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CYMBAŁ ! 

„ Cel- zadanie, które wyznaczamy                                    

naszym marzeniom ’’ 

 Trzecioklasisto – Absolwencie  

 

Dzisiaj kończysz bardzo ważny etap w swoim życiu. 

Rozpoczynając naukę w Gimnazjum im. gen. Józefa 

Hallera w Gniewie, miałeś swoje cele, marzenia, które 

w ciągu trzech lat pragnąłeś zrealizować. Wiązały się one  ze znalezieniem nowych przyja-

ciół, poznaniem kolegów i koleżanek, odkryciem swoich talentów. Jednak pragnąłeś zdobyć 

wiedzę i umiejętności, które zapewnią lepszą przyszłość. Mam nadzieję, że udało Ci się zre-

alizować postawione cele,  a czas spędzony w naszej szkole będziesz wspominać jako jeden  

z piękniejszych okresów w życiu. 

             My- Twoi nauczyciele- na pewno Ciebie nie zapomnimy. Pamiętaj, że wpłynąłeś na 

dzisiejszy kształt naszej szkoły, na to, jak ona wygląda i na panującą w niej atmosferę. Pozo-

stawiłeś tu cząstkę siebie, której ślad pozostanie na zawsze 

          W imieniu własnym i wszystkich pedagogów życzę Ci szczęścia, radości oraz mądro-

ści w Twoim rodzinnym domu. Kochaj to, co piękne, szlachetne i dobre. Bądź sobą. Twórz 

lepszy świat: bez wojen, zła, pełen doskonałości. Służ ludziom i sprawom. Dane Ci talenty 

rozwijaj. Nie lękaj się życia. Realizuj cele! Spełniaj marzenia! 

