KULISY CENTRUM
Gazetka Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1
„Mimozami jesień się zaczyna,
Złotawa, krucha i miła.
To ty, to ty jesteś ta dziewczyna,
Która do mnie na ulicę wychodziła.
Od twoich listów pachniało w sieni,
Gdym wracał zdyszany ze szkoły,
A po ulicach w lekkiej jesieni
Fruwały za mną jasne anioły...
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...No i przyszła do nas, nawet nie wiadomo kiedy...ze swoją melancholią, zadumaniem i barwami.
Natura wyraźnie przygotowuje się do zimy, lecz my w CKZiU nr 1 nie poddajemy się jesiennym
nastrojom. W szkole bardzo dużo się dzieje, o czym można się przekonać przeglądając bieżący
numer Kulis.
Rozpoczęliśmy kolejny rok szkolny pełni wiary, że nasza praca przyniesie konkretne efekty
a ciepłe, międzyludzkie relacje sprawią, że wszyscy będziemy czuli się w tym miejscu dobrze.
Jako dyrektor szkoły pragnę również tutaj, na pierwszej stronie gazetki dać świadectwo satysfakcji, że jesteśmy pierwszą placówką oświatową w Gliwicach, która gości w swoich progach tak liczną
grupę młodzieży z Ukrainy.
Mam nadzieję, że cała społeczność okaże naszym nowym uczniom szczególną pomoc i serdeczność.
Życzę Wam wszystkim wiary we własne możliwości. Niech ten rok szkolny upłynie Wam na
spełnianiu marzeń. Niech każda mała porażka będzie fundamentem przyszłego sukcesu.
Krystian Szatka, dyrektor CKZiU nr 1

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2016 / 2017
Pan Dyrektor powitał wszystkich zgromadzonych, a w szczególności uczniów klas
pierwszych oraz przedstawił ich wychowawców. Po raz pierwszy w historii CKZiU nr 1
naukę w naszej szkole rozpoczęli uczniowie z Ukrainy.
Dyrekcja oraz grono pedagogiczne życzy
młodzieży owocnej i przyjemnej nauki, interesujących wyzwań, a także satysfakcji z nabywanej
w naszej szkole wiedzy. Aby wszystkie dni w roku
szkolnym były niezwykle radosne, spokojne i pełne
zadowolenia.………………………...
Powodzenia!

Z OSTATNIEJ CHWILI...
Prezydent Miasta Gliwice p. Zygmunt Frankiewicz przyznał z okazji Dnia Edukacji Narodowej nagrody. Pośród
uhonorowanych nauczycieli i dyrektorów gliwickich szkół i placówek oświatowych są przedstawiciele CKZiU nr 1.
Krystian Szatka, dyrektor szkoły, otrzymał nagrodę I-go stopnia, a Barbara Pypno, wicedyrektor szkoły, otrzymała
nagrodę II-go stopnia. Natomiast na wniosek Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego p. Bernadeta
Kruczek otrzymała Medal Komisji Edukacji Narodowej.

Gratulujemy!

CZIJA WIDWAGA, TOGO I PIERIEMOGA - CZYJA ODWAGA, TEGO ZWYCIĘSTWO
Młodzi, ambitni i odważni - tak chyba należałoby określić grupę ukraińskich
uczniów, którzy w tym roku szkolnym rozpoczęli naukę w naszej
szkole. Mają 15 lat, więc są młodsi od polskich uczniów pierwszej klasy
i przyjechali do nas z obwodu połtawskiego, który leży w środkowej części
Ukrainy, nad Dnieprem, z takich miast jak Łubnie, Łochwica, Pyriatyn;
niektórzy pochodzą z Kijowa i okolic.

W CKZiU ukraińscy uczniowie

zdobywają wykształcenie w zawodach: technik hotelarstwa (kl. 1 ta), technik
obsługi turystycznej (kl. 1 tt), technik ekonomista (kl. 1 al), technik żywienia
i usług gastronomicznych (kl. 1 au). Na dodatkowych lekcjach języka
polskiego i WOS-u pogłębiają swoją wiedzę o Polsce i usprawniają umiejętności komunikacyjne, ponieważ ich znajomość języka polskiego, którego uczyli
się na dodatkowych kursach na Ukrainie, nie jest jeszcze bardzo
dobra. To jest główną barierą w przyswajaniu materiału na niektórych

Na zdjęciu: Pan dyrektor witający chlebem i solą przyszłych uczniów

lekcjach, kiedy trzeba zmierzyć się również z naukowymi terminami
i pojęciami.

