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Już Mikołaj grzeje sanie, czego pragniesz niech się stanie...

Anioł pasterzom mówił:

Chrystus się wam narodził

W Betlejem nie bardzo podłym mieście,

Narodził się w ubóstwie,

Pan wszego stworzenia. (tekst: XVI w.)

Z okazji zbliżających  się Świąt Bożego Narodze-
nia życzę wszystkim nauczycielom, pracownikom  oraz
rodzicom i uczniom Zespołu Szkół Ekonomiczno -
Usługowych, by nadchodzące Święta były  dla Was
niezapomnianym czasem spędzonym bez pośpiechu,
trosk i zmartwień.

Życzę, aby odbyły się w spokoju, radości wśród
Rodziny, Przyjaciół oraz wszystkich bliskich Wam
osób.

Wraz z nadchodzącym Nowym Rokiem życzę dużo
zdrowia i szczęścia. Niech nie opuszcza Was pomyśl-
ność i spełnią się te najskrytsze marzenia.

    Krystian Szatka, dyrektor ZSEU
            Bartolomé Esteban Murillo – Adoracja pasterzy
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im. Króla Stanisława Augusta Poniatowskiego w Gliwicach



Nowa hala sportowa przy ul. Kozielskiej

Mariusz Pudzianowski w Gliwicach

Na zdjęciu:  zawodnicy KS Lions

Na zdjęciu: M. Pudzianowski rozdający autografy

Futboliści z KS Lions Gliwice pokaza-
li  widowiskowe  akcje futbolu amery-
kańskiego, przy okazji zapoznając wi-
dzów z zasadami tego  zdobywające-
go coraz większą popularność sportu.

 Na przybyłych czekała też ścianka
wspinaczkowa. Pod nadzorem instrukto-
rów GTW każdy mógł spróbować swoich
sił. Równocześnie można było dowie-
dzieć się, jaki sprzęt jest do uprawiania
tej dyscypliny potrzebny.

 Niewątpliwie „gwóźdź programu” sta-
nowiło jednak spotkanie z Mariuszem
Pudzianowskim. Strongman rozpoczął od
przeprowadzenia trzech konkursów: dla
panów, dla pań i dla najmłodszych. Po
wręczeniu nagród widzowie mogli zejść
z widowni na główną arenę i spróbować
swoich sił w starciu z sumokami, z futbo-
listami, na ściance wspinaczkowej. Dla
dzieci przygotowano również miasteczko
sportowe, które cieszyło się ogromnym
zainteresowaniem.

Na zdjęciu: zawodnik sumo w zmaganiu z ochotnikami

CHOCHLIKI MONIKI

Rys.: Monika Rajek z kl. 3 EH

27 października 2013 r. otwarto nową halę sportową przy
ul. Kozielskiej w Gliwicach. Zaproszeni goście (Mariusz Pudzianow-
ski, zawodnicy sumo i futbolu amerykańskiego) przyciągnęli sporą
grupę gliwiczan.

 Dzień otwarty nowej hali rozpoczął towarzyski mecz siatkówki
rozegrany między reprezentacjami szkół, które na co dzień korzystają
z tego obiektu. Były to: Zespół Szkół Ekonomiczno – Usługowych im.
Króla Stanisława Augusta Poniatowskiego oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1. Rozegrano trzy sety. Najpierw rywalizowa-
li ze sobą nauczyciele obu placówek (set przegrany przez ZSEU „o włos” -  23:25), potem uczniowie i uczennice. Ostatecznie wy-
grał ZSO Nr 1. Wynik:  2:1.

Kolejną atrakcją przygotowaną dla przybyłych mieszkańców miasta było spotkanie z zawodnikami Polskiego Związku Su-
mo. Opowiadali oni o dyscyplinie, którą uprawiają, a następnie zaprezentowali kilka pokazowych walk.