Ewa Grudzińska 

Dyrektor SP Nr 2 w Gniewie 



NASI TRZECIOKLASIŚCI 

 Str. 2 

1. Iga Bednarek 

2. Paulina Bendyk 

3. Maksymilian Gąsiorowski 

4. Kamil Głowacki 

5. Natalia Janaszczyk 

6. Mariusz Jastrzębski 

7. Mateusz Klamerus 

8. Julia Kołodziejczyk 

9. Paweł Kuster 

10. Adrian Kwiatkowski 

11. Kamil Kwiatkowski 

12. Maria Lubińska 

13. Agnieszka Opiłowska 

14. Oliwia Piwowarczyk 

15. Marcin Plath 

16. Sandra Smugaj 

17. Iga Wiatrowska 

18. Julia Witkowska 

1. Nikola Badziąg 

2. Michał Błaszczyk 

3. Laura Cybulska  

4. Dawid Drągowski  

5. Anna Dylewska  

6. Paulina Fabiszewska 

7. Krystian Genski 

8. Agnieszka Głodna  

9. Jan Hejmowski 

10. Agata Jaszewska 

11. Dawid Karwasz  

12. Patryk Kosiór 

13. Cezary Krause-Olech 

14. Anna Oberska 

15. Monika Połomska 

16. Paweł Świątek 

17. Szymon Wolf 

18. Zuzanna Zabłońska  

19. Daria Zwolińska  

20. Jeremiasz Jarosławiec 

1. Anna Banach 

2. Nikodem Borris 

3. Szymon Chorążak 

4. Mateusz Cybura 

5. Olaf Czech 

6. Aleksandra Frost 

7. Darek Górski 

8. Natalia Guta 

9. Paweł Jabłoński 

10. Amelia Karcz 

11. Aleksandra Klusek 

12. Angelika Lamek 

13. Andrzej Liczmański 

14. Błażej Lubiński 

15. Kinga Niziołek 

16. Julia Ordowska 

17. Anna Ruda 

18. Wiktoria Seroka 

19. Adam Sójka 

20. Oliwia Wyczyńska 

1. Dominik Jeske 

2. Maciej Kurek 

3. Adrian Wałdowski 

4. Wiktor Gdaniec 

5. Dominik Rachwał 

6. Kacper Szymczyk 

7. Weronika Kosecka 

8. Weronika Sikorska 

9. Nikola Nabakowska 

10. Magdalena Wiecka 

11. Magdalena Jabłońska 

12. Wiktoria Piszora 

13. Malwina Grocholska 

14. Wiktoria Zgubieńska 

15. Wanesa Radtke 

16. Zuzia Grzyb 

17. Patrycja Rajek 

18. Aleksandra Egler 

19. Marcel Zemke 

1. Sebastian Chmielecki 

2. Martyna Czajka 

3. Kacper Górski 

4. Paulina Guss 

5. Filip Janicki 

6. Kamil Kirszenstein 

7. Eryk Koniecki 

8. Zosia Koszczyńska 

9. Agata Krzyżyńska 

10. Jagoda Machlik 

11. Kacper Rompkowski 

12. Błażej Rus 

13. Krzysiu Saniuk 

14. Jagoda Schulz 

15. Wiktoria Trzcińska 

16. Klaudia Ziemann 

17. Daniel Zmudczyński 

KLASA III A 

Wych: Katarzyna Puczyńska 
KLASA III B 

Wych: Katarzyna Zgubieńska 
KLASA III C 

Wych: Wioleta Fiedorowicz 

KLASA III D 

Wych: Maciej Schultz 
KLASA III E 

Wych: Ewa Kłos 
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KLASA III A 

D 
ziękujemy za te trzy lata, za wszystkie lepsze i gorsze momenty, cieszymy się że 

dzięki naszej kochanej pani daliśmy radę przez to przejść i za to, że dzisiaj stoimy 

właśnie w tym miejscu jako tacy a nie inni ludzie. Wszystkim będzie brakowało 

głośnego gadania Marii, żartów Głowy, Maksa przy tablicy na matematyce, śmie-

chu i głupawek Sandry, sucharów Pawła, pomagających w każdej sytuacji na matematyce Mar-

cina i Mariusza , obecności Kamila i Adriana- Kwiatki w każdym momencie wiedzą, co po-

wiedzieć i poprawiają tym wszystkim humor. Dziękujemy Igom i Juliom za to, że nigdy nie 

pozwoliły na ciszę podczas lekcji, Agnieszce i Oliwii za zawsze otwartą bibliotekę, Mateuszo-

wi za to, że jest dobrym kolegą, Paulinie i Natalii za swoją obecność, uśmiech i wsparcie oraz 

naszej najukochańszej pani Puczyńskiej za to że wytrzymała z nami te trzy lata.  

Najlepiej było, gdy byliśmy na 

wycieczkach, szczególnie w auto-

busie i w nocy.  

 

Najgorzej było, gdy był spraw-

dzian. 

 

Nasze ulubione miejsce w szkole 
to „gimplac”, przybudówka, bi-

blioteka... lubimy całą szkołę ;) 

 

Najbardziej nabroiliśmy, 

gdy...przecież my wcale nie bro-

imy :) 

 

Najłatwiej było, gdy...tu nigdy 

nie było nam łatwo. 

Najtrudniej było przed wystawia-

niem ocen semestralnych i końco-

wych. 

 

Nasz ulubiony przedmiot to ma-

tematyka i geografia oczywiście. 

 

Najtrudniejszy przedmiot to bio-

logia i geografia. 

 

Nasza klasa chętnie nic nie robi, 

lubimy odpoczywać. 

 

Nasza klasa zawsze gada na lek-

cjach, ale też chętnie pomagamy, 

gdy wiąże się to z wyjściem z 

lekcji :P 

Nasza klasa nigdy nie broi. 

 

Nasz największy sukces to do-

tarcie do miejsca w którym je-

steśmy dzisiaj. 
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H 
ej, to my, III B. Spędziliśmy w tej szkole trzy fajne lata swe  i każdy to powie, że 

nigdy nie było źle. Może z paroma wyjątkami ale o tym najlepiej wiemy sami. 

Dziś pożegnać z Wami się chcemy, za wszystko co dobre dziękujemy, za złe 

sprawy przepraszamy. I na tym dziś koniec, cześć, spadamy. 

Najlepiej było, gdy razem spędza-

liśmy czas wolny od nauki, ale 

prawdę mówiąc u nas zawsze 

było najlepiej. 

 

Najgorzej było, gdy musieliśmy 

odwiedzić gabinet pedagoga lub 

psychologa szkolnego. Nie lubili-

śmy takich akcji. 

 

Nasze ulubione miejsce w szkole 
to „gimplac” i orlik bo lubimy 

spędzać czas na luzie. 

 

Najbardziej nabroiliśmy, gdy 

nasz kolega zwolnił nas z lekcji, a 

my mu uwierzyliśmy, że nie ma 

zajęć. 

 

Najłatwiej było gdy w zadaniach 

domowych pomagała nam wy-

chowawczyni. 

 

Najtrudniej było na testach gim-

nazjalnych, bo wtedy wszystkim 

udzielił się stres. 

 

Nasz ulubiony przedmiot to ję-

zyk polski i godzina wychowaw-

cza. 

 

Najtrudniejszy przedmiot, to 

chemia. 

 

Na przerwach przeważnie słu-

chamy muzyki, siedzimy na 

przybudówce lub „gimplacu”. 

 

Nasza klasa chętnie gra w 

siatkóweczkę, a nawet wygry-

wa. 

 

Nasza klasa zawsze potrafi 

stanąć za sobą murem. 

