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W tym numerze: 

Jak to jest porzucić wygodę życia i przenieść się w surowy  
klimat pustyni? Uczniowie ZS CKU przekonali się o tym 
osobiście, wyruszając na obóz szkoleniowy, gdzie pierwszą 
noc spędzili na Pustyni Błędowskiej. Jak sobie poradzili z 
trudnościami panującymi w takich warunkach? Przekonaj-
cie się sami…  o wiele więcej informacji znajdziecie na str.5 

Dzień Dziecka 

Czerwiec 2016 

W każdym z nas  zostaje coś z dziecka... 

czyli Dzień Sportu w ZSCKU. 

Była to świetna okazja do integracji, za-

bawy i uśmiechu, a także sprawdzeniu 

swoich sił i umiejętności podczas prze-

ciągania liny czy podnoszenia ciężarów 

więcej na str.3 

 

REBUS: 

przygotowany przez uczennicę z klasy 3H 

Spróbujcie rozwiązać, poszukajcie redakcji i przynieście hasło! 

Pierwsze klasy mundurowe na obozie... 

Afrykarium 

Z kolei uczniowie klasy 3H i 2HI postawili 

na rozrywkę w ZOO. Czyżby straszne im 

były noce na pustkowiu, a może po prostu 

brak im odwagi? Nic z tego! Zainteresowa-

nych  odsyłam  do artykułu na str.5 

 



Podróże - gdzie był, co zwiedził, a gdzie chciałby być 
Dyrektor naszej szkoły?  
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Wakacje w Koninie? Brzmi ciekawie!  

 Park linowy Leśny Raj  

 Ścianka wspinaczkowa  

 Wola Łaszczowa i Błękitna 
laguna  

 Ośrodki Jeździeckie  

Każdy z nas marzy o tym, aby wyjechać gdzieś na wakacje. Mo-

rze, góry, obóz, kolonie. Niestety nie wszyscy mają to szczęście. 

Większość z nas niechętnie zostaje w domu, twierdząc, że całe 

wakacje upłyną im na nieciekawych zajęciach. Lecz my mamy 

inne zdanie! W naszej okolicy jest wiele ciekawych miejsc w któ-

rych można miło i przyjemnie spędzić czas wolny. Powyżej kilka 

przykładów okolicznych atrakcji. 

Wywiad z Dyrektorem ZSCKU – 

Krzysztofem Pachciarzem  

1. Co będzie  Pan robił w wakacje ? 

Nic nie będę robił w wakacje. Wakacje są od odpo-
czywania. Ponieważ interesuję się turystyką, odby-
wam jedną a nawet dwie wyprawy po świecie w 
okresie wakacji. Wyprawy te staram się organizo-
wać, jak najdalej, zazwyczaj ponad 5000 tysięcy km.  

Lubię zwiedzać małe miasta, które są rzadko od-
wiedzane, od Azji wschodniej po Amerykę Połu-
dniową. Moje najciekawsze wyprawy to Birma, 
Etiopia. W tym roku zaplanowałem wyjazdy – do 
Islandii i na Madagaskar. Na pewno w tym roku 
pojadę z żoną, na dwa tygodnie do miejscowości 
nadmorskiej – Sianożęty (niedaleko Kołobrzegu).  
W lipcu od 1 do 4, wyjeżdżam na Podhale.  

Bardzo lubię morze, zwłaszcza w Sianożętach, Pod-
hale, spływy kajakowe.  

Rzadko korzystam z biur podróży, bo w pewien 
sposób ograniczają, a na pewno są droższe. Dlate-
go najczęściej sam określam sobie cel podróży i 
jego organizację. Znajdę czas również  na udział  w 
swoich ulubionych spływach kajakowych. 

2. Jakie są Pana ulubione miasta i państwa? 

Lubię wyzwania i stawiam na miejsca, które są naj-

mniej dostępne. Etiopia, Nepal, Indie, Himalaje, 

Andy, Amazonia.  