Na zdjęciu: Młodzież z Ukrainy

Mimo to ukraińskim uczniom bardzo podoba się w naszej szkole. Chwalą zarówno nauczycieli, jak i swoich kolegów
z klasy. Podkreślają, że wszyscy w Polsce są dla nich mili i uczynni, pomagają im zarówno w sprawach związanych z nauką,
jak i w codziennych problemach. Gdyby jeszcze polscy nauczyciele mówili wolniej i bardziej zrozumiale, sięgnęliby ideału.
Na razie ukraińscy uczniowie przyzwyczajają się do dużej ilości lekcji w planie, do krótkich przerw ( na Ukrainie przerwy między
lekcjami są 20, a nawet 30- minutowe), a nawet do polskiego jedzenia, które nie zawsze im smakuje. W weekendy poznają Gliwice, które
powoli przestają być obcym miastem, a z naszą pomocą za jakiś czas zaczną mówić o CKZiU „moja szkoła”. Nie ukrywają, że tęsknią za
bliskimi i przyjaciółmi zostawionymi w ojczystym kraju, a nawet za swoim pokojem i ukochanym zwierzakiem (obecnie mieszkają
w internacie „Ślązaczek”), choć z drugiej strony są zdeterminowani, aby zdobyć odpowiednie wykształcenie, co będzie dla nich pierwszym
krokiem do spełnienia marzeń o zawodowej karierze i poznawaniu świata. Do odważnych świat należy, czy też – jak mówią na
Ukrainie –„smilomu gorje po kolino” (śmiałemu góry sięgają do kolan)!

Oprac. Anna Sanocka

POWODZENIA !
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GOŚCIE Z AUSTRII
Na zaproszenie gliwickich placówek edukacyjnych nasze

miasto

odwiedziła delegacja ze szkół partnerskich z Wolfsbergu w Austrii.
Goście przez kilka dni zwiedzali najciekawsze zakątki Gliwic i okolic oraz
uczestniczyli

w

koncercie

uczniów Państwowej

Szkoły

Muzycznej

I i II stopnia.
Głównym punktem programu była konferencja pt.

„Korz ystajmy

z doświadczeń – międzynarodowe partnerstwo w edukacji drogą do
poprawy

efektywności

europejskiego

szkolnictwa

zawodowego”

zorganizowana w auli Konstytucji 3 Maja w dniu 20.09.2016 r., na którą
zaproszono organizatorów: Zespół Szkół Budowlano - Ceramicznych,
Zespół Szkół Samochodowych, Górnośląskie Centrum Edukacyjne oraz,
naturalnie,

dyrekcję,

nauczycieli

i

grupę

uczniów

Centrum

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1.

Na zdjęciu: Pan dyrektor z gośćmi

DNI OTWARTE PTTK GLIWICE
W dniu 27.09.2016r. w Oddziale PTTK Naszej Ziemi Gliwickiej, działacze
GLIWICKIEGO

KLUBU PODWODNEGO" ASTERINA” zaprezentowali

swoje przygody w dniach otwartych PTTK. W imprezie uczestniczyli uczniowie
naszej szkoły z klasy trzeciej technikum obsługi turystycznej.
Głównym

celem

spotkania

było

zarażenie

naszej

młodzieży

pasją do zdrowego spędzania wolnego czasu.
Prezenterzy zachęcali do uczestnictwa, poszerzenia swojej wiedzy na temat
podwodnego świata i zdobycia umiejętności turystycznych. Jak się dowiedzieliśmy, wbrew pozorom nurkowanie wcale nie musi być tak kosztowne ani nudne!
Impreza udała się wyśmienicie. A co najważniejsze, cieszyła się dużym zainteresowaniem!
Miejmy nadzieję, że zapał i chęci naszej młodzieży nie pójdą na marne :-)
Oprac. Barbara Garstka

