
1 września 2014 r. z połączenia ZSEU i ZSP powstaje pierwsze w naszym mieście Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1.

Placówka proponuje  bogatą ofertę edukacyjną:

 TECHNIKUM: technik ekonomista, technik handlowiec, kelner, technik żywienia
i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa, technik obsługi turystycznej;

 ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA: kucharz, sprzedawca;

 SZKOŁA POLICEALNA: technik administracji, technik rachunkowości, technik archiwista,
technik turystyki wiejskiej, asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, dietetyk;

 KURSY KWALIFIKACYJNE: technik administracji, technik żywienia i usług
gastronomicznych, technik obsługi turystycznej, technik hotelarstwa, technik rachunkowości,
technik archiwista, technik handlowiec, asystent osoby niepełnosprawnej, kelner, kucharz,
sprzedawca;

 II  LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH: możliwość uzyskania przez
osoby dorosłe średniego wykształcenia, a dodatkowo, kwalifikacji zawodowych
w jednej placówce.

Więcej informacji: www.zseu.webd.pl/ckziu

„Wiosna pachnie akacjami, a akacje wakacjami…”

Z okazji zbliżających się letnich wakacji życzę Pracownikom Szkoły ,
Uczniom i  Rodzicom  by był  to czas efektywnego wypoczynku, byśmy

wszyscy mogli nabrać sił i zapału do pracy w kolejnym roku szkolnym. Oby nad-
chodzące letnie miesiące były ciekawe, radosne, a przede wszystkim bezpiecz-
ne, by sprzyjały poznawaniu ciekawych miejsc i zawieraniu nowych przyjaźni.

Dyrektor ZSEU

Krystian Szatka
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Wycieczka do Wrocławia

Znaleźli się na wrocław-
skim rynku.

Jaś i Małgosia

uciekli z bajki...

Impresje Weroniki Forlańskiej
i Małgosi Koniecznej

GAZETKA ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNO — USŁUGOWYCH

IM. KRÓLA STANISŁAWA AUGUSTA PONIATOWSKIEGO W GLIWICACH
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Berać kożdy może...
W kwietniu ogłoszono wyniki konkursu pt. „Bajki

śląskiego liścia” zorganizowanego przez p. Joannę
Uramowską.

1 miejsce zajął uczeń klasy 1bu - Martin Drost  za
„Historyje o Rachowicach”
2 miejsce przypadło uczennicy tej samej klasy – Dag-
marze Kurzep za bajkę pod tytułem: „Jajconka –
tam, kaj są pieronym dugie łyżki”
3 miejsce za „Kosmiczno Haja” zajęła  uczennica  kl.
3eh – Sabina Szega.

   Dyplomy oraz nagrody wręczone zostały podczas
obchodów Dnia Patrona Szkoły ( 25 kwietnia).

„Historyjo o Rachowicach”
Pierwej żoł se na ślonsku w Raciborzu król Stanisław
August Poniatowski , kery lubioł polować na Hasoki,

Sorniki i inkrzo leśno zwierzyna. Keregoś dnia wloz
na konia i pedzio do swoich wojoków: „Dzisiaj pojady-
my furt w las, bydymy zajsik polować, ale wartko pr-
zijadymy nazot na wieczerzo do zomku.”

Król i jego wojoki gzuli głęboko w las ino po
próżnicy, bo zwierzyna se skryła. Po lekku się ćmiło, a
oni nie dowali pozór na droga i się stracili w lesie.
Mieli strach łazić po cimoku i mieli nadziejo, że znaj-
dą jakoś gospoda, w kery by się mogli zicnąć i pojeść
sie czegoś dobrego. Mono pizło już dwanaście, jako
ujrzeli światło.

Kedy prziszli blank blisko nie swoi chałupy,
zapukali na łokno. Łotworzył im Smolorz
 i kozoł wlyźć do izby. Jego baba wartko taki asom
jak książe i wojoki narychtowała jodło i spanie. Poje-
dli se boroki do syta i drapko usnęli.

Kedy se rano obudzili, pośniodali, a jego
mość nagrodził smolorza za gościna i dobre serce, niy
doł mu piniendzy ino na około jego chałupy kozoł
założyć osada, w kery to Smolorz mioł być sołtysym.
Nie wiedzieli ino, jako dać nazwa tyj nowej wsi. Krół
wtedy pedzioł: „Wasza baba umi dobrze rachować, co
nie?” „ A no umi, a czamu  król pyto?” „A nie, tak tyl-
ko. A wy umicie fajne wice godać, co nie?” „No umia.
A czymu?”
I wtedy król padoł: „ Jo mom pomysła. T a wieś
niech się Rachowice nazywo.”

