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KLASA IIIA
wychowawca: p. Michał Szablewski

Klasa 3A jest wyjątkowa.

�Jest ona zbiorowiskiem zwariowanych nastolatków o niesamowitym poczuciu humoru. Niestety czasem wykazująca się niedojrzałością i brakiem

odpowiedzialności. Mimo wszelkich sprzeczek, do których dochodziło niejednokrotnie (zdarzało się nawet kilka razy w ciągu dnia) zawsze godziliśmy

się i wybaczaliśmy sobie wzajemnie.

�Spędzenie trzech lat z tak świetną, zgraną klasą oraz bardzo wyrozumiałym wychowawcą, który nie raz
służył pomocną dłonią, kiedy wplątaliśmy się w tarapaty było nowym doświadczeniem, które wiele nas

nauczyło, ale także czystą przyjemnością.Za to wszystko serdecznie dziękujemy.

klasa IIIA

klasa IIIA

klasa IIIA

klasa IIIA
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KLASA IIIB
wychowawca: p.Aneta Wawrzyniak

Kochani!

Po trzech długich latach przepełnionych zarówno dobrymi, jak i gorszymi chwilami, kilkoma kłótniami i niezwykle
długimi ściągami, jesteśmy bogatsi o nowe doświadczenia. Klasa była i zawsze pozostanie dla nas swego

rodzaju rodziną, nawet jeśli nasze drogi się rozejdą. Dzisiaj jesteśmy odmienieni i dojrzalsi (z pewnymi wyjątkami
oczywiście), a pomyśleć, że tak niedawno postawiliśmy pierwszy, niepewny krok w murach „Dziewiątki”.

Chcielibyśmy podziękować wszystkim nauczycielom, a w szczególności naszym Wychowawczyniom – Pani
Anecie Wawrzyniak oraz Pani Danucie Hofman, które zawsze wyciągały do nas pomocną dłoń.

A naszym rówieśnikom pragniemy życzyć powodzenia w nowych szkołach – abyście z uśmiechem szli przez
życie i z podniesioną głowa pokonywali wszelkie kłody, jakie los rzuci Wam pod nogi.

Dziękujemy – klasa 3 „be”

IIIB IIIB
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KLASA III C
wychowawca: p. Magdalena Góral-Stanek

Jeszcze w gimnazjum, a myślami w liceum

Rymowanka o Naszej Klasie:

Nasza klasa jest mało zgrana, ale przez wszystkich nauczycieli bardzo lubiana. Konkursy wszystkie
wygrywamy, bo w klasie samych kujonów mamy. Mamy Goździka, który jest na masie, a większość klasy
(nie) skończy na kasie :) Są Maleszka i Herman, którzy historię kochają i reszta chłopaków, co na lekcjach

w karty grają. Dziewczyn jest wspaniała siódemka, a z p. Magdą cudowna ósemka :) Hej, Molenda,
Molenda, hej Molendy to czas, kto historii nauczy, jak nie Doktor Nasz. Skibcia pogadanki o życiu nam

robi, a Sadzia opowiada o wielocukrach w postaci skrobi.
Wychowawczynię najlepszą mamy, którą wszyscy uwielbiamy.

Teraz do nowych szkół idziemy, ale za wszystkimi tęsknić będziemy!!!

Opinie uczniów:
* Ogólnie klasa była fajna, czasami były spiny, ale szybko się rozwiązywały. Najbardziej zapadły mi w
pamięć klasowe zamówienia kebabów do szkoły :)
* Miło wspominam ostatni czas spędzony w szkole, dzięki ludziom, którzy sprawiają, że na zajęciach
panuje przyjemna atmosfera.
* Pani Kirijczuk nauczycielką nam była i języka polskiego nas rzetelnie uczyła.
* Przez te trzy lata mieliśmy naprawdę dobrych nauczycieli, którzy sporo od nas wymagali.
* Wdzięczny jestem też panu Prałatowi, który przymykał oko wiele razy na mój brak uzdolnienia w
dziedzinie chemii.
* Lepszej klasy nie można sobie wymarzyć. Mimo, że mundurki i długie spodnie dały mi się we znaki,
jestem niepocieszony, że już opuszczam szkołę.
* Nasza klasa – zgrana grupa o dość specyficznym poczuciu humoru

M.Stanek
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KLASA IIID
wychowawca: p.Beata Kaczmarek

Klasa 3D o zaawansowanym rozszerzeniu j. angielskiego od rozpoczęcia nauki gimnazjalnej, bierze czynny
udział w życiu szkoły. Uczniowie odgrywają role w przedstawieniach, organizują imprezy oraz uroczystości,

wykonują dekoracje i chętnie pomagają nauczycielom. 

Wiele osób działa w szkolnym Samorządzie Uczniowskim. Klasa 3D jest grupą uczniów reprezentującą wysoki
poziom edukacji. W sytuacjach stresujących i wymagających poświęcenia, są w stanie pokazać swoją

dojrzałość. Choć niektórzy mają wiele za uszami, to trzeba przyznać że ta klasa jest wzorem do naśladowania. 

klasa IIID klasa IIID
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KLASA III E
wychowawca: p. Aleksandra Sadowska

Klasa III E

Przez ostatnie 3 lata w naszej klasie było dużo chwil lepszych i gorszych. Mimo, iż nie
każdy z każdym się lubił, to zawsze próbowaliśmy być zgraną paczką. Z powodzeniem

nam się to udawało! Będzie nam brakowało wspólnie spędzonych chwil 
w Gimnazjum Nr 9.

  Uczniowie III E

klasa III E

klasa IIIE

p. Sadowska

p. Sadowska
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KLASA IIIF
wychowawca: p. Marita Walęcka

IIIF

IIIF klasa inna od wszystkich!
Przyszli do tej szkoły chcąc być klasą D...Los chciał inaczej.