Już po raz jedenasty Szkoła zorganizowała Rajd Pieszy
o Puchar Jesieni. Głównym celem imprezy było uczczenie  95.  ro-
cznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, a także poznanie
walorów turystycznych i krajoznawczych miasta. Hasło  tegorocz-
nego rajdu brzmiało: „Zdrowo się odżywiam. Sporty uprawiam.
Na Ojczyznę zawsze stawiam.”
         Pogoda wyjątkowo dopisała. Uczniowie ZSEU, gliwickiego
Gimnazjum nr 3 oraz wychowankowie Gliwickiego Ośrodka Adap-
tacyjno - Rehabilitacyjnego wyruszyli pieszo z pięciu ustalonych
wcześniej miejsc w mieście. Były to: radiostacja gliwicka, lotnisko,
Wójtowa Wieś, Ligota Zabrska oraz Kąpielisko Leśne. Program
imprezy zapewnił możliwość poznania najciekawszych zakątków
Gliwic,  wykazania  się wiedzą związaną z historią Polski. Ucznio-
wie złożyli także wiązankę kwiatów pod pomnikiem Marszałka
Józefa Piłsudskiego.
         Rajd był  doskonałą okazją do aktywnego spędzenia czasu na
świeżym powietrzu. Punkty przyznawano za oryginalność  stroju
uczestników, punktualność, frekwencję klas, raport z trasy. Na me-
cie rajdu, w ZSEU czekał na jego uczestników gorący posiłek przy-
rządzony przez uczniów klas gastronomicznych.
         Jak co roku organizatorzy przygotowali dla zgromadzonych
pokaz. Tym razem  mogliśmy podziwiać zawodniczki  Klubu Spor-
towego "CARBO" (Karolinę Gawrysiuk i Klaudię Pachułę),
które zaprezentowały swoje umiejętności bokserskie. Następnie

dyrektor ZSEU, p. Krystian Szatka wysłuchał raportu z przebiegu
rajdu. Ogłoszono zwycięzców na poszczególnych trasach przemar-
szu:

trasa I - klasa 2 AC

trasa II - klasa 2 AL

trasa III -  klasa 3 CL

trasa IV - klasa 3 TW

trasa V - klasa 2 AU

Zwycięzcą XI Rajdu Pieszego o Puchar Jesieni została
klasa 3 CL wraz z wychowawczynią, p. Renatą Norek.

Zespół Szkół Ekonomiczno - Usługowych od lat łączy zachę-
canie do uprawiania turystyki i promowanie wartości patriotycz-
nych. Wpisując się w tę tradycję uczniowie kl. 2 AU wraz z pania-
mi Ewą Rutkowską i Jadwigą Jabłońską przygotowali montaż
słowno - muzyczny poświęcony 95. rocznicy odzyskania przez
Polskę niepodległości.

Fotoreportaż z trasy Rajdu:  strona 5

W dniach 22 – 24 października 2013 r. już po

raz dwudziesty pierwszy  w słowackim Prešovie odbył się

Europejski Konkurs Młodych Barmanów.  Jego oficjalna na-

zwa to Eurocup Barman΄s Junior Prešov 2013.
W rywalizacji wzięło udział 78 zawodników (38 zespo-

łów). Oprócz najliczniej przybyłych Słowaków w konkursie

wzięli udział młodzi Słoweńcy, Węgrzy, Ukraińcy, Czesi,

Finowie, Litwini i  Polacy.

Zespół Szkół Ekonomiczno – Usługowych im. Króla

Stanisława Augusta Poniatowskiego w Gliwicach reprezento-

wały dwie utalentowane uczennice z klasy 4 AT: Michali-

na Gubańska i Jessica Radłowska pod kierunkiem

p. mgr Beaty Wojtasik.

Uczennice ZSEU dzielnie walczyły i ostatecznie przywiozły do Gliwic brązowy medal.
Konkurs organizowany jest przez Akademię Hotelową z Prešova pod patronatem Europejskiego Stowarzyszenia Szkół Hotelowych

i Turystycznych AEHT w Genewie oraz Stowarzyszenia Barmanów na Słowacji. Uczestniczenie w nim było dla młodych barmanów świet-

ną okazją do zdobycia cennych doświadczeń, nawiązania kontaktów w branży oraz zapoznania się z nowymi  technikami

i trendami w trudnej sztuce barmańskiej.

(cd. na str. 4)

BRĄZOWY MEDAL DLA ZSEU

XI    RAJD    o   PUCHAR   JESIENI

Na zdjęciu: rozdanie nagród podczas Eurocup Barman΄s Junior Prešov 2013



Witają nas zimne poranki i pierwsze przymrozki, dni są coraz krótsze, do wakacji daleeeeko, ale od czego mamy poczucie
humoru.

