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Klasa 3 a siatkarska.
Naszą klasę 3a – każdy w szkole dobrze znał.

3 a ci zawsze powie – sport to zdrowie.
Świetnie w siatkówkę graliśmy i nagrody zdobywaliśmy.

Wszyscy bardzo się lubiliśmy
Chociaż nie raz czubiliśmy.
Klasa fajna, zgrana, wesoła

pełna zawsze nas była szkoła 
Rozbiegani, roześmiani

Wokół naszej kochanej Pani.
Pani Maritka jest spokoju oazą

Nawet wtedy, gdy wychowankowie za skórę jej załażą
czorty rogate,

Którym zastępowała i mamę i tatę.
Wdzięczni jej jesteśmy, bo razy tyle

Aniołkom swym słodkim ratowała tyłek.

KLASA III A

WYCHOWAWCA - p. MARITA WALĘCKA
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KLASA IIIB

WYCHOWAWCA: pani ELŻBIETA SZYMCZAK

IIIB

Nasza klasa 3B bardzo dobrze trzyma się. Wszyscy z języków dobrzy są, ale matematyka to jest zło.
Klaudia jest bardzo przyjazna, czasem robi z siebie błazna.
Patrycja to fitness królowa, niejedna się przy niej chowa.

Wiktoria jest bardzo ambitna, jej średnia jest wielce wybitna.
Łucja z Niemcem się dogada, choć Pani Góral dużo wymaga.

Karolina to cicha woda, ale pomocną rękę ci poda.
Daria zawsze jest radosna, niejedna byłaby o jej uśmiech zazdrosna.

Marta lubi koty i cały czas robi im foty.
Olga walczy o swoje, robi hałasu za dwoje.

Milena i Krzyś to niezła para, on się o jej względy stara.
Z Wiktorii jest dobra sałata, z Darią na przerwach lata.

Weronika jest bardzo szalona, każda lekcja z nią pokręcona.
Ola z Wiką w samorządzie jest, w mig napisze każdy test.
Kacper w kratkę se przychodzi, na wagary często chodzi.

Hubert jest kolegą dobrym, chociaż uczeń z niego krnąbrny.
Michał siedzi ciągle na telefonie, pani już rozkłada dłonie.

Wiktor z panią Gosią siedzi, każda lekcja szybko leci.
Wojtek to jest polski Seba,dogryzie ci kiedy trzeba.

Maciek to jest świetny gość, ale czasem ma nas dość.
Mikolaj z Mileną siedzi i boi sie na lekcji odpowiedzi.

Marcin trzyma się z Wojtusiem, historię łapią migusiem.
Nasza Pani Szymczak Ela miała włosy jak Ariela, teraz farbła na brązowy, lecz w pamięci jest bordowy. Miła,
szczera to jest ona choć uwalnia na polskim demona. Humor jej często dopisuje, dlatego na lekcjach nikt nie

wariuje.
Koniec końców 3B będzie w pamięciach utrzymywać się.

IIIB
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KLASA IIIC

WYCHOWAWCA: pani TERESA PINGOT

Chociaż (jak większość klas) nasza klasa jest podzielona na grupki,
gdy trzeba można na nią liczyć. Mimo, że potrafi być bardzo głośna,

nie ma nauczyciela, który by jej nie lubił. Nasza klasa jest
pozytywna, są w niej mili ludzie oraz fajna atmosfera. W trudnych

sytuacjach potrafi być dla siebie wsparciem i dużo zdziałać. Nawet
Mikołaj, którego nie było na wycieczce, zawsze nam towarzyszy. W
naszej klasie jest wiele talentów, każdy z nas się czymś wyróżnia.
Podsumowując, dziwna mieszanka dziwności i spontaniczności

Już się czuje kujoństwa smak
3c daje znak.

IIIc IIIc
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KLASA IIID

WYCHOWAWCA: pani MARTA PIETRUSIAK

Rozpoczęliśmy naukę w Gimnazjum nr 9 w roku 2015. Podczas trzech lat współnej edukacji zdołaliśmy
zawiązać nowe przyjaźnie, lepiej poznać otaczający nas świat oraz nabrać życiowego doświadczenia. Jesteśmy

klasą lingwistyczną osiągającą co roku bardzo wysokie wyniki w nauce. Swoją przygodę w tej placówce
zakończymy wieloma świadectwami z wyróżnieniem oraz wzorowym zachowaniem. Jesteśmy bezkonfliktowi,

przyjacielscy, potrafimy działać zespołowo i chętnie pomagamy sobie nawzajem.

Możemy pochwalić się wieloma osiągnięciami z dziedzin sztuki, sportu i nauki. Nasz kolega Wojciech (Wojtuś)
Majewski zdobył tytuł laureata wWojewódzkim Konkursie Przedmiotowym z Historii, Wielu z nas brało czynny

udział w chórze, teatrze i szkolnych zajęciach tanecznych. Aktywnie uczestniczymy w akcjach organizowanych
przez wolontariat. W tym roku stanowiska w samorządzie szkolnym objęły osoby z naszej klasy, które godnie

reprezentowały naszą szkołę i sprawiły, że stała się lepszym miejscem.

