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Niepokonany na Atlantyku
 Doba jest pierwszym człowiekiem w historii, który 

samotnie przepłynął kajakiem Ocean Atlantycki z kontynentu 
na kontynent — z Afryki do Ameryki Południowej i to tylko 
dzięki sile mięśni, bez pomocy żagla. Ponadto opłynął 
kajakiem jezioro Bajkał i Morze Bałtyckie, przepłynął także 
po przekątnej Polskę od Przemyśla do Szczecina.
Nasz gość z radością i werwą opowiadał nam o swoich 
fascynujących przeżyciach. Mówił o przygodach ze 
zwierzętami morskimi, takimi jak choćby rekiny. Żartując, 
stwierdził, że nie było ich wiele, tylko kilkadziesiąt. 
Pokazywał ciekawe zdjęcia, opowiadał o swojej pasji do 
podróżowania, ale również o trudnościach, na które napotkał. 
Jedną z nich była np. sól morska, która wżerała się w skórę 
podczas tak długiej podróży, co bardzo doskwierało nawet tak
wytrawnemu podróżnikowi. Dodatkową trudnością była 
samotność, przez ok. 14 tygodni pan Doba nie miał kontaktu z
żadnym człowiekiem. Co prawda żartował, że od czasu do 
czasu patrzył na swoje odbicie i stwierdzał z zadowoleniem, 
że jednak ma świetne towarzystwo. Zarówno uczniowie jak i 
nauczyciele wręcz z zapartym tchem słuchali jego  
fascynujących opowieści.

fot. Małgorzata Bundyra-Warańska

Na koniec młodzież zadawała naszemu gościowi pytania 
dotyczące jego odczuć, emocji i sposobów radzenia sobie w 
tak nietypowej podróży. Pan Doba tryskał energią i dużo 
mówił o życzliwości do innych - to chyba jest receptą na takie
sukcesy. Mimo swojego wieku (69 lat) Aleksander Doba 
pragnie kontynuować swoją pasję i planuje następną wyprawę
przez ocean już w maju 2016 roku. Z pewnością jeszcze o nim
usłyszymy i mamy nadzieję na spotkanie, które obiecał tuż po 
wyprawie.

Zuzanna Możdżeń, kl. lc

Kajakiem po medal

Dnia 3 grudnia 2015 roku w Gimnazjum im Jana 
Pawła II w Suchym Lesie odbyło się niezwykłe spotkanie z 
czterokrotnym mistrzem świata w wioślarskiej czwórce 
podwójnej, trzykrotnym olimpijczykiem (Ateny, Pekin, 
Londyn) oraz mistrzem olimpijskim z Pekinu w 2008 roku, 
Panem Michałem Jelińskim.

fot. Małgorzata Bundyra-Warańska

Wybitnego gościa powitała Pani wicedyrektor Agnieszka 
Włodarczak.
Wszyscy zebrani mieli możliwość zapoznać się z wieloma 
światowymi sukcesami Pana Michała. Zaproszony gość 
opowiadał o swoich sportowych osiągnięciach, pasjach oraz 
trudach jakie towarzyszyły karierze sportowej. Uczestnicy 
spotkania mogli zobaczyć i dotknąć złotych medali, które 
zdobył na mistrzostwach i olimpiadzie. 
Wszyscy słuchali ciekawych wypowiedzi gościa oraz mieli 
możliwość zadania pytań dotyczących sukcesów sportowych i
życia prywatnego.
Na zakończenie spotkania każdy mógł otrzymać zdjęcie i 
autograf od gościa. 

 
 Martyna Gwiazda kl.1e

Optymistka z natury

Dnia 5 grudnia 2015 roku w Gimnazjum im Jana Pawła II 
w Suchym Lesie odbyło się niezapomniane spotkanie z 
Panią Katarzyną Skrzynecką.
Spotkanie rozpoczął Pan Dyrektor – Jarosław Krajewski. 
Pani Skrzynecka przedstawiła się i krótko o sobie 
opowiedziała. Gdy skończyła, z niecierpliwością czekała na 
pytania. Młodzież dopytywała o jej życie prywatne, a także 
o emocje związane z uczestnictwem w programach 
telewizyjnych. Piosenkarka i aktorka intrygująco 
opowiadała o jej współuczestnictwie w reality show, a także 
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o prowadzeniu wielu programów muzycznych. Uczniowie 
wysłuchiwali opowieści o jej wpadkach i sukcesach. 
Najbardziej zadziwił uczniów moment, kiedy Pani 
Katarzyna spontanicznie zaśpiewała im kawałek swojej 
piosenki. Opowieści o karierze i życiu zaproszonego gościa 
wywierały na publiczności śmiech, a także głębokie 
zastanowienie.

fot. Małgorzata Bundyra-Warańska

Na koniec wszyscy uczniowie mogli poprosić Panią 
Skrzynecką o autograf i zrobić sobie wspólne zdjęcie. Na 
koniec rozległy się gromkie brawa i wszyscy uczniowie 
opuścili salę.
 

