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ZSCKU drugie w województwie! 

     25 kwietnia 2019 roku w Zespole Szkół im. Mikołaja  
Kopernika w Koninie odbył się VII Przegląd Musztry Paradnej 
Klas Mundurowych. 

     Do konkurencji musztry indywidualnej oraz paradnej 
przystąpiło pięć drużyn z Wielkopolski. Miesiące męczących 
przygotowań nie poszły na marne. Wszyscy uczestnicy dali  
z siebie wszystko— reprezentanci Konina (ZS CKU im. Stefa-
na Batorego i ZS im. Mikołaja Kopernika) zajęli najwyższe 
miejsca podium. Uczniowie ZS CKU wraz z opiekunem—  
Panią Dyrektor Ewą Dąbrowską otrzymali srebrne  
medale oraz puchar dla szkoły. 

     Dyrekcja zorganizowała grilla w ramach podziękowań dla 
zaangażowanych uczniów.   GRATULUJEMY !!! 
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    Dnia 3.04.2019r. w Multimedialnym Centrum Infor-
macji odbył się wewnątrzszkolny konkurs czytelni-
czy  ze znajomości  sagi  Andrzeja Sapkowskiego  
pt. ,,Wiedźmin’’. Do etapu szkolnego przystąpiło  
z całej szkoły  6 uczniów. Uczniowie doskonale  
rozwiązali test, jednak najwięcej punktów ze znajomo-
ści sagi ,,Wiedźmin” otrzymał: Daniel Olesiak  
z klas: 4L, który przeszedł do drugiego etapu  
międzyszkolnego.  

   W dniu 27.05.2019r. odbył się drugi etap konkursu 
ze znajomości sagi Andrzeja Sapkowskiego.  
W konkursie wzięło udział 8 szkół. 1 miejsce zajęła 
Szkoła Podstawowa nr 7 w Koninie, 2 miejsce II LO  
w Koninie, 3 miejsce ZSEU w Żychlinie. Natomiast 
nasz uczeń Daniel Olesiak z klasy 4L za uczestnictwo 
otrzyma podziękowanie za udział w Konkursie. 
Kierownik Multimedialnego Centrum Informacji Dorota Sobiś 

WIEDŹMIN 
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NW: Pierwsza klasa, obóz kondycyjny i survival. Wa-
sza pierwsza myśl? 

AJ: Gdyby nie pogoda, to z wielką chęcią bym tam 
wróciła, ponieważ wiele się nauczyliśmy. 

DS: Myślę, że ten obóz był ciekawym doświadczeniem, ale pogoda popsuła nam 
wiele atrakcji, np. wspinanie się na skałce czy grę terenową. 

NW: Pustynia Błędowska, co Wy tam robiliście? 

AJ: Jednym z zadań, które dostaliśmy od instruktorów, było filtrowanie wody.   
W plutonach musieliśmy zrobić działające filtry. Plastikowa butelka, w której nale-
żało warstwami ułożyć: wacik (otrzymany od Instruktora), czysty węgiel drzewny   
z naszego ogniska, igły z drzew, piasek (najlepiej z wody) oraz mech zwinięty        
w kulkę. Aby tej wody się napić, należało przefiltrować ją co najmniej 3 razy,  
a następnie ją przegotować. 

DS: Okropna podróż na pustynię— byliśmy przygotowani na spacerek z kocykiem 
i poduszką w ręku, a musieliśmy mieć WSZYSTKO zapakowane, ponieważ ręce 
miały być wolne. Okropny marszobieg po pustyni ze świadomością, że czeka nas 
15 km. Bieg po piachu – bo byliśmy mało zdyscyplinowani i szliśmy żółwim tem-
pem, a narzekaliśmy na wszystko: na słońce, na piach, na ciężar... 

AJ: Nie jadłam jeszcze takiego rosołu, jaki zrobiliśmy sami. A kurczak – na prowi-
zorycznej patelni,  gotowaliśmy doprawionego kurczaka (przemyciliśmy przypra-
wy), a później smażyliśmy go nad ogniem, o który musieliśmy się ciężko postarać, 
aby kurczak był chrupiący.  

DS: Rozpalanie ogniska – zostaliśmy podzieleni na plutony (po 10 osób, jeden miał 
13), mieliśmy wyznaczone miejsca na ogniska, które musieliśmy rozpalić sami przy 

pomocy krzesiwa z rozpałki kory brzozy, którą 
musieliśmy znaleźć i obrać. Najtrudniejsze z 
rozpalania ogniska, było znalezienie suchych 
gałęzi po deszczowych dniach. 

AJ: My mieliśmy suche gałęzie, najgorsze by-
ło podtrzymanie ognia. 

Zimowy survival w maju 
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NW: Jaka był noc na pustyni? 

DS:  Najgorsza w życiu, bo byłam przemoknięta, 
bo spałam w kałuży, po godzinie snu trzeba było 
się wysuszyć przy ognisku, przy którym i tak zmo-
kliśmy. 

 AJ: Nasze schronienie było niedopracowane,      
w sumie przy ognisku  tylko się ogrzewaliśmy, bo zimny deszcz i tak nas moczył... 

NW: Rano? Wasze emocje? 

AJ: (z uśmiechem) Totalne wyczerpanie zmieszane z lekką złością. Rano musieliśmy 
posprzątać po sobie, na pustyni nie mogło nic zostać, a do sprzątania nikt się nie 
garnął.  

