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Aktorski poniedziałek w 

sucholeskim gimnazjum 

 
 Dnia dziesiątego października 2016 roku 

o godzinie 9:00 odbyło się w naszym gimnazjum 

spotkanie z aktorem. Był to pan Piotr Kaźmierczak 

związany z poznańskim Teatrem Polskim. 

 Na początku przemówił pan dyrektor, 

przypominając, że mamy być grzeczni i nie rozmawiać. 

Następnie wszedł do sali mężczyzna średniego wzrostu 

o rudobrązowych włosach, przedstawił się i zaczął nam 

opowiadać o sobie. Zaczął od tego, jak to w dzieciństwie 

recytował wiersze w podstawówce i o tym, jak się dostał 

na studia aktorskie. Co ciekawe, po zdaniu egzaminów 

do szkoły filmowej pan Kaźmierczak zaczął się 

zastanawiać, czy rzeczywiście dokonał trafnego wyboru, 

decydując się na zawód aktora. Mam nadzieję, że już 

wie, iż zrobił dobrze! 

fot. Małgorzata Bundyra-Warańska 

Nasz gość oczywiście nie zaczynał od razu od 

wielkich teatrów, początkowo grywał tylko w małych, 

gdzie nie dostawał także na początku znaczących ról. 

Ciekawostką jest to, że jedna z jego pierwszych kreacji 

to była rola... trupa. Te czasy już za nim. Obecnie jest 

znanym i podziwianym aktorem, współpracował z 

teatrami: łódzkim, wrocławskim, poznańskim oraz ma 

na koncie wielkie kreacje, choćby w świetnej sztuce 

"Lot nad kukułczym gniazdem".  

Pan Piotr uświadomił nam, jak stresujący jest 

jego zawód . Aktorzy wychodzą na scenę i występują 

przed dużą publicznością. Trzeba umieć wówczas 

zapanować nad tremą. Jako przykład pan Kaźmierczak 

opowiedział nam swoją historię. Raz stres go tak 

sparaliżował, że nie mógł wcale mówić. Musiał więc iść 

do garderoby i przeczytać ten kawałek tekstu, który 

zapomniał. Gdy miał już wychodzić, znowu tekst 

wyleciał mu z głowy, zatem ponownie cofnął się do 

garderoby. Dopiero po kilku minutach był w stanie 

wyjść na scenę i grać dalej.  

Po zakończonej opowieści pan Kaźmierczak 

zaproponował nam różne zabawy związane z 

aktorstwem. Wszyscy fantastycznie się bawili, aż trudno 

było opanować podekscytowanie, zaczęliśmy 

zachowywać się coraz głośniej. Nasz gość krzyknął 

donośnym aktorskim głosem ,,CISZA!!!” i wtedy 

wszyscy zaczęliśmy klaskać. Powtórzyło się to sześć czy 

siedem razy. Emocje były naprawdę wielkie. 

Moim zdaniem spotkanie było niesamowite i 

bardzo interesujące. Nasz gość mówił niezwykle 

ciekawie o swoim zawodzie, który jest jego pasją i to 

bardzo mi się podobało. Poza tym aktor potrafił nas 

prawdziwie rozbawić. Mam nadzieję, że będzie w naszej 

szkole więcej spotkań z równie ciekawymi osobami.             

Aleksander Rzepiński Ic 

 

 

Spektakl „Wschodnia” 
 

Dnia 18 października uczniowie gimnazjum im 

Jana Pawła II w Suchym Lesie mieli okazję oglądać 

przedstawienie teatralne pod tytułem „Wschodnia”. 

Sztuka ta została odegrana przez uczniów 

uczęszczających niegdyś do owej szkoły gimnazjalnej. 

W ubiegłym roku uczestniczyli oni w zajęciach 

teatralnych organizowanych w lokalnym Centrum 

Kultury, przygotowując ten spektakl. Teksty mówione 

były improwizacją aktorską, którą umiejętnie 

zastosowali. Trzeba przyznać, że widownia była pod 

wrażeniem. 

