
    

 

 

 

 

 

 

      Z okazji pierwszego wydania w tym roku szkolnym kwartalnika „Kulisy Centrum”, zapraszam 

serdecznie do śledzenia działalności naszej szkoły, osiągnięć uczniów oraz wspólnych przedsięwzięć. 

Życzę, aby wydawana gazetka doprowadziła również do integracji i aktywizacji społeczności szkolnej, 

a także promocji talentów naszych uczniów.  

      Pragnę życzyć uczniom, aby wszystkie dni w roku szkolnym były niezwykle radosne, spokojne  

i pełne zadowolenia. Drodzy nauczyciele, życzę Wam, aby każdego dnia towarzyszyła Państwu pogo-

da ducha oraz twórcza pasja przekazywania wiedzy, kształtowania postaw młodych ludzi i wpływania 

na ich życiowe wybory. Szanowni Rodzice, życzę Pań-

stwu sukcesów wychowawczych, satysfakcji z osiąga-

nych przez Wasze dzieci postępów w nauce oraz współ-

pracy ze szkołą dla owocnej realizacji wspólnych ce-

lów. 

 

 Krystian Szatka, dyrektor CKZiU nr 1 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016 

Rozpoczęcie roku... 1 

Otrzęsiny 2 

Zlot młodzieży w Toszku 2 

Wolontariat klubu sportowego „PIAST” 2 

Gliwicki Kiermasz Żywności Ekologicznej 2 

DEN 3 

Śląski Salon Maturzysty 3 

Biblioteki rządzą 3 

Podsumowanie osiągnięć uczniów  4-5 

Co nowego w…? 5 

W NUMERZE M.IN.: 

 
      1 września 2015 r. w hali sporto-
wej odbyła się uroczysta inauguracja 
roku szkolnego 2015/2016. Po wpro-

wadzeniu pocztu sztandarowego  
i odśpiewaniu hymnu państwowego, 
wicedyrektor szkoły p. Bożena Nie-

dbała powitała młodzież, grono pedagogiczne i rodziców. Przedstawiła wycho-
wawców klas oraz zapoznała wszystkich z harmonogramem działań na nowy 
rok szkolny.  

      

      Pani Niedbała życzyła wszystkim uczniom sukcesów w nau-

ce i wielu radosnych chwil, a nauczycielom pozytywnych 

efektów w pracy dydaktyczno-wychowawczej i satysfakcji  

z osiąganych wyników.  
 

 

 

KULISY CENTRUM 
Gazetka Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1  

w Gliwicach 

Numer 4 

X 2015 

Na zdjęciu: uroczyste przemówienie  p. wicedyrektor Niedbały 

Na zdjęciu:  podniosła chwila, czyli odśpiewanie hymnu państwowego 

Co nowego w…? 5 

Aktualności 6 



 

 

Gliwicki Kiermasz Żywności Ekologicznej i Tradycyjnej 

      Uczennice naszej szkoły Oliwia Grzanka, Anna Jastrzębska, Diana 
Rajewska, Sandra Wróbel oraz Paulina Drzewiecka są wolontariuszkami 

w klubie sportowym GKS Piast Gliwice. Dziewczyny aktywnie uczestni-
czą w organizacji imprez sportowych. Zajmują się m.in.. malowaniem 
twarzy i opieką nad dziećmi w strefie VIP. 
      W zamian otrzymują szczere, dziecięce uśmiechy, zadowolenie ro-
dziców i pracowników klubu oraz wdzięczność najważniejszych—
zawodników Piasta! 

Wolontariat klubu sportowego „PIAST” Otrzęsiny 
            

      W dniu 25 września 2015 roku odbyły się 

„Otrzęsiny” uczniów klas pierwszych. Młodzież rywali-

zowała m.in. w następujących konkurencjach: „Bieg  

z tacą”, „Kocia muzyka”, „Quiz wiedzy matematycznej”, 

„Obieranie warzywa”, „Quiz wiedzy o CKZiU”, „Kocie 

kalambury”, „Quiz geograficzny”. „Zawodowy tancerz”.  

