
 
Gazetka Szkoły Podstawowej nr 2 w Gniewie Nr 3 (49), czerwiec 2019 

„Cele w życiu człowieka  

powinny być jak horyzonty, 

takie, aby osiągając jedne, 

 zawsze widzieć nowe” 

Trzecioklasisto - Absolwencie 

Dzisiaj otrzymujesz upragnione świadectwo ukończe-

nia szkoły. Przez trzy lata  przeszedłeś długą i cieka-

wą drogę. To w murach tej szkoły precyzowały się 

Twoje poglądy i zainteresowania, a dzisiejsze marzenia o dalszej nauce lub wyborze 

drogi zawodowej z każdym dniem szkolnego życia przybierały realnych kształtów. Dota-

reś do końca pewnego rozdziału Twojego życia i otrzymujesz świadectwo ukończenia 

Szkoły Podstawowej Nr 2 im. gen. Józefa Hallera w Gniewie, dla Ciebie na pewno  w 

pamięci zapamiętanej jako gimnazjum. 

I choć dotarłeś do mety ważnego etapu, musisz pamiętać, że do mety przybywa się 

tylko   po to, aby wyruszyć w dalszą drogę. Sięgaj więc po nowe doświadczenia, pamię-

tając przy tym, że szczyty zdobywa się krok po kroku, nie zatrzymując się pomiędzy. Los 

sprzyja tylko odważnym, dla których pokonywanie siebie jest źródłem rozwoju. Ty wie-

lokrotnie dawałeś dowody, że nie boisz się wyzwań. 

Życzę Ci wszystkiego, co mieści się w słowie „dobro”. Wykorzystaj możliwości, 

które przed Tobą się otwierają. Żyj najpiękniej, jak umiesz. Po swojemu. Spełniaj się! 

   

Ewa Grudzińska 

Dyrektor SP Nr 2 w Gniewie 

CYMBAŁ ! 
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Klasa IIIa 
Wychowawca: Dorota Narloch  

1.   Dorian Biegun 

2.   Krystian Brylowski 

3.   Michał Ciara  

4.   Kacper Cyssewski 

5.   Sandra Dorn 

6.   Oskar Droś 

7.   Agata Filipowicz 

8.   Seweryn Gdaniec 

9.   Damian Giebler  

10. Filip Godula 

11. Adam Hinz 

12. Dominik Jamrowski 

13. Paweł Jastrzębski 

14. Julia Kirszenstein  

15. Alicja Kryszczuk 

16. Mariusz Kwiatkowski 

17. Kacper Lange 

18. Magda Makowska 

19.Weronika Myszkowska 

20. Maks Pek 

21. Magda Piątek 

22. Patrycja Piwońska 

23. Kornelia Rychlicka 

24. Weronika Trykowska 

25.Natalia Zemke 

 

Klasa IIIc 
Wychowawca: Anna Herold- Szarafin  

1. Daniel Bieliński  

2. Marcel Bugalski  

3. Andrzej Chmielecki  

4. Paweł Cichański  

5. Mikołaj Ciepliński  

6. Cezary Cyra  

7. Bianka Dahm  

8. Weronika Drzewiecka  

9. Adam Gryszkiewicz  

10. Maciej Kalkowski  

11. Paweł Kamiński  

12. Alicja Klimek  

13. Małgorzata Kowalewska  

14. Angelika Lamek  

15. Dorota Langowska  

16. Ksawery Langowski  

17. Kacper Leszkowski  

18. Natalia Magrian  

19. Laura Mamel  

20. Marcin Murawski  

21. Kacper Openkowski  

22. Piotr Serocki  

23. Krzysztof Wędzierski  

24. Paweł Witting  

Klasa IIIb 
Wychowawca: Mariola Stawicka 

1. Zuzanna Adamska 

2. Marta Bajerowska 

3. Faustyna Bielecka  

4. Janina Bielecka 

5. Agata Chrzanowska 

6. Dominik Cylka  

7. Cezary Elmanowski  

8. Dominik Feister 

9. Patryk Gabryszewski 

10. Dariusz Guzdaj 

11. Patrycja Kordowska 

12. Mateusz Licbarski  

13. Kinga Pliszczyńska 

14. Beata Rajska 

15. Wiktoria Rogaczewska 

16. Maciej Rogaczewski 

17. Marcel Sedlewski 

18. Krystian Sikorski 

19. Wiktoria Szarafin 

20. Katarzyna Szelęgiewicz 

21. Mateusz Bonin 

22. Mateusz Czarnotta 

 

 

 

 

 

Klasa IIId 
Wychowawca: Anna Klimek 

1. Patryk Bryska  

2. Sebastian Brzycki 

3. Amelia Cieszyńska  

4. Oliwia Dahm 

5. Julia Gabrychowska  

6. Maciej Głowiński  

7. Paula Gonsiorowska  

8. Kornelia Graban 

9. Marek Guzdaj 

10. Weronika Kolassa   

11. Patrycja Krzyżanowska  

12. Mateusz Lewandowski 

13. Jakub Lewnau 

14. Dominka Łaś  

15. Julia Mokwa  

16. Aleksandra Obarska  

17. Oliwia Obarska  

18. Patryk Penkalla  

19. Jakub Reński 

20. Patrycja Schultz  

21. Igor Tomczyński  

22. Wiktoria Zawodzińska 

Nasi trzecioklasiści 
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Najlepiej było, gdy spędzali-

śmy wspólnie czas. 

