
 

 

Czujesz, że jest gdzieś to miejsce.                     
Mówisz, że nie wiesz, jak trafić?     
Mocno wciągnij zapach wspomnień - 
ożyje uśmiech ze starej fotografii. 

I w mig robi się cieplej i jaśniej. Spójrz:   
anielskim skrzydłem omieciony dom. 
Zapach piernika, swojskie przedmioty,  
a w zaciszu brzmi kolędy ton. 

Przyniesioną stamtąd kruchą gwiazdkę 
w miłość owiń - niechaj wiecznie lśni      
i  pod choinkę daj, gdzie znajomy twój, 
a będzie, jak za dawnych dni... 

 

Prymuski z ZSEU nagrodzone Laurem Nauki 

X Rajd Pieszy o Puchar Jesieni 

       Prezydent miasta uhonorował utalentowa-
nych uczniów gliwickich szkół – finalistów 
oraz laureatów konkursów i olimpiad przed-
miotowych. Wśród nagrodzonych „Gliwickim 
Laurem Nauki” znalazły się uczennice kl. 4BL: 
JOANNA CICHY, JUSTYNA KURCZYK, 
MONIKA POLIŃSKA oraz SABINA WIDE-

RA, zdobywczynie II miejsca na Mistrzo-

stwach Polski Kelnerów, przygotowane przez 
mgr inż. BEATĘ WOJTASIK. Uroczysta gala 
wręczenia nagród odbyła się 16 listopada w 
siedzibie „Sceny BAJKA” - Kina AMOK - w 
Gliwicach. 

Na zdjęciu obok: laureatki z p. B. Wojtasik i dyrektorem 
K. Szatką 

       Był to już X start na trasie Rajdu o Puchar Jesieni, 
rokrocznie organizowanego przez Zespół Szkół Ekonomiczno-
Usługowych w Gliwicach. Jubileuszowy przemarsz odbył się 12 
listopada. Jego głównym celem było uczczenie 94 rocznicy odzy-
skania przez Polskę niepodległości. Każdego roku organizatorzy 
starają się połączyć wartości patriotyczne, związane z obchodami 
narodowego święta z akcentem sportowo-krajoznawczym. Ry-
walizacja na poszczególnych trasach Rajdu jest połączona z po-
znawaniem najważniejszych i najciekawszych miejsc naszego 
miasta, takich jak Radiostacja Gliwicka, Park Kultury i Wypo-
czynku czy Las Łabędzki.  

W Rajdzie, oprócz uczniów ZSEU, wzięła udział mło-
dzież z ośrodka rehabilitacyjnego dla dzieci i młodzieży oraz 
gimnazjów z terenu miasta i powiatu. Komisja rajdowa oceniła 
drużyny za: oryginalność stroju, punktualność dotarcia do mety, 
poziom wiedzy z historii Polski, opis mapki przebytego etapu 
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Rok 1, numer 2 

Życzę  gronu pedagogicznemu, pracownikom 
administracji i obsługi oraz uczniom i rodzicom 

Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych  

im. Króla Stanisława Augusta Poniatowskiego 

by gwiazdka, która zwiastuje pokój, zabły-
sła w Waszych domach.  

By wraz z nią zawitały: radość, satysfakcja z na-
uki w szkole, szczęście we wszystkich obszarach 

życia. 

By blaski zaczarowanego,  świątecznego nastro-
ju odczuć i doznań pozostały w nich na dłużej –  

na cały zbliżający się Nowy 2013 Rok!!! 

Krystian Szatka dyr. ZSE-U 



 

 

                                                                                                     WSPOMINAJĄC WAKACJE... 

rajdu, frekwencję klasy i raport z trasy. Drużyna, która zdobyła największą liczbę 
punktów, otrzymała przechodni Puchar Jesieni - w tym roku była to klasa 4AL 

(wychowawca mgr B. Kurowska) 
oraz nagrodę w postaci wyjścia do 
kina (ufundowaną przez Radę Ro-
dziców). 

