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KULISY CENTRUM 
Gazetka Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1  

w Gliwicach 

Ernest Bryll 

Kolęda o gwieździe 

Chociaż to ledwo przedświt, chociaż jeszcze ciemno 

Świeć betlejemska gwiazdo ponade mną, 

Cośmy żyli w ciemności, trudno wyjść nam z ciemna 

Ale ty nie opuszczaj nas gwiazdo promienna 

Nie najlepiej nam na świecie, tośmy zapomnieli 

Jak się trzeba z kolędą, przed żłobkiem weselić 

Słabi jesteśmy nie ujdziemy wiele 

Ale tyś nasze światło i nasze wesele 

Ty nam drogę w ciemnościach blaskiem przeorywaj 

I choć my spoczywamy, ty nam nie spoczywaj 

Ogrzewaj nas na mrozie, w upałach ochładzaj 

Choć zdradzą przyjaciele, to ty nas nie zdradzaj 

Choć nas wszyscy przeklęli, to ty nas ukochaj 

I pomóż nam tej drogi podejść jeszcze trocha 

Bądź przy nas w tej ostatniej okropnej godzinie 

Kiedy będziemy wołać betlejemskie imię 

Chociaż się spóźniliśmy, choć już dawno ciemno 

Ale ty nie opuszczaj nas gwiazdo promienna 

Pozostań z nami wierniejsza niż matka 

Oświecaj drogę naszą do ostatka 
         

1974 

W tych wyjątkowych dniach składam wszystkim  

uczniom, rodzicom,  

nauczycielom i pracownikom administracji i obsługi  

z serca płynące życzenia,  

by ten szczególnie piękny czas odradzania się dobra  

wprowadził do Waszych domów  

radość, spokój i jeszcze więcej rodzinnego ciepła. 

Niech promienie wigilijno - noworocznej gwiazdki  

oświetlają nadchodzący Nowy Rok 2017,  

napełniają Was szczęściem, optymizmem,  

pomyślnością i spełnieniem marzeń. 

Krystian Szatka, dyrektor CKZiU nr 1 
Autor obrazu: Krystian Szatka 
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OTRZĘSINY 

GRATULUJEMY!!!!! 

    10 października 2016. odbyła się uroczystość ślubowania i pasowania na 

ucznia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gliwicach. 

    Uroczystość, która jest wieloletnią tradycją Centrum, przygotowali  

uczniowie klasy 2 BU pod czujnym okiem wychowawczyni - prof. Jadwigi 

Zagórskiej. Całą imprezę prowadziły Agata i Agnieszka oraz (w części  

oficjalnej) - Liza z klasy 1TT pełniąca funkcję tłumacza. 

    Część oficjalną uświetnił dyrektor naczelny szkoły - pan Krystian Szatka, 

który po przyjęciu ślubowania od uczniów klas pierwszych, dokonał  

ceremonialnym ołówkiem aktu pasowania na ucznia CKZiU nr 1. Była też  

wypowiedź reprezentantki gości - rodziców młodzieży z Ukrainy - pani Tatiany Sudarchenko. Po zakończeniu części  

oficjalnej i po wysłuchaniu przesłania w wykonaniu Ryśka Riedla (...Nie jesteś 

sam...) pierwszoklasiści musieli przejść tzw. chrzest bojowy. Uczniowie byli 

wywoływani wg numerów z dziennika do udziału w 27 konkurencjach. Były to 

konkurencje sprawnościowe, taneczne, plastyczne, muzyczne, aktorskie,  

pantomimiczne, dydaktyczne itp. Oprawa muzyczna - dla złagodzenia  

obyczajów - to wspomniany wyżej Dżem, oprócz tego był 'I Love Rock'n'roll' 

oraz 'Libertango' (Grace Jones), natomiast całej drugiej części towarzyszył  

zespół Morcheeba. 

    Przewodniczący jury - dyrektor  Centrum pan Krystian Szatka ogłosił wyniki współzawodnictwa klas -  

   I MIEJSCE ZAJĘŁA KLASA 1 AL. 

