
gnąć. Według mnie takie 
zajęcia są bardzo do-
brym pomysłem szkoły. 
Dają możliwość pokaza-
nia się każdemu z dobrej 
strony. Akademia Kultury 
i Sztuki podsumowuje 
miesiące pracy, starań 
tych lepszych i trochę 

gorszych momentów 
i współpracy z innymi 
uczniami i nauczycie-
lami. Jest to według 
mnie najlepsza moż-
liwość do samoro-
zwoju i uzyskania 
satysfakcji z własne-
go wkładu w wielo-
miesięczny projekt. 
Moim zdaniem takie 
projekty powinny już 
na stałe zapisać się 
w tradycje tej szkoły. 

Grzegorz Krzywicki, 
GLOSZP 

W połowie grudnia już 
po raz czwarty w na-
szej szkole został zor-
ganizowany Finał Aka-
demii Kultury i Sztuki. 

Jak co roku na zajęcia 
przyszło bardzo dużo 
uczniów, pragnących 
rozwijać swoje zaintere-
sowania. Można by 
zadać sobie pytanie, 
czy warto organizo-
wać takie spotkania. 
Jest to pewna forma 
odkrywania swoich 
pasji i talentów, a 
także możliwość za-
interesowania się 
czymś nowym. Pod-
czas akademii moż-
na nauczyć się 
współpracy i integra-
cji z innymi, która jest 
niezwykle ważna w do-
rosłym życiu. Cały pro-

jekt trwa kilka miesięcy i 
obejmuje m.in. warsztaty 
dziennikarskie, teatr, 
chór, kursy tańca i wiele 
innych. Uczy on odpo-
wiedzialności, systema-
tycznej pracy, logiczne-
go myślenia, a także 
daje dużo radości  

i satysfakcji z tego, co 
każdemu udaje się osią-

Odkrywanie swoich pasji i talentów 

Kilka słów o AKADEMII... 

Z Maciejem Ziemkowskim 
rozmawia   

Jan Seeliger. 

Czy warto uczestniczyć w 
takich imprezach jak Aka-
demia Kultury i Sztuki? 

Myślę, że tak. Każdy mo-
że znaleźć coś dla siebie, 
rozwijać swoje talenty i 
umiejętności. Ja wybra-
łem warsztaty dziennikar-
skie oraz wyjście do kina. 
Uznałem, że warsztaty 
pomogą mi udoskonalić 
umiejętność wypowiada-
nia się i uzasadniania 
mojego zdania. Wyjście 

do kina zawsze jest cieka-
we, mogę wyrazić swoje 
poglądy na temat sztuki 
aktorskiej, samego filmu 
itd. 
Byłeś jedną z osób, które 
opowiadały o projekcje 
gimnazjalnym.  Cała gru-
pa podsumowała swoją 
pracę.  Opowiedz,  jak 
czułeś się,  występując 
publicznie. 

Nie czułem stresu pod-
czas przemawia-
nia ,ponieważ byłem sku-
piony na wypowiedzi, a 
nie na liczbie osób, które 

mnie słuchały. Mimo, że 
popełniłem błąd, nie ode-
brałem tego jak porażkę i 
kontynuowałem wypo-
wiedź. Mam nadzieję, że 
nikt tego nie zauważył. 
Czy weźmiesz udział w 
następnym finale? 

Gdybym mógł wystąpić 
publicznie w następnym 
finale, czułbym się usatys-
fakcjonowany. I chciałbym 
pójść na warsztaty sztuki 
kulinarnej, gdyż mało 
osób wie, że ostatnio pie-
kę babeczki. 
Dziękuję za rozmowę.  

Gimnazjum i Liceum Sióstr Zmartwychwstanek w Poznaniu 
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To był fajny dzień! 2 

O teatrze  

i dziennikarstwie... 

2 

Wolę reżyserować 

niż księgować! 

3 

Dziennikarz roku... 3 

Będę malowała 
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Warsztaty  4 

I wszystko  

się skończyło... 

4 

Krzyżówka 4 
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Ważne tematy: 

 Pasje, talenty! 

 Dużo radości! 