       Grupa uczniów złożyła kwiaty   
pod pomnikiem marszałka Józefa 
Piłsudskiego. Tradycyjnie finał 
przemarszu miał miejsce na terenie 
ZSE-U, gdzie dla uczestników 
przygotowano ciepły poczęstunek. 
W auli odbył się atrakcyjny pokaz 
– wystąpiła grupa Abada-
Capoeira. Umiejętności barmańskie 
zaprezentowali natomiast ucznio-
wie: Rafał Ferenc (kl. 4TW) i Domi-
nika Żymełka (kl. 4AC). Dopełnie-
niem obchodów był uroczysty apel, 
tematycznie związany z niepodle-
głościowym świętem.  

Na zdjęciu obok: zwycięska klasa 4BL z  
wychowawczynią mgr B. Kurowską.  

Str. 2         X Rajd Pieszy o Puchar Jesieni 

Choć czas letnich szaleństw już dawno za nami, a zewsząd otacza nas rutyna dnia powszedniego, postanowiliśmy 
wrócić na chwilę do słonecznych wakacyjnych chwil.  

W naszej szkole z początkiem września ogłoszono konkurs na nazwę prawdziwej polskiej miejscowości, która zaskakuje swą 
treścią, rozśmiesza i sprawia, że nie można o niej zapomnieć. Zadaniem każdego uczestnika było wykonanie papierowej tablicy z  
nazwą miejscowości i dostarczenie wraz z danymi osobowymi organizatorce konkursu- p. JOANNIE URAMOWSKIEJ. Ponadto każ-
dy uczestnik mógł zwiększyć swoją szansę na wygraną, dostarczając dowolną liczbę prac, które zostały wywieszone na korytarzach 
naszej szkoły. Głosowanie zostało przeprowadzone w każdej klasie, a miejscowość, która zdobyła największe poparcie – wygrała. 

Największą ilość głosów uzyskała miejscowość TUMIDAJ. Zgłosiły ją uczennice: Dominika Klyszcz, Katarzyna Kozubek i 
Justyna Zawadzka, które zostały zwyciężczyniami konkursu. Laureatkom gratulujemy!  

Wszystkich uczestników konkursu, jak i pozostałych uczniów naszej szkoły, zachęcamy do udziału w II etapie konkursu, który 
potrwa do 21 grudnia. W tym etapie należy wymyślić niezwykłą, fantastyczną opowieść, baśń - legendę, która tłumaczyłaby po-
wstanie nazwy Tumidaj. Można wzorować się na znanych polskich legendach (np.. o smoku wawelskim, złotej kaczce), ale najwyżej  
będą punktowane oryginalne pomysły. Prace, zapisane na kartce formatu A4 należy składać u nauczyciela j. polskiego do 21.12. 
Jedna osoba może oddać dowolną liczbę zgłoszeń. Zwycięzca zostanie nagrodzony jednodniową wycieczką (gdzie -  to na razie 
pozostaje tajemnicą…:)).  

5 grudnia dobiegł końca kon-
kurs zatytułowany „Święta oczaro-
wane matematyką”. Zadaniem 
uczestników było wykonanie ozdoby 
choinkowej, która wiązałaby się w 
jakikolwiek sposób z matematyką 
lub chemią.  

Na konkurs zostało zgłoszo-
nych ponad 60 prac. Jury po długich 
obradach przyznało:                                      
I miejsce - Monice Rajek z kl. 2EH,                                              
II miejsce - Beacie Wycisk z kl. 
3BL,                                                   
III miejsce - Aleksandrze Żyle z kl. 
3EH 

oraz wyróżnienia: Justynie 
Rekus z kl. 3BL, Michalinie Gubań-
skiej z kl. 3AT. 

Serdecznie gratulujemy laure-
atkom! Wszyscy uczestnicy konkur-
su otrzymają oceny z matematyki 
lub chemii, a laureatki dodatkowo 
nagrody rzeczowe. Prace konkurso-
we ozdobią choinkę, którą będzie 
można podziwiać na szkolnym kory-
tarzu.  

