
 Miło nam poinformować, że 
uczniowie naszego gimnazjum : Marty-
na Dobrolińska - kl.3f, Aleksander 
Otłowski - kl.3e, Natalia Lehman - kl.1d, 
Filip Chodziutko - kl.1e  otrzymali sty-
pendia Marszałka Województwa Kujaw-
sko - Pomorskiego w ramach projektu 
„Zdolni na start - III edycja”. Tym eduka-

cyjnym programem zostali objęci szcze-
gólnie uzdolnieni uczniowie szkół gimna-
z ja lnych i  ponadgimnaz ja lnych. 
 Opiekunami dydaktycznymi gim-
nazjalistów są : pani Jolanta Kowalczyk   
i pani Anna Marzec. 

 

Stypendyści Marszałka Województwa  
Kujawsko — Pomorskiego 
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Wesołych świąt  
Bożego Narodzenia! 

Radosny ch św iąt B oże g o N arodze nia,   
r y chł e g o spe ł nie nia k ażde g o  marze nia,  

cie pł a,  w iary  i  mił ości 
ży czy my  P aństw u,   

ł ącząc w y razy  ży czliw ości.  
N ie chaj nadchodzący  Rok  2 0 1 2  

nie sie  ze  sobą zdrow ie  oraz  w ie le  w spaniał y ch 
chw il w  rodzinny m  g ronie .  

 

D y re k cja i pracow nicy  szk oł y  

Natalia Lehman  Aleksander Otłowski Martyna Dobrolińska Filip Chodziutko 
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Cola Cup 2012 
2.Ogólnopolska akcja z oka-
zji obchodów 63 rocznicy 
Dnia Praw Człowieka 
3.1% rocznego podatku dla 
Gimnazjum nr 7 
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17 listopada  młodzież 
klas pierwszych i drugich trady-
cyjnie włączyła się w akcję profi-
laktyczną z okazji Światowego 
Dnia Rzucania Palenia. Patronat 
nad imprezą przejęło Centrum 
Profilaktyki i Terapii, które wspól-
nie z Radą Rodziców Gimnazjum 
nr 7 było sponsorem nagród  
dla laureatów konkursów.  
Celem imprezy przebiegającej 
pod hasłem „Jestem wolny, nie 
palę, nie piję, nie biorę” było upo-
wszechnienie mody na niepale-
nie oraz promocja zdrowego stylu 

życia.  
W części konkursowej 

rywalizowali między sobą repre-
zentanci klas pierwszych i dru-
gich. Uczestniczyli  oni w quizie 
wiedzy na temat szkodliwości 
palenia, prezentowali hasło pro-
mujące zdrowy styl życia, rozwią-
zywali zagadkę obrazkową. Dużo 
emocji wzbudził wśród młodzieży 
konkurs sprawnościowy : przecią-
ganie liny.  
Dodatkowe punkty reprezentacje 
klas otrzymały za przygotowane 
wcześniej plakaty na temat szko-
dliwości używek. 

Po podsumowaniu wyni-
ków z wszystkich kategorii  
1 miejsce przyznano uczniom  
klasy 1c : Tomaszowi Pawlickie-
mu, Magdalenie Górnej, Weroni-
ce Pacuszce, Aleksandrze Reetz 
2 miejsce zajęli gimnazjaliści kla-
sy 1f : Wiktoria Tarniowa, Aneta 
Manys, Agnieszka Dromowicz, 
Klaudia Ślusarczyk. Na 3 miejscu 

uplasowali się reprezentanci kla-
sy 1h : Mateusz Krzysztofiak, 
Szymon Krzysztofiak, Paweł Se-
rocki ,  Marta Olszewska. 
 Atrakcją spotkania był 
pokaz chemiczny na temat szko-
dliwości alkoholu. Został on przy-
gotowany  przez uczniów  
pod czujnym okiem pana Toma-
sza Węgielewskiego. 
 Podziękowania należą się 
uczniom, którzy pomagali w orga-
nizacji imprezy : Sarze Figurskiej, 
J a g o d z i e  O s s o w s k i e j 
(prowadzenie konkursu), Micha-
łowi Strycharczykowi, Remigiu-
szowi Stachowskiemu (obsługa 
sprzętu) ,  Annie  Warczak 
(zdjęcia), Oliwii Janc, Paulinie 
Tucholskiej, Miłoszowi Ficerma-
nowi . 
Organizatorzy uroczystości :  
p. Dorota Korzeniewska, p. Syl-
wia Zwara, p. Iwona Kruk - Ma-
kowska 
 

