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 Dzisiaj kończysz bardzo ważny etap w swoim ży-

ciu. Rozpoczynając naukę w Gimnazjum im. gen. Józefa Hallera w Gniewie, miałeś swo-

je cele, marzenia, które w ciągu trzech lat pragnąłeś zrealizować. Często wiązały się one  

z poznaniem nowych przyjaciół, ale przede wszystkim było to zdobycie wiedzy i umiejęt-

ności, które zapewnią lepszą przyszłość. Mam nadzieję, że udało Ci się je zrealizować, 

a czas spędzony tutaj będziesz wspominać jako jeden z piękniejszych okresów w życiu. 

My na pewno Ciebie nie zapomnimy. Pamiętaj, że wpłynąłeś na dzisiejszy kształt 

naszej szkoły, na to, jak ona wygląda i na panującą w niej atmosferę. Pozostawiłeś tu 

cząstkę siebie, której ślad pozostanie na zawsze.  

W imieniu własnym i wszystkich nauczycieli życzę Ci szczęścia, radości, mądrości 

i pokoju 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. Nie prześpij go! 

 

Ewa Grudzińska 

Dyrektor Gimnazjum w Gniewie 

 

Trzecioklasisto– Absolwencie 

,, Życie jest snem, jeśli nieprzespane ’’ 

CYMBAŁ ! 



NASI TRZECIOKLASIŚCI 
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KLASA: III a 
Wychowawca: Brygida Murawska 

  

1. Szymon Betka 

2. Wiktoria Boettcher 

3. Łukasz Czekliński 

4. Kamil Damrat 

5. Tamara Danowska 

6. Joanna Ferenc 

7. Klaudia Gdaniec 

8. Oliwia Głowacka 

9. Kamil Godula 

10. Izabela Grochocka 

11. Patryk Grzyb 

12. Arkadiusz Kołodziejczyk 

13. Jakub Kołodziejczyk 

14. Kacper Kołodziejczyk 

15. Ewelina Lewandowska 

16. Alicja Małolepsza 

17. Marcela Manikowska 

18. Mateusz Piotrowski 

19. Remigiusz Smugaj 

20. Natalia Sondej 

21. Ewa Szumal 

22. Michał Szwabach 

KLASA: III d 
Wychowawca: Renata Reńska 

 

1. Róża Antos  

2. Mateusz Biały  

3. Bartosz Błoński  

4. Marcin Boratyn  

5. Damian Górski  

6. Patryk Grabowicz  

7. Wiktoria Grabowska  

8. Joanna Guzdaj  

9. Marcin Hejmowski  

10. Adrian Jabłonka  

11. Anna Jakusz-Gostomska  

12. Natalia Klamann  

13. Sara Kosiecka  

14. Mateusz Langowski  

15. Norbert Mirota  

16. Wiktoria Oprawa  

17. Laura Puczyńska  

18. Dominika Rogaczewska  

19. Maciej Torłop  

 

 

KLASA: III c 
Wychowawca: Anna Klimek 

 

1. Jan Allaburda 

2. Łukasz Dahm 

3. Dawid Dąbrowski 

4. Bartosz Drągowski 

5. Izabela Drzewiecka  

6. Bartosz Elert 

7. Michał Gajewski 

8. Emil Gracek 

9. Kuba Gryszkiewicz 

10. Maciej Hołosiewicz 

11. Gosia Jachym 

12. Konrad Janicki  

13. Angelina Jasiszczak 

14. Julia Jaskólska 

15. Oliwia Krzyżanowska 

16. Weronika Modzelewska 

17. Krzysztof Osiak 

18. Maciej Ostrowski 

19. Jędrzej Połomski 

20. Weronika Rychlicka 

21. Klaudia Szymiczek 

22. Wiktoria Wolff 

 

KLASA: III e 
Wychowawca: Mariola Stawicka 

 