Na zdjęciu: Pierwsze próby nurkowania

WYJAZD NAUCZYCIELI DO WARSZAWY
W dniach 30.09. i 01.10. 2016 r. nauczyciele naszej szkoły zwiedzali Warszawę. Przygoda w stolicy rozpoczęła się od obejrzenia
spektaklu w „Och—teatrze” pt. „Trzeba zabić starszą panią”. Czarna komedia pełna nieoczekiwanych zwrotów akcji w zabawny sposób
pokazała, że nie wolno lekceważyć nieporadnych staruszek… :-) Sobotni spacer po warszawskiej starówce był okazją do przypomnienia
sobie najważniejszych momentów z polskiej historii, o której w arcyciekawy,
okraszony zabawnymi anegdotami sposób, opowiadał przewodnik. Szkoda, że ten
piękny weekend tak szybko przeminął...
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XXIV ZLOT MŁODZIEŻY W TOSZKU
24 września 2016 r. na Zamku w Toszku odbył się XXIV ZLOT
MŁODZIEŻY „TOSZEK 2016". Impreza odbywała się pod
patronatem gliwickiego oddziału PTTK i Urzędu Miasta Gliwice.
Jak co roku, w organizację zlotu byli zaangażowani nauczyciele
z CKZiU nr 1, m.in. panie Grażyna Stachura i Barbara Garstka,
które wśród młodzieży naszej szkoły szerzą ducha turystycznokrajoznawczego. Uczniowie w czynny sposób pomagali w przygotowaniu

i

przeprowadzeniu

tej

imprezy.

.

W zlocie brały udział dzieci ze szkół podstawowych
i gimnazjalnych miasta Gliwice. Głównym celem spotkania było
przybliżenie

tematyki

krajoznawczo-turystycznej,

ruch

na

świeżym powietrzu , wspaniała zabawa połączona z duchem
„zdrowej" rywalizacji.

Drużyny rywalizowały w poszczególnych konkurencjach, jak
np. gra w bulle, piłka nożna, dwa ognie. Klub kolarski przygotował
tor przeszkód. Uczestnicy mogli też sprawdzić się wokalnie podczas
występów karaoke. Wszyscy wspaniale się bawili. Pogoda też nam
dopisała...111111111111111
Na zakończenie imprezy zapłonęło wielkie ognisko i odbyło się
wspólne pieczenie kiełbasy, która po dniu pełnym wrażeń sportowych
Do zobaczenia za rok na Jubileuszowym XXV Zlocie....

Na zdjęciach: Młodzież CKZiU nr 1 z opiekunkami
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SALON MATURZYSTÓW
16.09.2016r. uczniowie klas IV TA i IV TB pod opieką p. A. Żuraw, I. Stolarskiej i M. Malczyńskiej
uczestniczyli w Salonie Maturzystów. Organizowana w Centrum Edukacyjno-Kongresowym Politechniki Śląskiej
impreza cieszy się wśród maturzystów dużym zainteresowaniem. W jednym miejscu można zapoznać się z ofertą
edukacyjną wielu wyższych uczelni, porozmawiać z ich przedstawicielami, pozyskać informatory i broszury.
W tym roku uczestnicy Salonu wysłuchali również ciekawego wykładu poświęconego sztuce argumentacji –
umiejętności, która na maturze z języka polskiego (i nie tylko!) jest nieodzowna.
Życzymy zatem wszystkim, którzy w maju przystąpią do egzaminów, by mądrze zaplanowali swoją przyszłość.
Osoby, które nie wzięły udziału w imprezie, mogą skorzystać z informatorów i ulotek dostępnych u doradcy
metodycznego i w szkolnej bibliotece.

