
dnia towarzyszyła Pań-
stwu pogoda ducha oraz
twórcza pasja przekazy-
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wania postaw młodych
ludzi i wpływania na ich
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       Szanowni Rodzice,
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Krystian Szatka,
dyrektor ZSEU

Na zdjęciu: Pasowanie na
ucznia, 28.09.2012

Tytułem wstępu

Król Staś pierwszy!

Z okazji pierwszego
wydania szkolnego kwartal-
nika „MONITOR”, zapra-
szam serdecznie do śledze-
nia działalności naszej
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Ciąg dalszy na następnej stronie
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Króla Stasia” otrzymał krajową
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Gospodarki.
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Wehikułem w zawodową przyszłość

Pierwsze koty za płoty

ropejskim finale konkursu,
który odbędzie w listopadzie
br. na Cyprze.

Na zdjęciu: dyrektor ZSEU pod-
czas gali rozdania nagród w Mini-
sterstwie Gospodarki.

              Co jednak najważ-
niejsze, jest to pierwszy w
Polsce obiekt, który pełni
funkcję swoistego ośrodka
szkoleniowego – uczniowie
mogą tu w praktyczny spo-
sób szkolić się w zawodzie
i w umiejętności pracy z
klientem.

       Projekt baru „U Króla
Stasia” będzie reprezento-
wać szkołę i miasto w eu-

                          Król Staś pierwszy!

To już półmetek realizowanego od listo-
pada ubiegłego roku w Zespole Szkół Ekonomicz-
no-Usługowych projektu „Szkoła zawodowa we-
hikułem do zatrudnienia”.

Przedsięwzięcie, współfinansowane ze środków
unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Społeczne-
go, ma na celu zwiększenie zdolności do zatrudnienia
oraz samozatrudnienia wśród uczniów klas trzecich
ZSEU. W ramach projektu podejmowane są działania
bezpośrednio związane z rynkiem pracy, takie jak: pro-
wadzanie rekrutacji i doradztwa zawodowego, organizo-
wanie staży u pracodawców. Zdobycie konkretnych
umiejętności i kwalifikacji zawodowych umożliwiają zaś
szkolenia, a oferta kursów proponowanych przez ZSEU
jest naprawdę bogata – uczniowie mają do wyboru:
kurs barmański, baristy, sommeliera, kurs księgowości,
carvingu, obsługi grup konferencyjnych i turystycznych
oraz kurs komputerowy („Skuteczna reklama firmy z
wykorzystaniem technologii informacyjnej) i „Warsztaty
kreowania wizerunku”. Ponadto, na dodatkowych zaję-
ciach z języków obcych, uczniowie mają okazję podnosić
swoje kompetencje językowe.

W pierwszym etapie projektu (zajęcia z do-
radztwa zawodowego) wzięło udział 150 uczniów, z
czego do kursów zakwalifikowało się 112 uczestników –

3 października otrzymali oni zaświadczenia
o ich ukończeniu. Druga odsłona projektu
dla kolejnych 150 trzecioklasistów będzie
realizowana do końca lipca 2013 r.

Na zdjęciu: zajęcia z kursu baristy.

Str. 2

NAJLEPSI
UCZNIOWIE ZSEU

W ROKU SZKOLNYM
2011/2012,

CZYLI

ZŁOTA
TRZYNASTKA:

1. Magdalena Balcer,
kl. 3al

2. Patrycja Brzoza,
kl. 2bl

3. Barbara Foks,
kl. 3ac

4. Justyna
Havemeister,

kl. 2tu
5. Ewelina

Krzysteczko,
kl. 3al

6. Beata Macala,
kl. 2ek

7. Mateusz Magura,
kl. 1ag

8. Sonia Młynarz,
kl. 1eh

9. Sabina Schmelter,
kl. 3al

10. Joanna Starosta,
kl. 2at

11. Angelika Siwek,
kl. 3al

12. Magdalena Środa,
kl. 2at

13. Adrianna Wilk,
kl. 2at

Mamy apetyt na więcej...

       W poniedziałek, 15
października odbyła się aka-
demia z okazji Dnia Eduka-
cji Narodowej. Uczniowie
pod kierunkiem nauczycie-
lek: p. J. Ryczyńskiej i p. M.
Morel przygotowali występ
artystyczny.

       Słowami poezji po-
dziękowali nauczycielom
za ich cierpliwość, wysiłek
i pracę. Dyrektor K. Szatka
przekazał nauczycielom
życzenia oraz wręczył 29
wyróżniającym się peda-
gogom nagrody uznanio-
we.

oraz wyjątkowej atmosferze
przedsięwzięcie odniesie sukces.