   Wiemy, że młodzież bawiła się świetnie. Składamy podziękowania wszystkim uczestnikom a zwycięzcom - 

    Jak co roku, 10 października odbył się Dzień Sportu. Młodzież naszej szkoły brała udział w rozgrywkach gier  

zespołowych takich jak: siatkówka, koszykówka i piłka nożna. Wyjątkowy dla nas 

dzień rozpoczął pokaz taneczny dziewcząt, które trenują pod okiem pani Aleksandry 

Dec. Reprezentacje klas rozegrały mecze piłki koszykowej przygotowane i sędziowane 

przez pana Dariusza Łastawieckiego. I miejsce zdobyły dziewczęta z drużyny 

„Czerwone Byki” : Patrycja Nowocin, Kamila Wymysłowska, Kamila Zgobisz oraz 

Julia Jendrzejek z klasy 3bu, II miejsce - drużyna „Auuuuu” z klasy 1au, III miejsce  

zajęły ”Jagiellony” z klasy 2al.     

    Bardzo popularną konkurencją okazał się konkurs „Hula Hoop” przygotowany przez 

panią Teresę Kucło. Atrakcją dla młodzieży okazał się start pani Kucło, która w finale 

zajęła II miejsce. I miejsce zajęła Dagmara Kurzep, uczennica klasy 4bu, III miejsce 

Natalia Wojtysiak z klasy 4bu. 

Kolejną konkurencją były mecze piłki siatkowej. I miejsce zajęła drużyna z klasy 1au, 

II miejsce klasa 1bu, III miejsce klasa 3au.  

Dla wygranych czekały medale i dyplomy oraz słodki poczęstunek. 

DZIEŃ SPORTU 
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    19 października 2016 r. dyrekcja, nauczyciele oraz uczniowie CKZiU Nr 1 w Gliwicach spotkali się  

w Auli im. Konstytucji 3 Maja, aby podpisać pierwsze w historii naszej szkoły umowy patronackie  

z  pracodawcami.  

    Symboliczną umowę podpisali: dyrektor Krystian Szatka w imieniu CKZiU Nr 1 oraz nowi partnerzy 

szkoły:  

 Aleksandra Niemczyk w imieniu Hotelu Qubus 

 Katarzyna Szwaja w imieniu Leroy Merlin 

 Marek Złotoś – zastępca dyrektora ZUS, oddział Zabrze 

 Marcin Janiszewski – właściciel  Restauracji Szamma 

    Na uroczystość byli również zaproszeni: dyrektor delegatury Kuratorium Oświaty  w Gliwicach, pan  

Jacek Tarkota oraz pan Inspektor Wojciech Hupsch z Wydziału  Edukacji Urzędu Miejskiego w Gliwicach. Dyrektor  

podkreślił  w swoim  przemówieniu, że chciałby  naszych uczniów, którzy będą odbywać – a niektórzy już odbywają -  

praktyki w patronackich firmach,  zachęcić do pracy nad własnym  rozwojem  

i karierą, w myśl zasady ,,Jeśli chcesz gdzieś dojść, najlepiej znajdź kogoś, kto już 

tam doszedł”. Wyraził również nadzieję, że dla CKZiU otwierają się w tym  

momencie nowe możliwości, nowe perspektywy wynikające z partnerstwa, o którym 

tak trafnie powiedział kiedyś Henry Ford; „Połączenie 

sił to początek, pozostanie razem to postęp, wspólna 

praca to sukces.” Przedstawiciele firm, które obejmą 

patronat nad poszczególnymi klasami, również  

podkreślali, że jest to dla nich ważne wydarzenie. Symbolem nowej współpracy stały się  

statuetki wręczone przez pana dyrektora Szatkę nowym Partnerom szkoły.  

