domu babci. Jak nigdy, tego dnia spóźnieni, wybrali  

podróż autostradą. Dosłownie dwa kilometry przed zjazdem z autostrady zderzyli się czołowo z pijanym kierowcą. 

Ocalała tylko czteroletnia Michalina. Oba samochody przypominały harmonijkę. Strażacy do dzisiaj nie wiedzą  

jakim cudem to dziecko nie podzieliło losu członków swojej rodziny. Ostatnim, co zapamiętała z tamtego dnia, była 

twarz mężczyzny, którego nigdy wcześniej nie widziała, lecz wydała się jej bardzo znajoma. Lewy policzek skąpany 

był w błękitnym płomieniu, a może to była tylko refleksja słońca? Do dzisiaj się nad tym zastanawiała, kiedy  

zamykała oczy każdej nocy w łóżku w czterech ścianach pokoju sierocińca. Tak, mimo licznej rodziny nikt nie  

przygarnął małej, a to wszystko za sprawą babci, która w szpitalnej sali, przy łóżku dziewczynki oznajmiła, że przez 

to "nasienie szatana" straciła ukochaną córkę. Nikt nie śmiał sprzeciwić się charyzmatycznej emerytce, tak więc  

Michalina została zupełnie sama. 

Wracając ze szkoły wstąpiła do biblioteki, która była miejscem, gdzie zawsze czuła się najbezpieczniej dzięki pani 

Zosi – sympatycznej bibliotekarce, która zastępowała jej prawdziwą babcię. Traktowała ją jak własną wnuczkę,  

mimo iż własnych wnucząt się nie doczekała. 

 Witaj Dziubasku – pocałowała dziewczynę w czoło. Dawno cię u mnie nie było. 

 Dzień dobry pani Zosiu – uśmiechnęła się trzynastolatka. - Przyszłam oddać książki. 

 Już się z nimi uporałaś? - pokręciła z niedowierzaniem głową kobieta. 

 Jasne – dziewczynka wyszczerzyła białe niczym perełki zęby – i przyszłam po więcej! 

Staruszka roześmiała się w głos. 

 Ty to nigdy nie masz dosyć. 

 Uwielbiam czytać. To jedna z nielicznych rozrywek w sierocińcu. Dzięki książkom nie myślę o tym  

wszystkim, co mnie spotkało. 

 Rozumiem Serce. Czytaj jak najwięcej zdołasz, bo kto czyta, ma więcej niż jedno życie. 

Michalina uśmiechnęła się smutno i spojrzała przez okno na dwór, gdzie właśnie lunęło jak z cebra. 

 O nie! Nie zabrałam parasola – zmartwiła się. 

 Spokojnie Kochanie. Usiądź w czytelni, a ja zaparzę dla ciebie herbatę. 

W oczach dziewczynki zabłysły iskierki. 

 Na prawdę modę tu przeczekać? 

 Oczywiście – uśmiechnęła się staruszka. - Poczekaj Miałam tu gdzieś przygotowaną książkę dla ciebie. Na 

pewno cię zainteresuje. 

Kobieta wręczyła swojej ulubionej czytelniczce grubą księgę z szkarłatną okładką, na której nie widniał żaden tytuł, 

ani autor, uśmiechając się tajemniczo. Michalina podziękowała grzecznie i ruszyła w stronę czytelni. 

Gdy już wygodnie się rozsiadła, otworzyła księgę na samym jej początku. Ku jej zdziwieniu strona była pusta. Tak 

samo następna i każda kolejna. Wszystkie kartki były białe. Już miała wstać i powiedzieć o tym bibliotekarce, lecz 

nagle spostrzegła, że spod jej kciuka, który spoczywał na kartce, wypłynęły nagle litery, które ochoczo rozstawiły się 

na kartce. 
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Pani Zosia właśnie przyniosła herbatę, gdy dziewczyna zapytała: 

 Czy to mag... 

 Cii... - przerwała jej – po prostu czytaj – i oddaliła się do swojego biurka. 

Nie zastanawiając się ani sekundy dłużej, Michalina zaczęła pochłaniać oczami zdanie po zdaniu jak zaczarowana. 

Oczy skakały ze słowa na słowo, palce niecierpliwie wierzgały, aby przewrócić następną kartkę. Czytała z takim  

zawzięciem, że omal zapomniała o oddychaniu. Z tego transu wyrwało ją dopiero pukanie w szybę. Gwałtownie  

odwróciła głowę w stronę okna, lecz nie nic nie dostrzegła, więc prędko wróciła do lektury. Po chwili znowu  

usłyszała pukanie i znowu nic nie zastała po drugiej stronie szyby. Niechętnie odłożyła księgę i wstała, kierując  

się w stronę źródła tajemniczego odgłosu. Wpatrywała się dłuższą chwilę w deszczowy krajobraz, gdy nagle na  

parapecie wylądowała skrzydlata postać. 

 Anioł! - krzyknęła. 

Mężczyzna powoli odwrócił się twarzą do Michaliny i zapukał ponownie w szybę wykonując gest podobny do 

otwierania okna. Dziewczyna zrozumiała i wykonała polecenie skrzydlatego, a ten wskoczył do środka, strzepując 

jednym ruchem skrzydeł wodę z piór, po czym otulił się nimi jak kaftanem. Uśmiechnął się serdecznie i powiedział: 

 Cześć. 

 Hej – odpowiedziała po kilki sekundach Michalina. 

 Wzywałaś mnie. 

 Ja? Ja nic... 

 Usłyszałem wołanie twojej duszy. 

