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                         WAKACJE 

Chodzę do szkoły, różne stopnie zbieram 

Szóstki i piątki, i jedynki nieraz 

Uczę się dzielnie od niedzieli do soboty 

Lecz ciągle po głowie mi chodzi taki motyw: 

Że jeszcze tylko: 

Wrzesień, październik, listopad, grudzień 

Styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec i... 

       Wakacje, znów będą wakacje 

       Na pewno mam rację wakacje będą znów. 

Chodzę do szkoły tydzień za tygodniem 

Często jest mi dobrze, czasem niewygodnie 

Niewygodnie wtedy gdy się nauczyć trzeba 

Lecz ciągle po głowie mi chodzi taki temat: 

Że jeszcze tylko: 

Listopad, grudzień, styczeń, luty, marzec 

Kwiecień, maj, czerwiec i... 

       Wakacje, znów będą wakacje 

        Na pewno mam rację wakacje będą znów... 

Obraz namalowany przez pana dyrektora CKZiU nr 1, Krystiana Szatkę 

Z okazji rozpoczynającego się roku szkolnego 

dyrekcja szkoły oraz grono pedagogiczne 

życzy wszystkim uczniom, 

by zdobywanie wiedzy było fascynującą przygodą, 

odkrywaniem nauki i jej praw,  

ale też odnajdywaniem siebie,  

rozwojem własnych uzdolnień i zainteresowań. 

Niech szkoła będzie dla Was także miejscem radości i wielu przyjaźni. 

 

KULISY CENTRUM 
Gazetka Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1  

w Gliwicach 
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 W dniu 30.03.2017 odbyły się konkursy w ramach Światowego Dnia Kelnera. Jak co 

roku, młodzież brała udział w konkursie barmańskim oraz konkursie nakrywania stołów. 

O główną nagrodę w konkursie barmańskim w kategorii Soft Fancy Drink walczyło  

18 uczniów. Rywalizacja była zacięta, gdyż główną nagrodą były kursy barmańskie  

i baristyczne. Sponsorzy stanęli na wysokości zadania i ufundowali cenne nagrody. 

              Klasyfikacja w konkursie barmańskim wygląda następująco: 

I miejsce – Wojciech Sznajder z kl. 1au (nagrody: kurs barmański Basic Degree ufundowany przez Śląską Akademię 

Barmana; kurs baristyczny ufundowany przez Coffee Bar Academy, voucher na lunch dla dwóch osób ufundowany 

przez Bistro & Salad, oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez Combi Co.) 

II miejsce - Michał Konecki z kl. 3ac (nagrody voucher  na kolację degustacyjną dla dwóch osób w restauracji La Per la 

ufundowany przez Trio Catering, nagrody rzeczowe ufundowane przez CKZiU nr1 oraz voucher na lunch dla dwóch 

osób ufundowany przez Bistro & Salad) 

III miejsce – Kamila Wymysłowska z kl. 3bu (nagrody: kurs barmański Basic Degree ufundowany przez Śląską  

Akademię Barmana; voucher na lunch dla dwóch osób ufundowany przez Bistro & Salad oraz nagrody rzeczowe 

ufundowane przez Combi Co) 

IV miejsce – Aleksandra Nierada z kl. 2au (nagrody: kurs barmański Basic Degree ufundowany przez Śląską  

Akademię Barmana; voucher na lunch dla dwóch osób ufundowany przez Bistro & Salad oraz nagrody rzeczowe 

ufundowane przez Combi Co) 

 W konkursie nakrywania stołów, którego tematem było „Spotkanie Firmowe”, brało udział  

16 zespołów. Ze względu na wyrównany poziom jury przyznało dwa pierwsze miejsca. 