Trafili pod skrzydła wychowawczyni.

Co mieli robić? Po prostu improwizowali. Każdy miał swoją osobowość, co wcale nie było wadą. Każdy

musiał mieć własne zdanie.

Jednak pod koniec trzeciej klasy, spotkali się i rozmawiali jak przyjaciele.Do czego by doszli gdyby nie ich

wychowawcy?Tak przeżyli ze sobą piękne 3lata!!

IIIF

IIIF

IIIF
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KLASA IIIG
wychowawca: p. Klaudia Socha

Klasa 3G o profilu sportowym jest zgraną grupą uczniów, którzy starają się grać do jednej bramki.
Tutaj zawsze jest ciekawie. 3G umie dobrze bawić, jak i uczyć się na wesoło.

Takiej klasy potrzebuje każda szkoła!

IIIG IIIG
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ŻYCZENIA OD NAUCZYCIELI

Drodzy Gimnazjaliści kończący w tym roku naszą
szkołę,
W tym szczególnym momencie Waszego życia,
życzę Wam abyście:
1/ dostrzegali i pielęgnowali te wszystkie dobre rzeczy,
które los Wam daje,
2/ cieszyli się z rzeczy małych, codziennych, bo to one
tworzą duże całości,
3/ byli wrażliwi na piękno, dostrzegali kolory, smak,
ciszę, przyrodę, drugiego człowieka,
4/ potrafili się zatrzymać i pomyśleć,
5/ wiedzieli co jest dla Was ważne.
Nie żyjcie w pośpiechu, nie ulegajcie głupim modom i
nie bójcie się porażek, bo, wg psychologów, są one
potrzebne dla osobistego rozwoju.
Trzymam za Was kciuki, POWODZENIA!

Danuta Skibińska

MOI KOCHANI UCZNIOWIE Z III C

Nie martwię się o przyszłość, gdy będą ją tworzyć
ludzie tacy jak Wy.

I pamiętajcie, że umysł jest jak spadochron, nie działa,
jeśli nie jest otwarty :) 

Magda Góral-Stanek

Kochani sportowcy z 3A!

Życzę Wam, abyście resztę swojego życia spędzili tak
słodko i miło jak ostatnie 3 lata.

Wasz wychowawca
Michał Szablewski

absolwent

Drodzy uczniowie klasy III E
  Przed Wami koniec nauki w gimnazjum, a następnie
początek nowego etapu w życiu. Priorytetem w dalszej
nauce jest zdobywanie wiedzy, doświadczeń i
kompetencji- nieuchronnie zmierzacie bowiem ku
dorosłości!
  W kolejnych latach nauki, życzę Wam wytrwałości,
odwagi w kreatywnym kształtowaniu siebie, realizacji
marzeń oraz samych sukcesów w życiu szkolnym i
osobistym.
To jak spędzicie najbliższe lata i jak wykorzystacie
swój potencjał, zależy w pełni od Was. Podejmujcie
więc wyzwania, walczcie o własny rozwój,
wykorzystujecie drzemiące w Was możliwości,
abyście nie zmarnowali ani jednej szansy, która się 
przed Wami pojawi.
Bo przyszłość należy do tych, którzy wierzą w piękno
swoich marzeń…..

  Małgorzata Janiak-Szczygiecka i Aleksandra
Sadowska

https://clipartfest.com/categories/view/6b0723a4d54f68b4611e6e62a9596a7d6bbf2b34/tossed-
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ŻYCZENIA OD NAUCZYCIELI

Drodzy absolwenci,

Z całego serca gratuluję Wam osiągnięcia, jakim jest
ukończenie gimnazjum i zdanie egzaminów. Mam

nadzieję, że czas spędzony w naszej szkole dał Wam
niezbędną wiedzę i pozytywną energię na kolejne lata

nauki a także wiarę we własne możliwości.
Życzę Wam wytrwałości w dążeniu do wyznaczonych

celów. Życzę Wam mądrych, odważnych i
odpowiedzialnych wyborów życiowych. Życzę Wam,

abyście dzięki swojemu postępowaniu zyskali
sympatię i szacunek osób, które spotkacie na swojej

drodze. Życzę Wam wiele sukcesów.
Powodzenia!

Agnieszka Gilak

Z okazji zakończenia  nauki w naszym Gimnazjum
życzę Wam

nowych początków i kolejnych szczęśliwych
zakończeń, 

ekscytujących inspiracji i niekończącej się świeżości
ducha,

pobudzających wyobraźnię przygód i kolorowego
tłumu wiernych przyjaciół.

Bądźcie też zawsze wierni szlachetnym zasadom,
które staraliśmy się Wam wpoić w Gimnazjum nr 9.

  Szczęśliwej drogi!

Tomasz Kubis

Drodzy trzecioklasiści!

Gratuluję Wam ukończenia gimnazjum!
Przed Wami nowe wyzwania…

Życzę wam uporu w dążeniu do celu, do szczęścia.
Dedukuję wam słowa pewnego mądrego Greka,

Demokryta:
„Siła i piękno są darem młodości”.

Wykorzystajcie te atuty aby niczego w życiu nie
żałować i zrealizujcie wszystkie swoje marzenia! 

Powodzenia!

Aneta Justyńska
Dyrektor

Kochani!
Co było a nie jest…

Będziemy pamiętać TYLKO te dobre
chwile. Mamy nadzieję, że działać to

będzie w dwie strony :D
Dziękujemy za wspólnie spędzone lata. Za

wycieczki, zimowisko, spotkania przy
grillu.

Życzymy Wam samych pogodnych dni,
sukcesów w nauce i życiu osobistym.

Marita Walęcka i Wojciech Witczak
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