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NR 1(12 ) /2014 

Grażyna Kowalska 3 AZ 
Magdalena Rybarczyk  3 EZ 

Patryk Piekarski 2 AZ 

Dlaczego chciałaś/łeś  zostać Przewodniczącą/cym  szkoły? 

Jak wyobrażasz sobie Twoje obowiązki? 

Czym zajmujesz się na co dzień? 

Co chciałabyś/chciałbyś zrobić dla szkoły? 

Jakie masz plany na przyszłość? 

Gdybyś wygrała/wygrał milion złoty, co zrobiłabyś/zrobiłbyś z takimi pieniędzmi? 

WYBRANI  

odpowiadają  s. 6 i 7. 
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Od  Redakcji 
Drodzy Czytelnicy! 
Wypoczęci po wakacjach i przygotowani do kolejnego roku szkolnego? Mamy nadzie-
ję, że tak! Z racji tego, że zaczął się nowy rok szkolny przyszedł czas na kontynuowa-
nie naszej gazetki szkolnej i  przedstawienie Wam  nowych ciekawych tematów,  które 
może - kto wie - zachęcą Was do współpracy. W dzisiejszym numerze chcielibyśmy 
zaprezentować informacje o Fundacjach:  Bread Of Life i Mocni Miłością, przybliżyć 
sylwetki naszych Trzech  Wybrańców do Samorządu Uczniowskiego oraz przekazać 
garść wiadomości o tym co dzieje się w naszej szkole. Do czytania . . .  

 Stypendium im. Jana Pawła II 

Po raz osiemnasty zostały rozdane w Kaliszu stypendia im. Jana Pawła II. Uroczystość 
odbyła się 23 września 2014 r. w Szkole Podstawowej nr 17 w Kaliszu. Otrzymało je 
433 najzdolniejszych uczniów kaliskich szkół. Miło mi poinformować, że w tym zacnym 
gronie znalazły się dwie uczennice z naszej szkoły: Paulina Kuciak i Izabella Borwik. 
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. 

 Światowy Dzień Żywności i Walki z Głodem 
20 października, w ramach tegorocznych obchodów, chcąc uwrażliwić młodzież na 
problemy głodu oraz niedożywienia w Polsce i na świecie, zorganizowana została w 
naszej szkole zbiórka żywności dla potrzebujących. Dziękujemy młodzieży, która 
włączyła się w zbiórkę żywności /najwięcej produktów zebrały klasy - I B ZSZ oraz III 
A ZSZ/ oraz wzięła udział w tematycznym konkursie plastycznym /I miejsce równo-
rzędnie: Karolina Klepanda z kl. I C ZSZ i Amanda Górska z kl. II C ZSZ. 

 Warsztaty edukacyjne 
W ramach edukacji zdrowotnej w dniach od 27.10-2014 - 24.11.2014r odbyły się 
warsztaty edukacyjne pod hasłem „NO SECRET". W warsztatach wzięły udział dziewczę-
ta z klas gimnazjalnych, zawodowych i technikum. Dziewczęta z dużym zainteresowa-
niem wysłuchały i obejrzały prezentację. Warsztaty prowadzone były przez położną pra-
cującą w Centrum Edukacji Przedporodowej „Wspaniały początek" Panią Anettę Kiełbiń-
ską na temat: budowa narządów rodnych, higiena osobista, pierwsza wizyta u ginekolo-
ga, profilaktyka nowotworów narządów rodnych. Organizatorką spotkania była pielę-
gniarka szkolna Magdalena Eretraud.  

Warsztaty zostały sfinansowane przez Radę Rodziców. 
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AKTUALNOŚCI  

 I MIEJSCE W KATEGORII WIECZOROWA FANTAZJA 
07 listopada 2014 r. dwie uczennice —Anna Frątczak kl. II AT, Agata Twardow-
ska kl. IIIAT — wzięły udział w międzyszkolnym konkurs fryzjerskim „ Usługusik 
2014" pt. „ Wieczorowa fantazja" w Zespole Szkół Usługowych w Ostrowie Wlkp. 
Agata Twardowska zajęła I miejsce w obu konkurencjach.  

