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Od  Redakcji 
Oddajemy do Waszych rąk pierwszy w tym roku numer gazety. Od 
września jesteśmy wszyscy nową społecznością szkolną – najmłodszą 
szkołą w Kaliszu.( patrz s. 4 Kto pyta nie błądzi). Rolą gazety, oprócz 
przekazywania informacji, będzie teraz integrowanie naszej małej – 
dużej społeczności. Z pewnością pomogą w tym również nasze,    
niedawno wybrane przez Was  władze Samorządu Szkolnego (patrz 
s. 1.) Zakładamy więc w szkole na początek, wspólnotę śmiechu i 
dobrej zabawy. Zapraszamy na stronę ostatnią. Uśmiechnij się! 

KÓŁKO EKOLOGICZNO – TEATRALNE 

zaprasza 

w każdy pierwszy czwartek miesiąca 

od godz. 16.00   sala  3.06 budynek A 

 Środowiskowy Hufiec Pracy 15 – 1 w  Kaliszu angażuje naszą młodzież w impre-
zy kulturalno – oświatowe i sportowe. 

 27 września odbył się w Śremie Wojewódzki Turniej Ekologiczno – Recyklingowy 
pt. „Upcykling – drugie życie rzeczy” . I miejsce w województwie zdobyli nasi 
uczniowie: Katarzyna Kowalska, Grażyna Kowalska, Grzegorz Wiss. 

 4 – 5 października – nasi uczniowie wzięli udział w zbiórce żywności pod hasłem  
„ Podziel się posiłkiem” w sklepach Polo Market. 

 Sprzątanie Świata  20 września uczniowie klas I C, I D, I F wraz z nauczycielami 
wychowania fizycznego uczestniczyli w akcji Sprzątania Świata. Tegoroczny finał 
przebiegał pod hasłem „Odkrywamy czystą Polskę". Uczniowie sprzątali tereny 
ulic: Młynarskiej, Wąskiej, Wojska Polskiego (od  Serbinowskiej do Staszica), 
Skwer Sybiraków, Cmentarną, Górną i inne ulice w pobliżu szkoły. 

Celem kółka jest propagowanie 
postaw ekologicznych poprzez 
przygotowywanie różnego    
rodzaju przedstawień.  

K. Kruczkowska, D. Pruszak-Walaszczyk  

 Wycieczka do Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku 3 października uczniowie 
klasy I ZSZ udali się do Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku. W zabytkowym 
budynku klasycystycznej fabryki sukienniczej z 1824r.  młodzież uczestniczyła w 
lekcji na temat: Historia i technika powstania książki. Atrakcją zajęć była możliwość 
wejść w rolę dawnego drukarza i ręcznego wykonania odbitek. 

 17 października 2013 roku odbył się VI Kaliski Marsz Życia i Nadziei pod hasłem   
" Bądź Kobietą Zdrową" pod patronatem Pana Prezydenta Miasta Kalisza -  Janu-
sza Pęcherza. Przemarsz odbył się ulicami miasta Kalisza. Organizatorem Marszu 
było Stowarzyszenie Kaliski Klub "Amazonki". W Marszu wzięła udział klasa I a T. 
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AKTUALNOŚCI  

 11 października, z okazji Dnia 
Edukacji Narodowej, odbył się 
konkurs  Kocham Cię szkoło?  

 oczywiście wygrali uczniowie.       
(więcej zdjęć oglądaj na blogu!) 

 18 listopada świętowaliśmy Dzień Patrona. Było uroczyście i niecodziennie.                  
Organizatorom udało się przenieść nas do kopalni syberyjskich, czym pomogli 
nam zrozumieć los zesłańców, naszych Sybiraków.                                            
A myśmy szli i szli niepokonani . . . 

 15 listopada uczennice klasy 4a czesały modelki na pokaz kolekcji absolwen-
tów i studentów  Pracowni Projektowania i Stylizacji Ubioru oraz polskich pro-
jektantów, zorganizowanym przez studentów Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, 
pod kierunkiem prof. dr hab. Moniki Kostrzewy 

 

 KINO  1 października klasy 1a, 
2a, 2b, 2d, 3b, 3a  poszły do 
kina na film „Sierpniowe    
niebo”. 16 października klasy 
3b i 3c   oglądały film „Wałęsa 
- człowiek z nadziei”. 