I miejsce – Weronika Gajos i Maria Szega z kl. 3au (nagrody: specjalistyczny kurs kelnerski ufundowany przez  

Stowarzyszenie Polskich Kelnerów, voucher na lunch dla dwóch osób ufundowany przez Bistro & Salad oraz  

nagrody rzeczowe ufundowane przez CKZiU nr1) 

I miejsce – Izabela Prokop i Anna Wąsik z kl. 3ac (nagrody: specjalistyczny kurs kelnerski ufundowany przez  

Stowarzyszenie Polskich Kelnerów, voucher na lunch dla dwóch osób ufundowany przez Bistro & Salad oraz  

nagrody rzeczowe ufundowane przez CKZiU nr1) 

II miejsce Dagmara Kurzep i Martin Drost z kl. 4bu (nagrody: dwudniowy staż szkoleniowy w restauracji Wine Bar , 

voucher na lunch dla dwóch osób ufundowany przez Bistro & Salad oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez 

CKZiU nr1) 

III miejsce Patrycja Nowocin i Kamila Wymysłowska z kl. 3bu ( nagrody szkolenie Master  Monin ufundowane  

przez Coffee Bar Academy, voucher na lunch dla dwóch osób ufundowany przez Bistro & Salad oraz nagrody  

rzeczowe ufundowane przez CKZiUnr1) 

     Konkurs zorganizowały mgr inż. Beata Wojtasik oraz mgr inż. Ewa Jakubas – Piórkowska we współpracy z komisją  

przedmiotów gastronomicznych. 
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                  W dniach 23 - 25 marca 2017 r. w Szczecinie odbył się etap centralny XXI Olimpiady Wiedzy o Żywieniu  

i Żywności. Uczestniczyło w nim 65 najlepszych uczniów z całej Polski wyłonionych w eliminacjach okręgowych. Byli to 

uczniowie liceów ogólnokształcących i techników w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych.  

     Michał Sikora, uczeń klasy 3bu, zajął 7 miejsce i uzyskał tytuł laureata. Jednocześnie był  najlepszym 

uczniem z technikum. Do Olimpiady Michał przygotowywał się pod kierunkiem nauczycielek przedmiotów 

gastronomicznych pani Renaty Norek i pani Haliny Wiśniewskiej. 

     Jako laureat, Michał jest zwolniony z części pisemnych egzaminów potwierdzających  

kwalifikacje w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych. Zdobycie tytułu laureata umożliwia 

Michałowi zwolnienie z postępowania kwalifikacyjnego na wyższe uczelnie na kierunki medyczne oraz 

związane z żywieniem (szczegółowe kryteria określają regulaminy rekrutacji na poszczególnych uczelniach wyższych). 

      W dniach 13 - 16 marca 2017 roku naszą szkołą zawładnęła matematyka. Święto  

królowej nauk pod hasłem „Tyka mnie matematyka” rozpoczęło się finałem konkursu 

„Gwiazda Sudoku”. Do rywalizacji przystąpiło dziesięcioro uczestników, zaszczytny 

tytuł wywalczyła JULIA MELER z klasy 3al. W drugim dniu święta matematyki,  

14 marca - w święto liczby pi, do rywalizacji stanęło dwanaście trzyosobowych drużyn  

z klas drugich i trzecich technikum. Zespoły musiały udzielić odpowiedzi na każde z 24 pytań związanych z tematem  

konkursu - „Pieniądze to nie wszystko”. Zabawa z matematyką trwała 2 godziny. Zwyciężyła drużyna z klasy 3tt w składzie: 

KAROLINA FRYCHEL, ALEKSANDRA WINIARZ, SANDRA UNRUCH. Drugie miejsce przypadło w udziale zespołowi 

z klasy 3al, w którym dzielnie walczyli: DAGMARA PIECZKA, RAFAŁ WOŹNICZEK, IZABELA ŻOŁNOWSKA, na  

trzeciej pozycji rywalizację ukończyli: KAROLINA OTAWA, SANDRA MAZUR I MAREK MAKOWCZYŃSKI z klasy 

2al. Uczestniczki i uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i oceny z matematyki, ponadto pierwsze, drugie i trzecie miejsce 

uhonorowane zostały nagrodami rzeczowymi. Kolejny dzień był przeznaczony na rozstrzygnięcie konkursów indywidualnych 

i wręczenie nagród zwycięzcom konkursów. W konkursie „Matematyka okiem obiektywu” nagrodzeni zostali: 

I miejsce - PATRYK BULSKI  (4al), II miejsce – KAROLINA KARUŚ (4al), III miejsce – IGA NIEBYLSKA (2tt). 