 

Najgorzej było, gdy nie mo-

gliśmy się dogadać. 

 

Nasze ulubione miejsce w 

szkole to Gimplac oraz biblio-

teka. 

 

Najbardziej nabroiliśmy, 

gdy uciekaliśmy z lekcji. 

 

Najłatwiej było ściągać na 

lekcji. 

 

Najtrudniej było w czasie 

egzaminów. 

 

  Klasa IIIa 

Nasz ulubiony przedmiot, to 

muzyka. 

 

Najtrudniejszy przedmiot, to 

chemia. 

 

Na przerwach przeważnie 
rozmawiamy ze sobą. 

 

Nasza klasa chętnie pomaga. 

 

Nasza klasa nigdy nie jest 

cicho. 

 

Nasza klasa zawsze jest rado-

sna. 

 

Nasz największy sukces, to 

zdobycie I miejsca w konkur-

sie na najgrzeczniejszą klasę. 

 

J 
aką jesteśmy klasą? No 

cóż… Ciężko to określić. 

Są klasy sportowe, klasy 

z dobrymi uczniami i kla-

sy słabsze. Niektóre można 

określić jedynie jako przeciętne. 

A u nas? Są i osoby najlepsze w 

nauce, a są też i tacy, którzy 

ledwo zdają. Mamy sportow-

ców oraz osoby, które nie mogą 

nawet ćwiczyć. Trudno opisać 

całą klasę, dlatego każdą z 25 

osób trzeba opisać osobno. 

Dorian Biegun- spec od dymu. 

Krystian Brylowski- mistrz su-

chych żartów. 

Michał Ciara- salta odwala.  

Kacper Cyssewski- nogi często 

łamie. 

Sandra Dorn- kuchareczka. 

Oskar Droś- podjada na wycho-

wawczej. 

Agata Filipowicz- miss klasy 

prawie jest. 

Seweryn Gdaniec- klasowy rol-

nik. 

Damian Giebler- przesypia noc-

ki w szkole.  

Filip Godula- plecak lubi ści-

skać. 

Adam Hinz- kiedyś prześcignie 

samego siebie. 

Dominik Jamrowski- chodząca 

encyklopedia. 

Paweł Jastrzębski- cichy ale sku-

teczny. 

Julia Kirszenstein- czyni cuda.  

Alicja Kryszczuk- klasowa oaza 

spokoju. 

Mariusz Kwiatkowski- niestety 

lubi papieroski. 

Kacper Lange- nigdy nie wie co 

się dzieje. 

Magda Makowska- klasowy Pi-

tagoras. 

Weronika Myszkowska- nasza 

cicha myszka. 

Maks Pek- najlepszy sportowiec. 

Magda Piątek- świętuję każdy 

piątek. 

Patrycja Piwońska- zawsze chęt-

na do pomocy. 

Kornelia Rychlicka- strażnik 

naszego skarbu. 

Weronika Trykowska- nasz nie-

zastąpiony gospodarz. 

Natalia Zemke- klasowa artyst-

ka. 
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Klasa IIIb 

W 
 naszej klasie 3B  

Zawsze wiele dzieje się 

Bywają zdarzenia różne 

Bardzo wesołe i czasem smutne 

Wszyscy bardzo sie kochamy 

Choć czasem różne humory mamy 

Pani Stawicka to nasza służbowa mama 

Bardzo przez nas lubiana 

Nasza klasa z reguły nie jest zgrana 

Ale jest u nas para zakochana 

Na lekcjach często się wygłupiamy 

I nauczycielom humor tym poprawiamy 

Uczyć się nie lubimy 

I na lekcje niepunktualnie przychodzimy 

Tęsknić za sobą będziemy 

I w przyjaźni na zawsze zostaniemy 

Najlepiej było, gdy pojecha-
liśmy na wycieczkę do Jump 
City i kina w Gdańsku 
 
Najgorzej było, gdy na wy-
cieczce rok temu w pokojach 
było brudno, a chłopcy kupili 
20 energetyków 
 
Nasze ulubione miejsce w 
szkole to szafki (dawniej 
świetlica) 
 