Grosza”. Wzięliśmy w niej udział 
po raz dwunasty. Akcja została 
zorganizowana przez Towarzy-
stwo Nasz Dom, a patronat nad 
nią objęło Ministerstwo Edukacji 
Narodowej.  
Jej celem było zebranie funduszy 
na rodzinne domy dziecka i po-
moc dzieciom, które wychowują 
się poza własnymi rodzinami.  
W ciągu 12 dni uczniowie Samo-

 Między 21 listopada  
a 2 grudnia przystąpiliśmy  
do ogólnopolskiej akcji „Góra 

rządu Uczniowskiego zebrali   
7268 monet groszowych, co dało 
kwotę 119 zł.   
Przeprowadzona akcja dowodzi, 
że nasi uczniowie mają świado-
mość, iż nawet drobne monety 
mogą stworzyć duży fundusz, 
dzięki któremu zostanie udzielo-
na pomoc dzieciom w trudnej 
sytuacji życiowej.  
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Przedstawiciel Gimnazjum nr 7 w Młodzieżowej Radzie Miasta 

„Góra Grosza” 

przewodnicząca : Anna Warczak, 
członkowie : Edyta Piłat, Julia 
Becherka.  
Kandydatami do Młodzieżowej 
Rady Miejskiej byli : Piotr Błasz-

czyk, Szymon Florkiewicz, Mag-
dalena Mazurska, Karolina Żbi-
kowska. Największą liczbę gło-
sów uzyskała Karolina Żbikowska 
z kl.3a. 

 Dnia 28 listopada prze-
prowadzono w naszej szkole wy-
bory do Młodzieżowej Rady Mia-
sta. Nad ich przebiegiem czuwała 
Komisja Wyborcza w składzie : 
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„Jestem wolny, nie palę, nie piję, nie biorę” 
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Zwycięzcy etapu szkolnego : Marty-
na Dobrolińslka - kl.3f, Agnieszka 
Sadowska - kl.2g, Anna Warczak - 
kl.3g, Aleksander Otłowski - kl.3e, 
Oliwia Kosturkiewicz - kl.3e. 
Nauczyciele prowadzący  : p. Jolan-
ta Kowalczyk, p. Sylwia Zwara 

Zwycięzcy etapu szkolnego :  
Piotr Błaszczyk - kl.3g, Artur 
Chrzanowski - kl.3g, Aleksander 
Otłowski - kl.3e, Oliwia Kosturkie-
wicz - kl.3e. 
Nauczyciel prowadzący : p. To-
masz Węgielewski 
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Matematyka 
Zwycięzcy etapu szkolnego :  Bar-
tosz Przybysz - kl.3g, Magdalena 
Kozłowska - kl.3d, Kamil Kaź-
mierczak - kl.3f. 
Nauczyciele prowadzący  : p. An-
na Marzec, p. Mariola Walczak 

Język angielski 

Zwycięzcy etapu szkolnego : Alek-
sandra Gutowska - kl.3d, Marty-
na Dobrolińska - kl.3f, Antoni 
Marciniak - kl.3f, Piotr Błaszczyk - 
kl.3g. 
Nauczyciele prowadzący : p. Miro-
sław Piwowarczyk, p. Iwona Ślu-
sarska 

Zwycięzcy etapu szkolnego :  
Piotr Błaszczyk - kl.3g, Inga 
Owczarek - kl.3f, Aleksandra For-
tuna - kl.3c, Amadeusz Abramow-
ski - kl.2g. 
Nauczyciele prowadzący : p. Da-
riusz Miller, p. Agnieszka Kobus, 
p. Julia Śliwińska, p. Małgorzata 
Kaczmarek 

Geografia 
Zwycięzcy etapu szkolnego :  
Aleksander Otłowski - kl.3e, Oli-
wia Kosturkiewicz - kl.3e, Piotr 
Błaszczyk - kl.3g, Kamil Kaźmier-
czak -  kl.3f, Weronika Bartos - 
kl.3c, Jakub Cywiński - kl.3b, Bar-
tłomiej Skopiński - kl.3f. 
Nauczyciele prowadzący : p. Ka-
tarzyna Ptaszyńska, p. Beata Le-
wicka 

Zwycięzca etapu szkolnego :  Ra-
dosław Demby  - kl.3c 
Nauczyciel prowadzący : p. Ja-
nusz Kujawski 
 

