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Nie sposób nie wspomnieć  o ważnym wydarzeniu dla ucznia, dla  

maturzysty, zwłaszcza prawie na finale szkoły o STUDNIÓWCE … 

była w styczniu, była piękna, była ……. 

Egzaminy zawodowe  

Marzec 2016 

Bardzo dobra zdawalność wśród NASZYCH kolegów i koleżanek z techni-
ków. Świetnie wypadli na egzaminach, teraz większość z nich czeka na ma-
turę, a część już tylko na koniec roku. Co będzie dalej … gdzie ich los popro-

wadzi …. Co będą robić sami pewnie nie wiedzą … a może wiedzą …. 

„Czas wolny” początek cyklu 
artykułów uczennic … 

Studniówka  

Pielgrzymka — czas zadumy ... 

SZYBKO PRZYSZŁA WIOSNA — CIESZMY SIĘ SŁOŃCEM I ZAPACHEM 

ŚWIEŻOŚCI …. 
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Marzec 2016 

Sukcesy sportowe i naukowe  

wśród uczniów ZSCKU ….  



EGZAMINY ZAWODO-
WE 

Styczeń i luty 2016 to go-
rący czas dla technikum 

Techni-
kum 

Kwalifi-
kacja 

Opis kwalifikacji Klasa 

  SZKOŁY DLA MŁODZIEŻY  

Technik  
ekonomista 

A.36 Prowadzenie rachunkowości IV EA 

A.35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji III ET 

Technik  
handlowiec 

A.18 Prowadzenie sprzedaży III H 

A.22 Prowadzenie działalności handlowej IV A 

Technik ob-
sługi turystyki 

 

T.14 Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych 4 T 

T.13 Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych III ET 

Technik  
logistyk 

A.30 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach pro-
dukcji, dystrybucji i magazynowania 

III LI 

Technik  
informatyk 

E.12 Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych III LI 

  SZKOŁY DLA DOROSŁYCH  

Technik BHP Z.13 Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy II BHP 

Technik  
informatyk 

E.13 Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie nimi II TI 

E.14 Tworzenie aplikacji informatycznych i baz danych oraz ich administrowanie II TI 

Przyszedł ostatni dzień marca, skończyły się święta Wielkanocne i mamy wyniki. 
Jak poszło naszym uczniom? Czy są z siebie zadowoleni? Czy zdobyli kwalifikację? Pierwszą, dru-
gą? Czy będą poprawki? Szereg pytań. I zaraz postaramy się Wam odpowiedzieć. 

 
Do egzaminu przystąpiło 134 uczniów, zdało egzamin 110 uczniów,  

co stanowi 82%. 
W niektórych klasach mamy 100%! 

Nad przebiegiem egzaminów czuwała komisja egzaminacyjna, pod kierunkiem  

Pani Wioletty Brzychcy. Za informacje i statystykę Redakcja serdecznie dziękuje. 
 

Wszystkim uczniom GRATULUJEMY,  
a nauczycielom w imieniu egzaminowanych DZIĘKUJEMY! 
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Uczniowie dwóch 

klas liceum mun-

durowego: stra-

żackiego i policyj-

nego oraz ucznio-

wie trzech klas 

technikum: eko-

nomicznego, han-

dlowego i tury-

stycznego 16 

stycznia 2016 r. o 

godzinie 19:00 w Żdża-

rach rozpoczęli swoją 

studniówkę. Imprezę 

uroczyście otworzył 

pan dyrektor Krzysztof 

Pachciarz. Następnie 

nadszedł czas na od-

tańczenie poloneza, 

przygotowanego przez 

panią Elizę. Później był 

już tylko toast, sesje fo-

tograficzne, jedzenie i 

tańce-do samego rana!  
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Tegoroczni maturzyści wraz z 

wychowawcami i katechetami 

udali się 8 marca na pielgrzym-

kę na Jasną Górę. Powód jest 

oczywisty- maturzyści chcą za-

wierzyć ten egzamin i prosić, a 

wręcz błagać, o pomyślny wynik. 

Corocznie program pielgrzymki 

obejmuje następujące elementy: 

konferencję tematyczną, Mszę 

Świętą w Kaplicy Matki Boskiej 

Częstochowskiej oraz drogę 

krzyżową prowadzoną przez 

młodzież różnych szkół na ja-

snogórskich wałach. Uczniowie 

mieli również okazję do spowie-

dzi oraz aby nawiedzić obraz 

Najświętszej Maryi Panny i pro-

sić o dary Ducha Świętego na 

czas egzaminów. Uważamy, że 

udział w tej pielgrzymce dał 

trzecioklasistom oraz czwarto-

klasistom okazję do refleksji nad 

własną przyszłością, oraz przy-

niósł nowe siły i motywację do 

dalszej nauki.  
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Jak można sprawić, aby po-

czuć, że wolny nasz czas, nie 

jest marnowany, lecz w pełni 

wykorzystany i każda sekunda 

zostanie zapamiętana. W za-

leżności co lubisz, mam wiele 

propozycji. Jedną z nich jest 

wypożyczenie w końcu książ-

ki, której od zawsze chciałeś 

przeczytać, a nie mogłeś. Moż-

na wyciągnąć rower z garażu, 

niedługo przyjdzie ładna po-

goda i wybrać się do najbliż-

szej księgarni, w której na 

pewno spotkasz Panią 

uśmiechniętą od ucha do ucha 

na twój widok. Lub też, jeśli 

wolisz posiedzieć w domu, po-

szukaj w Internecie filmu, 

osobiście mogę polecić ,,Po 

prostu walcz” czy też ,,Miłość 

bez końca”, gdzie wplatają się 

wątki miłosne, ale nie będę 

dużo zdradzać.  

