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                         Co się wtedy dzieje…  
Cała społeczność – nauczyciele, uczniowie oraz 
pracownicy administracji i obsługi przygotowują 
szkołę na odwiedziny zainteresowanych uczniów 
szkół gimnazjalnych i podstawowych.  

Każdy kierunek prezentuje swoje najlepsze  
strony w klasach, na korytarzach, a także  
na dziedzińcu.  
Pokazujemy ciekawe kompozycje w klasach 
mundurowych.  
Technikum przedstawia się w odkryciach ekonomi, handlu, logistyki, informatyki  
i turystyki, a szkoła branżowa wskazuje korzyści wynikające z kształcenia zawodo-
wego.  
Podczas Drzwi Otwartych mamy konkursy, pokazy sportowe, taneczne, teatralne, 
muzyczne oraz musztrę paradną.  
Nagrody, gadżety i upominki czekają na odwiedzających… 

Drzwi Otwarte w Naszej szkole 

5 kwietnia 2019 roku  

w godz. od 10:00 do 14:00 
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ZS CKU – SZKOŁA W SERCU MIASTA – UCZNIOWIE W AKCJI 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasza Szkoła na tle rzeki 
Warty – jesteśmy w sercu 

miasta. 

TECHNIK HANDLOWIEC - ZROZUMIE POTRZEBĘ KAŻDEGO KLIENTA I POMOŻE WYBRAĆ PRODUKT NAJLEPIEJ 
ODPOWIADAJĄCY KONSUMENTOWI 

Jednostka Strzelecka  
„Strzelec” 4150 Konin chciała 
zaopatrzyć się w nowy sprzęt. 

TECHNIK INFORMATYK  - WSZYSTKO, CO ZNAJDUJE SIĘ W NOWOCZESNYM SPRZĘCIE NIE JEST IM OBCE! 

Strzelcy złożyli zamówienie. Realizacja 
zmówienia przebiegła bardzo szybko. 

TECHNIK EKONOMISTA – ŻADNE DOKUMENTY NIE SĄ DLA NICH PROBLEMEM 

Ekonomiści obliczyli rabat za 
duże zamówienie oraz wypełnili 

faktury. 

TECHNIK LOGISTYK –  PAKOWANIE I MAGAZYNOWANIE TO DLA NIEGO SAMA PRZYJEMNOŚĆ 

Sprzęt  zostaje pakowany  
i wysyłany do klienta. 

2018/2019, nr 3 Str. 3 



 
KLASA POLICYJNA – KONTROLOWANIE JEST DLA NICH BARDZO WAŻNE 

W międzyczasie trzeba było 
sprawdzić, czy zachodząca 

transakcja jest legalna. 

KLASA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO – KAŻDY ŁAMIĄCY PRAWO ZOSTANIE PRZEZ NICH ZATRZYMANY! 

Złodzieje zostali przyłapani na gorącym 
uczynku.  

Paczki mogły już trafić bez problemu do 
ZSCKU. 

UCZNIOWIE ZSCKU POKONUJĄ KAŻDĄ PRZEDSZKOĘ I SKUTECZNIE DOSTARCZAJĄ PRZESYŁKĘ 

Samorząd uczniowski zadba o 
każdego z nas! 

STRZELCY PREZENTUJĄ ZAKUPIONĄ BROŃ 

Teraz każde zajęcia czy obozy 
będą dużo ciekawsze. 

KAŻDY Z NAS MA JAKIEŚ PASJE, A MY STARAMY SIĘ, ABY KAŻDY MÓGŁ JE ROZWIJAĆ I POKAZAĆ INNYM 

Śpiewasz, grasz, strzelasz, 
rysujesz, piszesz czy jeszcze 
szukasz swojego talentu? 
ZSCKU JEST DLA CIEBIE! 
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KRAWIEC– Z PROGRAMEM INNOWACYJNYM PROJEKTOWANIE, STYLIZACJA I WIZAŻ– ZROBI Z NICZEGO COŚ 

WSPANIAŁEGO 

Strażacy postanowili zamówić 
nowy mundur. Krawcowe wzięły 

się ochoczo do pracy. 