 Dnia 22 października w Zespole Szkół Zawodowych im. Zesłańców Sybiru w 
Kaliszu po raz kolejny zorganizowano lekcję otwartą z okazji Światowego Dnia 
Żywności i Ogólnopolskiego Dnia Zdrowego Śniadania pod hasłem: „Zdrowe 
śniadanie bogate w warzywa, mleko i produkty mleczne". Uczestniczyli w niej 
uczniowie, nauczyciele, przedstawiciele Rady Rodziców oraz zaproszeni goście -  

 13 listopada odbyła się akcja poboru krwi. Przystąpiło ponad 50 uczniów, z 
których aż 41 oddało krew. Hasło akcji „Młoda krew ratuje życie” zyskało dla 
nas nową wartość.  

 14 listopada 4. uczennice przystąpiły do międzyszkolnego konkursu recytator-
skiego poświęconego twórczości wybitnej kaliskiej poetki Wandy Karczewskiej.  

 14 listopada nasza szkoła włączyła się w realizację kampanii społecznej „Żyję, bo 
biorę” organizowanej przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Chorym 
na Cukrzycę. Celem kampanii było pokazanie, że insulina nie uzależnia.   
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Kto pyta nie błądzi 

Jesteśmy uczniami najmłodszej szkoły w Kaliszu. Placówka istnieje od 1 września 2013 
roku, powstała z połączenia dwóch sąsiadujących szkół - Zespołu Szkół Ponadgimnazjal-
nych Nr 3 im. Zesłańców Sybiru i Zespołu Szkół. Nasza szkoła jest "młoda", a więc i niezna-
na. Także i uczniom, którzy w niej się uczą. Podajemy więc najważniejsze pytania nurtujące 
społeczność szkolną i odpowiedzi na nie. 

Ilu jest w szkole uczniów ? 

Do szkoły uczęszcza 
670 uczniów, 355 
dziewczyn i 315 

Jaka jest liczba klas ? 

W szkole mamy 30 klas. Klas 
gimnazjum jest 8, szkoły zasad-
niczej - 16, technikum - 4, tech-
nikum uzupełniającego - 2. 

Jakie są kierunki kształcenia ? 

W technikum: technik usług fry-
zjerskich, technik ochrony środo-
wiska, technik sprzedawca. W 
szkole zasadniczej można zdobyć 
kwalifikacje do wykonywania 
wszystkich zawodów istniejących 
na rynku pracy. 

Czy do naszej szkoły mogą uczęszczać uczniowie niepełnosprawni ? 

Tak, baza szkoły jest przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Budynek A ma podjaz-
dy, windę. Na każdym piętrze znajdują się specjalnie wyposażone toalety dla dziewczyn i chłop-
ców.  

Ilu pracowników zatrudnia szkoła ? 

Szkoła zatrudnia 69 pracowników: 52 nauczycieli, 7 pracowników administracji, 10 pracowników 
obsługi. Nie jest pracownikiem szkoły, ale pracuje w niej pani pielęgniarka. 

Ile razy w tygodniu uśmiech się pan Jan Woźniak ? 

Na podstawie zapisów szkolnego monitoringu ustalo-
no, że pan Jan Woźniak uśmiech się przeciętnie dzie-
więć razy dziennie, czyli można założyć, że tygodniowo 
około sześćdziesiąt trzy razy. 

Jakiej muzyki słucha pani dyrektor Agata Dziedzic? 

Pani dyrektor najchętniej słucha jazzu. 

(obszerny wywiad z panią dyrektor w następnym, 
świątecznym numerze gazety)  

czyli wszystko co byś chciał wiedzieć o szkole, a boisz się zapytać ;) 

W której klasie jest najwięcej uczniów ? 

Najliczniejsza klasa w szkole to I A ZSZ. Jest to 
klasa, do której uczęszcza 33 sprzedawców. 
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Które zawody są najczęściej wybierane przez uczniów ? 

