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Wybory do Samorządu Uczniowskiego
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Wybory do Samorządu Uczniowskiego

Wybory samorządu uczniowskiego odbyły się 5 października 2021 roku, 

w formie stacjonarnej. Na szkolnym korytarzu, na parterze, stała urna, 

do której uczniowie wrzucali wypełnione karty do głosowania. Całe 

wybory prowadziła klasa 8b. 
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Wybory do Samorządu Uczniowskiego

Przewodniczącym szkoły został Kajetan Wacowski z klasy 8a, 

wiceprzewodniczącą - Oliwia Piekarska z klasy 8d, skarbnikiem -

Wiktoria Krzak  z klasy 8b. Funkcję sekretarza będzie pełnić Alicja 

Frątczak z klasy 7f. 

Aleksandra Tkacz (kl. 8a)
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Wywiady
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Wywiad z Dyrektorem szkoły –
Panem Waldemarem Olszyną
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Wywiad z Dyrektorem szkoły

W pierwszym numerze czasopisma nie może zabraknąć rozmowy z 
osobą, która kieruje całą naszą szkołą.

Rozmawiamy dziś z nowym dyrektorem, panem Waldemarem Olszyną, 
który zgodził się wśród wielu obowiązków poświęcić nam czas 

i odpowiedzieć na kilka pytań.

10



11

Wywiad z Dyrektorem szkoły

Zuzanna/Zofia: Jak czuje się Pan w roli dyrektora?

Pan Dyrektor: W roli dyrektora czuję się bardzo dobrze. Odpowiadam tutaj za Wasze 
bezpieczeństwo i zdrowie.

Z.: Uważa Pan, że jest to trudne zadanie?

Pan Dyrektor: Jest to bardzo trudne zadanie sterować taką placówką, tym bardziej, że 
jest to duża szkoła. Pracuje tutaj wielu nauczycieli i pracowników niepedagogicznych, 
więc jest to duże wyzwanie, ale z racji tego, że lubię wyzwania podjąłem się kierowania 
tą szkołą.
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Wywiad z Dyrektorem szkoły

Z: Jest coś co chciałby Pan zmienić w naszej szkole?

Pan Dyrektor: Jest bardzo dużo rzeczy, które chciałbym zmienić. 
Chciałbym, żebyście się więcej uśmiechali, żeby nauczyciele mieli 
lepsze relacje. No i oczywiście całą infrastrukturę, żeby było wesoło na 
korytarzach, żeby po tej pandemii jednak,  wchodząc do szkoły, było od 
razu inne nastawienie. Żebyście byli bardziej chętni do nauki. 

Z.: A może jest coś, co Pana u nas zaskoczyło?

Pan Dyrektor: Trudne pytanie. Chyba nic mnie nie zaskoczyło.
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Wywiad z Dyrektorem szkoły

Z.: Czy praca w reżimie sanitarnym bardzo różni się od pracy w normalnych warunkach?

Pan Dyrektor: Różni się przede wszystkim tym, że chodząc po korytarzach, obserwując Was 
na przerwach w tych maseczkach, nie widać Waszych reakcji, Waszych uśmiechów. 
Niestety, takie są wymogi sanitarne i musimy się tego trzymać, więc praca jest trochę 
ograniczona, ale najważniejsze jest to, że jesteśmy razem, widzimy się nie online, tylko 
tutaj - face to face - to jest najważniejsze.
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Wywiad z Dyrektorem szkoły

Z.: Jak Pana życie zmieniło się po rozpoczęciu pracy na stanowisku dyrektora?

Pan Dyrektor: Moje życie  praktycznie się nie zmieniło, ponieważ  jestem bardzo 
zabieganym człowiekiem. Dużo działam na terenie miasta Kalisza. Jestem 
przewodniczącym związku sportowego, organizuję dużo imprez dla wszystkich typów 
szkół. Bardzo lubię robić takie rzeczy. Organizuję zawody dla dzieci, więc generalnie cały 
czas coś się wokół mnie kręci.
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Wywiad z Dyrektorem szkoły

Z.: Opowie nam Pan o czasach swojej edukacji? Jakim był Pan uczniem?