„U Króla Stasia”  będzie restauracją
tematyczną - aranżacja wnętrza i
menu ma oddawać ducha epoki
Oświecenia. Na zdjęciu: projekt przy-
szłej restauracji według projektu
Jacka Maśki, architekta wnętrz

Bar sałatkowy „U Króla
Stasia” działa z powodze-
niem. Pomysłodawcy posta-
nowili pójść za ciosem i po-
szerzyć działalność usługową
- na Kozielskiej ma powstać
szkolny hotel i restauracja.

       Zespół redakcyjny (w skła-
dzie: dyrektor Krystian Szatka,
nauczyciel Alina Pucykowicz,
kierownik warsztatów szkolnych
Bernard Krotky, wicedyrektor
Andrzej Madej) przedstawił wła-
dzom miasta projekt szkolnej
restauracji „U Króla Stasia”.

       Według założeń lokal znaj-
dowałby się w budynku obecnej
hali sportowej. Restauracja mo-
głaby rozpocząć działalność już w
przyszłym roku szkolnym. W
lokalu mają być serwowane śnia-
dania, obiady i kolacje, będzie
także działał catering zewnętrzny
dla firm i osób prywatnych. Po-
nadto w restauracji mogłyby być
organizowane przyjęcia okolicz-
nościowe.

      Sieć placówek „U Króla Sta-
sia” ma być miejscem praktycz-
nego szkolenia w zawodach:
technik żywienia i usług gastro-

nomicznych, kelner, kucharz i tech-
nik hotelarz. Dodatkowo restauracja
będzie wspierana pracą praktykan-
tów i stażystów, którzy będą rekru-
towani z uczniów szkoły.

       Będzie to pierwsza w Polsce
szkolna restauracja. Twórcy projek-
tu wierzą, że dzięki wysokiej jakości
obsłudze, smacznym potrawom
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       26 września odbyło się ślubowanie pierwszoklasistów, popularnie zwane otrzęsinami. Bez zlizywania
piany i padania na kolana, za to z dużą dozą humoru i dobrej zabawy.

       W piątkowe popołudnie uczniowie klas pierwszych wraz z nauczycielami zgromadzili się w auli na uroczysto-
ści ślubowania. Nad organizacją imprezy pieczę sprawowała p. A. Pawełczyk. Spotkanie rozpoczęło wystąpienie
dyrektora, który wyróżnił spośród uczniów „złotą trzynastkę” oraz przyznał obecnej klasie 3 tu (wych. J. Machow-
ska) Puchar Przechodni „Klasy rycerskiej”.

       Przedstawiciele klas pierwszych złożyli przysięgę i zostali pasowani na uczniów. Następnie rozegrano tur-
niej. Uczniowie wzięli udział w różnych konkurencjach, takich jak: picie mleka na czas bez pomocy rąk, zarekla-
mowanie przedmiotu, przedstawienie wymówki za spóźnienie. Była także możliwość zaprezentowania swoich
zdolności manualnych - zadaniem uczniów było wykonanie plakatu reklamującego szkołę. Pierwszoklasiści bez
problemów poradzili sobie z wyzwaniami. O sukcesie decydowały: spryt, odwaga, umiejętność niekonwencjonal-
nego działania i współpracy. Najlepiej w zmaganiach poradziła sobie klasa 1 al (wych. J. Uramowska-Kwoczak).
Jej przedstawiciel otrzymał z rąk dyrektora pamiątkowy dyplom, zaś wszyscy uczniowie zwycięskiej klasy zostali
nagrodzeni trzydniowym zwolnieniem z odpowiedzi i kartkówek.

Kalendarium
historii  szkoły

1816 – powstanie Kró-
lewskiego Gimnazjum
Katolickiego, pierwszej

szkoły w kompleksie, któ-
ry obecnie zajmuje ZSEU.



1959 – otwarcie Zasadni-
czej Szkoły Handlowej w
części budynku Techni-

kum Chemicznego przy ul.
Okrzei 20.



1973 – połączenie szkoły
ekonomicznej i chemicznej
w Zespół Szkół Zawodo-

wych nr 2 im. Marii Curie-
Skłodowskiej. Objęcie

funkcji dyrektora Zespołu
przez mgra Ryszarda

Ruszla.



1975 – powstanie Zespo-
łu Szkół Ekonomiczno-

Usługowych z połączenia
szkół ekonomicznych ze
szkołą gastronomiczną.



1981 – objęcie funkcji
dyrektora ZSEU przez mgr

Amalię Lorczyk.



1989 – objęcie funkcji
dyrektora przez mgr Irenę

Purzyńską.



2002 – w skład ZSEU
zostaje włączony Zespół
Szkół Handlowych im. K.

Miarki.



2003 – powołanie mgra
inż. Krystiana Szatkę na
nowego dyrektora ZSEU.



2006 – nadanie patrona
ZSEU – Króla Stanisława
Augusta Poniatowskiego.

