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     „ Cel- zadanie, które wyznaczamy  

naszym marzeniom ’’ 

           

                   Ósmoklasisto – Absolwencie 

 Dzisiaj kończysz bardzo ważny etap w swoim życiu. Rozpoczyna-

jąc naukę w Szkole Podstawowej Nr 2 im. gen. Józefa Hallera w 

Gniewie, miałeś swoje cele, marzenia, które w ciągu dwóch lat na-

uki pragnąłeś zrealizować. Wiązały się one  ze znalezieniem przyja-

ciół, poznaniem kolegów i koleżanek, odkryciem swoich talentów. Pragnąłeś także zdo-

być wiedzę i umiejętności, które zapewnią lepszą przyszłość. Mam nadzieję, że udało Ci 

się zrealizować 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 atmos-

ferę. Pozostawiłeś tu cząstkę siebie, której ślad pozostanie na zawsze.  

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

drości 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 

CYMBAŁ ! 
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Klasa VIIIa 
Nasi uczniowie Wychowawca: Ewa Kłos 

 

1. Weronika Arentowicz  

2. Nadia Betka  

3. Martyna Birna  

4. Piotr Dylewski  

5. Michał Głowiński  

6. Jakub Gracek  

7. Julia Hinz  

8. Alicja Janicka  

9. Michał Kisielewski  

10 Kacper. Łukawski  

11 Dominika. Mamel  

12 Paweł. Maskowicz  

13 Damian. Miąskowski  

14 Marcin. Piaskowski  

15 Zuzanna. Poleszak  

16 Wiktoria. Rużała  

17 Idalia. Sosik  

18. Kacper Stankiewicz  

19 Dawid. Szwabach  

20 Jacek. Świtalla  

21 Amelia. Świtała  

22 Patryk. Tobiański  

23 Zuzanna. Wesołowska  

24 Agnieszka. Wyczyńska  

Drodzy Uczniowie klasy VIII a, 

z całego serca gratuluję Wam osiągnięcia, jakim jest ukończenie szkoły podstawowej. Edukacja jest naj-

lepszą inwestycją. Inwestujcie więc w siebie i zdobywajcie nowe doświadczenia ! Wasze wysiłki, jeśli tyl-

ko będziecie chcieli, przyniosą kolejne sukcesy w życiu. Czasami trzeba będzie wyciągnąć wnioski z pora-

żek. Kto bowiem powiedział, że będzie łatwo ? Dacie radę ! Wierzę w Was ! Pamiętajcie, że raz zawarte 

przyjaźnie warto pielęgnować. Wracajcie więc do wspomnień, znajomych i bliskich, którzy stanęli na Wa-

szej drodze w tej pierwszej szkolnej wędrówce. I chociaż teraz stwierdzicie z łezką w oku, że coś się skoń-

czyło – pamiętajcie: to właśnie jest początek. 

 

z pozdrowieniami –  

wychowawczyni Ewa Kłos 
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Najlepiej było, gdy zwalniali nas z lekcji  i wtedy, 

kiedy udało się nam nie nabroić. 

 

Najgorzej było, gdy pan Schultz złapał nas pod 

piekarnią. 

 

Nasze ulubione miejsce w szkole to ławki pod 

przybudówką, gdzie łapiemy słońce i rozmawiamy. 

 

Najbardziej narobiliśmy, gdy … niestety zawsze 

broimy.  

 

Najłatwiej było ściągać na geografii. 

 

Najtrudniej było pod koniec  każdego roku, gdy 

czekały nas poprawki. 

 

Nasz ulubiony przedmiot, to geografia i fizyka. 

 

Najtrudniejszy przedmiot, to chemia i lekcja z 

„kościotrupami”. 

 

Nasza klasa chętnie by nic nie robiła. 

 

Nasza klasa zawsze jest głośna, ponieważ uwiel-

biamy rozmawiać na lekcjach .WYBACZCIE 

NAM! 

 

Nasza klasa nigdy nie odmawia pomocy i chętnie 

ją przyjmuje. 

 

Nasz największy sukces, to  podołanie reformie 

jako pierwszy rocznik , który opuścił szkołę podsta-

wową. 

A 
ż całe dwa lata temu , we wrześniu, nasza klasa spotkała się z naszym wychowawcą -  

„błyskawicą” panią Jolantą  Król. Później zastąpiła ją pani Ewa Kłos. Na początku było fajnie 

ale stało się fatalnie, bo chłopcy zaczęli wariować, a pani Ewa zaczęła się przejmować. 

 

Nasze wyprawy to fajne zabawy . 

Gdy ‘współpracujemy’ dostajemy dobre oceny . 

Każdy  każdemu pomaga,  bo z nas zgrana jest brygada. 

Serdecznie nauczycieli  przeprosić chcemy , że nie zawsze dobrze się sprawujemy! 

