
3 urodziny szkolnego baru

Szkolne święto i...
ostatni dzwonek

W dniach 25-26 kwietnia
będziemy uroczyście obchodzić
Dni Patrona. Odbędą się kon-
kursy, pokazy artystyczne, wy-
stępy uczniów oraz akademie.

25.04:

Świętowanie rozpocznie się od
akademii (godz. 9.30) przygotowa-
nej z okazji rocznicy uchwalenia
Konstytucji 3 Maja oraz Światowego
Dnia Książki i Praw Autorskich, połą-
czona z ogłoszeniem wyników kon-
kursu czytelniczego.

Na godzinę 11.15 zaplanowano
występ młodzieży z Gliwickiego
Ośrodka Adaptacji Ruchowej, która
zaprezentuje własną twórczość po-
etycką.

26.04:

Od godzin porannych (7:50)
uczniowie wezmą udział w konkursie
"Królewskie zabawy z językiem": spo-
śród wszystkich klas zostaną wybrani w
teście językowym najlepsi, którzy w
półfinale zmierzą się ze związkami fra-
zeologicznymi, a w ćwierćfinale zaba-
wią się w kalambury. Finałowa konku-
rencja na razie jest niespodzianką.

Tego dnia szkolne mury opuszcza-
ją  tegoroczni absolwenci. W auli, o
godzinie 11.00 młodsi uczniowie poże-
gnają starszych kolegów występem,
przygotowanym specjalnie na tę oka-
zję.

Oficjalne pożegnanie uczniów tra-
dycyjnie będzie miało miejsce przed
Barem u Króla Stasia. Na godzinę
11:45 zaplanowano barwny przemarsz

Gazetka Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych
im. Kró la Stan is ława Augusta Poniatowskiego w Gl iw icach
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Minęły trzy lata od otwarcia szkolne-
go baru sałatkowego „U Króla Stasia”. 8
marca świętowaliśmy urodziny baru. Z
tej okazji klienci mogli skosztować pysz-
nych babeczek, nadzianych oczywiście
sałatkami. Przygotowano odświętny wy-
strój wnętrza lokalu, uczniowie rozdawa-
li ulotki reklamujące lokal i szkołę, prze-
prowadzono też badania marketingowe
wśród klienteli.

Nie mogło zabraknąć urodzinowego tortu!
Na zdjęciu: Kierownik Warsztatów Szkol-
nych, p. Bernard Krotky.

Ciekawostka

Pomysł organizacji
Światowego Dnia Książki
zrodził się w Katalonii. W
1926 roku wystąpił z nim
wydawca, Vicente Clavel
Andrés. 23 kwietnia jest

tam hucznie
obchodzonym świętem

narodowym jako dzień jej
patrona – świętego

Jerzego. Zgodnie z długą
tradycją w Katalonii

obdarowywano w ten
dzień kobiety czerwonymi

różami, mającymi
symbolizować krew

pokonanego przez św.
Jerzego smoka. Z czasem

kobiety zaczęły
odwzajemniać się

mężczyznom
podarunkami w postaci

książek.



Święto Liczby "Pi" wpisało się już na stałe
w kalendarz imprez naszej szkoły. 14 marca
obchodziliśmy kolejną edycję święta. Obchody
zorganizowały nauczycielki matematyki: Tatia-
na Sieradzka-Klinik, Jadwiga Jabłońska oraz
Agnieszka Wlocka.

Podobnie jak w ubiegłych latach najważniej-
szą częścią obchodów był międzyszkolny druży-
nowy konkurs matematyczny dla klas drugich
technikum - MATEMATYCZNE POPISY.
Uczniowie Zespołu Szkół Techniczno-
Informatycznych, Górnośląskiego Centrum
Edukacyjnego, Zespołu Szkół Budowlano-
Ceramicznych, Zespołu Szkół Samochodowych
oraz Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych
musieli zmierzyć się z zadaniami, zagadkami, re-
busami, dotyczącymi nie tylko bohatera święta –
liczby Pi, ale także epoki oświecenia.

Twórczym wyzwaniem dla uczestników było
przygotowanie plakatu, zawierającego rebus z pi
oraz napisanie opowiadania z jak największą licz-
bą wyrazów z sylabą pi. W tej konkurencji najwy-
żej oceniono pracę Piotra Pionka z drużyny ZSB-
C. Zwycięzcą tegorocznych zmagań konkurso-
wych została drużyna ZST-I, drugie miejsce zaję-
li uczniowie z ZSB-C, a trzecie - zespół z GCE.