 

Nasza klasa nigdy nie wygra-

ła Hallerówki, a powinna. 

 

Nasz największy sukces, to 

wygranie zawodów w siat-

kówkę w I klasie i pokonanie 

wszystkich przeciwników. 
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KLASA III C 

T 
o my klasa III C i parę 

słów o sobie powie-

dzieć mamy chęć! 

Spędziliśmy ze sobą 

piękne trzy lata, które zapamię-

tamy do końca świata. 

Czasem było lepiej, czasem tro-

chę gorzej, ale z naszą chary-

zmą nikt nam nie stanie na dro-

dze! W wielu konkursach wy-

grywaliśmy i nikomu się nie da-

liśmy! 

Pani Wiola nasza kochana, 

uśmiech  daje nam już z rana. 

Adam w sporcie się lansuje, a w 

nauce też nie próżnuje. 

Olcia mimo, że w nim zakocha-

na zawsze uczy się do rana! 

Olaf dobry chłopak, często robi 

coś na opak. 

Amelka czasami zakręcona, w 

śpiewie jest niezastąpiona. 

Julka human znakomity, kore-

petycji udziela nawet na ulicy. 

Anulka nasza śmieszka, dobrym 

humorem bawić nas nie omiesz-

ka. 

Chociaż Nikodem się czasa-

mi popisuje to i tak każdy 

mu poklaskuje! 

O wszystkich nie napisali-

śmy, bo miejsca na wierszyk 

więcej nie dostaliśmy. 

Każdy z nas jest wyjątkowy 

do nauki zwarty i gotowy! 

 
Najlepiej było, gdy spędzali-

śmy razem czas na wyciecz-

kach, wypadach na pizzę, no-

cowaliśmy w szkole. 

 

Najgorzej było, gdy mieliśmy 

coś wspólnie ustalić, a nasze 

zdania były podzielone. 

 

Nasze ulubione miejsce w 

szkole to ławki na przybudów-

ce. 

 

Najbardziej nabroiliśmy, 

gdy…. my nie broimy, jedynie 

kierujemy się swoimi zasada-

mi. 

 

Najłatwiej było ściągać na 

geografii :)) 

 

Najtrudniej było dostać z bio-

logii ocenę wyższą niż 3. 

 

Nasz ulubiony przedmiot to 
chemia. 

 

Najtrudniejszy przedmiot to 
biologia. 

 

Na przerwach przeważnie 
słuchamy muzyki siedząc na 

przybudówce albo „gimplacu”. 

 

Nasza klasa chętnie bierze 

udział w różnych wydarzeniach 

szkolnych. 

 

Nasza klasa zawsze czerpię 

radość z tego co robi, jest tole-

rancyjna. 

 

Nasza klasa nigdy się nie pod-

daje. 

 

Nasz największy sukces to 

coroczne miejsce na podium 

podczas Majówki Hallerówki. 
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Piątek, 22 września 2017 roku. 

Godzina 9:15. 

Pogodnie. 

B 
ył to zwykły dzień. Nic nie zapowiadało tego co się wtedy wydarzyło. Malwina wraz z dwie-

ma towarzyszkami, Dzidzią oraz Martą, udały się do Netto na małe zakupy. Jako iż trwały 

wtedy lekcje były one tam nielegalnie. Ale mimo to nie bały się konsekwencji. Do czasu. Kie-

dy wychodziły ze sklepu zauważyły czerwonego Seat,a. W jego wnętrzu siedział ON. Postrach 

gimnazjum. Sam Pan Maciej Schultz! Ich serca zaczęły bić szybciej. Strach powoli ogarniał ich umysł. Ich 

pierwszym krokiem było chowanie się za innymi samochodami, lecz kiedy ich wychowawca wjechał na 

parking zapaliła im się czerwona lampka. Postanowiły ukryć się w budynku. Za nimi wszedł pan Maciek, 

który przybył w to miejsce aby zakupić bułki. Po godzinnym marszu pomiędzy regałami pan Schultz 

wszedł do sklepu po raz drugi. W ich głowach była tylko jedna myśl: "Jest tu po nas". Cały czas próbowały 

pozostać nieuchwytne. Po jakimś czasie sprawdziły czy pan Maciej dalej czeka. Jako że nie mogły zlokali-

zować celu, zadzwoniły do swojego informatora. Był to świetny szpieg znający się na pracy w terenie. Krył 

się pod pseudonimem "Kosa". Informacje pozyskane od niego co prawda na wiele się nie zdały, ale mimo 

to kiedy podeszły po raz kolejny do kasy postrachu szkół już nie było w pobliżu. Uspokoiły się oraz zaczę-

ły kontynuować spacer po mieście. 