 

 
fot.Małgorzata Bundyra-Warańska 

 

Tematyka sztuki jest jednak trudna. Według reżysera 

jest to opowieść o dziewczynie, która być może się 

pogubiła, może zabłądziła. Patrzy na świat oczami 

swoich pragnień i marzeń. To nie jest opowieść 

fabularna; nie dzieje się w określonym miejscu lub 
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czasie, lecz składa się z osobnych scen, które łączy 

osoba głównej postaci. 

Publiczność różnie zinterpretowała sens sztuki. Każdy 

zwrócił uwagę na inny szczegół. Akcja toczy się w 

myślach głównej bohaterki, choć część widowni miała 

także wrażenie, że są to ich myśli.  W niektórych 

scenach przedstawione zostały słabości człowieka, np. 

uzależnienie od narkotyków lub chciwość. Jedną z lepiej 

zapamiętanych scen był moment, w którym aktorka 

przedstawiająca sumienie oblewa się wodą na znak 

oczyszczenia umysłu i rozpoczęcia nowej drogi 

życiowej. Udaje jej się także pokonać swój strach przed 

uczuciami. Sztuka pozostawiła jednak wiele pytań, nad 

którymi widzowie powinni się zastanowić: Jak odnaleźć 

właściwą drogę w życiu? Czy możliwe jest stanięcie 

twarzą w twarz z własnymi problemami i lękiem? Czy 

warto jest patrzeć w przeszłość? Co daje nam radość i 

szczęście? 

Spektakl „Wschodnia” zainteresował bardzo widownię. 

Artyści udowodnili swoją odwagę oraz zamiłowanie do 

teatru. Twierdzą, że ogromną radość sprawiła im owa 

sztuka i chociaż chwilami odczuwali tremę, jednak 

podczas gry aktorskiej zapominali o niej i wczuwali się 

w rolę. 
 

Julia Ziółkowska i Zuzanna Radzicka 2F 
 

 

 

 

 

red. 

 

 

 

 

Awans do Finału 

Wojewódzkiego w 

Drużynowym Pływaniu 

Dnia 2 listopada 2016 r. w Kórniku odbyły się 

Finały Powiatu Poznańskiego w Drużynowym 

Pływaniu. 

Dziewczęta z Gimnazjum im. Jana Pawła II, na 11 

zgłoszonych szkół, z czasem 5.01 min., zajęły bardzo 

dobre 2 miejsce premiowane awansem do Finału 
Województwa w Drużynowym Pływaniu. 

Reprezentacja chłopców, na 14 zgłoszonych 

reprezentacji, uplasowała się na 6 miejscu z czasem 4.55 

min. 

Ogromne brawa dla naszych reprezentantów! 

 

Fot. Henryk Kusza 

Reprezentacja dziewcząt: 

1. Guźniczak Kinga 

2. Jasińska Anna  

3. Jaśniewicz Wiktoria 

4. Kaczor Weronika 

5. Koberska Julia 

6. Napierała Natalia 

7. Szczepaniak Julia 

8. Turbiasz Weronika 

9. Wiśniewska Aleksandra 
10. Walczak Julia 

 

Reprezentacja chłopców: 

1. Baliński Szymon 

2. Bąbała Filip 

3. Braziewicz Maksymilian 

4. Klus Mateusz 

5. Kucza Paweł 

6. Liszyński Jakub 

7. Marszałkiewicz Marek 

8. Nowicki Michał 

9. Prech Bartosz 

10. Różewicki Szymon 
11. Styranka Wojciech 

 
Henryk Kusza 

 

 

Wywiad sportowy 
 

Redaktorzy sportowi „Gimpresji” postanowili 

sprawdzić wiedzę uczniów na temat sportu. Padło na 

dwóch uczniów klasy 2*. Zadano im parę prostych i 

ogólnych pytań.  

*Uczniowie ze względu na słabe odpowiedzi poprosili o 

anonimowość 

WIADOMOŚCI  

SPORTOWE 
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Redaktor: Witam panów. Dziękujemy, że zgodzili się 

państwo wziąć udział w naszym sportowym quizie. 