 Wywiady, rozmowy, 

opinie… 

 Najlepsze zdjęcia! 

 Krzyżówka i poezja! 

 Trochę optymizmu! 

 

 Wyjątkowy skład  

Redakcji! 



Gdy rozpoczynał się finał, 
byłem ciekawy. Na sali prze-
mawiał dyrektor szkoły. Póź-
niej było wręczenie nagród w 
konkursie plastycznym 
„Wartościowa książka dla 
wartościowej młodzieży’’. 
Jadąc tu nie wiedziałem, kto 
wygra. Okazało się, że zdo-
byłem II miejsce. Bardzo się 
cieszyłem. Publiczność biła 
brawo wszystkim nagrodzo-
nym. Grupa uczniów podsu-
mowała projekt związany z 
wycieczką do Wrocławia. 
Mówili o tym, co tam widzieli, 
a na tablicy wyświetlano zdję-
cia. Następnie odbyło się 
rozdanie nagród grupom, 
które wygrały gry podczas 

wycieczki klasowej. Panowa-
ła przyjemna atmosfera. 
Chciałbym, aby takie uroczy-
stości były w mojej szkole. 

Jacek Chudziak, SP Pniewy  
 
...mogliśmy zobaczyć koleżanki 
z naszej szkoły w niecodzien-
nych strojach średniowiecznych 
dam. One przybliżyły nam czasy 
panowania Zygmunta Augusta 
w bardzo ciekawy, a nawet za-
bawny sposób.  Było to dość 
krótkie przedstawienie, ale wno-
szące wiele cennych informacji 
historycznych .Jestem pewna, 
że scenka dziewczyn była bar-
dziej interesująca niż zwykła 
lekcja historii. To idealny sposób 
nauki historii! Każdy na pewno 

woli obejrzeć aktorów w pięknych 
przebraniach na żywo niż w 
podręcznikach. Ponadto zdobyta 
wiedza podczas scenki historycz-
nej zostanie na dłużej w naszej 
pamięci. 
Wielu z nas pewnie sobie myśli 
teraz, a po co w zasadzie mam 
znać historię? Ona mi się w ogó-
le w życiu nie przyda! Jednak, ja 
postaram się zmienić wasze 
zdanie. 
Znajomość dawnych dziejów jest 
bardzo ważna. Pomaga ona 
nam uniknąć błędów popełnio-
nych w przeszłości. Ponadto, czy 
nie warto wiedzieć więcej o swo-
im kraju lub pobliskich pań-
stwach? 

Wiktoria Smolińska, GLOSZP 

słów i gestów aktorów. A to do-
piero namiastka naszego SU-
PERprzedstawienia, które odbę-
dzie się w kwietniu 2016 roku. 
Nie może Was zabraknąć!!! 
Helena Tylkowska, GLOSZP 

Przychodząc do redakcji (np. 
naszego Kajecika) można 
poznać pojęcia takie jak: kole-
gium redakcyjne, lead, winieta 
oraz dowiedzieć się, że jedyn-
ka to nie tylko ocena szkolna. 
Na warsztatach dziennikarskich 
poznaliśmy gatunki informacyjne 
i publicystyczne, jak pisać oraz 

W galerii strychowej pod kierun-
kiem p. Krzysztofa Koca odbyło 
się przedstawienie „Survivalowa 
Rodzinka”. Jak tytuł spektaklu 
mówi, akcja toczy się w  rodzinie, 
która jest miejscem walki o prze-
trwanie jej członków. W naszym 
przedstawieniu miały okazję 
zagrać także osoby z widowni, 
które świetnie poradziły sobie z 
tym zadaniem. Jako uczestnik 
przedstawienia sądzę, że spek-
takl udał się wyśmienicie. Naj-
większą radość widowni spowo-
dowały sceny związane z grą 

co powinno się znaleźć w każ-
dym artykule . Następnie każdy 
dostał swoje zadanie do opraco-
wania. Wszyscy mogli wykazać 
się swoją inwencją twórczą. Ten 
artykuł jest moim zadaniem. 
Zobaczymy, może ujrzy światło 
dzienne... :-)  Gdy słucham śmie-
chów, reakcji i pytań zadawa-
nych p. Monice Koc, naczelnej 
redaktor Kajecika, dochodzę do 
wniosku, że warsztaty były bar-
dzo udane. Myślę, że wszystkim 
się podobały.  