 



Nasi uczniowie Wychowawca: Mariola Kruża 
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Klasa VIIIb 

Moja klaso VIII by 

Jak szybko mijają chwile, jak szybko mija czas. Oj szybko, szybko. Dwa lata z Wami to pracowity czas, okres 

bardzo wytężonej pracy. Pracy, którą lubię i jest moją pasją. Mieliśmy bardzo mało czasu na wzajemne po-

znanie się. Już od pierwszych dni w klasie siódmej wiedziałam, że czas spędzony z Wami będzie pełen wrażeń,  

pozytywnych emocji i nie myliłam się.  Będzie co wspominać: Majówki Hallerówki, grillowanie na gimplacu, 

wycieczki do Zakopanego, Karpacza i kina, mecze matematyczne, zmagania sportowe, wigilie klasowe . Je-

stem dumna z Waszych osiągnięć. Życzę realizacji marzeń. Nie zapominajcie jednak-  „ Człowiek jest wielki 

nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest, nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”-JP 

II. 

A w skrócie: Najgorzej było, gdy musiałam łagodzić konflikty między Wami. 

Najlepiej było, gdy wzajemnie się wspieraliśmy. 

 Mariola Kruża. 

1. Kacper Boettcher  

2. Kacper  Bonin 

3. Kacper Chrzanowski 

4. Jakub Czaja 

5. Łukasz Czarnuch 

6. Barbara  Gabrychowska 

7. Julia  Gruszczyńska 

8. Piotr Grzebiński 

9. Dawid Jakusz-Gostomski 

10. Martyna Jeske 

11. Marek Laskowski 

12. Mikołaj Leszman 

13. Agnieszka Makowska 

14. Igor Moczulski 

15. Olga Mozgiel 

16. Patrycja Ostrowska 

17. Piotr Pepliński 

18. Daniel Poznański 

19. Jakub Puczyński 

20. Klaudia Rezmer 

21. Natalia Rus 

22. Sebastian Słomski 

23. Łukasz Stuczyński 

24. Maria Szymczyk 

25. Julita Urban 

26. Ewa Watkowska 

27. Natalia Wiśniewska 

28. Miłosz Wiśniewski 
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P 
oczątek był pełen wyzwań. Trudne sprawdziany, ogromna ilość kartkówek... są już za nami! W 

naszej klasie VIII B wiele się działo. Zawsze się uśmiechaliśmy, pomagaliśmy sobie i przepisy-

waliśmy prace domowe. Utalentowana, inteligentna i zgrana klasa. Nie raz wpadaliśmy w kło-

poty albo się kłóciliśmy. Mimo tego jesteśmy jak rodzina. Były dobre i złe chwile. Osiągnęli-

śmy wiele sukcesów m. in. w siatkówce i piłce nożnej. Razem uczestniczyliśmy w wyjazdach, Majówce 

Hallerówce, konkursach i wspólnych spacerach. Zawieranie nowych znajomości nie było wyzwaniem – 

większość zna się od przedszkola. W ciągu dwóch ostatnich lat dołączyły do nas nowe osoby, są też i tacy 

z którymi musieliśmy się pożegnać. Naszą wychowawczynią została pani Mariola Kruża. Bez Jej pomocy 

i motywacji do nauki nie osiągnęlibyśmy takich sukcesów. Dzięki radom naszej wychowawczyni udało 

nam się wytrwać do końca. Nie było łatwo! Pragniemy szczerze podziękować Pani Kruży, Pani Dyrektor, 

wszystkim nauczycielom oraz pracownikom szkoły za włożony trud dla nas i wszystkich uczniów. Dzię-

kujemy także kolegom i koleżankom za te wszystkie spędzone lata. Aż łezka w oku się kręci! Zachowamy 

te wspaniałe wspomnienia w naszych sercach. Dziękujemy za wszystko! 

Najlepiej było, gdy byliśmy na wycieczce w Kar-

paczu. 

 

Najgorzej było, gdy spóźnialiśmy się na lekcje i 

nasza wychowawczyni była z tego niezadowolona. 

 

Nasze ulubione miejsce w szkole to Gimplac. 

 

Najbardziej nabroiliśmy, gdy połowa klasy ucie-

kła z EDB. 

 

Najłatwiej było na sprawdzianach z geografii. 

 

Najtrudniej było ściągać na historii. 

 

Nasz ulubiony przedmiot, to wf i historia. 

 

Najtrudniejszy przedmiot to chemia. 

 

Na przerwach przeważnie rozmawialiśmy 

na Gimplacu. 

 

Nasza klasa chętnie uczyła się tańczyć po-

loneza. 

 

Nasza klasa zawsze ma dobry humor. 

 

Nasza klasa nigdy nie zapomni tej szkoły. 