 Mojej... duszy? - powtórzyła z niedowierzaniem. 

 No przecież, że nie mojej. Ale urosłaś od ostatniego razu. Ile to już lat minęło? - zamyślił się na chwilę –  

Pewnie z osiem, co? 

Nagle ją olśniło. 

 To ty! Wtedy w samochodzie. - gdy wypowiedziała te słowa, dostrzegła nikły błękitny płomień na jego  

policzku. - Ty mnie uratowałeś. 

 Tak, to byłem ja – wyszczerzył równe, śnieżnobiałe zęby. 

 Ale dlaczego mnie? Dlaczego nie Judytę, albo mamę, czy tatę, tylko mnie? 

Skrzydlaty zasępił się, a po jego lewym policzku spłynęła łza, która natychmiast wyparowała przez błękitny  

płomień, który stał się jakby bardziej błękitny. 

 Nie było czasu, by uratować resztę, a ty jesteś dzieckiem z przepowiedni, więc musiałem cię ochronić. 

 Co? Jakim "dzieckiem z przepowiedni"? - w oczach pojawiły jej się łzy. 

 Jesteś dziedziczką klucza do Serca Chrystusa, czy inaczej Świętego Graala. 

 To jest jakiś żart, prawda? 

 A czy wyglądam, jakbym żartował? 

Spojrzała na jego twarz. Rubinowe oczy nie zdradzały najmniejszej oznaki kłamstwa, brwi zastygły w delikatnej 

fali, a ogień na policzku jakby lekko zabarwił się na szkarłatny. Nawet krople wody przestały kapać z jego włosów. 

 Wierzę ci – odparła, na co skrzydlaty uśmiechnął się nieznacznie. - Ale co ja mam teraz zrobić? 

Anioł chwycił dłoń Michaliny i zmaterializował w niej kryształowe pióro. Mieniło się ono wszystkimi kolorami  

tęczy i emanowało od niego przyjemne ciepło, które oddziaływało nie tylko dłoń, ale i rozgrzewało serce, dzięki  

czemu wszelkie troski umykały w dal. 

 Gdy będziesz potrzebować pomocy, przytul to pióro do piersi, a natychmiast przybędę. 

 Dziękuję, nie wiem co powiedzieć – zarumieniła się. 

 A teraz muszę już iść. Żegnaj. - Rozpostarł skrzydła, a z ich wewnętrznej strony, która dotychczas przylegała 

do jego ciała, promieniowało światło i zanim dziewczyna zdążyła o cokolwiek zapytać, pogrążyła się  

w głębokim śnie. 

Obudziła się w fotelu w czytelni i natychmiast spojrzała w stronę okna, lecz nic nie wskazywało na odwiedziny  

niezwykłego gościa. Spojrzała na księgę i w myślach zapytała: "Nawet nie poznałam twojego imienia", gdy nagle na 

okładce wypalił się złocistym ogniem tytuł – "Mika'el". Chwyciła księgę i otworzyła okładkę, gdzie widniał ten sam 

tytuł. Spostrzegła, że pod nim pojawiają się kolejne słowa, tym razem jakby pisane piórem, które głosiły: "ale dla 

ciebie wystarczy Michał", a po chwili w dole strony pojawiło się: "P.S. Jestem Archaniołem, ale to taki mały  

szczegół". 

Michalina zamknęła księgę i pobiegła do bibliotekarki pokazać swoje odkrycie, lecz napis zniknął bez śladu. 

 Serce, od tych książek masz wybujałą wyobraźnię – zaśmiała się w głos. 

Dziewczyna wróciła na miejsce i ponownie otworzyła księgę. Tym razem znalazła pióro – to samo, które dał jej  

Michał. W dalszym ciągu emanowało od niego przyjemnym ciepłem i mieniło się wszystkimi kolorami tęczy.  

Michalina uśmiechnęła się pod nosem i wyszeptała cichutkie "Dziękuję". 
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Wakacje to czas wyjazdów, 

poznawania 

ciekawych ludzi i miejsc, 

czas zabawy, relaksu i wypoczynku. 

Wszystkim korzystającym 

z bogatych darów lata 

życzymy, 

aby nadchodzące miesiące 

wypełniły miłe przeżycia, 

prawdziwy relaks i radość. 

Aktywnego i bezpiecznego wypoczynku  

oraz szczęśliwego powrotu. 

Z uśmiechem i sympatią, 

Redaktorki gazetki 

Nareszcie nastąpi upragniony, długo oczekiwany, w większości solidnie zapracowany okres wypoczynku. 

BIBLIOTEKA SZKOLNA  ZAPRASZA 

UCZNIÓW i PRACOWNIKÓW SZKOŁY 

DO WZIĘCIA UDZIAŁU W 

 KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM pt.: 

„Przyłapani na czytaniu” 
Regulamin konkursu: 

1.Warunkiem udziału zdjęcia w konkursie jest obecność książki, 

2. Akcja trwa do 15 października 2018 r., 

3. Zdjęcia przysyłajcie na adres: biblioteka@ckziu.gliwice.pl lub przynieście do biblioteki, 

4. Atrakcyjną nagrodę wygrywa najciekawsze zdjęcie. 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnego publikowania zdjęć prac nadesłanych na konkurs  

w mediach:  Internecie, prasie, gazetkach szkolnych. 

Jednocześnie informuje, że wizerunek osoby na zdjęciu będzie wykorzystywany tylko i wyłącznie w celu promocji  

i potrzeb funkcjonowania Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gliwicach.  
 

          Wszelkie pytania lub niejasności prosimy kierować do biblioteki szkolnej. 