I tak oto powstała historia Rachowic .
Napisoł: Martin Drost, synek z klasy 1 BU:)

(Pisownia oryginalna Autora)

    28 marca uczniowie oraz nauczycie-
le ZSEU wybrali się do  Teatru  im.
Juliusza Słowackiego w Krakowie na
spektakl pt. Karnawał  czyli pierwsza
żona Adama. Autor dramatu, Sławo-
mir Mrożek, uczniom jest znany głów-
nie jako twórca Tanga. Karnawał
trudno zestawić z którymkolwiek
 z dotychczasowych dramatów. Dlacze-
go?
    W 2002 r. pisarz przeszedł afazję po
udarze mózgu.  Przy pomocy mozol-

nych ćwiczeń musiał na nowo
poznawać języki (włącznie
z ojczystym), uczyć się porozu-
miewania ze światem.
   W ramach terapii powstała
wtedy autobiografia Baltazar,
nazwana imieniem nadanym
sobie przez pisarza w jego no-
wym życiu.
   Karnawał to pierwszy dra-
mat napisany po roku 2002 —
drugi debiut...

Uczniowie zostali zapoznani z działalnością firmy oraz jej
strukturą organizacyjną. Młodzież podzielona na kilkuosobo-
we zespoły pod opieką pracowników poznała pracę w różnych
działach. Podczas wizyty uczniowie dowiedzieli  się jakie  są
możliwości odbycia stażu i warunkach zatrudnienia w LKW.

Na zdjęciu: XIV -   wieczny Kościół Świętej Trójcy w Rachowicach

Wiedeń zaprasza nie tylko do walca

Karnawał (…) czyli … drugi debiut Sławomira Mrożka

8 kwietnia  grupa 40 uczniów ZSEU w ramach

współpracy

z firmami zagranicznymi na zaproszenie firmy LKW

Walter Internationale Transportorganisation AG

pojechała do jej siedziby

w Wiener Neudorf  w Austrii.



Na zdjęciu: p. K.Szatka, organizatorki konkursu i laureaci

Na zdjęciu: p. Beata Jach, p. Anna Sanocka i szwarne frelki
z  kl. 1 uh.: Wiktoria Wosiek i Kamila Kobier
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DZIEŃ PATRONA PO RAZ OSTATNI !

O b c h o d y Dnia Pa-
trona rozpoczęto już o godzinie 8.00 konkur-
sem językowym KRÓLEWSKIE ZABAWY Z

JĘZYKIEM przygotowanym przez panie: An-
nę Sanocką, Ewę Rutkowską i Tatianę Sieradzką
-  Klinik. Oto wyniki zaciętej rywalizacji:
I miejsce: 3tw Krystian Kitowski i Kamil Trzcionka
II miejsce: 2ks  Wojciecha Musiał i Michał Puchalski
III miejsce: 2ac  Natalia Gerlach i Krzysztof Roma-
czyk

 Pani  Renata Norek wraz z uczniami klasy
3 cl przygotowała montaż poetycko — muzycz-
ny poświęcony rocznicy uchwalenia Konstytu-
cji 3 maja
   W Dniu Patrona dyrektor ZSEU,
p. Krystian Szatka dokonał otwarcia Ślą-
skiej Izby Regionalnej. Uroczystość przygoto-
wały panie: Beata Jach oraz Anna Sanocka.

Gościom oprócz kawy i herbaty  zaproponowano kołocz,
natomiast uczennice klasy 1 uh: Wiktoria Wosiek
i Kamila Kobier zaprezentowałaby dowcipny dialog
w gwarze śląskiej. Obecni byli goście, którzy przyczynili
się do powstania tego szczególnego miejsca: p. Elżbieta
Rzepka, p. Klara Duda, p. Urszula Wrona, które
podarowała m.in. meble, sprzęty kuchenne, elementy
wyposażenia śląskiej izby, tradycyjne stroje regionalne.
Natomiast p. Tomasz Kołodziejczyk oraz p. Łucja
Szulik zadbali o odnowienie wyposażenia Izby.

   Podczas otwarcia Izby Ślą-
skiej pani Joanna Uramow-
ska -  Kwoczak ogłosiła wy-
niki inagrodziła laureatów
szkolnego konkursu literackie-

go Bajki śląskiego liścia (patrz  str.2.)

