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Niech zbliżający się świąteczny czas spędzony w gronie 
najbliższych przyniesie Wam wiele radości, ciepła i 

optymizmu. Życzymy, aby wraz z nowym rokiem nadeszło 

nieprzemijające szczęście, wszelka pomyślność, a także 
spełnienie wszystkich, nawet tych najskrytszych, marzeń. 

 

Wszystkich nauczycielom  i uczniom 

na czas Świąt Bożego Narodzenia redakcja „Cymbała” składa 

najserdeczniejsze życzenia! 

CYMBAŁ ! 
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R 
ealizację projektu rozpo-

częliśmy w dniu 20 listo-

pada czyli w przeddzień 

Światowego Dnia Życzli-

wości i Pozdrowień. Chyba wszyscy 

pamiętają, że tego dnia witani byli-

śmy bardzo niecodziennie w progu 

szkoły przez panią dyrektor, panią 

wicedyrektor i panią pedagog oraz 

każdy był częstowany cukierkami. Na 
parterze ustawione były tablice, na 

których mogliśmy przypinać życzliwe 

hasła i życzenia i znowu, oczywiście 

częstować się cukierkami. Uczniowie 

mogli również podawać swoich kan-

dydatów do Orderu Życzliwości 

Obowiązywał w tym dniu kolor żółty- 

kolor życzliwości.  

Klasy otrzymały zadania do wykona-

nia i większość uczniów z zapałem 

przystąpiła do ich wykonania. Więk-

szość klas zrobiła  też sobie super- 
zdjęcia i spełniła wiele dobrych 

uczynków- małych i dużych. Były 

wśród nich: 

 Pieczenie ciast na Mikołajki dla 

Bartka (I a, III b) 

 Wizyta w Domu Pomocy Spo-

łecznej w Gniewie (III c), która poza 

dekorowaniem choinki, wykonywa-
niem ozdób świątecznych i wspólnym 

z mieszkańcami domu kolędowa-

niem, zaowocowała również chęcią 

zaangażowania się kilku dziewcząt w 

wolontariat na rzecz DPS 

 Przygotowanie świątecznych 

dekoracji na kiermasz (I a) 

 Zorganizowanie zbiórki dla 

schroniska Animals w Tczewie (I e, 

III b) 

 Włączenie się w zbiórkę pienię-

dzy dla zwierząt (II d) 

 Pomoc w strojeniu choinki i 

dekoracji auli(II e, III e) 

 Pomoc paniom sprzątaczkom 

(II b) 

Wszystkie klasy brały także udział 

w konkursie na najgrzeczniejszą, 

najbardziej kulturalną i sympatycz-

ną klasę. Wyniki tego konkursu 

przedstawiamy poniżej: 

I miejsce- I a 

II miejsce- II e 

III miejsce- III c 

IV .miejsce- II d 

V miejsce- I c 

Klasy zrobiły sobie również życzli-

we zdjęcia. Na wyróżnienie zasłu-

guje klasa III c, która połączyła robienie 

zdjęć z akcją zachęcania ludzi do uśmie-

chu, zaczynając od przechodniów na uli-

cy, pracowników sklepów, strażaków, 
policjantów, pracowników przychodni i 

urzędu miasta, a kończąc na przedszkola-

kach i uczniach szkoły podstawowej. 

Nasze Koło Młodych 

Dziennikarzy w 

listopadzie 

przystąpiło do 

realizacji projektu 

„Obycie umila 

życie” przy 

olbrzymim wsparciu 

i pomocy pani 

pedagog Małgorzaty 

Chojnackiej. 

Ciąg dalszy na następnej stronie.  
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Odbyły się również eliminacje Kon-

kursu na Mistrza i Mistrzynię Savoir-

vivre Gimnazjum w Gniewie. Finali-

stami zostali: 

Dziewczęta: 

 Małgorzata Jachym, III c 

 Natalia Janaszczyk, I a 

 Iwona Watkowska, III e  

 Zuzanna Sztuka, III b 

 Aleksandra Klusek, I c 

Chłopcy: 

 Konrad Janicki,  III c  

 Marcin Plath, I a 

 Jakub Etmański, II b 

 Szymon Betka III a  

 Wojtek Wesołowski, III e 

  Miło nam również poinformować, że 

tegorocznym laureatem Orderu Życzli-

wości został  głosami większości 

uczniów, ksiądz Marcin Wojtasiak. 