1. Michał Ciarkowski 

2. Cezary Durkalec 

3. Lucyna Grabowska 

4. Filip Jarosławiec 

5. Karolina Kirszenstein 

6. Joanna Kłos  

7. Szymon Korynt 

8. Karol Kowalewski  

9. Patryk Netkowski 

10. Wiktoria Orłowska 

11. Patrycja Rogaczewska 

12. Karolina Rompkowska 

13. Aurelia Szynszecka 

14. Iwona Watkowska 

15. Wojciech Wesołowski 

16. Tomasz Witting 

KLASA: III b 
Wychowawca: Dorota Narloch 

 

1. Malwina Adamczyk  

2. Szymon Badziong  

3. Filip Cejer  

4. Patryk Cieszyński  

5. Kinga Feister  

6. Klaudia Gabryszewska  

7. Sara Glinka  

8. Judyta Jędrzejewska  

9. Bartosz Klofczyński  

10. Gabriel Krojański  

11. Klaudia Laskowska  

12. Mateusz Lubiński  

13. Jakub Musiał  

14. Kacper Oberski  

15. Tomasz Osiak  

16. Rachela Pofelska  

17. Marika Rajska  

18. Lucyna Szczypior  

19. Zuzanna Sztuka  

20. Łukasz Tarnowski  

21. Krzysztof Wilk  
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Klasa III a 

 

Najbardziej nabroiliśmy, gdy ucie-

kliśmy w dzień wagarowicza z lekcji 

polskiego.  

 

Najłatwiej było pod koniec roku. W 

tym czasie lekcje są bardzo luźne. 

 

Najtrudniej było w pierwszej klasie. 

Nowi nauczyciele, inne środowisko, 

ale szybko się przyzwyczailiśmy. 

 

Nasz ulubiony przedmiot to w-f.  

 

Najtrudniejszy przedmiot to mate-

matyka. 

Na przerwach przeważnie jesteśmy 

na boisko, jednak gdy jest zimno cho-

wamy się do budynku. 

 

Nasza klasa chętnie pomaga nauczy-

cielom.  

 

Nasza klasa zawsze jest radosna i 

uśmiechnięta. 

 

Nasza klasa nigdy nie jest poważna.  

 

Nasz największy sukces to zajęcie w 

pierwszej klasie V-tego miejsca w 

konkursie na najgrzeczniejszą klasę. 

„Biegnij przed siebie, kierunek trzymaj z wiatrem lub pod wiatr …” 

Anna Wyszkoni 

 

Kochane Anioły („a” jak anioły)! Dziękuję Wam za te trzy lata! Coś się kończy i coś się zaczyna ;). Jesteście mądrzejsi i 

bogatsi o dorobek zgromadzony w czasie trzech lat nauki w gimnazjum. Zanim rozpoczniecie kolejny etap nauki, przed 

Wami zasłużone wakacje. 

Wykorzystajcie dobrze letnie miesiące – oglądajcie przyrodę, uprawiajcie sporty, zwiedzajcie nowe miejsca, znajdźcie też 

czas na czytanie książek. 

KOCHANI! BĄDŹCIE DOBRZY, UCZCIWI, KSZTAŁĆCIE SIĘ, ODNOŚCIE SUKCESY, KOCHAJCIE LUDZI I ŚWIAT. 

NIECH ŻYCIE PRZYNOSI WAM SAME SZCZĘŚLIWE CHWILE. 

Życzę powodzenia w wszelkich życiowych planach, no bo kto, jak nie Wy! 

 

Brygida Murawska 

 

S 
zymon mózgiem nauko-

wym jest. 

Wiktoria klasową ripost-

ką,  

Łukasz artystą jest. 

Kamil - gniewski trębacz.  

Tamara fajna jest. 

Asia gada cały czas. 

Klaudia - piękny śpiew. 

Drugi Kamil wesoły jest. 

Iza nasz gospodarz. 

Patryk zawsze grzeczny jest gdy 

mu się spać na lekcji chce. 

Arek, Kuba no i Kacper rodziną 

są. 

Ewelina, Ala i Marcela piękno-

ściami są. 

