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Fotografia Ray’a McManusa  zrobiła         

na mnie największe wrażenie spośród 

wszystkich fotografii na wystawie. 

Przedstawia ona mecz rugby w strugach 

deszczu pomiędzy klubami ze stolicy 

Irlandii, Dublinu. Obydwa kluby zostały 

utworzone dla byłych uczniów dwóch 

miejskich szkół. Z fotografii można 

wywnioskowad, ze każdy z zawodników 

walczy o metr kwadratowy boiska, każdy 

chce wygrad i zdobyd upragniony awans 

do Champions  Leauge. Cała drużyna gra 

na 100% swoich możliwości, nikt nie 

martwi się o kontuzje, własne zdrowie, 

czy „jakiś tam” brud. W takim spotkaniu 

widad walkę o piłkę, której ja jestem 

fanem. 

Dawid Januszczak 

Zdjęcie Samuela Arandy jest współczesną 

Pietą. Przedstawia matkę Fatimę al-Qaws 

przytulającą swojego osiemnastoletniego 

syna  cierpiącego wskutek rozpylenia 

gazy łzawiącego po zamieszkach 

ulicznych w Jemenie. 

Tomek Kossyk 

 

Ponad 150 najlepszych prasowych zdjęd           
z całego świata mogliśmy oglądad od 29 
kwietnia do 19 maja w Poznaniu. Klasa I a 
gimnazjum też wybrała się, by zwiedzid 
wystawę. Oto  jej wrażenia. 

„Tsunami” Toshiyuki Tsunenari 

Na fotografiach przedstawione są 

ludzkie tragedie, pokazują one  Ziemie 

jako miejsce ciągłych nieszczęśd                 

a człowieka jako malutkiego i słabego 

wobec sił natury. Te zdjęcia pokazują 

apokalipsę ludzkości. 

                                 Piotr Jaraszkiewicz 

Z tych fotografii wyłania się obraz 

rodem z filmu katastroficznego, wygląda 

jak koniec świata, a dla ludzi, którzy       

go przeżyli, na pewno takim był. Te 

zdjęcia pokazują, ze człowiek z naturą 

nie ma szans. 

                                         Kamil Kolasioski                                
Więź pomiędzy matka i synem jest 
bardzo silna. Zdjęcie otrzymało nagrodę 
Fotografia Roku 2011, pokazuje 
cierpienie narodów wschodu z powodu 
panujących tam rządów. 
                        Jan Biedny 

 

Word Press Photo w Poznaniu 

„Aby przykuć 

Arabska Pieta Samuela Arandy 

Jedna z nagrodzonych fotografii 

„Tsunami” Toshiyuki Tsunenari 
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budowane jako ziemskie 
odzwierciedlenie gwiazdozbioru 
Oriona. Egipski bóg Ozyrys 
utożsamiany był z gwiazdozbiorem 
Oriona, prawdopodobnie też z tego 
powodu wybudowano na terenie 
nekropolii Memfickiej szereg 
piramid odpowiadających swym 
położeniem gwiazdom tego 
gwiazdozbioru. Bauval i Hancock 
ustalili korzystając z obliczeo 
komputerowych, że układ Oriona     
i piramid pokrywały się w sposób 
idealny w 10500 roku p.n.e. 
Zdaniem badaczy oznacza to,         
że chociaż budowa piramid 
zakooczyła się około 2500 p.n.e., 
to jednak plan całego kompleksu 
powstał 8000 lat wcześniej. 
Co o tym myślicie? Czy zaciekawiła 
was Wielka piramida? 
 
Oprac. Z. Kurowska 

 

Wielka Piramida 

 

Piramida Cheopsa 

Największa i najbardziej tajemnicza 
piramida w kompleksie piramid     
w Gizie nosi imię Cheopsa. Jest 
dobrze zachowanym cudem 
świata. Piramida ta stoi dokładnie 
na osi północ - południe. Wysokośd 
piramidy, jeżeli pomnożymy przez 
1000000000, to otrzymamy średnią 
odległośd Ziemi od słooca. 
wszystkie cztery ściany boczne 
Wielkiej Piramidy nie są płaskimi 
trójkątami, lecz mają wklęśnięcia. 
Powodują one, że podczas 
równonocny wiosennej i jesiennej, 
tuż po wschodzie słooca oświetlana 
jest jedynie połowa ściany bocznej. 
Czy wiedzieliście, że piramida 
Cheopsa i dwie inne piramidy są 
równe pasowi Oriona? 
W 1994 roku Robert Bauval          
w książce "The Orion Mystery" 
przedstawił teorię wykazującą,      
że piramidy IV Dynastii były 
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O prawości… 

     W społeczeostwie panuje opinia, 

że człowiek prawy to w obecnych 

czasach rzadkośd. Chciałbym 

udowodnid, że prawi ludzie zasługują 

na podziw i są godni naśladowania. 