Zwycięzcy etapu szkolnego :  Marta Piłat - kl.3d, Dominika Wilczek - 
kl.3d, Oliwia Czekała - kl.3d, Magdalena Zaremba - kl.3d, Marlena Gro-
szewska - kl.3d, Marcin Baranowski - kl.3g, Bartosz Przybysz - kl.3g, 
Dominka Karnowska -  kl.3g, Piotr Błaszczyk - kl.3g, Karolina Kazimier-
ska - kl.1e, Julia Smulska - kl.2g, Paweł Ostrowski -  kl.2g,  Aleksander 
Otłowski - kl.3e, Oliwia Kosturkiewicz - kl.3e. 
Nauczyciele prowadzący  : p. Iwona Gazdecka, p. Beata Grodowska,  
p.  Urszula Grynda, p. Sylwia Remus 

Historia 

Biologia 

Język polski Fizyka 

Chemia 

Ogólnopolski Konkurs Historyczny : 
„Losy żołnierza i dzieje oręża 

polskiego” 

Zwycięzcy etapu szkolnego :  Martyna Dobrolińska 
- kl.3f, Agnieszka Sadowska - kl.2g, Aleksander 
Otłowski - kl.3e, Oliwia Kosturkiewicz - kl.3e. 
Nauczyciele prowadzący  : p. Jolanta Kowalczyk,  
p. Sylwia Zwara 



 Dnia 17 listopada w na-
szym gimnazjum odbyła się Olim-
piada Promocji Zdrowego Stylu 
Życia PCK, w której uczestniczyli 

uczniowie klas pierwszych.  Zwy-
ciężył w niej Mateusz Dziadko-
wiec z klasy 1d. Będzie on repre-
zentował naszą szkołę podczas 

etapu rejonowego konkursu.  
Nauczyciel prowadzący : p. Miro-
sław Piwowarczyk 
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Konkurs pt. „Tę książkę polecam Wam na długie, zimowe wieczory” 

Konkurs wiedzy na temat HIV/AIDS 

 
 

szkolną. 
 22 listopada 2011 r. od-
było się uroczyste rozstrzygnięcie 
konkursu. Jego wyniki przedsta-
wiają się następująco : 

1 miejsce 

Magdalena Mazurska – kl. 2f 

2 miejsce  

Belco Sangho – kl.3a 

3 miejsce 

Mirosława Matysek – kl.3e 
Wyróżnienie : Klaudia Dolecka – 

kl.1c 
Organizatorzy konkursu : p. Izabela 
Szymkowicz, p. Karolina Szymczyk 
 

 

 Z okazji Międzynarodowe-
go Miesiąca Bibliotek Szkolnych 
przeprowadzono w naszej szkole 
konkurs pt. „Tę książkę polecam 
Wam na długie, zimowe wieczory”. 
Polegał on na napisaniu pracy 
zachęcającej do przeczytania cie-
kawej powieści. Forma wypowie-
dzi była dowolna, ale przedstawia-
na książka nie mogła być lekturą 

Rok 2011, numer 2 

Konkurs pięknego czytania z języka angielskiego 

 10 listopada przeprowadzono w naszej szkole konkurs pięknego czytania z języka angielskiego. Uczest-
niczyli w nim uczniowie klas drugich i trzecich. 1 miejsce zajęła Martyna Adamowicz - kl.3f,  
2 miejsce - Karolina Cyrankowska - kl.3c, zaś na 3 miejscu uplasowały się : Aleksandra Gutowska - kl.3d  
oraz Agata Gronkowska - kl.3c. 

Organizatorzy konkursu : p. Svetlana Zaikina, p. Julia Śliwińska, p. Małgorzata Kaczmarek 

Konkurs polonistyczny „Mała Olimpiada” 
 Dnia 16 listopada  odbył się  konkurs polonistyczny „Mała Olimpiada”. Do testu gramatyczno - językowe-
go przystąpiło 36 uczniów. Na 1 miejscu uplasowała się Jagoda Ossowska - kl.2d, na 2 miejscu - Dominika Kar-
nowska - kl.3g, zaś 3 miejsce zajęły : Magdalena Zaremba –kl.3d i Sara Figurska - kl.2d. 

Organizatorzy konkursu : p. Urszula Grynda, p. Sylwia Remus 

Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK 

 1 grudnia z okazji Światowego Dnia Walki z AIDS  przeprowadzono szkolny konkurs sprawdzający wie-
dzę uczniów klas trzecich na temat HIV/AIDS.  Jego celem było poszerzenie  wiedzy na temat groźnego wirusa  
i choroby oraz promocja zdrowego stylu życia. Zadaniem uczestników konkursu było rozwiązanie testu składają-
cego się z 30 pytań. 1 miejsce zajęli : Marcelina Gurbin - kl.3f, Radosław Nadarzyński - kl.3d, 2 miejsce zdobyła 
Weronika Bartos - kl.3c, a na 3 miejscu uplasował się Kamil Płomin - kl.3b. 

