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CYMBAŁ ! 

Generał Józef Haller 

„Służba Ojczyźnie jest moim prawem” 

 

Koleżanki i koledzy z klas siódmych 
 

Witamy Was w Waszej nowej szkole- Szkole 

podstawowej nr 2  im. gen. Józefa Hallera w 

Gniewie. Musicie wiedzieć, że trafiliście do 

szkoły z tradycjami. Budynek, w którym się 

uczycie liczy już ponad 100 lat. Aż trudno w 

to uwierzyć, patrząc na nowe posadzki, ła-

zienki, zadbane korytarze, nowoczesne wy-

posażenie klas. Cieszymy się, że nasza szko-

ła pięknieje i liczymy na to, że i Wy będzie-

cie o nią dbali razem z całą społecznością 

szkolną. 

 

W tym roku obchodzimy 99- tą rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Z tym historycznym wy-

darzeniem jest ściśle związana postać naszego patrona- generała Józefa Hallera, który jest symbolem po-

wrotu Pomorza i Gniewu do Polski po 148 latach zaborów oraz przykładem patriotyzmu, religijności i za-

angażowania w pracę dla Polski. Zaś nazwa ulicy, przy której znajduje się szkoła- 27 Stycznia- to data 

wkroczenia „błękitnej armii” Generała do Gniewa w 1920 roku. 

 

Również 27 stycznia 1990 roku naszej szkole zostało nadane imię generała Hallera. Zatem w tym roku 

szkolnym będziemy uroczyście obchodzić 27-mą rocznicę tego ważnego wydarzenia. 

Tak jak Wasi koledzy 27 lat temu, dziś Wy poznajecie historię i tradycje szkoły oraz postać generała Józe-

fa Hallera. Ten rok został przez Senat Rzeczpospolitej ogłoszony w całej Polsce rokiem generała Józefa 

Hallera.  Jesteśmy dumni, że to właśnie nasz Patron i wierzymy, że również Wy będziecie wierni ideałom 

tego wielkiego Polaka. 

 

Chodząc do naszej szkoły, dzisiaj to Wy również zaczynacie tworzyć jej historię. 

Życzymy Wam, żebyście godnie zapisali w niej swoje strony, przez wytrwałą pracę nad własnym rozwo-

jem, dojrzałą postawę, uczciwość i odpowiedzialność. Bądźcie prawdziwymi „hallerczykami”, godnymi 

tego miana. 
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Na początku chcielibyśmy powitać Was wszystkich po dwumie-

sięcznej przerwie od szkoły, w szczególności kierujemy te powita-

nie do naszych nowych siódmoklasistów! Nasz szkolny "Cymbał" 

już od lat jest prowadzony przez uczniów naszej szkoły pod opie-

ka pani Anny Klimek. W tym roku mamy zamiar wprowadzić no-

wości do gazetki i z racji tego mamy dla was propozycje. Jeżeli 

macie jakieś fajne pomysły, jakbyśmy mogli urozmaicić naszą 

gazetkę lub jakieś ciekawe tematy, o których chcielibyście napisać 

w niej- możecie przesyłać na naszego e-maila:  

cymbal.gniew@wp.pl. Macie też szansę dołączyć do naszej redak-

cji, dlatego wszystkich chętnych, którzy mają jakiekolwiek zdolności pisania lub interesują się dziennikar-

stwem zapraszamy do wspołpracy. Jeżeli już się zdecydujecie, podejdźcie do nas na przerwie, napiszcie 

(nasze nazwiska znajdziecie na stopce ostatniej strony) lub od razu do pani Ani Klimek, naszej nauczyciel-

ki matematyki. Serdecznie zapraszamy! Przy okazji chcemy życzyć powodzenia siódmoklasistom, którzy 

w tym roku szkolnym mają naprawdę napięty grafik.  

 

Amelia Karcz 

PIEŚN SZKOŁY 

Hymn młodych halerczyków 
 

Słyszysz, to Ojczyzna woła 

Na wezwanie stańmy wraz 

Wzorem dla nas będzie szkoła 

Niechaj ukształtuje nas. 

 

Ref. Hejże, naprzód, hallerczycy 

Wolny orle, w górę wzleć 

Gdy Ojczyzna jest w potrzebie 

Spieszmy wszyscy pomoc nieść. 