Może od razu przejdziemy do pierwszego pytania. Na 

początku proste rozgrzewkowe pytanie. W którym roku 

założono klub sportowy Concordia Knurów? 

Uczeń1: Eee… Co założono? 

Redaktor: Klub sportowy Concordia Knurów, 

oczywiście. (Śmiech) Oczywiście żartowaliśmy! 

Prawdziwe pytanie brzmi: W jakiej dyscyplinie 

sportowej występuje Piotr Małachowski? 

Uczeń1: Bejsbol? Nie, no żartuję, oczywiście, że rzut 

dyskiem!  

Redaktor: Dobrze! To teraz pytanie do drugiego 

uczestnika wywiadu. Jakie reprezentacje walczyły w 

finale mistrzostw świata w piłce nożnej w 2014 roku?  

Uczeń2: Czyżby Zanzibar i Kosowo? (Śmiech) Tak na 

serio, to wydaje mi się, że Portugalia i Francja. 

Redaktor: Niestety nie. Poprawna odpowiedź to 

Niemcy i Argentyna. Kolejne pytanie dla pana numer 

dwa: W jakiej dyscyplinie występował Michael Jordan? 

Uczeń2: Michael Jackson? On chyba tańczył... Aaaa! 

Jordan…. Koszykówka chyba. 

Redaktor: Dobra odpowiedź! Teraz odpowiadać będzie 

uczeń numer jeden. Czy trener w piłce nożnej może 

dostać żółtą kartkę? 

Uczeń1: Tak. 

Redaktor: Masz rację! Kolejne zadanie dla ciebie: 

Gdzie odbędzie się olimpiada w 2020 roku? 

Uczeń1: Wydaje mi się, że w Pekinie. 

Redaktor: Niestety nie. W Tokio. Ostatnie pytanie dla 

pana numer jeden brzmi: Kto wygrał tegoroczny 

wielkoszlemowy turniej tenisowy - US Open? 

Uczeń2: Nie mam pojęcia.  

Redaktor: Stan Wawrinka. Dziękuję za wzięcie udziału 

w quizie.  

Jacek Kierski, Bartosz Prech 

 

 

 

Wybory do szkolnego 

samorządu 2016/17r. 
 

  W październiku 2016r. w naszej szkole 

odbyły się wybory do samorządu szkolnego. 

Tradycyjnie jak co roku do startu w wyborach 

zgłosiło się kilkudziesięciu uczniów.  Każdy z 

kandydatów na kilka dni przed wyborami 

przygotował plakat wyborczy, który musiał zostać 

zawieszony na drzwiach sali klasowej.  

 

 
fot. Małgorzta Bundyra-Warańska 

 

 W dniu wyborów wszyscy uczniowie mieli 

prawo zagłosowania na maksymalnie  

4 kandydatów. Głosowanie odbywało się w sali 

informatycznej na komputerach, a nad całością 

przebiegu głosowania czuwała komisja wyborcza, 

której głównym zadaniem było pilnowanie, aby nie 

doszło do żadnych oszustw. 

 Najwięcej głosów zdobyła Julia Janus i 

została przewodniczącą samorządu uczniowskiego. 

  

Skład samorządu: 
Julia Janus - Przewodnicząca, klasa 3e 

Anna Jasińska - Zastępca przewodniczącej, klasa 2c 

Oliwia Ciszak - Protokolantka, klasa 1g 

Marcelina Francuz - Odpowiedzialna za materiały na 

stronę internetową, klasa 2d 

Marta Przybył - Komunikaty, klasa 2e 

Mikołaj Maszner - Komunikaty, klasa 3d 

Jeremi Białek - Odpowiedzialny za gazetki, klasa 3d 

Adam Cegłowski - Odpowiedzialny za gazetki, klasa 3a 

Wiktoria Jaśniewicz - Odpowiedzialna za dyżury, klasa 

1d 
Jan Lubka - Odpowiedzialny za dyżury, klasa 1i 

 

 Nauczycielem, który opiekować się będzie 

samorządem, została p. Ewa Trydeńska.  

Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy! 
 