Ola Wawrzyniak, GLOSZP 

Na początku było tak…. 

Aktorka i dziennikarka o swojej pracy... 

spędzone w tej szkole. Nie było 
lekcji, tylko same atrakcje i 
zabawa. Myślę, że to dobry 
pomysł. Dzień Akademii Kultu-
ry i Sztuki może pokazać, że ta 
szkoła nie polega tylko na na-
uce i obowiązkach, ale również 
na dobrej zabawie. To szcze-
gólny czas,  który mogę spę-
dzić czas z Bogiem i przyjaciół-
mi. 

Klara Nowak, GLOSZP 

Zajęcia teatralne są przezna-
czone dla osób, które lubią 
występować publicznie i umieją 
wiarygodnie przekazywać 

emocje. Pierwsze dzisiejsze 
zajęcia miałam z panią Martą 
Duchant, która jest aktorką 
teatru „Droga”. W przystępny 
sposób przybliżyła nam wiado-
mości o sztuce teatralnej.  Od-
grywaliśmy krótkie scenki w 
parach i w grupach. Poznali-
śmy określania związane z 
teatrem. Dowiedziałam się, jak 
się dzieli scena i jak można 
chodzić po niej. Myślę, że ta 
wiedza przyda mi się np. w 
wystąpieniach publicznych lub 
w przedstawieniach. 

Emilia Kurowska, SP Pniewy  

To był fajny dzień! 

14 grudnia odbył się 4 Finał 
Akademii Kultury i Sztuki.  
Na początku ks. Grzegorz 
Zahora, który uczy nas religii, 
tym razem rozdawał specjalne 
identyfikatory, abyśmy wiedzie-
li, jak będzie wyglądał dzisiej-
szy dzień i jakie będziemy mieli 
zajęcia we wszystkich trzech 
blokach. Byłam podekscytowa-
na, że również dla mnie zrobio-
no taką plakietkę. Dokładnie 
tak, jakbym była kimś ważnym, 
gościem specjalnym. Tak wła-
śnie się poczułam. Dzień ten 
był zupełnie inny niż wszystkie 
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„Byłam 

podekscytowana,  

że również dla mnie 

zrobiono taką 

plakietkę.  

Dokładnie tak, jakbym 

była kimś ważnym, 

gościem specjalnym. 

Tak właśnie się 

poczułam”.  



Z opiekunem  

TEATRU CARPE DIEM,  

p. Krzysztofem Kocem 

rozmawiają: 

Patrycja Rysicka i Marysia 

Poczekaj, SP Pniewy. 

Jest Pan nauczycielem  
i opiekunem teatru. Czy Pa-
nu podoba się ta praca? 
Bardzo lubię pracę z młodzie-
żą, bardzo lubię literaturę ,  
a najbardziej lubię, jak ucznio-
wie czytają książki. Dlatego ta 
praca daje mi tyle satysfakcji . 

Dlaczego Pan wybrał ten 
zawód? 

Chociaż skończyłem liceum 
ekonomiczne i miałem w per-

spektywie pracę w księgowo-
ści, uznałem, że praca z ludź-
mi jest ciekawsza.  

Czy Pan występował  
w teatrze? 

Kiedyś, gdy chodziłem jeszcze 
do szkoły to tak, sam nawet 
prowadziłem teatr i namawia-
łem koleżanki i kolegów, by w 
nim zagrali. Mieliśmy próby w 
sadach i innych dziwnych miej-
scach. Ale wolę reżyserować 
niż występować w roli aktora 
na scenie. Teatr Carpe diem 
się rozwija i mam nadzieję, że 
z moją małą pomocą będzie 
odnosić same sukcesy. 

Dziękujemy za rozmowę. 

