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NAJLEPSI Z NAJLEPSZYCH 

Dnia 9 marca 2016 r. odbył się apel, na którym zostali nagrodzeni najlepsi uczniowie naszej szkoły. Po-

niżej znajdują się nazwiska, tych którzy zasłużyli na wyróżnienie za I semestr 2015/16 roku szkolnego: 

 

 

Złota Trzynastka 

Nim zamilkną dzwony 

Jeszcze dzisiaj biją dzwony 

płacz żałosny płacz strwożony 

męka Pańska coraz bliżej 

oczy Syna coraz wyżej 

wypatrują Ojca. 

 

Jeszcze dzisiaj dzwony płaczą 

z żalem gorzkim i rozpaczą 

wkrótce siądą do wieczerzy 

jeden nie zmówi pacierzy 

tylko zdradzi. 

 

Jeszcze dzisiaj mówią dzwony 

jak zostanie upodlony 

Bóg w ciele człowieka 

jaka kaźń i śmierć Go czeka 

nim duchem powstanie  

Jutro zamilkną już dzwony 

świat zostanie pogrążony 

w głuchej ciszy i żałobie 

staną warty przy grobie 

i wnet zasną. 

 

Znów obudzą ich dzwony 

śpiew radosny śpiew natchniony 

odkupieniem win śmiertelnych 

zatrzaśnięciem wrót piekielnych 

powrotem do Ojca. 

 

Nim zamilkną 

coraz ciszej biją dzwony 

coraz słabiej biją 

ludzkie serca. 

Krzysztof Kamil Baczyński 

Barszcz Damian   1 AL 

Mazur Sandra    1 AL 

Otawa Karolina   1 AL 

Zubek Wiktoria  1 AL 

Fitzon Daniel   2 AL 

Florek Emilia   2 AL 

Kuczy Mariola  3 AL 

Pogorzelska Paulina  2 AL 

Bąk Anna   2 AC 

Frychel Katarzyna  2 TT 

Mędrala Patrycja  2 TT 

Gajos Weronika  2 AU 

Drewniok Alicja  2 TB 

Jendrzejek Julia  2 BU 

Sikora Michał   2 BU 

Martin Drost   3 BU 

Kurzep Dagmara  3 BU 

Zatońska Ewa   3 BU 

Komorowska Paulina  3 TA 

Kowal Paulina   3 TA 

Walczak Wioletta   3 TA 

Mańka Aleksandra   3 AG 

Ocytko Robert   3 AL 

Philipp Joanna   3 AL 

Schmelter Anna  3 AL 

Bronicka Aneta  4 AL 

Matuszak Julia  4 AL 

Sobota Monika  4 AL 

Socha Anna   4 AL 

Stypa Urszula   4 AL 

Jablonka Patrycja  4 TB 
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Wywiad z Panem Dyrektorem Krystianem Szatką 

Redaktorki: Cieszymy się, że zgodził się Pan Dy-

rektor na rozmowę z nami. Tematem naszej rozmo-

wy będą talenty i sztuka. W związku z nadchodzą-

cym łowieniem talentów chciałybyśmy zapytać  

o Pańskie zainteresowania i pasje.  

Dyrektor Krystian Szatka: Cała przyjemność po 

mojej stronie. Przez całe życie jestem związany ze 

szkolnictwem zawodowym. W poprzedniej szkole, 

w której pracowałem, cyklicznie odbywał się kon-

kurs talentów „Szkolny Omnibus”. Celem konkursu 

było znalezienie szkolnych „perełek”, talentów róż-

nego rodzaju. Zawsze marzyłem, aby w naszej 

szkole odbyła się podobna inicjatywa, więc Pani 

Barbara Flis wraz z samorządem szkolnym próbują 

reaktywować ten pomysł.  

Redaktorki: Niejednokrotnie mogłyśmy zobaczyć 

Pana dzieła w wielu miejscach w szkole  

np. w bibliotece, czy w holu szkolnym. Musimy 

przyznać, że robią ogromne wrażenie. Przejdźmy do 

pierwszego pytania.  

Redaktorka Weronika: Jaka jest Pana największa 

pasja? O malarstwie już wiemy, ale czy jest coś po-

za nim? 