W konkursie „Tańcowała igła z nitką” nagrodę uzyskała ROKSANA MUSIOŁ z klasy 2ta. 

Konkurs „Śladami matematyki po zabytkowej architekturze Gliwic i okolic”- łączącym zagadnienia z matematyki i historii - 

zwyciężyły: VIKTORIA SZOMBIERSKA, PAULINA SOWIŃSKA i AGATA SINGER z klasy 2ta, drugie miejsce zdobyły 

FELICJA FRYCHEL i MONIKA SZOŁTYSIK z klasy 1al. 

W czwartek, 16 marca, dynamicznym, kolorowym i wesołym konkursem "Z matematyką za pan brat" zakończone zostało 

święto królowej nauk. Konkursowe zmagania przeznaczone były dla klas pierwszych. W szranki stanęło więc 6 zespołów. 

Młodzież rozwiązywała zadania i łamigłówki matematyczne, świetnie się przy tym bawiąc. Nie mieli sobie równych  

uczennice i uczniowie z klasy 1al, zajmując tym samym pierwszą pozycję. Na dalszych miejscach znalazły się kolejno klasy: 

1au, 1bu, 1tt oraz 1ta i 1ag.  

Rozstrzygnięty został również konkurs na plakat "Matematyka na wesoło", który wygrała KAMILA BOTOR z klasy 1al. 

"Tyka mnie matematyka" powróci za rok 

GRATULUJEMY !!! 
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Jadłospis, który królował w tym dniu: 
український борщ Barszcz ukraiński 

суп щавельний Zupa szczawiowa 
    

перший набір Zestaw pierwszy 
    

Пельмені з м'ясом Pielmieni z mięsem 

вареники з картоплею і беконом Pierogi z ziemniakami i boczkiem 

вареники з гречкою і сиром Pierogi z kaszą gryczaną i serem 

салат з квашеною капустою Surówka z kiszonej kapusty 

компот Kompot owocowy 
    

другий набір Zestaw drugi 
    

Рулет зі свинини з грибами і сиром Roladki wieprzowe  z grzybami i serem żółtym 

картопля Ziemniaki 

салат з квашеною капустою Surówka z kiszonej kapusty 

компот Kompot owocowy 

   28.02.2017 r. w Warsztatach Szkolnych mieliśmy okazję delektować się 

potrawami kuchni ukraińskiej. Smaczny obiad wydawali uczniowie klasy 1au 

i 3ag, pod opieką swoich nauczycielek.  

     Wyjątkowymi bohaterami wydarzenia byli nasi uczniowie pochodzący  

z Ukrainy, którzy wystąpili w narodowych strojach. Podczas serwowania  

obiadu proponowano  sałatkę ukraińską (Szuba) oraz kwas chlebowy.  

Serdecznie dziękujemy wszystkim gościom za udział w imprezie, a uczniom za ich zaangażowanie.  

Wysokie góry, pokryte śniegiem…   

Łąki pełne kolorowych kwiatów, a w tle muzyka Mozarta… 

W powietrzu czuć zapach ciasta jabłkowego….. 

Czy wiecie Państwo, w jakim kraju jesteśmy? 

Tak, tak - to AUSTRIA!  

Syto i treściwie – tymi słowami opisać można kuchnię austriacką, którą zaprezentowali szesnastego marca br.  

uczniowie klas 3au, 2ag oraz 2bu. 

Opiekę nad przygotowaniem i wydaniem potraw sprawowali nauczyciele Warsztatów Szkolnych. 

Podczas obiadu można było poczuć klimat Austrii również dzięki muzyce Mozarta. 

Serdecznie dziękujemy uczniom za zaangażowanie, a gościom za przybycie. 
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 Z przyjemnością informujemy, że 8 czerwca 2017 została podpisana umowa  dotycząca  

porozumienia o współpracy pomiędzy Stowarzyszeniem Kelnerów Polskich a naszą Szkołą. 

Strony przyjęły następujące priorytety: 

       - pomoc w rozwijaniu potencjału zawodowego uczniów, 

       - przygotowanie uczniów do świadomego planowania ścieżki zawodowej, 

       - umożliwienie korzystania z wiedzy i doświadczeń Stowarzyszenia. 