Przede wszystkim, trzeba najpierw 

zdefiniowad pojęcie prawego 

człowieka. Jest to osoba, która może 

służyd za wzór dla reszty 

społeczeostwa, jest inteligentna, 

rozsądna, oraz ma własny, 

uporządkowany system wartości. 

     Pierwszym argumentem, jaki 

przytoczę jest pozytywny wpływ 

takich osób na resztę społeczeostwa. 

Potrafią oni zmobilizowad innych            

do pozytywnych i przynoszących 

chwałę działao. Sprawiają, że ich 

towarzysze mają poczucie zadania, 

misji. Mogą również wykrzesad z nich 

całą odwagę lub siłę. Przykładem           
do powyższego argumentu, może byd 

postawa hrabiego Rolanda – 

bohatera „Pieśni o Rolandzie” - 

podczas wojny z Saracenami. 

Frankijski rycerz motywuje swoich 

wojskowych, aby ci walczyli w imię 

Boga i ojczyzny. Nie wzywa również 

posiłków, ponieważ nie byłoby             

to honorowe i świadczyłoby o jego 

strachu i bezsilności. Niestety, 

pomimo bohaterskiej 

Niestety, pomimo bohaterskiej postawy, nie udaje mu się zwyciężyd.                 

Za kolejny argument posłuży mi nauka, płynąca z działao osób prawych. 

Potrafią oni wskazad odpowiedni sposób postępowania ludziom, którzy 

błądzą, lub po prostu nie żyją pełnią życia. Czasami – nawet o tym             

nie wiedząc – odrzucamy pomoc takich osób.  Jednak zdarza się również, 

że zmieniają oni nasze losy, wpływają na nasz sposób postrzegania 

świata. Za przykład takiej osoby, posłuży mi jeden z bohaterów książki pt.  

„Stowarzyszenie umarłych poetów”  – John Keating. Ukazał on uczniom 

akademii Welton nowy sens życia, nauczył ich czerpad z niego jak 

najwięcej. Pokazał też, jak dążyd do realizacji swoich marzeo i pragnieo. 

     Powyższe argumenty dowodzą tezy, że prawi ludzie zasługują               

na podziw i warto ich naśladowad. Ich istnienie jest również ważne, aby 

istniał moralny punkt odniesienia dla reszty osób. Chod jest ich coraz 

mniej, to warto słuchad takich osób, aby nasze życie wyglądało lepiej.      

Piotr Jaraszkiewicz 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Podpis do obrazu/grafiki. 
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Reporterski okiem….. Zdjęcia: K. Pańczak 

 

Z ulic Poznania 

Śmiertelny wypadek                

na ulicy Prymasa 

Augustyna Hlonda w 

Poznaniu.                               

Do wydarzenia doszło 

31.01.2012 roku  po godz. 

17.00, koło stacji paliw 

„Orlen” przy Moście Lecha. 

Samochód osobowy marki Fiat 

Seicento wjechał na linę 

holownicza pomiędzy dwoma 

dźwigami. Lina w kilka sekund 

zerwała dach osobówki. 

Pięddziesięcioletnia kobieta, 

która jechała tym 

samochodem, zginęła                

na miejscu.             Aby dostad 

się do ofiary wypadku strażacy 

cięli zgnieciony pojazd przy 

pomocy specjalnego sprzętu. 

Niestety, gdy na miejsce 

dotarła karetka, lekarz 

stwierdził zgon kobiety. 

Policja pod nadzorem 

prokuratury wyjaśnia 

przyczyny wypadku. 

Przejazd w stronę Ronda 

Śródki przez kilka godzin był 

utrudniony, trzy z czterech 

pasów drogi w tym 

kierunku były zablokowane. 

