
Gazetka Zespołu Szkół Ekonomiczno - Usługowych

im. Króla Stanisława Augusta Poniatowskiego w Gliwicach

Wstępniak…

Szanowny Czytelniku!

     Oddajemy w Twoje ręce pierwszy w tym roku szkolnym numer
gazetki ZSEU. Celem, dla którego „Monitor” został powołany, była

integracji i aktywizacja społeczności Szkoły, promowanie talentów naszych uczniów, informowanie
o działaniach i osiągnięciach młodzieży, a także o sukcesach nauczycieli. Myślę, że na początku pracy
należy być optymistą, a krytykiem na końcu, dlatego mam nadzieję, że wyznaczony cel zostanie osiągnię-
ty.

   Chciałbym życzyć uczniom wytrwałości w dążeniu do realizacji marzeń, pogody ducha i uśmiechu. Nie
zapominajcie, że: „Młodość jest wyborną rzeczą , tylko młodzi temu przeczą”.

   Drodzy Pracownicy Szkoły, życzę Państwu cierpliwości, wytrwałości i pasji towarzyszącej wykonywa-
niu codziennych obowiązków.

    Szanowni Rodzice, niech  ten rok szkolny przyniesie Państwu zadowolenie z osobistych sukcesów
wychowawczych, a współpraca ze Szkołą będzie powodem satysfakcji i zadowolenia.

 Krystian Szatka, dyrektor ZSEU

„Dobry początek to połowa wygranej bitwy” , czyli rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014 w ZSEU.

Na zdjęciu: uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2013/2014
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Na zdjęciu: poczet sztandarowy ZSEU

   2 września społeczność uczniowska oraz nauczyciele zgromadzili się w auli ZSEU,  by
uroczyście rozpocząć nowy rok szkolny. Po wprowadzeniu pocztu sztandarowego i od-
śpiewaniu hymnu państwowego, dyrektor szkoły Krystian Szatka powitał młodzież, grono
pedagogiczne  i rodziców. Przedstawił wychowawców klas oraz zapoznał wszystkich
z harmonogramem działań na nowy rok szkolny. Następnie dyrektor Bożena Niedbała
przedstawiła plan organizacyjny pierwszych dni nauki. Po zakończeniu uroczystości
uczniowie wraz z wychowawcami udali się do klas.

    To najbardziej wyczekiwany moment pierwszego dnia w nowym roku szkolnym. Cho-
ciaż facebook sprawia, że nie możemy powiedzieć: nie widzieliśmy się dwa miesiące,
dobrze spotkać się znowu. Poniżej dwie fraszki szkolne „na dobry początek”.

Problem

         Lubię szkołę, lecz ten problem

         zawsze działa mi na nerwy:

        wszystkie lekcje są za długie,

        a za krótkie wszystkie przerwy.
Hamlet

"Być albo nie być?" - stawia pytanie,

kiedy klasówkę ma w szkolnym planie.

Fraszki zaczerpnięto z  książki Igora Sikryckiego pt. „Ogród szkolnych fraszek”.



27 września w naszym mieście  gościli urzędnicy, nauczyciele i przedstawiciele orga-
nizacji pozarządowych z Ukrainy, uczestniczący w programie „Study Tours to Poland”.

Inicjatywa  ta  umożliwia przedstawicielom różnych grup zawodowych krajów Euro-
py Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej odwiedzenie Polski. Celem wizyt studyjnych
jest m.in. zapoznanie się z pozytywnymi efektami polskich przemian wolnorynkowych
i demokratycznych. Corocznie Polskę odwiedza 300 profesjonalistów.