Najpopularniejszym zawodem jest oczywiście fryzjer. Uczy się go aż 145 uczniów, 
czyli 22 % uczniów szkoły (przypominam, że szkoła kształci fryzjerów zarówno na 

poziomie szkoły zasadniczej, jak i technikum).Drugą bardzo liczną grupą zawodową 
są mechanicy pojazdów samochodowych - 58 uczniów. Trzecie miejsce zajmują 
sprzedawcy - 47 uczniów. Do często wybieranych zawodów należą: kucharze - 24 
uczniów, elektromechanicy - 32 uczniów, cukiernicy - 23 uczniów, elektromechani-
cy pojazdów samochodowych - 13 uczniów, fotografowie - 9 uczniów. 

Ile jest książek w szkolnej bibliotece ? 

Szkoła składa się z budynku "A" i budynku "B". W każdym, ze względu na wygodę uczniów, funk-
cjonuje biblioteka. Bibl ioteka mieszcząca się w budynku "A" posiada: 2 tys. książek 
z l i teratury pięknej oraz popularnonaukowej dla młodzieży i  dorosłych; 600 pod-
ręczników do nauki przedmiotów szkolnych (zarówno  ogólnokształcących, jak  i  
zawodowych),50 poradników psychologicznych i pedagogicznych. Dysponuje tak-
że zbiorami multimedialnymi ( 100 płyt DVD i CD).  Wyposażona jest w 6 stano-
wisk komputerowych z dostępem do Internetu. Aktualnie trwają prace nad elek-
tronicznym skatalogowaniem księgozbioru bibl ioteki. Księgozbiór bibl ioteki bu-
dynku "B" l iczy 5479 książek i 43 wydawnictwa multimedialne. Dla potrzeb 
uczniów powstało 8 stanowisk komputerowych.  

Ile klasopracowni jest w szkole ? 

W szkole są 33 klasopracownie ( 11 w 
budynku "A" i 12 w budynku "B") 

Ile w szkole jest ławek, telewizorów, komputerów, pro-
jektorów ? 

 Szkoła może poszczycić się nowoczesną i różnorodną  
bazą dydaktyczną. Mamy 360 ławek podwójnych i 100 
pojedynczych, 33 telewizory, 65 komputerów, 12 od-
twarzaczy DVD, 15 laptopów, 1 tablet, 2 kamery, 2 
aparaty fotograficzne, 3 rzutniki folii, 13 projektorów, 6 
skanerów, 2 tablice interaktywne 

Ile kilogramów kredy zużyto  we 
wrześniu w szkole ? 

We wrześniu zużyto około 400 sztuk 
kredy i 60 pisaków (pisze się nimi 
na tablicach suchościeralnych). 

Czy w szkole powstanie stołówka ? 

W tym roku raczej nie, ale wszystkich głod-
nych chętnie nakarmi, a spragnionych napoi,  
szkolny sklepik oferujący zdrową żywność. 

Dlaczego są dwie długie przerwy ? 

Zgodnie z przepisami b.h.p. uczeń po intensyw-
nym wysiłku intelektualnym w czasie lekcji ( lub 
morderczych ćwiczeniach fizycznych) musi mieć 
czas na zregenerowanie swych sił i odpoczynek. 
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MRKM, czyli  

Młodzieżowa Rada Miasta Kalisza 

Co to jest? 

Młodzieżowa Rada Miasta Kalisza jest 
to organ, który reprezentuję całą 
młodzież kaliską. Jej zadaniem jest 
organizowanie wydarzeń kulturowych 
oraz rozrywkowych dla młodzieży 
zgodnie z ich zainteresowaniami. 
Młodzi radni zapraszani są również do 
współpracy przy organizowaniu Targów 
Edukacyjnych, podczas których mają 
możliwość zaprezentowania swojego 
działania jak i zwiększenia aktywności 
młodzieży. 

W jaki sposób działa? 

Młodzieżowa Rada organizuje sesje, 
na których porusza ważne dla 
dzisiejszej młodzieży tematy. Często 
r a d n i  s ą  p r o s z e n i  
o przeprowadzenie ankiet w swoich 
szkołach, których mają celem jest 
p o m o c  w 
podejmowaniu ważnych decyzji.  
D z i ęk i  t e g o  t y p u  a k c j om , 
Młodzieżowa Rada jest w stanie 
działać. Wszystkie wiadomości o mło-
dych radnych są publikowane na ich 
własnej stronie oraz przekazywane 
mediom.  

