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JUBILEUSZ SZKOŁY  

 
 
My, pierwszoklasiści podwójnie przeżywaliśmy uroczystość z okazji jubileuszu 
Naszego gimnazjum. Dla nas, to nie tylko oficjalne obchody, to również 
ślubowanie, deklaracja, wybór pewnych wartości, takich jak dążenie do wiedzy, 
szacunek, czy dobro. ( Klara, kl.I g) 
Uroczystość z okazji dziesięciolecia gimnazjum była interesująca, ponieważ 
mogliśmy jeszcze lepiej poznać historię naszej szkoły, przede wszystkim dzięki 
ciekawemu filmowi.  (uczennica II klasy) 

Opracowała: Karolina Cyrulik, kl. Ie 
 

UROCZYSTOŚĆ DZIESIĘCIOLECIA GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W SUCHYM LESIE 
   
16 października 2012 r. byliśmy świadkami 
niezwykłej uroczystości poświęconej 
dziesięcioleciu istnienia naszego gimnazjum. Z tej 
okazji, pojawili się w szkole goście: przedstawiciele 
władz i instytucji samorządowych (szczególnie ci, 
którym szkoła zawdzięcza swoje powstanie), goście 
zagraniczni z zaprzyjaźnionego gimnazjum 
w Isernhagen, a nawet oddani absolwenci, którzy 
bardzo mile wspominali naukę w naszej placówce. 
    O godzinie 8:15 wszyscy zebrali się 
w kościele w Suchym Lesie i wspólnie 
uczestniczyli we mszy św. w intencji naszego 
gimnazjum. Tradycyjnie, na początku został 
wprowadzony poczet sztandarowy, odśpiewany 
został także hymn państwowy, a zaraz potem 
Dyrektor, Jarosław Krajewski, powitał ciepło 
przybyłych gości. Wysłuchaliśmy płomiennego 
i wzruszającego przemówienia dyrektora, podczas 
którego łza kręciła się w oku. Mieliśmy również 
przyjemność usłyszeć mowę Wójta Gminy Suchy 
Las – pana Grzegorza Wojtery. Uczestniczył on 
w życiu szkoły od samego początku, angażując się 
w wiele projektów, dlatego też mógł podzielić się 
z nami swoimi własnym przemyśleniami na temat 
szkoły. Część oficjalną zakończył zapowiedziany 
przez prowadzących film, nakręcony i zmontowany 
przez pana Krzysztofa Świtałę, ukazujący rozwój 
i przemiany szkoły w ciągu całych dziesięciu lat. 
Projekcja trwała około 30 minut, mimo to zmieściło 
się w niej wiele znaczących elementów: etapy 
powstawania budynku przy ulicy Poziomkowej 11,  
pierwsze rozpoczęcie roku szkolnego, pierwsze 
przeprowadzone lekcje (chemii oraz historii), 
wyniki egzaminów ze wszystkich lat, długa lista 
laureatów, a także najlepszych absolwentów szkoły. 
W filmie uwieczniono wiersz autorstwa Jana Pawła 
II pt. „Źródło”, recytowany przez jedną z uczennic. 
Mogliśmy zobaczyć korespondencję pomiędzy 
dyrekcją szkoły a naszym patronem, ale również 
zwykłą codzienność uczniów: podczas lekcji czy 
przerw. Nikt właściwie nie spodziewał się, że 
w trakcie tak ważnej uroczystości, znajdzie się 

miejsce na akcent humorystyczny. Uczniowie 
bardzo pozytywnie zareagowali na projekcję filmu. 
    Po zakończeniu części oficjalnej nadszedł 
czas na popisy uczniowskie. Na początku kilkoro 
wybranych uczniów zaprezentowało trzy rodzaje 
ubiorów, noszonych (zależnie od okazji) w naszej 
szkole: strój 
codzienny 
(mundurek), 
strój galowy 
oraz strój 
dyskotekowy. 
Każdy z nich 
miał w sobie 
jakiś 
niebieskie 
akcent (w 
odniesieniu do 
barw szkoły). Następnie wysłuchaliśmy występu 
chóru szkolnego (piosenka z repertuaru zespołu 
Sistars pt: „Sutra” oraz kilka innych wystąpień 
wokalnych i instrumentalnych w wykonaniu 
uczniów naszego Gimnazjum). Co więcej, 
mogliśmy być świadkami niesamowitego popisu 
naszego absolwenta – Jana Galasińskiego, który 
swym wspaniałym, operowym i jakże donośnym 
głosem oczarował wszystkich obecnych. 
   Momentem kończącym całą uroczystość było 
wspólne symboliczne użycie ręcznego dzwonka 
przez dyrektora oraz wójta, którzy wyrazili tym 
również nadzieję, że dzwonek w tej szkole będzie 
rozbrzmiewał jeszcze przez kolejne dziesięć lat 
istnienia gimnazjum i następne. Przy wyjściu na 
uczniów czekała niespodzianka – pracownicy 
piekarni Piotra Koperskiego upiekli pyszne 
kremówki, kojarzone oczywiście z patronem 
szkoły. Wszyscy zgodnie uznaliśmy, że warto było 
uczestniczyć w gali i myślę, że na długo 
zapamiętamy to emocjonujące wydarzenie. 

 Jagoda Wiśniewska, kl. IIId 
 

SONDA: 
kilka słów 
o 10-leciu... 

ry
s.

 M
ar

ia
 S

ko
cz

yń
sk

a,
 k

l. 
II

Ig
 


