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KULISY CENTRUM 
Gazetka Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1  

w Gliwicach 

       Narodowe Święto Niepodległości to jedno z najważniejszych świąt państwowych. Dla Polaków to dzień  

szczególny – po 123 latach zaborów nasza ojczyzna odzyskała suwerenność. Rok 2018 wyznacza rocznicę szczególną 

– jest to bowiem już setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości.  

       Wybór 11 listopada uzasadnić można z zakończeniem I wojny światowej - zawarciem rozejmu w Compiègne  

11 listopada 1918, pieczętującego ostateczną klęskę Niemiec. Dzień wcześniej przybył do Warszawy Józef Piłsudski. 

W tych dwóch dniach, 10 i 11 listopada 1918, naród polski uświadomił sobie w pełni odzyskanie niepodległości,  

a nastrój głębokiego wzruszenia i entuzjazmu ogarnął kraj. Jędrzej Moraczewski opisał to słowami: „Niepodobna  

oddać tego upojenia, tego szału radości, jaki ludność polską w tym momencie ogarnął. Po 120 latach prysły kordony. 

Nie ma „ich”. Wolność! Niepodległość! Zjednoczenie! Własne państwo! Na zawsze! Chaos? To nic. Będzie dobrze. 

Wszystko będzie, bo jesteśmy wolni od pijawek, złodziei, rabusiów, od czapki z bączkiem, będziemy sami sobą  

rządzili. (...) Cztery pokolenia nadaremno na tę chwilę czekały, piąte doczekało.(...)„ 

        Dzień 11 listopada ustanowiono świętem państwowym po raz pierwszy dopiero w 1937 roku. W latach 1939-44 

podczas okupacji hitlerowskiej oraz w okresie od 1945 do 1989 roku, w czasie rządów komunistycznych obchodzenie 

święta 11 listopada było zakazane. Dopiero w roku 1989, ustawą Sejmu, przywrócono obchody tej uroczystości, od 

tego roku Święto Niepodległości jest najważniejszym świętem państwowym. 

       Święto obchodzone jest w całym kraju, lecz najważniejsze obchody odbywają się w Warszawie na Placu Józefa 

Piłsudskiego przed Grobem Nieznanego Żołnierza. Inne formy obchodów to: Bieg Niepodległości organizowany od 

1989 w Warszawie, Koncert Niepodległości organizowany od 2009 roku w Muzeum Powstania Warszawskiego,  

wykłady i inscenizacje historyczne, koncerty patriotyczne czy parady ulicami miast, np. Marsz Niepodległości  

w Warszawie, Marsz Patriotów i Radosna Parada Niepodległości we Wrocławiu, Parada Niepodległości w Gdańsku.  

11 LISTOPADA  

Dzisiaj wielka jest rocznica - 

jedenasty listopada!... 

Tym, co zmarli za Ojczyznę, 

hołd wdzięczności Polska składa. 

Przystrojony portret "Dziadka",  

wzdłuż ram spływa czarna wstęga... 

Odszedł od nas Wódz w zaświaty - 

ból do głębi serca sięga. 

Żył dla Polski, walczył za nią, 

na bój krwawy wiódł legiony, 

siał i orał dla Ojczyzny - 

my zbieramy dzisiaj plony. 

Żołnierzyków mamy dzielnych, 

bacznie strzegą granic kraju - 

od nas tylko dziś zależy, 

aby było nam jak w raju. 

Więc o przyszłość walczmy społem, 

pod sztandarem z Orłem Białym, 

tylko pracą i nauką 

przysporzymy Polsce chwały! 
Ludwik Wiśniewski 
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 W roku szkolnym 2018/2019 CKZiU nr 1 w Gliwicach świętuje 100-lecie polskiej niepodległości.  

W związku z tym zespół redakcyjny z klasy 3 al: Monika Szołtysik, Marta Pyszny, Sonia Szmandra, Sara Fiszer, 

Felicja Frychel, Kamila Botor i Daria Radojewska wykonały gazetkę z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę 

niepodległości. Gazetka zawiera szereg ciekawych informacji dotyczących lat 1918-2018. 