Dyrektor: Trudne pytanie. Na pewno moją pasją 

jest praca zawodowa. Całe moje życie jest  

z nią związane co sprawia mi ogromną przyjem-

ność. Od zawsze pasjonowała mnie praca z mło-

dymi ludźmi i ubolewam nad tym, że nie prowa-

dzę już zajęć dydaktycznych i nie mam bezpośred-

niego kontaktu z uczniami. Stanowisko dyrektora 

szkoły to bardzo czasochłonne zajęcie. Życie bez 

pasji jest szare i płytkie, dlatego namawiam 

uczniów do poszukiwania swojego hobby, aby 

nadali swemu życiu kolorów. Malarstwo jest mają 

odskocznią od życia zawodowego. Kolejną pasją 

jest moja rodzina, a szczególnie mój dziesięciolet-

ni syn. Spędzanie z nim czasu sprawia mi szalenie 

dużo radości.  

Redaktorka Patrycja: Jak to się stało, że zaczął 

Pan malować, czy był to jakiś impuls?  

Dyrektor: Generalnie jestem samoukiem, niektó-

rzy nazywają to amatorstwem. Nigdy nie uczęsz-

czałem na żadne kursy, a tym bardziej na studia 

artystyczne. Impuls był bardzo przykry, gdyż była 

to śmierć mojego ojca. W rozmowie  

z nim jakby poza światem, przekonywał mnie, że 

warto w życiu zrobić coś ciekawego. Nie umiem 

śpiewać, ani napisać książkę, więc uznałem, że 

zacznę malować, aby spełnić życzenie ojca.  

Redaktorka Weronika: Czym się Pan kieruje, 

gdy zaczyna malować? Co Pana inspiruje?  

Dyrektor:  Przeglądając dzieła znanych malarzy, 

tworzę coś w rodzaju kopii z własnymi elementa-

mi. Zmieniam kolorystykę, zmieniam tło, albo 

dodaję coś swojego. Teraz inspiruje mnie Salvador 

Dalí, znany i ceniony surrealista i ekscentryk. Kie-

dyś fascynowałem się twórczością Vincenta van 

Gogha. Uwielbiam malować również portrety. 

Ludzkie twarze zawsze cos mówią. Portrety są 

dobrym sposobem na przekazywanie uczuć. Obec-

nie biorę na warsztat abstrakcję. 

Redaktorka Patrycja: Jakie Pan Dyrektor stosuje 

techniki?  

Dyrektor: Stosuję różne techniki malarskie, od 

techniki olejnej poprzez technikę akrylową, akwa-

rele, pastele. Używam również technikę alla pri-

ma, (wł. za pierwszym razem) polegająca na kła-

dzeniu farb bezpośrednio na zaprawie, bez przygo-

towywania podmalówki i rysunku. Obrazy takie 

tworzone są dość szybko, często za jednym posie-

dzeniem. 

Na zdjęciu: Dyrektor Krystian Szatka 

https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_w%C5%82oski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Podmal%C3%B3wka
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Redaktorka Weronika: Jak odbiera Pan Dyrektor krytykę innych na temat swoich obrazów? 

Dyrektor: Cieszę się, kiedy są one oceniane i nie ważne, czy to krytyka, czy też pochwała. Najważniejsze, że odbiorca, 

który ogląda mój obraz, zatrzymuje się przy nim i zastanawia się, a nie przechodzi obojętnie. Moimi najważniejszymi 

krytykami są żona i syn. Oni jako pierwsi widzą moje dzieła. Krytyka mobilizuje mnie do zmian, do innego podejścia 

do danego tematu. 

Redaktorka Patrycja: Czy ma Pan Dyrektor swoje ulubione dzieło, z którego jest Pan najbardziej dumny? 

Dyrektor: Nie przepadam za malowaniem kwiatów, ponieważ wolę te żywe, z którymi można obcować, dotykać  

i czuć ich zapach. Na pewno nie mam swojego jednego ulubionego obrazu, jest ich kilka. Z pewnością jestem dumny  

z portretu moich rodziców oraz obrazu ze zdjęcia Roberta Doisneau „Pocałunek w Paryżu”. 

Redaktorka Weronika: Czy wystawia Pan swoje prace? 

Dyrektor: Moje obrazy można obecnie zobaczyć na Facebook’u oraz w szkole. Jestem w trakcie przygotowywania 

strony internetowej, gdzie zamieszczę swoje dzieła. Moja twórczość jest również omówiona w publikacji pt. „Ludzie  

i dzieła. Artyści plastycy związani z Gliwicami” Jacka Schmidta. 