Czyli na czym polega bycie dziennikarzem? 
Zawód dziennikarza jest trudny, ponieważ trzeba szybko my-
śleć i umieć pisać ciekawie dla czytelników. Potrzebna jest też 
umiejętność szybkiego pisania na klawiaturze. Dziennikarz, 
który przygotowuje wywiady musi standardowe pytania 
dotyczące wywiadu mieć w małym palcu. Bardzo mi się podoba 

ten zawód i myślę, że chciałbym w przyszłości pracować w 

jakiejś redakcji. Myślę, że posiadam wszystkie te umiejętności, 
jakie opisałem powyżej. Chciałbym też mieć w naszej szkole 

gazetkę, w której bym pracował. To dobry sposób na dobre 

wykorzystanie wolnego czasu. Byłyby w niej informacje: o szko-
le, remontach, (bo wtedy 
nie ma lekcji), dniach 
wolnych, konkursach, 
turniejach   i ważnych 
sprawach dotyczących 
sprawdzianów.  

Bartłomiej Pietrzak, SP 

zdrość, która jest najgorszą 
cechą ludzką. 
2. Dobry plan to podstawa. 
Optymistyczne spojrzenie na 
świat pomaga nam się rozwijać, 
spełniać marzenia i dążyć do 
celu. Od tego jak postrzegamy 
rzeczywistość zależy, jak wyko-
rzystamy czas, który nam dano. 
Każdy z nas jest w stanie zreali-
zować swoje plany, tylko musi 
chcieć! 
3. Rozważ, co się bardziej opła-
ca, bycie optymistą czy też pesy-
mistą. Jestem pewna, że znaj-

Szczęście to jedno z najlep-
szych uczuć, jakich doświad-
czamy. Dlatego należy czer-
pać radość z życia, czyli być 
optymistą. No właśnie, łatwo 
napisać „Być optymistą”, ale 
być nim naprawdę to trudniej-
sza rzecz. Przedstawiamy 
kilka sposobów na bycie opty-
mistą:  
1. Być sobą, jakże proste, a 
jednak takie trudne. Przede 
wszystkim nie patrzeć na innych.  
Nie przejmować się innymi. 
Pamiętaj, że istnieje ludzka za-

dziesz więcej zalet tego, aby 
wybrać pierwszą opcję. Traktuj 
świat tak, jakby był stworzony 
dla Ciebie. Nie oglądaj się za 
siebie i brnij do przodu, bo mo-
żesz osiągnąć naprawdę wiele, 
tylko UWIERZ w  siebie.  

Pozytywne myślenie to podsta-
wa. Jeżeli Twoje myśli właśnie 
takie są, to masz już za sobą 
połowę sukcesu, brawo! Skup 
się na tym co tu i teraz i nie patrz 
wstecz.  

Ula Gołębiewska, GLOSZP 

Sara Dobosz, SP Pniewy 

Wolę reżyserować niż księgować! 

OPTYMIZM – PORADNIK POZYTYWNEGO MYŚLENIA  

Chciałam rozwijać swoje talenty 
malarskie. Poza tym czytałam 
ogłoszenie szkolne. Tam była 
informacja o konkursie. 

Zdobyłaś III miejsce. Czego 
oczekujesz po wynikach tego 
konkursu?  

Będę malowała nadal. 
Zadanie konkursowe 
nie było trudne. Wpraw-
dzie nie mogłam się 
zdecydować, jaką książ-
kę wybrać. Na początku 
myślałam o Opowie-
ściach z Narnii, potem 

zdecydowałam jednak, że dobrą 
propozycją będzie Kopciuszek. 

Czy się spodziewałaś, że zdo-
będziesz trzecie miejsce? 

Nie spodziewałam się, ponie-
waż nie wierzyłam w  siebie. 
Ogłoszenie wyników było 
ogromną i miłą niespodzianką.  
Gdy usłyszałam swoje nazwi-
sko, bardzo się ucieszyłam. 

Czy ten dzień zaliczysz  do 
udanych? 

Tak. To jeden z piękniejszych 
dni w moim życiu. I nie było 
lekcji! 

Będę malowała nadal! 

Z Olą Makowską z SP w Pnie-

wach rozmawia jej koleżanka, 

Karolina Niezbecka.  