MAGAZYNIER-LOGISTYK 

Szycie przebiegło szybciej niż planowano, 
dlatego też magazynierzy prędzej mogli 
spakować i wysłać paczkę z mundurami. 

SPRZEDAWCA Z PROGRAMEM INNOWACYJNYM E-HANDEL 

Mundury po dotarciu do sklepu 
zostały sprzedane strażakom. 

KIEROWCA MECHANIK (KLASA MUNDUROWA) Z PROGRAMEM INNOWACYJNYM STRAŻAK 

W nowych mundurach jest strażakom 
dużo cieplej – nawet zima nie jest im 
straszna! Teraz są zawsze gotowi gdy 

zawyje syrena. 
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Opracowanie: Lidia Witczak klasa 2 E 
Zdjęcia: Zdzisław Siwik 



     Egzamin dojrzałości to jeden z najważniejszych  
egzaminów w życiu człowieka. To właśnie od niego często 
zależy wybór odpowiedniej ścieżki życiowej: dobra uczelnia, a w przyszłości praca na wysokim  
stanowisku, do której każdego dnia wstajemy z przyjemnością to marzenie każdego maturzysty.  
Do matury zostało 40 dni… niecałe  dwa miesiące dzielą nas od zakodowania pierwszego arkusza! 
Jakie nastroje towarzyszą maturzystom? Stres, obawa czy rozdrażnienie to tylko kilka z całego  
wachlarzu odczuwanych przez nich emocji. Z drugiej strony czują dumę i podekscytowanie,  
ponieważ kończą pewien etap w życiu i wielkimi krokami wkraczają w zupełnie nowy – dorosły 
świat.  

     Przedmiotem, który wzbudza największe obawy jest oczywiście MATEMATYKA – to ona jest 
sprawcą największego stresu absolwentów. Godziny spędzone nad  książkami, pieniądze wydane  
na korepetycje i coraz lepsze repetytoria – a to wszystko dla jak najlepszych i satysfakcjonujących  
wyników. 

     Finalnie, każdy z tyłu głowy ma myśl, żeby nie martwić się tym wszystkim, aż tak. Pamiętajcie,  
że „odwaga nie polega na odczuwaniu strachu, ale na umiejętności działania mimo tego”.  
Zatem z podniesioną głową i pozytywną energią przystępujcie do egzaminu dojrzałości. – Ola z 3 P. 

Moja pierwsza myśl, że jest zdecydowanie lżej niż się spodziewałam. Wszyscy narzekamy bo lubimy 
to robić, ale prawda jest taka, że osoby, które przez 3 lata miały ambicje większe niż „byle na dwa” 
w klasie maturalnej mogą trochę odetchnąć. Oczywiście  nauczyciele wymagają więcej,  
ale po odejściu przedmiotów zawodowych,  to wszytko się równoważy.  

Jaki jest klucz do w miarę bezstresowego przygotowania do matury? Po prostu nie  narobić sobie 
zaległości, a jeśli już, to się zdarzy to jak najszybciej je nadrobić. Wiem, że łatwo mówić,  
ale uwierzcie mi  - to najlepsze wyjście. Pamiętajmy, że nauczyciele, to też ludzie i skoro od nas   
wymagają, to nir ze względu na jakieś sadystyczne skłonności, tylko dlatego, że chcą dla nas  
jak najlepiej. Na koniec tylko dodam, że nie ma się co martwić.  

Został nam miesiąc i jeśli komuś naprawdę  zależy i da z siebie wszystko to nie dość, że zda 
 bez problemu o jeszcze zdziwi się jak dobry wynik uzyskał.  
Dajcie sobie szansę, uwierzcie w swoje możliwości powodzenia – tegoroczna maturzystka. 

