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Dyrektor szkoły p. Agata Dziedzic z Martą Walczykiewicz, absolwentką naszej szkoły. 

Mistrzyni Świata  w szkole! 
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Walczykiewicz w szkolnej ławie 

Marta Walczykiewicz, znakomita polska kajakarka, wróciła do 
szkoły. Nie po to, by się uczyć, lecz by opowiedzieć o swoich suk-
cesach młodszym koleżankom i kolegom z Zespołu Szkół Zawo-
dowych im. Zesłańców Sybiru. 

Multimedalistka Mistrzostw Świata i Europy w kajakarstwie to absolwent-
ka szkoły przy ulicy Wąskiej. Mimo napiętego planu treningowego z rado-
ścią przyjęła zaproszenie dyrekcji i spotkała się z młodzieżą. Uczniowie 
pytali ją nie tylko o początki kariery sportowej, ale także anegdoty związa-
ne ze szkołą i nauczycielami, którzy kształcą młodzież w Zespole Szkół 
Zawodowych im. Zesłańców Sybiru. Nie zabrakło pytań bardziej osobi-
stych, np. o życiowego partnera. Marta wyznała, że ma chłopaka w War-
szawie i że najprawdopodobniej wkrótce zamieszkają razem w Poznaniu. 

Mistrzyni zaprezentowała swoją dyscyplinę oraz dorobek medalowy. 
Opowiadała także o odpowiedzialności i trudach uczestnictwa w progra-
mie antydopingowym. Wszystkim zebranym cierpliwie rozdała zdjęcia z 
autografami i - towarzystwie uczennic oraz dyrektor Agaty Dziedzic - 
zwiedziła swoją szkołę, która w ostatnich latach przeszła wiele zmian i 
stała się nowoczesną placówką w dosłownym tego słowa znaczeniu.  
Marta podziwiała w pełni wyposażone sale informatyczne i językowe 
oraz pracownie specjalistyczne związane z kształceniem zawodowym. 
Oglądając na przykład pracownię fryzjerską kajakarka stwierdziła, że 
chętnie skorzysta z usług kształcących się tutaj dziewcząt, jak tylko wró-
ci do rodzinnego miasta z zagranicznych wojaży.   
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Kończąc spacer po szkole Marta Walczykiewicz złożyła autograf na       
tablicy pamiątkowej umieszczonej w sali gimnastycznej. Udzieliła także 
wywiadu redaktorkom szkolnej gazety - Natalii Paluszak i Paulinie         
Kuciak z 3AT oraz Aleksandrze Wanga 1AT i Kamili Bogackiej z 1AT. 

Kiedy zaczęła się pani kariera sportowa? 
W wieku 9 lat - w 1996 roku, dokładnie 25 maja o godzinie 16.00.  

Ile czasu należy poświęcić, aby osiągnąć taką perfekcję w Pani dys-
cyplinie sportowej?  
Ciężko powiedzieć… Trenuję od 19 lat. Od 2007 roku odnoszę suk-
cesy. Jednak minęło 11 lat zanim uzyskałam pierwsze istotne wyniki.  
Droga do mistrzostwa była długa i nie ma końca, bo nie uważam się 
za super mistrzynię.  

Czy musiała Pani wyrzec się czegoś, by móc realizować się w sporcie? 
Wszystkiego! (śmiech)  Na początku: życia towarzyskiego. Mniej im-
prez, alkoholu i papierosów. Nie powiem, że nie próbowałam, bo 
wszystko jest dla ludzi, ale wiedziałam, że to wszystko nie jest dla 
mnie i musiałam z tego zrezygnować. Moje koleżanki miały chłopa-
ków, a ja musiałam odsunąć to na drugi plan. Dopiero w 2006 roku 
poznałam chłopaka, który też był kajakarzem. 

Czy była Pani zazdrosna o to, że koleżanki mogły robić to, co dziew-
czyny robią przeważnie w tym wieku? 
Zazdrościłam im tego, że się stroją, nie mają takich mięśni jak ja. 
Zawsze musiałam dobierać taką bluzkę, aby ich nie podkreślać. Z 
drugiej strony to one zazdrościły mi, że na imprezach nikt mi nie pod-
skoczył. Poza tym zazdrościły mi częstych atrakcyjnych wyjazdów.  
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Jaki wpływ mają treningi na Pani życie, czy one czegoś uczą? 
Ogólnie sport kształtuje charakter – uczy przede wszystkim wytrwało-
ści. Po przegranej trzeba wstać na nogi i iść na kolejny trening czy 
zawody. 

Sądzi Pani, że oprócz umiejętności w sporcie potrzebne jest również 
szczęście? 
W sporcie przede wszystkim potrzebne jest szczęście. Jak to mówią: 
„Szczęście sprzyja lepszym”. 