System edukacji powszechnej oraz przedsiębiorczość i rozwój małego biznesu to
tylko dwa spośród wielu tematów, które interesowały  gości. W jaki sposób wspiera się
nowatorskie inicjatywy w Gliwicach mówił naczelnik Wydziału Edukacji UM p. Ma-
riusz Kucharz. Ukraińcy odwiedzili  bar sałatkowy „U Króla Stasia”. Dyrektor Krystian
Szatka opowiadał  o tym, jak zrodził się pomysł stworzenia takiego miejsca, w jaki
sposób był
realizowany.
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Goście z Ukrainy

   16 października 2013 r.  rozpoczął swoją działalność szkolny sklepik
uczniowski Auguścik. Jego nazwa została wyłoniona spośród kilkunastu
propozycji przedstawionych przez młodzież naszej szkoły
w ogólnodostępnym głosowaniu.
   Sklepik  oferuje żywność i wyroby gotowe często kupowane przez
uczniów. Oczywiście priorytetem jest przygotowywanie i sprzedaż zdro-
wej żywności. Wszystkie wyroby są sporządzane z pełnowartościowych
produktów z wyłączeniem tzw. żywności „z proszku”,  którą serwuje np.
automat do napojów stojący na szkolnym korytarzu. Sklepik oferuje rów-
nież podstawowe artykuły szkolne i biurowe. Ceny zostały dostosowane
do możliwości portfela uczniowskiego.
   Szkolny sklepik jest integralną częścią warsztatów szkolnych: cały asor-
tyment  przygotowują uczniowie klas gastronomicznych odbywający
zajęcia praktyczne.
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Zapraszamy całą społeczność szkolną do korzystania
z oferty sklepiku od poniedziałku do piątku

w godz. 9.00- 14.15.
      Bernard Krotky

„Auguścik”    zaprasza...Oswajanie „pierwszaków”

Na zdjęciu: moment „pasowania” pierwszaków

Na zdjęciu: „Auguścik” zaprasza.

   27 września w Zespole Szkół Ekonomiczno - Usługowych
odbyła się uroczystość ślubowania klas pierwszych.

   Starsi koledzy przygotowali dla tych „najmłodszych”
program, który z pewnością wszyscy zapamiętamy na dłu-

go. Pierwszaki pisały naszpikowane trudnościami dyktando, odpowiadały
na pytania z tak karkołomnych dziedzin, jak nauki ścisłe i języki obce. Na-
wet konkurencja sportowa wymagała - oprócz kondycji fizycznej - wy-
obraźni. (Jak założyć mundur z pełnym wyposażeniem wojskowym… na
czas i wziąć udział w slalomie?!) Na szczęście komisja oceniająca uczniów
składała się z wyrozumiałych pedagogów (p. Niedbała, p. Szatka) oraz
zaprawionych w szkolnych bojach czterech  uczniów klasy 4.

Nowi ucznio-
wie pokazali
też   swoje
zdolności ak-
torskie, gdy
musieli się
t ł u m a c z y ć
przed dyrekto-
rem  Szkoły
z niepopełnio-
nych szkolnych
przewinień.

   Czas prób dobiegł końca. Uroczyste ślubowanie  odbyło się bez niespo-
dzianek, a pasowania na uczniów ZSEU dokonał dyrektor K. Szatka.

         Joanna Philipp, Dominika Bal z kl. 1 AL, Grażyna Szeląg

Na zdjęciu: grupa z Ukrainy, naczelnik Wydziału Edukacji UM p. M. Kucharz i dyrektor
K. Szatka w ZSEU

CHOCHLIKI MONIKI

Rys.: Monika Rajek z kl. 3 EH



...upamiętnia rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej (KEN), która
została utworzona z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego
i zrealizowana przez Sejm Rozbiorowy 14 października 1773  r. Potocznie
dzień ten  zwany jest Dniem Nauczyciela.

   15 października  w ZSEU odbyła się uroczysta akademia z okazji  święta.
Dyrektor Szkoły, p. K. Szatka złożył pedagogom najlepsze życzenia i wrę-
czył  im nagrody uznaniowe.