Mateusz - śmieszek klasowy. 

Remigiusz spoko jest. 

Natalia- lewa ręka pani Muraw-

skiej. 

Ewa- sportowa miss.  

Michał nasz kochany rudzielec 

fajny jest. Pani Murawska nieza-

stąpiona jest. 

Najlepiej było, gdy wybraliśmy 

się do Jump Park pod koniec 

pierwszej klasy. Na ten wyjazd 

wybrała się cała nasza klasa.  

 

Najgorzej było, gdy nie umieli-

śmy się zgrać.  

 

Nasze ulubione miejsce w szko-

le to piwnica. Gdy było zimno 

spędzaliśmy tam dosyć sporo 

przerw. 

 



„Osobowość kształtuje się nie przez piękne słowa,  

lecz pracą i własnym wysiłkiem” 

Albert Einstein 

Kochani Wychowankowie, 

W ciągu trzech lat pokazaliście, że wysiłek i zaangażowanie przynoszą sukces i zadowolenie. Każdy z Was ma w sobie coś, co 

w połączeniu z innymi daje siłę grupie, którą dzisiaj stanowicie. Przez ostatnie trzy lata nie było łatwo, wspólnie budowaliśmy 

nasze relacje i wiem, że ta praca nie poszła na marne. Dzisiaj mogę powiedzieć, że jestem z Was dumna. Kończycie szkołę i 

zaczynacie nowy etap życia. Kochani, życzę Wam wszystkiego co najlepsze, dobrych wyborów, dobrej szkoły, dobrych ludzi na 

swojej drodze. Na zawsze zostaniecie w mojej pamięci jako ci, z którymi można osiągnąć sukces. Jesteście ludźmi, na których 

można liczyć. 

Dziękuję i życzę spełnienia marzeń. 

Dorota Narloch 

D 
la naszej klasy III B te trzy 

lata były fantastyczne. 

Bardzo dużo się wydarzy-

ło i miło wspominamy ten 

czas. Były Hallerówki, apele i inne 

uroczystości szkolne. Organizowano 

wiele wycieczek, które na długo zosta-

ną w naszej pamięci. Mikołajki, Zum-

ba dla Bartka, zbiórki żywności z Wo-

lontariatem Szkolnym. Zawsze miło 

będzie nam wspominać szkolne dys-

koteki i zawody sportowe. Zapamięta-

my coroczny Dzień Życzliwości, 

gdzie już od progu witano nas miłym 

uśmiechem. Mile wspominać będzie-

my wszystkich nauczycieli, pracowni-

ków szkoły, którzy swoją uprzejmo-

ścią i poczuciem humoru sprawiali, że 

jeszcze przyjemniej spędzało nam się 

czas. Spotkaliśmy tutaj prawdziwych 

przyjaciół i pierwsze miłości. Nigdy 

nie zapomnimy tekstów Mateusza, 

zachowań Szymona, śpiewania Judy-

ty, wymówek Kacpra czy pozytywne-

go nastawienia Łukasza w każdej sy-

tuacji. W pamięci na długo pozostaną 

dowcipy pani Narloch, uśmiech pani 

Puczyńskiej, pomimo że nie zawsze 

wszystko rozumieliśmy, motywacja ze 

strony pani Stawickiej czy lekcje pro-

wadzone przez pana Cieślikowskiego. 

Gdy za kilka lat przyjdzie nam się 

spotkać w tym samym gronie, z 

uśmiechem na ustach będziemy wspo-

minać wesołe lekcje plastyki z panią 

Renatą i powtarzać żarty pana Schult-

za. Może nawet zaśpiewamy „Takie 

Tango”, by powspominać lekcje mu-

zyki z Panem Górskim. W naszym 

Gimnazjum panuje świetna atmosfera 

co sprawiło, że te całe trzy lata były 

wyjątkowe.  

Str. 4  

Najlepiej było, gdy dostaliśmy wy-

różnienie po Majówce Hallerówce – 

poczuliśmy się wtedy docenieni. 