Aquapark w Kaliszu 

NASI  RADNI: 
 

Katarzyna Kowalska  2a ZSZ 

Paulina Kuciak  2a T 

Patryk Piekarski  1a ZSZ 
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Czym się zajmują? Jakie są jej osiągnięcia? 

Rada aktywnie współpracowała z Fundacją Haliny Sroczyńskiej, czynnie brała 
udział w działaniach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Radni pomagali w 
koncercie charytatywnym na rzecz budowy hospicjum. Są członkami 
Komisji Stypendialnej, przyznającej uczniom stypendia Miasta Kalisza im. Jana 
Pawła II. MRMK była współgospodarzami Nocy Sylwestrowej odbywającej się na 
kaliskim Głównym Rynku. Dwukrotnie wspierała organizowany w Kaliszu Turniej 
Konsolowy, który pomaga rozwijać zainteresowania młodych ludzi, umożliwia 
wspieranie ich pasji, organizowanie wspólnych przedsięwzięć. 
Jednym z największych osiągnięć jest zwrócenie uwagi władzom 
lokalnym na potrzebę powstania Parku Wodnego w Kaliszu, oraz rozbudowy 
Galerii Kalisz - Rada zbierała podpisy wśród młodzieży - udało się zebrać 5 tys. 
podpisów w kaliskich szkołach. 

Przewodniczący Rady Miasta …. ściska dłoń młodemu radnemu — Patrykowi. 



8 

Przedstawiam dwie niezwykłe dziewczyny. Dla obu pasją jest fry-
zjerstwo. Obie za bardzo dobre wyniki w nauce zostały wyróżnio-
ne stypendiami. Obie mają własny pomysł na życie i go realizują. 

Zwyczajnie nadzwyczajne 

 

Paulina Kuciak jest uczennicą 
drugiej klasy technikum fryzjerskiego.  

W bieżącym roku szkolnym została 
uhonorowana Stypendium Prezesa Ra-
dy Ministrów i Stypendium Miasta 
Kalisza im. Jana Pawła II. W ubiegłym 
roku szkolnym też była stypendystką 
stypendium Miasta Kalisza im. Jana 
Pawła II.  

Paulinę wyróżnia niezwykła skromność, 
odpowiedzialność i dojrzałość. Gdyby 
poznał ją jakiś starożytny mędrzec na 
pewno  określił by ją terminem kaloka-
gatia (ponieważ antyk to dla nas bar-
dzo odległe czasy spieszę wyjaśnić, że 
termin kalokagatia oznacza piękna i 
dobra).  

Już od najmłodszych lat Paulina zdra-
dzała nieprzeciętne zdolności pla-
styczne. Ołówek i notatnik, na kartach 
którego próbowała utrwalić wrażenia 
jakie wywierała na niej otaczająca rze-
czywistość, szybko zastąpiły w jej 
życiu gadżety, którymi lubią się ota-
czać dziewczynki.  

 

 

 

 

Teraz swe zdolności plastyczne wyko-
rzystuje w konkursach i innych 
"akcjach" szkolnych. Jej pasją są rów-
nież języki obce. Uwielbia angielski, bo 
dzięki niemu może poznawać świat i 
śpiewać w duecie ze swym ukochanym 
zespołem Nightwish.  

 

 

W ubiegłym roku szkolnym Paulina 
zgłębiała historię współczesną. Dzięki 
temu przystąpiła do dwóch konkursów 
- historycznego pt. "Bohaterowie nie-
złomni" (zajęła II miejsce) i literackie-
go "Losy bliskich, losy dalekich".  

 

 

Paulina chętnie angażuje się w działal-
ność społeczną. Członkostwo w Mło-
dzieżowej Radzie Miasta Kalisza po-
zwala jej poznawać problemy rówieśni-
ków, uczyć się samorządności. 