Święta i... matematyka 

Kiermasz wypieków 

W ostatni tydzień października obchodziliśmy Miesiąc 

Bibliotek Szkolnych. W ramach obchodów zorganizowano dwie 

wystawy: 2012 Rokiem Janusza Korczaka oraz Biblioteczne „Naj” 

(zaprezentowano najbardziej nietypowe zbiory znajdujące się w 

księgozbiorze naszej biblioteki), rozdawano okolicznościowe 

zakładki z cytatami o książce. Odbył się także konkurs czytelni-

czy „Literatura i kuchnia” oraz kiermasz wypieków. Smakowite 
ciasta przygotowały uczennice ZSEU, którym serdecznie dzięku-

jemy za bezinteresowną pomoc. Gorące podziękowania za orga-

nizację kiermaszu należą się paniom: D. Musiałowskiej-

Ostaszewskiej, B. Lempie. Pieniądze zebrane podczas kierma-

szu zostaną przeznaczone na zakup nagród.  

KUCHNIA LITERACKA 

7.12. odbyło się podsumowanie konkursu czytelniczego 

„Literatura od kuchni”. Zadanie konkursowe polegało na odgad-

nięciu autora i tytułu utworu, z którego pochodził cytowany frag-

ment zawierający przepis kulinarny, opis potrawy lub przygotowanie posiłku, przyjęcia. Wśród osób, które prawidłowo rozwiązały zadanie, 

została rozlosowana nagroda książkowa i kalendarz na 2013 rok - szczęśliwcem okazała się Dagmara Sielska z kl. 3EK. Każdy z uczestni-

ków otrzymał pamiątkowy dyplom, kalendarz i słodki upominek. Do końca stycznia w bibliotece można obejrzeć wystawę „Spiżarnia literac-

ka”, dotyczącą związków literatury i kulinariów. 



 

 

1. Tworząc bibliografię, 

korzystaj z wielu źródeł in-
formacji: sięgnij po opraco-
wania, tytuły prasowe i stro-
ny internetowe. Skonsultuj z 
nauczycielem ich wiarygod-
ność. 
2. W bibliografii umieść tyl-
ko te dzieła, z których korzy-
stałeś i o których opowiesz. 
Dokładnie określ rozdziały 
lub strony. 
3. Uporządkuj alfabetycznie 
spis literatury przedmioto-
wej i podmiotowej, zadbaj o 
jednorodność opisów. Ich 
poprawność uzgodnij z na-
uczycielem. 
4. Dokładnie przeanalizuj 

temat, słowo po słowie. Skup 
się na nim, nie tracąc czasu 
na charakteryzowanie epoki 
i streszczanie utworów. 
5. Wstęp i zakończenie są 
nieodzowne, ale nie mogą 
być dominujące. W zakoń-
czeniu nie streszczaj wszyst-
kiego, o czym już powiedzia-
łeś, skup się na wnioskach. 
6. Nie pisz wypracowania, 
wystarczy konspekt prezen-
tacji. Nie wkuwaj prezentacji 
„na blachę”. 
7. Prezentacja trwa ok. 15 
minut. Przećwiczyć z zegar-
kiem w ręku, ile czasu zaj-
muje ci mówienie na opraco-
wany temat. 

 

ZAJRZYJ: 

http://www.pbw.kielce.pl/

index.php?id=139 

 

Nastroje po próbnej maturze: 

 
„część pierwsza dziwna. Pyta-
nie o podanie tematów tych 
akapitów to jakiś kosmos!”  
 

„dzisiejsza matma wcale nie 
była mniej dziwna od wczoraj-
szego polskiego” 
 

„była beznadziejna. muszę za-
cząć się uczyć matematyki” 
 

„Oj tak, mnie też część pierwsza 
położyła i za długo nad nią my-
ślałam…”  
 

Przepis na… prezenta-
cję maturalną 
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Ucz się z głową, czyli jak skutecznie przyswajać wiedzę 

Sama metoda to nie wszystko. Równie ważny jest czas, odpowiednia postawa, motywacja i obowiązko-

wość. 