Redaktorka Patrycja: Jak reaguje Pańska rodzina na Pana twórczość? Ile czasu zajmuje Panu praca nad jedynym dzie-

łem? 

Dyrektor: Maluję dosyć szybko. Generalnie chcę jak najszybciej skończyć moje dzieło, aby jak najwięcej czasu spę-

dzać z żoną i synem. 

Redaktorka Weronika: To już ostatnie pytanie. Czy w sztuce talent jest najważniejszy? Czy liczy się coś jeszcze? 

Dyrektor: Kogokolwiek byś zapytała, każdy miałby inną definicję. Jestem przekonany, że najważniejszym czynnikiem 

powodującym końcowy efekt jest wytrwałość i chęć. Nie wolno się zniechęcać na starcie. Poprzez próby i ćwiczenia 

trzeba doskonalić siebie. Niemniej jednak talent wpływa na efekt końcowy. 

Redaktorki: Jeszcze raz dziękujemy za poświęcony nam czas i za to, że Pan Dyrektor zechciał się z nami podzielić 

swoją pasją. 

Wywiad przeprowadziły uczennice z klasy 2 TT: Weronika Miler i Patrycja Ohirko. 

Obraz  Pocałunek w Paryżu 

Obraz Polubieni 
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VI NOWOROCZNY TURNIEJ INTEGRACYJNY 

SPOTKANIE DZIAŁACZY  PTTK 

Na zdjęciach:  wspólna zabawa  w  klubie „Gama” 

   W dniu 23 stycznia 2016 r. w Knurowie, w klubie „Gama", po raz szósty odbył 

się Noworoczny Turniej Integracyjny, zorganizowany przez Koło PTTK „TRION", 

Oddział PTTK Ziemi Gliwickiej.  

  Naszą szkołę reprezentowała drużyna czterech dziewcząt  pod opieką p. Grażyny 

Stachury.    Głównym celem i założeniem turnieju była szeroko rozumiana integra-

cja. Uczennice CKZiU nr 1 zdobyły nowe doświadczenia i pogłębiły swoją wiedzę. 

Miały  możliwość poznać ludzi „doświadczonych" przez los, współzawodniczyć i 

wspólnie się bawić.  

  Okazało się, że osoby niewidome, mimo swoich barier są bardzo towarzyskie, 

spontaniczne i nie akcentują własnych ograniczeń. 

To my, „zdrowi", czasem niepotrzebnie stawiamy granice pomiędzy „światami",  

w których funkcjonujemy. Dzięki osobom niepełnosprawnym można pełniej do-

świadczać radości życia płynącej  z tego, co proste i zwyczajne. 

  Turniej przebiegał w serdecznej i ciepłej atmosferze, drużyny zapomniały  

o współzawodnictwie czerpiąc radość ze wspólnej zabawy.  

 Najbardziej wymagającą dla naszych reprezentantek okazała się konkurencja, 

 w której należało ułożyć ognisko z kawałków drewna i zaśpiewać ułożoną przez 

siebie piosenkę o tematyce zimowej.  

Dziewczyny wykazały się pomysłowością, zaprezentowały niezwykle oryginalne 

widowisko pozyskując serca i uznanie widzów.  

  Niepowtarzalne spotkanie z pewnością wpisało się w kalendarz naszej szkolnej 

aktywności  i znajdzie swoją kontynuację już za rok, w kolejnym Turnieju Integra-

cyjnym. 

   W dniu 11.01.2016 r. w klubie Perełka w Gliwicach odbyło 

się coroczne Spotkanie Działaczy PTTK.  

W imprezie mieli przyjemność wziąć udział członkowie klubów 

i kół Oddziału PTTK Naszej Ziemi Gliwickiej, działacze Tury-

stycznego Klubu Kolarskiego im.Władysława Huzy, Klubu Kra-

joznawstwa i Ochrony Przyrody, Gliwickiego Klubu Turystyki 

Górskiej "Skalnik", Gliwickiego Klubu Podwodnego "Asterina", 

Gliwickiego Klubu Terenoznawczego CYRKINO, Koła Prze-

wodników Turystycznych, Koła Przewodników Tatrzańskich 

im. Tadeusza Szczerby, Koła PTTK "Niewidomy Globtroter", 

Koła "Trion", Koła PTTK nr 15 "Śródmieście", Koła  PTTK nr 

61 "Elektrosieć", Koła  "Skrzydła". 