   

          Kacper Paoczak 

 

  Zdjęcia z oględzin policji na miejscu wypadku 
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Wielkie futbolowe święto – XIV Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej 
UEFA EURO 2012 

Najważniejsze informacje: 
Grupa A: Polska, Grecja, Rosja, Czechy 
Grupa B: Holandia, Dania, Niemcy, Portugalia 
Grupa C: Hiszpania, Irlandia, Włochy, Chorwacja 
Grupa D: Ukraina, Szwecja, Francja, Anglia 
Mecze Polski w grupie A: 
 8.06 – Polska – Grecja 
12.06 – Polska - Rosja 
16.06 – Czechy – Polska 
Strefa Kibica w Poznaniu: Plac Wolności ( strefa piłki) i Aleja K. 
Marcinkowskiego ( strefa rekreacji i zabawy ) 
Strefa Junior dla najmłodszych – zajęcia plastyczne, sportowe, gry 
edukacyjne, pokazy filmowe. 

 



      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Word Press Photo W RELACJI GIMNZAZJALISTÓW 

Osobiście, zrobiła na mnie największe 
wrażenie fotografia autorstwa Salil 
Bera, która przedstawia leoparda 
atakującego cywila po ucieczce             
z rezerwatu Mahananda Wildlife 
Sanctuary, w zachodnim Bengalu,      
w Indiach. Zwierzę nie zostało 
odpowiednio uśpione i z brutalnością 
zaatakowało człowieka. Znakomicie 
przedstawiony dynamizm sytuacji, 
doskonałe wyczucie momentu przez 
fotografa .  Zdjecie zostało zrobione, 
gdy brakowało zwierzęciu paru 
centymetrów do schwytania ofiary. 
Mężczyzna doznał powierzchownych 
ran, a leopard został zabity. Zdjęcie 
otrzymało Honorowe wyróżnienie 
pośród zdjęd pojedynczych                      
w kategorii: Wiadomości. 
David Solomon                             
Zdjęcia z 14. Mistrzostw Świata  
Sportów Wodnych australijskiego 
fotografa  Adama Całkiema 
wydają mi się abstrakcyjne, ponieważ 
na niektórych nie widad wody,              
a postacie wyglądają jakby pozowały 
do zdjęd. Zdjęcia przedstawiają ludzi 
uprawiających sporty wodne ( skoki, 
pływanie, piła wodna ), ale autor 
uchwycił je od innej, piękniejszej 
strony. 
Basia Perła 

Postacie są wynaturzone,  nieludzkie     
i przez to abstrakcyjne. Widoczne są 
załamania  światła w wodzie, fotograf 
operuje   czarno- białą stylistyką, to 
podkreśla abstrakcyjnośd zdjęd. 
Jan Biedny 
Fotografie, które zrobiły na mnie 
największe wrażenie przedstawiają 
nietypowy pokój. Reportaż zdjęd 
Donalda Webera jest bardzo 
nietypowy ze względu na kompozycje 
wszystkich zdjęd Sfotografowany jest 
pokój przesłuchao na Ukrainie; 
większośd zdjęd przedstawia ten sam 
pokój, tę sama ścianę, ten sam stół, 
krzesło. Jedyna różnica jest człowiek 
siedzący na krześle –  postawa 
człowieka wyraża inne emocje i to jest 
w tym niesamowite. Wszystkie zdjęcia 
są dobre, jednak moim zdaniem 
najlepsze przedstawia człowieka 
przypartego do ściany ze wzrokiem 
spuszczonym w dół. Z prawej strony 
wyłania się ręka człowieka                     
z pistoletem przyłożonym do skroni 
przesłuchanego. Zdjęcie podoba mi się 
pod każdym względem, budzi 
współczucie do człowieka 
przesłuchiwanego a także odrazę     do 
przesłuchujących. Reportaż pokazuje 
współczesną sytuację na Ukrainie.  
Jan Biedny 
 

. 