    Ceremonię uświetniły występy uczniów CKZiU: pokaz taneczny grupy uczniów  

z klasy 3 TT  przygotowywanej przez p. Aleksandrę Dec, pokaz barmański Michała Koneckiego (3 AC) oraz pokaz 

flambirowania Izy Prokop i Ani Wąsik (3 AC) przygotowanych przez p. Beatę Wojtasik. 

Dla niewtajemniczonych dodamy, że flambirowanie to widowiskowa czynność polegająca 

na polewaniu potraw alkoholem i podpalaniu ich. Po ceremonii goście zostali zaproszeni na 

poczęstunek serwowany - jakżeby inaczej - przez naszych wspaniałych uczniów, którym 

życzymy sukcesów.  

„Kaj żeś był na wakacjach” 

Wakacje minęły.  Zostały tylko wspomnienia i zdjęcia w formacie JPG. 

Ulotne chwile dnia, wschody i zachody słońca, bliscy lub nieznajomi ludzie, piękne krajobrazy...  

Takie motywy pojawiły się na fotografiach, które nadesłali uczestnicy konkursu „Kaj żeś był na  

wakacjach”. Do konkursu zgłoszono 34 zdjęcia.  Nagrodę główną zdobyła Iga Niebylska z klasy  

2 TT. Jury przyznało również dwa wyróżnienia. Otrzymały je Natalia Domańska z klasy 2 AU  

i Marcelina Michalska z klasy 4 TB. 

                    Dziękujemy  za udział w konkursie, a laureatom gratulujemy. 

Uroczyste podpisanie umów patronackich  

Zdjęcie wykonane przez Igę Niebylską 
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    19 października z okazji Światowego Dnia Żywności w CKZiU nr 1  

odbył się konkurs na najdłuższą i najpiękniejszą jednocześnie kanapkę. Już 

od godz. 10.00 uczniowie szykowali i oryginalnie przyozdabiali stoliki,  

które byłyby w stanie pomieścić sznur smakowitych, fantazyjnie przyozdo-

bionych, a przy okazji zdrowych kanapek. Przyglądający się uczniowie  

i nauczyciele przełykali ślinkę, patrząc na chrupiące pieczywo z dodatkiem 

przeróżnych past, serów, wędlin i warzyw. Na amatorów słodkości czekały 

kanapki z domowymi powidłami, nutellą, bananem i bitą śmietaną! Mniam! 

Mniam! Z degustacją trzeba było jednak 

poczekać do momentu, kiedy komisja - w składzie: p. Renata Norek,  

p. Elżbieta Toczyńska, p. Weronika Biadacz - dokona oficjalnego pomiaru  

kanapek oraz oceni ich atrakcyjność i walory odżywcze. W szranki stanęło  

siedem czteroosobowych zespołów z klas: 1 al, 1 bu, 2 ag, 2au, 3 ag, 3au  

i 4 bu. Wszystkie zespoły pracowały intensywnie przez 1 godzinę i 15 minut, 

czego efektem było 43.61 m kanapki!!! Najładniejszą, najsmaczniejszą  

i najdłuższą, bo o długości 8,76 m kanapkę wykonał zespół z klasy 1 bu  

i tym samym wygrał konkurs.  

    Po oficjalnym mierzeniu i przyznawaniu punktów można było w końcu 

kupić 15 cm. (albo 20…., a może nawet 30… ) upatrzonej kanapki. Dochód 

ze sprzedaży, zgodnie z ideą Światowego Dnia Żywności, z okazji którego 

zorganizowano konkurs, został przekazany na pomoc dla głodujących  

dzieci, którą w ramach corocznej Akcji „Pajacyk” organizuje Polska Akcja  

Humanitarna. Zespoły sprzedały wyroby łącznie za 561,22zł, zaś wyjątko-

wo skuteczną promocję swoich wyrobów przeprowadził zespół z klasy 4bu 

sprzedając swoje wyroby za 162 zł.  