      Zmagania oceniało jury w składzie: Pan Dyrektor—

Krystian Szatka, Pani Wicedyrektor—Barbara Pypno, 

Pani Agnieszka Kasprzyk oraz uczniowie: Aleksandra 

Subotowicz, Michał Warzocha, Patrycja Ohirko. 

      Uczestnicy „Otrzęsin” wykazali się licznymi talenta-

mi i umiejętnościami oraz wiedzą. Towarzyszyło im po-

czucie humoru. W rywalizacji zwyciężyła klasa 1 AG. 

Impreza została przygotowana przez uczniów klas: 2 AC 

i 2 TT pod opieką Pań: Grażyny Stachury, Bożeny Kokot 

i Agnieszki Kasprzyk. 

 

  Zlot młodzieży w Toszku  
       

      Nowy rok szkolny w PTTK zaczął się od Zlotu dzieci i młodzieży  

w Toszku. Impreza jest cyklicznie organizowana w scenerii zamku. Nasi 

uczniowie przygotowali gry i zabawy dla młodszych kolegów i koleżanek 

ze szkół podstawowych i gimnazjów w Gliwicach.     

      Wszyscy świetnie się bawili, grając w piłkę nożną, w bule, ścigając się 

w kolarskim torze przeszkód. Przewodnicy oprowadzali po wieży zamko-

wej, gdzie widać było nie tylko okolicę, ale i uczestników piekących kieł-

baski przy ognisku. Na szczęście pogoda dopisała, więc niechętnie, ale z 

zadowoleniem na twarzach oraz z dyplomami i nagrodami, uczestnicy 

wracali do domów.   

 

      W jesienną tradycję naszego miasta wpisał się Gliwicki Kiermasz 

Żywności Ekologicznej i Tradycyjnej zorganizowany pod patronatem 

Polskiego Klubu Ekologicznego. Tegoroczny odbył się 19 września  

2015 r. w nowo wybudowanej hali przy LO nr 5. 

      Zwyczajem Kiermaszu jest czynny udział młodzieży naszej szkoły, 

która i w tym roku nie zawiodła gospodarzy. W ramach wolontariatu licz-

nie wzięli udział przedstawiciele klas: 1 AG, 2 TT, 2 TB, 3 TT, 3 TB oraz 

4 TT. Grono pedagogiczne reprezentowały Panie: Grażyna Stachura  

i Sylwia Różańska. 

      Nasi wolontariusze pomagali w organizacji imprezy oraz przygotowali 

wiele niespodzianek dla najmłodszych uczestników, prowadzili m.in. 

Kącik Malucha. Milusińscy mieli okazję miło spędzić czas na zabawie, 

brali udział w licznych konkursach m.in. w konkursie plastycznym „Na 

najładniejsze warzywo”. Podziękowaniem dla organizatorów był szczery 

uśmiech dzieciaków, którzy bardzo chętnie spędzali czas pod opieką na-

szych dzielnych wolontariuszy. 

      Tegoroczny Kiermasz cieszył się dużym zainteresowaniem. Prezento-

wane artykuły i potrawy kusiły zapachem, wyglądem i smakiem. Zachęca-

ły gliwiczan do zakupu i poszerzenia swojej wiedzy ekologicznej. Wszyst-

ko wyśmienicie smakowało i co najważniejsze —przygotowane było ze 

świeżych, zdrowych i ekologicznych polskich produktów! 

Na zdjęciu: moment „pasowania” pierwszaków 

Na zdjęciu: młodzież naszej szkoły w towarzystwie pp. Stachury i Garstki 

Na zdjęciu: wolontariuszki 

Na zdjęciu: p. Grażyna Stachura z wolontariuszkami 



      We wtorek, 13 października 2015 r., odbyła się akademia  

z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Uczniowie klasy 3 AL pod kie-

runkiem wychowawczyni p. Teresy Bieleckiej przygotowali występ  

 

artystyczny. W poetycki sposób podziękowali nauczycielom za ich 

cierpliwość, wysiłek i pracę. Zaprezentowali w ciekawy sposób poje-

dynek między dwoma grupami: uczniami i nauczycielami. Wygrana 

przypadła uczniom.  

      Pan dyrektor K. Szatka przekazał nauczycielom życzenia oraz 

wręczył 37 wyróżniającym się pedagogom nagrody uznaniowe. 
 

. 