W naszym zabieganym życiu towarzy-

szy nam cały czas muzyka, warto jest 

ściągnąć playliste naszego ulubionego 

zespołu, od nowa zrozumieć sens two-

rzenia takich, a nie innych utworów, 

przez twórców. Mogłabym nawet od-

ważyć się nazwać ich „współczesnymi 

poetami”. W naszej okolicy jest schro-

nisko, może zaangażuj się, będzie to 

niezapomnianym momentem, nie tyl-

ko dla ciebie, ale również dla zwierząt, 

którym serce będzie rosło na widok 

człowieka odwiedzającego go. Oka-

żesz trochę miłości i dobroci serca, 

przecież to nic nie kosztuje, a sprawi 

tonę szczęścia dla tego zwierzaka. 

Ziółko z 2T 
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W młodości nasz bohater z którym 

mamy okazje przeprowadzić wywiad, 

jak każdy mały chłopiec w dzieciń-

stwie poświęcał sporo czasu piłce noż-

nej, jednak traktował ją tylko i wyłącz-

nie jako formę ruchu i świetne spożyt-

kowanie wolnego czasu. Jednak pew-

nego dnia usłyszał całkiem przypadko-

wo o dziedzinie jaką jest Judo, z po-

czątku nie zrobiła na nim większego 

wrażenia - jak na każdym który jest 

obserwatorem tego sportu. Aby polu-

bić tą dyscyplinę trzeba naprawdę po-

świecić jej trochę czasu, serca i zaan-

gażowania. Tak więc z początku był do 

niej sceptycznie nastawiony, wydawa-

ła mu się nudna, nastawił się w kie-

runku sportu bardziej kontaktowego 

(boks), po dogłębnym przeanalizowa-

niu wszystkich za i przeciw, niestety 

większą ilością przeważyły przeciwno-

ści, gdyż jest to bardzo kontuzyjny i 

urazowy sport, który po latach trenin-

gów i stoczonych na ringu walk pozo-

stawia na naszym ciele znaczące ubyt-

ki, w dodatku głowa jest narażona na 

dużą ilość mocnych uderzeń   

więc możemy się domyślać, że to 

nie jest zbyt zdrowy sport. Posta-

nowił spróbować sił w Judo, na 

pierwszym treningu zafascyno-

wał się tą dyscypliną, co zaowo-

cowało mocnymi i oddanymi tre-

ningami na wskutek czego, 

pierwszy medal miał okazję zdo-

być już po 3 miesiącach trenin-

gów! Rzuty i wszystkie inne 

‘’bajery’’, które wyglądają równie 

zjawiskowo, ale również są mega 

skuteczne np. w samoobronie - 

po prostu mnie to wciągnęło -  

relacjonuje. Autorytetem nasze-

go młodocianego sportowca w 

pierwszej kolejności są oczywi-

ście jego rodzice i trenerzy, z cze-

go na wyróżnienie z pewnością 

zasługuje Marek Grabowski, 

gdyż to właśnie on zapalił w nim 

światełko nadziei i dał szanse 

osiągnięcia jakiegokolwiek suk-

cesu! Drugą osobą która stoi za 

jego zwycięstwami jest to jego 

"UKE" czyli partner  
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treningowy - Adrian. Jeśli chodzi o 

autorytet wśród zawodników rangi 

światowej czyli International Judo 

Federation jest to Teddy Riner. który 

w swojej karierze zdobył złoty i brązo-

wy medal na Mistrzostwach Olimpij-

skich oraz jest ośmiokrotnym Mi-

strzem Świata i trzykrotnym Mi-

strzem Europy. Mimo natłoku nauki, 

który towarzyszy przyszłemu matu-

rzyście trenuje trzy razy w tygodniu 

po 2 godziny, z czego musimy doli-

czyć co najmniej godzinę na dojazd i 

powrót z Konina. W zeszłym roku w 

momencie szczytowej formy zdarzało 

się trenować 5 x tygodniowo. Jednak 

stwierdził, że tak sie po prostu nie da, 

gdyż nie da się pogodzić tylu obo-

wiązków na raz. Po ciężkim treningu, 

który ma miejsce dość często, ale 

przed zawodami jest to nieodłączny 

element przygotowań, towarzyszy mu 

również limit wagowy, którego musi 

przestrzegać "a uwierzcie, w przypad-

ku takiego łakomczucha jak ja nie jest 

to łatwe zadanie" - wybucha śmie-

chem.  Do każdego treningu stara się 

przykładać w 100%, a czasem nawet 

więcej, w końcu konkurencja nigdy 

nie odpoczywa.  