  Dwie uczennice naszej szkoły pod opieką p. Grażyny Stachury 

odpowiedzialne były za pomoc  w przygotowaniu, przebiegu 

 i obsłudze imprezy – spisały się bardzo dobrze, zdobywając 

nowe doświadczenia i poznając ciekawych ludzi z pasją 
 Na zdjęciu: p. G. Stachura odbierająca nagrodę 

Na zdjęciu: ...smak zwycięstwa... 

  Głównym celem spotkania było podsumowanie działal-

ności stowarzyszeń przez komisję oraz wręczenie nagród.  

Prezentowane koła i kluby kusiły zainteresowanych swoją 

atrakcyjnością, zachęcały do uczestnictwa, poszerzenia wie-

dzy i umiejętności turystycznych. 

Impreza udała się wyśmienicie, a co najważniejsze,  

w konkursie na najlepszy szkolny klub krajoznawczo-

turystyczny w Gliwicach wygrała nasza szkoła ! HURRA! 

  Miejmy nadzieję, że zapał i chęci naszego klubu nie osłab-

ną i również za rok spotkamy się ponownie, zdobywając to 

wybitne miejsce wśród młodych polskich podróżników. 

Podróżujemy bowiem nie po to, aby uciec od życia, lecz - 

aby życie nie uciekło nam. 
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SIERPIŃSKI CARPET PROJECT 

Na zdjęciu: nasze wolontariuszki 

Na zdjęciu: reprezentantki CKZiU nr 1 i ich opiekunka 

WYCIECZKA MATURZYSTÓW DO CZĘSTOCHOWY 

24. FINAŁ WIELKIEJ  ORKIESTRY  ŚWIĄTECZNEJ  POMOCY 

   1 lutego 2016 r. w auli Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego 

 w Gliwicach powstała kolejna (piąta) iteracja Dywanu Sierpiń-

skiego.  

Był to następny etap międzynarodowego projektu SIERPIŃSKI 

CARPET PROJECT zorganizowany z inicjatywy Anny Kopeć, 

doradcy metodycznego z matematyki.  

  W akcji uczestniczyło siedem gliwickich szkół: Szkoła Podstawo-

wa nr 9 z dwoma dywanami czwartej iteracji  

oraz z pojedynczymi dywanami - Gimnazjum nr 3, Szkoły ETE, 

GCE, ZSTI, LO nr 4 i oczywiście my, CKZiU nr 1. 

   Naszą szkołę reprezentowało dziewięć uczennic z klas - 3 AL 

 i 1 TA pod opieką pani Tatiany Sieradzkiej-Klinik.     

W audytorium GCE wysłuchaliśmy interesującego, bogato ilustro-

wanego zdjęciami, wykładu na temat fraktali, który został przygo-

towany przez gospodarzy tego wydarzenia.  
  Następnie wszyscy udaliśmy się do auli, gdzie skleili-

śmy z sobą osiem czwartych iteracji dywanu Sierpińskie-

go, tworząc tym samym piątą iterację. Zbudowany przez 

n a s  d y w a n  j e s t  w i e l k o ś c i  k w a d r a t u  

o boku 4,86 m. 

  Dywan został zabrany przez obecnego podczas wyda-

rzenia dra hab. inż. Andrzeja Katunina   

 z Politechniki Śląskiej, który jest odpowiedzialny  

za szóstą iterację dywanu w Polsce. Powstanie ona  

2 kwietnia – będzie miała wielkość kwadratu o boku 14-

,58m. 

   Grupa trzydziestu uczniów z CKZiU nr 1 uczestniczyła  

w 24. Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który odbył 

się 10.01.2016r. W przeddzień Finału odebraliśmy puszki  

w sztabie orkiestry w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych 

oraz w Stowarzyszeniu GTW. 

  Pomimo brzydkiej pogody wolontariuszom udało się kwestować 

na terenie Gliwic. Dobroduszność mieszkańców, jak co roku, nie 

miała granic. Zebrano sporą kwotę na rzecz chorych dzieci i osób 

starszych. 

Uczennica naszej szkoły wzięła udział w biegu na rzecz WOŚP, 

który odbył się na terenie Centrum Handlowego Arena.  

