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W NUMERZE: 

  Numer 16 

XI 2019 

KULISY CENTRUM 
Gazetka Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1  

w Gliwicach 

 Rok szkolny dawno się zaczął, więc pragnę powitać Wszystkich, a szczególnie uczniów klas pierwszych. 

Mam nadzieję, że odnaleźliście się w szkole i czujecie się tak, jak w Domu. Czas w gronie rówieśników, przyjaciół  

i nauczycieli będzie Wam mijał bardzo szybko. Niektóre z waszych pomysłów wyprowadzą z równowagi, nawet 

najbardziej spokojnych i przyjaźnie nastawionych nauczycieli, którzy mimo wszystko będą okazywali Wam wiele 

zrozumienia i cierpliwości. Jestem przekonany, że zawsze będziecie miło i ciepło mówić o czasie spędzonym  

w murach naszej Szkoły. Pamiętajcie, że rozpoczęcie nowego roku szkolnego otwiera nowe możliwości i stawia 

przed Wami wyzwania, skłania do podejmowania ambitnych postanowień i realizacji twórczych planów. 

      Z tej okazji życzę wszystkim Uczniom, aby nadchodzące 

miesiące były nie tylko czasem wytężonej pracy, ale niosły ze 

sobą także wiele radości i zadowolenia z rozwoju własnych  

zainteresowań i uzdolnień. Wierzę, że każdy dzień spędzony  

w szkole przyniesie nowe doświadczenia i wiedzę, którą  

w przyszłości spożytkujecie jak najlepiej. 

     Wszystkim Nauczycielom i Pracownikom życzę satysfakcji 

z pracy, kształtującej umysły i serca młodych ludzi, wielu  

sukcesów zawodowych, owocnej współpracy oraz dobrej  

atmosfery w przyjaznym i bezpiecznym „CeKaZiU”. 

   Krystian Szatka, Dyrektor CKZiU Nr 1  

       Witajcie po rocznej przerwie! Z przyczyn technicznych i czasowych dopiero teraz 

wracamy. „Kulisy Centrum” to gazetka pełniąca rolę kroniki szkolnej. Nie było nas tak 

dawno i dlatego prezentujemy zeszłoroczne wspomnienia z życia szkoły. A działo się, 

działo….. zabrakłoby miejsca na zrelacjonowanie wszystkich wydarzeń.  

Redakcja  

Drogi uczniu, a o to dobra rada: 

„Nauczyciele i uczeni mogą się mylić, 

ale uczniowi się to nie opłaca”. 
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 W poniedziałek, 11 marca, eliminacjami do konkursu ”Gwiazda Sudoku”, rozpoczął się w naszej szkole  

festiwal matematyki. Hasło „Tyka mnie matematyka” jest aktualne szczególnie w tych dniach!  

We wtorek, 12 marca, w którym przypada światowy dzień matematyki, trzyosobowe drużyny z klas drugich  

i trzecich technikum konkurowały w tematycznym konkursie matematycznym, udostępnionym przez Stowarzyszenia 

Doskonalenia i Rozwoju 4improve (patron merytoryczny e-math.pl) „Matematyka dzika”. Uczennice i uczniowie 

musieli, działając pod presją czasu, wykazać się wiedzą z różnych działów matematyki oraz połączyć dziką przyrodę 

z matematyką. W matematycznych zmaganiach bezkonkurencyjna okazała się drużyna z klasy 2ta: Oliwia Borowiec, 

Nicole Wojda, Karyna Taraton. Tuż za nimi była grupa z klasy 2al: Milena Garbacz, Aleksandra Zwierko, Julian  

Olejniczak. Na podium znaleźli się także Yelyzaveta Sudarchenko, Nicolas Szałacki oraz Vladyslav Basovskyi,  

reprezentujący klasę 3tt. 

W środę, 13 marca, odbył się konkurs dla klas pierwszych „Z matematyką za pan brat”. W turniejowych potyczkach 

zwyciężyła klasa 1al, drugie miejsce zajęła klasa 1ta, trzecia pozycja przypadła w udziale klasie 1au. Konkurs  

przygotowali i brawurowo przeprowadzili uczniowie i uczennice z klasy 3al pod opieką pani Jadwigi Jabłońskiej. 