Święto oświaty
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Rada Rodziców
Przedstawiamy Prezydium
Rady Rodziców:

Lucyna Ronduda –
Przewodnicząca
Justyna Kijak – Zastępca
Przewodniczącego
Mariola Zalewska –
Sekretarz
Arleta Perkowska –
Skarbnik
Monika Marcinkiewicz –
Przewodnicząca komisji
rewizyjnej
Grażyna Bloch – Członek
komisji rewizyjnej
Stanisława Pierzchalska
- członek komisji rewizyj-
nej

Czasem wystarczyła jedynie butelka wina w koszyczku
Czerwonego Kapturka, a czasem wyraźne nawiązania poli-
tyczne czy obyczajowa niepoprawność. Dzisiaj do zdecy-
dowanej większości dzieł klasyki literatury mamy łatwy
dostęp. Ale czy wiemy cokolwiek o ich burzliwej przeszło-
ści?

       Tydzień Zakazanych Książek wywodzi się ze Stanów Zjed-
noczonych. Obchody tygodnia co roku organizowane są przez
American Library Association. Jest to święto wolności czytania,
które ma na celu zwrócenie uwagi na niebezpieczeństwo, jakie
niesie za sobą ograniczanie dostępu do informacji. TZK
to sprzeciw wobec cenzury, zakazywania czytania treści uzna-
nych przez kogoś za nieodpowiednie, wycofywania z tego po-
wodu pewnych tytułów z bibliotek. TZK to nie tylko akcja uświa-
damiająca, ale również okazja do zainteresowania ciekawymi
przypadkami z historii literatury.

       W naszej bibliotece Tydzień Zakazanych Książek trwał od
3 do 9 października. Wystawiono kilkadziesiąt pozycji literatury
polskiej i powszechnej, które znajdują się w księgozbiorze bi-
blioteki lub zbiorach prywatnych.

Godziny otwarcia biblioteki:

Poniedziałek, Środa, Piątek: 8:30– 15:40,
Wtorek, Czwartek: 7:40—15:40

W dniach 22-31 października biblioteka organizuje obchody Mię-
dzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych. W programie
obchodów m.in.: wystawy, konkurs czytelniczy, kiermasz wypie-
ków. Szczegółowe informacje, regulamin konkursu - w bibliotece.

31 października w bibliotece szkolnej o godzinie 14:50
odbędzie się pierwsze spotkanie Dyskusyjnego Klubu
Książki. Tematem rozmowy będzie saga „Zmierzch” S.
Meyer. Zapraszam wszystkich zainteresowanych!

Samorząd Uczniowski

Opiekun: p. Grzegorz Man-
delka; Przewodnicząca:
Aleksandra Kupisz (kl. 3
TU), Wiceprzewodniczący:
Stanisław Witkowski (kl. 3
AL), Łukasz Dudek (kl. 3
TW)

„W samorządzie szkolnym
szykują się duże zmiany. Po
roku działalności chcemy
przekazać pałeczkę w dobre
ręce, dlatego już niedługo
odbędą się wybory do nowe-
go samorządu. Zachęcamy
do uczestnictwa i uczciwej
pracy. Pamiętaj – to ty mo-
żesz zmieniać życie szkoły!”
(Aleksandra Kupisz, prze-
wodnicząca)

Szkolny gabinet
pedagogiczno-
psychologiczny

Pedagog szkolny– Weronika
Biadacz

Poniedziałek 08:00-11:00
Wtorek 08:00-11:00
Środa 10:00-14:00
Czwartek 08:00-15:00
Piątek 09:00-12:00

Psycholog szkolny– Kinga
Wawrońska-Kolonko

Poniedziałek 07:50-12:50
Środa 07:50-13:50

Nie wolno Ci tego czytać!
Tydzień Zakazanych Książek

UWAGA!
Serdecznie zapra-

szam do współpracy
wszystkich, którzy

chcieliby współreda-
gować pismo. Chęć

współpracy, propozy-
cje tekstów oraz goto-
we materiały można
zgłaszać osobiście w

bibliotece lub przesłać
na adres: bibliote-

ka@zseu.gliwice.pl

M. Palowska-
Trzebuniak,

opiekun gazetki

W czerwcu 2013 ma zostać ukończona budowa hali sportowej, co
oznacza, że od przyszłego roku szkolnego zajęcia z wychowania
fizycznego będą się odbywały już w nowym obiekcie.

X Szkolny Rajd Pieszy o Puchar Jesieni 12 XI
Próbne egzaminy maturalne:
J. polski - podstawowy
Matematyka – podstawowy
J. obcy - podstawowy i rozszerzony

20 XI
21 XI

22 XI

Zebranie wychowawców z rodzicami, (g. 16.30)
Konsultacje dla rodziców z nauczycielami (g. 17-18)

12 XII

Zimowa przerwa świąteczna 24-31 XII

Ważne daty!
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