Redakcja 

 

 

Z ŻYCIA SZKOŁY 
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Akcja kremówka 

„Bądźcie miłosierni jak Ojciec” – pod 

takim hasłem przebiegał tegoroczny Tydzień 

Papieski, rozpoczęty w sucholeskiej parafii zbiórką 

do puszek na Dzieło Nowego Tysiąclecia oraz 

sprzedażą kremówek.  

W ich rozprowadzanie zaangażowały się 24 osoby z 

SKC. W sobotę i niedzielę 9 i 10 października 

2016r., przy kościele w Suchym Lesie, można było 

zobaczyć gimnazjalistów w czerwonych, 

caritasowskich koszulkach, zachęcających do kupna 

kremówki. Celem było dofinansowanie windy dla 

chorego Krzysia. 

 
 

Mimo zwiększanego co roku zamówienia – 

kremówek zabrakło, co świadczyć może o 

popularności znanej już w parafii akcji. 

Zebrano 3 030,- zł. 

W tym roku młodzież po raz pierwszy udała się z 

kremówkami także do Urzędu Gminy. 

Maria Krasnosielska 

Złote Gąbki powracają! 
 
Dnia 14.10.2016 r. w Gimnazjum im. Jana 

Pawła II w Suchym Lesie odbyła się akademia z okazji 

Dnia Edukacji Narodowej. W uroczystości wzięli udział 

także absolwenci gimnazjum w Suchym Lesie. Było ich 

w tym roku wyjątkowo wielu. 

Dzień Edukacji Narodowej jest to szczególne 

święto zarówno dla nauczycieli, jak i dla uczniów oraz 

ich rodziców. W tym dniu obchodzimy rocznicę 

powołania Komisji Edukacji Narodowej w 1773 r. na 

wniosek króla Augusta Poniatowskiego. Celem tej 

reformy był jak największy rozwój szkolnictwa i wzrost 

poziomu wykształcenia. 

Apel rozpoczął się uroczyście. W całej szkole 

wybrzmiał hymn Polski „Mazurek Dąbrowskiego”. 

Potem pan dyrektor Jarosław Krajewski przybliżył nam 

historię oraz znaczenie Dnia Edukacji Narodowej. 

Następnie klasy pierwsze złożyły ślubowanie, składając 

liczne ważne przysięgi. 

W końcu nadszedł czas na najbardziej 

wyczekiwany moment wręczenia „Złotych Gąbek”. Od 

początku października uczniowie wszystkich klas naszej 

szkoły głosowali na poszczególnych nauczycieli w 

różnych kategoriach. Wyniki głosowania ogłoszono 

właśnie podczas piątkowego spotkania, a przybrało to 

formę uroczystej gali. Na scenie pojawiali się uczniowie 

przebrani za rozpoznawalne gwiazdy, takie jak np.: 

Sarsa, Jurek Owsiak, Robert Lewandowski, Margaret, 

Edyta Górniak czy Ewa Chodakowska. Wszystkich 

witano gromkimi oklaskami. Przy każdej kategorii na 

scenę wychodził uczeń przebrany za sławną osobę i 

wręczał nagrodę (gąbkę) nauczycielowi, który zdobył 

największe poparcie w głosowaniu.  

 

 
Fot. Małgorzata Bundyra-Warańska 

 

Pierwszą kategorią była: „Lubi zaskakiwać”, a 

na scenę wbiegła (wykonując przy tym ćwiczenia 

gimnastyczne) uczennica przebrana za Ewę 

Chodakowską. W tej kategorii wygrała pani Dorota 

Baehr. Kolejna nagroda za najciekawsze lekcje 

wręczona została przez Jurka Owsiaka, a otrzymała ją 

pani Małgorzata Antas. Robert Lewandowski podarował 

trzecią gąbkę, którą zdobył: „Najbardziej wymagający 

nauczyciel”. To trofeum niezmiennie wędruje do pani 
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Hanny Chmielewskiej. Odbierając nagrodę, pani 

Chmielewska stwierdziła z żalem: „Miałam nadzieję, że 

w tym roku tego nie dostanę!”. Czwartą gąbkę, która 

powędrowała do pana Grzegorza Huszała, wręczyła 

Agnieszka Chylińska. Była to kategoria: „Żartuje na 

lekcji”. „Cieszę się, iż tak wielu uczniów zorientowało 

się, że żartuję” – powiedział jak zawsze wesoło historyk. 