Dzień Edukacji Narodowej… Biblioteki rządzą, czyli Święto Bibliotek Szkolnych 

28 października (środa) z okazji Międzynarodowego Mie-

siąca Bibliotek Szkolnych biblioteka naszej szkoły organi-

zuje obchody tego święta. 

W tak uroczystym dniu serdecznie zapraszamy do biblioteki 

szkolnej. 

Na każdego czytelnika czekają słodkości i miłe niespo-

dzianki. 

Ogłaszamy plebiscyt na najciekawsze książki.  

Dobra wiadomość dla „nieterminowych” czytelników. Tyl-

ko 28 października mogą spokojnie, bez skradania się, od-

dawać książki, które tak długo stu-

diują. 

Od godz. 14-tej w ramach Festynu 

dla rodziców odbędzie się kiermasz 

wypieków cukierniczych w hali 

sportowej. 

 

Potrzebni chętni do  

Kwesty Pierwszolistopadowej 

      Ważna wiadomość dla osób o dobrym sercu. 
W naszej szkole działa Klub Wolontariatu. Jeśli chcesz po-

znać ciekawych ludzi, pomóc innym, zgłość się do opieku-

nów – p. Weroniki Biadacz lub p. Grażyny Stachury. Czeka-

my na Twoje pomysły! 
      Obecnie trwają zapisy 

wszystkich chętnych, którzy 

pragną uczestniczyć w Kweście 
Pierwszolistopadowej. Zbiórka 

pieniędzy na rzecz Hospicjum 

Miłosierdzia Bożego w Gliwi-
cach odbędzie się 31.10.2015 r. 

i 01.11.2015 r. na cmentarzach 

naszego miasta. 

 

Śląski Salon Maturzysty 

   23 września 2015 r. ucz-

niowie prawie wszystkich 

klas maturalnych wraz  

z opiekunami wzięli udział 

w Śląskim Salonie Matu-

rzystów - Perspektywy 

2015. Młodzież mogła 

zapoznać się z ofertą 

uczelni wyższych oraz 

uzyskać na wykładach 

informacje na temat matu-

ry w roku szkolnym 

2015/2016 od specjalistów 

OKE.                             

                                                                           

Na zdjęciu: wyróżnieni nauczyciele 

Na zdjęciu: młodzież naszej szkoły w towarzystwie pp. Stachury i Garstki 
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Podsumowanie osiągnięć uczniów naszej szkoły  
w ubiegłym roku szkolnym 2014/15… 

 
czyli mamy się czym chwalić... 

TECHNIKUM NR 5 
 

Klasa 2 AL – wychowawczyni p. Anna Sanocka 
Udział w Międzyszkolnych Zawodach Strzeleckich – uczniowie: Daniel Fitzon, Natalia Pietrzak, Paulina Sochacka, Natalia Tomczak 
Udział w Międzyszkolnym Konkursie „Młode talenty” – uczniowie: Natalia Tomczak, Żaneta Kulpok, Daria Otremba, Agnieszka Szołtysik 

Udział w Międzyszkolnym Konkursie Poezji Śpiewanej – uczennica Paulina Pogorzelska  
Udział w Konkursie Poezji i Prozy Niemieckojęzycznej – uczennice: Dagmara Pieczka, Paulina Sochacka 
Udział w konkursie „KANGUR” – uczniowie: Martyna Decker, Daniel Fitzon, Paulina Sochacka 
Udział w konkursie matematycznym „Nie tylko dla orłów” – uczniowie: Ilona Teklak, Paulina Pogorzelska 
Udział w zawodach sportowych bieg na orientację – uczennica Natalia Tomczak 
 

Klasa 3 AL – wychowawczyni p. Teresa Bielecka 
Udział w Olimpiadzie Przedsiębiorczości – uczennica Joanna Philipp, Dominika Bal 
II miejsce Międzyszkolnych Zawodach w Koszykówce – uczennica Dominika Bal 

IV miejsce w Lidze Międzyszkolnej Siatkówki Mistrzostwa Gliwic – uczeń Patryk Bulski 
Udział w Olimpiadzie Teologii Katolickiej – uczennica Daria Owieśna 
Udział w Konkursie Matematycznym Pangea – uczennica Joanna Philipp 
 