W praktyce szkolnej proces uczenia się najczęściej sprowadza się do wkuwania zadanego materiału. Kiedy 
jednak dysponujemy większą ilością czasu, warto ten proces odpowiednio zaplanować. Wybór samej metody 
skutecznego przyswajania wiedzy nie oznacza sukcesu. Do osiągnięcia celu potrzebna jest umiejętność go-
spodarowania czasem, odpowiednie nastawienie, motywacja i wytrwałość. O efektywności naszej nauki decy-
duje również otoczenie, w którym pracujemy, nasz sposób życia, odżywiania się i wiele innych czynników.  
Poniżej kilka porad, jak się uczyć, żeby się nauczyć: 
 

Przygotuj się na sukces 

Od Twojego nastawienia zależy atmosfera, którą wprowadzisz w miejsce pracy. Pamiętaj – pozytywne myśle-
nie jest kluczem do sukcesu. Zniechęcenie, stres, brak zaufania we własne siły oraz strach przed porażką 
skutecznie niszczą samopoczucie i efektywność naszej pracy. Zastanów się, jaki jest Twój cel i bądź zdecydo-

wany go osiągnąć. 

Żyj w rytmie swojego zegara 

Jeśli jesteś nocnym markiem, z dnia na dzień nie staniesz się skowronkiem. Zabieranie się do książek skoro 
świt lub zarywanie nocy, wbrew temu, czego potrzebuje Twój organizm nie ma najmniejszego sensu. Każdy z 
nas ma swój zegar biologiczny, który wskazuje, jaka pora dnia jest najbardziej odpowiednia dla naszej wydaj-

ności. 

Mądrze gospodaruj czasem 

Nie odkładaj nauki na ostatnią chwilę. Sporządzaj plan dnia. Zrezygnuj z wyczerpujących, kilkunastogodzin-
nych maratonów w nosem w książkach – skuteczniejsze jest rozdzielanie nauki na krótsze odcinki czasowe. 
Wyłącz telefon. Naukowcy udowodnili, że tylko jeden sms potrafi zaburzyć naszą uwagę aż na 15 minut! Utrzy-

maniu koncentracji nie służy też zabałaganione otoczenie. 

Bądź krytyczny 

Korzystaj z materiałów w odpowiedniej kolejności, zaczynając od tych tematów, które są najważniejsze. Wyko-
rzystuj umiejętność krytycznego czytania tekstu, która pozwoli Ci wydobyć z niego to, co przydatne. Już samo 

czytanie, zapisywanie, selekcjonowanie materiału pomaga ci go zapamiętać. 

Ucz się aktywnie 

Zadbaj o urozmaicanie pracy, łącząc bierną formę przyswajania wiedzy z aktywną nauką. Popularne i skutecz-
ne metody przyswajania wiedzy – metoda pytań i odpowiedzi, streszczenia, notatki, redukują ilość materiału, 
podnoszą stopień jego zrozumienia i zapamiętywania. Poprzez pisane własnymi słowami streszczenia uzysku-
je się osobisty stosunek do tekstu, co ułatwia wiązanie go ze zdobytą wcześniej wiedzą. Z kolei metoda pytań i 
odpowiedzi pozwala na bieżąco kontrolować stopień zrozumienia czytanego materiału. Postaraj się sprowadzić 
obszerne notatki  do jak najmniejszej ilości słów. Stosuj podpunkty, diagramy, słowa – klucze, fiszki, mapy 
myśli. Pozwoli Ci to ugruntować zdobytą wcześniej wiedzę oraz podsumować temat potrzebny do egzaminu. 
Kluczowe wiadomości możesz zapisywać na samoprzylepnych karteczkach, a następnie umieszczać je w 

różnych miejscach, by w każdej chwili móc sobie je przypomnieć. 

Jedz zdrowo 

Wbrew pozorom, nie samą książką żyje uczeń. To, co jesz, również wpływa na efektywność Twojej nauki. 
Unikaj soli i przetworzonych produktów żywnościowych. Większego pożytku dla sprawności umysłowej nie 

przyniosą też hektolitry kawy; w zamian nie odmawiaj sobie białka, owoców, włoskich orzechów i... czekolady. 