    Z okazji Światowego Dnia Żywności odbył się również doroczny konkurs 

plakatów promujący prawidłowe żywienie -  w tym roku plakaty przedstawia-

ły prawidłowe drugie śniadanie zabierane do szkoły. W konkursie wyłoniono  

4 nagrody: dla Julii Bednarskiej z kl. 2bu - za najciekawsze hasło reklamujące 

drugie śniadanie zabierane przez uczniów do szkoły, dla Mai Renkaw  

z kl. 3au - za plakat inspirujący uczniów do prawidłowego wyboru drugiego 

śniadania zabieranego do szkoły, dla Nicoli Wesoły z kl. 2au - za pomysłowe 

wykonanie plakatu reklamującego drugie śniadanie zabierane przez uczniów 

do szkoły oraz dla Magdaleny Wrzecion z kl. 2au - za pomysłowe wykonanie 

plakatu reklamującego drugie śniadanie zabierane przez uczniów do szkoły. 

   Organizatorkom tego pięknego przedsięwzięcia, paniom Halinie Wiśniewskiej i Renacie Norek,  gratulujemy 

wspaniałego pomysłu, a wychowawcom, nauczycielom i uczniom, którzy zaangażowali się w dzieło niesienia  

pomocy potrzebującym, dziękujemy za współpracę i szlachetną rywalizację! 

ŚWIATOWY DZIEŃ ŻYWNOŚCI 

Praca Julii Bednarskiej Praca Mai Renkaw Praca Nicoli Wesoły Praca Magdaleny Wrzecion 
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Kiermasz ciast w CKZiU nr 1  

Oli Koneszko 3 al Ewie Kuśmirek 3 tt Ewelinie Gabor 4 au 

Paulinie Ledwoń 3 al Ani Owczarek 3 tt Nikoli Wesoły 3 au 

Darii Otrembie 3 al Brianowi Kariewskiemu 3 tt Julii Tuckiej 2 bu 

Karolinie Owczarek 3 al Kasi Szczerbie 3 tt Ani Szczepanik 2 bu 

 Paulinie Pogorzelskiej 3 al Oli Winiarz 3 tt Izie Knorr 1 au 

Agacie Słowińskiej 3 al Kasi Dębickiej 3 ta Agacie Kliś 1 au 

Paulinie Sochackiej 3 al Czarkowi Kubińskiemu 3 ta Wiktorii Janickiej 1 bu 

Natalii Tomczak 3 al Justynie Wszołek 4 au Klaudii Wieczorek 1 bu 

Izie Żołnowskiej 3 al Wiktorii Felisiak 4 au     

Do zobaczenia na kolejnym kiermaszu, na którym obiecujemy równie smaczne przeżycia. 

Podziękowania należą się również paniom nauczycielkom: 

Grażynie Stachurze, Bożenie Lempie i Annie Sanockiej. 

Specjalne podziękowania przekazujemy Ewie Zatońskiej, która urzekła kupujących swoim zapałem i marketingo-

wym talentem.  

    Skoro chleb otwiera każde usta (tak powiedział S. J. Lec), panie bibliotekarki postanowiły sprawdzić, czy smaczne  

wypieki otworzą serca (i portfele :-) )  naszych uczniów i nauczycieli.  

    26 października zorganizowały kiermasz ciast, które już od rana  były sprzedawane przez  

młodzież. Pyszne serniki, jabłeczniki, babki, ciasta  z kremem,  

czekoladą, owocami oraz inne przysmaki nęciły spacerujących  

korytarzem na I piętrze pięknym wyglądem i wspaniałym,   

domowym smakiem – wszak wszystkie zostały upieczone przez 

uczniów, którzy w ten sposób włączyli się do akcji zbierania  

funduszy na rzecz biblioteki szkolnej.  Bez ich pracy, jak i zaanga-

żowania osób sprzedających, nie udałoby się  zebrać pieniędzy, za 

które biblioteka zakupi nowe książki dla swoich czytelników oraz 

nagrody za udział w kolejnych konkursach.  