 

Nasz największy sukces, to II miejsce w 

konkursie na najgrzeczniejszą klasę w 

szkole. 
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Klasa VIIIc 
Nasi uczniowie Wychowawca: Joanna Balbusa 

1. Kacper Badziąg  

2. Kornelia Bąkowska  

3. Oliwia Bonin  

4. Kacper Cwajda  

5. Jakub Czekliński  

6. Julia Derlatka  

7. Szymon Goleniewski  

8. Dominik Jueppner  

9. Klaudia Kalkowska  

10. Dagmara Kleinowska  

11. Barbara Kurkowska  

12. Julia Lewandowska  

13. Maciej Liczmański  

14. Mariusz Loda  

15. Jakub Narloch  

16. Julita Obarska  

17. Bartłomiej Pielecki  

18. Placek Beata 

19. Dominik Poleszak  

20. Wiktoria Potulska  

21. Sandra Śledź  

22. Klaudia Świątek  

23. Julia Wentlandt  

24. Kinga Zalewska  

25. Szymon Zemke  

26. Dawid Żyła  

Szybko upływa czas 

Nadeszła rozstania godzina 

Patrz, ile jest tu nas? 

My, jakby wielka rodzina.... 

Franciszek Folek 

  

Nadszedł dzień, w którym przyszło nam się pożegnać. Dziękuję Wam  za wszystkie wspólnie spędzone 

chwile. 

 Życzę Wam by nauka w nowych szkołach była udaną przygodą edukacyjną, zapewniającą mądre po-

znawanie świata i rozwijania własnych talentów. Wykorzystajcie dobrze letnie miesiące – oglądajcie 

przyrodę, uprawiajcie sporty, zwiedzajcie nowe miejsca, znajdźcie też czas na czytanie książek. Życzę 

Wam niezapomnianych  wakacji, spędzonych ciekawie, przyjemnie i zdrowo. 

Joanna Balbusa 
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W 
itajcie w naszej klasie 

Tu głupków nie spotkacie  

Drużyna pani Asi  

-A tu są sami nasi 

W klasie są trzy plastyczki  

I dwie matematyczki 

Skaterów też tu mamy  

I dobrze o nich dbamy! 

Sportowcy w piłkę grają  

Plus dobre stopnie mają 

Nasz Dawid jest harcerzem  

Za parę lat żołnierzem 

Wiki przesypia lekcje  

Kala ma uwag kolekcje 

Na polskim grzecznie słuchamy  

A czasem film oglądamy 

Z Julią i Dagmarą na lekcjach gadamy  

Częste wypady do ,,Wandy” mamy 

Najlepiej było, gdy spędzaliśmy razem czas wolny 

od nauki, ale prawdę mówiąc u nas zawsze było naj-

lepiej. 

 

Najgorzej było, gdy prawie cala klasa dostała uwagi 

z EDB. 

 

Najbardziej nabroiliśmy, gdy nie przypomnieliśmy 

Pani Stawickiej o sprawdzianie. 

 

Nasze ulubione miejsce to ,,gimplac”. 

 

Najłatwiej było ściągać na geografii i edukacji dla 

bezpieczeństwa. 

 

Najtrudniej było zachować ciszę i spokój na więk-

szości lekcji.  

 

Nasz ulubiony przedmiot to matematyka i geogra-

fia. 

Najtrudniejszy przedmiot to chemia. 

 

Na przerwach przeważnie siedzimy i rozmawiamy. 

 

Nasza klasa chętnie wymiguje się od wszystkich 

zadań (lecz jak musi to wykona polecenie). 

 

Nasza klasa zawsze gada na lekcjach, ale tez chęt-

nie pomaga, gdy wiąże się to z wyjściem z lekcji. 

 

Nasza klasa nigdy nie wygrała Hallerówki, ale się 

nie poddawała. 

 

Nasz największy sukces to, że potrafiliśmy się 

zgrać na Hallerówce. 
 

Czterej chłopcy na przerwach razem chodzą  

Becia z Kingulą w jeziorku sobie brodzą 

Nasza hotelarka będzie Ciebie obsługiwać  

A śpiewająca Kociewianka serdecznie obśpiewywać 

Oliwka i Sandra to nasze humany  

Czasem na matmie czegoś nie kumamy  

Nasz Maciek będzie ślusarzem  

A Julia może pisarzem 

Szymon bez problemu wyliczy ci wszystko 

Do niektórych zwracamy się ,,Artystko” 

Jak więc wiecie, wszyscy tu obecni  

Mamy tu różnorodnie i jesteśmy hecni 

Chociaż się różnimy jak dwa inne narody  

Nikt nie odbierze nam pozalekcyjnej swobody 

Pełno wspomnień zebraliśmy przez te wszystkie lata 

Nasza głowa będzie przez to bardzo bogata 

Naszą Panią będziemy wspominać 

Gdy słówka z angielskiego będziemy „rozkminiać” 



To był bal ! 
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