 DZIEŃ PATRONA ORAZ ŚLUBOWANIE 
7 listopada 2014 r. obchodziliśmy Dzień Patrona połączony z uroczystym ślubo-
waniem klas pierwszych. Pani Dyrektor Agata Dziedzic powitała przybyłych gości, 
wychowawców, nauczycieli oraz uczniów. Następnie klasy pierwsze złożyły uro-
czystą przysięgę uczniowską, ślubując wytrwałą pracę nad wzbogacaniem swojej 
wiedzy i umiejętności zawodowych, kultywowanie ideałów Zesłańców Sybiru, oraz 
troskę o honor i tradycje szkoły. 
Po ślubowaniu zgromadzeni goście zostali zaproszeni na część artystyczną z oka-
zji Dnia Patrona pt. „Wierzę, że wrócę...", w wykonaniu uczennic klasy III A techni-
kum.   

 „Niemi świadkowie z Dachau” 
3 listopada 2014 r. uczniowie klas: I DZ, II AT, III BZ wzięli udział w lekcji mu-
zealnej zatytułowanej „Niemi świadkowie z Dachau".  

 Akcja Młoda krew ratuje życie  
 30 października 2014 roku uczniowie naszej szkoły po raz drugi włączyli się do     

akcji Młoda krew  ratuje życie. W tym roku chęć pomocy innym zgłosiło 42 
uczniów, pani dyrektor Agata Dziedzic oraz nauczyciele: Mariola Jatczak, Paweł 
Olejnik i Edyta Piotrowska. Dziękujemy. 
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9 października uczniowie Hufca Pracy mogli zwiedzić sto-
licę Polski, Warszawę. Długo nie spaliśmy, bo już o 6.00 
wyruszaliśmy z Kalisza, by o godz. 10.00 być na miejscu. 
Zaczęliśmy od wizyty w Sejmie, gdzie dowiedzieliśmy się 
trochę o historii polskiego parlamentu. Przewodnik zapo-
znał nas z codzienną pracą, obowiązkami i prawami parla-
mentarzystów. Zwiedzaliśmy galerię Sali Posiedzeń Sej-
mu, Salę Kolumnową oraz zobaczyliśmy tablice pamiątko-
we. Myślę, że wielu z nas tę wizytę będzie długo wspomi-
nać dzięki bramkom i sprawdzaniu bagaży. Obiad zjedli-
śmy w restauracji sejmowej. Mieliśmy możliwość zobaczyć 
Pałac Prezydencki , Kolumnę Zygmunta i wiele innych za-
bytków. Widzieliśmy warszawską Syrenkę oraz zabytkowe 
kamienice na rynku Starego Miasta. Pod koniec wycieczki 
weszliśmy na Stadion Narodowy, gdzie nie zabrakło  zdjęć.  
Chyba nikt nie wrócił do domu bez bolących nóg oraz cie-
kawych fotografii i wspomnień. 

 

Jagoda Szubert, Przemysław Czyżewski 

WYCIECZKA   

DO  WARSZAWY  I  WROCŁAWIA 

- relacja Jagody i Przemka 
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29 września uczniowie Hufca Pracy  mieli okazję zwiedzać 
stolicę Dolnego Śląska, Wrocław. Mieliśmy piękną, słoneczną 
pogodę. 
Pierwszym obiektem jaki zwiedzaliśmy było ZOO. Zobaczyli-
śmy wiele pięknych i zadziwiających zwierząt. Na terenie 
Ogrodu Zoologicznego zjedliśmy także smaczny obiad i odpo-
częliśmy. Po posiłku udaliśmy się na wrocławski rynek, gdzie 
zobaczyliśmy renesansowy ratusz, barokowy gmach Uniwersy-
tetu Wrocławskiego, zabytkowe kamieniczki oraz piękną fon-
tannę. Mieliśmy także czas wolny, na zakup pamiątek.  
Myślę, że każdemu spodobałaby się taka wycieczka i gdybym 
mogła z chęcią pojechałabym jeszcze raz. 