Odrobina bezinteresownej życzliwości 

niewiele kosztuje, a potrafi zdziałać 

cuda. Jeżeli udział w naszym projekcie  

choć w jakimś stopniu przekonał o tym 

uczniów, a wierzymy, że tak jest, to 

warto było brać w nim udział. 

Anna Klimek 
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NOWY  

SYSTEM 

OCENIANIA 

W tym roku szkolnym w naszej szkole 

został wprowadzony nowy system oce-

niania z elektronicznym dziennikiem. 

Teraz oceny są i wpisywane w e-
dziennik, za pomocą którego rodzice 

mogą oglądać oceny swojego dziecka na 

bieżąco, a ocenianie zachowania jest 

liczone na punkty. W związku z tym 

zapytaliśmy uczniów co o tym myślą i 

dostaliśmy następujące odpowiedzi:  

 

Oliwia z Ic 
Nie podoba mi się ten system oceniania, 

ponieważ ważenie ocen jest nie potrzeb-

ne i niesprawiedliwe co do umiejętności 
uczniów.  

 

Paulina z Ie 
Nie podoba mi się ten system oceniania, 

ponieważ zachowanie jest na punkty, a 

oceny są niepotrzebnie ważone.  

 

Michasia z IIc 
Nie podoba mi się ten system oceniania, 

ponieważ przedtem oceny, jak i średnia 

nie były ważone. Teraźniejszy system 

oceniania jest niezrozumiały. Teraz jak 
będziemy mieli same dobre oceny i nagle 

wpadnie jakaś jedynka to od razu śred-

nia jest bardzo obniżona. Ocenianie 

zachowania jest fajne, bo jest liczone na 

punkty.  

 

Rudy z IIe 
Nie podoba mi się to wszystko, bo nie 

zdam z historii. Ocenianie zachowania 

mi się podoba, bo mam lepsze niż w ze-

szłym roku.  
 

Klaudia z IIIc  
Nowy system oceniania jest dobry, po-

nieważ rodzice mogą zobaczyć nasze 

oceny na bieżąco.  

 

Karolina z IIIe  
Podoba mi się nasz nowy system ocenia-

nia, bo fajne jest to, że oceny są różnej 

wagi i, że zachowanie jest liczone na 

punkty.  

Rozmawiała Amelia Karcz  

Warto lepiej poznać 

„CYMBAŁA” 

  
Nasza szkolna gazeta to naprawdę pisemko z tradycjami. Pierwszy numer 

„Cymbała” ukazał się w grudniu 1993 roku.  
Pierwszy numer gazetki (22 lata temu!) był związany ze świętami Bożego 

Narodzenia, ukazał się w nim między innymi „Świąteczny słowniczek”, 

który prezentujemy niżej, bo chyba niewiele stracił na aktualności (no, 

może słowo telewizja należałoby zastąpić słowem komputer). 

 

ADAM – chłopak, który obchodzi 24 grudnia imieniny  

CHOINKA – kawałek lasu , pod którym znajdujemy prezenty  

KARP - główne danie na wigilijnym stole  

KOLĘDA – monotonne ćwiczenie wokalno - muzyczne  pod kierunkiem 

Pana Górskiego  

PETARDY – wybuchowe zabawki dozwolone od lat 18  
PREZENTY – przedmioty które wolimy dostawać niż dawać  

SYLWESTER – dzień , w którym żaden szanujący uczeń nie pójdzie szybko 

spać i bawi się na całego  

SZAMPAN – musujący napój dozwolony od lat 18  

ŚWIĘTA – jedzenie, telewizja , spanie , jedzenie ,telewizja, spanie jedzenie 

telewizja spanie … 

ŚLEDŹ -  częsta imitacja karpia na wigilijnym stole  

ŚNIEG- temat w tym roku nieaktualny  

WIGILIA – wspaniały, jedyny w swoim rodzaju dzień  

 

I jeszcze jedna ciekawostka: logo-rysunek, które widzicie na pierwszej 

stronie każdego numeru jest takie samo jak w pierwszym numerze gazetki. 
A niedawno nasz kolega z klasy I d- Kacper Szymczak napisał wierszyk o 

naszej gazetce .Oto on : 

 

,, Gazetka gimnazjalna , 

zawsze bardzo fajna,  

są w niej porady i ciekawe wywiady,  

można dowiedzieć czegoś nowego  

oraz strasznie przydatnego  

dlatego dla CYMBAŁA  

sama cześć i chwała'' 

 
Dziękujemy. Postaramy się w kolejnych numerach gazetki na taką po-

chwałę zasłużyć. Zapraszamy też nasze koleżanki i kolegów do współpra-

cy przy redagowaniu gazetki. 