Największe wrażenie zrobiła na 
mnie fotografia Carstena Petera, 
przedstawiająca jaskinię Hang 
Son Doong. Jest ono częścią 
reportażu pt. Nieskooczona 
jaskinia”.  Na zdjęciu widad 
jaskiniowe jezioro oraz 
człowieka stojącego na jego 
brzegu. Tuz za nim znajduje się 
ogromne wejście do jaskini, 
oświetlone dziennym światłem. 
Ta fotografia w niesamowity 
sposób oddaje wielkośd natury     
i cuda przez nią stworzone. 
Wydaje się, ze człowiek jest 
wobec jaskini mrówką, ze może 
go ona w każdej chwili połknąd    
i nie oddad. Odbicia w wodzie 
oraz duża przestrzeo daje 
fotografii niesamowity efekt, zaś 
górne oświetlenie podkreśla 
tylko temat. 
Piotr Jaraszkiewicz 
 
 

 czerwiec 2012 
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Julia Boger 
Strona Małgorzaty Musierowicz zaskoczyła mnie swą 
oryginalnością. Widad, że autorka włożyła w nią dużo 
serca. Przez własnoręcznie wykonanie strony ujawniła 
nam swój talent pisarski jak i malarski. Oferuje nam 
tapety i e-kartki na jakiekolwiek tematy. Pokazane są jej 
niesamowite ilustracje.  
Umieszcza niektóre informacje o sobie oraz linki osób, 
które z nią współpracowały. 
Po obejrzeniu strony, mogę powiedzied, że moje 
wrażenia są pozytywne. Bardzo podoba mi się ta strona, 
ponieważ jest kreatywna, kolorowa i ciekawa. 
Chciałabym, by strony internetowe zaciekawiały swoim 
wyglądem i zawartością, tak jak właśnie strona 
www.musierowicz.com.pl 

 

 

 

Podpis do obrazu/grafiki. 

     Recenzja strony   www.musierowicz.com.pl 
 
Mateusz Dykier 
Strona internetowa www.musierowicz.com.pl  jest 
bardzo ciekawie zaprojektowana. 
Na stronie głównej odnajdujemy zawsze nową, 
aktualną informację od autorki zatytułowaną                  
„Z pierwszej ręki” oraz bardzo czytelne odnośniki         
do poszczególnych zakładek. Wśród nich znajdujemy 
informacje o autorce, jej książkach, ilustracje, 
niespodzianki, listę gości i potrzebne linki,                     
np. bibliotecznik ukazujący słynne biblioteki, nie tylko  
w Polsce.  
Moją uwagę zwróciły dalsze rozwinięcia 
poszczególnych lików. Gdy wejdziemy w zakładkę:       
„O autorce” znajdujemy uszczegółowienia, np. galerie   
z prywatnymi zdjęciami autorki. 
Strona jest dwujęzyczna. Obok zapisów w języku 
polskim, znajdujemy także angielska wersję. 
Strona internetowa Małgorzaty Musierowicz 
spodobała mi się. Najciekawsze są zdjęcia i ilustracje 
przygód z różnych książek, które napisała. Szczególnie 
moja uwagę przyciągnęły kolorowe kartki e-mailowe 
oraz tapety. Sadzę, że strona internetowa zachęca do 
czytania książek Małgorzaty Musierowicz. 

Facebook - najsławniejszy portal społecznościowy na świecie 
 
Facebook został założony przez Marka Zuckenberga, który jako student Uniwersytetu Harvarda, 4 lutego 
2004 stworzył wraz z grupą studentów serwis społecznościowy on-line The Facebook, to serwis, w ramach 
którego zarejestrowani użytkownicy mogą odszukiwad i kontynuowad szkolne znajomości oraz dzielid się 
wiadomościami i zdjęciami. Utworzenie kodu źródłowego strony zajęło Zuckenbergowi  2 tygodnie.  
Serwis bardzo szybko uzyskał ogromne zainteresowanie wśród studentów i osiągnął sukces na Harvardzie. 
Ponad ⅔ studentów zarejestrowało się na nowopowstałej stronie już w pierwszych 2 tygodniach                         
jej funkcjonowania. Wówczas Zuckerberg zdecydował się rozszerzyd zasięg serwisu na inne szkoły. 
Rozpoczął współpracę ze swym współlokatorem Dustinem Moskovitzem. Kolejnymi uniwersytetami, które 
objęto zasięgiem serwisu były: Stanford, Columbia oraz Yale, a następnie pozostałe uczelnie z Ligi 
Bluszczowej (ang. Ivy League) oraz inne bostooskie szkoły. Latem, na początku działalności serwisu, 
Zuckerberg i Moskovitz rozszerzyli zasięg jego działalności na prawie 30 szkół. 
 
