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Aktualności
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Obchody 77. rocznicy 
zakończenia okupacji niemieckiej w Kaliszu
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Aktualności

23 stycznia 2022 roku odbyły się obchody 77. rocznicy zakończenia okupacji 
niemieckiej w Kaliszu. 

Delegacja z naszej szkoły złożyła pod tablicą pamiątkową wiązankę kwiatów oraz 
znicz pamięci. W składzie reprezentacji pocztu sztandarowego znaleźli się: 

Antonina Derbich, Zofia Barańska oraz Marcel Wośko.  

W wyniku okupacji niemieckiej liczba ludności spadła z 81 052 (1938 r.) do 42 926 
(1945 r.). Kres okupacji niemieckiej w Kaliszu nastąpił po wkroczeniu do miasta 

oddziałów Armii Czerwonej 23 stycznia 1945 roku. Tym samym znaleźliśmy się pod 
wpływem sowietów. Pełną wolność odzyskaliśmy dopiero po roku 1989.
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Aktualności

W wyniku okupacji niemieckiej liczba ludności spadła z 81 052 (1938 r.) do 42 926 
(1945 r.). Kres okupacji niemieckiej w Kaliszu nastąpił po wkroczeniu do miasta 

oddziałów Armii Czerwonej 23 stycznia 1945 roku. Tym samym znaleźliśmy się pod 
wpływem sowietów. Pełną wolność odzyskaliśmy dopiero po roku 1989.
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Aktualności
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Fot.: „Latarnik Kaliski”/Facebook



Podsumowanie konkursu plastycznego 
„Moja ulubiona książka”
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Aktualności

11 stycznia 2022 roku odbyło się podsumowanie konkursu plastycznego pt. 
„Moja ulubiona książka”. 

Wicedyrektor Szkoły - pani Beata Kowalska - wręczyła uczestnikom nagrody 
i dyplomy.
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Aktualności

Wśród uczniów klasy 2b laureatami zostali:

I miejsce – Alicja Kacprzak

II miejsce ex aequo – Marianna Tomczyk, Tymoteusz Kondel

III miejsce – Nadia Faustyniak
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Aktualności

Wśród uczniów oddziału przedszkolnego laureatami zostali:

I miejsce – Oliwier Mądry

II miejsce ex aequo – Zuzanna Pogorzelec, Oliwia Dyonizy

III miejsce – Maja Korasiak

Gratulujemy!
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Aktualności
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Aktualności
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Aktualności
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XXX finał WOŚP
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Aktualności

30 stycznia 2022 roku odbył się 30. Finał 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 

Nasza szkoła postanowiła dołączyć do akcji. 
Łącznie zebraliśmy kwotę 1853,11 zł. 
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Aktualności

W tym roku fundusze były zbierane na dziecięcą okulistykę. Po zakończeniu zbiórki 
Jerzy Owsiak przekazał, że w jej trakcie udało się zebrać 136 282 325 zł. Jest to 
nowy rekord Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W ubiegłym roku zbiórka 

zakończyła się wynikiem 127 495 626 zł. 
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Wywiady
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Wywiad z przewodniczącym szkoły –

Kajetanem Wacowskim

2020



Wywiad z przewodniczącym szkoły

Rozmawiamy z uczniem klasy 8a – Kajetanem Wacowskim, który we wrześniu został 

wybrany przez uczniów naszej szkoły na przewodniczącego. 
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Wywiad z przewodniczącym szkoły

Zofia i Aleksandra: Jak się czujesz w roli nowego przewodniczącego szkoły?

Kajetan Wacowski: Czuję się bardzo dobrze w tej roli, chociaż czasami jest to dla mnie 

męczące. 

Z., A.: Czy trudno jest pełnić tę funkcję?

K.W.: Nie jest szczególnie trudno pełnić funkcję przewodniczącego, jednak czasami 

jestem obarczony dodatkowymi obowiązkami. 

. 
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Wywiad z przewodniczącym szkoły

Z., A.: Co Cię przekonało do zgłoszenia się do naborów na przewodniczącego szkoły?

K. W.: Do zgłoszenia przekonała mnie głównie moja klasa oraz przyjaciele. 

Z., A.: Jak zareagowałeś na informacje, że wygrałeś wybory? 

K. W.: Ucieszyłem się, ale nie byłem zdziwiony, po tym, jak się pytaliśmy innych, na 

kogo głosowali.

. 
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Wywiad z przewodniczącym szkoły

Z., A.: Podoba ci się bycie przewodniczącym szkoły?

K. W.: Z byciem przewodniczącym to nie jest tak, że jest dobrze, albo że niedobrze. 

Zależy, od której strony spojrzeć, ale raczej jest to przyjemna funkcja.

Z., A.: Czy chciałbyś coś zmienić w naszej szkole?

K. W.: Na ten moment spotkamy się z ograniczeniem, jakim będzie nauka zdalna, ale 

chciałbym dodać nagłośnienie, które by służyło aktywnym przerwom.  
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Wywiad z przewodniczącym szkoły

Z., A.: Czy będziesz tęsknić za czymś po opuszczeniu tej szkoły?

