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Rys.: Monika Rajek, kl. 3 EH 

* Więcej informacji na  stronie 7 

 Drodzy nauczyciele, pracownicy, uczniowie oraz rodzice  

Zespołu Szkół Ekonomiczno  - Usługowych im. Króla Stanisława Augusta Poniatowskiego w Gliwicach! 

 Rada Pedagogiczna ZSE  - U wyraziła pozytywną opinię w sprawie aktu założycielskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 
nr 1  w Gliwicach przy ul. Kozielskiej 1. Centrum powstanie z połączenia dwóch szkół: ZSEU i ZSP. Daje  to możliwość stworzenia większej i sil-
niejszej struktury oświatowej o rozbudowanej ofercie edukacyjnej zapewniającej możliwość efektywniejszego wykorzystania bazy dydaktycznej 
i zasobów kadrowych. 

 Utworzenie Centrum nie powoduje konieczności likwidacji żadnego podmiotu. Uczniowie obu rozwiązywanych szkół będą kontynuować 
naukę w tych samych zawodach i klasach. Nauczyciele i pracownicy zostaną zatrudnieni w nowym Centrum. 

 Chciałbym jednocześnie zwrócić uwagę na pewne zagrożenia wynikające z utworzenia nowej placówki oświatowej. Szkoła nie będzie 
miała dotychczasowego Patrona, Stanisława Augusta Poniatowskiego; niewątpliwie potrzebny będzie również czas, aby Centrum zaistniało na 
rynku edukacyjnym, a także aby pobudzić zainteresowanie nim pracodawców. 

 W związku z ogłoszeniem konkursu na stanowisko dyrektora CKZiU nr 1 w Gliwicach informuję społeczność szkolną ZSEU o zamiarze przy-
stąpienia do niego. Przestrzeń działania Centrum od 1 września 2014 r. to siedziba ZSEU, to „moja szkoła królewska”. Pracując tutaj przez 11 lat 
poznałem tę szkołę  i  -   wraz z gronem pedagogicznym, pracownikami administracji i obsługi, rodzicami i uczniami — dążyłem do jej rozwoju. 
Rozumiem ją i znam jej potrzeby. 

           Łącząc pozdrowienia, 

                                Krystian Szatka, dyrektor ZSEU w Gliwicach  



 

   W piątek 10 
stycznia jak co 
roku w naszej 
szkole odbył się 
dzień maturzy-
sty. Już od same-
go rana klasy 
maturalne wę-
drowały od drzwi 
do drzwi  zbiera-
jąc pieniądze na 
studniówkę i 
maturę. Nie 
oszczędzono 
nikogo. Osobiście 
bardzo dobrze 
się do tego przygotowałam i zabrałam do szkoły nieco „drobnych”.    Jak 
zwykle  klasy maturalne wykazały się ogromnym zapałem i pomysłowością! 
Nie zabrakło również  poczucia humoru i … hałasu: zanim pojawili się prze-
brani uczniowie, można było usłyszeć, że oto nadchodzą i są w świetnym 
nastroju. Tak upłynął cały piątek.     Bardzo podobało mi się nagranie i 
sesja fotograficzna wszystkich przebranych klas przed  budynkiem  naszej 
szkoły - to idealna pamiątka.  

Wszystkim maturzystom dziękujemy za świetną zabawę!  

       Sabina Szega, kl. 3 EH 

 

W maju zakwitną kasztany, a tymczasem w ZSEU... 

   10 stycznia 2014 r. w Zespole Szkół Ekonomiczno  -  Usługowych im. Króla Stanisława Augusta Poniatowskiego w Gliwicach 
odbył się po raz siódmy etap okręgowy XVIII Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności pod patronatem Uniwersytetu Przyrod-
niczego w Poznaniu. W eliminacjach szkolnych w całym województwie śląskim wzięło udział 36 szkół ponadgimnazjalnych  
i ok. 730 uczniów. Do etapu okręgowego zgłosiło się 36 szkół typując 64 uczniów. Gośćmi honorowymi, którzy dokonali uroczy-
stego otwarcia, byli: I wicewojewoda śląski, A. Pilot oraz naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Gliwice, M. Kucharz. 

