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PRZEWODNICZĄCA Sandra Filipczak 
Uczennica 3 E – technikum ekonomicznego  

o specjalności administracja celno-skarbowa  
 

Zainteresowania: musztra paradna, wolontariat, 
 akcje tematyczne w szkole, udział w konkursach,  

piłka ręczna  

WICEPRZEWODNICZĄCA Aleksandra Jaworska 
Uczennica 2 LE – technikum ekonomicznego                
o specjalności  administracja celno-skarbowa  

 
Zainteresowania: aktywność organizacyjna, oprawa 
graficzna w Gazetce Szkolnej Pr(z)ymusek, sztuka, 

książki psychologiczne, detektywistyczne i dramaty 
oraz militaria/survival 

SKARBNIK Dominika Spławska 
Uczennica 2 LE – technikum ekonomicznego                   
o specjalności administracja celno-skarbowa  

 
Zainteresowania: wolontariat, pomoc ludziom  

w trudnych sytuacjach życiowych, imprezy  
tematyczne, akwarystyka, gotowanie, gryzonie, psy 

 

Aktywne Dziewczyny w Samorządzie 
Uczniowskim u Batorego 

    O działalności Dziewczyn z Samorządu słyszał już każdy.  A kto nie słyszał i nie 
widział, to ma teraz możliwość.   
    Zarząd Samorządu to same Kobiety z klas ekonomicznych – tak wybraliście 
podczas wyborów 27 września 2019 roku. Poznajcie się bliżej… 
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    Kiedy tylko objęły swoje stanowiska, wzięły się do pracy.  Przygotowały i zor-
ganizowały:  Dzień Nauczyciela, część artystyczno-rozrywkowa podczas VI 
Przysięgi Klas Mundurowych i Ślubowania Klas Pierwszych, Anglosaskie Dzia-
dy, spotkania Samorządów Klasowych, opinie w przedmiotowych sprawach 
szkoły. 
    A przed nimi jeszcze tym roku kalendarzowym:  Gazetka szkolna, bieżące in-
formacje na temat działalności szkolnej, święto dla klas pierwszych i wiele in-
nych akcji i działań na rzecz Społeczności Uczniowskiej. 
 
    Aktywni Członkowie Samorządu Uczniowskiego w ZS CKU w Koninie w roku 
szkolnym 2019/2020: 
1. Izabella Bejenka  
2. Tatiana Pawlenkowicz 
3. Szymon Kowalski 
4. Aleksandra Bartczak 
5. Patryk Nowak 
6. Oliwier Spławski  
                   Samorząd mieści się w pokoju 105 A.  
Funkcjonuje również grupa na messengerze. Zapraszamy do współpracy… 
Opiekun Samorządu Uczniowskiego   mgr Arleta Radomska nauczyciel przedmiotów zawodowych  
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Odkrywamy talenty … 
Rysunek Uczennicy z 1 HLp 
Nadia Kwiatkowska 



VI Przysięga Klas Mundurowych i Ślubowa-
nie Klas Pierwszych Niemundurowych  
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    25 października 2019 roku,  
tradycyjnie na placu  
przed budynkiem C,  
odbyła się uroczysta  
Przysięga Pierwszoklasistów.  
 
    Zaraz po krótkiej części artystycznej poświęconej Stefanowi  
Batoremu, przed sztandarem ślubowali wszyscy uczniowie klas  
mundurowych, wybrani przedstawiciele  z każdej klasy niemundurowej 
oraz przedstawiciele klas dla dorosłych. Po przysiędze przyszedł czas  
na pokaz musztry paradnej, następnie na defiladę Bulwarem  
Nadwarciańskim, która zakończyła się na dziedzińcu szkoły.  
Tam przyszedł czas na pokaz tego, co w ZS CKU najciekawsze: pokaz j 
udo i krótki koncert szkolnego zespołu muzycznego. 
    Pierwszoklasistom gratulujemy i życzymy sukcesów w nauce. 



VII OBÓZ UNITARNY KLAS MUNDUROWYCH ZSCKU 
IM. STEFANA BATOREGO W KONINIE. 