Zrelaksuj się 

Nie powinieneś zapominać o przyjemnościach. Znajdź chwilę na odpoczynek, pielęgnowanie swoich pasji. 
Zarywanie nocy na dłuższą metę również nie przynosi dobrych rezultatów. Permanentny brak snu potęguje 
zmęczenie, zmniejsza odporność, koncentrację  i wydajność Twojej pracy. Prędzej czy później dług wobec snu 

trzeba będzie spłacić! 

Nie trać głowy! 

Postaraj się, by w dzień egzaminu nie zaglądać gorączkowo do notatek – zazwyczaj i tak już wiele nowego się 
nie nauczysz, prędzej za to nabierzesz przekonania, że w głowie masz kompletną pustkę. Odpręż się, pospa-
ceruj i... trzymaj się jak najdalej od kotłowiska rozhisteryzowanych koleżanek i kolegów, którzy skutecznie 
podgrzewają i tak nerwową już atmosferę. Nie słuchaj relacji i plotek. Zaufaj własnym siłom, zdobytej wiedzy i 

ewentualnym tajnym „pomocom dydaktycznym”. 

Nie ma techniki idealnej, takiej, która jest odpowiednia dla każdego i która sprawdza się w każdej sytuacji. Jej 
wybór zależy od osobowości uczącego się, jego wiedzy, doświadczeń. Warto jednak już teraz podjąć kroki w 
kierunku podniesienia efektywności uczenia się – umiejętność ta z pewnością zaprocentuje w przyszłości.         

PER ASPERA AD ASTRA! 



 

 

Znane historie o wampirach: 

„Jestem legendą” Richarda Mathesona: jedna z 
najważniejszych dwudziestowiecznych powieści 
o wampirach, regularnie pojawia się w pierw-
szych dziesiątkach przygotowywanych przez 
krytyków list najlepszych dzieł grozy. Mathe-
son, piszący w surowym, niemal dokumental-
nym stylu, był jednym z pierwszych autorów, 
którzy potrafili przekonać czytelnika, że nie-
umarli mogą się czaić nie tylko w odległym go-
tyckim zamku, ale i w chłodni miejscowego su-
permarketu” - tytuł najlepszej powieści stule-
cia o wampirach, przyznany przez Stowa-
rzyszenie Pisarzy Grozy. 

„Drakula” Brama Stokera: ponadczasowa hi-
storia najsłynniejszego wampira w dziejach lite-
ratury światowej. Stworzona przez Stokera po-
stać demonicznego transylwańskiego księcia 
Vlada Draculi, który żywiąc się ludzką krwią 
zachowuje wieczne życie, oraz emanujący z kart 
książki nastrój grozy i niesamowitość sprawiają, 
że od wielu pokoleń powieść zdobywa coraz to 
nowych czytelników.” 

„Wywiad z wampirem” Anne Rice: Louis de 
Pointe du Lac, arystokrata z Luizjany, opowiada 
dziennikarzowi o swojej podróży przez życie i 
nieśmiertelność. zmieniony w wampira przez 
ponurego Lestata, wiedzie egzystencję, której nie 
rozumie i do końca nie akceptuje. Jedyną jego 
towarzyszką jest Klaudia ukochana kobieta za-
klęta w ciele dziecka. łączy ich chęć poznania 
podobnych sobie istot i zajadła nienawiść do 
wspólnego stwórcy. 

DOWCIPY PO ZMIERZCHU 

 

– Mamo, a dzieci się ze mnie śmieją i mówią, że jestem wampir, buu... – Nie synku, 

nie przejmuj się. I jedz już, bo ci barszczyk skrzepnie... 

 

Przychodzi baba do lekarza i skarży się, że jej mąż ubzdurał sobie, że jest wampirem.  

– Próbowała pani z mężem porozmawiać, przytulić wieczorem? – pyta lekarz.  

– Nie, bo śpimy w oddzielnych trumnach. 

