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Cześć pieśni, Mistrzu

W dniu 25.04.2017 r. odbyło się spotkanie
klas  pierwszych  z  panem Sławomirem Pietrasem,
który  ponownie  zawitał  do  naszej  szkoły,  aby
opowiedzieć  nam  o  jednej  z  ciekawych  postaci
związanych  ze  sztuką.  Spotkanie  było
zorganizowane  przez  Radę  Rodziców,  a
prowadzącym  był  jej  przewodniczący  –  Pan
Mikołaj Illukowicz.

Pan Sławomir Pietras jest człowiekiem zakochanym
w operze. Już od dziecka miał styczność z teatrem
operowym. W czasie studiów założył Towarzystwo
Przyjaciół Opery w Poznaniu i został jego dyrekto-
rem. Po ukończeniu studiów prawniczych dostał po-
sadę asystenta dyrektora Opery Śląskiej w Bytomiu.
I tak zaczęła się jego przygoda z polską operą. Nie-
wątpliwie  jest  człowiekiem,  który  o  operze  wie
wszystko.

Tym razem, z okazji roku Feliksa Nowowiejskiego,
nasz Gość opowiedział nam właśnie o tym wybit-
nym kompozytorze. Usłyszeliśmy wiele ciekawych
anegdot  i  zabawnych historii  z życia  artysty,  któ-
rych próżno szukać w podręcznikach od historii.

Pan Pietras wspomniał m.in., że Feliks Nowowiej-
ski  mieszkał  przez długi  czas  w Poznaniu i  prze-
mieszczał się po mieście tramwajem. Niestety, koło
jego kamienicy nie było przystanku. Jednakże No-
wowiejski  cieszył  się  taką  estymą,  że  motorniczy
zatrzymywał  tramwaj  koło  jego  domu,  otwierał
drzwi i wołał: Cześć pieśni, Mistrzu – co było ozna-
ką szacunku i uznania dla kompozytora.

Zostaliśmy  zachęceni  przez  naszego  szacownego
Gościa do odwiedzenia Skałki Poznańskiej, gdzie w
Krypcie  Zasłużonych  Kościoła  św.  Wojciecha  –
oprócz Feliksa Nowowiejskiego – spoczywa wiele
innych ważnych osobistości.

fot. Małgorzata Bundyra-Warańska

           Nasz Gość, ze znaną tylko jemu swobodą,
żartem i humorem także chętnie odpowiadał na py-
tania zadane przez publiczność. Dowiedzieliśmy się
także,  jak  potoczył  się  los  potomków  Nowowiej-
skiego, jak również uzyskaliśmy odpowiedź na py-
tania dotyczące innego geniusza muzyki – Ludwika
van Beethovena.

Zaprosiliśmy pana Pietrasa do naszej szkoły na na-
stępne spotkanie.  Mamy nadzieję,  że i  tym razem
nam nie odmówi.

Rozalia Walkowiak, kl. IG

Międzynarodowe spotkanie
w ramach programu

ERASMUS+

Już po raz czwarty uczniowie Gimnazjum im. Jana
Pawła II w Suchym Lesie uczestniczyli w między-
narodowym spotkaniu, tym razem przygotowanym
w dniach 7-13 maja br. przez niemiecką szkołę part-
nerską Ubbo-Emmius-Gymnasium w Leer.

fot. Anna Małłek
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Tytuł  projektu: "Small  businesses in European re-
gions – step by step" zakłada wyposażenie uczniów
w niezbędną wiedzę  i  umiejętności,  konieczne  do
stworzenia własnego małego przedsiębiorstwa. Ko-
lejny krok w tym projekcie polegał na napisaniu po
angielsku  biznes  planu  dla  wymyślonego  małego
biznesu,  który  mógłby  powstać  w  naszych  lokal-
nych  realiach  gospodarczych.  Ponad  dwudziestu
uczniów  stworzyło  takie  biznes  plany,  a  autorzy
ośmiu najlepszych,  pod opieką pani Ewy Trydeń-
skiej i pani Anny Floch, pojechali do Leer, aby tam
zaprezentować swoje pomysły, porównać je z doko-
naniami rówieśników ze szkół partnerskich z Nie-
miec, Szwecji i Włoch, a także aby doskonalić tech-
nikę pisania biznes planu.
Program spotkania zawierał indywidualne prezenta-
cje, dyskusję, analizę SWOT oraz pracę w między-
narodowych grupach,  prowadzącą do synergii  po-
między małymi  przedsiębiorstwami,  zaplanowany-
mi przez uczniów z poszczególnych szkół partner-
skich. Dodatkowym źródłem wiedzy były wykłady
specjalistów - pana Siemsena i pana Kutschera, bu-
siness consultants z Commerzbank Leer oraz pana
Krebsa  z  Office  for  Economic  Development,  Di-
strict of Leer.
Poza intensywnymi pracami projektowymi był  też
czas na wycieczkę do Bremen , a popołudnia spę-
dzone z rodzinami goszczącymi lub z rówieśnikami
z  niemieckiego  gimnazjum  pozwoliły  naszym
uczniom  poznać  okolice  Leer.  Uczestniczyli  oni
również w kilku lekcjach, co dało im wyobrażenie o
nauce w innej szkole, o jej atmosferze i sposobie or-
ganizacji życia szkolnego.
Po  zakończeniu  każdego  międzynarodowego  spo-
tkania jego uczestnicy otrzymują certyfikaty Euro-
pass,  potwierdzające  szereg  zdobytych  umiejętno-
ści, ważnych dla ich dalszej edukacji.
 