Refleksje maturzysty 
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          11 lutego 2019 roku wraz z kolegami i koleżankami  
ze szkoły mieliśmy zaplanowaną wycieczkę do Londynu.  
O godzinie 11:30 wszyscy zebrali się na parkingu obok  
autokaru. Policja przeprowadziła przegląd, następnie  
zapakowaliśmy bagaże, pożegnaliśmy się z rodziną  
i wyjechaliśmy. 
     Podróż była bardzo długa.  Przejeżdżaliśmy przez Niemcy, 
Holandię, Belgię oraz Francję. O godzinie 6:00 rano w mieście Calais mieliśmy przeprawę 
promową i płynęliśmy prosto do Londynu. Na miejscu byliśmy godzinę później. 
     Pierwszym punktem naszej wycieczki był Hyde Park, gdzie zobaczyliśmy pałac i ogrody 
Kensington. Następnie odbyła się lekcja muzealna w języku angielskim w Tower of London. 
Mieliśmy okazję zobaczyć klejnoty koronne oraz zbrojownie. Spędziliśmy całe popołudnie 
spacerując po dzielnicy The City of London – jednej z ekonomicznych stolic świata, Galerii 
Hay oraz Millenium Bridge. Wieczorem dotarliśmy do rodzin, u których mieliśmy  
zapewniony nocleg oraz wyżywienie. Następnego dnia zwiedzaliśmy Big Bena oraz pałac 
Buckingham. Spacerowaliśmy również po Westminsterze oraz Parku św. Jakuba. Kolejny 
dzień rozpoczęliśmy od zwiedzania Muzeum Figur Woskowych Madame Tussaud's,  
natomiast wieczorem odwiedziliśmy Oxford Street, gdzie mogliśmy zrobić zakupy. 
     Ostatni dzień był również fascynujący i pełen wrażeń jak i poprzednie. O 10 rano odbyła 
się lekcja muzealna w Galerii Narodowej. W południe podziwialiśmy panoramę miasta  
z wielkiego diabelskiego młynu London Eye, a następnie mieliśmy przyjemność popłynąć 
statkiem po Tamizie. Na koniec dnia zwiedziliśmy Pałac Trafalgar, a także Królewskie  
Obserwatorium Astronomiczne, gdzie mieliśmy okazję stać na dwóch półkulach  
jednocześnie. 
     Na ostatnią obiadokolację zjedliśmy angielskie tradycyjne fish and chips i udaliśmy się do 
autokaru, którym wróciliśmy do Polski. To były niezapomniane chwile. 

    Karolina 3 H 

To były niezapomniane chwile... 
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     We współczesnych czasach ludzie poddają się wielu zabiegom upiększającym takim 
jak botoks, piercing czy tatuaże. W ostatnich latach zauważyłam, że wśród osób  
w moim wieku tatuaże stały się bardzo popularne, często widzę je u moich znajomych 
lub na osobach w moim wieku. 
     Ludzie robią je po to, aby ozdabiać, upiększać swoje ciało, ale tak się dzieje tylko 
wtedy, kiedy tatuaż będzie wykonany przez osoby, które się na tym znają i przede 
wszystkim, jeśli będzie on dobrze przemyślany. Tatuaż to decyzja, która będzie z nami 
przez resztę naszego życia. Oczywiście można go usunąć, ale to się wiąże z kosztami 
oraz bólem, jaki sprawia laser. Wiele tatuaży robionych w młodym wieku, niestety w 
późniejszych latach zostaje usunięte, ponieważ przestają się nam podobać lub są już 
niemodne, tak jak np. tatuaż na lędźwiach. 
     Osobiście tatuaże  bardzo mi się podobają, sądzę, że każdy ma na ten temat swoje 
zdanie, ale mimo ładnego wyglądu myślę, że warto się z nim wstrzymać do trochę  
późniejszych lat. Tatuaże często mają jakieś znaczenie, opisują nas, dzięki nim możemy 
„coś” wyrazić. Uważam, że poprzez tatuaże możemy pokazać innym, jakąś część siebie. 
Dominika z 1 LE 
 