   Tematyka wiodąca tegorocznej olimpiady to „Żywienie u progu i schyłku życia”. Program etapu okręgowego Olimpiady poza czę-
ścią zasadniczą — częścią pisemną eliminacji okręgowych — przewidywał także 
m.in. zwiedzanie przez opiekunów Palmiarni gliwickiej, pokaz umiejętności 
uczniów ZSEU, pokaz tańca, projekcję filmu Food Matters, spotkanie z ekspertem 
żywieniowym z Centrum Dietetycznego Naturhouse, wykład z zakresu profilaktyki 
nowotworowej, prezentację realizowanego w ZSEU projektu „Zdrowe odżywia-
nie”. Natomiast o godz. 16.00 nastąpiło uroczyste zakończenie etapu okręgowe-
go. 

   Bez wątpienia   Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności  to impreza, która 
podnosi prestiż organizującej ją szkoły, bowiem ma ona zasięg ogólnopolski. 
Przypomnijmy również, że laureaci Olimpiady otrzymują indeks  wybranej  uczel-
ni wyższej.            

          B. Niedbała  
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Na zdjęciach: p. M. Morel oraz uczniowie kl. I AL 

  Tuż przed Świętami Bożego Naro-
dzenia  -  mimo wiosennej aury za 
oknami  -  w  naszej szkole pano-
wał nastrój oczekiwania. Atmosfe-
rę zbliżających się Świąt  podsycał 
widok i zapach  okazałej choinki  
stojącej na szkolnym korytarzu. 

    Jednym z piękniejszych polskich zwyczajów związanych z gru-
dniowymi świętami jest wystawianie przedstawień misteryjnych 
związanych z narodzeniem Syna Bożego. 

     W tym roku jasełka w ZSEU przygotowała utalentowana klasa 1 
AL wraz z p. M. Morel. Dziękujemy za refleksję i muzyczne wzru-
szenia. 

Szansa na zdobycie indeksu 



DO KOGO 

WZDYCHAJĄ 

ZAKOCHANI ? 

 
  Był  biskupem  Umbrii (Włochy). Wiadomości, jakie na jego temat 
posiadamy, są skąpe i niepewne. Żył w III w. p.n.e. za panowania 
cesarza Klaudiusza II Gota, a był to czas okrutnych prześladowań 
chrześcijan. Asystował w czasie procesów i egzekucji wyznawców 
Chrystusa. W końcu sam trafił przed oblicze prefekta Rzymu. Bijąc 
kijami próbowano wymusić na nim wyrzeczenie się wiary. Osta-
tecznie władze Rzymu skazały duchownego na ścięcie. 

   Stało się to 14 lutego 269 r. Ciało męczennika pochowano przy 
via Flamina. Papież Juliusz I wybudował nad grobem  bazylikę. 
Miejsce to stało się jednych z pierwszych celów pielgrzymek wier-
nych. W średniowieczu kult św. Walentego  -  bo o nim mowa  -  
ogarnął całą Europę. Najbardziej przywiązani do świętego  byli 
jednak Niemcy. Modlili się do niego w intencji chorych na epilep-
sję i mających problemy psychiczne.  To Amerykanie i Anglicy za-
inicjowali zwyczaj obdarowywania ukochanej osoby drobnym upo-
minkiem w dniu św. Walentego. 

UWAGA! Biblioteka szkolna zaprasza wszyst-

kich chętnych  -  pojedynczo / parami / zako-

chanych /zawiedzionych   -  do wzięcia udziału 

w  walentynkowym  konkursie  bibliotecznym.  

Szczegóły wkrótce  na plakacie (tablica na I piętrze). 