Organizatorzy konkursu : p. Dorota Korzeniewska, p. Mirosław Piwowarczyk 

Konkurs z okazji Dnia Praw Człowieka 
 Dnia 10 grudnia obchodziliśmy Dzień Praw Człowieka. Z tej okazji już po raz 
szósty odbył się w naszej szkole konkurs. Wzięło w nim udział 21 uczniów. 1 miejsce  
w konkursie zajęła uczennica kl.1e  - Zuzanna Gurbin, 2 miejsce - Marcelina Gurbin  - 
kl.3f, na 3 miejscu uplasowała się Sara Figurska - kl.2d.  

Organizatorzy konkursu : p. Jolanta Kowalczyk, p. Sylwia Zwara 
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3 miejsce 
Weronika Sworowska 

klasa I sportowa  –  dziewczęta 
1 miejsce 

 Katarzyna Granica  
2 miejsce  

Weronika Michalska  
3 miejsce  

Karolina Podolska  
klasy II i III sportowe  – dziewczęta 

1 miejsce  
Zuzanna Grabowska  

2 miejsce 
 Daria Żyła  
3 miejsce  

Magdalena Borc  
klasy I niesportowe – 

 chłopcy 
1 miejsce  

Kamil Nowakowski  
2  miejsce 

 Dominik Murawski  
3 miejsce  

Szymon Hausman  
klasy II niesportowe – chłopcy 

1 miejsce  
Damian Szabłowski  

2 miejsce  
Mateusz Rosik  

3 miejsce  
Robert Piłat  

 1 grudnia w hali Olimpii 
Grudziądz odbył się Trójbój Lekko-
atletyczny. Na starcie stanęły repre-
z e n t a c j e  k l a s  G i m n a z j u m  
nr 7. Wszystkie wyniki z poszczegól-
nych konkurencji (bieg na 60 m, 
skok w dal i pchnięcie kulą) przeli-
czane były na punkty zgodnie z ta-
belami wielobojowymi.  

Oto zwycięzcy  
poszczególnych kategorii :  

klasy I niesportowe – dziewczęta 
1 miejsce 

Zofia Dulemba  
2 miejsce 

Paulina Polakowska 
3 miejsce  

Paulina Florkiewicz 
klasy II niesportowe – dziewczęta 

1 miejsce 
 Katarzyna Dejewska  

2 miejsce 
 Malwina Chorab 

3 miejsce 
 Magdalena Knak 

klasy III niesportowe – dziewczęta 
1 miejsce 

  Emilia Kwilińska  
2 miejsce 

Aleksandra Gutowska 

klasy III niesportowe – chłopcy 
1 miejsce  

 Marcin Tubisz  
2  miejsce 

Filip Grabowski  
3 miejsce  

Paweł Byczkowski  
klasa I sportowa – chłopcy 

1 miejsce  
Mateusz Jabłoński 

2 miejsce  
Artur Wieruszewski 

3 miejsce 
Marcel Tabaka  

klasy II i III sportowe – chłopcy 
1 miejsce 

 Patryk Reinholz 
2  miejsce  

Igor Jabłoński 
3 miejsce 

Amadeusz Makowski 
Organizatorzy : p. Michał Dejewski, 
p. Zbigniew Szymczyk 
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Mistrzostwa Grudziądza w Piłce Ręcznej 

Trójbój Lekkoatletyczny  

Grudziądza w Piłce Ręcznej 
Dziewcząt. Reprezentacja naszej 
szkoły (Malwina Chorab, Anna 
Woźniak, Klaudia Gesek, Magda-
lena Borc, Karolina Żbikowska, 
Sylwia Mądrzejewska, Anita Ko-
walewska, Adrianna Chojnacka, 
Natalia Paliwoda, Natalia Haleta, 
Aleksandra Więckowska) zajęła  
w nich 2 miejsce.  
Na początku listopada przepro-
wadzono także Mistrzostwa Gru-
dziądza w Piłce Ręcznej Chłop-
ców.  

Drużyna uczniów z Gimnazjum  
nr 7  (Bartosz Olszewski, Paweł 
Makowski, Jakub Tomaszewski, 
Dawid Elminowski, Paweł Mroziń-
ski, Mateusz Dalmata, Patryk Rein-
holz, Mateusz Smętkowski, Szy-
mon Płotkowski) zajęła w rozgryw-
kach 5 miejsce.) 
Opiekun dziewcząt : p. Dawid Sta-
szewski 
Opiekun chłopców : p. Jarosław 
Czubaszek             W dniach 25 - 27 paź-

dziernika odbyły się Mistrzostwa   



ul. Mikołaja z Ryńska 6 
86-300 Grudziądz 

Gimnazjum nr 7 im. gen. 