   Pod kierunkiem
p. Anny Kowalczyk
program artystyczny
przygotowała klasa 3
T W.  U c z n i o w i e
i pracownicy szkoły
mogli  podziwiać
m.in. zdolności wo-
kalne i językowe Ma-
rzeny Gawlik. Mate-
usz Grabowski i Da-
niel Trzemżalski
zaprezentowali występ w technice beatbox . Inni uczniowie przełamali pod-
niosłą atmosferę akademii skeczem - parodią programu „Kuchenne rewolu-
cje”. Było coś dla ducha, nie zabrakło smakołyków dla ciała:  podczas pro-
gramu artystycznego częstowano nauczycieli tartinkami przygotowanymi
przez uczniów.

Dzień Edukacji Narodowej… Smacznie, zdrowo i sportowo

Oto wyniki meczu siatkówki rozgrywanego podczas Dnia Sportu:

I miejsce: kl. 2 BU

II miejsce: kl. 3 CL

III miejsce: kl. 2 AL

Na zdjęciu: śpiewająca Marzena  Gawlik

Na zdjęciu: nauczyciele otrzymujący nagrody

   23 października był w ZSEU dniem wyjątkowo pracowitym dla mło-
dzieży, nauczycieli i -  mamy nadzieję -  pełen pozytywnych wrażeń dla
rodziców naszych uczniów. Szkoła zorganizowała festyn, którego celem
była promocja zdrowego stylu  życia. Impreza obfitowała w różnego
rodzaju atrakcje.

   Już o godz. 11.00 rozpoczęły się konkurencje sportowe
w ramach Dnia Sportu. Następnie wszystkim przybyłym zaproponowano
m.in. spotkanie z ekspertem żywieniowym, z kosmetologiem, z instrukto-
rem fitness. Można było także wykonać badania antropometryczne.

   O 15.30 dyrektor K. Szatka uroczyście rozpoczął I Szkolny Kiermasz
Zdrowego Żywienia. Podczas kiermaszu zaprezentowano realizowany
w ZSEU program pt. „Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz choro-
bom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywie-
nia i aktywności fizycznej”.

   Zainteresowani mieli okazję zapoznać się z ofertą wydawniczą Centrum
Dietetycznego Naturhouse. Na przygotowanych przez uczniów klas ga-
stronomicznych stoiskach można było zakupić  zdrowe smakołyki.

   Emocje towarzyszyły rozstrzygnięciu konkursu na najlepsze stoisko
gastronomiczne - „Gotuj zdrowo i ze smakiem”. Oto wyróżnione oso-
by:

Najlepsze potrawy:  kl. 2 BU (Martyna Małaniuk, Aleksandra Kulasek,
Karolina Walaszczyk, Aleksandra Pietrakowska), kl. 2 AU (Paulina Sko-
czylas), kl. 3 CL (Katarzyna Dmitrzak), kl. 3 TW (Marcin Sojka i Marek
Krain), kl. 2 AU (Michał Tomczyk).

Co nieco do podjadania: kl. 2 KS ( Maria Kioł-
basa, Grzegorz Klara i Sebastian Karas)

Przygotowanie stoiska i różnorodność asorty-
mentu: 2 BU (Martyna Małaniuk, Aleksandra
Kulasek, Karolina Walaszczyk, Aleksandra Pie-
traszewska, Laura Gomolla, Nikola Szykowska,
Wiktoria Pietruszka, Patrycja Suchan)

Nagroda nauczycieli technologii gastronomicz-
nej: kl. 1 AU ( Anna Świercz)

I miejsce w konkursie na plakat promujący zdro-
we odżywianie zajął Paweł Skwara z kl. 4 TW.

Organizatorzy dziękują gronu pedago-
gicznemu za przygotowanie stoiska
i potraw oraz sponsorom: TESCO, NA-
TURHOUSE, YASUMI, STAREMU HANGA-
ROWI.

Na zdjęciu: p. H. Wiśniewska, p. B. Krotky , p. K. Szatka i nagrodzona Aleksandra Kulasek

Na zdjęciu: nieugięty  i nieprzekupny sędzia Mirella  Sołtysik z kl. 3 EH
Na zdjęciu:  potrawy, którym trudno było
się oprzeć.