Rozalia Olejniczak kl. 1 ta Patryk Pluszczyk kl. 1 ta 

Olga Zwolenik kl. 1 al Wiktoria Sochacka kl. 1 al 

 Natomiast nauczycielki historii uczące w naszej szkole: pani Halina Zawisza i pani Bożena Kokot ogłosiły  

konkurs plastyczny pt. „Wielcy Polacy w walce o niepodległość”. Wpłynęło wiele prac. Po burzliwej dyskusji  

udało się wyłonić zwycięzców: 

I miejsce: Rozalia Olejniczak i Patryk Pluszczyk (kl. 1 ta) 

II miejsce: Olga Zwolenik (kl. 1 al) 

III miejsce: Wiktoria Sochacka (kl. 1 al) 
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 W Warsztatach Szkolnych podjęliśmy działania związane z realizacją hasła: „CKZiU nr 1 w Gliwicach  

świętuje 100-lecie polskiej niepodległości”. Z inicjatywy trzech Pań: Elżbiety Toczyńskiej, Ilony Szczygieł i Jolanty 

Rzepki raz w miesiącu w bieżącym roku szkolnym będą organizowane w ramach godzin pozalekcyjnych warsztaty 

kulinarne. 

 Podczas tych zajęć przybliżymy kulinarną historię przedwojennej Polski. Pokażemy niezwykłą zaradność,  

oszczędność i przedsiębiorczość naszych prababć. Jak drzewiej bywało będziemy kisić kapustę, piec chleb, robić 

swojską kiełbasę ….. 

 Dlatego też już 22 października, ukisiliśmy na stulecie - 100 kg kapusty, z której ugotowaliśmy kapuśniak dla 

uczestników Rajdu Pieszego z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Kiszeniem zajęła się „silna” drużyna  

chłopaków z III ag: Damian Prus, Dawid Laskowski i Patryk Zalech. Przy tej okazji uczniowie przypomnieli sobie 

tradycyjne metody utrwalania żywności.  

 Natomiast 7 listopada upiekliśmy chleb na własnym zakwasie do tego rajdowego kapuśniaczku. Pieczeniem 

zajęli się chłopcy z klasy III ag i II au. W dniu 9 listopada ukroiliśmy 100 solidnych pajd chleba, które symbolicznie 

przypomniały o 100 latach niepodległości !!!   
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 9 listopada 2018 r. zespół wychowania fizycznego zorganizował XVI Rajd o Puchar Jesieni  

poświęcony obchodom 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Jesienny Rajd na dobre  

zagościł w tradycji szkoły, skupiając coraz szersze kręgi zainteresowanych. Licznie zgromadzonej  

młodzieży CKZiU nr 1, towarzyszyli uczniowie: Gimnazjum Nr 4, Gimnazjum Nr 3, Szkoły Podstawowej  

Nr 1, Nr 9 i Nr 28. Razem w imprezie brało udział 344 uczestników. Naszą szkołę odwiedziły również 

dzieci z Przedszkola Specjalnego GOAR w Gliwicach. Młodzież realizowała zadania na pięciu trasach. 

Podczas imprezy uczestnicy musieli wykazać się wiedzą z zakresu historii Gliwic i Polski. Uczestnicy  

pokonywali nierzadko trudne trasy, towarzyszył im duch dobrej, sportowej rywalizacji. Meta Rajdu, do 

której podążały zespoły z różnych części miasta była w CKZiU nr 1. Na wszystkich czekał przepyszny  

kapuśniak podawany z chlebem – wykonany przez klasy gastronomiczne naszej szkoły.  

 Część oficjalna uroczystości rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru a cała szkoła odśpiewała  

o godzinie 11:11 hymn narodowy w ramach akcji „Rekord dla Niepodległej”. Następnie odbyło się  

uroczyste zakończenie Rajdu. Dyrektor szkoły wręczył zwycięskim drużynom nagrody. I tak: na trasie  

Radiostacja - CKZiU nr 1 zwyciężyła Szkoła Podstawowa Nr 9. Na drugiej Trasie z Lotniska wygrali  

uczniowie z klasy 2al. Na trasie z Wójtowej Wsi zwyciężyła klasa 2 tt. Klasa 3tt wygrała na trasie 4  

z Podium Arena - CKZiU nr 1. Ostatnią 5 trasę z PKiW na ul. Kozielską 1 pokonała najlepiej klasa 1al. 