Pan Dyrektor: Ja do szkoły chodziłem według tego starego nowego systemu. Było to 8 
lat szkoły podstawowej, tak jak teraz w tym systemie. Nie chodziłem do gimnazjum. 
Byłem dobrym uczniem. Skończyłem I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka na 
profilu biologiczno-chemicznym. Generalnie miałem być lekarzem. Skończyłem 
Akademię Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Z racji tego, że trenowałem lekką 
atletykę i bardzo mi się to spodobało, postanowiłem zostać trenerem i nauczycielem. 
Na studiach szło mi bardzo dobrze, dostałem nawet propozycję, żeby po skończonych 
studiach zostać na uczelni w Poznaniu, ale wybrałem powrót do Kalisza no i stało się jak 
się stało, teraz jestem dyrektorem.
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Wywiad z Dyrektorem szkoły

Z.: Proszę zdradzić nam swoje pasje i zainteresowania, jak lubi Pan spędzać wolny 
czas?

Pan Dyrektor: W wolnym czasie czytam dużo książek, oglądam ciekawe filmy. Spędzam 
dużo czasu (wiadomo - jako dyrektor mam mało wolnego czasu) z dziećmi. Mam dwoje 
dzieci w wieku 8 i 11 lat, więc generalnie staram się  wolny czas spędzać właśnie z 
rodziną, aktywnie - na rowerach, wyjazdach czy spacerach po lesie.
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Wywiad z Dyrektorem szkoły

Z.: Wracając do tych książek, ma Pan jakiś ulubiony gatunek?

Pan Dyrektor: Mój ulubiony gatunek to thrillery i kryminały.

Z.: Zbliżamy się do końca naszej rozmowy. Jest coś, co chciałby Pan przekazać 
uczniom naszej szkoły?

Pan Dyrektor: Chciałbym Wam przekazać, żeby w końcu te maseczki zniknęły z 
Waszych twarzy. To jest najważniejsze. Chciałbym, żebyście jak najszybciej się 
zintegrowali po tym nieszczęsnym roku, który był naprawdę ciężki, generalnie na 
zdalnym nauczaniu. Żebyście więcej się integrowali, uśmiechali się do siebie i byli 
uprzejmi w stosunku do siebie.

Z./Z.: Bardzo dziękujemy Panu za rozmowę.
Zofia Barańska, Zuzanna Bodys (kl. 8a)
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Wywiad z Księdzem Piotrem Kuświkiem
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Wywiad z księdzem Piotrem Kuświkiem

Jednym z nauczycieli uczących religii w naszej szkole jest 
ksiądz Piotr Kuświk. Poprosiłyśmy go, aby opowiedział nam o swojej 

pracy z młodzieżą oraz powołaniu.
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Wywiad z księdzem Piotrem Kuświkiem

Zuzanna: Czy od początku ksiądz chciał być księdzem? Od ilu 
lat jest ksiądz w kapłaństwie?

Ksiądz Piotr Kuświk: W kapłaństwie jestem od 24 lat, święcenia 
przyjąłem w 1997 roku. Nie, nie chciałem być księdzem.

Z.: Kim chciał ksiądz zostać?

Ks. Piotr: Dużo miałem rozmaitych pomysłów, no przede 
wszystkim ciągnęło mnie do wojska albo do kopalni. 
Pracowałem też na budowie.
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Wywiad z księdzem Piotrem Kuświkiem

Z: Czy bycie księdzem bywa trudne? Co jest najtrudniejsze? Jak 
postrzega ksiądz swoją rolę w społeczeństwie?

Ks. Piotr: Nie będę mówił, że to jest trudne. Myślę, że bycie ojcem, bycie 
matką, bycie nauczycielem to ważne role.  Oczywiście nie można porównać 
bycia nauczycielem i rodzicem, bo to są dwie różne rzeczy, tylko mają 
wspólne cechy, natomiast mam taką swoją receptę: ,,To, co się robi, trzeba 
robić dobrze, najlepiej jak się potrafi”. Jest wiele rzeczy, o które - kiedy ktoś 
pyta, dlaczego to robię (bo nie wszystko robię to, co typowi księża robią, bo 
mam sporo takich rozmaitych innych rzeczy dodatkowo) - jak ktoś pyta 
dlaczego to robię, to mówię, że po prostu, bo to umiem. Jeżeli coś się umie 
albo się czasami człowiekowi wydaje, że to umie, to powinien to robić i 
starać się być w tym jak najlepszy, jeżeli nie potrafi tego robić albo kiepsko 
mu to wychodzi to tego nie robić.
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Wywiad z księdzem Piotrem Kuświkiem

Z: Czy praca z młodzieżą bywa trudna?