Wszystkich zainteresowanych współtworzeniem
„Monitora” (literacko, plastycznie, fotograficznie,
informacyjnie) zapraszam do biblioteki szkolnej.
Zdjęcia i materiały można też przesyłać na adres
mailowy.

Grażyna Szeląg (g.szelag@toptechnik.pl)

Prezydium Rady Rodziców ZSEU 2013/2014 r.

Przewodnicząca: p. Lucyna Ronduda

Z-ca przewodniczącej: Herbert Dyka

Sekretarz: Arleta Perkowska

Skarbnik: Gabriela Samek

Przewodnicząca komisji rewizyjnej: Monika Mar-

cinkiewicz

Członkinie komisji rewizyjnej:

Stanisława Pierzchalska,

Dorota Łukowska,

Wioletta Kurczewska - Dudzik

Szkolny gabinet pedagogiczno-
psychologiczny

PEDAGOG SZKOLNY :

Weronika Biadacz

poniedziałek: 8.00 -  11.00

wtorek: 9.00 - 15.00

środa: 9.00 - 14.00

czwartek: 10.00 - 14.30

piątek: 8.00 - 11.30

PSYCHOLOG SZKOLNY:

Dorota Chrubasik

środa: 13.00 - 15.30

czwartek: 8.30 - 11.30

Uwaga! Zmiany w bibliotece szkolnej! Nowi pracownicy to:

 pp. Agnieszka Pawełczyk i  Grażyna Szeląg

     Godziny pracy biblioteki:

poniedziałek: 8.00 -16.00

 wtorek: 8.00-11.30

              środa: 8.00 -16.00

      czwartek: 8.00 -16.00 (przerwa: 11.00 - 12.30)

           piątek: 7.30-16.00

„ZŁOTA TRZYNASTKA”

Najlepsi uczniowie ZSEU -  2012/2013

1. ADRIANNA WILK - KLASA  4 AT
2. MAGDALENA ŚRODA - KLASA 4 AT
3. BEATA MACALA - KLASA 4 EK
4. SANDAR SZALANSKA - KLASA 4 EK
5. JUSTYNA  HAVEMEISTER - KLASA 4 TU
6. SONIA  ŁYNARZ - KLASA 3 EH
7. MAREK KRAIN - KLASA 3 TW
8. SABINA KAŃTOCH  3 TW
9. IZABELA JAKLOWSKA - KLASA 3 AT
10. ANETA BRONICKA - KLASA 2 AL
11. JULIA MATUSZEK - KLASA 2 AL
12. ANNA SOCHA - KLASA 2 AL
13. SANDRA KACZMARCZYK - KLASA 2 AL

h u  m  o  r

Synek łod sómsiadów prziniósł ze szkoły świadectwo. A mioł same jedynki. Ino jedna piątka.

Ale tóż łojcu trzeba bóło pokazać świadectwo.

- Nó, dowej synku świadectwo, dowej!

Ojciec czyto, czyto:

- Polski -  jedynka, historyja -  jedynka, rachónki -  jedynka… Ze śpiewu -  piątka… Na , ty myrcho zatracóno, toż ze wszystkigo mosz

jedynki, a tobie sie jeszcze śpiywać chce?!

W następnym numerze m.in.:

relacja z otwarcia hali sportowej, słów kilka
o Międzyszkolnym Konkursie Gwary Ślą-
skiej, Święto Niepodległości w ZSEU, wy-
cieczka do Austrii i konkursowe zmagania  na
Słowacji...

KLASA RYCERSKA W  R. SZK. 2013/2014

TO: 2AL

Z ostatniej chwili : BRĄZOWY MEDAL dla M. Gubańskiej i J. Radłowskiej z kl. 4 AT na
JUNIOR BARTENDERS EUROCUP 2013 w słowackim  Prešovie

WIĘCEJ NA TEN TEMAT W NASTĘPNYM „MONITORZE”