Zwycięzcą całego Rajdu została klasa 2al, która otrzymała Puchar przejściowy. Wyróżnienie dla najlepszej 

klasy branżowej dostała młodzież z klasy 1bg.   
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 Część artystyczną rozpoczęły "Mażoretki" z Knurowa, wśród których występuje nasza uczennica  

z 2bg Katarzyna Slachciak. Później uczeń Daniel Myszka z klasy 3ta i Tomasz Zwoliński z 1tt  

zaprezentowali gościom bardzo atrakcyjny pokaz sztuki walki MMA. Michał z zaprzyjaźnionej szkoły 

4LO uczeń drugiej klasy, zagrał dwa patriotyczne utwory na akordeonie rozpoczynając część oficjalną  

obchodów 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Klasa 3ta przygotowała piękną  

i wzruszającą Akademię z okazji 11 listopada. Przedstawienie w skrócie ukazywało dzieje narodu  

polskiego dążącego przez lata do uzyskania niepodległości. Dyrektor Krystian Szatka zakończył imprezę  

okolicznościowym przemówieniem, podczas którego min. stwierdził, że stulecie odzyskania niepodległości 

to sprawa bliska sercom wszystkich Polaków. W tym dniu szczególnie czcimy pamięć tych, którym  

zawdzięczamy własne państwo, którym udało się podnieść kraj z ogromnych zniszczeń powojennych, 

stworzyć warunki rozwoju ekonomicznego, modernizacji gospodarczej i cywilizacyjnej. Na zakończenie 

podziękował wszystkim uczestnikom XVI Rajdu.  

ZWYCIĘŻYŁA  

KLASA 2 AL 
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          9 listopada w naszej szkole miało miejsce niezwykłe wydarzenie – bicie „Rekordu dla Niepodległej”.  

Rozpoczęło się ono od XVI Rajdu o Puchar Jesieni, który dotyczył 100. rocznicy odzyskania niepodległości.  

W trakcie imprezy cała społeczność CKZiU nr 1 wzięła udział w akcji „Rekord dla Niepodległej”. Została  

ona ogłoszona przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Radę Dzieci i Młodzieży przy Ministrze Edukacji  

Narodowej, do której przyłączyło się blisko 5 mln uczniów (4 867 937), a także prawie 480 tys. nauczycieli  

(475 235) w 24 439 przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych. 

Celem tej inicjatywy było wspólne odśpiewanie przez uczniów i nauczycieli przedszkoli, szkół w kraju i za granicą 

w piątek 9 listopada o godzinie 11:11 czterech zwrotek ”Pieśni legionów polskich we Włoszech” - hymnu Polski.  

         Dodatkowo w akcję zaangażowało się prawie 14 tys. uczniów (13 702) oraz 1055 nauczycieli ze 109 szkół 

polonijnych z całego świata, w tym Szkolnych Punktów Konsultacyjnych, szkół działających w obcych systemach, 

szkół europejskich (sekcje polskie) oraz nauczycieli kierowanych przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za 

Granicą.  

         Jeszcze nigdy w historii Polski tak wiele osób w tym samym czasie nie zaśpiewało „Mazurka Dąbrowskiego”. 

To historyczny dzień, w którym uczniowie, nauczyciele i pozostali pracownicy placówek oświatowych pokazali jak 

warto być razem i wspólnie świętować 100-lecie niepodległości oraz cieszyć się z tego, że jesteśmy Polakami. 

Oczekiwanie na 11:11 

Zaczynamy…. 
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W CKZiU nr 1 odbędą się jeszcze: 

– w grudniu 2018 r. finał XIII edycji Międzyszkolnego Konkursu Literacko-Informatycznego „Gliwice – miasto  

wielu kultur” pod hasłem: „Gliwice z wielką historią w tle”. 