 

Najgorzej było, gdy dowiedzieliśmy 

się o chorobie Bartka, lecz zawsze go 

wspieraliśmy i pamiętaliśmy o nim. 

 

Nasze ulubione miejsce w szkole to 

przybudówka, przy której działy się 

zawsze niezapomniane historie i opo-

wieści. 

 

Najłatwiej było na lekcjach u pana 

Cieślikowskiego, gdy opowiadał nam 

ciekawe historie. 

 

Najtrudniej było ściągać na historii, 

gdyż Pan Schultz ma sokoli wzrok. 

 

Nasz ulubiony przedmiot, to fizyka, 

ponieważ Pani Stawicka otoczyła nas 

domową atmosferą. 

Najtrudniejszy przedmiot, to chemia, 

jednak zawsze staraliśmy się zrozumieć 

wszystkie reakcje. 

 

Na przerwach przeważnie ściągamy 

zadania domowe. 

 

Nasza klasa chętnie angażuje się w 

pomoc pracownikom szkoły. Pozdra-

wiamy pana Władka. 

 

Nasza klasa zawsze ma wiele dobrych 

pomysłów, które staramy się wprowa-

dzić w życie. 

 

Nasza klasa nigdy nie zawiodła Pani 

Narloch. :) 

 

Nasz największy sukces, to Mikołajki 

dla Bartka. 

 

Klasa III b 
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Klasa III c 

J 
esteśmy klasą IIIc, zaczęli-

śmy od niezgranej grupy 

słabo znających się ludzi, a 

teraz  jesteśmy jedną, zgra-

ną, pomagającą sobie ekipą. Wszy-

scy z nas są praktycznie zawsze 

pozytywnie nastawieni do szkoły, 

obowiązków, ogólnie do życia. Sta-

ramy się być odpowiedzialni, 

grzeczni (czasem nam to nie wy-

chodzi ). Podziękować chcemy 

wszystkim nauczycielom, za trud 

włożony w nauczanie oraz wycho-

wanie nas, za bycie opiekunami na 

wycieczkach i wyjazdach integra-

cyjnych. Wychowawcy pani Annie 

Klimek, za te trzy lata ciągłego 

zajmowania się nami, opieki, po-

mocy w chwilach trudnych i wyma-

gających, za organizowanie wyjaz-

dów do teatru i kina. Gimnazjum 

wszyscy będziemy wspominać bardzo 

dobrze, jako trzy lata które przeminę-

ły szybciej niż nam się wydawało i 

jeżeli byłaby możliwość przedłużenia 

tego czasu o rok (nie mówimy o 

„siedzeniu” za złe oceny) to na pew-

no byśmy to zrobili. 

Najlepiej było, gdy coraz lepiej po-

znawaliśmy siebie przez te trzy lata 

 

Najgorzej było, gdy chcieli zabrać 

Janka do innej klasy 

 

„Zawsze celuj w księżyc, 

bo nawet jeśli nie trafisz 

i tak będziesz między gwiazdami” 

Moi kochani uczniowie klasy III c 

 

Byliście fajną grupą, chociaż czasami nieprzewidywalną. Z pewnością nigdy Was nie zapomnę. A może inaczej– już nie mo-

gę sobie przypomnieć, o co tak naprawdę czasem się złościłam, za to ciągle mam w sercu Waszą radość ze wspólnych dzia-

łań, nocne śpiewy przy ognisku, a zwłaszcza ostatnią Wigilię. 

Życzę Wam odwagi w realizowaniu marzeń, bądźcie dobrzy, mądrzy i uczciwi. Niech spotkani ludzie dostrzegą wszystko, co 

w Was najlepsze i pomogą Wam to rozwinąć. Powodzenia! 