 

Koordynator projektu
Anna Małłek

Uroczystość uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja

 Dnia 9 maja 2017 r. w naszej szkole odbył
się  apel  z  okazji  226.  rocznicy  uchwalenia
Konstytucji 3 Maja.

Akademia  odbyła  się  w sali  multimedialnej.  Uro-
czystość  rozpoczęła  się  piosenką  Grzegorza  Cie-
chowskiego ,,Nie  pytaj  o  Polskę".  Uczniowie  po-
znali historię uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Wy-
słuchali także utworów ważnych dla naszego naro-
du, takich jak ,,Hymn do miłości ojczyzny" do słów
Ignacego Krasickiego. Mogli również obejrzeć wie-
le zdjęć, które przedstawiały różne momenty z hi-
storii Polski. Tradycyjnemu ujęciu patriotyzmu to-
warzyszyło podejście bardzo współczesne, trafiają-
ce przede wszystkim do młodych ludzi. Prezentację
zakończyła piosenka ,,Nie pytaj o nią" w wykona-
niu Eldo, nawiązująca do wspomnianego wcześniej
utworu Ciechowskiego.

fot. Małgorzata Bundyra-Warańska

Mamy nadzieję,  że  akademia  skłoniła  gimnazjali-
stów do refleksji i patriotycznych przemyśleń.

Gabriela Anglart kl. IID

Egzaminy Gimnazjalne

Za  nami  egzaminy  gimnazjalne  2017.  Stu  sześć-
dziesięciu  dwoje uczniów klas trzecich  przez trzy
dni  zmagało  się  z  poszczególnymi  częściami:  hu-
manistyczną, matematyczno- przyrodniczą i z języ-
ka obcego nowożytnego. Tegoroczny egzamin był
dość łatwy. Na języku polskim pisaliśmy rozpraw-
kę,  w której  trzeba  było  udowodnić,  że  marzenia
mają sprawczą moc. Zadania z historii i WOS-u nie
sprawiły większego problemu. Wiele z nich można
było rozwiązać w oparciu o teksty źródłowe. Jako
najtrudniejszą wszyscy oceniają część przyrodniczą
i matematyczną. Obydwie wymagały szerszej wie-
dzy, umiejętności analizy wykresów, korzystania ze
wzorów i wyciągania wniosków.

Ostatniego  dnia  zmierzyliśmy  się  z  językiem  ob-
cym. Jak co roku, większość przystąpiła do egzami-
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nu z języka angielskiego, choć byli też tacy, którzy
wybrali język niemiecki lub hiszpański.

Po każdym dniu egzaminów ukazywały się infor-
macje w prasie, na podstawie których każdy mógł w
przybliżeniu ocenić swoje wyniki. 16 czerwca ofi-
cjalnie dowiemy się, ile punktów uzyskaliśmy.

fot. Justyna Rudomina

Na  razie  nie  koniec  jeszcze  trudnych  chwil,  bo
przed nami wybór szkoły ponadgimnazjalnej.