Konkurs składa się z 2 etapów: 

I etap - przygotowanie na nośniku CD prezentacji w postaci strony internetowej, prezentacji multimedialnej 

(minimum 10 slajdów) lub filmu na temat „Gliwice z wielką historią w tle”. W pracy konkursowej obowiązkowo 

należy umieścić ciekawy, szczegółowy opis sześciu miejsc i postaci ważnych pod względem historycznym: 

- Radiostacja,  

- pomnik Józefa Piłsudskiego,  

- pomnik Stefana Batorego,  

- mural z królem Janem III Sobieskim,  

- filie obozu koncentracyjnego,  

- miejsce po dawnej synagodze. 

Dodatkowo punktowane będzie dotarcie i opisanie innych niż wymienione wyżej miejsca. Wysoko oceniana  

będzie przede wszystkim inwencja własna w poszukiwaniu źródeł wiedzy (mile widziane filmy, zdjęcia własne, 

samodzielne opracowania przytaczanych tekstów). Przygotowany nośnik CD z prezentacją i wypełnionym  

formularzem zgłoszeniowym należy dostarczyć do sekretariatu CKZiU do 10 grudnia 2018 r. Prace zostaną  

poddane ocenie jury złożonego z organizatorów konkursu.  

Do 14 grudnia 2018 r. szkoły uczestniczące w konkursie zostaną powiadomione telefonicznie lub e-mailowo  

o zakwalifikowaniu się do II etapu.  

II etap – test dotyczący wymienionych wyżej sześciu miejsc i postaci historycznych. 

Zwycięzcą konkursu zostanie ten zespół, który z prezentacji i testu uzyska największą liczbę punktów. Dla  

zwycięskich zespołów przewidziane są atrakcyjne nagrody. 

Wszelkie wątpliwości prosimy konsultować e-mailowo z panią Ewą Rutkowską rutkowska.e@interia.pl; 

– w lutym 2019 r. drużynowy interdyscyplinarny konkurs ( historyczno-polonistyczno-matematyczny) „Odzyskanie 

niepodległości przez Polskę i dorobek XX-lecia”; 

– w marcu międzyoddziałowa wycieczka do Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach i udział w lekcji  

muzealnej pt. „ Śląsk - droga do Niepodległej”; 

– natomiast na przełomie kwietnia i maja 2019 r. zostanie zorganizowana wycieczka tematyczna do Przemyśla  

i Lwowa – z uwzględnieniem miejsc związanych z walkami Polaków o niepodległość w Galicji Wschodniej. 

 ZAPRASZAMY :) 
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 Narodowe Święto Niepodległości jest obchodzone nie tylko w Polsce. Na całym świecie pojawiło się wiele 

akcentów w biało-czerwonych barwach. Można było zobaczyć w tym szczególnym dniu iluminacje na budynkach, 

mostach i okolicznościowe dekoracje. W ten sposób zostało rozświetlonych aż 30 budynków!   

Warto pamiętać, że 11 listopada świętują również inne kraje, nie tylko Polska. 

W Europie:  

Belgia - Święto Wyzwolenia; 

Francja - Rocznica Rozejmu; 

Łotwa - Dzień Lacplesis; 

Wielka Brytania - Dzień Pamięci. 

Na świecie:  

Angola - Święto Niepodległości; 

Malediwy - Święto Republiki; 

USA - Dzień Weteranów. 

W niektórych krajach 11 listopada obchodzi się święta nie związane z historią:  

Chińska Republika Ludowa – Dzień Singli; 

Finlandia - Dzień Ojca; 

Tajwan – Dzień Bliźniąt. 

Wierzchołek trzystumetrowej Torre 

Costanera w stolicy Chile, Santiago  

Niagara w Kanadzie Pomnik Chrystusa Króla  

w Lizbonie  

Pomnik Jezusa Chrystusa 

Odkupiciela  

w Rio de Janeiro 

Najwyższy wieżowiec świata 

Burdż Chalifa  

w Dubaju 

Budynek Honorowego  

Konsulatu Generalnego  

w Manili na Filipinach 

Fiński MSZ  

w Helsinkach 

Polskie godło ułożone  

w Twierdzy Kijowskiej  

przez Ambasadę RP  

w Kijowie 

Wieża Eiffla 

w Paryżu 

Sfinks i piramidy  

w Gizie w Egipcie  

Krzywa Wieża  

w Pizie 
Fontanna w Chorwacji 