W czwartek, 14 marca, czyli w „Święto liczby pi”, odbyły się: 

- finał konkursu Gwiazda Sudoku, w finałowej rozgrywce zwyciężyła Aleksandra Jonda z klasy 2al 

- kiermasz pi-ciastek, zainicjowany i przygotowany przez dziewczęta z klasy 2 au, pod opieką pani Agnieszki  

Wlocki, Pi-ciastka upiekli także uczniowie i uczennice z innych klas. Zebrano imponującą kwotę 505,97zł., która 

przeznaczona zostanie na Schronisko dla Zwierząt w Gliwicach 

- prezentacja pi-przebrań, za najlepszy strój wyróżnienie otrzymała Aleksandra Paluch z klasy 1au 

Rozstrzygnięte zostały także konkursy indywidualne. Oto wyniki: 

„Tańcowała igła z nitką„– konkurs haftu matematycznego: 

  I miejsce - Klaudia Janusz 4ta 

  II miejsce - Magdalena Madejska 1 al 

  III miejsce - Wiktoria Sochacka 1 al 

                   Matematyka okiem obiektywu: 

I miejsce - Karolina Androsz 3tt 

II miejsce - Anastasia Kulyk 3tt 

III miejsce - Denys Szynkarenko 1tt 

Wyróżnienia: Paulina Trochimowicz 3au oraz Wiktoria Zawadzka 3tt 

   Konkurs na Fraktal: 

 I miejsce - Aleksandra Paluch 1 au 

 II miejsce - Dominika Czerniak 3al 

 III miejsce - Monika Szołtysik 3al 

Wyróżnienie Sonia Szmandra 3al 

Śladami matematyki i historii po zabytkowej architekturze Gliwic i okolic: 

I miejsce - Karolina Wantulok 2ta 

II miejsce - Wiktoria Kiełbasa 1ta 

III miejsce - Nicola Boczek i Wioletta Czech 4au 

Serdecznie dziękujemy za udział we wszystkich konkursach i wydarzeniach. 

Gratulujemy wszystkim nagrodzonym! 

Podziękowania składamy także Karolinie Wantulok za fotorelację ze święta matematyki. 

„Tyka mnie matematyka” powróci za rok! 



 3 

 



 4 

 

 W środę, dnia 20 marca, z inicjatywy pań Beaty Wojtasik i Bożeny Lempy, w naszej szkole odbyła się bardzo  

ciekawa lekcja otwarta komisji przedmiotów gastronomicznych. Nasi uczniowie, z klasy 3au, mieli okazję bowiem 

zaprosić swoich rodziców do wspólnego gotowania!!! Wszyscy uczniowie i rodzice spisali się na medal, przybyli 

licznie oraz przygotowali pyszne przekąski i desery. Dziękujemy za zaangażowanie, wspaniałą i efektywną  

współpracę. Poniżej przedstawiamy dzieła, jakie wyszły spod rąk tak ciekawego zespołu :) 
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 W roku szkolnym 2018/2019 w Warsztatach Szkolnych po raz kolejny realizowaliśmy projekt: "Promocja 

zdrowia w zakresie prawidłowego odżywiania", na zlecenie Wydziału Zdrowia przy Urzędzie Miejskim. W CKZiU 

gościliśmy ósmoklasistów  i gimnazjalistów z gliwickich szkół. Uczestnicy samodzielnie wykonywali zdrowe,  

pyszne potrawy, które potem ochoczo degustowali. Każde spotkanie obejmowało cześć teoretyczną i praktyczną. 

Umożliwiło ono młodzieży  poznanie nowych smaków i produktów żywnościowych, zaprezentowano także różne 

techniki sporządzania potraw. Dodatkowo uczestnicy otrzymali do domu materiały szkoleniowe (książki i broszury  

o tematyce żywieniowej). Cały projekt zakończył się sukcesem, za co dziękujemy zarówno edukatorom jak  

i cudownym gościom. 
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 Praktycznie każdy uczeń szkoły zawodowej, technikum lub szkoły policealnej, a także uczelni wyższej, jest 

zobowiązany do odbycia praktyk, które wtajemniczą go w realia zawodu. Główny cel praktyk to przede wszystkim 

przekazanie uczniom i studentom możliwości wykorzystania zdobytej, w trakcie kształcenia wiedzy w praktyce.  

