
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EksPress szkolny 
 

11 stycznia 2012 roku 
uczniowie Gimnazjum nr 5                    
na os. Pod Lipami w Poznaniu zebrali 
się na dworcu PKP o 7.40 rano,         
aby przywitad uczestników  rajdu 
śladami Kazimierza Nowaka                 
po Afryce. Przypomnę kim był 
Kazimierz Nowak.  Zaraz wam 
powiem. 
 
     Kazimierz Nowak urodził się 
11 stycznia 1897 r. w miejscowości 
Stryj na Podkarpaciu a zmarł 13 
października 1937 w Poznaniu. Jego  
wyprawa przez Afrykę trwała 5 lat          
i zakooczyła się  w 1936 r. Kazimierz 
Nowak przebył cały kontynent 
afrykaoski  z  północy na południe         
i z powrotem  pieszo, rowerem, 
konno i czółnem. Teraz jest patronem 
Gimnazjum nr 5 na os. Pod Lipami w 
Poznaniu.  Uczestnicy rajdu spotkali 
na trasie osoby, które pamiętają 
spotkanie z Kazimierzem Nowakiem     
w  trakcie jego wyprawy przez Afrykę. 
W całej  uroczystości brały udział kasy 
szóste szkoły podstawowej                      
i pierwsze, drugie gimnazjum oraz 

Sztafeta zakończona!      Afryka zdobyta! 
 

dziewczynki  z  czwartej  klasy, które 
wykonały „numer taneczny”                  
na powitanie podróżników.                
Gdy uczestnicy „Afryki Nowaka’’ 
weszli na hol główny dworca, 
wszystkie klasy wykrzykiwały prędzej 
wyuczone hasło: 
GIMNAZJUM NR 5 DZISIAJ WITA 
UCZESTNIKÓW AFRYKI KAZIKA  
AFRYKA, AFYKA, AFRYKA ZDOBYTA.  
AFRYKA, AFRYKA, AFRYKA KAZIKA  
 WYCZYN OGROMNY TA ESKAPADA, 
DOWODEM HARTU DUCHA NIE LADA. 
 ŻYCZYMY NASZYM PODRÓŻNIKOM 
INNYCH  WSPANIAŁYCH WYPRAW     
BEZ LIKU.  
Było też uroczyste przemówienie pani 
Dyrektor D. Mikołajczak oraz 
pamiątkowe zdjęcia z uczestnikami 
rajdu. Cały ten happening nagrywała 
telewizja. 
 

Po tym wszystkim wróciliśmy  
do szkoły  na lekcje, przez całą drogę 
powrotną , każdy mówił z przejęciem 
o tym wydarzeniu.  

 
         Patrycja Kulczyoska 

       

11 stycznia 2012 roku   
o godz. 8.00  zakooczyła 
się dwuletnia sztafeta 
śladami Kazimierza 
Nowaka, poznaoskiego 
podróżnika. 

 

 

Podpis do obrazu/grafiki. 
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razić spojrzeniem ? Jak narysować złość 

 

 

CK Zamek – Warsztaty:  Cienie i odcienie emocji 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaki kolor mają emocje? Co można wyrazid 
spojrzeniem? Jak narysowad złośd albo współczucie ?       
Na te pytania staraliśmy się odpowiedzied podczas 
spotkania Cienie i odcienie emocji w CK Zamek.  

 
7 grudnia 2011 roku razem z naszą wychowawczynią 

Panią Karoliną Stelmaszyk oraz z Panią Karoliną Jackowską my, 
czyli klasa 5c, pojechaliśmy do CK Zamek w Poznniu. Obie 
panie miały pełne ręce roboty, by zapanowad nad naszą 
rozkrzyczaną i rozbrykaną klasą. Warsztaty rozpoczęły się           
o godzinie 11:00. 

Do dyspozycji otrzymaliśmy jeden bardzo duży arkusz 
szarego papieru. Naszym zadaniem było namalowanie różnych 
kształtów ust, oczu i nosów. Wzięliśmy się zatem szybko          
do pracy. Każdy z nas miał inny pomysł, więc z zadania 
wywiązaliśmy się doskonale. 