Który medal jest dla Pani najważniejszy? 
Dwa złote medale, które wygrałam w ciągu dwóch ostatnich lat. Je-
den zdobyłam po kontuzji, gdzie miałam tylko miesiąc przygotowań i 
wzięłam udział w zawodach. Aczkolwiek na wszystkie pracowałam 
tak samo ciężko. 

Czy sport może negatywnie wpływać na życie człowieka? 
Myślę, że - nie licząc kontuzji - sport nie ma wad.  

Co zainspirowało Panią, aby pomóc schronisku dla zwierząt? 
Kocham zwierzęta. Sama mam dwa koty i psa na przystani, którym 
się opiekuję. Przez 20 lat przez mój dom przewinęło się mnóstwo 
zwierząt. Zawsze  1% podatku przeznaczam na schronisko.  

Co zrobiłaby Pani z milionem złotych? 
(śmiech) Po pierwsze, wybudowałabym mój wymarzony dom, na-
stępnie kupiłabym dobry samochód i otworzyłabym schronisko. 
Resztę przeznaczyłabym na podróże.  



                                     

Czy dobrze wspomina Pani okres szkolny? 
Nie byłam grzeczną uczennicą. Po prostu nie lubiłam chodzić do 
szkoły, dlatego ją zmieniłam. Szkołę podstawową i gimnazjum 
wspominam jednak mega fajnie.  

Kto był Pani ulubionym nauczycielem? 
Pan od informatyki - Tomasz Czerniakowski. Dobrze wspominam tak-
że mojego wychowawcę - Jarosława Woźniaka. 

Jaki był Pani ulubiony przedmiot w szkole? 
Uwielbiałam wychowanie fizyczne oraz informatykę. Z geografii też   
byłam dobra. Czułam się też dobrze w językach obcych.  

Jakiego przedmiotu Pani nie lubiła? 
Stanowczo matmy. 

Czy według Pani nasza szkoła się bardzo zmieniła? 
Uważam, że jest bardziej nowoczesna i zmienia to opinię na jej temat. 
Nawet budynek z zewnątrz robi ogromne wrażenie.  

Czy chciałaby Pani wrócić do lat szkolnych? 
Chciałabym tylko wrócić do beztroskich lat.  

Dziękujemy za rozmowę i życzymy dalszych sukcesów sportowych. 
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Jeden dzień z życia ucznia . . . 

Bladym świtem, po zbyt krótkiej nocy, uczeń budzi się rano z 
myślą: "która to godzina? znowu do szkoły...". Gdy już rozstrzy-
gnie  wątpliwości, czy to naprawdę już trzeba wstać, godzi się z 
brutalną rzeczywistością i powoli wygrzebuje się ze swojego 
cieplutkiego, przytulnego łóżeczka. Następnie szuka czegoś do 
ubrania, pakuje się (przeważnie tylko najważniejsze książki) i 
wykonuje  codzienne, poranne czynności. Czasem zjada coś na 
śniadanie i wychodzi. 

Pierwszą czynnością, jaką wykonuje w szkole, jest sprawdzenie 
czy przypadkiem nie ma dzisiaj jakichś zastępstw i czy nie wy-
padnie mu jakaś lekcja. Temu działaniu towarzyszy zawsze wiel-
ka nadzieja, że może los tym razem się do ucznia uśmiechnie. 
Tymczasem powoli zaczynają się schodzić inni uczniowie, z któ-
rymi nie ma się kontaktu poza szkołą i zaczyna się między nimi 
konwersacja - co się wczoraj działo i co się komu przytrafiło. 
Dzwoni dzwonek – czy to już ?! - myśli uczeń - i z trudem idzie 
na pierwszą lekcję. Najlepiej jak w klasie wisi na ścianie duży 
zegar, bo wtedy można  kontrolować upływ czasu i zawsze wiado-
mo, czy belfer zdąży nas zapytać, czy też  wymkniemy  się  z 
klasy z poczuciem bezkarności.  

Reszta lekcji jakoś mija i zależnie od sytuacji załapie się lepszą 
lub gorszą ocenę. Czasem trafi się jakiś sprawdzian, ale uczeń  
zawsze jest jakoś na niego przygotowany . 
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Między lekcjami trzeba biec do sklepu, by dać swojemu organi-
zmowi energię do dalszej 'pracy'. Wiadomo nikomu rano nie 
chce się przygotowywać kanapek, a poza tym domowe śniadanka 
są takie nudne w porównaniu z pysznościami czekającymi w 
sklepiku ( nie ma większych frykasów niż zupka  czy chrupiące 
chipsy na drugie śniadanie !). Na szczęście ze szkoły można  wy-
chodzić, dlatego przerwa to dla wielu uczniów  czas wytchnienia 
na świeżym powietrzu, arcyciekawych konwersacji i zawierania 
nowych znajomości.  