 

Ta myśl twórcza niech nas wiedzie 

Lepsze jutro nowym dniom 

Zjednoczeni wspólna pracą 

Zbudujemy polski dom. 

 

 

1990 rok 

słowa Wiktoria Sidorowicz 

muzyka Wojciech Górski 
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Fajni ludzie w naszej budzie 

Od początku nowego roku 

szkolnego (na określony czas) 

na miejsce Pani kucharki we-

szła pani Ania Frymarska. Po-

stanowiliśmy przeprowadzić z 

Panią wywiad i dowiedzieć się 

kilku nowych rzeczy o jej pasji 

do gotowania. Pani odpowie-

działa nam następująco: 

Cymbał: Skąd w ogóle te umiłowanie do 

gotowania?  

 

P.Ania: Od najmłodszych lat wiedzia-

łam, że chcę zostać kucharką, dokładnie 

od 7 klasy szkoły podstawowej. 

 

C: Czy ktoś zaraził Panią tą pasją do 

gotowania? Może ktoś z domowników? 

 

P.A: Moja mama. 

 

C: Czy podoba się Pani u nas w szkole? 

Jacy są wobec Pani uczniowie?  

 

P.A: Oczywiście, że tak. Każdy uczeń 

jest inny, ale mamy wobec siebie dobre 

stosunki. 

 

C: Czy miło jest gotować dla nich? Dla 

kogo gotowała Pani wcześniej?  

 

P.A: Bardzo miło jest dla nich gotować. 

Kiedyś gotowałam w restauracji na zam-

ku. Nie pracuję stale w swoim zawodzie, 

teraz wróciłam po 18 latach.  

 

C: Czy ma Pani ulubioną potrawę, którą 

lubi Pani serwować?  

 

P.A: Nie mam żadnej ulubionej, lubię 

gotować każdą potrawę. 

 

C: Czy była Pani przerażona na wieść, 

że będzie Pani gotować dla ponad kilku-

dziesięciu osób? 

 

P.A: Nie byłam. Tak jak już mówiłam, 

pracowałam wcześniej w restauracji na 

zamku i tam musiałam gotować dla 

większej liczby osób.   

 

C: Czy to Pani dobiera potrawy do 

naszego szkolnego „menu”? 

 

P.A: Kilka pomysłów dobieram sama, 

jednak większość przepisów daje pani 

sekretarka. 

 

C: Bardzo dziękujemy za wywiad.  

Poprosiliśmy również Panią o przepis na przepyszne „ptasie mleczko” z galaretek i przedstawiamy  go poniżej: 

Składniki:  

 

-0,5 litra śmietany 30%  

-3 galaretki  

-woda  

 

Sposób przygotowania:  

 

Dwie galaretki rozpuścić w 0,5 litra wody, rozmieszać i postawić do ostygnięcia.  

Kiedy galaretka wystygnie, ubić śmietanę.  

Potem tą ubitą śmietanę wlewać strumieniem do galaretki, cały czas ubijając.  

Następnie wszystko wlać do miseczek, pucharków i wstawić do lodówki, żeby stężało.  

Trzecią galaretkę rozpuścić i kiedy ostygnie, i lekko stężeje zalać na tą pierwszą i wstawić do lodówki. 

 

GOTOWE! SMACZNEGO!  

 

Wywiad przeprowadziły Oliwia Wyczyńska i Amelia Karcz 



Szkoła „po nowemu” 
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T 
en rok szkolny zaczęliśmy w zupełnie nowej szkole. Dyskusjom na ten temat nie było koń-

ca, postanowiliśmy więc zapytać najbardziej zainteresowanych, czyli uczniów klas siód-

mych, co oni sądzą na ten temat: 

 

Jako pierwsza wypowiedziała się Julia Wentlant, z klasy 7b: 

 

-Myślę, że jest lepiej, ponieważ będę uczęszczała dłużej do liceum i będę mogła rozwijać swoje zaintereso-

wania w związku z planami na przyszłość- 

 

Na pytanie odpowiedziała nam również uczennica klasy 7a, Idalia Sosik: 

 