Dlatego panie bibliotekarki przeserdecznie dziękują uczniom: 

PAŹDZIERNIK 

MIĘDZYNARODOWY MIESIĄC BIBLIOTEK SZKOLNYCH 

    1 października rozpoczął się Miesiąc Bibliotek Szkolnych ustanowiony przez Międzynarodowe Stowarzyszenie  

Bibliotekarstwa Szkolnego. Tradycja tego święta ma już 17 lat. Z tej okazji atrakcji w naszej bibliotece było mnóstwo. Na 

szkolnym korytarzu pojawił się regał z uwolnionymi książkami, czyli takimi, które czekają na nowego właściciela, o czym 

informowaliśmy już wcześniej. Został również ogłoszony plebiscyt na ulubioną książkę. Każdy czytelnik, który odwiedził 

bibliotekę i podał tytuł najciekawszego dla niego utworu, mógł częstować się słodyczami, a jego głos był pilnie liczony 

przez panie bibliotekarki. Wśród 126 osób, które wzięły udział w głosowaniu, najwięcej było wielbicieli serii o Harrym  

Potterze autorstwa Joanne Rowling. Na drugim miejscu znalazł się „Pamiętnik narkomanki” Barbary Rosiek, a na trzecim 

„Niezgodna” Weroniki Roth. Przez cały miesiąc trwał także konkurs „Książka w cytatach”. Zadaniem uczniów było  

rozszyfrowanie autorów słynnych sentencji związanych z książką. Nagrody otrzymały następujące osoby: 

      Katarzyna Gierak 

    Laura Wnuk 

    Wiktoria Zawadzka 

    Agnieszka Kurosad 

    Klaudia Sosnowska 

    Ryszard Hebrajski 

    Ewa Zatońska 

    Wiktoria Olszewska 

    Największym wydarzeniem był jednak kiermasz ciast, który odbył się 26 października br. Solenizantka biblioteka w tym 

uroczystym dniu przyjmowała prezenty w postaci pysznych ciast, ciasteczek i innych słodkości. Relację z tego dnia czytaj 

poniżej. 
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MŁODZIEŻ UKRAIŃSKA W GLIWICACH 

    Dnia 28 października 2016, naszą szkołę odwiedziła grupa młodzieży ze szkoły na Ukrainie. W ramach spotkań  

integracyjnych, nasze koleżanki z klasy III TT, przygotowały dla gości dwie trasy turystyczno-krajoznawcze po ciekawych 

miejscach w Gliwicach. Dziewczyny z klasy turystycznej stanęły na wysokości zadania - stając się przewodnikami tych 

grup, miały okazję sprawdzić swoją wiedzę merytoryczną i predyspozycje do uprawiania przyszłego zawodu. Goście  

z Ukrainy mogli poznać urokliwe zakątki naszego miasta i choć na chwilę wtopić się w tłum gliwickich ulic. Jak można  

zauważyć na zdjęciach, zarówno gospodarzom jak i gościom towarzyszył  humor i dobra  atmosfera.  Opiekunkami  

młodzieży były p. Grażyna Stachura i p. Barbara Garstka. 

ŚWIATOWY DZIEŃ TURYSTYKI 

    2 października 2016 roku Kino Amok zorganizowało bezpłatne, niezwykłe spotkania dla 

osób zainteresowanych tematyką azjatycką. W wydarzeniu wzięli udział również uczniowie 

naszej szkoły pod opieką p. Grażyny Stachury i p. Barbary Garstki. O godzinie 17.30  

rozpoczął się panel „Chiny z dala od wielkiego miasta” Anny Jaklewicz, laureatki Kolosa 

(nagrody publiczności), archeolożki i antropolożki, podróżniczki i fotografa. Prowadząca 

przedstawiła w sposób ciekawy i barwny relację ze swojej samotnej podróży po wioskach  

zagubionych wśród ryżowych pól na południu Chin. Następnie o godz. 18.30 rozpoczął się 

drugi panel „Magia Azji. Radość podróżowania”. Ceniony dziennikarz, podróżnik  i fotograf,  

Tomasz Michniewicz, zaprezentował swoje podróże po Azji oraz barwne, tajemnicze,  

tamtejsze rytuały magiczne... Spotkania panelowe cieszyły się dużym  zainteresowaniem –  

autorzy w sposób ciekawy pokazali azjatycki skrawek świata. Nie zabrakło ciekawo-

stek, dobrych porad i wskazówek dla przyszłych podróżników. 
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II GLIWICKIE TARGI ZAWODÓW 

Wybór zawodu to najtrudniejsze zadanie, które stoi przed uczniami gimnazjum. 