Najbardziej nabroiliśmy, 
gdy mieliśmy nockę w szkole, 
zrzuciliśmy Xboxa, czym 

zbudziliśmy innych i grali-
śmy w chowanego po szkole 
 
Najłatwiej było ściągać na 
geografii 
 
Najtrudniej było na mate-
matyce z panią Klimek 
 
Nasz ulubiony przedmiot, 
to muzyka 
 
Najtrudniejszy przedmiot, 
to matematyka 
 
Na przerwach przeważnie 

uciekaliśmy do piekarni, przez 
co dostaliśmy sporo uwag 
 
Nasza klasa chętnie chodziła 
na wagary 
 
Nasza klasa zawsze rozmawia-
ła na lekcjach  
 
Nasza klasa nigdy nie była 
zgrana 
 
Nasz największy sukces, to 
wygranie Hallerówki w 2018 
roku   
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Klasa IIIc 

W 
ydaje nam się, że nasza klasa zawsze 

była lubiana, pomimo tego, że nie 

zawsze byliśmy aniołkami. 

Daniel to klasowy samuraj, chociaż 

inteligentny to mało ambitny. 

Bugal to szkolny diller bułek i pizzerek, lubi robić 

głupie żarty. 

Andrzej to filozof i czarny dowcipniś. 

Cichy zawsze miał odrobione zadania domowe, po-

mocny chłopak. 

Mikołaj- cicha woda brzegi rwie. 

Czaruś to klasy prymus, zawsze nas rozbawiał i de-

nerwował. 

Bianka ulubienica p.Górskiego, zawsze wszędzie jej 

dużo. 

Weronika netflix 24h/7, zawsze można z nią pogadać. 

Adaś zawsze można na nim polegać, jest naszym małym księciem. 

Maciek kocha naukę w wakacje, całe życie przypał choć nigdy nie był bandziorem. 

Gucio- dostawca Internetu w klasie, całe życie lagi, miły i uprzejmy. 

Alicja- jedyna dziewczyna która zawsze ćwiczy na wf-ie. 

Gosia to nasza kucharka, klasowy bankier, jeśli nie dasz jej kasy na czas to nie żyjesz. 

Angelika kocha szkolną kiszoną kapustę, chociaż jest z nami rok to bardzo się do niej przywiązaliśmy. 

Dorota to klasowy nerwus z duszą artysty, zwariowana na punkcie swoich piesków. 

Ksawery kocha świat fantazji i gier komputerowych, nasza czekoladka. 

Leszko sympatyczny, pomocny, wyznawca miłości. 

Natalia czarno włosa blondyna, zawsze roześmiana i miła. 

Laura płacze gdy ktoś zabierze jej telefon, wiecznie narzeka, nasza księżniczka. 

Marcin jest cichy, pomimo tego, że widzimy się z nim bardzo rzadko to zawsze się z nim dogadujemy. 

Kacper to grzeczny chłopak, spokojny, mało rozmawia 

Pioter klasowy rolnik, „mądrala”, zawsze chętny do pomocy. 

Krzysiu dobry matematyk, flegmatyk ale na wf odpala się sportowy świr 

No i pan Paweł, często jest ‘’chory’’, zabawny i wesoły.  

Najlepiej było, gdy Pani Szarafin 

nie dzwoniła do rodziców gdy 

uciekaliśmy ze szkoły. 

 

Najgorzej było, gdy mieliśmy 

dwie matematyki pod rząd. 

 

Nasze ulubione miejsce w szkole 
to szatnie ale nie tylko bo gimplac 

też jest spoko. 

 

Najbardziej nabroiliśmy, gdy 

rozwaliliśmy okno na nocce i wy-

rzuciliśmy klucze do Wisły. 

 

Najłatwiej było ściągać na histo-

rii. 

 

Najtrudniej było wstać rano do 

szkoły. 

 

Nasz ulubiony przedmiot, to ję-

zyk polski. 

 

Najtrudniejszy przedmiot to 

chemia. 

 

Na przerwach przeważnie wy-

głupiamy się. 

 

Nasza klasa chętnie ucieka z lek-

cji i pomaga innym. 

 

Nasza klasa zawsze denerwuje 

nauczycieli. 

 

Nasza klasa nigdy nie przynosi 

usprawiedliwień w terminie. 

