
Rok szkolny  2017/20182017/2018 nr 1 

 

Małymi krokami do   

matury 

2 

Koncert dla Mateusza i 

ślubowanie klas I 
3 

Wiersze uczniów 4  

Wiersz Mateusza  

Pruskiego 

5 

Informacje i  

aktualności  

6 

W tym numerze: 

Październik 2017 

 

Twórzmy historię 

Minęły już dwa miesiące od kiedy przekroczyliśmy bramę naszej szkoły                    
i powitaliśmy Batorego. Niektórzy po raz pierwszy, a niektórzy niestety po raz 
ostatni. Jednak póki co cieszmy się tym czasem który nam został. Czy ktoś z Was 
patrząc na przechodzące osoby zastanawiał się co Was łączy? Jeżeli nie, to  
przystańcie i pomyślcie, albo lepiej nie… bo spóźnicie się na matmę lub polski.  

Ja Wam powiem, otóż łączą nas te mury, ta szkoła pomimo tego, że nie wszyscy 
się znamy, to razem tworzymy „rodzinę”, której głową jest „tata” Krzysztof          
i dumnie nami kieruje, chociaż nie jest w stanie poznać każdego z osobna.     
Mamy też „ciocie” i „wujków” wychowawców. Pokazują nam w jaki sposób     
mamy wykorzystywać wiedzę, jak możemy poznawać świat. Niech ten rok 
szkolny będzie dla was taki, jak nie był żaden inny poprzedni. Zróbcie coś, czego 
jeszcze nie zrobiliście, zaskoczcie rodziców i nauczycieli.  

Stwórzmy razem historię ZSCKU i po latach ją wspominajmy… Przecież to my 
jesteśmy przyszłością. 

 

Jeśli macie ciekawy pomysł dotyczący gazetki, chcecie się czymś pochwalić, lub o czymś napisać? Piszcie na 
nasz adres e-mail: zsckugs@interia.pl  
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„Wielki krok ku dorosłości” 

 

W wakacje nie myślałam o tym, że to już koniec mojej wielkiej przygody. Ostat-
nie miesiące w tej szkole. Niemożliwe . Dziwnie się czuję, kiedy zdałam sobie 
sprawę, że zaraz będę dorosła, opuszczę szkołę, nie wrócę już w te szkolne mu-
ry. Chociaż jeszcze tak wiele spraw na głowie : egzamin zawodowy, matura czy 
jakże miła sprawa studniówka. Jest miłym oderwaniem od szarej rzeczywisto-
ści. Przez parę tygodni będzie poszukiwanie sukienki. Odpowiednie dobranie 
dodatków. Jest to ostatnia impreza z moją klasą. Tak wiele wspaniałych chwil 
spędziliśmy razem. Potrafiliśmy siebie bronić chodź nie do końca siebie tak 
bardzo lubimy. Traktowaliśmy siebie jak rodzinę. Staliśmy się jednostką, która 
z pojedynczych charakterów stworzyła idealny zespół radzący sobie ze wszyst-
kim. Potrafimy sobie doradzić w każdej sprawie. Nawet nie wiedzieliśmy, że 
przez te jakże krótki cztery lata nauczymy tak dobrze że sobą rozmawiać i 
współpracować. Kiedy nadejdzie kwiecień, czuję że zatęsknię za nimi. Myślę ze 
wielu z nas utrzyma ze sobą kontakt a może nawet zaczniemy razem pracować. 
Właśnie w tej szkole zostały zawarte przyjaźnie na całe nasze życie. Przycho-
dząc tutaj nie myślałam, że tak dobrze zostanę  przyjęta i tak się zaaklimaty-
zuje w tej szkole. Nauczyciele doskonale przygotują mnie do najbardziej stresu-
jącego egzaminu w życiu. Matury. Teraz już mam obawy czy dam radę , boję 
się ,że coś pójdzie nie tak czy co gorsze ze stresu zapomnę wszystkiego. Jednak 
im więcej rozmawiam z nauczycielami obawa ta znika w oddali. Wielu nauczy-
ciele chce nam pomóc organizują nam fakultety dzięki którym będziemy gotowi 
i to da nam pewność że damy radę. Na sam egzamin pójdziemy przekonani że 
damy rade z głową do góry. Klasy technikalne czeka egzamin zawodowy. Dzię-
ki swojemu czteroletniemu wysiłkowi uzyskają swój pierwszy jakże ważny ty-
tuł. Będzie on bardzo dobrą furtką do rozpoczęcia kariery i lepszego życia. Ktoś 
z nas zastanawiał się ile ta szkoła ma jednak korzyści. Nawet z tego sobie nie 
zdajemy sprawy jak wiele nas nauczyła. Radzę usiąść i pomyśleć o tym że jed-
nak szkoła ma wiele pozytywnych i zaskakujących cech. 