    Z tej okazji 3 i 4 listopada br. na hali sportowej przy ulicy Kozielskiej, gliwickie publiczne szkoły zawodowe połączyły 

siły i wraz z zaproszonymi firmami zaprezentowały różne zawody podczas II Gliwickich Targów Zawodów.  

W przedsięwzięciu wzięło udział prawie 2000 uczniów z III klas gimnazjum z Gliwic i powiatu gliwickiego. Organizatorem 

Targów byli: CKZiU nr 1 w Gliwicach, GOM w Gliwicach, PUP w Gliwicach. 
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XIV RAJD PIESZY 

JESIEŃ 2016 

    W tym roku odbył  się już XIV rajd w Centrum Kształcenia Zawodowego  

i Ustawicznego nr 1. Start odbył się na zmodyfikowanych i zweryfikowanych 

trasach Rajdu o Puchar Jesieni 2016 z okazji 98. rocznicy odzyskania  

niepodległości.  

    Młodzież wyruszyła z pięciu punktów miasta -  

Radiostacji, Lotniska, Wójtowej Wsi, Ligoty Zabrskiej 

oraz z Parku Kultury i Wypoczynku.  

    Każdego roku organizatorzy starają się oprócz wartości patriotycznych, związanych z uczcze-

niem Święta Niepodległości, włączyć akcent sportowo – turystyczno - krajoznawczy. 

     Rywalizacja na poszczególnych trasach rajdu połączona była z poznawaniem historycznych 

oraz najważniejszych i najciekawszych miejsc naszego miasta. W tym roku odbywała się pod  

hasłem: ” PATRIOCI NIE TYLKO OD ŚWIĘTA”. Jak co rok, zaprosiliśmy do udziału gości: 

młodzież ze Środowiskowego Domu Samopomocy, gimnazjalistów z GM nr 4, GM nr 9, GM nr 6 oraz GM nr 3.  

    Finał imprezy odbył się na terenie CKZiU, gdzie na uczestników czekał ciepły poczęstunek przygotowany przez uczniów 

naszej szkoły a także atrakcyjny pokaz walki bokserskiej na prawdziwym ringu w wykonaniu zawodowców z zaprzyjaźnio-

nego Klubu Sportowego Carbo. Walkę profesjonalnie komentował trener prowadzący zawodników, pan Henryk Wilk.  

    Najważniejszy był oczywiście moment ogłoszenia wyników i wyłonienia zwycięzców na poszczególnych trasach : 

Nr 1. RADIOSTACJA –- CKZiU - wygrała klasa – 1AL na czele z p. Jadwigą Jabłońską i p. Moniką Mołdawą 

Nr 2. LOTNISKO – CKZiU - wygrała klasa – 3TT na czele z p. Grażyną Stachurą 

Nr 3. WÓJTOWA WIEŚ – CKZiU- wygrała klasa- 3TA na czele z p. Barbarą Flis 

Nr 4. LIGOTA ZABRSKA – CKZiU- wygrała klasa – 1AU na czele z p. Urszulą  

          Jabłońską i p. Magdaleną Troll 

Nr 5. PARK KULTURY I WYPOCZYNKU – CKZiU- wygrała klasa – 1TT na czele  

          z p. Izabelą Sarleją – Parat i p. Iwoną Biss - Stolarską 

 

Zwycięzcą XIV Rajdu o Puchar Jesieni  została klasa  

1TT 

GRATULUJEMY!!! 