 
Następnym etapem było  wycięcie ich z arkusza papieru               
i posegregowanie. Każdy z uczestników został zaopatrzony         
w kartonowy arkusz, na którym miał narysowad pisakami 
obwód głowy  

 

 

Ale zabawa z tymi farbkami ;) A może by tak 

kogoś nimi pobrudzić ? ;)  
Zabawa była niesamowita, szczególnie utalentowani              
w wyrażaniu emocji okazali się jak zwykle nasi koledzy, 
których energia i pomysłowośd po prostu nie znała granic. 
Było dużo śmiechu i jak zwykle dużo zawodu, gdy zajęcia 
dobiegły kooca. Wszystkim humory dopisywały, a nasza Pani 
Wychowawczyni udokumentowała wszystko jak zawsze 
ciekawymi, wesołymi fotografiami. 

 

Milena Aleksandrowicz 

 
 

 
 

Kolorowy świat Emilki ;)  
 

 
 
 
Na „naszych” głowach nakleiliśmy oczy, usta i nosy. 
W ten sposób powstały twarze  - maski                       
z najróżniejszymi minami. Miały one nam pokazad 
emocje takie jak: złośd, radośd, zdziwienie, smutek 
czy zdenerwowanie. Każde spojrzenie, każdy wyraz 
ust odzwierciedlały coś innego. Intensywnośd 
emocji wzmacniały też zastosowane ostre kolory. 
Wiadomo, że pastelowe barwy dają uczucie 
spokoju, łagodności, a intensywne barwy 
wprowadzają niepokój, zmuszają do ostrożności. 

 Mieliśmy okazję uzmysłowid sobie,              
że nawet lekki grymas ust czy zmrużenie oczu może 
innym ludziom wiele powiedzied o tym, co czujemy. 
Finałem naszych warsztatów było założenie tych 
masek na twarze, by pokazad różne emocje.  
 



 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Wszyscy zadowoleni z warsztatów 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Warsztaty tworzenia mydełek 
 

  

Przygody Młodych Detektywów 

    

   Gdy dziwnie podejrzani panowie już sobie 
poszli , my weszliśmy do bloku nr 11.To co tam 
zobaczyliśmy było przerażające. Wszędzie była 
krew i szczątki ludzi. Wyglądało na to , że była 
to najbardziej straszna zagadka , którą mieliśmy 
rozwiązad. 
 Inspektor Fort już na nas czekał.  
-Słuchajcie. Wczoraj w nocy słyszano strzały        
z pistoletu w tym bloku. Mieszkaocy mieli rację. 
Ktoś sprytnie zakradł się do tego bloku, 
poczekał na większą ilośd ludzi i zaczął 
mordowad. Zginęło 5 osób. Mianowicie: 
Profesor Śliwioski, p. magister Rzepioska, Szeryf 
Wongolg oraz pracownicy laboratorium               
w Stanach Zjednoczonych tj. Sanni Miller i Rolly 
Macloj. Morderstwo odbyło się o 23:28. 
-Ale jak to? Wszystkich naraz zabito?! 
-  Najwyraźniej tak! –Odparł Fort. I waszym 
zadaniem jest znaleźd sprawców i powód 
zabicia.  
- Tak jest ! Wykrzyknęliśmy chórem. Nie 
ukrywam. Nawet ja się bałam tak poważnej 
misji.  
Gdy opuściliśmy blok 11 , poszliśmy do biura, 
aby wziąd jeszcze z niego notes i zestaw 
szpiegowski.          cdn.
     

 

Dnia 24 listopada wraz z panią Karoliną Stelmaszyk udaliśmy się                      
do pracowni Sztuka Puka na niesamowite warsztaty tworzenia mydełek. 
Początkowo my,  czyli chłopaki - mieliśmy pewne obawy:  Czy to nie jest zajęcie 
tylko dla dziewczyn ? W koocu jesteśmy już całkiem dorośli i nie będziemy się 
bawid ozdabianiem kwiatów i serduszek. To dobre dla kobiet, co nie? 
 

Wkrótce okazało się, że byliśmy w błędzie. Każdy wybierał dla siebie 
zapach. Dziewczyny „dziewczyoskie”, a my, chłopaki, same porządne – wiadomo - 
zapach coli , czekolady, wanilii i banana. Dziewczyny zdecydowały się na papaję , 
gumę balonową i pomaraoczę z goździkami. Mieliśmy też do wyboru kolor:       
zielony,  żółty, niebieski bądź czerwony. Do mydełek dodawaliśmy wiórki 
kokosowe, ziarna słonecznika , mniejsze mydełka , gwiazdki, muszelki i wiele 
innych. Nie trzeba było długo czekad, by zobaczyd swoje dzieło. Wszyscy byliśmy 
zachwyceni, a WEDŁUG MNIE BYŁO PO PROSTU EKSTRA!!!!!  Zresztą – zobaczcie 
sami ;)  

 
Mikołaj Hoffman 

 

 

 

Oto ja i  moje dzieło. 