Jagoda Szubert 
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Samorząd Uczniowski

Przewodnicząca 

Sekretarz
Bardzo lubię współpracę, a praca z Magdą i Patrykiem  
myślę, że będzie udana.  Owszem znam Patryka to bardzo 
dobry kolega. Z Magdą niestety jeszcze nie udało mi się 
poznać. Myślę, że już niedługo to się zmieni.   
 
Hoho.. Troszkę trudne pytanie. Dlaczego....? - lubię wy-
zwania i zdobywać nowe doświadczenia. Chciałam zoba-
czyć, czy uda mi się być tak odpowiedzialną, bo przecież 
to stanowisko zobowiązuje.  
 
Moimi obowiązkami myślę, że będą :  godne reprezento-
wanie szkoły na różnych uroczystościach, dbanie o właści-
we relacje  między uczniami a nauczycielami, praca na 
rzecz organizacji charytatywnych.  
 
Jako Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego chciała-
bym zorganizować ten specjalny dzień każdego miesiąca. 
W zbliżające się Święta, a dokładnie w Mikołajki chciała-
bym, aby każdy z uczniów jak i nauczycieli, założył coś 
świątecznego. Myślę też nad realizacją maratonów filmo-
wych. 
 
Moje plany na przyszłość to na pewno stałe związanie się z 
zawodem kucharza. Chciałabym też spełnić  moje marze-
nie - mianowicie  wystąpić u kulinarnym show, u boku 
najlepszych polskich oraz zagranicznych kucharzy.  
 
Ooo... Gdybym wygrała milion.  Myślę, że pojechałabym 
na jakieś wakacje. Część pieniędzy oddałabym na Domy 
Dziecka, schroniska, szpitale.  

Przewodniczącym chciałem zostać, ponieważ był-
bym odpowiednią osobą na odpowiednim miejscu, 
gdyż bardzo angażuję się w życie szkoły. Myślę, że 
dogadam się z Grażyną i Magdą w Samorządzie, bo 
znamy się nie od dziś. 
 
Nie wiem jak będą wyglądać moje obowiązki, po-
nieważ nigdy nie byłem sekretarzem.
 
Na co dzień uczę się i odbywam praktykę w zawo-
dzie kucharz oraz wspólnie z rodzicami prowadzę 
niewielkie gospodarstwo. 
 
Chcę zrobić dla szkoły oczywiście jak najwięcej, na 
ile będzie mnie stać. 
 
Przyszłość? Praca, praca, praca !!!
 
Milion złotych! Część przeznaczyłbym na schroni-
sko, bardzo lubię zwierzęta. A resztę na otwarcie 
własnej restauracji a co zostanie do banku.
 
Dziękuję bardzo za rozmowę !!! 

rozmawiali   

Jagoda Szubert i Przemysław Czyżewski
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Samorząd Uczniowski 

 
Zastępca  
Przewodniczącej 

Sekretarz 

Przewodniczącym chciałem zostać, ponieważ był-
bym odpowiednią osobą na odpowiednim miejscu, 
gdyż bardzo angażuję się w życie szkoły. Myślę, że 
dogadam się z Grażyną i Magdą w Samorządzie, bo 

Nie wiem jak będą wyglądać moje obowiązki, po-
nieważ nigdy nie byłem sekretarzem. 

Na co dzień uczę się i odbywam praktykę w zawo-
dzie kucharz oraz wspólnie z rodzicami prowadzę 

Chcę zrobić dla szkoły oczywiście jak najwięcej, na 

Przyszłość? Praca, praca, praca !!! 

Milion złotych! Część przeznaczyłbym na schroni-
sko, bardzo lubię zwierzęta. A resztę na otwarcie 
własnej restauracji a co zostanie do banku. 

Dziękuję bardzo za rozmowę !!! 