Ks. Piotr: Nie ma czegoś takiego, że z młodzieżą jest trudniej, a z dorosłymi 
jest łatwiej. Pracowałem w więzieniu, w szpitalu przez 5 lat, potem przez 
5 lat pracowałem z anonimowymi alkoholikami, teraz ze strażakami. Mam 
kontakt z grupami motocyklistów. Każde to jest inna grupa ludzi. Tak samo 
młodzież jest inna. Dzieciaki, które uczę, młodzież, z którą się spotykam na 
katechezach, konferencjach, a przede wszystkim w szkole, to jest za 
każdym razem ktoś inny. I myślę, że nie ma łatwiejszej i trudniejszej grupy, 
bo każda praca jest trochę inna, do każdej trzeba się przyłożyć i trzeba dać 
dużo z siebie. Jak nie dasz od siebie, to nie dostaniesz nic, nic Ci z tego nie 
wyjdzie.
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Wywiad z księdzem Piotrem Kuświkiem

Z: Jakie są księdza zainteresowania? Co ksiądz robi w wolnym czasie?

Ks. Piotr: Jestem człowiekiem renesansu, mam dużo zainteresowań. Jeszcze 
jakiś czas temu grałem w piłkę, ćwiczyłem krav magę, a w tej chwili jeżdżę 
na motocyklu. No i przede wszystkim moją wielką miłością - i to od dawna -
jest straż pożarna, w której jestem nie tylko kapelanem, ale jeszcze czynnym 
strażakiem. Także jeżdżę do zdarzeń, a w tej chwili na Winiarach tworzymy 
Ochotniczą Straż Pożarną i mam nadzieję, że to będzie coś niesamowitego. 
Oddaję też krew. A tak naprawdę to też lubię stare filmy. Nie oglądam 
telewizji, ale oglądam w internecie stare filmy, które uwielbiam.
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Wywiad z księdzem Piotrem Kuświkiem

Z: Należy ksiądz do straży pożarnej. Chcemy więc zapytać, 
skąd wzięło się zainteresowanie strażą? Dlaczego 
zdecydował się ksiądz do niej należeć?

Ks. Piotr: Właściwie straż przyszła sama. Zawsze się 
interesowałem strażą, natomiast jedna straż miała kłopoty i mój 
kuzyn poprosił mnie, czy bym mu nie pomógł tej straży 
wyciągnąć z kłopotów. No i tak się akurat złożyło, że 20 lat temu 
złapałem tego bakcyla i od tej pory gdzieś tam straż cały czas 
mi się w życiu przewija.
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Wywiad z księdzem Piotrem Kuświkiem

Z: Co skłoniło księdza do założenia Ochotniczej Straży Pożarnej przy 
swojej parafii?

Ks. Piotr: Strażacy ochotnicy to jest grupa ludzi, którym się po prostu chce. To 
nie są ludzie, którzy są przymuszani, którzy mają płacone. To są ludzie, 
którzy przychodzą i bezinteresownie narażają swoje zdrowie i życie, chcąc 
nieść pomoc innym. I nieważne, czy są oni już pełnoletni, czy nie są 
pełnoletni. To ich wszystkich łączy - to, że chcą działać. To oni chcą działać 
dla dobra innych ludzi i uważam, że jeżeli mam taką możliwość (a jestem 
strażakiem od 20 lat i mogę umożliwić to tej grupie ludzi), to ja nie mam 
wyjścia. Muszę to zrobić.

Bardzo dziękujemy za rozmowę.

Zuzanna Bodys, Zofia Barańska (kl. 8a)
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Kącik muzyczny
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Kącik muzyczny

Jakie hity są najczęściej słuchane?

W dzisiejszych czasach możemy usłyszeć takie hity jak np.:
 Young Leosia, Żabson – „Jungle Girl”,

 Sobel – „Fiołkowe Pole”,

 sanah – „etc. (na disco)”,

 Majestic, Boney M. – „Rasputin”,

 Kizo, Wac Toja – „Nasze Lato”,
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Kącik muzyczny

 Maneskin – „I WANNA BE YOUR SLAVE”,

 Daria Zawiałow, Dawid Podsiadło – „Za krótki dzień”,

 Riton, Nightcrawlers, Mufasa & Hypeman – „Friday”,

 OneRepublic – „Run”,

 Żabson, Kizo, ZetHa – „Puerto Bounce”,

 Justin Wellington, Small Jam – „Iko Iko (My Bestie)”.