ADRIAN SZYMURA, BEATA MACALA, ALEKSANDRA ŻYŁA, MARIA KIOŁBASA to nagrodzeni 8 XI zwycięzcy
konkursu „WSPOMINAMY WAKACJE”.

W tegorocznej edycji konkursu organizowanego przez p. Joannę Uramowską -  Kwoczak i p. Tatianę Sieradzką -  Klinik zadaniem uczestni-
ków było wyszukanie najdziwniejszych nazw miejscowych na Śląsku. Drugą kategorię konkursową stanowiły nazwy miejscowe kojarzące się z matematy-
ką. Oto efekty uczniowskich poszukiwań:

JajconkaKokotek

Hektary

Wyrwisuka

Rachowice

Kula

31 października

W 1971 roku powstało Międzynarodowe Stowarzyszenie Biblio-
tekarzy Szkolnych. Organizacja ta zajmuje się problemami bibliotek oraz bibliotekarzy
szkolnych. I właśnie to Stowarzyszenie w 1999 roku zainicjowało Międzynarodowe
Święto Bibliotek Szkolnych. Obchodzone jest ono w czwarty ponie-
działek października. Celem akcji jest zwrócenie uwagi na ogromną
rolę bibliotek w życiu szkoły, w nauce i rozwijaniu zainteresowań
czytelniczych.

31 października z tej okazji w ZSEU zorganizowano kiermasz ciast ,z które-
go dochód przeznaczony będzie na doposażenie szkolnej biblioteki. Ciasta przygotowały pp. Bożena
Lempa i Dorota Musiała -  Ostaszewska oraz uczniowie klas 3 CL i 2 KS.

Za wkład pracy i zaangażowanie składamy podziękowania !!!

Międzynarodowe Święto Bibliotek Szkolnych

Czytaj książki – będziesz wielki!

Na zdjęciu: Jessica Radłowska Na zdjęciu: Michalina Gubańska

BARMANKI  Z  ZSEU
Każdy z zawodników miał 12 minut, aby przygotować 3 drinki alkoholowe

 w kategorii fancy drink i 3 drinki w kategorii soft.

Za przekroczenie regulaminowego czasu przy-
znawano punkty karne.

Jurorzy oceniali:
-umiejętności techniczne
 i sposób przyrządzania drinka,
-walory smakowe,
-dekorację.

W skład końcowej oceny wchodziły również
wyniki testu wiedzy barmańskiej i ogólnej.

CD. Z POPRZEDNIEJ STRONY

...tak przynajmniej uważali młodopolscy twórcy, o czym mogli przekonać się uczniowie klas trze-
cich ZSEU, którzy 3 grudnia zwiedzali Rydlówkę. W tej bronowickiej chacie przed ponad 100 laty
bawili się goście na weselu krakowskiego poety Lucjana Rydla i chłopki Jadwigi Mikołajczyków-
ny, które stało się dla S. Wyspiańskiego inspiracją do napisania dramatu pt. „Wesele”. Co prawda
obecne w sztuce duchy kolejny raz pokazać się nie mogły, za to honory domu czynił dostojny Cho-
choł.

    Następnie uczniowie  pod baczną (a jakże!) opieką p. A. Sanockiej, p. T. Sieradzkiej -  Klinik
i p. J. Machowskiej dotarli   do Collegium Maius, gdzie na interaktywnej wystawie mogli się prze-
konać, że wszystko jest liczbą…. Zwieńczeniem wycieczki była lekcja muzealna  w Kamienicy
Szołayskich, podczas której z kartami pracy w rękach młodzież  biegała  po galerii i wykonywała
kolejne zadania pokazujące, jak ważny dla twórców Młodej Polski był folklor.

     Z wyżyn sztuki ściągnął wszystkich na ziemię gwar bożonarodzeniowego targu na krakowskim
Rynku. Powstrzymując się od wydania fortuny, wszyscy pomaszerowali do autokaru i pożegnali
Kraków…

www.rydlowka.com Przygotowała: A. Sanocka
Na zdjęciu: uczniowie  i nauczyciele ZSEU przed Ry-
dlówką w Bronowicach

„ CHŁOP  POTĘGĄ JEST I BASTA! ”



FOTOREPORTAŻ Z XI RAJDU PIESZEGO

Od rana dopisywa-
ły humory… nie
tylko  uczniom!