 

 

 

 

Strona 2 styczeń 2012 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do tej pory myśleliśmy, że suszarki są tylko w salonie 
fryzjerskim … nic bardziej mylnego ;) 

 
-Artystka przy pracy ;)  prawda, że pięknie ? ;) 

Warsztaty Transfer grafik na tkaninie   
w pracowni Kreatywnie. 

 

Oto ja – we własnej skromnej osobie ;) W tle oczywiście 
pracownia ;) Fotograf – pani Karolina Stelmaszyk ;)  

 

Podpis do obrazu/grafiki. 

Podpis do 

obrazu/grafiki. 

Dnia 24.11.2011 roku odbyły się 
warsztaty Transfer grafik na tkaninie                  
w pracowni Kreatywnie.  
Trzeba przyznad ze wycieczka była naprawdę 
liczna: aż 3 osoby: Kacper, Marcin i ja, Olga. 
Nie bardzo było wiadomo kto jest opiekunem: 
ja wyglądałam jak mama Marcina, pani 
Karolina - jak mama Kacpra. Oto przykład jak 
sztuka łączy pokolenia ;)  

Kiedy tylko weszliśmy do studia, 
prowadząca warsztaty - pani Natalia - zdziwiła 
się, jacy jesteśmy otwarci na wszelkie 
propozycje. Chłopcy cały czas gadali, zadawali 
niezliczoną ilośd pytao, np. kiedy będzie 
przerwa na herbatę (Marcin) ;) Osobom 
postronnym mogłoby się wydawad,                  
że robimy różne dziwne rzeczy – toczymy 
bitwę na suszarki i pędzle, prowadzimy kłótnie 
o klej, zanurzamy zdjęcia w wodzie … wszystko 
jednak miało swoje znaczenie. Naszym 
głównym celem było stworzenie torby               
z wybranym przez siebie motywem - zdjęciem. 
To właśnie nazywamy transferem. Dodatkowo 
uczyliśmy się ozdabiad torbę przy użyciu 
szablonów, liter, wzorów, stempli akrylowych    
i specjalnych farb do tkanin oraz konturówki. 
Nie było to łatwe zadanie i szczerze mówiąc 
każdy miał wątpliwości, czy mu się uda.          
Po dwóch godzinach intensywnej pracy 
okazało się jednak, że niesłusznie wątpiliśmy   
w swoje możliwości ;) Praca zakooczyła się 
pełnym sukcesem. Dowiedzieliśmy się również, 
jak można taką torbę lub koszulkę wykonad 
samodzielnie w domu, co jest nam do tego 
celu potrzebne i jak wykorzystad wszelkie 
materiały. Pani Karolina, opiekun naszej 
cudownej wycieczki, również uczestniczyła      
w warsztatach – głównie bawiąc się w 
fotografa   i robiąc niezliczoną ilośd zdjęd (jak 
widad;)).  

Po mile spędzonym w pracowni dniu 
nadeszła w koocu godzina powrotu do domu, 
co zapewne szczególnie ucieszyło panią 
Natalię, (prawdopodobnie do tej pory 
odpoczywa, próbując nacieszyd się ciszą)   
Droga powrotna upłynęła nam w przemiłej 
atmosferze – gadający chłopcy z nadmiaru 
emocji zasnęli w tramwaju, dzięki czemu pani 
Karolina i ja mogłyśmy odetchnąd ;) Mamy 
jednak nadzieję, że niedługo znowu 
wybierzemy się na podobne warsztaty – 
naprawdę warto !  

Olga Szymczak (Małpa) @  
styczeń 2012 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Autorzy artykułu czyli my – Dawid i Marcin – oraz  Adi o jakże uroczym przezwisku, wymyślonym przez panią 
od angielskiego – nie możemy jednak zdradzid szczegółów ;)  
 

 

 

 

 

pechowiec przyzna, że tak, usłyszy od Pana Wiśniewskiego: 
"NIE ZAUWAŻYŁEM". Kilka lekcji i już wiemy, jak się 
zachowad - trzeba się po prostu zgłosid! Na tym jednak     
nie koniec atrakcji na matematyce. Czas umila nam również 
Magda, nasza utalentowana koleżanka, która czasami nuci 
piosenki ;)  
 

Nasza klasa słynie też z ogromnej solidarności. Jest 
ona tak wielka, że gdy tylko widzimy, jak któryś z naszych 
kolegów jest bity lub prześladowany (Hubert) to zaraz 
ochoczo dołączamy do akcji. Oczywiście Hubert cieszy się    
z tego zainteresowania swoją osobą – jak widad na zdjęciu.  