KONCERT DLA MATEUSZA 
 

Koncert charytatywny dla Mateusza odbył się 4.10.2017r.  na bulwarze.  
W akcji brały udział wszystkie klasy ZS CKU. Każda z klas miała za zadanie 
przygotować  własnoręcznie robioną  kartkę oraz zaprezentować coś cieka-
wego.  Ten dzień był wyjątkowy. Odkryliśmy wiele talentów w naszej szkole. 
Gratulujemy każdej klasie, które zaprezentowały nam swoje umiejętności.  
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ŚLUBOWANIE KLAS I 

 
12 października na placu przed budynkiem Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Usta-
wicznego im. Stefana Batorego w Koninie odbyła się IV Przysięga pierwszych klas 
mundurowych – Liceum Ogólnokształcącego o profilu policyjnym i bezpieczeństwa we-
wnętrznego oraz   technikum ekonomicznego - o specjalności „służba celna ”(również 
klasa mundurowa) i klasa strażacka.   
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Wiersze jednego z uczniów ZSCKU  

 

 

*** 
Szlaki na Bieli 

Czym one są? 

Czarne, niebieskie, kolorowe 

Na Bieli 

 

Szlaki wszelkie swój 

Sens jakiś mają 

A co ty widzisz? 

 

Litery na papierze 

Znikną z czasem 

Ale nim umkną 

Spłoszone wiekiem 

Przekażą zagadkę 

Dalej. 

 

 

 



Wiersz Mateusza Pruskiego 
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„Na moście” 
Stoję na moście, 

nigdzie żywej duszy. 

Patrzę w dół - 

głęboka rwąca 

rzeka. 

 

Spoglądam w prawo 

i 

widzę anioła co płacze. 

W lewo—diablika , 

co się śmieje. 

 

Odwracam wzrok od krawędzi, 

Mówiąc: Nie przyszedł czas. 

A za plecami 

Diablik w agonii. 

 

Anioł ze smutnym 

Uśmiechem patrzy 

W moje plecy. 
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Kalendarium wydarzeń szkolnych we wrześniu i październiku  

04.09– Inaguracja roku szkolnego 2017/18 

08-10.09– Obóz unitarny dla klas pierwszych mundurowych 

15.09– Akcja „sprzątanie świata 

16.09– rozpoczęcie roku szkolnego w ramach kształcenia dorosłych 

23.09–  II Bieg Legionisty 

25.09– Udział 30 pełnoletnich uczniów w akcji oddawania krwi w ZSTiH w Koninie, Udział    
delegacji uczniów klas celnych w obchodach z okazji Dnia Skarbowości i Służby Celnej,             
Wycieczka klasy 4T do Torunia z okazji Dnia   Turystyki 

28.09- wyjazd klas 2L i 3L na Targi Logistyczne do Poznania 

29.09- Organizacja akcji „Skakanie dla Kasi”, Zbiórka żywności w sklepie Kaufland,  

29.09-01.10– Obóz integracyjny klas pierwszych niemundurowych w Ślesinie 

04.10– Koncert charytatywny dla Mateusza, Etap szkolny Olimpiady wiedzy logistycznej  

05.10- Udział uczniów klas technikalnych w wykładnie organizowanym przez KIG 

07.10– Zorganizowanie Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli 

09.10- Udział uczniów 2L, 3HI i 4HI w Konferencji KMP w Koninie „Twoje Bezpieczeństwo– 
nasza sprawa” 

12.10– IV przysięga klas mundurowych i ślubowanie klas pierwszych 

13-15.10- Wyjazd integracyjny pracowników szkoły na wycieczkę do Kotliny Kłodzkiej 

16.10- Zajęcie III miejsca w tenisie stołowym drużynowo w Międzyszkolnych Igrzyskach    
Sportowych organizowanych przez MOSiR Konin 

19.10- Udział uczniów klas pierwszych w projekcie „Ananasy z mojej klasy” 

20.10- Olimpiada Wiedzy Turystycznej– etap szkolny 

24-25.10- Udział 6-osobowego zespołu z klasy 1HI w warsztatach ekonomicznych  

25.10– Spotkanie z autorką Danutą Olczak 

26.10- Wyjście klas drugich do KDK na spektakl „Pan Tadeusz” 

27.10- Wyjście klasy 2P do KMP w Koninie, Udział uczniów klas ekonomicznych w wykładzie 
UEP „e-Biznes”, Wyjście klasy 1P i 1HI do kina (w ramach współpracy z klubem „Aktywny  
Konin”) 

 


