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Agata Woźniak (2a)  z  Jurkiem Owsiakiem 

2293,58   Sztab szkolny zebrał: 
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 Mikołajkowy Turniej Piłki Siatkowej 

Dnia 11 grudnia 2013 r. odbył się Mikołajkowy Turniej Piłki Siatkowej. W zawodach brały 
udział dziewczęta z klas gimnazjalnych, zawodowych i technikum.  Turniej zorganizowali na-
uczyciele wychowania fizycznego: Dorota Pruszak-Walaszczyk, Edyta Piotrowska, Ewa Maron-
Moszyk, Sebastian Kwaśniewski .Odbyły się trzy mecze. Zwyciężyły dziewczęta z klas zawodo-
wych, wygrywając wszystkie mecze. Drugie miejsce zajęły dziewczęta z klas technikum.Trzecie 
miejsce zdobyły dziewczęta z klas gimnazjalnych. 

fot. Donata Kowalińska 

AKTUALNOŚCI  

 II   Noworoczny Konkurs Kolęd 

27 grudnia (pn) odbył się II Noworoczny Konkurs Kolęd. Konkurs poprowadziły Kamila Poznańska 
i Marika Militowska. W jury zasiedli: pani komendant ŚHP Iwona Mikołajczyk, pani Jolanta Trzmiel 
i ks. Szymon Robak. W kategorii zespoły  I miejsce zajęły uczennice z 3c G Weronika Marciniak, 
Anna Dziuba, Natalia Skowrońska.  II miejsce zajęły wspólnie 1a T i Kinga Dolat z Iloną Niewia-
domską z 1a Z. Wśród  solistów wygrała Jagoda Szubert z 1f, II miejsce Żaneta Adamek z 1a Z. 
Wyróżnienie otrzymała Paulina Paluch z 1f. Nagrody pocieszenia otrzymali 2d Z i Konrad Brzy-
chciński z 1f. 
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 Turniej Piłki Halowej Szkół Zawodowych 

25.11.2013 r. o godz. 12.00 odbył się Turniej Piłki Halowej Szkół Zawodowych. I miejsce 
zajął Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2, II miejsce  zajęła nasza szkoła czyli Zespół 
Szkół Zawodowych a III miejsce zajął Zespół Szkół Samochodowych, wszystkie szkoły są       
z Kalisza. Organizatorami konkursu byli nauczyciele wychowania fizycznego: pani Edyta Pio-
trowska i pan Michał Lange. 

 Debata z okazji Międzynarodowej Kampanii „16 Dni Akcji Przeciw Przemocy Ze 
Względu na Płeć” . 

W dniu 25 listopada br. rozpoczęła się kolejna Międzynarodowa Kampania „16 Dni Akcji Prze-
ciw Przemocy Ze Względu na Płeć". W ramach tejże kampanii dnia 10 grudnia w siedzibie Cen-
trum Interwencji Kryzysowej w Kaliszu miało miejsce spotkanie z młodzieżą szkolną - dorosły-
mi mężczyznami. Reprezentantami naszej szkoły byli przedstawiciele klasy IID pod opieką 
pedagoga szkolnego p. Patrycji Lewandowskiej-Mazurek. Celem spotkania było wywołanie 
dyskusji oraz szerzenie idei sprzeciwu wobec przemocy skierowanej przeciwko kobietom        w 
szkolnych środowiskach oraz w najbliższym otoczeniu. W roku bieżącym kampania była reali-
zowana pod hasłem "Poprzez pokój w domu do pokoju na świecie: Zakwestionujmy militaryzm 
i zakończmy przemoc wobec kobiet!".  

Red. 