Chcelibyśmy serdecznie podziękować nauczycielom za trud włożony w naszą edukację, tworzenie drugiego
domu, zapewnianie pozytywnej atmosfery i pomoc w dokonywaniu ciężkich wyborów. Jesteśmy wdzięczni za
przekazaną nam wiedzę, wszelkie miłe wspomnienia, oraz niezapomniane wycieczki klasowe. Z pewnością

będziemy tęsknić za ciepłem i ludźmi, którzy czynili to miejsce tak ciekawym. Jesteśmy gotowi teraz stawiać
dalsze kroki w dorosłość i nie bać się podejmowania trudnych decyzji.

3D ZS9
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KLASA IIIE

WYCHOWAWCA: pani ANNA SKOWROŃSKA

Czasem różnie z nami bywało jednak na lekcję przychodziliśmy
śmiało często nie byliśmy przygotowani nauczyciele i tak nas
kochali mimo że często się kłóciliśmy to i tak murem za sobą

staliśmy nasza klasa jest wspaniała codzień dwója codzień pała
jednak wszystkim zaufać możemy bo pomagać sobie chcemy. 

IIIE IIIE
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KLASA IIIF

WYCHOWAWCA: pani ŻANETA PRUS

Nie byliśmy idealni, ale niektórzy nas lubili. Pomimo tego, że jesteśmy tacy różni
zawsze się wspieramy, wspólnie płaczemy i się śmiejemy.

Dyrektorka chętnie wpadnie do nas z wizytą. Duszę artystyczną mamy gdy Jastrząb
leci nad nami. Zgubiliśmy trzy osoby i wszystkie na inne sposoby.

O Finlandii słyszeliśmy i się prawie upiliśmy. Słaba akustyka była gdy pani polskiego
uczyła.

A zakończenia nie umiemy wymyślić, więc żegnamy wszyscy. 

IIIF IIIF
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KLASA IIIG

WYCHOWAWCA: pani ANNA TEMPKA

Nasze zainteresowania :
- sport, muzyka, podróże, taniec, filmy, czytanie książek, gry komputerowe.

Jesteśmy:
- mili, pomocni, zabawni, wrażliwi, odważni, wygadani, dobrze zgrani, pracowici, sumienni.

W wolnym czasie :
uczymy się, spędzamy aktywnie czas, tańczymy, śpiewamy, słuchamy muzyki, czytamy książki, oglądamy

filmy.

IIIG

IIIG

IIIG

IIIG



www.gloswielkopolski.pl Głos Wielkopolski | Wydanie specjalne 06/2018 | Strona 9 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Bez Cenzury

ŻYCZENIA OD NAUCZYCIELI

Drodzy Absolwenci!

Dotarliście do mety ważnego etapu życia. Musicie
jednak pamiętać, że przed Wami dalsza droga.

Sięgajcie więc po nowe doświadczenia, pamiętając
przy tym, że szczyty zdobywa się krok po kroku, nie

zatrzymując się pomiędzy.
Los sprzyja tylko odważnym, dla których pokonywanie

siebie jest źródłem rozwoju.
Życzę Wam dalszej wytrwałości, radości oraz

sukcesów.

Pamiętajcie:
"Każdego dnia możecie zrobić coś, 
aby zbliżyć się do swojego marzenia 
lub możecie nie robić niczego. 
W każdym przypadku podejmujecie decyzję”.

Elżbieta Szymczak

absolwenci

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

Drodzy Uczniowie klasy III E. 

Nadszedł czas pożegnań, dlatego życzymy Wam,
spełnienia marzeń w dalszej edukacji, aby Wasze
wybory okazały się słuszne. Mamy nadzieję, że z
naszej trzyletniej współpracy zapamiętacie to, co

najcenniejsze i kiedy pomyślicie o naszym duecie 2 x
A, łza zakręci się w oku.

Czego Wam serdecznie życzymy.

A.A.

https://www.dreamstime.com/stock-illustration-
girl-cap-holding-scroll-diploma-cute-gown-
graduate-schoolbooks-image41738929
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Moi Drodzy Wychowankowie!

Dziękuję Wam za  wspólne 3 lata, spędzone w miłej
atmosferze. Życzę Wam dużo energii i wytrwałości

przy zdobywaniu wykształcenia, determinacji w
dążeniu do celu oraz spełnienia marzeń. Byście mogli

w pełni realizować swoje plany życiowe. Będę za
Wami tęsknić.

Powodzenia!

Marta Pietrusiak – wychowawczyni  klasy III D

Droga 3F
Życzę Wam pomyślności i

sukcesów w kolejnym etapie
życia, który właśnie teraz się
rozpoczyna. Mam nadzieję, że

pamięć o naszej szkole zagości
w Waszych sercach na długo i

często jeszcze będziecie wracać
myślami do spędzonych tu lat.

Żaneta Prus

Kochane Aniołki słodkie i Czorty rogate!
Dziękuję Wam za cudowny, wspólny rok.

Szkoda, że razem byliśmy tak krótko.
Będzie mi Was baaardzo brak.... 

Życzę Wam w nowych szkołach wszelkiej
pomyślności, moc uśmiechu i 

wspaniałych ocen. 
I wiecie gdzie mnie szukać :D

życzenia od p. Marity Walęckiej

MOI KOCHANI
UCZNIOWIE 

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
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