Następnie Margaret ogłosiła, iż nagrodę w kategorii: 

„Najbardziej uśmiechnięty nauczyciel” otrzymuje pani 

Wioletta Pilarczyk-Urbaniak. Szósta gąbka: „Szkolny 

działacz” trafiła do pani Agnieszki Orłowskiej. Wręczył 

ją Andrzej Gołota. Nagrodę „Najbardziej sprawiedliwy 

nauczyciel” z rąk Sarsy otrzymała pani Teresa 

Krajewska. Następnie na scenę weszły dwie księżniczki: 

Leia i Amidala. Pojawiły się w naszej szkole, by 

uhonorować nauczyciela, który wyróżnia się w kategorii 

„Lubi porządek”. Tą osobą okazał się nasz dyrektor. 

„Spodziewałem się nominacji w innej kategorii – 

zażartował pan Krajewski – „na przykład w kategorii: 

najlepszy dyrektor!”. Gąbki za „Siłę spokoju”, wręczone 

przez Edytę Górniak, otrzymały dwie nauczycielki - 

panie Ewa Miler i Anna Floch. Następną gąbkę 

przekazał zwycięzcy Rambo, który wbiegł na scenę, po 

drodze czołgając się, chowając się za przeszkodami oraz 

strzelając we wszystko, co żyje. Po tym iście filmowym 

występie pozostało już tylko uhonorować pedagoga, 

który zdobył najwięcej głosów w kategorii: „Najbardziej 

lubiany nauczyciel”. Ta zasłużona gąbka powędrowała 

do pana Marka Ogórkiewicza. Ostatnią już nagrodą dnia 

była „Super Gąbka” za „całokształt twórczości”. 

Zwyciężczyni – pani Ewie Dubaniewicz - wręczył ją 

sam dyrektor naszej szkoły, pierwszy laureat tej nagrody 

sprzed kilku laty. Wszystkim innym, niewymienionym 

nauczycielom zostały podarowane kwiaty.  

Na końcu uczniowie udali się do swoich sal, 

gdzie spędzili czas ze swoimi wychowawcami. 

Dzień Edukacji Narodowej w naszej szkole to 

szczęśliwy dzień. Mamy szansę spojrzeć na swoich 

nauczycieli z trochę z innej strony. Docenić ich trud. 

Wielu z wyróżnionych z pasją i ogromnym 

poświęceniem wykonuje swój zawód. Wszystkim 

nauczycielom tego dnia i nie tylko życzymy satysfakcji 

z wykonywanego zawodu i pogody ducha.  

 

Weronika Kaczor i Jędrzej Sypniewski klasa IID 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Próbna ewakuacja szkoły 

 

Dnia 04.10.16 w naszym gimnazjum odbyła się 

próbna ewakuacja pożarowa. Podczas czwartej lekcji 

uczniowie zostali powiadomieni o pożarze trzema 

długimi dzwonkami, po czym nauczyciele wyprowadzili 

wszystkich bezpiecznie poza budynek szkoły 

przeznaczonymi do tego wyjściami ewakuacyjnymi. 

Ewakuacja przebiegła bardzo szybko i bez żadnych 

wypadków. Po całej akcji można śmiało stwierdzić, że 

uczniowie są przygotowani na ewentualny pożar. 

        

Bartek Czech IID 
 

 
 

Narodowe Święto 

Niepodległości 

 

W czwartek, 10 listopada 2016 r. obchodziliśmy 

w naszym Gimnazjum Narodowe Święto 

Niepodległości. Na początku pan Marek 

Ogórkiewicz wygłosił krótkie słowo wstępne.  

Potem był montaż słowno-muzyczny i prezentacja 

okolicznościowych slajdów.  

Na koniec wszyscy na stojąco zaśpiewali pieśń 

"Żeby Polska była Polską". 

Bożena Kasprowicz 
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