DS: Spacer po pustyni–najgorsze doświadczenie z całego obozu. Złość, jaka mi towa-
rzyszyła była nie do opisania.  

NW: Ostatnia wasza myśl – warto było? 

DS: Myślę że fajne przeżycie, które raczej więcej się nie powtórzy, wyniosłam z tego 
dużo ciekawych rzeczy, głównie z opowiadań Instruktorów: jak filtrować wodę, jak 
DOBRZE spakować plecak... 

AJ: Mimo wielu trudów, było bardzo dużo dobrych i śmiesznych chwil, np. jedzenie 
konserwy, którą dostaliśmy od Instruktora. Nie miała smaku, a pachniała jak psie 
żarcie. 

AJ i DS (na zmianę, ale wspólnie): Instruktorzy mieli racje żywnościowe, którymi 
nas częstowali, np. czekolada, gumy dezynfekujące, mega twarde wafelki, owoce lio-
filizowane (suchutkie, bez wody) i tabletki do uzdatniania wody, herbatki owocowe 
w proszku i wiele innych rzeczy, których nie zapamiętałyśmy… 

Wywiad przeprowadziła Natalia W. z 2 E,  
a opowiadały Ola i Dominika z 1 LE. 
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Nie traćmy głowy podczas wakacji 

     Nie możemy zapomnieć o naszym bez-
pieczeństwie, abyśmy po wakacjach spo-
tkali się na szkolnym korytarzu i z uśmie-
chem na twarzy powitali naszych nowych kolegów. 

     Pamiętaj o kremach z filtrem, okularach, a także o nakry-
ciach głowy. Zawsze przed wyjściem z domu zabieraj ze sobą 
wodę, nie pływaj w miejscach do tego nieprzeznaczonych           
i trzymaj się wyznaczonych szlaków.  

     Pewien czas wakacji warto poświęcić na pracę. Najpopular-
niejsze jest zbieranie owoców, roznoszenie ulotek, praca           
w sklepie lub na kuchni w restauracji czy też koszenie trawni-
ków. W taki sposób łatwo zarobić pieniądze na wyjazd z przyja-
ciółmi, nową grę czy sukienkę albo prezent urodzinowy. 

     Do zobaczenia we wrześniu! 
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Wakacyjne koncerty w Polsce 

CZERWIEC 

1.06.2019 Orange Warsaw Festival 

6.06.2019 Maroon 5, Kraków 

11.06.2019 IMPACT Festival 2019, Tauron 
Arena Kraków 

18.06.2019 KISS, Tauron Arena Kraków 

21.06.2019 Rod Stewart, Tauron Arena Kraków 

24.06.2019 Backstreet Boys, Warszawa 

26.06.2019 Phil Collins, Warszawa 

LIPIEC 

3-6.07.2019 Open’er Festival, Gdynia 

12.07.2019 Bon Jovi, Warsawa 

20.07.2019 Pink, Warszawa 

21.07.2019 The Chainsmokers, Sunrise Festival, Kołobrzeg 

24.07.2019 Rammstein, Stadion Śląski 

25.07.2019 Thirty Second to Mars, Festiwal Legendy Rocka—Dolina Charlotty 

SIERPIEŃ 

1-3.08.2019 Pol’and’Rock Festival, Kostrzyn nad Odrą 

17.08.2019 Calvin Harris, Kraków Live Festival 

23.08.2019 Alan Walker, Fest Festival 2019 
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     Życie Tessy można podzielić na to, co zdarzyło się 
przed poznaniem Hardina  i na to, co zdarzyło się później. 
     Kiedy Tessa zaczyna studia, jej życie wydaje się ideal-
nie poukładane: chce spełnić marzenia o pracy w wydaw-
nictwie i jak najszybciej połączyć się z ukochanym Noah, 
który czeka na nią w rodzinnym mieście. 
     Ale spotkanie Hardina, który wydaje się jej całkowitym 
przeciwieństwem, wywróci jej życie do góry nogami.  
Hardin jest arogancki, zbuntowany i w niczym nie  
przypomina troskliwego Noah. Ale to ON budzi w Tessie 
uczucia, jakich dotąd nie zaznała. 

Niewidzialne 
Autor: Heather Graham 

 
     Od kilku miesięcy na terenie San Antonio nieuchwytny 
morderca porzuca zmasakrowane ciała kobiet. Wszystkie 
ofiary są młode, niektóre od dawna uznane za zaginione  
i niemal całkowicie zapomniane. 
     Śledczy Logan Raintree nie zamierza siedzieć  
z założonymi rękami. Staje na czele elitarnej jednostki 
dochodzeniowej i jednocześnie wraca do aktywnego  
wykorzystania swojego niebywałego daru – umiejętności 
nawiązywania kontaktu ze zmarłymi. W grupie Logana 
jest agentka Kelsey O’Brien, która słynie z nadzwyczaj 
wyostrzonej intuicji. 
     Niezwykłe umiejętności i instynkt prowadzą Logana  

i Kelsey do Alamo, a także do świeżo odrestaurowanego baru, który w czasach 
swojej świetności przyciągał bohaterów Teksańskiej Rewolucji trunkami,  
wdziękami kobiet i rozgrywkami pokerowymi. Jeżeli duchy owych dawno  
poległych Teksańczyków rzeczywiście ukazują się mordowanym kobietom na krót-
ko przed śmiercią, tylko Logan i Kelsey są w stanie wyjaśnić dlaczego.  

After. Tom 1. Płomień pod moją skórą 
Autor: Anna Todd 
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