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Życzenia �wiąteczne
 

Drodzy czytelnicy!
 

Z okazji �wiąt Bożego Narodzenia
życzymy Wam wszystkiego, co najlepsze:

zdrowia, szczę�cia, rado�ci oraz tego,
aby�cie spędzili ten czas w rodzinnym

gronie.
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Aktualności



NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI 
10 listopada nasza szkoła obchodziła
Narodowe Święto Niepodległości i Święto
Szkoły, z tej okazji odbyła się uroczysta
akademia, na której obecni byli zaproszeni
goście:
-Pani Alicja Januszkiewicz - starsza wizytator
Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Delegatury w
Kaliszu,
-Pani Monika Kucharska-Jopek -
Przewodnicząca Rady Rodziców.

Aktualności



Na akademii uczniowie klas 6a i 7b przedstawili
dzieje naszego kraju od czasów zaborów, poprzez
wielką wojnę, aż do odzyskania niepodległości.
Na koniec uroczystości pan Piotr Forysiak wręczył
laureatom konkursu pieśni patriotycznej nagrody.
Zostały one ufundowane przez Radę Osiedla
Asnyka. Każdy uczestnik otrzymał dyplom za
uczestnictwo.
Finałem obchodów Święta Niepodległości było
tradycyjne odśpiewanie przez całą społeczność
szkolną hymnu państwowego o symbolicznej
godzinie 11:11.

Aktualności



SPORT
24 listopada odbyły się ergometry
wioślarskie. W składzie reprezentacyjnym
wystąpili:
Alan Borowski, Wiktor Kulawinek, Michał Olek,
Dawid Szrajt oraz Amelia Witczak, Nadia
Woldańska, Agata Matelska i Julia Bielak.
Dziewczyny wywalczyły drużynowo 2. miejsce.
Gratulujemy!

Aktualności



DYSKOTEKA ANDRZEJKOWA
25 listopada w naszej szkole odbyła się
dyskoteka andrzejkowa.
Wszystkie klasy znakomicie się bawiły. Każdy
cieszył się, że po długiej przerwie wracają
szkolne imprezy.

Aktualności

Przygotowanie: Julia Ziontek, kl. 7b



Wywiady



WSZYSTKO TO STWORZYŁO TAKI "PRODUKT" - ZESPÓŁ, KTÓRY NIE BOI SIĘ GRAĆ Z NIKIM

KKS 1925 Kalisz rozpoczął sezon piłkarski 2022/2023 w pięknym stylu, wygrywając mecze z takimi
drużynami jak m.in.: Polonia Warszawa, Zagłębie Lublin czy Garbarnia Kraków. 1 marca 2023 roku
zespół rozegra mecz z zespołem Śląsk Wrocław w ćwierćfinale o Puchar Polski.
O początkach kariery piłkarskiej, dążeniu do osiągania sukcesów oraz dobrych i gorszych stronach
zawodu piłkarza rozmawiamy dziś z trenerem – Panem Przemysławem Sałańskim oraz piłkarzami:
Maciejem Krakowiakiem, Michałem Boreckim oraz Wiktorem Smolińskim.

Jaka była Panów reakcja, gdy zobaczyli nowego przeciwnika, czyli Śląsk Wrocław?

Michał Borecki.: Cieszyliśmy się.
Maciej Krakowiak: Fajnie mierzyć się z najlepszymi. Przyjedzie drużyna „ekstraklasowa”, więc z
najwyższej półki w kraju. Fajnie zagrać z takim zespołem. A jeszcze lepiej, wielka radość jest, jak uda
się go przebić. 
Przemysław Sałański: Tak się mówi potocznie, że jak spadać, to z wysokiego konia. My oczywiście nie
chcemy spadać, tylko chcemy wygrać puchar Polski, ale tak jak się mówi, jak spadać, to z wysokiego
konia, a nie z niskiego.