  Redakcja gazetki przekazuje uczestnikom wyrazy uznania! 
 

  Jak co roku, tuż przed nieuchronnie zbliżającą się maturą, uczniowie ostatnich klas 

technikum  CKZiU nr 1 pielgrzymowali do Częstochowy. 

  Bazylika tonęła tego dnia we mgle, natomiast Panna Święta olśniła i wprawiła  

w zachwyt niejednego sceptyka. 

 Grube, długowieczne mury będące świadkami niezliczonych cudów, jakie dokonały się 

za sprawą zanoszonych  do Jasnogórskiej Pani próśb, dodały otuchy maturzystom, któ-

rzy uczestniczyli w poświęconej ich intencji - mszy świętej.  

Nie poprzestali oni jednak na wsparciu duchowym. Z dużym zainteresowaniem obej-

rzeli obrazy, których twórcą był współczesny malarz - Jerzy Duda Gracz. 

Jego "Golgota Jasnogórska" to osiemnaście stacji drogi krzyżowej - cztery więcej niż 

tradycyjnie - namalowanych dla Klasztoru o.o. Paulinów w Częstochowie. Dla artysty 

stanowiły one wyraz  refleksji nad dzisiejszym światem i odbiorem Męki Pańskiej. Dla 

młodzieży stały się poruszającymi i niezwykle interesującymi tekstami kultury, które 

można zaprezentować na maturze z języka polskiego. 

  Życzymy maturzystom, aby moc tego szczególnego miejsca nie opuszczała ich pod-

czas egzaminów! 

Na zdjęciu: twórcy piątej iteracji Dywanu Sierpińskiego 

Na zdjęciu: obraz J. Dudy Gracza 



      Wszyscy zgromadzeni mieli okazję wysłuchać niezwykle 

ciekawego wystąpienia (o gliwickich cmentarzach żydow-

skich) Pani Bożeny Kubit kierowniczki działu Etnografii  

w gliwickim Muzeum, prezes Stowarzyszenia na rzecz Dzie-

dzictwa Żydowskiego w Gliwicach, autorki wielu cennych 

publikacji. 

      Podczas finału konkursu gościliśmy także dziewięciooso-

bową grupę gimnazjalistów z Koła Regionalnego  

w Gimnazjum nr 10 w Gliwicach wraz z opiekunką  

p. Joanną Usarek-Gorol.  

XVII Małopolski Konkurs Szkół Gastronomicznych 

      W dniach od 4 do 6 marca 2016 r. w Zespole Szkół Gastronomicznych nr 1 w Krakowie odbyła się XVII edycja Małopol-

skiego Konkursu Szkół Gastronomicznych. Tegorocznym hasłem kulinarnym tego przedsięwzięcia było: Polska Wielkanoc. 

Konkurs ten, jak co roku, cieszył się dużym zainteresowaniem wśród uczniów nie tylko z Małopolski, ale i innych województw: 

podkarpackiego, śląskiego, łódzkiego, lubelskiego i ze Słowacji. W sumie do konkursu przystąpiło 31 szkół.  

Naszą szkołę reprezentowały uczennice klasy 4 AC: Edyta Martuś, Edyta Krzysteczko i Beata Ryczkowska. 

Dziewczyny zajęły odpowiednio: 

EDYTA MARTUŚ – VI miejsce w kategorii Barman  

EDYTA KRZYSTECZKO i BEATA RYCZKOWSKA – IV miejsce w kategorii Kelner. 

Gliwice Miasto Wielu Kultur 

      18 grudnia 2015 roku w naszej szkole w sali 003 odbył się finał jubileuszowej 10. edycji Międzyszkolnego Konkursu Lite-

racko-Informatycznego „Gliwice-miasto wielu kultur”. W tym roku temat konkursu brzmiał „Gliwickie cmentarze jako pomni-

ki historii”.  

Do ścisłego finału przeszło sześć prezentacji: dwie z ZSTiO, jedna z ZSTI, jedna z LO nr 4 i dwie z CKZiU nr 1. 

Po rozwiązaniu przez uczestników konkursu testu komputerowego, jury wyłoniło zwycięzców: 

I miejsce - Michał Czaplicki, Paweł Białek ZSTiO, opiekun p. Krzysztof Wolny 

II miejsce - Daria Owieśna, Weronika Forlańska CKZiU, wychowawczyni p. Teresa Bielecka 

III miejsce - Ewa Zatońska, Anna Bąk CKZiU, opiekunka p. Bożena Kokot. 