 Ogólnopolski Turniej na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik i Piekarz  

14 stycznia 2014 roku w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni odbyły się wojewódzkie 
eliminacje XIX Ogólnopolskiego Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik i Pie-
karz.Tematem przewodnim tegorocznego konkursu były MUZYCZNE INSPIRACJE. Naszą szkołę 
reprezentowali uczniowie III klasy ZSZ kształcący się w zawodzie piekarz: Emil Adamczewski    
i Piotr Marczak . Piotr zajął V a Emil VI miejsce w turnieju. Do zadań konkursowych piekarzy 
należało: rozwiązać test teoretyczny, uformować, wypiec i zaprezentować chleb zwykły, bułki 
poznańskie, chałki, rogale, plecionki oraz eksponat artystyczny. Uczestnicy wrócili do domu 
obsypani nagrodami rzeczowymi i w dobrych nastrojach, ponieważ w zmaganiach wojewódz-
kich godnie zaprezentowali swoje umiejętności. Zdobyte doświadczenia będą wykorzystywali  
w dalszej nauce i pracy zawodowej. 
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Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy to najbardziej 
znana fundacja charytatywna w Polsce. Została założona w Warszawie 
2 marca 1993 roku. Jej podstawowym celem jest pomoc i ochrona zdro-
wia, zwłaszcza dzieci. Dotychczas odbyły się 22 edycje „Finału Wiel-
kiej Orkiestry Świątecznej Pomocy”, podczas których zebrano łącznie 
ok. 170 mln dolarów (bez ostatniej edycji). Pieniądze te wykorzystano 
na zakup sprzętu medycznego dla ponad 650 placówek medycznych     
w całej Polsce.  

Finał WOŚP stał się cykliczną imprezą wpisaną na stałe w polski 
kalendarz i jednocześnie stał się częścią polskiej kultury. Co roku         
w wielu zakątkach Polski organizowane są koncerty, festyny, festiwale, 
happeningi, na które zapraszane są gwiazdy polskiej muzyki rozrywko-
wej, które grają za darmo. Co roku do Fundacji zgłasza się ponad      
120 000 wolontariuszy chętnych do kwestowania na ulicach miast.  

Finał WOŚP na stałe wpisał się również w kalendarz działań naszej 
szkoły. Już po raz trzeci dzięki zaangażowaniu wolontariuszy w szko-
le powstał sztab.  

Tworzyły go:  

Daria Rosa - I B, Patrycja Juszkiewicz - I B, Patrycja Bana-
siak - II B, Paulina Kuciak - II A, Patrycja Więcław - I B, 
Natalia Biniaszczyk - II B, Paulina Balcerzak - II B, Klaudia 
Kałużna - I B, Małgorzata Całujek - I B, Kamila Mrozińska - 
I A, Monika Walczak - I A, Aleksandra Nawrocka - I A, Da-
nuta Matysiak – szef sztabu.  

ponad 10 kg 
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Wszystkie wolontariuszki wykazały się wielką ofiarnością, odpowiedzial-
nością i bezinteresownością. Najbardziej zasobne puszki miały:  

Klaudia Kałużna - zebrała 828,45 zł i Paulina Kuciak – pozyskała na 
rzecz fundacji 590,70 zł. Gratulujemy !!! 

Szkolny sztab zebrał: 1112 monet o nominale 1 gr, 396 - 2gr, 424 - 5 gr, 
270 - 10 gr, 230 - 20 gr, 190 - 50 gr, 294 - 1 zł, 184 - 2 zł, 102 - 5 zł, 62 -
10 zł,12 - 20 zł,1 - 50 zł. Łącznie suma zebranych pieniędzy to 2293,58 zł 
( torba z pieniędzmi ważyła ponad 10 kg). 

Red. 
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Zarząd Samorządu 

 

Przewodniczący

Samorządu Uczniowskiego

Mateusz Pluciński 1b Z

Karolina Suty 2a Z 

I  Zastępca 
1. Moje zainteresowania to muzyka, słucham głów-
nie rapu i piszę własne teksty, czasem też rapuję. 
Drugie  moje hobby to zwierzęta, a w szczególności 
gołębie pocztowe, które hoduję od kiedy tylko pa-
miętam. 

2. Postanowiłem startować na przewodniczącego 
szkoły aby wprowadzić nowe zmiany i w pewnym 
sensie sprawdzić także samego siebie czy podołam 
temu zadaniu, jeśli mi się nie powiedzie to trudno.