-Nie jest dla mnie problemem, że będę uczęszczać do szkoły podstawowej 8 lat, ponieważ wszystko i tak się 

później wyrówna. Minusem jest niestety to, że mamy bardzo dużo godzin lekcyjnych i więcej nauki- 

 

Dodatkowo zapytaliśmy o samopoczucie w naszej szkole , o czym dziewczyny chętnie opowiadały: 

 

-Najbardziej podoba mi się, że w sali chemicznej jest duży dostęp do różnych substancji. Uczniowie oraz 

nauczyciele są bardzo mili, wymagają tyle na ile Cię stać -  

Julia 7b 

 

-Szkoła jest sympatyczna , bardzo podoba mi sie pod względem wyposażenia. Jeżeli chodzi o nauczycieli, 

którzy tutaj uczą to jest ogromny plus zmiany - 

 Idalia 7a 

 

Przeprowadziliśmy również ankietę, której pytanie brzmiało: 

 

„ Czy uważacie, że nowy system szkolny jest lepszy ?”  

 

Wyniki były następujące : 

 

30%- Tak 

70%- Nie              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oliwia Wyczyńska i Kinga Niziołek 
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Porady dla siódmoklasistów 
 

1. U Pana Schulza ściągi szybko chowajcie i swoje uszy słusznie nastawiajcie. 

 

2. Na matematyce u Pani Kruży pilnie się zgłaszajcie, bo inaczej będzie kreseczka, a z czterech kreseczek - 

do dziennika jedyneczka. 

 

3. Na lekcji geografii u Pana Kulczyńskiego trzeba się nauczyć pisania ekstremalnego. 

 

4. Przy Pani Stawickiej nie pstrykać długopisami, bo wtedy Pani przestanie rozmawiać z Wami. 

 

5. Z Panią Fiedorowicz można sobie pogadać, jednak na lekcjach musi być cisza i trzeba uważać. 



NIECH ŻYJĄ PIERWSZAKI !!!  
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W związku z reformą szkolnictwa, nasza szkoła przyjęła siódme klasy i pierwszoklasistów, którym 

będzie poświęcony ten artykuł. Wywiad został przeprowadzony z panią Marzanną Cichowlas i samy-

mi pierwszakami, które bardzo chętnie odpowiedziały nam na pytania. 

Zapytaliśmy Panią Cichowlas między innymi o to, jacy są pierwszacy, jak się z nimi pracuje i czy łatwo 

było przestawić się na młodszych uczniów. Odpowiedź brzmiała następująco: 

 

,, Naprawdę nie spodziewałam się, że będzie mi tak łatwo przestawić się z gimnazjalistów na takie malu-

chy. Niekiedy tym się różnią od starszych uczniów, że trzeba im kilka razy powtórzyć polecenie. Praca z 

nim daje dużo satysfakcji. Pierwszacy są bardzo żywiołowi, ale jak trzeba potrafią się spiąć i dobrze zorga-

nizować. Najbardziej lubią zajęcia ruchowe, ale lubią też zadania problemowe, przy których bardzo się 

skupiają. Są też bardzo śmiali i otwarci w kontaktach z ludźmi, potrafią bardzo szybko zaufać ludziom, co 

chyba jednak nie jest zbytnio dobre. Ich poziom jest bardzo wyrównany. Uważam, że to będzie bardzo do-

bra klasa.'' 

 

Natomiast maluchom zadaliśmy pytania- czy podoba im się w szkole, co im się podoba najbardziej, jaki 

jest ich ulubiony przedmiot itd. 

 

,,W szkole najbardziej podoba mi się świetlica. Lubię wtedy być w szkole. Mój ulubiony przedmiot to infor-

matyka.''  

Alicja 

 

,,W szkole najbardziej podobają mi się ozdoby, ale lekcje mnie nie zachwycają. Chociaż lubię się tu uczyć. 

Mój ulubiony przedmiot to plastyka."  

Fabian 

 

,,Wszystko mi się podoba, ale najbardziej te pyszne obiadki.'' 

Nadia 

 

,,Najbardziej podobają mi się nasze szafki. Kocham spędzać czas na świetlicy. Mój ulubiony przedmiot to 

informatyka.''  

Nikola 

 

 

Aleksandra Klusek i Amelka Karcz 
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Coś dla pierwszaków  
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