W grudniu 2011 roku liczba użytkowników na całym świecie wynosiła ponad 845 mln, a co miesiąc 
wgrywany jest ponad 1 mld zdjęd oraz 10 mln filmów. 
 
Zobaczcie, jak Facebook z małej strony, stała się najsławniejszą stroną na świecie! 
Może któremuś z was też uda się osiągnąd taki sukces? 

Zuzanna Kurowska 

 czerwiec 2012 
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Wymiana polsko-niemiecka w Gimnazjum nr 5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Wymiana polsko-niemiecka w naszej szkole 
organizowana jest od 2007 roku. Co dwa lata 
wyjeżdżamy do Niemiec, do miejscowości Dassel               
w Dolnej Saksonii i co dwa lata gościmy u siebie                
w domach uczniów z zagranicy. W przyszłym roku 
szkolnym już w październiku  planowany jest tygodniowy 
wyjazd do Niemiec, a na przełomie maja i czerwca  
przyjazd uczniów niemieckich. Zapraszamy do udziału 
wszystkich uczniów klas 2 i 3 gimnazjum, a osoby 
zainteresowane prosimy o zgłaszanie się do pani 
Katarzyny Kułakowskiej, nauczycielki języka 
niemieckiego. 
 

 

 

Wymiana to niezapomniane przeżycie i okazja 
do poznania nowych ludzi i  innej kultury                
i oczywiście, by dobrze się bawid. Zarówno          
w Niemczech jak i w Polsce nie było dnia, aby 
ktoś się nudził czy był niezadowolony. Niemcy     
co dzieo mieli zaplanowane dla nas atrakcje     
np. wyjazd pod namioty, wspólne wyjścia           
do miasta, mecze piłki nożnej czy koszykówki. 
Naprawdę warto brad udział w wymianie, 
szczególnie, że przez dwa tygodnie nie trzeba 
chodzid na lekcje… 

Dominik Konieczny kl.3a (uczestnik 

ostatniej wymiany 2010/11) 

 

 

 

Nowe przygody!  
Nowi znajomi! 
Wiele niezapomnianych chwil! 
To jest to! 
To nie ściema,  
tu liczą się dobre wrażenia! 



      

 

 

 

 

 

 
 

Misja na Marsa  reportaż Zuzanny Kurowskiej i K. Pańczaka 

    Klasa V c Sportowej 
Szkoły Podstawowej nr 29 
21.05.2012 roku uczestniczyła 
w warsztatach pt .”Misja na 
Marsa”.  
 
   Warsztaty dotyczyły 
tworzenia i programowania 
robotów. Prowadzili  je 
doświadczeni instruktorzy, 
którzy zajmują się 
wprowadzaniem dzieci                
i młodzieży w podstawy 
robotyki.  
 
 W pierwszej części 
warsztatów dowiedzieliśmy się 
jak się tworzy   i programuje 
roboty,     a w drugiej mogliśmy 
już spróbowad swoich sił             
w praktyce. Składaliśmy roboty 
w grupach dwu lub 
trzyosobowych. 

 

 
 
 
 

Reportaż Z. Kurowskiej i K. Pańczaka 
Fot. K. Stelmaszyk 



 
 

Praca nad robotami była bardzo 
wytężona. Nawet dziewczyny się 

wciągnęły. 
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Na koniec przeszliśmy                    
do podłączenia    i programowania 
robota. Ustalaliśmy siłę, szybkośd, 
czas, sprawnośd hamulców 
naszych robotów. Decydującym 
sprawdzianem dla naszych 
konstrukcji były pojedynki 
robotów. Największe sukcesy 
odnosił sukcesy Robik – robot 
Kacpra   i Mateusza. 

     Bawiliśmy się bardzo dobrze. 
Nikt się nie nudził. Wróciliśmy     
w świetnych humorach. 
Polecamy warsztaty „Misja na 
Marsa” wszystkim od 7 do 18 
roku życia.  Wprawdzie warsztaty 
kosztują 30 zł od osoby, ale są 
bardzo ciekawe. Już dziś 
zamawiajcie sobie klasami 
terminy na następny rok szkolny.  
 

 