Tadeusza „Bora” 

Komorowskiego 

nie, stypendia lub inne formy po-
mocy socjalnej dla uczniów, jak 
również na wzbogacenie bazy 
dydaktycznej.  
Kilka uwag  dotyczących  przeka-
zania 1 % rocznego podatku :  
- przekazanie 1% podatku jest 
dobrowolne,  
- w formularzu PIT 37- w części 
„H”  podajemy numer KRS :        
0000121592, kwotę; w części 
„I” wpisujemy nazwę i adres na-
szej szkoły,  
- z  sekretariatu lub ze strony in-
ternetowej szkoły należy koniecz-
nie pobrać i wypełnić oświadcze-
nie, które trzeba oddać do nasze-
go gimnazjum lub przesłać        
do TSPS ( ul. Prosta 4, 87-100 

 Szanowni Rodzice, Tere-
nowy Komitet Toruńskiego Sto-
warzyszenia Pomocy Szkole skła-
da serdeczne podziękowania  
za przekazanie na rzecz Gimna-
zjum nr 7- 1% rocznego podatku.  
Dzięki Państwa wsparciu udało 
się zdobyć pieniądze dla naszej 
szkoły.  
 Drodzy Rodzice, mamy 
nadzieję, że i w tym roku skorzy-
stacie z  prawa przekazania odpi-
su w wysokości 1 % rocznego 
podatku na rzecz Gimnazjum  
nr 7. Pozyskane w ten sposób 
pieniądze w całości zostaną prze-
kazane na realizację określonych 
ustawą  i Statutem TSPS zadań 
pożytku publicznego : dożywia-

Toruń) 
-osoby prowadzące działalność 
gospodarczą mogą (zgodnie  
z ustawą z dnia 16.11.2006 r.— 
o zmianie ustawy o podatku do-
chodowym od osób fizycznych) 
przekazać na cele pożytku pu-
blicznego darowiznę w wysokości 
do 6 % osiągniętego dochodu. 
 Liczymy na zrozumienie 
naszych potrzeb, życzliwy odruch 
serca - decyzję, która pozwoli 
uznać, że łączy nas wspólna tro-
ska o przyszłość naszych dzieci  
i jak najlepsze dla nich warunki 
edukacyjne. 

1 % rocznego podatku dla Gimnazjum nr 7  

Tel.:  564622657 
Faks: 6426588 

E-mail: 
grgimnr7@poczta.onet.pl 

 3 listopada obyła się 2 runda eli-
minacyjna Turnieju Piłkarskiego Coca – 
Cola Cup 2012. Drużyna dziewcząt z Gim-
nazjum nr 7 (Dominika Wenderska, Anita 
Kowalewska, Sylwia Nowak, Oliwia Ko-
sturkiewicz, Karolina Żbikowska, Patrycja 
Mulrzyńska, Aleksandra Jaworska, Alek-
sandra Kowalczuk, Marta Olszewska, Ka-
lina Lewandowska, Paulina Polakowska, 
Klaudia Grzebińska) zajęła 3 miejsce  
w grupie i 6 pozycję w 2 rundzie elimina-
cyjnej.  

Opiekun uczniów : p. Dawid Staszewski 

OPRACOWANIE  BIULETYNU : 

Izabela Szymkowicz 

Turniej Piłkarski Coca-Cola Cup 2012 

Ogólnopolska akcja z okazji obchodów 63 rocznicy Dnia Praw Człowieka 

 Dnia 9 grudnia uczniowie naszej szkoły wzięli udział w ogólnopolskiej akcji z okazji obchodów  
63 rocznicy Dnia Praw Człowieka. Została ona zorganizowana przez Amnesty International, której celem jest 
zapobieganie naruszeniom fundamentalnych praw człowieka poprzez pokojowe akcje obywatelskie - od pisa-
nia listów do rządów krajów łamiących te prawa, poprzez publiczne rozgłaszanie informacji o takich narusze-
niach, po realną pomoc finansową i prawną poszkodowanym osobom.  
Na apel tej organizacji odpowiedział Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich. Odbyły się w nim pokazy 
filmów z komentarzem, po których przybyli goście (także uczniowie naszego gimnazjum) wzięli udział w mara-
tonie pisania listów w obronie  więźniów sumienia przetrzymywanych w wielu państwach świata. 
 Przeprowadzona akcja na pewno uzmysłowiła jej uczestnikom, że świat można zmienić, wystarczy 
tylko chcieć. 