Chciałam zostać przewodniczącą, żeby zrobić coś dla obecnych 
uczniów i tych przyszłych.  Jako zastępca oczywiście będę mogła 
kontynuować to założenie pomagając Grażynie i  współpracując z 
Patrykiem w celu zmiany dobrego  na lepsze. Mam nadzieję że 
współpraca naszej trojki będzie efektywna i przypadnie do gustu 
naszym koleżankom i kolegom. 

Obowiązki..? Jestem przewodniczącą klasy, więc moim obowiąz-
kiem jest sprawowanie władzy nad 3E  i takie tam inne.  A kolej-
nym będzie jak już wspomniałam pomoc Grażynie w dążeniu do 
ulepszenia naszej cudownej szkoły.  

Na co dzień zajmuję się  nauką i chodzeniem na praktyki .. I chyba 
jak każda dziewczyna mam  zajęcia w domu... Od czasu do czasu 
robię jakieś torciki . 

Cóż, nie umiem odpowiedzieć na to pytanie. Wiadomo, że rzeczy 
do zmiany, czy do wprowadzenia będą pojawiać się w trakcie roku 
szkolnego.  

 
Plany na przyszłość..?  Na pewno chciałabym skończyć obecną 
szkołę i jakąś szkołą uzupełniającą. I znaleźć prace w swoim zawo-
dzie... Mieć męża, dzieci, mały, biały domek z pięknym wido-
kiem...  

Hmmm milion.. To dość duża kwota... Zdecydowanie nie straciła-
bym wszystkiego na jakieś głupoty..  Pewnie spełniłabym kilka 
marzeń moich najbliższych i jakieś swoje... A resztę bym ciułała na 
własny zakład cukierniczy lub wille z basenem .  Jagoda Szubert i Przemysław Czyżewski 
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Bread of Life 

Bread of Life to jedna z kaliskich fundacji charytatywnych, która 
przede wszystkim na celu ma wspieranie, pomaganie. Oddział ten 
powstał w Kaliszu w roku 2003. Pierwsze spotkania odbywały się 
na dworcu kolejowym z osobami bezdomnymi,  jednakże dwa lata 
później w roku 2005 okazało się, że oddział w Kaliszu otrzymał od 
Urzędu lokal na realizację oraz rozwój Fundacji. Jej misją jest po-
maganie osobom, które z przeróżnych powodów znajdują się na 
ostatniej nitce swojego życia i ze względu na swoją sytuację życio-
wą nie są w stanie powrócić do normalnego życia. W radzie Fun-
dacji znajdują się: 
 Richard Nungesser – Fundator 
 Piotr Zaremba 
Renier Van den Berg             
 Fundacja Bread of Life jest niedochodową, ponadwyznaniową 
organizacją chrześcijańską z siedzibą w Długiej Goślinie k. Pozna-
nia i oddziałami w Poznaniu, Kaliszu, Rzeszowie, Gnieźnie, Moł-
dawii i na Wybrzeżu Kości Słoniowej. W Wielkopolsce działa nie-
przerwanie od roku 2001, opierając się o naukę Pisma Świętego i 
etykę chrześcijańską. Na dzień dzisiejszy kaliski oddział realizuje 
zadania takie jak: 
 wydawanie odzieży dla osób ubogich        
 wolontariat, który zaraża młodych ludzi „Pomoc na czasie” 
 działalność charytatywna 
 akademia walki z rakiem 
 prowadzi punkt konsultacyjny uzależnień, klub sportowo-
profilaktyczny 
Jeśli lubisz poznawać nowych ciekawych ludzi, nieść pomoc i czuć 
się potrzebnym oraz miło i efektywnie spędzać czas nie zastana-
wiaj się, już dzisiaj zostań Motywatorem i pomagaj na czasie!  
Zainteresowane osoby zapraszamy do odwiedzenia strony in-
ternetowej pod adresem: facebook.com/pomocnaczasie 
  