Umowę podpisał wiceprezes Stowarzyszenia Pan Piotr Borecki oraz Dyrektor CKZiU nr 1,  

Krystian Szatka. 

Czujemy się zaszczyceni możliwością współpracy ze Stowarzyszeniem Kelnerów Polskich. 

 

 

 W dniach 20 i 21 czerwca 2017 r. w naszych warsztatach szkolnych odbyła się akademia kulinarna pt. ”Kuchnia polska 

w nowoczesnych aranżacjach” . 

 Uczestnikami szkolenia było 12 najlepszych uczniów, którzy ukończyli kwalifikację T.06 i zakończyli swoje zajęcia 

praktyczne na warsztatach szkolnych. Zajęcia przeprowadził prezes Stowarzyszenia Kucharzy Polskich, pan Krzysztof  

Szulborski. Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymali certyfikaty, które zostały im wręczone na uroczystej Akademii z okazji 

zakończenia roku szkolnego. 
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 Tak zaczyna się opowieść 2 SzAMManów - Mirosława Stańczaka i Marcina Janiszewskiego - szefów kuchni  

i równocześnie właścicieli restauracji, która oczywiście nazwa się SzAMMa. Znajduje się w Gliwicach przy ul. Raciborskiej 1, 

wejście od Krupniczej. W 2016 roku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego zawarło umowę partnerską  

z SzAMMą – cenną dla obu stron. Daje ona naszym uczniom możliwość zdobycia doświadczenia kulinarnego w tym  

ciekawym miejscu. Panowie często goszczą w naszej szkole i dlatego również chętnie zgodzili się odpowiedzieć na pytania. 

Zadawali je uczniowie klas pierwszych (1tt, 1bu) i trzecich (3au i 3ac). Z udzielonych odpowiedzi powstał ciekawy zestaw 

4xS + 6xP  = 10, który proponujemy Wam do przeczytania. 

 SZKOŁA – NASZA WSPÓLNA – którą ukończyliśmy kolejno w 2001 i 2006 roku, wtedy nazywała się  ZSE-U.  

Z dzisiejszej perspektywy oceniamy to miejsce mega pozytywnie. Na zawsze zapamiętamy panie od technologii (to jest  

przedmiot fundament!) – panią Renatę Norek i Halinę Wiśniewską – nauczycielki bardzo wymagające i dzięki temu tak 

wiele im zawdzięczamy.  

 SPICHLERZ – TO BYŁA NASZA KATAPULTA - spędziliśmy w restauracyjnej kuchni kilka naprawdę trudnych  

i pracowitych lat. Zostaliśmy dobrze oszlifowani, przetrenowani przez profesjonalistów do perfekcji (4xP) i teraz na tym 

bazujemy. 

 SzAMMa – nasza restauracja powstała w lutym 2015 roku. Te dwa cudowne lata to było niesamowite: codzienna  

nauka, progres, krytyka, słowa uznania… Na brak klientów nie narzekamy, ruch zaczyna się w porze lunchu od 12-16, 

potem mały oddech  do 18 i nieprzerwanie do godziny 22 albo 23. 

 SUKCESY – są wtedy, gdy wychodzą od nas uśmiechnięci, zadowoleni i najedzeni klienci. To spowodowało, że  

zajęliśmy w 2016 roku w Konkursie Najlepszych Restauracji – Silesia Restaurant Week - 1 miejsce! W tym roku też  

zrobimy coś spektakularnego. „Emocje na talerzu” to hasło  tegorocznego festiwalu. Trzymajcie za nas kciuki. 

 

„Chcieliśmy wyjechać,  ale na szczęście ZOSTALIŚMY!!! ” 
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Do wymienionych składników dorzucamy jeszcze następne, bardzo smaczne i wcale  nieprzypalone, choć zaczynają 

się na literę P : 

 PRZYPAŁY SZKOLNE - k tóre stały się naszym udziałem, znajdują się na pewno w szkolnym archiwum X, 

nie są ujawniane i niech tak już zostanie. Dziś wiemy, że żywiołowość można wykorzystywać na wiele  

sposobów. 

 POTRAWY – do naszych ulubionych należą regionalne produkty, kiszonki, kopytka z kasztanami, hodowane  

w Polsce ślimaki… sprawdźcie sami! 