Jej portret  
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"Wąsko i na temat": Ile czasu dziennie poświęcasz na naukę ? 
Paulina: Około trzy godziny. 
"Wąsko i na temat": Jakie jest twoje hob-
by ? 
Paulina: Już od najmłodszych lat rysowanie. 
"Wąsko i na temat": Jaka jest twoja ulu-
biona sentencja ? 
Paulina: "Everything will be okay in the end. 
If it’s not okay, then it’s not the end. " 
"Wąsko i na temat": Gdybyś przez jeden 
dzień mogła być kimś innym, byłabyś .... ? 
Paulina: Zawsze chciałam być nauczycielką 
matematyki, ponieważ to jeden z moich ulu-
bionych  przedmiotów. A poza tym lubię 
uczyć innych.  
"Wąsko i na temat": O co poprosiłabyś zło-
tą rybkę ? 
Paulina: O możliwość podróżowania po świe-
cie. 
"Wąsko i na temat": Dziękuję za rozmowę.  

Paulina często uczestniczy w akcjach charytatywnych.  Szczególnie 
bliska jest jej idea pomocy ludziom zepchniętym na margines życia, 
dlatego nie mogło jej zabraknąć w świątecznych zbiórkach żywności. 
Tradycją w rodzinie Pauliny stał się jej udział w kweście ulicznej na 
rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (Paulina w orkiestrze 
grała już kilka razy i zawsze była wspierana przez rodziców i siostrę). 

 Praca w zespole redagującym szkolną gazetkę "Wąsko i na temat" to 
szansa na doskonalenie umiejętności dziennikarskich i edytorskich.  
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Marta Przybylska uczy się w 
klasie trzeciej technikum fryzjerskie-
go. Jest stypendystką Stypendium 
Miasta Kalisza im. Jana Pawła II. 
Twierdzi, że od dzieciństwa marzyła, 
by być fryzjerką (najlepiej wiedzą to 
jej lalki) i z tym zawodem wiąże swą 
przyszłość. Gdybym w kilku słowach 
miała scharakteryzować Martę, użyła-
bym określenia kobieta z charakterem. 
Zawsze ma swoje zdanie, umie go bro-
nić (bez względu na liczbę oponentów) i 
w kulturalny sposób prezentować. We-
wnętrzna siła, pewność siebie, a zara  

zem powściągliwość, wdzięk i pogoda 
ducha to niewątpliwe atuty Marty. To 
taka rozważna i romantyczna (prawie 
jak u Jane Austen) tylko w jednej oso-
bie. Marta chętnie poszerza swą wie-
dzę i dzięki temu może przystępować 
do różnych konkursów. W ubiegłym 
roku szkolnym uczestniczyła w szkol-
nym konkursie matematycznym i szkol-
nym etapie olimpiady PCK "Promocja 
zdrowego stylu życia". W szkole dała 
się również poznać jako niezwykła, ob-
darzona ciepłym głosem i ujmującym 
uśmiechem, konferansjerka szkolnych 
uroczystości. 

"Wąsko i na temat": Jaki jest twój ulubiony przedmiot ? 
Marta: Mój ulubiony przedmiot to język angielski. 
"Wąsko i na temat": Kto jest dla ciebie wzorem ? 
Marta: Autorytetem jest dla mnie Jan Paweł II, ponieważ był człowiekiem   
pełnym miłości, otwartym na ludzi i ludzką 
krzywdę. 
"Wąsko i na temat": Co chciałabyś robić w 
przyszłości ? 
Marta: W przyszłości chciałabym należeć do 
Greenpeace i walczyć w obronie praw zwierząt. 
"Wąsko i na temat": Co zabrałabyś na bezludną 
wyspę ? 
Marta: Zabrałabym trzy rzeczy: apteczkę, by 
móc zaradzić każdemu uszczerbkowi na zdrowiu, 
scyzoryk, by mieć czym zdobywać pożywienie i 
kompas, żeby odnaleźć drogę np. w buszu. 
"Wąsko i na temat": Jaka postać z bajki jest  
ci najbliższa ? 
Marta: Najbardziej lubię Mufasę z bajki "Król 
Lew", ponieważ jest mądry, sprawiedliwy, su-
miennie wypełnia swoje obowiązki - tak jak ja. 
"Wąsko i na temat": Dziękuję za rozmowę. 