Jeżeli ukończyliście praktyki, to warto wpisać je do CV, zwłaszcza na początku kariery zawodowej. Jest to 

sygnał dla potencjalnego pracodawcy, że zrobiliście wszystko, by zwiększyć swoją atrakcyjność na rynku  

pracy. 

 W poczuciu odpowiedzialności za prawidłową jakość kształcenia, szkoła organizuje obowiązkowe  

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

a także w Gliwicach i okolicy. Nasi uczniowie wyjechali na praktyki zawodowe także do Francji. A oto kilka zdjęć  

z praktyk zawodowych, którymi pochwaliła się młodzież. 

POLSKA 

Beaulieu-sur-Dordogne FRANCJA 
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 W maju w dwóch klasach: 1au i 1bg odbyły się warsztaty kulinarne – „ Nowoczesne techniki kulinarne – sous 

vide”, które prowadził szef kuchni – restauracji "Pracownia Smaku ORSO” Aleksander Drozd. Młodzież  

uczestniczyła w nich bardzo aktywnie i była bardzo zadowolona ☺️. W przyszłym roku szkolnym zaplanowaliśmy 

kolejne warsztaty, mając nadzieję na owocną współpracę. 
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   Najpierw 4 czerwca br. w godzinach porannych, w Warsztatach Szkolnych, klasa 3 ag oraz klasa 1 bg pod opieką 

pań: Jolanty Rzepki i Katarzyny Toczyńskiej ulepiły pierogi, 

a potem uczniowie CKZiU Nr 1rozdali 1989 pierogów na skwerze przy ul. Dolnych Wałów.  

    Miasto Gliwice postanowiło włączyć się do akcji „Menu Wolności”. Zarząd Miasta Gliwice poprosił CKZiU Nr 1 

o włączenie się w przygotowania „okrągłego stołu” ( nawiązanie do 4 czerwca 1989 r.).  Wydarzenie miało miejsce 

4 czerwca br. w godzinach popołudniowych, w formie happeningu, przy barze „U króla Stasia”. Z tej  

okazji szkoła wyprodukowała 1989 pierogów z różnym nadzieniem.  
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 18 grudnia 2018 roku odbył się finał XIII edycji Międzyszkolnego Konkursu Literacko – Informatycznego  

„Gliwice – miasto wielu kultur”, który w tym roku był wyjątkowy, gdyż wpisał się w uroczyste obchody stulecia 

odzyskania niepodległości przez Polskę. Stąd też podtytuł konkursu „Gliwice z wielką historią w tle”. 

10 grudnia do naszej szkoły wpłynęło 13. prac konkursowych, z których jury w składzie: Ewa Rutkowska, Halina 

Zawisza i Jarosław Krasiński wybrało 10 najlepszych. Prezentacje zostały podzielone na dwie kategorie wiekowe – 

szkoły podstawowe (SP 1, SP 9, SP FILOMATA) oraz szkoły ponadgimnazjalne ( ZSS, ZSTI, ZSŁ, ALO, LO nr 4, 

CKZiU Nr 1). 

 Prezentacje konkursowe były na naprawdę wysokim poziomie. Uczniowie wykazali się kreatywnością  

i zaangażowaniem, przygotowując krótkie filmy o Gliwicach (jeden nakręcony przy użyciu drona), tworząc strony 

internetowe oraz prezentacje w programie Power Point. 

 Podczas finału konkursu młodzież rozwiązywała test składający się z 20. pytań, stworzony przy użyciu  

aplikacji Kahoot! Za tę część konkursu była odpowiedzialna pani Tatiana Sieradzka – Klinik. 

 W trakcie sumowania punktów przez jury, wszyscy zgromadzeni w auli – uczestnicy, ich opiekunowie  

i zaproszone na to wydarzenie klasy - mieli okazję wysłuchać fascynujących opowieści o Gliwicach autorów,  

wydanej w październiku br. książki pt. „Sekrety Gliwic”, państwa Beatę i Pawła Pomykalskich. 