Gratulujemy! 

Na zdjęciu: powitanie uczestników konkursu przez Pana Dyrektora  

Na zdjęciu: pani Beata Wojtasik z uczennicami Na zdjęciu: uczennica Edyta Martuś  



7  

7  

      W dniu 8 marca 2016 odbyła się w CKZiU  kolejna edycja konkursu 

szkolnego Gotować każdy może, organizowana po raz trzeci przez panie Bo-

żenę Lempa i Barbarę Jaworską. Tym razem hasłem przewodnim konkursu 

były kasze i jego tytuł brzmiał Dobra kasza nasza… Nazwy tej użyczyła 

restauracja gliwicka Dobra Kasza Nasza, która jednocześnie objęła patronat 

nad konkursem. W konkursie startowało 15 zespołów dwuosobowych, które 

miały  wykonać  potrawy, gdzie głównym składnikiem była kasza. W jury 

oceniającym efekty pracy uczniów zasiedli: pan Andrzej Kraj – kucharz  

z restauracji Dobra Kasza Nasza, pani Beata Wojtasik i pani Weronika Bia-

dacz.   

      Uczestnicy przygotowali bardzo różnorodne potrawy pod względem za-

stosowanych surowców, smaku i sposobu podania. Najwyżej jury oceniło 

zestaw sporządzony  przez uczniów klasy 2 AU: Denisa Małysę i Piotra Sta-

siów. Zwycięskie danie składało się z bakłażanów nadziewanych kaszą, salsy 

z papryki i sosu pomidorowego, a także deseru – musu z kaszy gryczanej, 

przekładanego malinami i bitą śmietanką. Drugie miejsce zajęły uczennice 

klasy 3 AU: Anna Świercz i Wiktoria Dąbrowska, a trzecie – uczennice klasy 

2 AU: Dominika Pęcherzewska i Nikola Wesoły. Uczniowie otrzymali na-

grody rzeczowe i książkowe, sponsorowane przez Radę Rodziców. Dodatko-

wo zdobywcy pierwszego miejsca zostali zaproszeni do restauracji Dobra 

Kasza Nasza na dwudniowe warsztaty kulinarne.  

Olimpiada Przedsiębiorczości 

      Aneta Bronicka i Robert Ocytko uzyskali świetne wyniki  

w eliminacjach szkolnych olimpiady i zakwalifikowali  

się do etapu okręgowego. Eliminacje okręgowe odbyły się  

w dniu 3 marca 2016 r. w pięciu uczelniach ekonomicznych:  

Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, Uniwersytecie  

Ekonomicznym w Katowicach, Uniwersytecie Ekonomicznym  

w Krakowie, Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu  

oraz w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. 

      W pierwszej części konkursu okręgowego w Uniwersytecie 

Ekonomicznym w Katowicach brało udział 250 zawodników  

z trzech województw. Aneta uzyskała bardzo dobry wynik z testu 

(czyli I części zawodów)  i zakwalifikowała sie do grupy 50 naj-

lepszych zawodników. W drugiej części konkursu 50 zawodników 

walczyło już o finał, czyli o udział w eliminacjach centralnych 

olimpiady. Również w tej części Aneta spisała się znakomicie 

i zajęła 22 miejsce w okręgu. Serdecznie gratulujemy 

Ciasteczko dla Adasia 

   9 lutego 2016 r. w naszej szkole po raz trzeci odbył się kiermasz ciast przygotowanych przez uczniów i nauczycieli CKZiU nr 1 . Organi-

zatorami kiermaszu i akcji walentynkowej byli uczniowie klasy: 2 AU (pod opieką p. B. Lempy), 2 AC (pod opieką p. J. Machowskiej)  

i 2 TT (pod opieką p. G. Stachury). Celem kiermaszu było zebranie pieniędzy na pomoc dla trzech ciężko chorych chłopców. Udało się 

zebrać w sumie 1000 zł. Pieniądze zostały wpłacone na subkonta Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” poszczególnych dzieci. 