3. Zapewne zainwestowałbym te pieniądze w różne 
rzeczy, które pomogłyby mi rozwijać swoje marze-
nia i cele. Jednak część tych środków przeznaczy-
łbym na jakąś instytucję, która wspiera młodych i 
utalentowanych ludzi. 

1 .Moim największym zainteresowaniem jest pomoc innym i 
dążenie do swojego celu. Bardzo lubię słuchać innych, którzy 
potrzebują pomocy i im pomagać. 

2. Tak jak wspomniałam w swoich zainteresowaniach lubię 
pomagać innym więc dla tego chcąc pomóc uczniom naszej 
szkoły postanowiłam startować na przewodniczącego. 
Uczniom, którzy mają jakieś uwagi do szkoły chciałabym  
pomóc zmienić to, co im się nie podoba w szkole, bo prawdę 
mówiąc szkoła jest naszym drugim domem. 

3. Gdybym posiadała taką sumę pieniędzy, przeznaczyłabym 
ją na unowocześnienie naszej szkoły. Dla każdego ucznia 
kupiłabym osobnego tableta zamiast książek i zeszytów. 
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Przewodniczący 

Samorządu Uczniowskiego 

Mateusz Pluciński 1b Z 

Agata Woźniak 2a T 

II  Zastępca 

Pytania: 
1. Jakie są twoje zainteresowania (hobby)? 

2. Dlaczego postanowiłeś/ postanowiłaś 
startować na przewodniczącego szkoły? 

3. Co byś zrobił/zrobiła gdybyś miał/a do 
dyspozycji  milion złotych? 

 

1. muzyka, taniec, sport 

 2. dlatego, że chciałam urozmaicić  
życie szkoły 

 3. przeznaczyłabym na podróże, 
kupiła auto, pomyślała o założeniu 
własnej firmy 

1. Moje zainteresowania to muzyka, słucham głów-
nie rapu i piszę własne teksty, czasem też rapuję. 
Drugie  moje hobby to zwierzęta, a w szczególności 
gołębie pocztowe, które hoduję od kiedy tylko pa-

2. Postanowiłem startować na przewodniczącego 
szkoły aby wprowadzić nowe zmiany i w pewnym 
sensie sprawdzić także samego siebie czy podołam 
temu zadaniu, jeśli mi się nie powiedzie to trudno. 

3. Zapewne zainwestowałbym te pieniądze w różne 
rzeczy, które pomogłyby mi rozwijać swoje marze-
nia i cele. Jednak część tych środków przeznaczy-
łbym na jakąś instytucję, która wspiera młodych i 
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więcej zdjęć oglądaj na szkolnym blogu 

          waskoinatemat.tumblr.com 

fot. Donata Kowalińska 

18 grudnia 2013 roku odbyły się w naszej szkole Jasełka. Klasa 1a T 
pod kierunkiem pani A. Bajek utworzyła chór, dzięki któremu cała aula roz-
brzmiewała kolędami.  Przedstawienie mówiące o narodzinach Jezusa z Na-
zaretu, razem z panią M. Morawską przygotowali uczniowie z klas: 1a Z, 1e 
Z i 2a T. Wszyscy obecni ukryci w półmroku wysłuchali ewangelii wg św. 
Mateusza, odczytanej przez naszego katechetę  ks. S. Rybaka.      
Po obwieszczeniu Dobrej Nowiny przez księdza, głos zabrał Prorok 
zwiastujący narodziny Mesjasza w Betlejem, gdzie św. Rodzina znala-
zła wreszcie schronienie. Narodziny Syna Bożego wyśpiewali wszyscy 
obecni kolędą „Bóg się rodzi" i nastała jasność na sali. Malutki Jezus przyj-
mował pasterzy i mędrców ze Wschodu, a Maryja nuciła Mu „Lulajże Jezu-
niu". Na koniec pani dyrektor Agata Dziedzic wręczyła nagrody uczniom 
biorącym udział w konkursie pt.: "Karta z manuskryptu".  Prowadząca 
uczennica w imieniu wszystkich uczniów złożyła życzenia obecnym na sali    
i przy śpiewie kolęd, zgodnie z wigilijnym zwyczajem, połamano się opłat-
kiem. 
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JASEŁKA  AD 2013 

fot. Donata Kowalińska 
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Nasze hobby                  
czyli co robimy po lekcjach ?                           