    Obóz odbył się 20-22.09.2019 roku w Ośrodku Wypoczynkowym „Gwarek”  
w Ślesinie. Obóz był ciekawym doświadczeniem dla nas-  
pierwszaków. Dzięki niemu mogliśmy się wiele nauczyć na  
temat policji, samoobrony, używania broni, odpowiednich  
pozycji do strzelania, pracowaliśmy nad reagowaniem na  
komendy na musztrze oraz ćwiczyliśmy maszerowanie. 
    Najbardziej podobała mi się integracja: wiele nieznających 
 się osób zaczęło współpracować i pomagać sobie nawzajem, wspólna zabawa  
oraz szacunek do innych, wzajemna pomoc przy rozkładaniu namiotów,  
w których spaliśmy i wskazówki, aby nie podpaść instruktorom, marsz  
na 20 kilometrów, dzięki któremu mogliśmy razem myśleć nad pewnymi  
rzeczami i współpracować, w skrócie mówiąc najlepsza była współpraca.  
Za to najmniej podobało mi się wczesne wstawanie, w większości zauważyłam,  
że każdy był zaspany i na samym początku po wstaniu nikomu nic się nie chciało  
robić. Tym bardziej bardzo zazdrościliśmy nauczycielom, którzy mogli sobie  
dłużej pospać. 
    Podsumowując: obóz był rzeczą, która bardzo zbliżyła pierwszaków,  
nauczyła nas ważnych rzeczy, które mogą nam się przydać w codziennym  
życiu oraz w karierze policyjnej, strażackiej czy celno-skarbowej. 
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    17 października całą klasą wyjechaliśmy do Krakowa.   
Po długiej drodze dojechaliśmy do dawnej stolicy Pol-
ski , gdzie zwiedziliśmy lotnisko Balice pod kątem pracy  
celników, którzy pokazywali nam towary, które musieli 
zabrać podróżnym, m.in. skóry węża czy koralowce,  

które są pod ścisłą ochroną. Świetną zabawą okazała się wizyta na Posterunku 
Autostradowym, gdzie mogliśmy wejść do radiowozów i wsiąść na policyjne 
motocykle. Następnie przejechaliśmy do Małego Cichego, gdzie znajdowało się 
nasze zakwaterowanie. Po obiadokolacji odbyliśmy spacer po krakowskim  
rynku, który wieczorami jest pięknie oświetlony.  
    Następnego dnia po śniadaniu przejechaliśmy na Komisariat Straży Granicznej 
w Zakopanem. Jeden z funkcjonariuszy przedstawił nam, na czym polega ich 
praca i pokazał nam broń oraz wyposażenie, jakim posługują się w pracy.  
Mogliśmy wszystkiego dotknąć i przymierzyć. Zorganizowane również mieliśmy 
spotkanie z przewodnikami  Tatrzańskiego Parku Narodowego, którzy opowie-
dzieli nam o swojej funkcji w parku i przedstawili zasady, które obowiązują  
w Tatrzańskim PN. Na koniec wycieczki przyszedł czas na spacer po Krupówkach 
i powrót do domu. 
    Dużo się dowiedzieliśmy dzięki temu obozowi, przy okazji świetnie się bawiąc. 
Chcemy więcej! 
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    Pomimo, że napisana prawie 70 lat temu, 
dzisiaj sprawia wrażenie tak samo aktualnej i  

jak kiedyś. Pisana prostym językiem, bez 
trudnych metafor    i rymowanek na miarę 

Mickiewicza historia    młodzieńca, który na 
początku może sprawiać wrażenie bogatego 
bufona, później zmienia się    w perypetie, z 
którymi wiele ludzi może się    utożsamiać. 
Po latach dzieło Salingera  zyskało miano 

ulubionej książki morderców. Przekonaj się 
dlaczego... 

    Opowiadania bizarne Olgi Tokarczuk  to dziw-
ne historie skłaniające do refleksji, w których 
autorka umieszcza elementy nierzeczywiste, 

zaskakujące i dowcipne, czasem posuwając się 
znacznie dalej, w stronę fantastyki. 

Królewski lekarz bada "kołtun polski". Staru-
szek na emeryturze pewnego dnia zauważa, że 

znaczki pocztowe stały się okrągłe, a orszak 
królewski znajduje w lesie dwójkę dzieci: 

chłopca i dziewczynkę o zaskakującym, zielo-
nym kolorze skóry. Autorka w swoich opowia-
daniach indukuje rzeczywistość nieuchwytną, 
pokazuje świat, który przyspieszył i ludzi, któ-

rych zmysły się stępiły... 
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History of McDonald's  
    McDonald's Corporation is the world's largest chain of hamburger fast fo-
od restaurants, serving more than 58 million customers daily. The business 
began in 1940, with a restaurant opened by brothers Richard and Maurice 
McDonald in San Bernardino, California. Their introduction of the "Speedee 
Service System" in 1948 established the principles of the modern fast-food 
restaurant. 

 
 The original staff of the McDonald's brothers hamburger restaurant. 

 
    The present McDonald's corporation dates its founding to the opening of a 
franchised restaurant by Ray Kroc, in Des Plaines, Illinois, on April 15, 
1955. Kroc later purchased the McDonald brothers' equity in the company 
and led its worldwide expansion. 
    The first McDonald's restaurant opened in Des Plaines Illinois on April 
15, 1955.  
    McDonald's first originally sold hot dogs, not hamburgers.  
A new McDonald's restaurant is opened in every 14.5 hours. 
McDonald's restaurants feed 68 million people every day. 
McDonalds' Caesar salad is more fattening than a hamburger. 
McDonalds used o sell pizza in the '70s. 
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