 

Informacje zebrała Weronika 

Modzelewska, przeglądając ar-

chiwalne numery „Cymbała” 



Fajni ludzie w naszej budzie 
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Cymbał.: Skąd Pani pochodzi? 

P. J.: Jestem mieszkanką stolicy na-

szego pięknego Kociewia - Starogardu 

Gdańskiego, chociaż urodziłam się na 
Żuławach w Nowym Dworze Gdań-

skim..Moi Bliscy pochodzą z Borów 

Tucholskich, w których spędziłam 

znaczną część swojego dzieciństwa i 

pewnie z tego powodu mam słabość 

do piękna przyrody. 

C.: Jakie jest Pani hobby? 

P. J.: Z wykształcenia jestem filolo-

giem, lubię więc spędzać wolne chwi-

le z dobrą literaturą polską i zagra-

niczną, zarówno tą w oryginale jak i w 
przekładzie na język polski. Interesuję 

się także sztuką okresu secesji, 

zwłaszcza malarstwem praskiego arty-

sty Alfonsa Muchy, a także malar-

stwem sakralnym- ikonami . Najlepiej 

odpoczywam jednak wśród bliskich, w 

otoczeniu kwiatów, drzew i krzewów 

własnego ogrodu, którego urządzanie i 

pielęgnacja od kilku lat stało się moją 

pasją. 

C.: Co sądzi pani o naszej szkole i o 

uczniach? 
P. J.: Szkoła jest budynkiem histo-

rycznym zbudowanym z czerwonej 

cegły, przypominającym mi zarówno 

wyglądem jak i charakterem moją 

dawną szkołę – starogardzkie liceum 

ogólnokształcące przy ulicy Hallera, 

do którego uczęszczałam i w którym 

miałam przyjemność przez krótki czas 

pracować razem ze swoimi dawnymi 

nauczycielami.  Co do młodzieży to, 

moim zdaniem, jest ona wszędzie taka 

sama- trochę zagubiona, poszukująca, 

ciekawa świata i nieco szalona. 

C.: Czy ma Pani jakieś zabawne 

wspomnienia związane z naucza-

niem? 

P. J.:  Mam dużo różnorodnych wspo-

mnień związanych z nauczaniem, 

trudno mi teraz jednak przywołać z 

pamięci jakieś konkretne doświadcze-

nie. Myślę , że praca nauczyciela uczy 

i wzbogaca zarówno uczniów jak i 

pracujących z nimi pedagogów .Obie 

strony, jeśli tylko zechcą, mogą na tej 

współpracy skorzystać. Generalnie, 
praca z ludźmi jest dla mnie źródłem 

sporej satysfakcji.   

C.: Czy są jakieś miejsca, które chcia-

łaby Pani odwiedzić? 

P. J.: Bardzo lubię podróże, poznawa-

nie nowych miejsc, ludzi, kultur, zwy-

czajów, nowych zapachów i smaków. 

Byłam w wielu miejscach, lecz zaw-

sze czułam się najszczęśliwsza gdy 

wracałam do domu. Uważam, że nie 

trzeba daleko wyjeżdżać, skoro miesz-
kamy w tak pięknym regionie, jakim 

jest Kociewie i w tak pięknym i zróż-

nicowanym krajobrazowo państwie, 

jakim jest Polska. 

C.: Czy chciałaby Pani jeszcze dodać 

coś do swojej wypowiedzi? 

P. J.: Dziękuję za przeprowadzoną 

rozmowę i poświęcony mi czas oraz 

pozdrawiam serdecznie wszystkich 

czytelników „Cymbała”. 

Rozmawiała 

Karolina Kirszenstein   

Razem z ks. Marcinem do 

grona pedagogicznego 

naszego gimnazjum 

dołączyła Pani Janina 

Szmaglińska, nowa 

nauczycielka języka 

angielskiego. Redakcja " 

Cymbała" przeprowadziła z 

Panią Janiną wywiad. 
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Warto czytać 
Drodzy czytelnicy. Czy są jakieś książki, 

które Wam się podobają? Albo może są ta-

kie, które chcielibyście przeczytać? Śmiało 

sięgnijcie po nie i zatopcie się w krainie wy-

obraźni. W tym numerze chciałabym Wam 

polecić kilka książek. Coś dla miłośników 

koni oraz coś na zbliżające się ferie świą-

teczne. 
 