O godz. 12. 30 w Auli Konsty-
tucji 3 maja społeczność szkol-
na pożegnała tegorocznych
absolwentów ZSEU . Z tej oka-

zji uczniowie kl. 2 bu pod  kierunkiem
p. Ewy Jakubas -  Piórkowskiej i p.
Anny Sanockiej przygotowali montaż

poetycko -  muzyczny.
Obchody Dnia Patrona niemal zbiegły się
z Dniem Książki i Praw Autorskich. Tradycją
Szkoły jest uroczyste wręczenie róż i nagród
książkowych najlepszym czytelnikom biblio-

teki szkolnej ZSEU. Oto wyróżnione osoby: p. Mał-
gorzata Jaskuła, p. Anna Sanocka, p. Jolanta
Szewczyk. Nagrodzeni uczniowie: Dominika Bor-
kowska(1 bu), Beata Macala (4ek), Małgorzata Ko-
nieczna (1al), Małgorzata Pawletko (3eh).

Kulminacyjnym punktem obchodów Dnia
Patrona Szkoły był przemarsz z ul Daszyń-
skiego na plac Rzeźniczy, pod szkolny bar
sałatkowy U Króla Stasia. Właśnie tam tego-

roczni absolwenci oraz nauczyciele wysłuchali przemó-
wienia p. Krystiana Szatki, dyrektora ZSEU. Zaraz po-
tem  odbyło się uroczyste wręczenie uczniom świadectw
z wyróżnieniem oraz  nagród książkowych.

Stanisław AugustPoniatowski herbu Ciołek,ostatni król Polski jest,a raczej był patronem Ze-społu Szkół Ekonomiczno— Usługowychw Gliwicach od 2006 r.W tym roku  25 kwietniaobchodziliśmy ostatniDzień Patrona obecny wkalendarzu wydarzeńszkolnych od 4 lat.



Ideą szkolnego  konkursu, który odbył się  24 kwietnia,  było zachęcenie do gotowania
wszystkich, którzy to lubią. Jego adresatami byli nie tylko uczniowie klas gastronomicznych, do udziału zaproszono również
pozostałą młodzież.

W konkursie wzięło udział  ośmiu uczestników . Pracowałli  w zespołach dwuosobowych. Zostali ocenieni przez jury
w składzie: p. Beata Wojtasik, p. Ewa Jakubas Piórkowska liaz p.  Weronika Biadacz. Pierwsze miejsce zajęli Ma-
rek Krain i Tomasz Tomaszewski z klasy 3tw, którzy przygotowali pasztet z gęsiny z sosem żurawinowym.  Główną
nagrodą, oprócz nagród rzeczowych, było podstawowe szkolenie baristyczne, które przeprowadzi z laureatami pani profesor
Beata Wojtasik.

Tegoroczny konkurs rozpoczynał obchody Dni Patrona szkoły. Organizatorzy kulinarnych zmagań – p. Barbara
Jaworska i p. Bożena Lempa mają jednak nadzieję, że wpisza się one na stałe w kalendarz imprez szkolnych i w przy-
szłym roku odbędzie  druga edycja konkursu. Tekst: B. Jaworska
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Wycieczka do Wrocławia ( cd. ze str. 1)

Gotować  każdy
może... Potrawy na wielkanocnym stół

Czas już wracać…

MostMiłości

Poważna mina? W

końcu to uniwersy
-

tet...

A teraz mała
drzemka...

… przed dalszym

zwiedzaniem.

Ale za
co???

Zaraz Cię
oświecę.
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Potrawy na wielkanocny stół

W ramach  obchodów odbył się Szkolny Konkurs Bar-
mański, w którym udział wzięło ośmiu uczestników.
Barmani przygotowywali napoje mieszane z obowiązko-
wym dodatkiem purée kokosowego.

Technikę pracy oceniał absolwent naszej szkoły,
uczestnik wielu konkursów barmańskich - Adam
Bac. Oto wyniki rywalizacji:
I miejsce – Edyta Martuś kl. IIAC
II miejsce – Adam Bartosik kl. IIICL
III miejsce – Piotr Zyzik kl. IIAC

Edyta i Adam oprócz nagród rzeczowych wezmą udział
w szkoleniu barmańskim organizowanym przez firmę
MONIN w Krakowie oraz będą reprezentować naszą
szkołę na IX Beskidzkim Konkursie Młodych Barmanów
w Cieszynie.