Najlepiej było gdy rozstroili-

śmy gitarę Pana Wojtka 

 

Najgorzej było gdy było dzie-

więć lekcji matematyki w ty-

godniu 

 

Nasze ulubione miejsce w 

szkole to gimplac 

 

Najbardziej nabroiliśmy gdy 

Kacper pyskował pani Kruży 

 

Najłatwiej było pisać spraw-

dziany u pana Seweryna 

 

Najtrudniej było pogodzić się 

 

Nasz ulubiony przedmiot to 

język polski 

 

Najtrudniejszy przedmiot to 

matematyka 

 

Na przerwach przeważnie 
uczymy się 

 

 

Nasza klasa chętnie gra w 

siatkówkę 

 

Nasza klasa zawsze dużo roz-

mawia 

 

Nasza klasa nigdy nie idzie 

na kompromis 

 

Nasz największy sukces to 

pierwsze miejsce w konkursie 

na najgrzeczniejszą klasę 
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KLASA III E 

D 
awno, dawno,.... trzy lata temu przychodząc pierwszego dnia do szkoły, ujrzawszy no-

wych kolegów z klasy każdy, dosłownie każdy pomyślał „jak ja z nimi wytrzymam 

trzy lata?”. Początki bywają trudne. Wiele czasu upłynęło zanim Gniew i Piaseczno 

połączyły siły. Później było już tylko lepiej... Z każdym kolejnym miesiącem, rokiem 

byliśmy bardziej zżyci, a teraz przykro nam, że nie spotkamy się już w tym składzie od września. 

Wiemy, że byliśmy czasem (często) uciążliwi, więc szczerze i z całego serca przepraszamy i mamy 

nadzieję, że wszyscy nauczyciele, jak i pozostali pracownicy szkoły będą wspominać nas dobrze i 

z uśmiechem na twarzy. Dziękujemy za cierpliwość. Wiemy, że nie było to łatwe lecz daliście radę.   

Najlepiej było, gdy robiliśmy 

nocki, organizowaliśmy wycieczki 

i szykowaliśmy się do Majówki - 

Hallerówki. 

 

Najgorzej było, gdy hurtowo do-

stawaliśmy jedynki z matematyki 

(chociaż wiemy, że słusznie). 

 

Nasze ulubione miejsce w szkole 

to ławka za placem zabaw (nie  

niebieska), a kiedy jest bardzo cie-

pło to „gimplac”. 

 

Najbardziej nabroiliśmy, gdy 

chcieliśmy zmienić nauczycielkę 

od matematyki, ale dzisiaj cieszy-

my się, że nam się nie udało. 

Najłatwiej było dostać dobre 

oceny z techniki. 

 

Najtrudniej było zaaklimatyzo-

wać się w nowej szkole, zgrać 

się z nowymi znajomymi i no-

wymi nauczycielami. 

 

Nasz ulubiony przedmiot, to 

matematyka. 

 

Najtrudniejszy przedmiot to 

niepodważalnie biologia. 

 

Na przerwach przeważnie spę-

dzamy czas razem grając w kar-

ty lub spisując zadania. 

Nasza klasa chętnie wymiguje 

się od wszelkich zadań (lecz 

jak mus to mus). 

 

Nasza klasa zawsze stara się 

żyć w zgodzie. 

 

Nasza klasa nigdy nie miała w 

100% zadań domowych. 

 

Nasz największy sukces, to 

wygranie Majówki – Hallerów-

ki 2018 
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„Szukając prawdy jasnego płomienia, 

Szukajcie nowych, nieodkrytych dróg” 

 

A. Asnyk 

Drodzy Absolwenci 

 

22 czerwca otrzymaliście upragnione świadectwa ukończenia gimnazjum. Przez te trzy 

lata wspólnie przeszliśmy długą i ciekawą drogę. To w murach naszej szkoły precyzowały 

się Wasze poglądy i zainteresowania, a dzisiejsze marzenia o dalszej nauce z każdym dniem 

szkolnego życia przybierały realnych kształtów. Otrzymanie świadectwa ukończenia gimna-

zjum zamyka pewien rozdział Waszego życia. 

 

I choć dotarliście do celu, musicie pamiętać, że do mety przybywa się tylko po to, aby 

wyruszyć w dalszą drogę. Sięgajcie więc po nowe doświadczenia, pamiętając przy tym, że 

szczyty zdobywa się krok po kroku. Wy wielokrotnie dawaliście dowody, że nie boicie się 

wyzwań. 

 

Życzymy Wam spełnienia marzeń, właściwego wyboru dalszej drogi życiowej oraz po-

wodzenia na co dzień! 

 

Wychowawcy klas trzecich 

Katarzyna Puczyńska 

Katarzyna Zgubieńska 

Wioleta Fiedorowicz 

Maciej Schulz 

Ewa Kłos 
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