 
 Martyna Gwiazda kl.1e

Opera moją pasją

Dnia 11 grudnia 2015 roku w Gimnazjum im Jana 
Pawła II w Suchym Lesie odbyło się spotkanie z Panem 
Sławomirem Pietrasem – dyrektorem polskich teatrów 
operowych.

        fot. Małgorzata Bundyra-Warańska

Spotkanie, którego inicjatorem był Pan Illukowicz , 
przewodniczący Rady Rodziców, uroczyście rozpoczął Pan 
Dyrektor – Jarosław Krajewski. Wspaniały gość przywitał 
się z nami i zasiadł przy stole. Następnie Pan Sławomir 
rozpoczął niesamowitą opowieść o swoim pierwszym 

zetknięciu się z operą, a także o sztuce śpiewania i emocji 
towarzyszących przy tworzeniu widowiska. Pan Pietras 
przeniósł nas do epoki romantyzmu, a nawet do 
średniowiecza. Opowiadał nam o wadach i zaletach opery, 
jak i teatru. Wszyscy uczniowie, wraz z nauczycielami, z 
zainteresowaniem i przejęciem słuchali Pana Sławomira 
Pietrasa. Po chwili nasz gość ogłosił czas pytań. Młodzież 
dopytywała o operę, o uczucia, które mu towarzyszą przy 
wsłuchiwaniu się w muzykę i o wiele innych kwestii. 
Spotkanie dobiegło końca. Rozległy się gromkie brawa. 
Gość pożegnał się ze wszystkimi zebranymi i wyszedł wraz 
z Panem Dyrektorem.

Martyna Gwiazda kl.1e

Z odwagą przez świat 

11 lutego w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Suchym
Lesie odbyło się niezwykłe spotkanie z Panem Mariuszem 
Kurcem, którego przedstawił uczniom Pan Dyrektor Jarosław 
Krajewski. 
Nasz gość jest podróżnikiem, filmowcem, a także 
religioznawcą. Od 22 lat podróżuje po całym świecie. 
Spotkanie rozpoczęło się pokazaniem filmu, który przybliżył 
słuchaczom osobę - samotnego podróżnika i człowieka bez 
granic. Pan Kurc opowiedział o swoim trudnym dzieciństwie i
latach młodości. Pokazał, że zawsze można w życiu coś 
zmienić, spełniać swoje marzenia i osiągnąć sukces.
Wszyscy słuchali ciekawych opowieści o odległych 
jednoosobowych wyprawach autostopem do Chin, Indii, 
Afganistanu, Pakistanu oraz Indonezji. W czasie spotkania 
Gość pokazywał filmy, które nakręcił podczas podróży. 
Opowiadał o innych kulturach, obrzędach, a także o życiu 
codziennym mieszkańców danego regionu.
Po fascynującym spotkaniu z Panem Mariuszem Kurcem cała 
sala wypełniła się oklaskami. Następnie uczniowie wraz z 
Nauczycielami opuścili salę, żałując, że tak szybko dobiegł 
koniec spotkania z podróżnikiem.
  

Martyna Gwiazda kl.1e

Zmiany!

Gimnazjalisto!   Mamy  zmiany  w  prawie
szkolnym!

Oto nowe zasady, które obowiązują od 
drugiego semestru:

Nauczyciel jest zobowiązany, po sprawdzeniu i ocenieniu 
pisemnych prac uczniów, udostępnić je uczniom na 
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najbliższych zajęciach lekcyjnych oraz – za pośrednictwem 
uczniów – ich rodzicom. 
Uczeń może zgłosić nauczycielowi danych zajęć 
edukacyjnych zastrzeżenia dotyczące ocenienia jego pisemnej 
pracy tylko na zajęciach, na których praca ucznia została mu 
udostępniona. 
Zasady udostępniania rodzicom pisemnych prac uczniów są 
następujące: 
1) uczeń otrzymuje do domu pracę pisemną, którą jest 
zobowiązany odnieść do szkoły na najbliższe zajęcia 
edukacyjne z nauczycielem, który pracę ocenił; 
2) rodzice ucznia potwierdzają swoim podpisem fakt, iż 
zapoznali się z ocenioną pracą dziecka (podpis i datę należy 
umieścić na pracy pisemnej obok oceny nauczyciela).