Klasa 4 AL – wychowawczyni p. Joanna Uramowska-Kwoczak 
XIX miejsce w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Przedsiębiorczości – uczennica Aneta Bronicka 
Udział w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Biblijnej – uczennice: Aneta Bronicka, Julia Matuszek 
III miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Poezji i Prozy Niemieckiej – uczennica Aneta Bronicka 

Udział w zawodach miejskich lekkoatletycznych – uczniowie: Patrycja Wybierek, Dominika Klyszcz 
Udział w tenisie stołowym (konkurs międzyszkolny) – uczennica Monika Sobota 
 

Klasa 3 AU – wychowawczyni p. Agnieszka Wlocka 
Udział w konkursie szkolnym Fraktale – uczennice: Anna Górka, Julia Samek, Aleksandra Suchojad 
 

Klasa 3 UH – wychowawczyni p. Beata Jach 
III miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Gwary Śląskiej – uczennica Wiktoria Wosiek 

 

Klasa 2 AC – wychowawczyni p. Bożena Kokot 
I miejsce w konkursie Matematyka na wesoło (plakat) – uczennice: Izabela Prokop i Anna Wąsik 
 

Klasa 4 AC – wychowawczyni p. Ewa Nowakowska 
II miejsce w Międzynarodowym Konkursie Barmańskim w Preszowie – uczennica Edyta Martuś  
I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Barmańskim „MONIN Cup Junior” – uczennica Edyta Martuś 
Wyróżnienie w Małopolskim Konkursie Szkół Gastronomicznych – uczniowie: Edyta Krzysteczko, Beata Ryczkowska 

I miejsce w Konkursie nakrywania stołów – uczennica Edyta Krzysteczko 
Udział w Ogólnopolskim Konkursie Calvados Nouvelle – uczennica Beata Ryczkowska 
II miejsce w zawodach w tenisie stołowym – uczeń Adrian Szymura  
 

Klasa 2 AU – wychowawczyni p. Bożena Lempa 
II miejsce w siatkówce i piłce ręcznej – uczennice: Nikola Wesoły, Maria Szega 
III miejsce w Młodzieżowej Lidze Piłki Nożnej – uczeń Adam Kloze 
 

Klasa 2 BU – wychowawczyni p. Ewa Rutkowska 

II miejsce w Biegu ulicznym – uczennica: Patrycja Nowocin 
IV miejsce w Biegu ulicznym – uczeń Kuliński Łukasz 
I miejsce w międzyszkolnych zawodach sportowych – piłce siatkowej – uczennica Julia Jendrzejek 
II miejsce w koszykówce – uczennice: Patrycja Nowocin, Kamila Wymysłowska 
Udział w szkolnym konkursie „Naleśnikowe szaleństwo” – uczennice: Patrycja Nowocin, Kamila Wymysłow-
ska 
 

Klasa 3 BU – wychowawca p. Mariusz Leorman 

I miejsce w Konkursie Gwary Śląskiej – uczeń: Martin Drost 
III miejsce w konkursie „Gliwice – kraina Horsta Bienka” – uczennica Ewa Zatońska 
III miejsce w Olimpiadzie PCK – uczennica Brygida Górecka 
I miejsce w konkursie matematyczno-historycznym – uczniowie: Ewa Zatońska, Natalia Jarosz, Aleksandra Rzepa 
 

Klasa 4 AU – wychowawczyni p. Jadwiga Jabłońska 
XX miejsce w Olimpiadzie Wiedzy o Żywieniu i Żywności – uczeń Michał Tomczyk 
III miejsce w Konkursie na plakat reklamujący prawidłowe żywienie – uczennica Sara Koterba 

 

Klasa 4 BU – wychowawczyni p. Ewa Piórkowska 
Udział w konkursie szkolnym „Królewskie zabawy z językiem” – uczniowie: Paweł Mazurkiewicz, Konrad Okoniewski 
I miejsce w konkursie szkolnym na najlepszą potrawę i najładniejsze stoisko – uczniowie: Laura Gomolla, Anna Ejdys, Iwona Hapen, Aleksandra 
Kulasek, Martyna Małaniuk 
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 TECHNIKUM NR 6 