Co zrobić, gdy na miłość jeszcze się czeka, gdy nie 
spotkało się jeszcze tego kogoś? Oto kilka sugestii do-
tyczących tego, w jaki sposób spędzić 14 lutego: 

M 
iłość to jeden z tych tematów, które określamy jako „temat  -  rzeka”, temat obecny we wszystkich epokach, w umysłach ludzi 
prostych i wykształconych, szlachetnych i nikczemnych, w wielkiej literaturze i we współczesnej telenoweli, w czasach spokoju  
i dobrobytu, w czasach wojny i nieszczęścia. Przypomnijmy : miłosne perypetie w „Iliadzie” i „Odysei”, sonety Szekspira, wiersze 
Goethego, powieści E. Zoli, L. Tołstoja, T. Manna, H. Sienkiewicza, G. Flauberta, twórczość A. Mickiewicza, J. Słowackiego, K. K. 
Baczyńskiego, F. Petrarki, Dantego  Alighieri itd., itd. Dlaczego żaden inny temat nie zajmuje ludzi tak bardzo? Być może odpo-

wiedzią na to pytanie jest myśl poety niemieckiego R. M. Rilkego: „ Miłość to sprawa trudna, wzajemna miłość między dwojgiem ludzi to może 
najtrudniejsze, co na nas nałożono  —  to zadanie, wobec którego każde inne jest tylko przygotowaniem”. 

Wszyscy posługujemy się językiem polskim - zatem komunikacja 
powinna przebiegać bez zakłóceń. A jednak! Bywają zakochani 
(zwłaszcza mężczyźni), którzy nie rozumieją subtelnych różnic  
w języku obu płci... 

*WSZYSTKIE PILNE SPRAWY ZAŁATW WCZEŚNIEJ, STARAJ 
SIĘ NIE WYCHODZIĆ Z DOMU, aby uniknąć drażniącego 
widoku czułych par, który Ciebie na razie nie dotyczy. 

*KUP DUŻY SŁOIK NUTELLI  I SPRAWDŹ, CZY CAŁA JEST 
RÓWNIE SŁODKA. 

*SKONCENTRUJ SIĘ NA WYSZUKANIU PLUSÓW BYCIA SIN-
GLEM (np. możesz się spotykać z kim chcesz, zawsze 
masz czas dla znajomych, nikt Ci nie wypomina, że nie 
odpowiadasz na sms  -  y itd.) 

*NIE SŁUCHAJ RADIA, aby uniknąć słodkich pozdrowień 
typu „Kocham Cię, Zdzisiu!” 

*UNIKAJ INTERNETU  -  w tym dniu w Sieci jest  bardziej 
„słodko” niż w słoiku z Nutellą, a ten już przecież zaku-
piłeś. 

*ZRÓB PORZĄDEK W POKOJU, a może po raz pierwszy 
rodzice nie będą mieć pretensji o to, że przeszedł tam 
huragan. 

Rozmówki damsko  —  męskie i męsko  —  damskie. Podstawowe zwroty. 
Sytuacje codzienne. 

Kobieta mówi: Nieważne, zapomnij o tym.  To znaczy: Lepiej zastanów się, co 
zrobiłeś źle. 

Kobieta mówi: Jesteś zmęczony? To znaczy: Proszę, nie idź spać. Uwielbiam  
z tobą rozmawiać. 

Kobieta mówi: Nic mi nie jest To znaczy: Przytul mnie mocno, zaraz się rozpła-
czę. 

Kobieta mówi: Zostaw mnie w spokoju. To znaczy: Proszę, nie odchodź.  

Kobieta mówi: Kocham cię. To znaczy: Powiedz, że ty mnie bardziej 

Ale... 

Mężczyzna mówi: Nieważne, zapomnij o tym. T o znaczy: Nieważne, zapomnij  
o tym.  

Mężczyzna mówi: Jesteś zmęczona? To znaczy: Połóż się i odpocznij. 

Mężczyzna mówi:Nic mi nie jest. To znaczy: Nic mi nie jest.  

Mężczyzna mówi: Zimno mi. To znaczy: Gdzie jest koc? 

Mężczyzna mówi: Zostaw mnie w spokoju. To znaczy: Zostaw mnie w spokoju.  

Mężczyzna mówi: Kocham cię. To znaczy: Powiedz, że ty mnie też. 