Anna Klimek 

Nasze ulubione miejsce w szkole to 

każde, w którym jesteśmy razem 

 

Najbardziej nabroiliśmy, podczas 

nocki w pierwszej klasie 

 

Najłatwiej było na lekcjach u pani 

Janiny 

 

Najtrudniej było przygotować się i 

pisać testy gimnazjalne 

 

Nasz  ulubiony przedmiot to każdy z 

nas ma na ten temat swoje zdanie 

 

Najtrudniejszy przedmiot to mate-

matyka 

 

Na przerwach przeważnie siedzimy na 

przybudówce i czekamy co wymyśli 

Dawid J 
 

Nasza klasa chętnie robi rzeczy za któ-

re inni by się wstydzili 

 

Nasza klasa zawsze potrafi być zorgani-

zowana jeżeli chodzi o wspólną sprawę 

 

Nasza klasa nigdy nie jest cicho 

Nasz największy sukces, to trzy zwy-

cięstwa z rzędu w Majówce Hallerówce. 

 



Klasa III d 
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O 
 naszej klasie można by 

napisać bardzo wiele. 

Uczniowie naszej klasy 

mają duże poczucie humo-

ru. Jesteśmy klasą, która uczyła się 

kiedyś znacznie lepiej niż teraz, ale i 

teraz idzie nam całkiem nieźle. Zacho-

wanie naszej klasy zależy od samopo-

czucia wszystkich osób: czasem byli-

śmy grzeczni, a czasem nie. Często 

braliśmy udział w wyjazdach, wy-

cieczkach, ogniskach oraz nockach w 

szkole. Udzielaliśmy się też na kółku 

artystycznym, sportowym i w wolon-

tariacie. Uczniem, który „zaliczył” 

wszystkie wycieczki szkolne i klaso-

we jest Mateusz Langowski. Mamy 

najlepszą wychowawczynię na świe-

cie, która nas wspiera i zawsze można 

na Panią liczyć. Nie zamienilibyśmy 

jej na żadną inną.  

 

Nasza klasa uznaje zasadę ”Jeden 

za wszystkich, wszyscy za jednego”. 

 

Najlepiej było, gdy jeździliśmy na 

wycieczki, organizowaliśmy nocki, 

ogniska oraz wspólne klasowe wyjścia 

np. na pizzę. 

 

Najgorzej było, gdy sprawialiśmy 

Pani Renacie przykrość , kiedy dener-

wowała się na nas oraz gdy musiała 

wysłuchiwać negatywnych opinii na 

nasz temat. 

 

Nasze ulubione miejsce w szkole to 

klasa naszej wychowawczyni, czy-

li  21 oraz przybudówka. 

 

Najbardziej nabroiliśmy, gdy  pod 

koniec drugiej klasy gimnazjum więk-

szość naszej klasy mogła powtarzać ją 

drugi raz i pani Dyrektor chodziła do 

nas codziennie, aby nas motywować 

do nauki, za co jej bardzo dziękujemy! 

 

Najłatwiej było dostawać dobre ceny 

z plastyki i  muzyki. 

 

Najtrudniej było uczyć się na spraw-

dziany z biologii oraz historii. 

 

Nasz ulubiony przedmiot to plastyka 

oraz wychowanie fizyczne. 

 

Najtrudniejszy przedmiot to biolo-

gia,  

Na przerwach przeważnie siedzimy 

na murku przybudówki oraz chodzimy 

do sklepiku szkolnego. 

Nasza klasa chętnie uczestniczy w 

wyjazdach, nockach oraz w  zajęciach 

sportowych i w wolontariacie. 

 

Nasza klasa zawsze wygrywa turnieje 

sprawnościowe i staje w obronie kole-

gów ze szkoły. 

 

Nasza klasa nigdy nie wygrała kon-

kursu na najgrzeczniejszą klasę, cho-

ciaż bardzo chcieliśmy zawsze go 

wygrać. 

 

Nasz największy sukces, to wygranie 

turnieju  w siatkówkę, bo żadna klasa 

nie ma tak  wysportowanych chłop-

ców, jak nasi ! 