Wywiady



Ile lat mieli Panowie, kiedy poszli na pierwszy trening?
M. B.: Ja miałem siedem lat, jak poszedłem na pierwszy trening.
M. K.: Ja też w bardzo młodym wieku poszedłem. Jakieś pięć, sześć lat miałem.
Wiktor Smoliński: Ja w wieku siedmiu, pierwsza klasa szkoły podstawowej. Około siedmiu lat.
Ile czasu trwały pierwsze treningi? Ile dni w tygodniu trenujecie teraz?
P. S.: Są różne okresy. Teraz mamy taki okres roztrenowania między rundami. Teraz jest czas, żeby
organizmy odpoczęły, żeby się wyciszyły. I teraz trenujemy aktualnie cztery razy w tygodniu. Już
niedługo, bo jutro udajemy się na urlopy, ale jeżeli przychodzi okres przygotowawczy – tak jak to się
zacznie w styczniu – będziemy trenować dwa razy w tygodniu, po dwa treningi dziennie. W pozostałe
dni to jest jeden trening. Ale będzie też okres taki intensywniejszy, że będziemy cały tydzień trenować
dwa razy dziennie. I później przychodzą mecze. Trenujemy tylko jeden dzień. We wtorki trenujemy dwa
treningi. Jeden na siłowni, drugi - zajęcia na boisku. A tak, w każdy dzień jeden trening na zielonej
murawie. No i oczywiście okraszony tydzień meczem - to co piłkarze lubią najbardziej – oni woleliby
tylko grać, bo - wiadomo - jest coś najfajniejszego. Żeby dobrze grać, to też trzeba dużo trenować.

Wywiady



Czy wraz z rozwojem kariery zawodowej częstotliwość tych treningów się zwiększa?
P. S.: Może nie zwiększa się, tylko zależy od poziomu rozgrywkowego. Bo często jeżeli ktoś gra na
niższym poziomie (już nie mówię, w jakiej lidze, bo to różnie bywa); powiedzmy, nasz zespół ma
poziom profesjonalny. Jeżeli chodzi o te niższe, amatorskie to często tych treningów jest mniej - raz
dziennie, dwa razy w tygodniu, a czasem trzy razy w tygodniu. To już zależy od trenera klubu.
Wszędzie to jednak bardzo podobnie wygląda, że częstotliwość treningu jest podobna, ale nie
zwiększa się ona proporcjonalnie, jeżeli chodzi o wiek. 
Kiedy już się panowie zdecydowali zostać piłkarzami, ile czasu się wtedy poświęcało. Czy jakieś
dni w szkole opuszczaliście przez mecz lub trening?
M. B.: No na pewno, jak chodziłem do szkoły sportowej, to często opuszczałem zajęcia. Jak był jakiś
mecz, zawody, różne turnieje. Można w sumie powiedzieć, że więcej w szkole nie byłem niż byłem.
W. S.: Teraz mam taką sytuację, że jeszcze kończę szkołę i też opuszczam zajęcia lekcyjne z powodu
treningów. Ale, no cóż, tak trzeba.
M. K.: Ja myślę, że w gimnazjum, liceum był taki okres, gdzie przechodziłem między piłkami juniorskimi
czyli grania z rówieśnikami, aż do piłki seniorskiej. Zdarzało się tak, że musiałem dojeżdżać z Szamotuł
pociągiem na treningi do Konina. Po treningu wracałem, żeby na drugi dzień iść do szkoły. Jeszcze był
też taki okres, że liceum to też tak sporo tego czasu gdzieś tam uciekało. Rzadko bywałem w szkole.
No i ukierunkowałem się bardziej na piłkę nożną.

Wywiady



Czy od początku wiedział Pan, że pozycja bramkarza dla Pana? Jest to też pytanie do
pozostałych Panów, czy od dziecka chcieliście grać na takich pozycjach, jak w tej chwili?
M. K.: Jeśli chodzi o mnie to na początku chciałem grać w polu – być napastnikiem, pomocnikiem
wolałem biegać. Ale myślę, że rodzina – tata i brat bardziej mnie ukierunkowali na to, bym został
bramkarzem, z tego względu, że brat też bronił (też profesjonalnie). No i powiedział, że jeśli zostanę
bramkarzem, to będzie w stanie mi jakoś pomóc, przedstawić jakieś nowinki na temat tej pozycji,
nauczyć mnie czegoś. I dlatego zdecydowałem się; nie miałem dużego prawa wyboru (śmiech). 
W. S.: Mnie jakoś nigdy nie ciągnęło do innych pozycji. Zawsze wolałem grać w polu niż stać na
bramce.
M. B.: Ja tak samo jak kolega.
P. S.: Ja myślę, że to jest ciężka pozycja. Jeden błąd człowiek popełni i od razu wszyscy myślą: „co ten
bramkarz zrobił”. 
Nie żałuje Pan tego, że posłuchał rodziny i poszedł na pozycję bramkarza?
M. K.: Bywa różnie. Jak są takie pogody jak teraz, gdzie temperatura jest koło zera i przychodzi się
rzucać na tę twardą murawę, to czasem człowiek sobie zadaje sobie pytanie: „po co ja to robię?”.
Wolałoby się biegać i strzelać te bramki, żeby mieć satysfakcję ze strzelonych goli. No ale wiadomo, że
w tym wieku raczej ciężko to zmienić i po prostu trzeba zostać na tej pozycji, jaka już jest.