 Kamila Bogacka 
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Fundacja Mocni Miłością 

www.fundacjamm.pl 

Fundacje tworzą osoby, które pragną nieść bezinteresowną pomoc. 
Jest wiele osób starszych, samotnych, cierpiących czy niepełno-
sprawnych. Fundacja stara się służyć tak, jak uczyli nas Matka Te-
resa z Kalkuty oraz Jan Paweł II. 
Wolontariuszem może zostać każdy, kto chce pomagać drugiemu 
człowiekowi. Szukamy osób i instytucji chętnych do współpracy z 
Fundacją. Potrzebujemy pomocy finansowej, rzeczowej, ale także 
wsparcie duchowe i modlitewne. 
Nasi wolontariusze świadczą pomoc w pielęgnacji nad obłożnie 
chorymi, pomagają w zakupach, sprzątaniu, ale także po prostu to-
warzyszą swoim podopiecznym, aby nie doskwierała im samot-
ność. 
 

Przemysław Czyżewski 
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Nasze hobby                  
czyli co robimy po lekcjach ?                           

 Skąd Twoje zainteresowanie Strażą Pożarną? 
Hmm . . . dobre pytanie. Właściwie to nie wiem dlaczego. Od dziecka fascynowały 
mnie służby mundurowe. Może to rodzinne, ponieważ mój pradziadek służył w wojsku 
i był strażakiem. 

 Co lubisz w pracy strażaka ? 
Wszystko jest fajne w tej pracy, ale najbardziej lubię adrenalinę,  która pojawia się z  
każdym sygnałem syreny i to że mogę pomagać innym. 
 

 Czy wiążesz swoją przyszłość z tym zawodem ? 
Tak, planuję iść do Szkoły Aspiranckiej ale zobaczę jak to będzie, czas pokaże....  

 Jakie kursy ukończyłaś ? 
Ukończyłam kurs Strażaków Ratowników, Ratownictwo Wodne                                   
( przeciwpowodziowe) oraz Ratownictwo Techniczne, w przyszłości planuję ukończyć 
kurs Ratownictwa Medycznego.                                                                                                               

 Dziękuję za rozmowę!                                                                                                Z Gosią Spaleniak  rozmawiała   
Paulina Kuciak  

Uczennica naszej szkoły  

Małgorzata Spaleniak z klasy  3 AT   

jest Strażakiem. 



W Ą S K O  I  N A  T E M A T  
REDAKCJA:  Paulina Kuciak, Olga Kuczyńska-Cichocka, Jagoda Szubert,   
Przemysław Czyżewski 

WSPÓŁPRACA:  Małgorzata Spaleniak,  Paweł  Bednarek, Donata Kowalińska, 
Kamila  Bogacka, Monika Białek            

Opiekun:  pani  Danuta Matysiak, pani  Małgorzata Morawska   

Kontakt:   gazetka_szkolna92@wp.pl  

MOŻNA NAS ZNALEŹĆ  NA STRONE SZKOŁY:        
www.zs.kalisz.pl 
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Miasto 44 to opowieść o młodych, pełnych życia i namiętności warsza-
wiakach. 
  
Głównych bohaterów filmu poznajemy na krótko przed wybuchem po-
wstania. Konspiracja to dla nich nie tylko patriotyczny obowiązek ale 
również młodzieńcza przygoda. 
Uważam, że film jest bardzo interesujący,  podoba mi się, budzi skrajne 
emocje. W Mieście 44 są prawdziwi ludzie targani strachem, uczuciem, 
porywani odwagą a potem atakami paniki ale również miłością i namięt-
nością. Film pokazuje rozterki i przeżycia zwykłych ludzi walczącej 
Warszawy. Wzbudza olbrzymie emocje, łzy same leciały po policzkach. 
Ten film będzie,  i bardzo dobrze, budził wielką namiętną dyskusję. Nie 
pozwoli przyszłym pokoleniom zapomnieć o tragedii Powstania War-
szawskiego. Film dający naprawdę wiele do myślenia. Piękny film.     
Polecam!:) 
  

                                                                                                                 
Monika Białek 

"Miasto 44" naszymi oczami  



P.B. 