Jej portret  



W Ą S K O  I  N A  T E M A T  
REDAKCJA:  Paulina Kuciak, Donata Kowalińska, Olga Kuczyńska-Cichocka 

Opiekun:  pani  Danuta Matysiak, pani  Małgorzata Morawska   

Kontakt:   gazetka_szkolna92@wp.pl  

MOŻNA NAS ZNALEŹĆ  NA BLOGU SZKOLNYM :                  
waskoinatemat.tumblr.com 

ZAPRASZAMY do współpracy!  
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Jak zdać prawo jazdy za pierwszym razem? 

Wszystko zaczyna się od teorii... 
Egzamin teoretyczny nie wymaga zbyt obszernego komentarza, gdyż nie zdanie go        
świadczy tylko i wyłącznie o niedouczeniu bądź wyuczeniu się na pamięć pytań i 
odpowiedzi  z dostępnej bazy pytań. 
 
Pytania podczas egzaminu mogą nieznacznie różnić się od tych, które dostępne są             
w internecie. Egzaminowany, gdy trafia na pytanie, którego nie widział bądź nie 
nauczył się, zaczyna stresować się i popełnia błędy, zamiast pomyśleć nad zada-
niem. 

... aż przechodzimy do   
praktyki na placu 
Egzaminator wywołuje osobę z na-
zwiska, a następnie sprawdza po-
prawność jego danych. W tym mo-
mencie zaczyna się już pierwszy 
etap egzaminu, czyli obsługa pojaz-
du. Na początek należy wskazać 
wlewy oraz miejsca pomiarowe pły-
nów eksploatacyjnych. Następnie 
pod lupę idą wszystkie światła. W 
tym miejscu pojawiają się już pro-
blemy.  

Nowe testy na prawo jazdy 
zdaje jeden na pięciu chętnych. 
Egzaminatorzy zapowiadają, że 
będzie lepiej, ale statystyka 
poprawia się bardzo powoli.  

Podsumowując, najlepiej się nie 
stresować błahostkami, wziąć 
tabletkę na uspokojenie               
i spodziewać się, że bez problemu 
się wszystko uda i zaliczy. 
 
                                                                                                                             
Nikola G. 



Panie władzo! Szybko! Tam za rogiem 
ulicy... - wołają dwaj zadyszani  chłop-
cy do przechodzącego policjanta.          
- Co się stało? - Tam... nasz nauczy-
ciel... - Wypadek?! - Nie... on niepra-
widłowo zaparkował! 

Siedzą dwaj uczniowie: 
- Wiesz, czasem ogarnia mnie wielka ocho-
ta, żeby się pouczyć. 
- I co wtedy robisz? 
- Czekam, aż mi przejdzie 

Dzwoni uczeń do nauczyciela o 3-iej nad ranem i pyta: 
- Panie profesorze, co pan robi? 
- Jak to co? Śpię!!! - odpowiada nauczyciel. 
- No, a ja przez Pana się uczę!!! 

Pani przedszkolanka pomaga dziecku założyć wysokie, zimowe butki. 
Szarpie się, męczy, ciągnie... 
- No, weszły! 
Spocona siedzi na podłodze, dziecko mówi: 
- Ale mam buciki odwrotnie... 
Pani patrzy, faktycznie! No to je ściągają, mordują się, sapią... Uuuf, 
zeszły! Wciągają je znowu, sapią, ciągną, ale nie chcą wejść..... Uuuf, 
weszły! 
Pani siedzi, dyszy a dziecko mówi: 
- Ale to nie moje buciki.... 
Pani niebezpiecznie zwężyły się oczy. Odczekała i znowu szarpie się z 
butami... Zeszły! 
Na to dziecko : 
-...bo to są buciki mojego brata ale mama kazała mi je nosić. 
Pani zacisnęła ręce mocno na szafce, odczekała, aż przestaną jej się 
trząść, i znowu pomaga dziecku wciągnąć buty. Wciągają, wciągają..... 
weszły!. 
- No dobrze - mówi wykończona pani - a gdzie masz rękawiczki? 
- W bucikach. 