25 marca w Szkole odbył sięrównież   bieg kelnerski
z przeszkodami. Uczestnicy musieli pokonać trasę przy-
gotowaną przez nauczycieli wychowania fizycznego nio-
sąc tacę z napojami.  Bezkonkurencyjna okazała się
Małgorzata Borkowska z kl. IIICL

Uczniowie przygotowali również pokaz nakrycia stołu
w stylu „ IMPROSTYL” oraz przez cały dzień prowadzili
kawiarenkę w sali 20B.

          Tekst: p. Beata Wojtasik

25 marca w naszej Szkole

uczniowie klasy II AC  i III CL pod kierunkiem
p. Beaty Wojtasik zorganizowali obchody
Światowego Dnia Kelnera. Święto obchodzone
jest po raz czwarty a zapoczątkował je Pan
Grzegorz Górnik –
Prezes Krajowego Stowarzyszenia
Kelnerów.

15 kwietnia 2014 r. w ramach kampanii społecznej DRUGIE ŻYCIE zorganizowaliśmy
w naszej Szkole „Lekcje życia” dotyczące  transplantologii.  (Ciąg dalszy  na str. 6.)
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24 kwietnia z inicjatywy  szkolnego psychologa,
p. Doroty Chrubasik w Szkole przepro-

wadzona została akcja w ramach kampanii Ministerstwa Zdrowia
„Twoja krew – Moje życie”.
Celem kampanii społecznej jest przede wszystkim dotarcie do jak naj-
szerszej grupy honorowych dawców krwi oraz uświadomienie społeczeń-
stwu potrzeb systemu lecznictwa w za-
kresie krwi.W ramach akcji przeprowa-
dzono prelekcję dla wszystkich klas
trzecich i czwartych. Do Szkoły przyje-

chała również Centralna Stacja Krwiodawstwa z Katowic. Pobrano krew od 20
uczniów.
   W przeprowadzeniu akcji aktywnie uczestniczył Samorząd Uczniowski pod
opieką p. Grzegorza Mandelki. Uczennice zadbały o nagłośnienie medialne,
poprzez plakaty, bezpośrednią informację przekazywana poszczególnym kla-
som.Miejmy nadzieję, że akcja „Twoja krew - Moje życie” obaliła przynajmniej
niektóre stereotypy dotyczące krwiodawstwa i uświadomiła znaczenie systema-
tycznego oddawania krwi przez honorowych dawców.

DRUGIE     ŻYCIE (Ciąg dalszy  ze str. 5)

15 kwietnia mieliśmy zaszczyt gościć
w Szkole bardzo ważne osobistości, które wraz z nami poprowadziły  ciekawe zajęcia:  Panią Te-
resę Bulę –   będącą po przeszczepie, członkinię stowarzyszenia ŻYCIE PO PRZE-
SZCZEPIE  oraz  ks. Piotra Sadkiewicza – znanego działacza społecznegoi propaga-
tora idei transplantacji, a także  przedstawicieli Chrześcijańskiego Klubu Motocyklo-
wego BOANERGES.
Goście opowiadali  o idei transplantacji, a także o własnych przeżyciach związanych
z przeszczepem tkanek i narządów. W rozmowie z uczniami zwracali uwagę na to,

jak ważne jest otwarcie na drugiego człowieka.  Ku naszemu
zaskoczeniu odwiedziła nas również redakcja tygodnika
„Dzisiaj w Gliwicach” oraz  dziennikarka  z radia CCM.
   „Lekcje życia” skierowane były głównie do uczniów  pobli-
skich szkół ponadgimnazjalnych. Celem organizatorów przed-
sięwzięcia było wyjaśnienie, czym jest transplantacja, obalenie
wszelkich mitów i wątpliwości na jej temat oraz rozdanie
oświadczeń woli. Propagowanie oświadczeń woli jest szczegól-
nie   istotne, ponieważ statystycznie większym prawdopodo-
bieństwem jest to, że zostaniemy biorcą niż dawcą.
   Wszystkim uczniom naszej szkoły, którzy byli obecni na na-
szych „Lekcjach życia” serdecznie dziękujemy!

Tekst: Sabina Szega, 3 EH

TWOJA KREWTWOJA KREW MOJE ŻYCIEMOJE ŻYCIE

„MONITOR” - kontakt: Grażyna Szeląg  g.szelag@toptechnik.pl;  biblioteka@zseu.gliwice.pl