Święto miało również świetną oprawę – szko-
łę udekorowano plakatami i afiszami przedstawia-
jącymi fakty i ciekawostki związane z liczbą pi,
zaś uczestnicy konkursu drużynowego posiłkowali
się pi-ciasteczkami, przygotowanymi przez
uczniów ZSEU w ramach zajęć z technologii ga-
stronomicznej.

wszystkich maturzystów, dyrekcji i grona
pedagogicznego ulicami Daszyńskiego i Wie-
czorka do placu Rzeźniczego, gdzie usytu-
owany jest bar. Tam w samo południe odbę-
dzie się rozdanie świadectw i wręczenie na-
gród uczniom, którzy uzyskali najlepsze wy-
niki w nauce. Po powrocie z uroczystości
absolwenci wraz z wychowawcą spędzą
ostatnie chwile w ławkach ZSEU.

Życzymy powodzenia na egzaminach!

Na zdjęciu: kolorowy korowód uczniów, dyrek-
cji i nauczycieli z okazji Dni Patrona, 2011 rok.
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Data święta nie została wybrana przypadkowo, bowiem w USA
dzień 14 marca zapisywany jest jako 3.14.

Dzień Liczby Pi obchodzi się głównie w kręgach akademickich i
szkolnych, a tradycyjnie serwuje się pizze, szarlotkę i inne ciasta

o okrągłym kształcie.

Dzień Liczby

Obchodom towarzyszyły dwa konkursy: fotogra-
ficzny „Matematyka okiem obiektywu” oraz konkurs
polegający na nadaniu tytułów zgłoszonym zdjęciom.
Laureaci konkursu fotograficznego to:

Małgorzata Borkowska (kl. 2CL) - I miejsce,

Aleksandra Żyła (kl. 3EK) – II miejsce,

Natalia Jagła (kl. 1AL) – III miejsce.



Co ty wiesz o żywieniu?
11 stycznia w naszej szkole odbył się, już po raz szó-

sty etap okręgowy XVII Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i
Żywności. Tematem przewodnim w tym roku była
„Żywność tradycyjna i kuchnie narodowe".

W eliminacjach szkolnych w całym województwie wzięło
udział 35 szkół ponadgimnazjalnych i ok. 690 uczniów, a
do etapu okręgowego zgłosiły się 34 szkoły typując 60
uczniów. Etap okręgowy w ZSE-U nadzorowała komisja w
składzie: dr farm. Joanna Suliburska, Elwira Szczerba-
Barańska, Bożena Niedbała oraz pięciu nauczycieli – opie-
kunów, wybranych w drodze losowania.

W czasie oczekiwania na wyniki konkursu odbył się po-
kaz baristyczny LATTE ART, pokaz kelnerski „Serwis syn-
chroniczny”. Uczestnicy zostali wtajemniczeni w arkana wie-
dzy na temat zasad savoir-vivre’u przy stole, które przedsta-
wił Tomasz Karczmarek, szef restauracji Biały Dom. Roz-
grywki zakończyło ogłoszenie wyników i rozdanie nagród
laureatom. Finał Olimpiady odbył się w połowie marca w
Szczecinie.

Gliwicki Salon Edukacyjny - jubileuszowo
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Sam dyrektor wyraził wdzięczność osobom,
które szczególnie przysłużyły się organizacji GSE, wrę-
czając im dyplomy z podziękowaniami.

Zwyczajowo podczas Salonu promuje się
uzdolnionych uczniów gliwickich szkół. Prawdziwą
ucztą dla duszy okazał się występ uczniów Państwowej
Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Gliwicach (pod kie-
runkiem dra Piotra Chochołowicza z Akademii Muzycz-
nej w Katowicach). Równie udany był pokaz grupy ta-
necznej, złożonej z uczniów ZSE-U (przygotowanych
przez mgr Aleksandrę Dec), która zaprezentowała ta-
niec współczesny.

Po wspólnym zdjęciu uczestnicy udali się na
poczęstunek. Zgodnie z tematem spotkania – „Résumé”,
został przygotowany obiad czwartkowy, będący trady-
cyjnie zwieńczeniem Salonu: podano kaczkę w poma-
rańczach, przygotowaną przez uczniów ZSE-U – danie
to królowało także w menu pierwszego, historycznego,
Salonu.

17 stycznia 2013 r. w ZSE-U odbył się jubile-
uszowy, 20. Gliwicki Salon Edukacyjny. Myślą prze-
wodnią spotkania było „Résumé”. Wśród gości poja-
wili się przedstawiciele MEN, władz miasta i gliwic-
kiej oświaty.

Występujący – m. in. poseł Jan Kaźmierczak,
zastępca prezydenta Krystian Tomala – wyrażali się o
GSE z dużą życzliwością, dziękowali za dotychczasowe
spotkania, wracali myślami do, subiektywnie, najcie-
kawszych salonów: wspominali otwarcie baru sałatko-
wego, spotkania wyjazdowe i podkreślali korzyści, jakie
przyniosły one gliwickiej oświacie. GSE zaowocowały
m.in. aktywną współpracą kadry kierowniczej, wymia-
ną doświadczeń, dyskusją na temat kondycji współcze-
snej edukacji, służyły też pogłębieniu wiedzy w obsza-
rach tematycznych poruszanych w kolejnych edycjach.
Dyrektorowi Krystianowi Szatce, pomysłodawcy Salo-
nu, gratulowano sukcesu przedsięwzięcia.