3. Co najbardziej zaskoczyło / zdziwiło Pana podczas wypraw?  

Najbardziej zaskoczyła mnie Etiopia, dlatego, że jest to na mapie normalny kraj, 

a w rzeczywistości podzielony jest na dwie części. Część północna jest biedna, 

a południowa rolnicza. W stolicy Addis Abeba, 1/3 powierzchni zajmuje piach, 

brak kostki i kiepskie drogi, przy których znajdują się tam stragany to obraz 

miasta. Ludzie tam żyją, kradną i umierają. Ta stolica jest bardzo biedna. Kobie-

ty chodzą tam  z kanistrami na głowie, w którym znajduje się bimber .Chodzą      

w te i we w te, przynoszą je mężczyznom, a kiedy wypijają, to kobiety znowu 

idą po bimber.   

W Etiopii południowej małpy kradną banany, a nawet torby, które ludzie noszą 

w rękach.  

4. Czy podczas wyprawy uwiecznia Pan te chwile na zdjęciach?  

Tak, gdy jestem na wyprawie to robię dużo zdjęć, aby później mile wspominać 

podróże. Oprócz robienia zdjęć, nagrywam także filmy. Po wyprawie oglądamy 

zrobione zdjęcia i nagrane filmy ze znajomymi.  
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W zdrowym ciele zdrowy duch! 
 

Dzien  Sportu  
 

  1 czerwca 2016r. z okazji między-
narodowego Dnia Dziecka w naszej 
szkole zorganizowany został Dzień 
Sportu, podczas którego przeprowa-
dzono różne atrakcje, mające na celu 
pomóc nam miło spędzić czas na 
świeżym powietrzu.  

 

Wszyscy uczniowie z wytęsknie-
niem oczekiwali tej chwili, gdy         
o godzinie 11.20 z ławek szkolnych 
mogli przenieść się na boisko, by 
tam zaprezentować swoje umiejęt-
ności oraz pochwalić się kondycją 
fizyczną. 

 
Podczas tego dnia przeprowadzone 
zostały m.in. mecze piłki nożnej 
drużyn mieszanych, zawody w siło-
waniu się na rękę, turniej judo, wy-
ciskanie sztangi oraz przeciąganie 
liny.  

 

Uczniowie bardzo chętnie brali 

udział w konkurencjach sprawno-

ściowych oraz walczyli do samego 
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Klasa 3ET w przeciąganiu liny nie miała sobie równych. 

A gdy już nastał koniec 

sportowych rywalizacji 

uczestnicy zostali nagrodze-

ni dyplomami. 

Pojedynek w czasie lekcji? Wykluczone, ale  

podczas Dnia Sportu jak najbardziej. 

końca, aby później odebrać  

nagrody i dyplomy. 

 

Wszystkim zwycięzcą  szczerze 

gratulujemy, a pozostałym 

życzymy determinacji i sukce-

sów w kolejnym roku! 



 

 

Każdy z nas zauważa wady i zalety szkoły. Większą uwagę przywiązujemy do wad, tacy już 
jesteśmy. Może zostaliśmy stworzeni do zmieniania na lepsze, a my potrafimy tylko narzekać i 
marudzić. To już jest temat na dłuższą chwilę i bardzo dobry do dyskusji między nami. Za-
cznę od tych wad, żeby zalety zostały dłużej w pamięci. Wielu z nas za wadę uważa przecho-
dzenie z budynku do budynku, a przecież to tylko troska o nasze zdrowie i kondycje, w tym 
wieku powinniśmy jak najwięcej dbać o siebie, żeby za parę lat być zadowolonym z siebie i 
swojego ciała, a to tylko nam pomoże, a nie utrudni życia. Pan Ochroniarz też nie jest uważa-
ny za potrzebną osobą w szkole, a przecież gdyby nie on, nie było by tak bezpiecznie jak teraz. 
Żaden ochroniarz nie jest tak znany jak nasz. Skupimy uwagę też na zaletach szkoły. Idąc do 
szkoły średniej, często nie zdajemy sobie sprawy, że tutaj właśnie poznaje się ludzi, którzy to-
warzyszą nam w niedalekiej przyszłości cały czas i będą z nami na długo. Właśnie tu pozna-
jesz siebie, swoje zainteresowania i umiejętności, dzięki tej wiedzy będziesz wiedział, co 
chcesz robić w przyszłości. Poza tym szkoła ma piękne położenie przy bulwarach, co sprawia, 
że wyróżnia się na tle innych szkół. Pamiętaj, że szkoła średnia jest fundamentem do osiągnię-
cia sukcesu w życiu dorosłym! 