Klasa 2 TA – wychowawczyni p. Ewa Mirska-Łopyta 
III miejsce w Gliwickiej Lidze Pływackiej – uczeń Mateusz Opozda 
 

Klasa 2 TB – wychowawczyni p. Ewelina Powierza 
Udział w międzyszkolnych turniejach piłki nożnej i koszykówki – uczennica Karolina Głowacka 
  
 

Klasa 4 TA – wychowawczyni p. Iwona Biss-Stolarska 
Udział w konkursie literackim „Światło dla Polski” XXII „Tygodnia Ziemi” – uczennica: Patrycja Jablonka 

 

Klasa 3 TB – wychowawczyni p. Joanna Małkiewicz 

Wyróżnienie w Konkursie Gwary Śląskiej – uczennica Natalia Gendarz 
 

Klasa 4 TB – wychowawczyni p. Monika Malczyńska-Krauz 
I miejsce w konkursie „Dzień Świętego Patryka w twoich oczach” – uczennica Agnieszka Jankiewicz 
II miejsce „Królewskie zabawy z językiem” – uczniowie: Kinga Pałys, Arkadiusz Bizaga 
I miejsce w Międzyszkolnej Lidze Piłki Siatkowej – uczennica Dominika Waśkiewicz 
IV miejsce w Rozgrywkach Międzyszkolnych w Piłce Siatkowej – uczennica Dominika Waśkiewicz 
 

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 5 

Klasa 2 AG – wychowawczyni p. Dorota Musiała-Ostaszewska 
Udział w szkolnym konkursie „Naleśnikowe szaleństwo” – uczniowie: Edyta Cuber, Gabriela Cuber, Agata Mozer, Rafał Pizior 
Udział w szkolnym konkursie „Z jabłkiem w tle” – uczniowie: Edyta Cuber, Gabriela Cuber, Rafał Pizior, Monika Wójcik 
Udział w szkolnym konkursie polonistycznym – uczennice: Anna Jelonek, Gabriela Cuber 
Udział w zawodach sportowych – uczeń Mateusz Grzenczyk 
Udział w biegach na orientację (w ramach PTTK) – uczennice: Agata Mozer, Gabriela Cuber, Edyta Cuber 
 

 Klasa 3 AG – wychowawczyni Jolanta Rzepka 
II miejsce w konkursie szkolnym „Z jabłkiem w tle” – uczniowie: Aleksandra Mańka, Elżbieta Konieczny, Wioleta Krawczyk, Dominika Mandok 

 
 

 
Co nowego w…? 

...kinie: ...księgarni: 

Reżyseria Brian Helgeland 

Scenariusz Brian Helgeland 

Gatunek Biograficzny, Gangsterski 

Produkcja Francja, Wielka Brytania 

Premiera 9 października 2015 (Polska) 

9 września 2015(świat) 

Opis Film opowiada historię bliźniaków gang-

sterów Reggie i Ronnie Kray , dwoje 

najbardziej znanych przestępców w histo-

rii Wielkiej Brytanii, oraz o ich imperium 

przestępczości zorganizowanej w East 

End w Londynie w 1960 roku. 

LEGEND 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reżyseria Bartosz Prokopowicz 

Scenariusz Katarzyna Sarnowska 

Gatunek Dramat obyczajowy 

Produkcja Polska 

Premiera 2 października 2015 (Polska)  

4 lipca 2015 (świat) 

Opis Inspirowana prawdziwymi wydarzenia-

mi opowieść o niezwykłej miłości 

dwójki młodych ludzi balansujących na 

granicy życia i śmierci, miłości i sza-

leństwa. To opowieść o niezwykłym 

uczuciu, dojrzewaniu i poszukiwaniu 

własnej tożsamości. Film powstał na 

podstawie wydarzeń z życia Magdy 

Prokopowicz – założycielki Fundacji 

Rak’n’Roll. 