Po takim odpoczynku, z nową dawką energii, uczeń wytrzymuje 
jakoś resztę lekcji, nawet te trzy ostatnie w-fy, które kończą 
się o 15.40, czyli grubo po południu. Motywuje go nadzieja na 
odmianę losu – powrót do domu, cieplutki obiadek i spokojne 
popołudnie. Koniecznie trzeba sprawdzić  pocztę elektroniczną 
i odwiedzić serwisy, na których jest się zarejestrowanym. Po-
tem należy się przewietrzyć ze znajomymi ze swojej miejsco-
wości. Dopiero  po powrocie, pod wieczór, sprawdza się co było 
zadane na następny dzień, po to,  by zacząć odrabiać lekcje. 
Około 22-23, w zależności od zadanego materiału, uczeń oglą-
da jeszcze czasem telewizję i dopiero, gdy zmorzy go sen, 
idzie spać.  

Niektórzy spośród nas odrabiają lekcję w ciągu dnia, by pod 
wieczór obejrzeć TV lub mieć po prostu wolny czas. I tak to 
się kręci nasze uczniowskie życie. Dzień po dniu, byle do      
wakacji. 

Maciej 
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Szkoła uczy! – to hasło znają wszyscy. Każda jednak w inny sposób.               
Zobaczcie jak ten proces przebiega u nas. 

Portret przeciętnego pierwszaka 

włosy przeżywające wieczną tęsknotę za fryzjerem 

wybałuszone ze strachu, sine, podkrążone oczy 

nos węszący wszędzie niebezpieczeństwo 

wiecznie czerwone uszy 

usta powtarzające za Sokrate-
sem „Wiem, że nic nie wiem”  

miękkie kolana 

stopy gotowe do realizacji 
słów Hamleta „Być, albo nie 
być” kręgosłup przeciążony pomocami dydaktycznymi 

( szkoda, że nie głowa wiedzą ! ) 
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wybałuszone ze strachu, sine, podkrążone oczy 

nos węszący wszędzie niebezpieczeństwo 

 

Portret przeciętnego absolwenta 

fryzura wyprzedzająca najnowsze trendy we fryzjerstwie 

uśmiech wyrażający radość życia 

spojrzenie łamacza serc 

usta mówiące co trzeba i komu trzeba  

karteluszek na notatki ( cała wiedza 
w głowie) 

strój godny pokazania                  
na wybiegach w Mediolanie 

stopy zmierzające we          
właściwą stronę 

krok tancerza charakteryzujący się wdziękiem i pewnością siebie 

Wniosek: 

Szkoła uczy: kompetencji, pewności siebie, wdzięku, elegancji w ubiorze (dziewczyny makijażu i 
stylizacji włosów), dochodzenia do celu ( ale nie po trupach !) i tym podobnych rzeczy potrzebnych 
w dorosłym życiu. 
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Kto pyta nie błądzi 

Nasza szkoła należy do najnowocześniejszych w Kaliszu. Placówka istnie-
je od 1 września 2013 roku, powstała z połączenia dwóch sąsiadujących 
szkół - Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Zesłańców Sybiru i 
Zespołu Szkół. Nasza szkoła jest "młoda",  może  więc być nieznana.     
Podajemy więc odpowiedzi na najważniejsze pytania nurtujące tych, któ-
rzy szkołę chcieliby poznać. 

Ilu jest w szkole uczniów ? 

Do szkoły uczęszcza 621 uczniów, 340 dziewczyn i 281 chłopców. 

Jaka jest liczba klas ? 

W szkole mamy 28 klas. Klas gimnazjum jest 8, szkoły zasadniczej - 
15, technikum - 4, technikum uzupełniającego - 1. 

Jakie są kierunki kształcenia ? 

W technikum - technik usług fryzjerskich. W szkole zasadniczej można 
zdobyć kwalifikacje do wykonywania wszystkich zawodów istniejących 
na rynku pracy. Do szkoły uczęszczają również słuchacze Gimnazjum 
dla Dorosłych. 

Czy planuje się w szkole otwarcie nowych kierunków kształcenia ? 

Szkoła nieustająco się rozwija. W roku szkolnym 2015/16 powstaną dwa 
nowe kierunki kształcenia – technik technologii odzieży i technik handlo-
wiec. 
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Czy do  szkoły mogą uczęszczać uczniowie niepełnosprawni ? 

Tak, baza szkoły jest przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Bu-
dynek A ma podjazdy, windę. Na każdym piętrze znajdują się specjalnie wy-
posażone toalety dla dziewczyn i chłopców. 