K. W.: Na pewno będę tęsknił za znajomymi i niektórymi nauczycielami.

Zofia Barańska, Aleksandra Tkacz (kl. 8a)
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Kącik literacki
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Kącik literacki
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Recenzja



Kącik literacki

„Ulysses Moore. Wrota Czasu” (Tom I) - Pierdomenico Baccalario

Gatunek literacki: fantastyka
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Kącik literacki

Akcja powieści dzieje się ok.2004 roku w miasteczku Klimore Cove w Kornwalii. 

Książka opowiada o dzieciach- Ricku Banerze oraz jego rodzeństwie Jasonie 

i Juli. Stopniowo odkrywają one sekret Willi Argo, znajdują tam zadrapane drzwi 

zamknięte na cztery spusty. Ciekawe postacie sprawiają uczucie jakby porwały 

nas w tę całą historię, czujemy się tak jakbyśmy stali obok nich przed 

zadrapanymi drzwiami.
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Kącik literacki

Tam przynajmniej się wszystko zaczyna, a gdzie się kończy? Może wcale 

się nie kończy? Może jest to historia z której nie ma powrotu i już na 

zawsze zostaje się myślami w małym nadmorskim miasteczku? 

Julia Rubińska (kl. 7a)
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Kącik literacki

Jest to najbardziej tajemnicza książka jaką czytałam. Lektura pasuje absolutnie 

do każdego, czy jest się miłośnikiem kryminałów, fantastyki, romansów, 

dramatów, przygodowych książek czy też innych. Każdy znajdzie coś dla siebie. 

Nie jest długa ani skomplikowana, choć nawet to nie ma znaczenia. Jeśli książka 

jest ciekawa to długość i zawiłość są nieistotne. 
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Julia Rubińska (kl. 7a)



Kącik literacki
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Porada językowa



Kącik literacki

Jeżeli udzielamy wywiadu lub po prostu się wypowiadamy przed kimś, kto 

nie jest dla nas bliską osobą, należy używać odpowiedniego słownictwa. 

Brzmi to lepiej i przyjemniej się tego słucha. 
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Kącik literacki

Ważne jest również to, żeby niepotrzebnie nie powtarzać tych samych 

wyrazów, nawet wtedy, kiedy rozmawiamy z koleżanką lub kolegą. Takie 

rozmowy stają się mniej interesujące i łatwo się do nich zniechęcić. Jest 

dużo określeń, których możemy użyć zamiast słowa "fajny, fajna, fajne". 

Wzbogacajmy nasz język synonimami.

Za: Miodek J., Kiedy fajnie, a kiedy miło i przyjemnie, [w:] tegoż, Ojczyzna polszczyzna dla uczniów, Gdańsk 2016
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Maria Błaut (kl. 7a)



Warto wiedzieć…
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Warto wiedzieć…

Ciekawostki o walentynkach…
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Warto wiedzieć…

1. Walentynki to święto zakochanych przypadające co roku 14 lutego.

2. Nazwa pochodzi od św. Walentego.

3. Walentynki są obchodzone w południowej i zachodniej Europie od 

średniowiecza. Europa północna i wschodnia dołączyła do walentynkowego 

grona znacznie później.
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Warto wiedzieć…

38

4. Symbolami tego święta są czerwone serca, kwiaty, kartki i amor.

5. W Polsce walentynki obchodzone są od lat 90.

6. Kiedyś ludzie pisali walentynki za pomocą łatwych szyfrów/zagadek.
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Warto wiedzieć…

39

7. Na całym świecie na walentynki wysyła się około miliarda kartek 
walentynkowych.

8. Pierwszą wzmiankę o walentynkach można odnaleźć w poemacie z 1382 
roku. Mowa tutaj o dziele „Sejm Ptasi” (ang. „The Parliament of Fowles”), 
którego autorem jest Geoffrey Chaucer.
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Warto wiedzieć…

9. Najdroższa kartka walentynkowa była wykonana ze złota. Zdobiło ją serce z 
diamentów, szafirów i brylantów. Był to walentynkowy prezent dla 
śpiewaczki operowej Marii Callas.

10. W Stanach Zjednoczonych w walentynki sprzedaje się prawie 
200 milionów róż.
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Aleksandra Tkacz (kl. 8a)



Rozrywka
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Rozrywka

Przeskakuj co trzecią literę i odczytaj hasło. Zacznij od litery wyróżnionej.

jgwbtanjlphebynpotnjypanhyegtksungtachdiosalzpoeiydb

głchcaozchapisq
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Ogłoszenia
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Ogłoszenia

Uwaga, uczniowie klas 5-7!

Jeśli chcesz współtworzyć z nami szkolne czasopismo, zgłoś się do opiekunów zespołu 

redakcyjnego. Czekamy na Was! :)
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Chcesz podzielić się z nami ciekawymi informacjami? Napisz do nas:

gazetkasp8kalisz@gmail.com
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