CHEMIA 

Autor Lauren Miller 

Tytuł orygi-

nału 
Free to Fall 

Wydawnic-

two 
Feeria 

Gatunek fantastyka, fantasy, science fiction 

Premiera 7 października 2015 

Opis Co się stanie, gdy życie ludzi zostanie 

zdominowane przez elektroniczne urzą-

dzenia osobiste? Gdy ich spersonalizo-

wane telefony będą im podpowiadać, co 

powinni zjeść, w co się ubrać, gdzie 

pójść i z kim zaprzyjaźnić? Oto czasy,  

w których wielki koncern Gnosis, wpro-

wadził na rynek najbardziej rewolucyjne 

narzędzie wszech czasów: aplikację na 

telefon Lux. 

APLIKACJA 

Autor Peter  Stjernström 

Tytuł 

oryginału 
Fjärilspojken 

Wydaw-

nictwo 
Poradnia K. 

Gatunek Horror, Thriller 

Premiera 20.10.2015 

Opis Bezbronne niemowlę z krwawiącym 

tatuażem zostaje porzucone w lesie  

w siedlisku motylich larw. Trzymający 

w napięciu, skandynawski thriller  

o odkrywaniu przeszłości i poszukiwaniu 

wiedzy, która może prowadzić na drogę 

do piekła. 

CHŁOPIEC MOTYL 

Nowości poleca Weronika Miller z klasy 2 TT 

http://www.filmweb.pl/person/Brian+Helgeland-10947
http://www.filmweb.pl/person/Brian+Helgeland-10947
http://www.filmweb.pl/search/film?genreIds=53
http://www.filmweb.pl/person/Bartosz+Prokopowicz-11897
http://www.filmweb.pl/person/Katarzyna+Sarnowska-2165113
http://www.empik.com/szukaj/produkt?publisherFacet=Wydawnictwo+Feeria
http://lubimyczytac.pl/ksiazki/k/41/fantastyka-fantasy-science-fiction
http://datapremiery.pl/wydawnictwo/Poradnia%20K./


Osoby zainteresowane współtworzeniem gazetki szkolnej zapraszamy do współpracy.  

Prosimy o kontakt z opiekunami gazetki, którymi są:  

Julianna Smolik i Monika Malczyńska - Krauz. 

Materiały można również przesyłać na adresy:  

smolik@ckziu.gliwice.pl 

malczynska@ckziu.gliwice.pl 

Prezydium Rady Rodziców CKZiU  

2015/2016 r. 

 

Przewodnicząca:  Gabriela Samek 

Z-ca przewodniczącej: Dar iusz Kubiński 

Sekretarz: Anna Bielan 

Skarbnik: Alicja Żołnowska 

Przewodniczący komisji rewizyjnej: Piotr Dawicki 

Członkowie komisji rewizyjnej: 

Marek Wołosz 

Szkolny gabinet pedagogiczny  

i doradcy zawodowego 

PEDAGOG SZKOLNY : 

Weronika Biadacz 

poniedziałek: 8.00  -  14.00 

wtorek: 10.00  - 15.00 

środa: 9.00  - 13.00 

czwartek: 10.00 - 14.00 

piątek: 8.00 - 10.00 

 

DORADCA ZAWODOWY: 

Agnieszka Wiktorczyk - Żuraw  

wtorek 7.30 – 13.30 

środa: 7.30-15.00 

czwartek 7.30 – 11.30 

piątek 7.30 – 12.30  

    Godziny pracy biblioteki:   

        poniedziałek: 8.00 -15.00 

   wtorek: 8.00-15.00  

       środa: 8.00 -15.00 

        czwartek: 8.00 -15.00  

           piątek: 7.30-15.00 

 

 

Skład Samorządu Uczniowskiego: 

Przewodniczący - Martyna Sierant  - kl. 3 TB 

 

Zastępcy: 

  Aleksandra Subotowicz -  kl. 2 TB 

  Paulina Pogorzelska - kl. 2 AL 

  Patrycja Ogaza - kl. 1 AU 

  Katarzyna Dębicka—kl. 2 TA 

  Krzysztof Romańczyk - kl. 4 AC  

Uczniów zainteresowanych współpracą z Samorzą-

dem prosimy o osobisty kontakt z opiekunami, któ-

rymi są p. Barbara Flis i p. Marek Nowakowski. 

Kontakt mailowy z Samorządem:                          

samorzad@ckziu.gliwice.pl. 

 

KODEKS  SZCZĘŚLIWEGO  UCZNIA  NA  WESOŁO 