 
 

Nie zapomnieliśmy również o naszej kochanej Pani 
wychowawczyni Sylwii Obst. Nie wiemy, jak z nami 
wytrzymuje ;) Pozdrawiamy całą klasę, Panią i całe grono 
pedagogiczne :)  

              
BYLE DO WAKACJI !!! 

Marcin Olenderek, Dawid Szymaoski 

  

II c gimnazjum w szczerym opisie Marcina i Dawida 

Witamy wszystkich - tu Marcin Olenderek             
i Dawid Szymaoski. Chcielibyśmy w skrócie przedstawid 
wam naszą cudowną klasę II c gimnazjum. 
 

Nasza klasa jest bardzo znana z tego,                  
że większośd uczniów nie lubi chodzid do szkoły.            
W związku z tym często nie trafia na lekcje, ponieważ 
gubi się w połowie drogi :)  Musicie to zrozumied – droga 
do szkoły jest naprawdę skomplikowana. Oczywiście 
nam to nie przeszkadza, ale nauczycielom niezbyt chyba 
odpowiada.  

 
Uwielbiamy matematykę. Dziewczyny z naszej  

klasy w składzie: Agata, Paulina, Eliza, Magda, Olga G., 
Olga S., Patrycja, Nicole i Dominika, prowadzą niezwykle 
interesujące dyskusje z Panem Jerzym Wiśniewskim. 
Chcą znad wszelkie szczegóły jego życia np. Czy ma Pan 
rower ? Gdzie Pan ma działkę? Nasz nauczyciel ma 
jednak swoje sposoby, by nie zwariowad w II c. Jeśli ktoś 
coś zacznie mówid, Pan grzecznie pyta: "PRZEPRASZAM 
BARDZO, CZY TY CHCIAŁEŚ/AŚ COŚ POWIEDZIED?".  Jeśli 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpis do obrazu/grafiki. 

 

 

Fotoreportaż z wystawy plastycznej 
OCZY AFRYKI Sztuka kadrowania. 
Pomysłodawca i opiekun wystawy: 
p. Ewa Grocholska 
Prace: uczniowie klasy II gimnazjum 

     Styczeń 2012 

 

 

 
Nie istnieje nic takiego, czego by 

sztuka nie mogła wyrazid. 

 
Oscar Wilde 



 

 
 

 

 

 
 

Otworzyd głowy… 
 
 
 