Co sprawiło, że wzięłaś udział 
w konkursie organizowanym 
przez Gimnazjum i Liceum 
Sióstr Zmartwychwstanek?  
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„Chciałbym też  

mieć w naszej szkole 

gazetkę, w której  

bym pracował.  

To dobry sposób  

na dobre 

wykorzystanie 

wolnego czasu”.  

Dziennikarz roku... 



nadejdą długo oczekiwane 
Święta Bożego Narodzenia.   
Następnie zostały wręczone 
nominacje do „Róż Jadwigi”. 
Wyróżnieni zostali również 
zwycięzcy gry plenerowej oraz 
aktorzy, którzy przygotowali 
zwiastun „Survivalowej  
rodzinki”. 
To był miły dzień. Mam nadzie-

ję, że będę miała możliwość 

uczestniczenia w akademii  

w przyszłym roku szkolnym. 

Martyna Koc,  

SP 51 Poznań 

Po warsztatach nastąpiło za-
kończenie Finału  Akademii 
Kultury i Sztuki. Obecnych 
oczarował pokaz tańca. Dwój-
ka uczniów pięknie zatańczyła 
„bardzo ostrą salsę” i taniec 
pierwszy raz zatańczony na 
kongresie wiedeńskim- walc 
wiedeński. Na warsztatach 
chóralnych uczestnicy mieli za 
zadanie przygotować się do 
występu na uświetnienie za-

kończenia. Kolęda zaśpiewana 
przez uczniów przypomniała 
wszystkim, że za parę dni  

I wszystko się skończyło... 

 

 

Bianka Kaczmarek 
 

Warsztaty 

Wszystkich serdecznie witamy 

I na warsztaty zapraszamy. 

Mamy do wyboru  

warsztatów bardzo wiele, 

Więc przybywajcie przyjaciele. 

 

Kto ma chęć tańca się nauczyć, 

Powinien z Panem Salamonem 

się pouczyć. 

 

Ponieważ święta są tuż tuż, 

Można bombki przygotować już. 

 

Kto chce nauczyć się zasad 

ubrań dobierania, 

Może iść na warsztaty  

dotyczące stylizowania. 

 

Jeszcze wiele tego mamy 

I gorąco zapraszamy. 

KRZYŻÓWKA 

GLOSZP.pl 

1              

2              

3              

4              

5              

6              

7              

8              

9              

10              

11              

1. Wstęp do artykułu, nazwa pochodzi z j. angielskiego. 
2. Czasopismo ukazujące się częściej niż raz w tygodniu, najczęściej codziennie (dziennik). 
3. Dla jednych źródło rozrywki, dla innych źródło wiedzy. Chyba każdy potrafi z niego skorzystać. 
4. Gra która była organizowana podczas Finału Akademii Kultury i Sztuki. 
5. Przekazywana w np. wiadomościach. 
6. Pasek na pierwszej stronie czasopisma, w którym umieszcza się podstawowe informacje typu 
tytuł, data wydania, nakład itp. 
7. Dziennikarze często przeprowadzają go ze sławnymi osobami np. aktorami. 
8. Nazwa naszej gazetki szkolnej. 
9.  Zespół dziennikarzy, który przygotowuje treści i formę materiałów prezentowanych 
w środkach masowego przekazu. 
10.  Środek masowego przekazu, w którym informacje zamieszczane są w postaci tekstu i obra-
zu; ogół gazet i czasopism. 
11. Nasza szkoła. 

Marta Kozłowska, GLOSZP 

Gazetka powstała w czasie warsztatów dziennikarskich na 4. Finale Akademii Kultury i Sztuki.  
Organizatorem wydarzenia jest Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące im. Matki Jadwigi Borzęckiej w Poznaniu.  

Nasz adres: ul. Głogowska 147, 60-206 Poznań, tel. 61 866 52 59, email: akademiakultury@gloszp.pl  
Program edukacyjny Akademia Kultury i Sztuki jest współfinansowany przez 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Czasopismo
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dziennik_(prasa)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dziennikarz
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Arodki_masowego_przekazu