Które zawody są najczęściej wybierane przez uczniów ? 

Najpopularniejszym zawodem jest oczywiście fryzjer. Uczy się go aż 170 
uczniów, czyli 27 % uczniów szkoły (przypominam, że szkoła kształci fry-
zjerów zarówno na poziomie szkoły zasadniczej, jak i technikum).Drugą 
bardzo liczną grupą zawodową są mechanicy pojazdów samochodowych - 
48 uczniów. Trzecie miejsce zajmują sprzedawcy - 47 uczniów. Do często 
wybieranych zawodów należą: kucharze - 38 uczniów, elektromechanicy - 
35 uczniów, cukiernicy - 30 uczniów, elektromechanicy pojazdów samocho-
dowych - 12 uczniów. 

Kto jest dyrektorem szkoły? 

Dyrektorem szkoły jest pani Agata Dziedzic, ucząca matematyki. Wicedyrek-
torami są: pani Aldona Strzała, nauczyciel języka polskiego i pani Elżbieta 
Wilk, również matematyk. Kierownikiem szkolenia praktycznego jest pani 
Ewa Maciejczyk ucząca chemii, podstaw przedsiębiorczości i przedmiotów 
zawodowych fryzjerskich. 
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Ilu pracowników zatrudnia szkoła ? 

Szkoła zatrudnia 68 pracowników: 53 nauczycieli, 6 pracowników admini-
stracji, 9 pracowników obsługi. Nie jest pracownikiem szkoły, ale pracuje w 
niej pani pielęgniarka. 

Ile jest książek w szkolnej bibliotece ? 

Szkoła składa się z budynku "A" i budynku "B". W każdym, ze względu na 
wygodę uczniów, funkcjonuje biblioteka. W obu bibliotekach zgromadzono 
około osiem tysięcy książek i dwustu wydawnictw multimedialnych. Dla po-
trzeb uczniów powstało 14 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 telewizorów, komputerów, projektorów ? 

 Szkoła może poszczycić się nowoczesną i różnorodną  bazą dydaktyczną. 
Mamy 23 telewizory, 93 komputery i laptopy, 12 odtwarzaczy DVD, 2 ta-
blet, 2 kamery, 2 aparaty fotograficzne, 3 rzutniki folii, 18 projektorów, 7 
skanerów, 2 tablice interaktywne. 

W której klasie jest najwięcej uczniów ? 

Najliczniejsza klasa w szkole to I B. Uczęszcza do niej 32 fryzjerów. 

Czy w szkole powstanie stołówka ? 

Raczej nie, ale wszystkich głodnych chętnie nakarmi, a spragnionych    
napoi,  szkolny sklepik oferujący zdrową żywność. 
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Dlaczego są dwie długie przerwy ? 

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

W jakich zajęciach pozalekcyjnych mogą uczestniczyć uczniowie ? 

Nauczyciele przygotowali bardzo bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych.     
W tym roku można uczestniczyć w: zajęciach  uczących projektowania 
ubiorów, szycia, warsztatach dziennikarskich, sportowych ( piłka siatko-
wa, tenis ziemny, fitness), fakultetach ( z języka polskiego, matematyki, 
języków obcych, biologii, wiedzy o społeczeństwie),  zajęciach przygo-
towujących do matury i egzaminu zawodowego, spotkaniach kół  zainte-
resowań ( geograficznym i historycznym) i chórku szkolnego. 

Samorząd  Szkolny w pierwszy Dzień Wiosny przejął władzę    
w szkole! 
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Pomoc dla Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt    
w Kaliszu 
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Wylicytowany kalendarz Marty Walczykiewicz - naszej absolwentki 
i podjęte działania kajakarki w celu wsparcia Schroniska dla Bez-
domnych Zwierząt w Kaliszu zmotywowały Naszą Szkołę  
do zorganizowania zbiórki jedzenia i innych potrzebnych rzeczy na 
rzecz potrzebujących zwierząt. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ATnJ6em1tXg 
Akcja zakończyła się sukcesem ! Zebraliśmy wiele kilogramów 
karmy i potrzebnych akcesoriów. Wśród klas zorganizowany zo-
stał konkurs, wygrała klasa III EZ z Zasadniczej szkoły Zawodowej 
nr 7 – zebrali ponad 50 kg karmy ! Motywacja była duża. Dla wy-
granej klasy Rada Rodziców ufundowała bilety do kina na wybra-
ny film  dla wszystkich uczniów w klasie. 

 

20 marca w obchodzonym w szkole Dniu Wiosny, paczki zostały 
zawiezione do kaliskiego schroniska na ul. Warszawską. 

http://www.kalisz-schronisko.toz.pl/ 



P.B. 