Wywiady



Czy w Waszej karierze była kiedyś jakaś chwila zwątpienia? Może jakaś kontuzja się zdarzyła i
wtedy myśleliście, że to już koniec kariery z piłką?
M. B.: Nie, na szczęście takiej kontuzji nie miałem.
M. K.: U mnie raz zdarzyła się taka sytuacja, że spadliśmy z drużyną z pierwszej ligi i przez trzy
miesiące nie mogłem znaleźć klubu. No bo wiadomo, że po spadku jest to zdecydowanie trudniejsze
niż po awansie. No i wtedy już taka myśl nastąpiła, że jeśli nie mogę znaleźć klubu, to co teraz, czy
będę musiał iść do normalnej pracy, pracować, czy może pójść znowu spróbować swoich sił na
studiach. Ale koniec końców udało się znaleźć klub, wrócić do treningów i zapomnieć o tym gorszym
czasie. nie wiedziałem.
Co jest najtrudniejsze w tym zawodzie?
M. K.: Wydaje mi się, że brak czasu na jakieś życie młodzieńcze, szczególnie dla chłopaków, którzy
zaczynają swoją przygodę. Wielu z nas, tak jak Michał czy ja, być może Słoma niedługo, musi
wyjechać z domu, szybko dojrzeć i to życie młodego chłopaka odłożyć na bok i poświęcić się
całkowicie już konkretnemu celowi.

Wywiady



No właśnie, młodzi chłopcy zaczynający przygodę z piłką, muszą godzić treningi ze szkołą i nie
mają zbyt dużo wolnego czasu. Jak to wygląda później, w dalszej karierze?
M. B.: Teraz mamy na pewno więcej. Wszystko zamyka się do treningów. Później już nie mamy żadnej
dodatkowej pracy, tego czasu jest troszkę więcej, ale trzeba myśleć o swoim samorozwoju i myślę, że
każdy z nas ten wolny czas poświęca na to, żeby właśnie rozwijać się jako piłkarz.
Ostatnich Waszych zwycięstw było naprawdę bardzo dużo i to z zespołami bardzo szanowanymi
w Polsce. Co wpływa na tak dobre wyniki?
P. S.: Te nasze wyniki biorą się tak naprawdę z szeregu wielu czynników, które wpływają na ten efekt
końcowy Na pewno treningi, na pewno atmosfera, na pewno dobry dobór zawodników, zaangażowanie
i dobry poziom zawodników w drużynie. My-trenerzy dokładamy swoją cegiełkę jako cały sztab. Myślę,
że to wszystko, tych kilkanaście albo kilkadziesiąt składników daje nam taki „produkt” - zespół, który nie
boi sięgać z nikim i czy trafiliśmy na Śląsk Wrocław czy trafilibyśmy na Raków Częstochowa, na pewno
nie przestraszymy się i będziemy tak grać, na ile możemy. Czy da nam to sukces w postaci
zwycięstwa, tego nie wiemy, bo to jest sport, ale na pewno się nie przestraszymy żadnego przeciwnika
i chłopcy już pokazali nieraz, że z każdym i w każdym meczu dają sto procent, a nawet więcej i stąd
takie wyniki. Złapaliśmy wspólnie jako zawodnicy i trenerzy dobrą „chemię”, mówiąc potocznie, i to
wszystko połączone z pracą daje takie efekty. 

Wywiady



Brat koleżanki jest Kakaesiakiem. Jakie rady byście mieli dla niego i innych młodych ludzi,
którzy chcą trenować piłkę nożną?
P. S: Na pewno żeby był wytrwały w tym, co robi; żeby się nie poddawał, bo w sporcie zawsze są
chwile radości i chwile zwątpienia; są wygrane, są porażki. Nie tylko te na boisku, wynikowe, ale i takie,
że trener czasami mnie wystawi, czasami będę siedział na ławce. To jest pierwsza rzecz. Druga –
czerpać radość z tego, co się robi. No i trzecia – co zawsze powtarzam zawodnikom, żeby nigdy nie
zapominać o tym, co jest też bardzo ważne - o nauce. Piłka nożna jest bardzo ważna, ale ta nauka
musi być równie ważna, bo jest jeszcze życie po piłce. Często byli piłkarze nie potrafią sobie poradzić,
nie wiedzą, co zrobić ze swoim życiem „po czterdziestce”, tak kolokwialnie mówiąc. Często ta nauka
może pomóc w tym, żeby się odnaleźć. Moja rada więc jest taka, żeby łączyć ten sport, czerpać z
niego radość, ale nie zapominać o nauce.
Dziękujemy za rozmowę i życzymy kolejnych sukcesów.