Są to hity które na pewno słyszałeś/aś w radiu!
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Kącik muzyczny

Ilu Polaków słucha muzyki i na jakich portalach?

Jak się okazuje 97% młodzieży słucha muzyki, a dla 67% z nich to niemal codzienność! 
39% Polaków w wieku 12-17 lat oznajmiło że słucha popu, 22% - rapu i hip-hopu a 
rocka – 20%.

Źródło:https://www.eska.pl/news/tych-gatunkow-muzycznych-slucha-mlodziez-w-polsce-nie-uwierzysz-aa-Q8xp-TXSa-F1Vk.html
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Kącik muzyczny

Najczęściej użwany portal do słuchania muzyki przez Młodzież to Spotify, który jest 
bardzo popularny na całym świecie. Pozwala on na słuchanie za darmo najnowszych 
utworów oraz tych mniej lub bardziej znanych.

Kolejną darmową aplikacją do odtwarzania muzyki jest Youtube,
ale niestety nie można słuchać na tym kanale utworów w tle, ponieważ automatycznie 

się zatrzymują.

Istnieje też płatny pakiet Youtube Premium.

Julia Przybył (kl. 7f)
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Eko kącik

31



Eko kącik

Ekologiczne nawyki które warto wprowadzić do swojego życia:

1. Noszenie własnych toreb na zakupy (np. bawełnianych)

Wykonane są zazwyczaj z bardzo trwałego i przyjaznego dla środowiska 

materiału, więc nie grozi nam to, że to co trzymamy w torbie się 

rozsypie na podłogę. Po złożeniu zajmują mało miejsca, można je 

schować wszędzie! 
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Eko kącik

2. Segregacja śmieci 

Dzięki segregacji śmieci zmniejszamy ilość odpadów, które 

zanieczyszczają wody, plaże, ziemie. Zmniejszamy także zużycie 

surowców, ponieważ coraz więcej produktów wraca do klientów po 

recyklingu (np. plastikowe butelki).
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Eko kącik

3. Używanie wody po myciu warzyw i owoców do podlewania 

kwiatów.
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Eko kącik

4. Zakręcanie kranu przy myciu zębów

Takim zachowaniem nie marnujemy wody.
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Eko kącik

5. Gaszenie zbędnego światła – nie marnujemy prądu.
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Eko kącik

6. Używaj dzbanka/butelki filtrującej wodę

Dzięki takiej butelce nie generujemy aż tylu śmieci w postaci plastiku, 

gdyż nie kupujemy plastikowych butelek wody.

Aleksandra Tkacz (kl. 8a)
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Rozrywka
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Rozrywka

Podaj nazwy artystów muzyki rozrywkowej.
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Rozrywka

Julia Przybył (kl. 7f)

40



41

Rozrywka

Wykreśl 7 słów z nazwami świąt, a następnie uporządkuj według dat podanych obok.

A     D     Z     G     B     T     K     G     F     W     D     Y     O     C      B                                       14 lutego -

B     Z      Z     L     C      L     W    I      E      L      K     A     N     O      C                                   4 kwietnia -

F      I      Ó     I     K      S      T     P     U     D     G     J      Ż      S      A                                 1 czerwca -

T      E     B     C    E      R      E    C     C      W    O     E     B      Y     D                                      31 października -

F      Ń    B     W   L      Ń     K     G    B       Ź     N     G     Ł      L       Y                                     25 grudnia -

I       C     J      A    H     K     D     L     H      A     U     O     Ć     W      T                                    31 grudnia -

M     H    A     L    U     N     H     Z     R      X     D     M     C     E       S

D      Ł     D     E    A     D     J      O      I       B     A     B      U     S      L

H     O     P     N     I     Ę     D    W     E      E      S      F      D     T      O

W    P    P      T      B     Z     K     S     W      Ż     C      C       T     E     T

K      A     U     Y     E     G     W     I     O     W     Ś     K     Ó     R      T

T      K     H     N     T     T      Ś      F     Y       I      E     X     A     Z      D

L      A     I      K     Y     C      A      I      S      K     O     E     L      A      N

J       E     S     I      K     H      A     L     L       O     W    E     E     N      W

W     K    O    L     A     O      D     N    G       R     S     O    W    N      C

Julia Bronisz (kl. 7f)
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