Redakcja

red.

Gimnazjada 2015/2016

Indywidualne Mistrzostwa Wielkopolski 
w Judo Dziewcząt i Chłopców Szkół 
Gimnazjalnych 

Poznań, 12.12.2015r.
12 grudniu 2015 roku w Poznaniu odbyła się Gimnazjada, 
czyli Mistrzostwa Wielkopolski Szkół Gimnazjalnych w Judo.
Pomimo, iż nie mieliśmy tak mocnego zespołu jak                   
w poprzednim roku szkolnym 2014/15, kiedy to zdobyliśmy w
kategorii chłopców  aż 3 pierwsze miejsca, to wypadliśmy 
całkiem przyzwoicie. W reprezentacji szkoły, obok 
doświadczonych zawodników Stasia Buczkowskiego i 
Wiktora Białowąsa,  wystąpili młodsi stażem treningowym 
koledzy: Nikodem Krysztofiak, Zuzanna Radzicka, Adam 
Pawlicki i Joanna Wesołowska. Prawie wszyscy wywalczyli 
indywidualnie miejsca na podium. Duże powody do radości 
miał  Nikodem, dla którego wywalczenie brązowego krążka to
największy dotychczasowy sukces sportowy w judo. 
Drużynowo wypadliśmy bardzo dobrze. W klasyfikacji 
dziewcząt Gimnazjum im. Jana Pawła II zajęło 3 miejsce, a 
wśród chłopców po raz drugi z rzędu okazało się numerem 1 
wśród wszystkich szkół gimnazjalnych w województwie 
wielkopolskim. Warto zaznaczyć, że w zawodach brali udział 
reprezentanci 43 szkół gimnazjalnych. Gratulacje!!!

Wyniki indywidualne:
Dziewczęta:
Zuzanna Radzicka – medal brązowy 
Joanna Wesołowska – miejsce VII
Chłopcy:
Adam Pawlicki – medal srebrny 
Nikodem Krysztofiak – medal brązowy 
Buczkowski Stanisław – medal brązowy  
Białowąs Wiktor – medal brązowy  

Henryk Kusza

fot. Henryk Kusza
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Walentynki 2016

12  lutego  w  naszym  Gimnazjum  obchodziliśmy
DZIEŃ ŚWIĘTEGO WALENTEGO. Św. Walenty to patron
zakochanych.  Już  od  rana  w  naszej  szkole  panował
charakterystyczny  nastrój.  Klasy  zostały  udekorowane
kolorowymi serduszkami, a Samorząd Szkolny kilka dni przed
ogłosił,  że w holu znajduje  się  skrzynka  na  Walentynkową

Pocztę. Osoby zainteresowane mogły wrzucać do niej kartki z
sympatycznymi  wierszykami.  W  piątek  skrzynka  została
opróżniona  i  na  piątej  godzinie  lekcyjnej  liściki  zostały
dostarczone  adresatom.  Podczas  długiej  przerwy  w  holu
rozbrzmiewała  nastrojowa  muzyka,  każdy  mógł  poczuć  się
wyjątkowo. Był to bardzo miły dzień w gimnazjum.  

Martyna Gwiazda kl.I e

Podsumowanie akcji

W listopadzie Samorząd Uczniowski zorganizował pomoc dla 
schroniska „Azorek” w Obornikach. Schronisko to nie ma 
środków, by zapewnić wszystkim psom specjalne leczenie, 
ciepłe koce, a nawet zadaszenie.
Uczniowie naszego gimnazjum ogromnie się tym przejęli i 
wspólnie zebrali sporo rzeczy materialnych. Na szczególną 
pomoc czekał pies Dizel. Był okropnie potraktowany przez 
byłych właścicieli. Potrzebował sporej sumy pieniędzy na 
operację. Zebraliśmy tę kwotę!
Na pomoc czeka jeszcze wielu innych pupili, stąd 
postanowiliśmy kontynuować tą szlachetną akcję!
Jednocześnie informujemy, że każdy może zostać 
wolontariuszem tego schroniska i choć raz w tygodniu przyjść
i wyprowadzić psa na spacer. Dla nas to jeden z wielu takich 
spacerów, a dla psiaka może okazać się jedynym, a może i 
nawet ostatnim…
Nie bądźmy więc obojętni, bo jak mówi stare porzekadło: 
„Pies jest najwierniejszym przyjacielem człowieka”!

Anna Jasińska, I c
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