Współczesne spojrzenie na tatuaże 

Rys. Aleksandra kl. 1 LE 
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     To kolejny thriller B.A. Paris – autorki bestsellerów 
ostatnich lat. 
     Fin i Layla wracając późną nocą z wakacji, zatrzymują 
sie na parkingu. Kiedy Fin wraca z toalety, okazuje się,  
że jego ukochana zniknęła. Po kilkunastu latach Fin  
planuje ślub z inną kobietą, lecz wszystko komplikuje 
fakt, że ktoś twierdzi, że widział Layle. Fin dostaje znaki 
kojarzące się z nią oraz maile pisane w jej imieniu. 

     Zaginiona przed laty ukochana jest bliżej, niż mu sie wydaje.  
Tylko Fin wie, że zeznając na policji 12 lat temu nie powiedział całej 
prawdy.  
 

Pozwól mi wrócić 

     Prawdziwa historia Lalego Sokołowa, który tatuował 
numery seryjne na ramionach osadzonych  
w Auschwitz. Milczał przez ponad pół wieku, tuż przed 
śmiercią zdecydował się opowiedzieć swoje losy. 

     Lale Sokołow trafił do obozu w Auschwitz w 1942 
roku. Miał wówczas dwadzieścia sześć lat, znał kilka  
języków. Miał tatuować numery na przedramionach 
przybywających do obozu więźniów, zadawać im ból i cierpienie,  
naznaczać na całe życie. Dzięki swoim obowiązkom cieszył się w obozie 
wyjątkową wolnością, mógł się po nim przemieszczać z większą swobodą 
niż reszta osadzonych. Wykorzystał to, by pomagać innym. 

     Lale Sokołow zdecydował się opowiedzieć swoją historię dopiero  
po śmierci Gity. To łamiąca serce, a jednocześnie dodająca otuchy  
opowieść. 

Tatuażysta z Auschwitz 
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Sernik OREO 

 

      

 

     Składniki: 

Masa ciasteczkowa: 
135 g zmiksowanych ciasteczek Oreo (bez nadzienia - jego należy ściągnąć i odłożyć na bok) 
65 g rozpuszczonego masła 
Masa serowa: 
1 kg sera twarogowego 
250 g cukru 
6 płaskich łyżeczek żelatyny w proszku 
8 łyżek zimnej wody 
4 łyżki soku z cytryny 
400 ml śmietany kremówki 
około 130 g grubo posiekanych całych ciasteczek  

 

     Wykonanie: 

1. Dno tortownicy o średnicy 24cm wyłożyć papierem do pieczenia. Pokruszone ciastka połącz z  
masłem. Masę ciasteczkową wyłożyć na dnie formy i ugnieść łyżką. Wstawić do lodówki na pół 
godziny. 

2. Do sera dodaj wyciągnięte z ciasteczek nadzienie, dodaj cukier i wszystko razem zmiksuj. Żelaty-
nę rozpuść w zimnej wodzie i odstaw do napęcznienia. Następnie podgrzej krótko (około 10 
sekund) w mikrofalówce lub w kąpieli wodnej, tak by żelatyna stała się płynna. 

3. Do żelatyny dodaj 2 łyżeczki masy twarogowej i dokładnie wymieszaj, teraz możesz ją dodać ra-
zem z sokiem z cytryny do masy - całość energicznie wymieszaj. 

4. Śmietanę kremówkę ubij i dodaj do twarogu ostrożnie mieszając szpatułką. Na koniec dodaj po-
krojone ciastka i wymieszaj. 

5. Przełóż masę serową na spód i wstaw do lodówki na przynajmniej kilka godzin. 
6. Przed podaniem zanurz nóż w gorącej wodzie, a następnie delikatnie oddziel ciasto od brzegu 

foremki. 
7. Wyjmij ciasto na talerz i udekoruj według uznania. 
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