Międzyszkolny Konkurs Literacko  - Informatyczny VIII edycja Gliwice  -  miasto wielu kultur 

   „Cudze chwalicie swego nie znacie  -  sami nie wiecie, co 
posiadacie.” Okazuje się, że nie zawsze jest to prawda. 17 
grudnia 2013 r. w ZSEU po raz ósmy spotkali się uczniowie 
gliwickich szkół ponadgimnazjalnych.  Okazją był Międzysz-
kolny Konkurs Literacko  -  Informatyczny Gliwice  -  miasto 

wielu kultur. Impreza ta zachęca młodych do zgłębiania taj-
ników przeszłości i teraźniejszości rodzinnego miasta.  

   W tym roku pod lupę wzięto gliwickie kina i teatry. W po-
przednim numerze Monitora podaliśmy informacje dotyczące 
zasad przeprowadzenia konkursu. Dziś możemy poinformować 
Czytelników o wynikach. Oto one:  

I miejsce zdobyli przedstawiciele Górnośląskiego Centrum 
Edukacyjnego w składzie Krzysztof Pluta, Karol Michałek, 

II miejsce wywalczyły uczennice  naszej szkoły z klasy 1 AL  -   
Weronika Forlańska, Małgorzata Konieczna,  

III miejsce przypadło reprezentantkom IV Liceum Ogólno-
kształcącego (Mai Śmietance, Natalii Kalinowskiej).  

Jury przyznało także specjalne wyróżnienie  uczennicom naszej 
szkoły z klasy 2 AU (Ewie Zatońskiej, Aleksandrze Dąbrow-
skiej). Gratulujemy!!! 

                 

Relacja uczennic ZSEU, laureatek konkursu 

  „17 grudnia 2013 r. z ZSEU odbył się Międzyszkolny 
Konkurs Literacko  -  Informatyczny Gliwice  -   mia-
sto wielu kultur. Dla nas (jako uczestniczek) był to bardzo waż-
ny, a zarazem stresujący dzień.  

   Finał konkursu rozpoczął się o godz. 12.30 przemówieniem 
pana dyrektora Krystiana Szatki. W trakcie rozwiązywania testu 
komputerowego wszyscy uczestnicy mieli okazję zobaczyć pre-
zentacje multimedialne  i strony internetowe rywali. Musimy 
przyznać, że poziom prac konkursowych był wysoki, a to wcale 
nie dodawało nam otuchy. Kiedy test komputerowy dobiegł 
końca, jurorzy zliczyli punkty i wypisali dyplomy. W trakcie 
mieliśmy przyjemność wysłuchać pani Małgorzaty Malanowicz, 
prezesa Stowarzyszenia Gliwickie Metamorfozy. 

   Wykonanie prezentacji konkursowej i przygotowanie się do 
testu komputerowego zajęło nam dużo czasu, ale patrząc na to 
z perspektywy czasu wiemy, że było warto. Będąc pierwszy rok 
w nowej szkole, nie wiedziałyśmy do końca jak przebiega taki 

konkurs, dlatego nie nastawiłyśmy się na zwycięstwo. Chciały-
śmy sprawdzić same siebie. Pani Ewa Rutkowska, organizatorka 
konkursu, ogłosiła wyniki - byłyśmy tak podekscytowane, że 
dopiero po jakimś czasie dotarło do nas, że to właśnie my zaję-
łyśmy II miejsce. Kiedy pani Małgorzata Malanowicz , pan Dy-
rektor oraz jurorzy składali nam podziękowania czułyśmy satys-
fakcję,  
a przede wszystkim radość, że został doceniony nasz trud.” 

                   Małgosia Konieczna, Weronika Forlańska. klasa 1 AL 

Na zdjęciu: p. E. Rutkowska, p. K. Szatka, p. M. Malanowicz 

„Poloneza czas zacząć…” 

   11 stycznia , sobota  -  studniówka uczniów  klas matural-
nych Zespołu Szkół Ekonomiczno  —  Usługowych. Dzień 
pełen emocji zarówno dla młodzieży, jak i rodziców , a tak-
że nauczycieli. Skąd wziął się ten zwyczaj? Kim był pomy-
słodawca? 