Wampiry w szkole, czyli tajemnice           

godziny lekcyjnej 

       Czym dla ucznia jest lekcja? Uczeń rozpoczynający swoją 

edukację jest pełen zapału do pracy. Nie zadowoli się byle 

czym. Oczekuje od nauczyciela, że lekcja, na którą przycho-

dzi, go zaskoczy, zaintryguje, a zarazem zaciekawi. 

 Jestem uczennicą 2-giej klasy technikum i podczas 

mojej dotychczasowej nauki w szkole wyciągnęłam wiele cie-

kawych wniosków związanych z relacją między nauczycielem 

a uczniem. W każdej klasie można znaleźć parę rozrabiaków, 

którzy niczym wampiry wyciskają energię z nauczycieli i spra-

wiają, że zaczyna się ciąg kartkówek, uwag i zła opinia na te-

mat klasy. Gdy z parapetu spadnie doniczka i nie ma winnego, bądź 

uczeń powie coś nieodpowiedniego, zaczyna się słynny konflikt - KLA-

SA KONTRA NAUCZYCIEL.  

       W każdej klasie można znaleźć parę rozrabiaków, którzy niczym 

wampiry wyciskają energię z nauczycieli i sprawiają, że zaczyna się 

ciąg kartkówek, uwag i zła opinia na temat klasy. Gdy z parapetu spad-

nie doniczka i nie ma winnego, bądź uczeń powie coś nieodpowiednie-

go, zaczyna się słynny konflikt - KLASA KONTRA NAUCZYCIEL.  

     W społeczności szkolnej znajdziemy typowe grupy uczniowskich 

wampirów: 

„PUPILKI”- ulizane włoski, są jak francuskie pieski. Gdy na lekcji ktoś 

coś nabroi, przynoszą nauczycielom świeże wiadomości jak na tacy. 

Lepiej na takich uważać! 

„LANSERZY”- skóra, fura i komóra- to zdecydowana większość klasy. 

Modne ciuchy i olewka na naukę. 

„ŚCIĄGACZE”- Nic nie robią przez 5 dni w tygodniu, a podczas 

sprawdzianu książka na kolana i do roboty! 

„UNIKATOWI”- 6 dni na miesiąc w szkole to wystarczająco dużo, a 

potem chillout! 

     Szkoła to miejsce wspólnych spotkań, rozmów i uśmiechów, ale za-

razem budynek, w którym nauczyciele wpajają nam wiedzę. Drodzy 

uczniowie! Traktujmy szkołę jako narzędzie, które pomoże nam od-

kryć naszą własną niepowtarzalną ścieżkę w życiu. Ograniczmy nasz 

wampiryczny zapał do wysysania energii z nauczycieli do lekcji w-fu, 

tam możemy wyżyć się na piłce. A poza tym, pora wziąć się za naukę, 

koniec 1-go półrocza zbliża się wielkimi krokami… :)  

Sabina Szega 

Po godzinach... 
Cullen, nie ma cię czasem w mojej lodówce? Wszędobylscy krwiopijcy 

Wampiry, wilkołaki,  zombie to temat modny i chwytliwy. A wydarzenia minionych tygodni wyjątkowo sprzyjały wampirycznym klima-

tom: Halloween, premiera ekranizacji ostatniej części „Zmierzchu”, wreszcie spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki, poświęcone sadze S. 

Meyer, gdzie na stole, oprócz książek, zagościł emblematyczny dla wierzeń o wampirach czosnek. Czy jego odstraszające działanie jest sku-

teczne, nie wiemy - wszyscy dyskutanci wyszli ze spotkania cało. Nie mamy za to wątpliwości co zbawiennego działania czosnku w walce z 

przeziębieniami i grypą. Aby już zafundować naszym czytelnikom kompleksową kurację antywirusową, dołączamy kilka luźnych tekstów, 

które, mamy nadzieję, podziałają lepiej niż witaminy :)  

Teksty można przysyłać na adres: bibliote-

ka@zseu.gliwice.pl lub magdalenapalow-

ska@gazeta.pl 