Wywiady

Przygotowanie: Maja Bała, kl. 7a, Lena Kubicka kl. 7a

Na zdjęciu piłkarze wraz z klasą 7b oraz
dziennikarkami - od lewej: Maciej
Krakowiak, Michał Borecki, Wiktor
Smoliński, trener Przemysław Sałański.



Ciekawostki



Niemcy zawieszają na
choince bombki w kształcie

ogórków.

CZY WIESZ, ŻE....
Ciekawostki

W Austrii powstała
popularna w czasie

Gwiazdki kolęda "Cicha
noc, święta noc".

W Wielkiej Brytanii Wigilia
obchodzona jest w

południe, a podczas
takiego obiadu na stołach
Brytyjczyków pojawia się

"płonący pudding".

W Hiszpanii podczas
Wigilii ludzie zamiast
opłatkiem dzielą się

chałwą.



Norwegowie w trakcie świąt
głęboko chowają miotły i im

podobne przyrządy do
sprzątania. Według ich wierzeń w

tym czasie po świecie krążą
czarownice, które z chęcią

ukradną je wszystkie.

CZY WIESZ, ŻE....

Ciekawostki

W szwedzkim mieście Gävle
w trakcie okresu

bożonarodzeniowego co
roku pojawia się ogromna

słomiana figura kozła.

W niektórych słowackich
domach panuje zwyczaj
ciskania światęcznymi

potrawami w sufit podczas
wigilijnego posiłku.

Przygotowanie: Oliwier Laksander, kl. 7b

Źródło:
https://katalogmarzen.pl/pl/artykul/dziwne-
zwyczaje-swiateczne-na-swiecie?
gclid=Cj0KCQiAtICdBhCLARIsALUBFcHl
KlHp87XeYK6l7fKisiO3wyuyipH_1nnHjrm
D2um16atNYGtftKkaAiiSEALw_wcB



KĄCIK POWTÓRKOWY DO
EGZAMINU 

Powtórka

KLASISTY-



Dzisiaj bierzemy się za matematykę. Oczywiście nie da się za jednym razem przypomnieć
wszystkiego, dlatego zaczniemy od najważniejszych rzeczy.

Pola figur:

Powtórka



 
PITAGORAS

 
Większość z was pewnie już zna twierdzenie Pitagorasa, ale dla niewiedzących

przypomnę
wszystko poniżej:

 
Jeżeli trójkąt jest prostokątny, to suma

kwadratów długości przyprostokątnych jest
równa kwadratowi długości

przeciwprostokątnej.
P1 + P2 = P3

 
Jeżeli trójkąt jest prostokątny, to suma

kwadratów długości przyprostokątnych jest
równa kwadratowi długości

przeciwprostokątnej.
 

a2+b2=c2

Powtórka



ZADANIE 1
Oblicz pole trójkąta o podstawie 15 cm i wysokości 4 cm.

 
ZADANIE 2

Pole równoległoboku wynosi 132 cm2, a jego wysokość 3 cm. Oblicz, ile cm
ma podstawa tego równoległoboku.

Powtórka



 
PITAGORAS

 
Większość z was pewnie już zna twierdzenie Pitagorasa, ale dla niewiedzących

przypomnę
wszystko poniżej:

 
Jeżeli trójkąt jest prostokątny, to suma

kwadratów długości przyprostokątnych jest
równa kwadratowi długości

przeciwprostokątnej.
P1 + P2 = P3

 
Jeżeli trójkąt jest prostokątny, to suma

kwadratów długości przyprostokątnych jest
równa kwadratowi długości

przeciwprostokątnej.
 