   Dokładnie nie wiadomo. Pewne jest jedno: studniówka  —  bal organizowany 100 dni przed egzaminem maturalnym, to tradycja 
polska. W innych krajach w szkołach średnich organizowane są tzw. bale maturalne, jednak odbywają się one po zdaniu egzaminu 
dojrzałości. Komu zawdzięczamy studniówki? Nie jest to pewne. Niektórzy wskazują na pruskie władze oświatowe, które wprowa-
dziły egzaminy maturalne w gimnazjach, zamiast  -   jak to było wcześniej — na uniwersytetach. 

   Część z nas pamięta zapewne własne studniówki. Odbywały się one w szkolnych aulach lub w salach gimnastycznych. Wystrój sali 
zależał od inwencji zaangażowanej młodzieży, menu — od umiejętności kulinarnych rodziców. Dziewczyny obowiązkowo ubrane 
były w białe bluzki z długim rękawem i ciemne spódnice, za kolano! Chłopców obowiązywał ciemny garnitur, biała koszula. Zwy-
czaj zapraszania osób towarzyszących pojawił się nieco później. Do tańca przygrywała orkiestra, a zabawa kończyła się o północy.  

   Dopiero po zdaniu matury młodzież organizowała bal, na którym  dziewczyny pokazywały się w dorosłych kolorowych sukniach,  
a chłopcy mogli oficjalnie po raz pierwszy zapalić papierosa. 

   Stopniowo rozluźniały się  jednak sztywne zasady — na studniówkach  pojawiły się wymyślne fryzury i wystrzałowe kreacje, zaba-
wy trwały coraz dłużej, do rana. Dzisiejsza studniówka bardzo różni się od tej sprzed 20, 30 czy 40 lat.  Pozostał jednak  polonez  
i delikatna gęsia skórka na  karku na myśl o maju — miesiącu kwitnących kasztanów i … matur . 

Na zdjęciu (od lewej): Martin Drost, Karolina Szywała, Weronika Forlańska, Małgosia 
Konieczna, 



Rozstrzygnięcie świątecznego konkursu plastycznego 

   Przez dwa miesiące na parterze  Szkoły mogliśmy podziwiać świąteczną choinkę ozdobioną  dzięki pracy  
i wyobraźni uczniów. Nieco wcześniej ogłoszono bowiem  Konkurs na Matematyczną  lub Chemiczną Ozdobę Świąteczną. 

   Na konkurs wpłynęło 90 ozdób  -  jury miało trudne zadanie! Ostatecznie wyło-
niono jednak autorów najciekawszych prac. Oto ich nazwiska: 

I miejsce: Natalia Szewioła z klasy 3 eh 
II miejsce: Monika Rajek z klasy 3 eh 
III miejsce: Aleksandra Żyła z klasy 4 ek 
Wyróżnienia: Aleksandra Mańka z klasy 1ag  
oraz Anna Jamrozik z klasy 4 at.    

Mamy nadzieję, że oceny z matematyki  i nagrody rzeczowe usatysfakcjonowały wszystkich  uczestników konkursu. 

I Mikołajkowy Turniej Piłki Siatkowej 

   W zawodach brali udział uczniowie  
i pracownicy gliwickich szkół ponadgimna-
zjalnych . Mecze rozgrywano zgodnie  
z przepisami PZPS: każda grupa 
(nauczyciele, chłop-
cy, dziewczęta) za-
grała mecz do dwóch 
wygranych setów. 
O końcowej klasyfi-
kacji decydowała 
kolejno – liczba  zdo-
bytych małych punk-
tów  i liczba zdoby-
tych dużych punk-
tów. 
 
Oto końcowy wynik: 
I miejsce: ZSO nr 
10, II miejsce: ZSE-
U, III miejsce: ZSO 
nr 1 
 
Zwycięzcy otrzymali 
Puchar Mikołajkowe-

go Turnieju Piłki Siatkowej oraz słodycze. 
Gratulujemy! 
 