Książkę, którą obecnie czytam jest to trzynasta część „Heartland”. 

   Autorką jest Lauren Brooke. "Heartland" jest to schronisko dla koni, wtulone między wzgórza Virginii, ale i coś więcej. 

To miejsce jedyne w swoim rodzaju- gdzie leczone są blizny przeszłości, gdzie przerażone i źle traktowane konie uczą 

się od nowa ufać ludziom. Życie Amy zmienia się, kiedy w wypadku ginie jej matka, a ona sama ląduje w szpitalu. 

Dziewczyna dochodzi do siebie i wraz z siostrą Lou, oraz dziadkiem, Jackiem Bartlettem, robią wszystko, by kontynu-

ować marzenie zmarłej matki, czyli prowadzić Heartland. 

 

„Podaruj mi miłość. 12 świątecznych opowiadań”- jest to książka zbiorowa dwunastu autorów, tytuł właściwie mówi 

wszystko. Warto przeczytać zwłaszcza w okresie Świąt 

 

„W śnieżną noc”- autorami książki ją Green John, Johnson Maureem i Myracle Lauren. Punktem wyjścia jest burza śnieżna, 

która w Wigilię kompletnie zasypuje miasteczko Gracetown. Na tle lśniących białych zasp pięknie prezentują się pre-

zenty przewiązane wstążeczkami i kolorowe światełka połyskujące w nocy wśród wirujących płatków śniegu. 
Śnieżyca zaminia małe górskie miasteczko w prawdziwie romantyczne ustronie. A przynajmniej tak się wydaje... Bo 

przecież przedzieranie się z unieruchomionego pociągu przez mroźne pustkowia zazwyczaj nie kończy się upojnym po-

całunkiem z czarującym nieznajomym. I nikt nie oczekuje, że dzięki wyprawie przez metrowe zaspy do Waffle House 

uda się odkryć uczucie do wieloletniej przyjaciółki. Albo że powrót prawdziwej miłości rozpocznie się od nieprzyzwo-

icie wczesnej porannej zmiany w Starbucksie. Jednak w śnieżną noc, kiedy działa magia Świąt, zdarzyć może się 

wszystko. 

 

 Karolina Kirszenstein 



List do Świętego Mikołaja 
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Klasy I miały wykonać plakat o tematyce świątecznej. Najładniejszy zrobiła klasa I A. 

Uczniowie klas II ułożyli i zaśpiewali piosenki na melodię dowolnej kolędy. W tej ka-

tegorii wyróżniono dwie klasy : II B i II E. Najpiękniejszy list do św. Mikołaja napisali 

uczniowie klasy III C. Zamieszczamy ten list poniżej 

 

Drogi św. Mikołaju!!! 

Od naszego ostatniego listu dużo się zmieniało. 

Nie jesteśmy już małymi dziećmi, które od świąt oczekują tylko zabawek i słodyczy. Przed nami 

dorosłe życie, wiążące się z podejmowaniem trudnych decyzji. 

Kiedy myślimy o Wigilii, nie zależy już nam na materialnych korzyściach. Gdybyśmy mogli o coś 

prosić, chcielibyśmy otrzymać na tyle mądrości, żeby podjęte przez nas decyzje były słuszne.  

Nadal nie jesteśmy pewni co do wyboru szkoły i naszej przyszłości. Marzy nam się, abyśmy byli 

wytrwali w dążeniu do wyznaczonych sobie celów.  

Mamy nadzieję, że nie zaprzepaścimy szans na rozwijanie swoich talentów.  Prosimy również o to, 

aby nasze rodziny były zdrowe i szczęśliwe. 

Dziękujemy Ci za wszystkie lata, przez które obdarzałeś nas masa prezentów. 

Wiedz, że to dzięki tobie te święta były tak magiczne i radosne.  

 

-Pozdrawiamy i życzymy  

powodzenia w nadchodzących  świętach 

Uczniowie klasy III c.  

7 grudnia br., w gniewskim gimnazjum odbył się 

Kiermasz Mikołajkowy dla Bartka. Uczniowie w 

różny sposób zaangażowali się w organizację tego 

dnia.  

CYMBAŁ 
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