 

Nasz największy sukces, to I 

miejsce na Majówce-Hallerówce. 
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Klasa IIId 

J 
ako uczniowie klasy 3D wyjątkowo jesteśmy zgodni co do tego, że w szkole bywało róż-

nie. Na swojej drodze spotykały nas chwile smutku i radości. Jako już absolwenci SP 2 w 

Gniewie chcemy opowiedzieć jedną z naszych gorszych historii. W pewną środę na czwar-

tej lekcji miała odbyć się lekcja matematyki z naszą wychowawczynią. Byliśmy przekona-

ni, że jeżeli nauczyciel spóźni się na lekcję 15 minut to możemy sobie pójść .Pożegnaliśmy się z 

uśmiechem z paniami sprzątaczkami po czym ulotniliśmy się jak najprędzej ze szkoły. Było miło i 

sympatycznie, ale do czasu… Po 15 minutach od naszego wyjścia zaniepokoiła nas ilość nieode-

branych połączeń od mamy Wiktorii i wiadomość ,,Odbierz  pilne”. Okazało się, że pani czeka na 

nas w klasie  i jest strasznie zła. Przerażeni wróciliśmy do szkoły. W „nagrodę” zostaliśmy godzi-

nę po lekcjach, aby odrobić matematykę.:) i każdy otrzymał o jeden punkt mniej za zachowanie. 

Pod nadzorem naszej wychowawczyni napisaliśmy naszym rodzicom  o całym zdarzeniu. Nie ma 

tego złego co by na dobre nie wyszło. Poszerzyliśmy swoją wiedzę o wzajemne położenie dwóch 

okręgów i spędziliśmy razem czas. Do tej pory nie wiemy, czy ten wybryk został nam wybaczony. 

Biorąc pod uwagę odległość nas od szkoły, prędkość pani Klimek z sali nr 11 do gabinetu Pani 

Dyrektor i czasu trwania naszej dodatkowej matematyki nie był to najmilszy dzień w  szkolnym 

życiu. 

Najlepiej było ,gdy nie trzeba 

było chodzić do szkoły. 

Najgorzej było, gdy mieliśmy 

indywidualne wywiadówki z ro-

dzicami. 

Nasze ulubione miejsce w szko-

le to Gimplac. 

Najbardziej nabroiliśmy, gdy 

uciekliśmy kolejny raz z lekcji 

matematyki. 

Najłatwiej było ściągać na geo-

grafii. 

Najtrudniej było odrabiać mate-

matykę po lekcjach.  

Nasz ulubiony przedmiot, to w-

f. 

Najtrudniejszy przedmiot, to 

chemia. 

Na przerwach przeważnie jemy.  

Nasza klasa najchętniej bawi się 

w chowanego na nockach.  

Nasza klasa zawsze denerwuje 

Panią Klimek. 

Nasza klasa nigdy nie przychodzi 

na WDŻ. 

Nasz największy sukces, to co-

roczne podium na Majówce Halle-

rówce. 
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Klasa III a 

Kochani! 

Czas, który był nam dany, dobiegł końca. Lata, które spędziliśmy razem, okazały się chwilą, która już na 

zawsze pozostanie w naszej pamięci. Pragnę, abyście byli szczęśliwi, odpowiedzialni  i otwarci na drugie-

go człowieka, bądźcie prawdziwymi przyjaciółmi.  Pamiętajcie, aby patrzeć sercem, bo najważniejsze jest 

niewidoczne dla oczu. Niech drogowskazem w Waszym dorosłym życiu jest maksyma Williama Szekspira 

„Kochaj wszystkich, ufaj niewielu, nie czyń krzywdy nikomu”. 

 

Dorota Narloch 

 

Klasa III b 

 Edukacja jest najlepszą inwestycją. 

Inwestujcie w siebie i zdobywajcie szczyty karie-

ry. 

Życzę Wam, aby w dalszym życiu nie opuszczało 

Was szczęście, 

A ten dzisiejszy udany start był zapowiedzią Wa-

szych kolejnych sukcesów zarówno  

W życiu zawodowym, jak i osobistym.  

 

Mariola Stawicka  
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Klasa III c 
Moi kochani uczniowie z klasy III C. 

 

Będę Was zawsze miło i z sympatią wspominać, chociaż bywało różnie .Przed Wami kolejny etap życia. 

Mam nadzieję, że spełnią się Wasze oczekiwania związane z nową szkołą. Życzę Wam potrzebnych sił, 

wytrwałości i wiary w siebie. Bądźcie dobrzy, mądrzy i uczciwi.   Stawiajcie sobie  cele i je realizujcie. 

Pamiętajcie, że nie wystarczy mieć marzenia. Trzeba włożyć dużo wysiłku, aby je urzeczywistnić. 

 Powodzenia! 

Anna Herold-Szarafin 

Klasa III d 
Moi kochani uczniowie klasy III d 

To prawda, że nieraz mnie denerwowaliście, ale wybaczałam Wam wszystko dosyć szybko (najdłużej do 

następnego dnia), że to widzicie. Tak więc dzisiaj zostawiacie w moim sercu tylko ciepłe wspomnienia. 

Życzę Wam, żebyście spełniali swoje marzenia, a przede wszystkim mieli odwagę marzyć i sięgać wysoko. 

Bądźcie dobrzy, mądrzy i uczciwi. Trzymam kciuki. Powodzenia! 

Anna Klimek  