Na zdjęciu: wręczenie nagród laureatom pierwszego miejsca 

 

Na zdjęciu:  wspaniała  gazetka...od serca 

Gotować każdy może 

Na zdjęciu: Aneta Bronicka i Robert Ocytko 

Na zdjęciu: listonoszki miłosnej poczty 
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Monika Malczyńska-Krauz  (malczynska@ckziu.gliwice.pl) 

Udział CKZIU nr 1 w projektach unijnych 

       W bieżącym roku oferta naszej szkoły poszerza się o nowości z zakresu dwóch kierunków: handlowego i kelnerskie-

go. Od września 2016 roku technik handlowiec oraz kelner zostaną „unowocześnione” przez dodanie specjalizacji me-

nadżerskiej. Treści programowe będą wzbogacone o zagadnienia z zakresu zarządzania m.in. zasobami ludzkimi, a han-

dlowiec dodatkowo o zajęcia z grafiki komputerowej oraz reklamy handlowej. 

      Jako szkoła będziemy promować się w czasie prezentacji w gimnazjach oraz podczas targów edukacyjnych (8 kwietnia) 

i innych organizowanych przez gimnazja oraz urzędy. W dniach 27-28 kwietnia w ramach dni otwartych będą organizowa-

ne warsztaty zawodowe. 28 kwietnia odbędzie się turniej siatkówki dla gimnazjalistów.  

pozytywni.gliwice.pl 

      Nasza szkoła przystąpiła do kampanii społecznej pozytywni.gliwice.pl. Jej celem jest promowanie pozytywnych postaw w sieci  

oraz wobec otoczenia, sprzeciwianie się wszelkim przejawom dyskryminacji, a także agresji i mowie nienawiści  

w Internecie. 

      9 lutego 2016 r. przeprowadzono Dzień Bezpiecznego Internetu oraz wybrano Ambasadora Pozytywnych. Została nim Martyna 

Sierant z kl. 3 TB. Natomiast 24 kwietnia w Centrum Handlowym Forum nasza szkoła będzie uczestniczyć w akcji pozytywna ener-

gia dla Gliwiczan na stoisku z pozytywnymi ciasteczkami. 

       Opracowano projekt w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych „Równe szanse, lepszy start - zwiększenie potencjału 

edukacyjnego z przygotowaniem osób z niepełnosprawnościami do zawodu w CKZiU nr 1”, który został ujęty na listę projektów 

kluczowych dla Miasta Gliwice i będzie realizowany oraz dofinasowany z perspektywy finansowej na lata 2014-2020. Projekt jest 

zgodny z celem Prirytetu XI - Wzmocnienie potencjału edukacyjnego (EFS) oraz z celem Priorytetu XII – Infrastruktura edukacyjna 

(EFRR) - zwiększenie efektywności szkolnictwa zawodowego poprzez dostosowanie realizowanych zajęć do potrzeb lokalnego rynku 

pracy. Jeżeli projekt przejdzie pozytywnie przez procedurę konkursową to doprowadzi do poprawy warunków rozwoju, kształcenia  

i samozatrudnienia się uczniów CKZiU nr 1, w tym dostępu do edukacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami. Projekt umożliwi 

uczniom nabycie kwalifikacji praktycznych poprzez współpracę z przedsiębiorstwami oraz podniesie kluczowe umiejętności wyma-

gane na lokalnym rynku pracy.  

      Opracowano również projekt pn. „Praktyki zagraniczne wehikułem do zatrudnienia”, który został przygotowany we współpracy  

z niemiecką firmą VITALIS Betreuungsgesellschaft für Modellprojekte mbH. Celem projektu jest podniesienie kompetencji języko-

wych, zawodowych i interpersonalnych uczniów kształcących się w CKZiU nr 1, umożliwiających w przyszłości ich rozwój zawodo-

wy i osobisty.  

Zaproszenie na IV spotkanie Uczniowskiego Salonu Edukacyjnego 

      Dyrektor CKZiU nr 1 zaprasza uczniów i nauczycieli na czwarte spotkanie Uczniowskiego Salonu Edukacyjnego pod 

tytułem „Jak odnieść sukces w świecie biznesu?”, które odbędzie się 21 kwietnia 2016 r. o godz. 13. W programie przewi-

dziana m.in. debata z udziałem Marka Ślibody, właściciela firmy „Marco”, laureata „Gliwickiego Lwa” Nagrody Prezyden-

ta Miasta Gliwice. 