Ziółko z 2T 

Efekty pracy zespołowej 

budzą podziw i pomy-

śleć, że zostały wykona-

ne w trakcie 45 minut 

tak tylko jedna godzina 

lekcyjna wystarczyła 2T  

na stworzenie plakatów 

wakacyjnych. Jesteśmy 

pod ogromnym wraże-

niem, a ty?  

Zbliżają się 
WAKACJE! 
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 Ostatni miesiąc były dla 

uczniów naszej szkoły wyjątko-

wo atrakcyjne. Razem z opieku-

nami odwiedziliśmy Afrykarium 

i Hale stulecia we Wrocławiu, 

Oddział Celny Port Lotniczy Po-

znań-Ławica oraz byliśmy na 

o b o z i e  s z k o l e n i o w o -

kondycyjnym w Jurze Krakow-

sko-Częstochowskiej. Wycieczka 

do Wrocławia, w której uczestni-

czyli uczniowie klas handlowych 

rozpoczęła się dobrą zabawą w 

Afrykarium, następnie w Hali 

Stulecia uczestniczyli m. in. w 

Videomappingu oraz pokazie 

fontanny. Ostatnim punktem 

zwiedzania był Stary Rynek i 

spacer szlakiem krasnoludków. 

 W Oddziale Celnym 

Portu Lotniczego Poznań-Ławica 

- uczniowie technikum ekono-

micznego poznali pracę funkcjo-

nariuszy celnych, straży granicz-

nej i lotniskowej straży pożarnej. 

Najatrakcyjniejszym miejscem 

okazała się Jura Krakowsko-

Częstochowska, którą odwiedzili 

uczniowie klas programie 4-

dniowego szkolenia znalazły się: 

wspinaczka stosowana w 

Wycieczkowicze w ZS CKU 
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służbach munduro-

wych, posługiwanie się bro-

nią i środkami techniczny-

mi, systemy działania w 

trudnych sytuac ja ch . 

Uczestnicy, którzy prze-

trwali otrzymali certyfikaty 

potwierdzające zdobyte 

umiejętności. Tych i wielu 

innych atrakcji mieli okazje 

doświadczyć uczniowie 

naszej szkoły. Wszyscy bar-

dzo pozytywnie wspomina-

ją ten ciekawie spędzony 

czas oraz wrócili wypoczęci 

i z siłą na dalszą naukę.  
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Redakcja: Julita Kacprzak, Martyna Adamczyk, Agnieszka Kotwas, Martyna Krotoszyńska i Oksana Bartczak, 
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Handlowcy nie tylko sporządzają faktury sprzedaży/zakupu, oferty sprzedażowe, czy PZ bądź WZ, 
(dla nie wtajemniczonych PZ – Przyjęcie Zewnętrzne, a WZ – Wydanie Zewnętrzne) ale również 
świetnie się integrują. 

Organizują swój czas pracy, nauki i czas wolny.  

Na hasło – robimy zakończenie praktyk grillowo – młodzież odpowiedziała z entuzjazmem. Pogoda 
dopisała, goście dopisali i oczywiście nastroje również. Praktyki zawodowe w pracowni symulacyjnej 
dobiegły końca. 

Dnia 13.05.2016 roku o godz. 10.00 na stadio-

nie MOSiR przy ul. Dmowskiego  odbyła się 

kolejna XVIII już edycja Biegu Słupa Milowe-

go. Wydarzenie ma na celu popularyzację bie-

gania jako najprostszej  formy ruchu oraz 

promocji aktywności fizycznej wśród miesz-

kańców Konina i okolic. Pogoda była piękna i 

słoneczna. W zawodach uczestniczyli naj-

młodsi jak i nieco starsi zawodnicy, startując 

na dystansach od 150 m do 2000 m. Wśród 

zebranych uczestników panował duch zdrowej 

rywalizacji. Na starcie stawiała się niesamo-

wicie duża ilość zawodników ze szkół w tym 

uczniowie ZS CKU. Podczas biegu grono do-

pingujących nauczycieli i  uczniów mogło śle-

dzić zmagania na trasie, co niewątpliwie ua-

trakcyjniło bieg. Trasa przebiegała na terenie 

stadionu oraz terenów przyległych i parku. 

Wszyscy uczestniczy ukończyli bieg w wy-

śmienitych nastrojach i deklarowali przygoto-

wać się sumiennie, aby za rok zająć jeszcze 

lepsze miejsca. 