 PRACA - bardzo wymagająca, po 70-80 godzin tygodniowo, ale gotowanie nas bawi, a nie męczy! Jesteśmy 

szczęściarzami, bo kochamy to, co robimy. 

 PRZESZŁOŚĆ – kiedy zaczynaliśmy, kupiliśmy talerze do pizzy, bo były najtańsze i to był strzał  

w dziesiątkę! Takie wielkie talerze dają niesamowite możliwości w sposobie podania i o to właśnie nam  

chodzi, żeby być niepowtarzalnym. Jedno danie podajemy tak, że za każdym razem wygląda inaczej, bo nic nas 

nie ogranicza. 

 PASJA - zmieniać dania, modyfikować, codziennie podnosić sobie poprzeczkę i cieszyć się ze zdrowej  

konkurencji, być coraz lepszym. Chcielibyśmy zarazić tą pasją uczniów CKZiU nr 1 i dlatego zapraszamy ich 

do pracy w SzAMMie. 

 PRZEPISY – uważamy, że są po to, aby je łamać i wtedy można znaleźć własny styl. Zaskakiwać, szukać  

lepszych rozwiązań, by wydobyć z produktów najcenniejsze składniki i aromaty. Uczyć się wciąż od nowa, ale 

nie zapominać jednak o prawidłach sztuki gastronomicznej. Bo przecież, …gotowanie ziemniaków zaczynamy 

od wrzątku i konieczna jest przykrywka! 

 PRZYSZŁOŚĆ - Kochani, na sto procent to, co się wydarzy jeszcze w SzAMMie, zapamiętacie do końca życia.  

 Rozmowę przeprowadziła i odpowiedzi zredagowała  pani Joanna Uramowska. 
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 W naszej szkole są zdolni. Pan dyrektor CKZiU nr 1, Krystian Szatka uwielbia malować. Na pierwszej stronie tejże 

gazetki można podziwiać namalowany przez niego obraz. Jest to częściowe odwzorowanie „Złotych łez” Gustava Klimta. 

Natomiast nauczyciel języka polskiego, pan Zygmunt Jabłoński pisze wiersze. Poniżej  przedstawiamy wycinek Jego  

twórczości. 

XXX 

      jutro z rana 

      skończymy naprawiać autobus 

      ożyją przystanki 

      teraz mądrzy ludzie spojrzą 

      na  rozkład jazdy 

      inny kierowca 

      przestanie zamieniać pot  

      na wodę przydrożnych kałuż 

      skrzyżowanie obrócimy o kąt prosty 

            1982r. 

 

 A jak zinterpretować ten wiersz? W tym pomaga nam sam autor: 

„Metaforyczny, ponadczasowy charakter wiersza. Alegoria ojczyzny jako autobusu. Kierowca może symbolizować władzę. 

Przywołanie tekstu kultury „Który skrzywdziłeś” Czesława Miłosza. Puenta - wieloznaczna. Motyw przemiany.”   

Ale jak wszyscy doskonale wiemy, nie ma jednej obowiązującej interpretacji… 

A może Ty masz jakiś ukryty talent? Podziel się nim z innymi! 

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  8.30 - 14.00    

W T O R K I  8.30 -14.00         

Ś R O D Y  8.00 - 12.00              

C Z W A R T K I  9.30 - 14.00 

P I Ą T K I  8.00 - 11.00 

 

E-MAIL: biadacz@ckziu.gliwice.pl  

DORADCA ZAWODOWY: 

 

AGNIESZKA WIKTORCZYK - ŻURAW 

W T O R K I  7.30 -14.00         

Ś R O D Y  7.30 - 14.00              

C Z W A R T K I  7.30 - 14.00 

P I Ą T K I  8.00 - 10.30 

 

EMAIL: wiktorczyk@ckziu.gliwice.pl  

BIBLIOTEKA SZKOLNA 

i 

CZYTELNIA 

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 - 15.30              

C Z W A R T K I  8.00 - 15.00 

P I Ą T K I  8.00 - 15.00 

 

KULISY CENTRUM 
TO JEST TO !

mailto:biadacz@ckziu.gliwice.pl