   Organizatorzy szczególnie cieszą się  

z tego, że rozgrywki przebiegały zgodnie  
z zasadami i duchem fair play. Zarówno 
młodzież jak i dorośli zawodnicy prezento-
wali sportową postawę na boisku. Spodzie-

wamy się, że Tur-
niej przyczynił się 
do kształtowania 
przekonania, 
iż  zwycięstwo nie 
jest celem, który 
należy osiągnąć za 
wszelką cenę. 
 
   Chcielibyśmy, 
aby Mikołajkowy 
Turniej Piłki Siat-
kowej stał się tra-
dycją Zespołu 
Szkół Ekonomiczno 
– Usługowych  
i mamy nadzieję, 
że frekwencja  
z roku na rok bę-
dzie coraz wyższa. 

   8 grudnia 2013 r. w Zespole Szkół Ekonomiczno – Usługowych im. Króla Stanisława Augusta Poniatowskiego w Gliwicach 
odbył się I Mikołajkowy Turniej Piłki Siatkowej.  Miejscem rozgrywek była hala sportowa przy ul. Kozielskiej. 

MONIN CUP JUNIOR Poland  

  Monin Cup Junior to konkurs dla młodych profesjonalnych 
barmanów, którzy rywalizują w celu wykreowania najlep-
szych receptur przygotowanych z produktów Monin. Organi-
zatorem turnieju jest Stowarzyszenie Polskich Barmanó Po-
lish Bartenders Association. 

   6.12.2013 r. miała miejsce gala finałowa konkursu. Zakwalifi-
kowało się do niej 26 szkół z całej Polski. Zadaniem zawodników 
było przygotowanie koktajlu bezalkoholowego (kategoria long 
drink) na podstawie wcześnie opracowanej i zaakceptowanej 
receptury. Czas przygotowania: 7 minut. 

   Przygotowana przez p. Beatę Wojtasik uczennica kl. 4 AT, 
Michalina Gubańska zajęła VIII miejsce. Gratulujemy sukcesu! 

   Organizatorzy przygotowali dla uczestników i gości dodatkowe 
atrakcje: pokazy Latte Art. Oraz Monin Trend`s Show podczas 
których obecni mogli zapoznać się z najnowszymi trendami bari-
stycznymi i barmańskimi. 

Na zdjęciu: uczennica ZSEU Michalina Gubańska (kl. 4 AT) podczas konkursu 



h  u  m  o  r  

Zamiast dowcipów zamieszczamy kilka „walentynkowych” - mówiących o uczuciach i zakochaniu   -  fraszek Jana Sztaudyngera. 

 

   Poniżej podano symbolikę poszczególnych gatunków kwiatów. 
Wpisz prawidłowe nazwy do krzyżówki, a dowiesz się, jaki kwiat 
przedstawiono na zdjęciu. 

1. Wieczna 
pamięć. 2. Za-

ufanie. 3. Rozstanie 
bez szans na pogodze-
nie. 4. Wyraża przy-
krość z powodu zacho-
wania bliskiej osoby. 
5. Jest wyrazem miło-
ści. 6. Niestałość. 7. 
Szacunek. 8. Miłość aż 
do śmierci. 

 

 

 

   14 lutego krzyżówka kulinarna?  Dlaczego nie. Oskar Wilde powiedział, 
że po dobrym obiedzie człowiek jest skłonny wszystkim wybaczać,  
a znane przysłowie poucza nas, że droga do serca mężczyzny wiedzie 
przez jego żołądek. Rozwiązaniem krzyżówki jest nazwa mało znanego  
w Polsce owocu przedstawionego na zdjęciu. 

1. Owoc pochodzący z Ameryki Południowej, w smaku przypomina more-
lę, dodaje się go do przetworów i pikli. 2. Solona ikra ryb jesiotrowa-

tych, przekąska. 3. Kasza  
w postaci drobnych kulek znana 
z tradycyjnej potrawy północ-
noafrykańskiej o tej samej 
nazwie. 4. Produkt tłuszczowy 
otrzymywany ze śmietany. 5. 
Najbardziej znane włoskie 
pierożki. 6. Rodzaj cienkiego, 
kruchego, łamiącego się ciasta. 
7. Owoc palmy daktylowej. 8. 
Napój alkoholowy otrzymywany 
w drodze fermentacji  owoców. 
9. Jednoroczna roślina spo-
krewniona z kalafiorem. 9. 
Hreczka, tatarka. 