 

Z turystycznym pozdrowieniem - Organizator. 
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AKADEMIA KULINARNA W WARSZTATACH SZKOLNYCH CKZiU NR 1 

    26 października 2016r. w CKZiU nr 1 odbyły się warsztaty kulinarne „Potrawy kuchni europejskich z zastosowaniem  

pieca Rational”. Warsztaty prowadzili szefowie kuchni firmy „Rational”- (producenta pieców konwekcyjnych - 

„mercedesów” na rynkach europejskich): pan Bogdan Wędzicha i pan Paweł Babisz. W zajęciach uczestniczyła młodzież 

klas odbywających zajęcia praktyczne w warsztatach szkolnych: 3ag, 2au i 1bu. Uczniowie, pod okiem szefów kuchni  

przygotowali 20 dań z asortymentu przystawek, zup, dań głównych i deserów. Z ciekawszych potraw można wymienić:  

ceviche z pstrąga z pesto bazyliowym, zupę krem z białych warzyw z chrustem bekonowym, gulasz z podgrzybkiem  

serwowany z kaszotto z pęczaku i dyni, pudding z komosy ryżowej i mleka kokosowego ze świeżymi owocami. W trakcie 

zajęć młodzież mogła się również bliżej zapoznać z zasadami obsługi pieca konwekcyjnego firmy „Rational”, który stanowi 

wyposażenie warsztatów szkolnych. Po odbytych warsztatach uczniowie otrzymają stosowne certyfikaty potwierdzające 

udział w Akademii Kulinarnej oraz umiejętność obsługi pieca konwekcyjnego. Szefowie kuchni zapowiedzieli następne  

zajęcia w styczniu przyszłego roku. 

ŚLĄSKA LIGA BIZNESOWA  
    Uczniowie z klasy 3al CKZiU nr 1 biorą udział w projekcie „Śląska Liga Biznesowa” organizowanym przez Górnośląską 

Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości im. Karola Goduli z Chorzowa oraz Fundację Edukacji Przedsiębiorczej z Chorzowa.  

Śląska Liga Biznesowa to cykl warsztatów i paneli eksperckich, których celem jest 

rozwijanie kompetencji w zakresie przedsiębiorczości oraz pozostałych kompetencji 

kluczowych tj. kreatywności, uczenia się i budowania relacji społecznych poprzez 

przygotowanie rozwiązań casów biznesowych. W czasie zajęć uczestnicy  

dowiadują się między innymi: w jaki sposób wykonać autodiagnozę potencjału  

kreatywnego i biznesowego, kreować unikatowe pomysły biznesowe oraz tworzyć 

ofertę firmy, odkrywać innowacyjne produkty lub usługi, analizować rynek,  

zarządzać zasobami i promować firmę, wykonać podstawowe analizy finansowe oraz oszacować przychody i koszty. Po 

pierwszym panelu eksperckim nasze uczennice z zespołu „Damy PIK” znajdują się na 3 miejscu w rankingu na 20 zespołów 

biorących udział w projekcie. Pozostałe nasze drużyny są w pierwszej 10. 

 

OLIMPIADA WIEDZY O ŻYWIENIU I ŻYWNOŚCI - etap szkolny 

Będziemy mocno trzymać kciuki. 

       9 listopada 2016 roku uczniowie CKZiU nr 1 wzięli udział w etapie szkolnym Olim-

piady Wiedzy o Żywieniu i Żywności. Zwycięzcami eliminacji szkolnych są  

Michał Sikora z klasy 3bu i Mikołaj Maciasz z klasy 2au.  

Będą reprezentowali naszą szkołę w etapie okręgowym XXI Olimpiady Wiedzy  

o Żywieniu i Żywności, która odbędzie się 13 stycznia 2017 r. 

Michał Sikora i Mikołaj Maciasz Powodzenia! 