KLASA RYCERSKA 2016/2017
Z przyjemnością informujemy, że Klasą Rycerską
na rok szkolny 2016/2017 została

klasa 3 TA.
Serdecznie gratulujemy uczniom oraz wychowawczyni,

p. Ewie Mirskiej - Łopycie !
ZŁOTA TRZYNASTKA
Przedstawiamy najlepszych z najlepszych,
czyli ZŁOTĄ TRZYNASTKĘ CKZiU nr 1 w Gliwicach
na rok szkolny 2016/2017:
1. Karolina Otawa - kl. 2 al
2. Damian Barszcz - kl. 2 al
3. Sandra Mazur - kl. 2 al
4. Daniel Fitzon - kl. 3 al
5. Paulina Sochacka - kl. 3 al
6. Weronika Gajos - kl. 3 au
7. Anna Bąk - kl. 3 ac
8. Karolina Frychel - kl. 3 tt
9. Patrycja Mędrala - kl. 3 tt
10. Jowita Skorupa - kl. 4 al
11. Robert Ocytko - kl. 4 al
12. Wioletta Walczak - kl. 4 ta
13. Paulina Kowal - kl. 4 ta

WYBORY SAMORZĄDU SZKOLNEGO
22 września odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego
CKZiU nr 1. Oto nowy skład Rady Uczniowskiej:

Przewodnicząca – Katarzyna Dębicka kl. 3ta
Zastępcy – Aleksandra Subotowicz kl.3tb
Mikołaj Maciasz kl. 2au
Patrycja Ogaza kl. 2au
Krzysztof Wronkowski kl. 2ag
Uczniów zainteresowanych współpracą z Samorządem
prosimy o osobisty kontakt z opiekunami, którymi są
p. Barbara Flis i p. Agata Kurek—Obrocka
Na zdjęciu: Aleksandra Subotowicz, Mikołaj Maciasz i Katarzyna Dębicka
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KSIĄŻKA.GO
W CKZiU ruszyła akcja Książka.Go, która jest
naszym szkolnym odpowiednikiem popularnego na
całym świecie bookcrossingu. Zapraszamy wszystkich
do wzięcia udziału w „książkobiegu”, który polega na
wymianie książek – przynosimy do szkoły i stawiamy
na specjalnym regale te, które już przeczytaliśmy i nie

chcemy, żeby stały w naszym domu,
zapomniane i zakurzone, a bierzemy
nowe, które zostawił dla nas ktoś inny.
W ten sposób „uwolnione” książki przyniosą przyjemność wielu czytelnikom,
których gorąco zachęcamy – nie kupuj!

Wymieniaj!

BIBLIOTEKA SZKOLNA ZAPRASZA
Biblioteka jest ważnym centrum informacji szkoły. Staramy się, aby była przyjazna dla uczniów,
nauczycieli, pracowników, studentów-absolwentów naszej szkoły i wszystkich osób, które chcą
skorzystać z jej zbiorów na miejscu lub w kąciku czytelniczym.
Godziny pracy biblioteki:
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00
W progi biblioteki szkolnej zapraszają:
Brygida Jasińska,
Agnieszka Pawełczyk
i Anna Sanocka

DZIEŃ NAUCZYCIELA
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Nauczycielom i wszystkim Pracownikom Administracji i Obsługi życzę zdrowia
oraz pomyślności w życiu osobistym.
Niech każdego dnia towarzyszy Państwu pogoda ducha oraz twórcza pasja przekazywania wiedzy, kształtowania postaw młodych ludzi
i wpływania na ich życiowe wybory.
Dyrektor CKZiU nr 1, Krystian Szatka

KONTAKTY, KONTAKTY, KONTAKTY…
PEDAGOG SZKOLNY :

DORADCA ZAWODOWY:

WERONIKA BIADACZ

AGNIESZKA
WIKTORCZYK - ŻURAW

P O N I E D Z I A Ł K I 8.30 - 14.00
W T O R K I 8.00 -15.00
Ś R O D Y 9.00 - 14.00
C Z W A R T K I 8.30 - 13.00
P I Ą T K I 9.00 - 11.00

W T O R K I 8.00 -14.00
Ś R O D Y 8.00 - 16.00
C Z W A R T K I 8.00 - 14.00
P I Ą T K I 8.00 - 12.00

E-MAIL: biadacz@ckziu.gliwice.pl

EMAIL: wiktorczyk@ckziu.gliwice.pl

Osoby zainteresowane współtworzeniem gazetki szkolnej
zapraszamy do współpracy.
Prosimy o kontakt z opiekunami gazetki:
Moniką Malczyńską - Krauz
Brygidą Jasińską
i Agnieszką Pawełczyk
Materiały można również przesyłać na
adres:
malczynska@ckziu.gliwice.pl
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