Najpilniejsi nie dbali o to,
jak wypadną na zdjęciach
naszego Fotoreportera -

pilnie studiowali  skompliko-
wane oznaczenia na mapach.

Dla  wszystkich uczestników rajdu
-nie tylko tych głodnych i wyczer-

panych - klasy gastronomiczne
przygotowały fantastyczny posi-

łek…

A  oto zwycięzcy - kl. 3 CL

Zdjęcia: M. Kopeć, tekst: G. Szeląg

Byli i tacy, którzy opierali
się o wszystko, co napotkali
na trasie Rajdu.  Niektórych

trzeba było przytrzymać,
żeby nie szli na skróty!
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Dwóch chłopców spędza noc przed Wigilią u dziadków. Przed pójściem spać
klękają przed łóżkami i modlą się, a jeden z nich ile sił w płucach woła
głośno:
- Modlę się o nowy rowerek, modlę się o nowe żołnierzyki, mo-
dlę się o nowy odtwarzacz DVD…
Starszy brat pochylił się i szturchnął go mówiąc:
- Dlaczego tak krzyczysz? Bóg nie jest głuchy!
Na to chłopiec:
- Nie, ale babcia - tak.

h u  m  o  r

Wpisz  w kolejne poziome pola śląskie
odpowiedniki polskich  słów:

1. sprzątać,    2. ciasto drożdżowe,

3. bombki,    4. obrus,

5. świętować,   6. prezent,

7. choinka, 8. świerk,   9. rodzina,

10. świeczka,  11. amen

Rozwiązania: 1. skludzać, 2. kołocz, 3. glaskugle, 4. tisztuch, 5. fejrować,
6. gyszynk, 7. goik, 8. świyrcok, 9. familio, 10. świyczka, 11. szlus

Z I M O W A            K R Z Y Ż Ó W K A

Już po raz ósmy  w ZSEU odbywa się Międzyszkolny Konkurs Literacko - Informatyczny
Gliwice -  miasto wielu kultur. Jego celem jest przybliżenie  młodzieży dziedzictwa kulturowego
naszego  miasta. Każdego roku organizatorzy  wyznaczają  inną tematykę.

    Tegoroczną edycję konkursu  zatytułowano „Gliwickie kina i teatry – wczoraj i dziś”. Wpłynęło dziewięć
prac. Do drugiego etapu konkursu przeszło sześć

drużyn reprezentujących cztery gliwickie placówki:

*   Gliwickie Centrum  Edukacyjne (K. Pluta, K. Michałek )

*   Zespół Szkół Mechaniczno – Elektronicznych (Ł. Piechota, P. Sołtysiak)

*   IV Liceum Ogólnokształcące (M. Śmietanka, N. Kalinowska)

*   Zespół Szkół Ekonomiczno – Usługowych ( trzy  drużyny: kl. 1 al - M.
Drost, K. Szywała, kl.1 al -  W. Forlańska, M. Konieczna, kl. 2 au - E. Za-
tońska, A Dąbrowska)

17.12.2013 r. o godz. 12.30 sześć wymienionych zespołów  zmierzy się
z  testem komputerowym; wyłonieni zostaną zwycięzcy.

Trzymamy kciuki za wszystkich uczestników, a szczególnie za
reprezentantów naszej Szkoły.

      Gościem honorowym podczas finałowych zmagań będzie Pani Małgo-
rzata Malanowicz, prezes Stowarzyszenia Gliwickie Metamorfozy.

Przygotowała: E. Rutkowska

Więcej informacji  na temat konkursu: www.zseu.gliwice.pl/kultura.html

Na zdjęciu: Teatr Victoria na starej pocztówce
Źródło: www.gliwiczanie.pl

Międzyszkolny Konkurs Literacko -  Informatyczny

Gliwice -  miasto wielu kultur
VIII edycja

„MONITOR” kontakt: g.szelag@toptechnik.pl