 10 

 

KWESTA PIERWSZOLISTOPADOWA 

   W dniach 29 października – 01 listopada 2016r., młodzież z naszej szkoły –  

32 osoby, kwestowały na Cmentarzu Centralnym przy ul. Lipowej, w Łabędach  

i w Ostropie. Zbierano darowizny na rzecz Hospicjum Miłosierdzia Bożego  

w Gliwicach. Mimo niesprzyjających warunków atmosferycznych, wiatru i chłodu, 

udało się zebrać spore fundusze. Mieszkańcy Gliwic, którzy masowo w tych dniach 

odwiedzali  groby swoich bliskich, nie szczędzili datków na ten szczytny cel. 

WYCIECZKA DO OŚWIĘCIMIA 

Informacje o obozie Oznaczenia kategorii  więźniów 

     

    24 października 2016 r. uczniowie z klas 2au, 2bu, 2tt, 3tt, 3tb, 4uh wybrali się pod opieką 

pań: E. Rutkowskiej, H. Zawiszy i U. Jabłońskiej na wycieczkę przedmiotową z historii  

i języka polskiego do muzeum w Oświęcimiu, miejsca jednej z największych tragedii  

w historii ludzkości. 

   Obóz w Oświęcimiu zaczął działać w 1940 roku jako miejsce przetrzymywania polskich 

więźniów politycznych. Dwa lata później został przekształcony w jedno z głównych miejsc 

zagłady europejskich Żydów. W czasie istnienia obozu zamordowano tam około 1,5 mln  

ludzi, głównie Żydów, ale także Polaków, Cyganów, Rosjan i przedstawicieli innych  

narodowości.  

    Dawny niemiecki obóz koncentracyjny zrobił na odwiedzających 

wielkie wrażenie, gdyż pozwolił przynajmniej częściowo wyobrazić 

sobie skalę Holokaustu. Oprócz zwiedzania Auschwitz i Birkenau 

młodzież uczestniczyła w niezwykle wartościowych warsztatach: 

Funkcjei znaczenie sztuki w Auschwitz oraz zagłada europejskich 

Romów.  

 

WOŚP 2017  

Zapraszamy wszystkich chętnych do uczestnictwa w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy 2017!!! 

Zapisy u p. Grażyny Stachury. 
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7. składamy je bliskim na święta 

8. gdy sypie za oknem, dodaje uroku świętom 

9. błyszczy na niebie 

10. przeddzień świąt zakończony uroczystą wieczerzą 

11. śpiewane przy świątecznym stole 

12. na nim sianko i dodatkowe nakrycie 

13. ryba podawana tradycyjnie na wigilijnym stole 

1. wigilijna zupa z buraków 

2. łamiemy się nim z rodziną 

4. zielona, na niej bombki 

3. ryba morska podawana na zaostrzenie  apetytu 

5. małe pierożki z grzybami 

6. pojazd Mikołaja 
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Redaktorki gazetki „Kulisy Centrum” 

              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  8.00 -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 

 

E-MAIL: biadacz@ckziu.gliwice.pl  

        DORADCA ZAWODOWY: 

                AGNIESZKA  

     WIKTORCZYK - ŻURAW 

         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 

EMAIL: wiktorczyk@ckziu.gliwice.pl  

GAZETKA SZKOLNA 

ZGŁASZAJCIE SIĘ - gazetka czeka ;) 

    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 

DROGI CZYTELNIKU!!!! 

W związku z planowaną drugą częścią akcji „Dzień lepszy bez pytania” (wiosna) nie wyrzucaj mnie!!!!! 

Twoja wielofunkcjonalna gazetka 

INFORMACJE, INFORMACJE…. 

      W kolejnym numerze Kulis Centrum sprawozdanie  

z V Uczniowskiego Salonu Edukacyjnego, na który serdecznie 

zaprasza dyrekcja szkoły 2 grudnia br. o godz 12.00 

BIBLIOTEKA SZKOLNA: poniedziałek - piątek w godzinach 8.00—15.00 

mailto:biadacz@ckziu.gliwice.pl