Rozwiązania: goździk, irys, cyklamen, hiacynt, tulipan, dalia, frezja, róża; papaja, kawior, kuskus, masło, ravioli, wafle, daktyle, wino, brokuły, gryka; 

Nie ma mistrzów — u Amora  

Każdy za terminatora. 

Trzeba mieć wiele taktu i umiaru, 
By z miłości , jak z mlecza, nie odmuch-

nąć czaru. 

Żona do męża Jeśli nie chcesz mojej zguby, daj mi 

banknot, ale gruby. 

Nie wierzę w latające talerze, Chyba że żona do ręki je bierze. 

Coś winien żonie? I hołd 
I żołd! 

Zakochani są ślepi! 

Ale to może i dla nich lepiej. 

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

I kobieta, i kwiat 

Mają dni swoje. Nie mają lat. 



  

 „Od 1 września w Gliwicach zacznie działać nowa placówka edukacyjna— 
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1. Taką decyzję podjęli na 
grudniowej sesji miejscy radni. 

 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 będzie działać przy ul. Kozielskiej 

1 w obiektach obecnego Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych. Powstanie z połączenia 

czterech szkół: Technikum nr 5, Szkoły Policealnej nr 5 i Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 5, 

które obecnie działają w ramach ZSE-U oraz Technikum nr 6, które funkcjonuje w Zespole 

Szkół Ponadgimnazjalnych przy ul. Jasnej 31. CKZiU będzie „branżową” placówką kształcącą  

w grupie zawodów administracyjno — usługowych i turystyczno — gastronomicznych.  

 ZSE-U i ZSP zostaną rozwiązane. Nie oznacza to jednak likwidacji szkół, a jedynie prze-

kształcenie struktur organizacyjnych dotychczasowego „gastronomika” i „hotelarza”. Ucznio-

wie będą kontynuowali naukę w tych samych klasach i zawodach, a nauczyciele z rozwiązy-

wanych zespołów z mocy prawa staną się pracownikami CKZiU nr 1.  

 Wprowadzane zmiany mają na celu uporządkowanie szkolnictwa zawodowego w mie-

ście zgodnie z reformą ustawy o systemie oświaty. Pozwalają na dostosowanie wielkości 

 i struktury kształcenia do zmniejszającej się liczby uczniów. Umożliwiają skupienie zbieżnych 

kierunków dla konkretnej branży zawodowej w jednej placówce. Zapewniają lepsze wykorzy-

stanie zaplecza technicznego szkoły przy ul. Kozielskiej: sal lekcyjnych, pracowni, warsztatów 

czy nowo wybudowanej hali widowiskowo  -  sportowej, a także bazy dydaktycznej.  

 Oprócz kształcenia zawodowego młodzieży oraz dorosłych, do zadań nowo tworzonej 

jednostki będzie należało: prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych, świadczenie 

usług w zakresie poradnictwa zawodowego informacji zawodowej oraz współpraca z praco-

dawcami i organizacjami pracodawców. W CKZiU nr 1  będzie też funkcjonował dobrze wypo-

sażony ośrodek egzaminacyjny, który pozwoli uczniom zdawać egzaminy potwierdzające kwa-

lifikacje w zawodach, bez konieczności szukania takiego ośrodka w innej placówce czy mie-

ście.  

 Do Centrum włączone zostanie także nowe II Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, 

które zacznie działać w naszym mieście 1 września. Dzięki temu osoby dorosłe będą miały 

możliwość uzyskania średniego wykształcenia, a dodatkowo kwalifikacji zawodowych (np. na 

kursach) – w jednej placówce. (…)” 

Jest to fragment artykułu opublikowanego w Miejskim Serwisie Informacyjnym Gliwice nr 1-

2/ 2014, z 9 stycznia 2014 r. 

 

 