O fotografii jako mo-
jej pasji dowiedziałam 
się całkiem przypad-
kiem, jako gimnazja-
listka. Zaczęło się od 
wyjazdu do Warszawy, 
którą zachwyciłam się 
do tego stopnia, że 
uwieczniałam na moim 
zwykłym, kieszonko-
wym aparacie cyfro-
wym każdy budynek, 
każdą ulicę i każdy 
szczegół tego miasta.  

W stolicy zachwycił mnie najbardziej centralny budy-
nek, czyli Pałac Kultury i Nauki, ale także widok z XXX 
piętra tego gmachu. Mogłam godzinami wpatrywać się 
w blask słońca wtapiający się w warszawskie drapacze 
chmur i zatłoczone, ale tętniące życiem ulice. To był 
mój wewnętrzny impuls, coś co mnie zainspirowało do 
tworzenia kolejnych ujęć.  



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

WSPÓŁPRACA:  Małgorzata Spaleniak,  Paweł  Bednarczyk,                            
Aleksandra Marciniak  (rys.)                

Opiekun:  pani  Danuta Matysiak, pani  Małgorzata Morawska   

Kontakt:   gazetka_szkolna92@wp.pl  

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

ZAPRASZAMY do współpracy!  11 

Chciałam móc sobie wszystko odtworzyć po powrocie do domu, przenieść się tam 
jeszcze na chwilę. Od tamtej pory przynajmniej raz w roku odwiedzam Warsza-
wę i zawsze robie masę zdjęć. Dziś już nie jest to tylko Warszawa – fotografu-
ję każde nowe miejsce, jakie mnie zainteresuje, ale też takie, które dobrze 
znam   i które już fotografowałam. Dzięki temu mogę porównać fotografie, za-
uważyć, jak szybko zmienia się świat i jak na co dzień mało tych zmian zauważa-

   Po jakimś czasie zaczęłam dostrzegać, że zdjęcia wychodzą mi coraz lepiej        
i coraz ciekawsze kadry się na nich znajdują. Sięgałam po aparat coraz częściej 
zagłębiając się w tajniki fotografowania także od technicznej strony. W końcu 
postanowiłam zainwestować w aparat o większych możliwościach, który pozwoli mi 
rozwinąć się w świecie fotografii. Dziś, po niecałym roku jego użytkowania mogę 
powiedzieć, że nie był to zmarnowany zakup i nie rzuciłam nowego nabytku w kąt. 
Mojego Canona, mimo większych gabarytów niż te kieszonkowe modele, zabieram 
ze sobą prawie wszędzie. Obiektyw traktuję dziś jak moje trzecie oko – dzięki 
niemu mogę ujrzeć w codzienności coś niezwykłego i inspirującego. Nadal uwiel-
biam fotografować architekturę miast, ale także sztukę, naturalne krajobrazy, 
zachody słońca czy nocne niebo. 

  Teraz wiem już, że  nie jest to dla mnie chwilowym hobby ani poddaniem się mo-
dzie. Wzięłam udział w 18. edycji konkursu ‘’W Obiektywie’’ organizowanego przez 
Galerię ‘’Wieża Ciśnień’’, a w najbliższym czasie zamierzam skupić się na fotografo-
waniu osób i na założeniu własnego amatorskiego studia oraz na udziale w jakimś 
kursie. A co będzie dalej? Nie planuję niczego konkretnie, ale mam nadzieję, że 
fotografia nadal będzie dla mnie źródłem inspiracji i pozwoli mi na dalsze wyraża-
nie siebie.                                                                                       Donata Kowalińska 



P.B. 