Wywiad z p. Ewą Grocholską, nauczycielem plastyki i techniki 
 
Z.K.:  Dziękuję, że znalazła pani czas, by udzielid mi wywiadu. Pracuje pani w naszej szkole od kilku miesięcy                        
i na pewno wszystkich zainteresują pewne informacje. 
Jest pani nauczycielem plastyki. Jaki kierunek studiów trzeba skooczyd, żeby nim zostad? 
E.G.:  Trzeba skooczyd Akademię Sztuk Pięknych – jeden z wydziałów: Grafikę, Malarstwo, Rzeźbę i   zrobid 
przygotowanie pedagogiczne albo skooczyd Edukację Artystyczną i wtedy od razu pracowad jako nauczyciel. 
Z.K.:  Czy to trudne studia? Czy może nam pani o nich coś powiedzied? 
E.G.:  Studia są bardzo ciekawe, ale dosyd drogie, ponieważ trzeba sobie kupowad dodatkowe materiały tj. farby, różne 
płótna do malowania, nie wystarczają same książki. Bardzo polecałabym te studia, np. grafikę komputerową, która się 
bardzo sprawdza w pracy w agencji reklamowej albo przy animacji.  
Z.K.:   Od jak dawna jest pani nauczycielem? 
E.G. :  już szósty rok. 
z.k.:   Co jest dla pani najważniejsze w zawodzie nauczyciela plastyki? 
E.G.:  Najważniejsze jest, by otworzyd głowy uczniom, zmusid ich do twórczego myślenia. Niech nie myślą schematami, 
niech zaczną w twórczy sposób rozwiązywad problemy. 
Z.K.:  Na korytarzu szkoły pojawiły się wystawy, szkolna galeria. Skąd pani  czerpie na nie  pomysły? 
E.G.:  Nie wiem. Z głowy. Takie są predyspozycje człowieka, że po prostu ma to jakby w swojej osobowości. 
Dodatkowo oczywiście pomaga wykształcenie. 
 Z.K.:  Czy uczniowie chętnie współpracują i oddają prace? 
E.G.:  Bardzo chętnie. Niektórzy uczniowie nawet proszą o wystawienie, niestety musza czekad w kolejce. Prac tak się 
namnożyło, że wszystkich w tym samym  czasie  nie można wystawid. Prace są składowane i czekają na swoją kolej.  
Z.K.:  Czy widzi pani wśród swoich uczniów jakieś  talenty? 
E.G.:  Tak,  jest bardzo dużo talentów, ale nie wszyscy są zainteresowani twórczością. Szkoda, że nie rozwijają swych 
talentów. 
Z.K.:  Co może im pani podpowiedzied? 
E.G.:  Co mogę im podpowiedzied? Hm…  Niech wnikliwie obserwują naturę, ponieważ stamtąd się czerpie inspirację. 
Niech słuchają moich korekt i poszerzają swoją wiedzę, chodząc na koło plastyczne. Niech nie boją się pokazywad 
swoich prac. 
Z.K.:  Czy może nam pani zdradzid jaki obraz z historii sztuki lubi pani najbardziej? 
E.G.:  Jest ich tyle, że nie potrafię wymienid jednego konkretnego. Najbardziej lubię takiego rzeźbiarza Augusta 
Rodina, który tworzył w XIX wieku. 
Z.K.:   A nad czym pracuje pani w wolnym czasie? 
E.G.:  Czasami wykonuję zlecenia wykonania kopii znanych obrazów do różnych części świata: Niemiec, Danii. 
Wykonuję ilustracje do książek dla dzieci 
Z.K.:   Jaki kierunek malarstwa lubi pani najbardziej? 
E.G.:  Najbardziej lubię grafikę warsztatową. Najpierw robi się matrycę, a potem odbija w wielu egzemplarzach. A tak 
poza tym, rysunek wykonany sepią, taką brązową kredką do malowania. 
Z.K.:   Czego można pani życzyd w Nowym Roku? 
E.G.:  Nie wiem, może takich uczniów jak wy…  Żeby się rozwijali, żeby więcej uczniów chodziło na koło plastyczne. 
Z.K.:  Tego właśnie pani w imieniu redakcji życzę. Dziękuję. 
Wywiad przeprowadziła Zuzanna Kurowska 
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Piłkarze Lecha Poznao - Marcin Kikut i Ivan Djurdjevid w Zespole 
Szkół z Oddziałami   Sportowymi nr 1 

W dniu 13 stycznia naszą szkołę odwiedzili piłkarze Lecha Poznao - Marcin Kikut i Ivan 
Djurdjevid. Czekali na nich wszyscy szkolni kibice i entuzjaści piłki nożnej. Na to spotkanie 
czekaliśmy około miesiąca, przygotowując się solidnie do wywiadu. Spotkanie prowadzili Dawid 
Januszczak i David Solomon z klasy Ia, wprawdzie nie trenują piłki nożnej, ale wiedzą, co to znaczy 
sport wyczynowy, trenując od pierwszej klasy pływanie.  

Nasi goście pojawili się punktualnie, w dobrych nastrojach. Z uśmiechem obejrzeli 
przygotowaną prezentację na temat Lecha, fragmenty najciekawszych sytuacji na boisku. Potem 
odpowiedzieli na nasze pytania. Były opowieści o początkach kariery, ciężkiej pracy, najlepszych     
i najsłabszych meczach. Z uwagą przyjęliśmy słowa Marcina Kikuta o tym jak trudno mu było 
pogodzid naukę z treningami, kiedy był w naszym wieku. Dowiedzieliśmy się także co robi 
sportowiec w wolnym czasie. Marcin Kikut czyta biografie, wspomnienia. Spotkanie przebiegło       
w sympatycznej atmosferze. Goście otrzymali w prezencie książkę o wyprawie Kazimierza 
Nowaka, patrona Gimnazjum nr 5  i chyba ta pozycja przypadła im do gustu. 

Gdy goście opuścili szkołę walczyliśmy o pamiątki, zdjęcia, ulotki, jakie dla nas zostawili. 
Oby więcej takich spotkao w naszej szkole. 

 

 

W kolejnym numerze: 

Wywiad z p. S. Obst  
i p. D. Ciarką 

Jazda konna – moja pasja 

Sport, dlaczego nas „kręci”? 

Sonda: mój ulubiony 
sportowiec 

Relacja z Drzwi Otwartych w 
Gimnazjum nr 5 

Recenzje gier komputerowych 
i powieści dla młodzieży 
 

 

 