Joanna Siwińska, kl. IIID

Pożegnanie ze szkołą

Nasze sucholeskie gimnazjum wniosło wiele 
pozytywnego w moje życie.
Dzięki czasowi, jaki tu spędziłam, poznałam wielu 
wspaniałych ludzi. Pomogli mi oni nauczyć się 
sztuki nawiązywania nowych znajomości. Grono 
przyjaciół stale się powiększało. To dzięki niemu 
udało mi się znaleźć w sobie odwagę do brania 
udziału w dyskusji, to dzięki niemu 
zainteresowałam się wolontariatami. Żadna szkolna 
przerwa nie obyła się bez rozmów i śmiechów.
Będąc w gimnazjum, zdobyłam także ogromną 
wiedzę i umiejętności. Nauczyłam się organizować 
swój czas, a także brać odpowiedzialność za swoje 
czyny i słowa. Zrozumiałam, że jeśli się czegoś 
podejmuję, muszę zrobić wszystko, aby dopiąć 
swego oraz dotrzymać złożonych obietnic.  
Oczywiście zdobyłam także „klasyczną” wiedzę z 

przedmiotów takich jak matematyka, język polski 
czy historia.
Pozytywną energię w moje życie wniosły także 
zajęcia pozalekcyjne. Początkowo byłam do nich 
sceptycznie nastawiona, ale z czasem – za namową 
znajomych – zapisałam się do szkolnego chóru. 
Potem doszły kolejne zajęcia. Okazało się, że są 
one prowadzone w sympatycznej atmosferze, często
towarzyszą im elementy zabawy. Dzięki nim nie 
nudziłam się w domu, ale spędzałam czas ciekawie 
i aktywnie.
Wiem, że nie zmarnowałam żadnej chwili 
spędzonej w tym budynku i choć czasem ciężko 
było rano wstać, czuję, że jestem przygotowana do 
dalszego życia. Wiem, że mogę polegać na 
ludziach, umiem zarządzać własnym czasem i 
zdobyłam wiedzę. Może nadal mam problemy z 
ortografią, nie znam wszystkich dat z historii, nie 
wyliczę każdego zadania, ale nauczyłam się wiele. 
Mogę śmiało powiedzieć, że będę tęsknić za moim 
gimnazjum.
Nawet za mundurkami 

Weronika Sarnowska III C

 

 

Gala laureatów

fot. Wioletta Pilarczyk-Urbaniak

11  kwietnia  2017  r.  w  auli  Uniwersytetu  im.
Adama  Mickiewicza  odbyła  się  uroczystość
rozdania nagród i zaświadczeń o uzyskaniu tytułu
laureata  Wojewódzkich  Konkursów
Przedmiotowych  dla  szkół  gimnazjalnych.

Gospodarzem gali było Wielkopolskie Kuratorium
Oświaty  reprezentowane  przez  Wicekuratora
Oświaty Pana Krzysztofa Błaszczyka. Przywitał on
zgromadzonych  gości  i  pogratulował  sukcesów
osiągniętych  w  12  konkursach  przedmiotowych.
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Mówił  o  wadze  nauki  i  trudnych  wyborach
decydujących o przyszłości:

„Jesteście  tymi,  którzy  postawili  przed  sobą
dalekosiężne  cele  i  wysoko  postawiliście  sobie
poprzeczkę.  Trwajcie  w  tym  wysiłku  i  osiągajcie
nowe horyzonty, a zdobyta wiedza będzie Wam w
tym pomocna.”

Do konkursów przedmiotowych przystąpiło w tym
roku  szkolnym  38509  gimnazjalistów.  Tytuł
finalisty uzyskało 655 uczniów, a tytuł laureata 556
uczniów, w tym 14 uczniów Gimnazjum im. Jana
Pawła II w Suchym Lesie:

Chemia
Wiktor Białowąs (kl. 3d)

Historia

Aleksander Beik (kl. 3a)
Jakub Barłożek (kl. 3d)
Nadia Ratajczak (kl. 3d)

WOS

Filip Bąbała (kl. 2f)
Stanisław Buczkowski (kl. 3d)
Witold Wachowiak (kl. 3d)

Fizyka

Mateusz Zwierzchowski (kl. 3f)

Matematyka

Tomasz Garstka (kl. 2c)

Język angielski

Zofia Schoennett (kl. 1h)
Aleksandra Cegłowska (kl. 2c)
Bartosz Czech (kl. 2d)
Andrzej Karpiński (kl. 3d)
Gustaw Kopras (kl. 3e)

Na koniec laureaci podziękowali oklaskami 
rodzicom i nauczycielom.

Gratulujemy raz jeszcze naszym laureatom.

Wioletta Pilarczyk-Urbaniak

Recytatorskie sukcesy
Dnia  7  kwietnia  2017 roku w Miejsko-Gminnym
Ośrodku Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie
odbył  się  finał  powiatowego  konkursu  recytator-
skiego „Wiosenne Przebudzenie”. To już osiemna-

sta, jak żartobliwie dodała jedna z organizatorek -
„pełnoletnia” edycja konkursu.