Ale oczywiście każdy miewa słabsze dni, 

przykładowo w czasie choroby, bądź kiep-

skiego samopoczucia choćby chciał nie po-

trafi się w pełni skupić na treningu. Judo 

trenuje już przez 5 lat, w swojej karierze na 

zawodach stoczył około 150 walk. W czym 

zdobył 35 medali z czego połowa jest z naj-

wyższego miejsca podium. Jednak przez 

ten okres towarzyszyły mu kontuzje, jedna 

była bardzo burzliwa, która wykluczyła go 

nie tylko z treningów ale również z najba-

nalniejszych czynności codziennych, ręka 

wyłączona z użytku przez pół roku, rok od 

treningów. Było to zerwanie mięśnia oboj-

czykowo-barkowego które skończyło się 2 

operacjami pod pełną narkozą. "Nie mam 

o to do nikogo pretensji,  
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jest to tylko i wyłącznie moja wina 

ponieważ, pomimo wcześniejszego 

uszkodzenia barku (3 dni przed za-

wodami) zdecydowałem się wziąć 

udział w zawodach, które były dla 

mnie naprawdę ważne, niestety za-

kończyły się fatalnie." - Dodaje. 

Stres jest to nieodłączny element 

konkurencji, także występuje rów-

nież na zawodach. Natomiast zaw-

sze podchodzi z myślą o wygranej, 

wiadomo, że nie zawsze sie udaje, 

lecz uważa, że zawsze trzeba być 

dobrej myśli. Nigdy nie obawia się 

swojego przeciwnika, natomiast 

podchodzi do niego zawsze z sza-

cunkiem i respektem. Zawsze jest 

bardzo dobrze przygotowany do za-

wodów. Wiadomo też, że w sporcie 

nie da się odnosić samych sukce-

sów i przegrana jest jego nieodłącz-

nym czynnikiem, ale Hubert wy-

chodzi z podejścia, że jeśli nie uda 

się za pierwszym razem to nie nale-

ży się poddawać, wręcz przeciw-

nie trzeba jeszcze mocniej treno-

wać i próbować do skutku! Hu-

bert często uczestniczy w zawo-

dach rangi Puchar bądź Mistrzo-

stwa Polski,  

czasem również zdarza się wyjechać po-

za  granice naszego kraju, by sprawdzić 

swoje siły z zawodnikami z innych kra-

jów. Często staje na podium na ogólno-

polskich zawodach, niektóre puchary 

mamy szanse zobaczyć w naszej szkole 

budynek C - I piętro. Najważniejsze z 

osiągnięć są to złote i brązowe medale 

na wyżej wymienionych zawodach. W 

wieku młodzika był na I miejscu w ran-

kingu Polski. Wymarzone osiągnięcie 

Huberta to Mistrzostwo Świata do czego 

nasz kolega będzie dążył. Dodaje 

‘’Gdybym na dzień dzisiejszy  nie treno-

wał judo, na pewno nie siedziałbym bez-

czynnie w domu, z pewnością wybrał-

bym siłownie.’’ 
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Redakcja: Paulina Olejniczak, Daria Libertowska, Marta Kubacka, Jakub Fabiszak,  

Opiekun: Arleta Radomska  kontakt: arleta.radomska@interia.pl  

Redakcja Gazetki „Prymuska” zaprasza wszystkich do informowania Nas o 

wszystkich akacjach, działaniach i ciekawych sytuacjach w szkole, bądź z Wa-

szym udziałem— CZEKAMY!  

Konin w finale Olimpiady WiUH-M 

Kamil Głuchowski uczeń technikum ekonomicznego w Zespole 

Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego 

reprezentować będzie Konin i powiat koniński w zawodach fina-

łowych Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Handlowo-

Menedżerskich. Finał przeprowadzony zostanie w dniach 14 – 15 

kwietnia 2016r. w Bielsku-Białej.  

Program Olimpiady obejmuje problematykę ogólną, głównie z 

zakresu przedmiotów ekonomicznych i handlowych oraz zagad-

nienia związane z tematem wiodącym, który w tym roku brzmi:  

„Rynek pracy w Polsce – wyzwania, szanse i zagroże-

nia”. Eliminacje okręgowe rozegrano 9 marca 2016r. jednocze-

śnie w ZSCKU i 13 innych okręgach wyznaczonych w całej Pol-

sce. Uczestnicy, którzy uzyskali największą liczbę punktów za-

kwalifikowali się do 60-ki najlepszych w kraju.  

Finaliści i laureaci zwolnieni są z części pisemnej egzaminu po-

twierdzającego kwalifikację w zawodach: technik ekonomista, 

technik handlowiec, technik księgarstwa, technik administracji i 

technik rachunkowości.   

Z ostatniej chwili ... 

9 kwietnia 2016 roku  

DRZWI OTWARTE w Naszej Szkole 
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