Oto zwycięzcy: 

Szkoły podstawowe 

1. SP nr 1 Wiktoria Kurianowicz, Anna Rozmus  

2. SP nr 9 Weronika Kocur, Martyna Stradomska 

3. SP FILOMATA Mateusz Bródka, Wiktor Fiegler 

Szkoły ponadgimnazjalne 

1. CKZiU nr 1 Felicja Frychel, Monika Szołtysik 

2. LO nr 4 Aleksandra Żogała, Sara Janosik 

3. ZSTI Adam Geppert 

Wszystkim serdecznie gratulujemy i zapraszamy do udziału w kolejnych 

edycjach konkursu. Radzie Rodziców przy CKZiU nr 1 dziękujemy za wkład finansowy w organizację konkursu. 
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 Dnia 4.10.2018r odwiedzili nas uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej "Tęcza" z Gliwic przy  

ul. Fiołkowej. Kierownik warsztatów szkolnych CKZiU Nr 1 pan  Bernard Krotky zapoznał ich  

z organizacją pracy w Warsztatach Szkolnych i Barze Sałatkowym "U Króla Stasia". Uczestnicy wykazali 

się smykałką do gotowania, ulepili piękne pierogi.  Potem była wspólna degustacja i okazja do sympatycznych 

rozmów przy stole. Sporą ilość pierogów sprzedano w formie obiadów w naszej stołówce, a pozostałą część w barze 

sałatkowym. 

 Następnie w dniu 14 grudnia 2018 r. uczennice klasy 3 ag wraz z panią Dorotą Oczko miały okazję zobaczyć, 

jak wyglądają zajęcia na Warsztatach Terapii Zajęciowej „Tęcza". W ramach rewizyty zaprezentowały swoje  

kulinarne umiejętności. Efektem wspólnej pracy, w prawdziwie już świątecznej atmosferze, były znakomite pierogi!   



 11 

 

 „Przyłapani na czytaniu” - to kluczowe hasło konkursu fotograficznego, ogłoszone przez BIBLIOTEKĘ 

SZKOLNĄ. Wzięli w nim udział uczniowie i jeden pracownik CKZiU nr 1, którzy na swoich zdjęciach uwidocznili 

KSIĄŻKĘ – GŁÓWNĄ BOHATERKĘ KONKURSU! Wszystkie prace wnikliwie przeanalizowało i oceniło jury  

w składzie: dyrektor Krystian Szatka, wicedyrektor Barbara Pypno, manager hali sportowej Andrzej Madej  

i kierownik warsztatów szkolnych Bernard Krotky. Po burzliwych obradach, wyłoniono następujących zwycięzców: 

I miejsce – Laura Wnuk 

II miejsce – Wiktoria Sobór 

III miejsce – Mariusz Pawliczek 

Honorowe wyróżnienie należy się pani Ewie Rutkowskiej, która jako jedyny pracownik szkoły wzięła udział  

w konkursie.  

Wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy za zainteresowanie, a zwycięzcom GRATULUJEMY :) 
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PEDAGOG SZKOLNY : 

W E R O N I K A   B I A D A C Z 
 

P O N I E D Z I A Ł K I  9.00 - 14.00    

W T O R K I  9.00 -15.00         

Ś R O D Y  8.00 - 14.00              

C Z W A R T K I  9.00 - 14.00 

P I Ą T K I  ———— 

E-MAIL: biadacz@ckziu.gliwice.pl  

 

BIBLIOTEKA SZKOLNA 

P O N I E D Z I A Ł K I  8.00 - 15.00    

W T O R K I  8.00 -15.00         

Ś R O D Y  8.00 - 15.00              

C Z W A R T K I  8.00 - 15.00 

P I Ą T K I  8.00 - 15.00 

E-MAIL: biblioteka@ckziu.gliwice.pl 

 

Każdy, kto chce publikować w gazetce artykuły, felietony, reportaże, recenzje, sprawozdania z życia szkoły i klas,  

z wydarzeń, jakie miały miejsce w szkole i nie tylko, proszony jest o kontakt z redakcją gazetki (biblioteka szkolna). 

mailto:biadacz@ckziu.gliwice.pl