Moje kochane Gimki 

 

Jak to możliwe, że wytrzymałam z Wami te trzy lata. Nie oszczędzaliście mi kłopotów.  Często wchodząc do szkoły zastana-

wiałam się z czym dzisiaj wyskoczycie lub co nabroiliście. Jednak wszystkie problemy rekompensowaliście mi swoją ser-

decznością,  sympatią i szczerością, gotowością pomocy.   

Było wspaniale.  Teraz "wyfruwacie spod moich skrzydeł" to smutne ale i pełne nadziei. W tym locie ku szczęśliwej przyszło-

ści życzę Wam dużo rozsądku w podejmowaniu decyzji, a także opieki "szczęśliwego losu" abyście sięgając po marzenia 

zawsze wierzyli, że "wygranym jest juz ten co staje na starcie..." 

Renata Reńska 



Str. 7 Nr 1 (40), czerwiec  2016 

Klasa III e 

M 
y, klasa III e jeste-

śmy jak rodzina. 

Mamy swoje wady i 

zalety. Każdy w na-

szej klasie jest inny, sprawia to, że 

jesteśmy wyjątkowi. Były momenty, 

w których sprzeczaliśmy się o byle 

co, wydurnialiśmy, śmieliśmy i bro-

iliśmy. To wszystko zostanie w na-

szych wspomnieniach, każda chwila 

spędzona razem. Dziękujemy z całe-

go serca wszystkim nauczycielom i 

naszej niezastąpionej wychowawczy-

ni p. Marioli, która była naszym 

Aniołem Stróżem, walczyła za nas 

jak lwica, trzymała za nas kciuki i 

otaczała nas swoim wsparciem.  

 

 

Moja klasa to grupa indywidualistów. Mam 16 uczniów w klasie, 16 pomysłów na świat i 16 różnych zdań. Uczniowie są 

mili, weseli i koleżeńscy. Klasa niekiedy była rozbrykana, ale na lekcjach pracowita i zdyscyplinowana. Stanowi zgrany 

zespół, chętnie ze sobą współpracuje i wspiera się w trudnych chwilach. Dominująca rolę odgrywają chłopcy. O słabych 

stronach nie napiszę, bo ich nie ma.  

Mariola Stawicka 

 

Dziękujemy za wszystko. Nigdy pani 

nie zapomnimy.  

Najlepiej było, gdy z uzbieranych 

pięniedzy zamawialiśmy na lekcję 

wychowawczą pizzę. 

 

Najgorzej było, gdy na wszystkich 

lekcjach cały czas rozwiązywaliśmy 

zadania egzaminazycyjne. 

 

Nasze ulubione miejsce w szkole to 

oczywiście BOISKO. 

 

Najbardziej nabroiliśmy, gdy ucie-

kliśmy z WDŻ-u. 

 

Najłatwiej było zdobyć dobrą ocenę 

na muzyce. 

 

Najtrudniej było na samym początku 

gdy nikogo nie znaliśmy. 

 

Nasz ulubiony przedmiot, to religia. 

 

Najtrudniejszy przedmiot, to biolo-

gia. 

 

Nasza klasa chętnie pomaga innym. 

 

Nasza klasa zawsze się śmieje i gra w 

karty. 

Nasza klasa nigdy się nie poddaje. 

 

Nasz największy sukces, to zajęcie II 

miejsca w konkursie na najgrzeczniej-

szą klasę. 



TACY BYLIŚMY 

Str. 8  

 

CYMBAŁ 

Gazetka Gimnazjum w Gniewie 

Redaktor naczelny: Weronika Modzelewska 

Sekretarz Redakcji: Oliwia Krzyżanowska 

Skład komputerowy: Amelia Karcz 

Korekta: Anna Klimek,  

Dziennikarze: Amelia Karcz, Karolina Kirszenstein, 

Klaudia Szymiczek, Oliwia Krzyżanowska, Weronika 

Modzelewska 

Wydawca: Gimnazjum w Gniewie 

Adres Redakcji: Gimnazjum w Gniewie, 

ul.27 Stycznia 19, 83-140 Gniew 

E-mail: cymbal.gniew@wp.pl 