a2+b2=c2

Powtórka

Przygotowanie: Alicja Frączak, kl. 8f



Ekokącik



JAK NIE MARNOWAĆ ŻYWNOŚCI PO ŚWIĘTACH?
W okresie świąt na stole pojawia się mnóstwo pysznych potraw, na które często
czekamy cały rok. Chcemy się nimi cieszyć i zależy nam, aby bliscy i goście również
mogli skosztować naszych specjałów. Zdarza się więc, że kupujemy za dużo składników i
przygotowujemy zbyt wiele przysmaków. W efekcie, gdy Boże Narodzenie minie, zostają nam
w lodówce przeterminowane produkty, a wiele niedojedzonych potraw musimy wyrzucić. Jest    
to bardzo poważny problem, który dotyczy wielu z nas. Poniżej przedstawiamy
proste, a zarazem skuteczne sposoby na niemarnowanie żywności.

UWAGA NA TERMIN PRZYDATNOŚCI
Mimo tłumu w sklepach i pośpiechu postarajmy się zakupy robić spokojnie. Dokładnie
sprawdźmy termin przydatności do spożycia, a produkty surowe, np. owoce, kupujmy tuż
przed świętami. Dzięki temu nie stracą świeżości, a my nie będziemy zmuszeni ich wyrzucać
i po raz kolejny iść do sklepu.

Ekokącik



DOBRY PLAN TO PODSTAWA
Zanim wyjdziemy do sklepu, zróbmy listę – ale nie tylko zakupów. Zacznijmy od
zastanowienia się, ilu będziemy mieli gości i czy ktoś z nich także przyniesie swoje
specjały. Zróbmy też spis planowanych potraw, a potem dokładnie prześledźmy przepisy i
sprawdźmy, jakie składniki będą nam potrzebne. Oczywiście kupujemy te, których nie mamy
w domu, więc to również warto sprawdzić. Na tej podstawie łatwo stworzymy listę zakupów –
będziemy dokładnie wiedzieli, co kupić, aby przygotować wystarczającą liczbę potraw. Nie
kupuj na zapas produktów, które łatwo się psują i mają krótki termin przydatności do
spożycia. Mimo że w sklepie na pewno kusić Was będą niepotrzebne rzeczy, których potem
nie zużyjecie i się zmarnują. Pamiętajcie, że im więcej produktów, tym większa szansa na to,
że coś wyląduje w koszu.
MROŻENIE LUB WEKOWANIE MA SENS
Wiele potraw można zamrozić lub zamknąć w słoiki, np. bigos, słodkie wypieki czy
mięsa, a nawet płynne, takie jak resztka sosu. Dobrze wcześniej podzielić potrawy na
porcje i
potem wyciągać je z zamrażalnika w miarę potrzeby. Aby zaoszczędzić miejsce skorzystajmy
np. z próżniowych woreczków, zamiast zajmujących dużo miejsca pojemników. Takie
zamrożone pieczywo bądź zawekowany bigos z pewnością przydadzą się np. na pierwszy
stycznia, tuż po imprezie sylwestrowej.

Ekokącik



SKOMPONUJ NOWE DANIA, CZYLI ZERO WASTE W KUCHNI
Wiele składników, a nawet pozostałości gotowych potraw może posłużyć do stworzenia
kolejnego dania. Makaron połączmy z warzywami w pyszną sałatkę, przygotujmy zapiekankę
na ciepło, a pieczeń podajmy na zimno z pieczywem i serami. Kto wie, może w wyniku naszych
kulinarnych eksperymentów, w następne święta podamy zupełnie nowy, zaskakujący przysmak.

DZIELENIE SIĘ JEDZENIEM TO MNOŻENIE DOBRA
Niektórymi potrawami możesz się podzielić z rodziną i przyjaciółmi, jak również z
osobami potrzebującymi. W wielu miastach działają jadłodajnie, fundacje oraz schroniska dla
bezdomnych, w których można zostawić niezjedzone posiłki – oczywiście nie mogą być popsute.

Mamy nadzieję, że wszystkim nam w tym roku uda się lepiej zaplanować menu na
Wigilię i obędzie się bez zbędnego wyrzucania. W końcu marnowanie to nic dobrego, a takie
zamrożone pierogi sprawdzą się idealnie np. na szybki obiad, kiedy przyjdziemy ze szkoły, a
rodzice są jeszcze w pracy.

Ekokącik

Przygotowanie: Lena Kubicka, kl. 7a



Rozrywka



Rozrywka



Chcesz podzielić się ciekawymi
informacjami? Masz uwagi, pomysły?
Napisz do nas:
gazetkasp8kalisz@gmail.com