„Życzę sobie i Wam, aby historia Gliwickiego Salonu
Edukacyjnego była niczym dziennik, w którym każde

z nas  zapisałoby choć jedną historię na kolejnych
Salonach. Niech na kolejnych spotkaniach

towarzyszą nam słowa Goethego: „Codziennie
należałoby wysłuchać chociażby jednej piosenki,

przeczytać dobry wiersz, zobaczyć wyśmienity obraz
i – gdyby to było możliwe – powiedzieć kilka

rozsądnych słów”.

Fragment Toastu Jubileuszowego dyr. K. Szatki



Dzień z życia króla Stanisława na Zamku Królewskim
* * * * * * *

Wstawał o ósmej rano i zaczynał dzień od modlitwy. W czasie porannej toalety wysłuchiwał lektora (taki ówczesny
żywy audiobook), który czytał mu gazety. Przed południem przyjmował gości, a trudno nie było dostać się do króla.

Wystarczyło umówić się na audiencję u szambelana.

Po audiencjach jeździł karetą po Warszawie w towarzystwie generała Jana Komarzewskiego. Następnie odbywał nara-
dy z doradcami oraz dalsze audiencje. Od 1775 roku na Zamku Królewskim zbierała się Rada Nieustająca w obradach
której król często uczestniczył. Po obiedzie odpoczywał (jadał on tylko raz dziennie). Wieczór wypełniały mu koncerty,

przedstawienia w zamkowym teatrze, bale lub wizyty w mieście.

Król był towarzyski i chętnie przyjmował wszelkie zaproszenia. Przed położeniem się spać, król słuchał słów lektora
czytającego mu wybrane z podręcznej biblioteki dzieło. Sam sypiał około sześciu godzin.

Źródło: http://sp9nauka.weebly.com

Kilka słów o naszym patronie
„Średniego wzrostu, o prawidłowych proporcjach ciała i męskiej sylwetce, twarz szczera, przyjemna i
interesująca, rysy ostre i zdecydowane, szczególnie zaś nos i podbródek. Cerę ma bladą, a włosy o głę-
bokiej, zbliżonej do czerni barwie. Stanisław nie nosi peruki”.

Wspomnienia z Polski Wraxalla

Redakcja: M. Palowska-Trzebuniak,
magdalenapalowska@gazeta.pl

TERMINY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO
KWALIFIKACJE ZAWODOWE

1. Etap pisemny
- 17 czerwca 2013 r. (poniedziałek), godz. 12:00 - dla
absolwentów wszystkich typów szkół prowadzących
kształcenie zawodowe

2. Etap praktyczny
- od 18 do 21 czerwca 2013 r. - dla absolwentów
techników, techników uzupełniających i szkół
policealnych kształcących w tych samych zawodach, w
których kształcą technika
- od 1 lipca do 9 sierpnia 2013 r. - dla absolwentów
zasadniczych szkół zawodowych i szkół policealnych
kształcących w tych samych zawodach, w których
kształcą zasadnicze szkoły zawodowe.

Przekazanie przez okręgową komisję egzaminacyjną
dyplomów do szkół - 30 sierpnia 2013 r. (data wydania
dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe: 30
sierpnia 2013 r.)

18 kwietnia odbyła się wycieczka do Wadowic i
Oświęcimia. Wyjazd był nagrodą dla Złotej Trzy-
nastki - najlepszych uczniów oraz laureatów różnych
konkursów.

Uczniowie wraz z opiekunami zwiedzili Muzeum
w Oświęcimiu (Auschwitz, Birkenau), a następnie
udali się do Wadowic, gdzie zwiedzili Bazylikę, Dom
Papieski (z zewnątrz), a także obejrzeli wystawę zaty-
tułowaną „Skarb mojego życia”.

Hala sportowa - na finiszu!

Ukończenie budowy hali sportowej jest kwestią zaledwie
kilku tygodni. Z nowoczesnych obiektów będzie korzystała
młodzież szkolna, jak również mieszkańcy Gliwic – oprócz
zajęć  szkolnych i zawodów w różnych dyscyplinach
sportowych, przewiduje się organizowanie imprez
rozrywkowo-estradowych.

Z uśmiechem:

Cytaty z programu
MATURA TO BZDURA

- Co Prometeusz ukradł bogom?
- Kamień jakiś.

- Kto jako pierwszy wylądował na
Księżycu?
- No człowieka to ja ci nie powiem.

- Rozszyfruj skrót PRL.
- Polskie Stronnictwo Ludowe.

- Kto napisałby Twoją autobiografię?
- Mickiewicz?

- Do jakiego państwa należy Grenlan-
dia? To państwo leży w Europie.
- To będzie Kanada.

- Kto zaprojektował wieżę Eiffla?
- Oj, nie wiem...

- Kto jest autorem słów hymnu Polski?
- Józef Piłsudski!
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