W  spotkaniu  udział  wzięło  prawie  dwadzieścioro
uczestników z powiatu poznańskiego, reprezentują-
cych m.in. Tarnowo Podgórne, Stęszew czy Muro-
waną  Goślinę.
Reprezentantką  gminy  Suchy  Las  była  uczennica
klasy II D naszej szkoły Marcelina Francuz, która
to 21 marca podczas półfinału w Centrum Kultury
w  Suchym  Lesie  swoją  recytacją  wywalczyła
pierwsze miejsce wśród gimnazjalistów.

fot. Justyna Rudomina

Niezmiernie miło nam zakomunikować, że podczas
dzisiejszego finału w Murowanej Goślinie komisja
konkursowa uznała recytację  Marceliny za najlep-
szą,  przyznając  jej  pierwsze  miejsce  w powiecie
poznańskim w kategorii  „uczniowie szkół gimna-
zjalnych”. Oprócz słów uznania, kwiatów i pamiąt-
kowego dyplomu jury wręczyło także laureatom na-
grody – bony pieniężne do zrealizowania  w salo-
nach EMPiK-u.

Warto  też  dodać,  że  7 kwietnia  był  to  niezwykle
pracowity i owocny dzień dla Marceliny.  Prosto z
Murowanej Gośliny w pośpiechu udała się do Po-
znania, gdzie w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2
odbywał się finał XXXII Wojewódzkiego Konkur-
su Recytatorskiego dla szkół podstawowych i gim-
nazjów. Tu także dostrzeżono jej talent i otrzymała
wyróżnienie.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukce-
sów!

Justyna Rudomina
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Szkolny Konkurs Wiedzy o 
Janie Pawle II

Dnia  16  maja  2017  r.,  we  współpracy  z  Radą
Rodziców,  odbył  się  coroczny Szkolny  Konkurs
Wiedzy o Janie Pawle II,  w którym wzięli  udział
przedstawiciele każdej z klas.

Uczniowie mieli do rozwiązania test składający się
z pytań zamkniętych i otwartych, dotyczących życia
i działalności naszego Patrona.

18  maja,  w  dzień  urodzin  Jana  Pawła  II,
każda klasa wykonała gazetkę na tę okoliczność,  a
jury  konkursowe,  w  skład  którego  weszli
członkowie  Samorządu  Uczniowskiego  oraz
nauczyciele,  wyłoniło  zwycięzców  Konkursu
Wiedzy o Janie Pawle II:

 I miejsce - Wiktoria Kaszkowiak, kl. IIA;
 II miejsce - Sara Szturemska, kl. IIE;
 III miejsce - Zofia Illukowicz, kl. IIIE.

Zwycięzcy  w Dzień  Talentów otrzymają
pamiątkowe  dyplomy  oraz  nagrody  -  bony
pieniężne  do  zrealizowania  w  salonach  EMPiK,
ufundowane przez Radę Rodziców.

Serdecznie gratulujemy!

Agnieszka Orłowska, Elżbieta Rosiak

Międzynarodowy Konkurs 
Kangur Matematyczny

16 marca 2017 roku uczniowie naszej szkoły wzięli udział
w  corocznym konkursie Kangur  Matematyczny.  Jest  to
konkurs  międzynarodowy,  stworzony  przez australijskich
matematyków. Bierze  w  nim  udział  ok.  6  milionów
uczestników z ok. 30 krajów.

Myślą  przewodnią  konkursu  jest  umiejętność  logicznego
myślenia,  a  nie czysta  wiedza  i  znajomość  wzorów.
Zadania  mają  postać  zamkniętą.  Najlepsi  z
uczestników mogą otrzymać wyróżnienie,   uzyskać wynik
bardzo dobry lub zostać laureatami.

Oto lista uczniów z naszego gimnazjum, nagrodzonych w
tym konkursie:

1. Garstka Tomasz klasa IIC - wynik bardzo do-
bry

2. Grzana Martyna klasa IH - wynik wyróżniony
3. Schoennett Zofia klasa IH - wynik wyróżniony
4. Walkowiak Rozalia klasa IG - wynik wyróżnio-

ny

Serdecznie gratulujemy!

Rozalia Walkowiak kl. IG, Elżbieta Michalska
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Gazetę „Gimpresje” redagują uczniowie Gimnazjum im. Jana Pawła II w Suchym Lesie

6


	Cześć pieśni, Mistrzu
	Międzynarodowe spotkanie w ramach programu ERASMUS+
	Uroczystość uchwalenia Konstytucji 3 Maja
	Egzaminy Gimnazjalne
	Gala laureatów
	Chemia
	Wiktor Białowąs (kl. 3d)
	Historia
	WOS
	Fizyka
	Matematyka
	Język angielski

	Recytatorskie sukcesy
	Szkolny Konkurs Wiedzy o Janie Pawle II
	Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny

