
Wakacyjne remonty i zakupyWakacyjne remonty i zakupyWakacyjne remonty i zakupyWakacyjne remonty i zakupy    

Biuletyn dla rodziców 

wesprzeć nas w realizacji 
wyżej wymienionych za-
dań, będziemy bardzo 
wdzięczni. O ewentualnym 
zakresie Państwa wspar-
cia proszę powiadomić 
wychowawcę. Jeżeli ktoś  
z Państwa chciałby wes-
przeć szkołę finansowo, 
proszę o dokonanie wpła-
ty na konto Rady Rodzi-
ców, zaznaczając na jaki 
cel przekazują Państwo 
środki (remont lub pomo-
ce dydaktyczne). 

 Drodzy Rodzice, 
podczas wakacji planuje-
my przystąpić do remontu 
niektórych sal lekcyjnych, 
korytarza drugiego piętra, 
szatni wychowania fizycz-
nego i naprawy ogrodze-
nia otaczającego teren 
szkoły. Skala potrzeb re-
montowych jest oczywi-
ście znacznie szersza. Po-
nadto chcemy wzbogacić 
szkołę o kolejne nowocze-
sne pomoce dydaktyczne. 
Zamierzamy  wyposażyć  

pracownię geograficzną  
i biologiczną w urządzenia 
elektroniczne (komputer, 
rzutnik, wizualizer), co 
niewątpliwie przełoży się 
na uatrakcyjnienie proce-
su nauczania. 

 Niestety posiada-
my skromne środki finan-
sowe i możemy zrealizo-
wać tylko część stojących 
przed nami zadań. Liczy-
my zatem bardzo na Pań-
stwa pomoc. Szanowni 
Rodzice, jeśli możecie 
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PodziękowaniaPodziękowaniaPodziękowaniaPodziękowania    

 W imieniu swoim i całej społeczności naszej szkoły pragnę podziękować 

wszystkim osobom, które swoim czasem, własnym zaangażowaniem, pracą, wspar-

ciem rzeczowym lub finansowym  wspomogli prowadzoną przez nas w bieżącym roku 

szkolnym różnorodną działalność. Szczególne podziękowania kieruję do Pana Krzysz-

tofa Dembego, Pana Wojciech Stankiewicza, Pana Krzysztofa Janiszewskiego, Pana 

Stanisława Janika, Pana Marka Matczyńskiego, Pana Mariusza Opalińskiego, Pana 

Jana Grabińskiego, Państwa Bożeny i Wiesława Polewków, Pani Anny Piasty, Państwa 

Sylwii i Machała Listopadzkich, Państwa Kamilli i Andrzeja Smulskich, Państwa Kami-

li i Andrzeja Grendów, Państwa Beaty i Tomasza Derewiczów, Pani Mireli Wójtowicz,  

Państwa  Wioletty i Tomasza Jarząbów, Pani Laury Warczak. Za dary Wszystkich Pań-

stwa Serc serdecznie dziękuję. Pokładam jednocześnie nadzieję, że nie zabraknie 

Państwu sił do niesienia tak potrzebnej nam dalej pomocy. 

Z podziękowaniem i pozdrowieniami - dyrektor Gimnazjum nr 7, Marek Szymkowicz 

 18 maja odbyła się impreza promująca nasze gimnazjum. Na uroczystość przybyło wielu uczniów szkół 

podstawowych. Szóstoklasistów „śpiewająco” powitała Kinga Wojtaś. Następnie głos zabrał dyrektor szkoły - 

pan Marek Szymkowicz, który przedstawił zasady rekrutacji. Następnie Oliwia Kosturkiewicz z kl.3e i Anna War-

czak z kl.3g  opowiedziały zebranym o atutach szkoły. W dalszej części uroczystości odbył się konkurs „Randka 

w ciemno” oraz pokaz multimedialny o naszym gimnazjum.  

 Na zakończenie nasi goście zostali oprowadzeni po szkole. Mamy nadzieję, że szóstoklasistom podoba-

ło się u nas i od września rozpoczną naukę w Gimnazjum nr 7. 



Dzień EuropejskiDzień EuropejskiDzień EuropejskiDzień Europejski    

Str. 2 Biuletyn dla rodziców 

4.4.4.4.Do konkursu robienia pizzyDo konkursu robienia pizzyDo konkursu robienia pizzyDo konkursu robienia pizzy    
przystąpiło 20 uczniów z różnych 
klas. Gimnazjaliści mieli 30 minut 
na wykonanie tego zadania.  
W tym czasie musieli zmagać się 
z wyrobieniem ciasta, wyborem  
i ułożeniem odpowiednich skład-
ników. Jury oceniało dobór pro-
duktów,  precyzję wykonania  
oraz oryginalność pomysłów.  
Za najlepszą uznano pizzę Za najlepszą uznano pizzę Za najlepszą uznano pizzę Za najlepszą uznano pizzę 
„Italiana”, którą wykonały uczen-„Italiana”, którą wykonały uczen-„Italiana”, którą wykonały uczen-„Italiana”, którą wykonały uczen-
nice klasy 3d : Oliwia Czekała, nice klasy 3d : Oliwia Czekała, nice klasy 3d : Oliwia Czekała, nice klasy 3d : Oliwia Czekała, 
Marta Piłat oraz Ligia Rodziewicz. Marta Piłat oraz Ligia Rodziewicz. Marta Piłat oraz Ligia Rodziewicz. Marta Piłat oraz Ligia Rodziewicz. 
Drugie miejsce zajęły : Julia Osta-Drugie miejsce zajęły : Julia Osta-Drugie miejsce zajęły : Julia Osta-Drugie miejsce zajęły : Julia Osta-
szewska i Oliwia Swergal z klasy szewska i Oliwia Swergal z klasy szewska i Oliwia Swergal z klasy szewska i Oliwia Swergal z klasy 
1e. Trzecie miejsce przyznano 1e. Trzecie miejsce przyznano 1e. Trzecie miejsce przyznano 1e. Trzecie miejsce przyznano 
zespołom : z klasy 1c zespołom : z klasy 1c zespołom : z klasy 1c zespołom : z klasy 1c ----    Magdale-Magdale-Magdale-Magdale-
nie Górnej, Monice Majer, Wero-nie Górnej, Monice Majer, Wero-nie Górnej, Monice Majer, Wero-nie Górnej, Monice Majer, Wero-
nice Pacuszce, Aleksandrze nice Pacuszce, Aleksandrze nice Pacuszce, Aleksandrze nice Pacuszce, Aleksandrze     
Reetz , Natalii Wall oraz uczenni-Reetz , Natalii Wall oraz uczenni-Reetz , Natalii Wall oraz uczenni-Reetz , Natalii Wall oraz uczenni-
com klasy 3e com klasy 3e com klasy 3e com klasy 3e ----    Izabeli Januszew-Izabeli Januszew-Izabeli Januszew-Izabeli Januszew-
skiej, Martynie Stanisławskiej, skiej, Martynie Stanisławskiej, skiej, Martynie Stanisławskiej, skiej, Martynie Stanisławskiej, 
Jagodzie ŻubertowskiejJagodzie ŻubertowskiejJagodzie ŻubertowskiejJagodzie Żubertowskiej. 

Organizatorzy : p. Julia Śliwińska, 
p. Merri Zakharyan 

 Z okazji przybycia do Gru-
dziądza   przedstawicieli krajów 
partnerskich uczestniczących  
w projekcie Comeniusa przepro-
wadzono w naszej szkole  Dzień 
Europejski. 

15 maja  cztery sale udekorowano 
barwami krajów : Francji, Rumunii, 
Portugalii, Włoch. 

W tym dniu odbyło się w naszym 
gimnazjum wiele konkursów . 

1. 1. 1. 1. Konkurs z języków : angielskie-Konkurs z języków : angielskie-Konkurs z języków : angielskie-Konkurs z języków : angielskie-

go i niemieckiego „Familada”go i niemieckiego „Familada”go i niemieckiego „Familada”go i niemieckiego „Familada”    zor-

ganizowano dla uczniów klas 

pierwszych. Pytania dotyczyły wie-

lu dziedzin życia codziennego, 

szkoły, rodziny, zdrowia, sportu 

oraz pogody. Trzyosobowe repre-

zentacje klas poprzez  losowanie 

połączono w cztery sześcioosobo-

we drużyny. Najlepszą z nich oka-Najlepszą z nich oka-Najlepszą z nich oka-Najlepszą z nich oka-

zał się zespół klasy 1c i klasy 1g : zał się zespół klasy 1c i klasy 1g : zał się zespół klasy 1c i klasy 1g : zał się zespół klasy 1c i klasy 1g : 

Magdalena Kostrzewska, Marcin Magdalena Kostrzewska, Marcin Magdalena Kostrzewska, Marcin Magdalena Kostrzewska, Marcin 

Krawiecki, Jakub Kłobucki, Oliwia Krawiecki, Jakub Kłobucki, Oliwia Krawiecki, Jakub Kłobucki, Oliwia Krawiecki, Jakub Kłobucki, Oliwia 

Więckowska, Victoria Socka Więckowska, Victoria Socka Więckowska, Victoria Socka Więckowska, Victoria Socka     

oraz Kinga Simionkowska.oraz Kinga Simionkowska.oraz Kinga Simionkowska.oraz Kinga Simionkowska.    

Organizatorzy : p. Weronika Kli-

mek, p. Svetlana Zaikina 

2. Konkurs z języka angielskiego Konkurs z języka angielskiego Konkurs z języka angielskiego Konkurs z języka angielskiego 
pt. „The english speaking coun-pt. „The english speaking coun-pt. „The english speaking coun-pt. „The english speaking coun-
tries quiz”tries quiz”tries quiz”tries quiz”    przeprowadzono  
dla    uczniów klas drugich. W quizie  

z wiedzy o kulturze i obyczajach 
państw anglojęzycznych zwyciężyła zwyciężyła zwyciężyła zwyciężyła 
reprezentacja klasy 2g : Zuzanna reprezentacja klasy 2g : Zuzanna reprezentacja klasy 2g : Zuzanna reprezentacja klasy 2g : Zuzanna 
Gnutek, Agnieszka Sadowska, Jere-Gnutek, Agnieszka Sadowska, Jere-Gnutek, Agnieszka Sadowska, Jere-Gnutek, Agnieszka Sadowska, Jere-
mi Jakubowski. Na miejscu drugim mi Jakubowski. Na miejscu drugim mi Jakubowski. Na miejscu drugim mi Jakubowski. Na miejscu drugim 
uplasowali się uczniowie klasy 2d.uplasowali się uczniowie klasy 2d.uplasowali się uczniowie klasy 2d.uplasowali się uczniowie klasy 2d. 

Organizatorzy : p. Dariusz Miller,  
p. Małgorzata Kaczmarek, ucznio-
wie klasy  2a : Daria Żyła, Jakub 
Tomaszewski, Klaudia Kołodziej-
czak, Marta Lewandowska, Mate-
usz Mroziński, Samanta Łęgowska, 
Dawid Elminowski, Natalia Bertram  
3.3.3.3.    W konkursie „ABC zdrowego ży-W konkursie „ABC zdrowego ży-W konkursie „ABC zdrowego ży-W konkursie „ABC zdrowego ży-
wienia”wienia”wienia”wienia”    wzięli udział uczniowie klas 
pierwszych i drugich. Wszyscy 
uczestnicy przygotowali wspaniałe, 
zdrowe potrawy i przedstawili je 
przed jury, w którego skład weszła 
m. in. delegacja uczniów z wymiany 
międzynarodowej. Komisja konkur-
sowa oceniała estetykę przygotowa-
nia potraw, smak oraz skład dań.  
1 miejsce zajęli : Weronika Gronek 1 miejsce zajęli : Weronika Gronek 1 miejsce zajęli : Weronika Gronek 1 miejsce zajęli : Weronika Gronek 
oraz Mateusz Griesa z klasy 1h, oraz Mateusz Griesa z klasy 1h, oraz Mateusz Griesa z klasy 1h, oraz Mateusz Griesa z klasy 1h, 
którzy przygotowali pyszną sałatkę którzy przygotowali pyszną sałatkę którzy przygotowali pyszną sałatkę którzy przygotowali pyszną sałatkę 
owocową i podali ją w specjalnie owocową i podali ją w specjalnie owocową i podali ją w specjalnie owocową i podali ją w specjalnie 
przygotowanym arbuzie. 2 miejsce przygotowanym arbuzie. 2 miejsce przygotowanym arbuzie. 2 miejsce przygotowanym arbuzie. 2 miejsce 
zdobyła Weronika Rzeźnikowska zdobyła Weronika Rzeźnikowska zdobyła Weronika Rzeźnikowska zdobyła Weronika Rzeźnikowska     
z klasy 2f, zaś na miejscu 3 uplaso-z klasy 2f, zaś na miejscu 3 uplaso-z klasy 2f, zaś na miejscu 3 uplaso-z klasy 2f, zaś na miejscu 3 uplaso-
wała się Aleksandra Piasta z klasy wała się Aleksandra Piasta z klasy wała się Aleksandra Piasta z klasy wała się Aleksandra Piasta z klasy 
1c.1c.1c.1c. 

Organizatorzy : p. Edyta Szałańska, 
p. Weronika Klimek 

miejsce wizyta w Polsce, podczas  
której podsumowano dwuletnią 
pracę i zaprezentowano rezultaty 
współpracy międzynarodowej. 

 Osobami odpowiedzialny-
mi za realizację projektu były : 
koordynator -  pani Kamilla Seni-
ca oraz pani Agnieszka Kobus.  

 Od ubiegłego roku szkol-
nego  nasza szkoła brała udział  
w projekcie Comeniusa „Livelong 
learning”, czyli „Uczenie się przez 
całe życie". Jego tytuł to 
„Podtrzymywanie tradycji i dzie-
dzictwa europejskiego ". Podczas 
prac w ramach projektu ucznio-
wie  poznawali tradycyjne kostiu-

my, zwyczaje, pieśni, tańce i przepi-
sy kulinarne krajów partnerskich, 
którymi były : Francja, Portugalia, 
Włochy, Rumunia.  

W ciągu dwóch lat odbyło się pięć 
spotkań w poszczególnych krajach 
partnerskich. W ubiegłym tygodniu  
w dniach od 13 do 18 maja miała 

                                                                                                                                                    Gimnazjum nr 7 w projekcie ComeniusaGimnazjum nr 7 w projekcie ComeniusaGimnazjum nr 7 w projekcie ComeniusaGimnazjum nr 7 w projekcie Comeniusa    



    5. 5. 5. 5. Podczas etapu szkolnego kon-Podczas etapu szkolnego kon-Podczas etapu szkolnego kon-Podczas etapu szkolnego kon-
kursu „Mam talent”kursu „Mam talent”kursu „Mam talent”kursu „Mam talent”    uczniowie za-
prezentowali swoje umiejętności 
wokalne, muzyczne i taneczne.  
1 miejsce zajęła w nim uczennica 1 miejsce zajęła w nim uczennica 1 miejsce zajęła w nim uczennica 1 miejsce zajęła w nim uczennica 
klasy 3b klasy 3b klasy 3b klasy 3b ––––    Kinga WojtaśKinga WojtaśKinga WojtaśKinga Wojtaś. Będzie 
ona reprezentowała Gimnazjum  
nr 7 w finale Miejskiego Konkursu 
„Mam talent” 1 czerwca 2012r. 
Jury przyznało także dwa wyróżnie-

kl. 2c, zaś 3 miejsce zdobył Alek-kl. 2c, zaś 3 miejsce zdobył Alek-kl. 2c, zaś 3 miejsce zdobył Alek-kl. 2c, zaś 3 miejsce zdobył Alek-
sander Otłowski sander Otłowski sander Otłowski sander Otłowski ----    kl. 3e.kl. 3e.kl. 3e.kl. 3e.    

Organizatorzy : p. Daria Schmidt,  
p. Kamilla Senica 

7. 7. 7. 7. Konkurs z języka angielskiego Konkurs z języka angielskiego Konkurs z języka angielskiego Konkurs z języka angielskiego 
pt. „Wiedza o krajach anglojęzycz-pt. „Wiedza o krajach anglojęzycz-pt. „Wiedza o krajach anglojęzycz-pt. „Wiedza o krajach anglojęzycz-
nych”nych”nych”nych”    przeprowadzono dla uczniów 
klas trzecich. Składał się on  
z trzech tur. Uczniowie  odpowiada-
li na pytania, jak również sami ty-
powali osoby do odpowiedzi - po-
dobnie jak w  teleturnieju „1 z 10”.  
1 miejsce w konkursie zdobył Piotr 1 miejsce w konkursie zdobył Piotr 1 miejsce w konkursie zdobył Piotr 1 miejsce w konkursie zdobył Piotr 
Błaszczyk, 2 miejsce zajął Marcin Błaszczyk, 2 miejsce zajął Marcin Błaszczyk, 2 miejsce zajął Marcin Błaszczyk, 2 miejsce zajął Marcin 
Baranowski, zaś na  3 uplasował Baranowski, zaś na  3 uplasował Baranowski, zaś na  3 uplasował Baranowski, zaś na  3 uplasował 
się Mikołaj Adamowicz.się Mikołaj Adamowicz.się Mikołaj Adamowicz.się Mikołaj Adamowicz.    

Organizatorzy : p. Svetlana Zaikina, 
p. Dariusz Miller, p. Małgorzta 
Kaczmarek  

nia. Pierwsze z nich otrzymał ze-

spół muzyczny w składzie: Alicja 
Materka – śpiew, Kacper Berent – 
gitara elektryczna, Adam Moritz  
i Jakub Ziętarski – klawisze, Paweł 

Łazicki oraz Piotr Górski – bęben. 
Jego członkowie to uczniowie klasy 
1d i 1g. Drugie wyróżnienie przy-
znano duetowi tanecznemu break-
dance w składzie: Antoni Marciniak  
z klasy 3f i Maciej Jeleniewski  
z klasy 1h.  

Organizator : Samorząd Uczniowski 

6. 6. 6. 6. W konkursie pięknego czytania W konkursie pięknego czytania W konkursie pięknego czytania W konkursie pięknego czytania     
z języka niemieckiego z języka niemieckiego z języka niemieckiego z języka niemieckiego wzięli udział 
uczniowie klas drugich i trzecich. 
Jury oceniało poprawną wymowę, 
intonację zdaniową oraz płynność 
czytania. 1 miejsce w konkursie 1 miejsce w konkursie 1 miejsce w konkursie 1 miejsce w konkursie 
zajęłazajęłazajęłazajęła Oliwia Kosturkiewicz Oliwia Kosturkiewicz Oliwia Kosturkiewicz Oliwia Kosturkiewicz ----    kl. 3e, kl. 3e, kl. 3e, kl. 3e, 
2 miejsce 2 miejsce 2 miejsce 2 miejsce ----    Katarzyna Dejewska Katarzyna Dejewska Katarzyna Dejewska Katarzyna Dejewska ----    

                                        Dzień Europejski Dzień Europejski Dzień Europejski Dzień Europejski     

            30 marca 
odbył się w naszej 
szkole „Konkurs 
wiedzy  o Harrym 
Potterze”. Swoim 
zakresem obejmo-

z kl. 1dz kl. 1dz kl. 1dz kl. 1d, zaś na 3 miejscu uplaso-3 miejscu uplaso-3 miejscu uplaso-3 miejscu uplaso-
wała się Magdalena Kostrzewska wała się Magdalena Kostrzewska wała się Magdalena Kostrzewska wała się Magdalena Kostrzewska     
z kl. 1c.z kl. 1c.z kl. 1c.z kl. 1c. 

Organizator : p. Adriana Nowacka 

wał treść wszystkich części przygód 
sławnego czarodzieja, a wzięli  
w nim udział uczniowie klas pierw-
szych. 1 miejsce 1 miejsce 1 miejsce 1 miejsce w konkursie zaję-
ła Kinga Simionkowska z kl. 1gKinga Simionkowska z kl. 1gKinga Simionkowska z kl. 1gKinga Simionkowska z kl. 1g,     
2 miejsce 2 miejsce 2 miejsce 2 miejsce ----    Patryk Żukotyński Patryk Żukotyński Patryk Żukotyński Patryk Żukotyński  

Str. 3 Biuletyn dla rodziców 

z kl. 2g. Finalistami zostali: Alek-Alek-Alek-Alek-
sander Otłowskisander Otłowskisander Otłowskisander Otłowski z kl. 3e  oraz Mar-Mar-Mar-Mar-
tyna Dobrolińskatyna Dobrolińskatyna Dobrolińskatyna Dobrolińska z kl. 3f. 
Opiekunowie : p. Jolanta Kowal-
czyk, p. Sylwia Zwara 
 

 Dn ia  29 
marca odbył się  
w Bydgoszczy etap 
wojewódzki ogólno-
polskiego konkursu 
historycznego „Losy 

żołnierza i dzieje oręża polskiego  
w latach 1768-1864. Od konfede-
racji barskiej do powstania stycz-
niowego". Miło nam  poinformo-
wać, że tytułtytułtytułtytuł        laureatalaureatalaureatalaureata    i 3 miej-i 3 miej-i 3 miej-i 3 miej-
scescescesce        zdobyła Agnieszka Sadowskazdobyła Agnieszka Sadowskazdobyła Agnieszka Sadowskazdobyła Agnieszka Sadowska  

III Turniej Szaradziarski Szkół GimnazjalnychIII Turniej Szaradziarski Szkół GimnazjalnychIII Turniej Szaradziarski Szkół GimnazjalnychIII Turniej Szaradziarski Szkół Gimnazjalnych    

 21 marca w Ognisku  Pracy Pozaszkolnej odbył się III Turniej Szaradziarski Szkół Gimnazjalnych. Z na-

szej szkoły  wystartowały dwie drużyny. Pierwsza z nich  w składzie : Natalia Jabłońska Natalia Jabłońska Natalia Jabłońska Natalia Jabłońska ----    kl.1ekl.1ekl.1ekl.1e, Kamil Urbanowski Kamil Urbanowski Kamil Urbanowski Kamil Urbanowski 

----    kl.1e, Aleksander Otłowski kl.1e, Aleksander Otłowski kl.1e, Aleksander Otłowski kl.1e, Aleksander Otłowski ----    kl.3e zajęła 3 miejscekl.3e zajęła 3 miejscekl.3e zajęła 3 miejscekl.3e zajęła 3 miejsce. Druga drużyna : Dominika Karnowska - kl.3g, Marcin Wój-

cik - kl.1e, Dorian Światowy - kl.1e uplasowała się na 5 miejscu. W konkurencji indywidualnej Kamil Urbanowski W konkurencji indywidualnej Kamil Urbanowski W konkurencji indywidualnej Kamil Urbanowski W konkurencji indywidualnej Kamil Urbanowski 

z kl.1e zajął 3 miejsce.z kl.1e zajął 3 miejsce.z kl.1e zajął 3 miejsce.z kl.1e zajął 3 miejsce.  

Opiekun : p. Anna Marzec 

Etap wojewódzki konkursu „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego Etap wojewódzki konkursu „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego Etap wojewódzki konkursu „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego Etap wojewódzki konkursu „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego     
w latach 1768 w latach 1768 w latach 1768 w latach 1768 ----    1864. Od konfederacji barskiej do powstania styczniowego”1864. Od konfederacji barskiej do powstania styczniowego”1864. Od konfederacji barskiej do powstania styczniowego”1864. Od konfederacji barskiej do powstania styczniowego”    

„Konkurs wiedzy o Harrym Potterze”„Konkurs wiedzy o Harrym Potterze”„Konkurs wiedzy o Harrym Potterze”„Konkurs wiedzy o Harrym Potterze”    



na miejscu 3 uplasowała się Eweli-na miejscu 3 uplasowała się Eweli-na miejscu 3 uplasowała się Eweli-na miejscu 3 uplasowała się Eweli-
na Preczewska z kl.2b.na Preczewska z kl.2b.na Preczewska z kl.2b.na Preczewska z kl.2b. 

Organizatorzy: p. Mirosław Piwo-
warczyk, p. Tomasz Węgielewski 

 

 Dnia 16 maja odbyło się 
podsumowanie konkursu ekolo-
gicznego z okazji Dnia Ziemi. Jego 
h a s ł e m  p r z e w o d n i m  b y ł o 
„Zrównoważone wykorzystanie 

energii”. Ciekawe plakaty wykonali 
uczniowie klas 1- 3.  

1 miejsce w konkursie zajęła Ad-1 miejsce w konkursie zajęła Ad-1 miejsce w konkursie zajęła Ad-1 miejsce w konkursie zajęła Ad-
rianna Angowska z kl.1a, 2 miejsce rianna Angowska z kl.1a, 2 miejsce rianna Angowska z kl.1a, 2 miejsce rianna Angowska z kl.1a, 2 miejsce 
----    Agnieszka Ochendal z kl.1d, zaś Agnieszka Ochendal z kl.1d, zaś Agnieszka Ochendal z kl.1d, zaś Agnieszka Ochendal z kl.1d, zaś 

Występ szkolnego koła teatralnego „Omega”Występ szkolnego koła teatralnego „Omega”Występ szkolnego koła teatralnego „Omega”Występ szkolnego koła teatralnego „Omega”    

Konkurs ekologiczny z okazji Dnia ZiemiKonkurs ekologiczny z okazji Dnia ZiemiKonkurs ekologiczny z okazji Dnia ZiemiKonkurs ekologiczny z okazji Dnia Ziemi    

WyróżnienieWyróżnienieWyróżnienieWyróżnienie ––––    Karolina Kazimier-Karolina Kazimier-Karolina Kazimier-Karolina Kazimier-
skaskaskaska-kl.1ekl.1ekl.1ekl.1e    

Klasy drugie :Klasy drugie :Klasy drugie :Klasy drugie :    

3 miejsce 3 miejsce 3 miejsce 3 miejsce ----Błażej ZiętarskiBłażej ZiętarskiBłażej ZiętarskiBłażej Ziętarski ––––kl.2ekl.2ekl.2ekl.2e 

Opiekunowie : p. Anna Marzec,  
p. Małgorzata Kamińska 

 W roku szkolnym             
2011/2012 nasi gimnazjaliści 
wzięli udział w konkursie matema-
tycznym ,,Liga zadaniowa” Jest on 
organizowany przez wydział Mate-
matyki i Informatyki Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika w Toruniu. 
Uczniowie po 3 spotkaniach kon-

kursowych zajęli następujące miej-
sca : 

Klasy pierwsze:Klasy pierwsze:Klasy pierwsze:Klasy pierwsze:    

1 miejsce1 miejsce1 miejsce1 miejsce----Marcin Wójck  Marcin Wójck  Marcin Wójck  Marcin Wójck  ----kl.1ekl.1ekl.1ekl.1e 

2 miejsce 2 miejsce 2 miejsce 2 miejsce ----Kamil UrbanowskiKamil UrbanowskiKamil UrbanowskiKamil Urbanowski - kl.1ekl.1ekl.1ekl.1e 

3 miejsce3 miejsce3 miejsce3 miejsce -Kinga WasilewskaKinga WasilewskaKinga WasilewskaKinga Wasilewska ----kl.1ekl.1ekl.1ekl.1e 

wiec - kl.1d, Fon Kostryn – Zuzan-

na Krupnik - kl.3d,  Chochlik I – 

Magdalena Kostrzewska - kl.1c, 

Chochlik II- Zuzanna Gurbin - kl.1e, 

Skierka- Magdalena Górna - kl.1c, 

Dwórka Balladyny – Oliwia Swergal 

kl.1e, Lekarz- Karolina Makowska  

-kl.3d oraz Kanclerz- Dominika Ma-

liszewska - kl.1e. 

Spektakl został ciepło przy-
jęty przez publiczność, naszą szkol-
ną społeczność oraz gości z zagra-
nicy, którzy mieli okazję zobaczyć 
zespół „Omega” na deskach gru-
dziądzkiego teatru.  

15 maja w Centrum Kultury 

Teatr w Grudziądzu odbyła się pre-

miera sztuki „Balladyna” w wyko-

naniu szkolnego koła teatralnego 

„Omega”. Zespół przygotował spek-

takl pod opieką p. Sylwii Remus.  

W przedstawieniu wykorzystano 

multimedialną scenografię, którą  

w ramach projektu edukacyjnego 

przygotowali: Cezary Krasiński, Bła-

żej Ziętarski i Michał Strycharczyk  

z kl. 2e. Widzowie mieli okazję po-

dziwiać scenę szermierki, nagranie 

wideo błądzącej po lesie zbrodniar-

ki, prześladowanej przez tajemni-

czy głos zabitej siostry, jak i talent 

przygrywającej na skrzypcach  

i śpiewającej Zuzi Gurbin. 

W tytułowej roli wystąpiła 

Marlena Groszewska z kl.3d; 

w pozostałych rolach: Alina- Jagoda 

Ossowska - kl.2d, Wdowa- Sara 

Figurska - kl.2d, Goplana- Magdale-

na Zaremba - kl.3d, Kirkor – Kry-

stian Ostrowski - kl.1e, Pustelnik/ 

Filon/ Gralon – Patryk Milczarek - 

kl.2g, Grabiec- Mateusz Dziadko-

Konkurs matematyczny „Liga zadaniowa”Konkurs matematyczny „Liga zadaniowa”Konkurs matematyczny „Liga zadaniowa”Konkurs matematyczny „Liga zadaniowa”    
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 Dnia 16 kwietnia od-
były się  Mistrzostwa Miasta 
w Piłce Nożnej Dziewcząt. 
Nasza reprezentacja : Anita 
Kowalewska, Dominika Wen-
derska, Oliwia Kosturkiewicz, 
Jagoda Żubertowska, Marta 

Olszewska, Patrycja Mulrzyńska, Sylwia Nowak, Nata-
lia Rybińska, Karolina Żbikowska zajęła 3 miejsce  
w grupie i niestety nie zakwalifikowała się do finału 
rozgrywek.  

Opiekun : p. Dawid Staszewski 

 

Mistrzostwa Grudziądza Szkół Gimnazjalnych w Lidze LekkoatletycznejMistrzostwa Grudziądza Szkół Gimnazjalnych w Lidze LekkoatletycznejMistrzostwa Grudziądza Szkół Gimnazjalnych w Lidze LekkoatletycznejMistrzostwa Grudziądza Szkół Gimnazjalnych w Lidze Lekkoatletycznej    

Gesek, Samanta Łegowska, Pauli-
na Jankowska, Sylwia Synak, Wero-
nika Polakowska, Paulina Tuchol-
ska, Patrycja Mańkowska, Zuzanna 
Wiśniewska. 

Skład  I Gimnazjum nr 7 (chłopcy  Skład  I Gimnazjum nr 7 (chłopcy  Skład  I Gimnazjum nr 7 (chłopcy  Skład  I Gimnazjum nr 7 (chłopcy  ----    
1436 pkt) : 1436 pkt) : 1436 pkt) : 1436 pkt) : Patryk Reinholz, Ama-
deusz Makowski, Marcin Bartosiń-
ski, Marcin Tubisz, Jakub Toma-
szewski, Mateusz Jabłoński, Da-
mian Szabłowski, Mateusz Rosik, 
Paweł Mroziński, Kamil Lipecki, 
Cezary Ambrożkiewicz, Daniel 
Dronka, Konrad Warczak, Belco 
Sangho, Paweł Makówka. 

Skład  II Gimnazjum nr 7 (chłopcy  Skład  II Gimnazjum nr 7 (chłopcy  Skład  II Gimnazjum nr 7 (chłopcy  Skład  II Gimnazjum nr 7 (chłopcy  -
940 pkt) : 940 pkt) : 940 pkt) : 940 pkt) : Maciej    Szymański, Arka-
diusz Hoffman, Artur Wieruszewski, 
Grzegorz Partyka, Mateusz Pakul-
ski, Aleksander Śmiejewski, Szy-
mon Hausman, Karol Ziętek, Mate-
usz Gorzycki, Kamil Haberlein, Mar-
cel Tabaka, Miłosz Lesiński, Łukasz 
Koryziak. 

           10 maja 
odbyły się Mi-
strzostwa Gru-
dziądza  Szkół 
G imnaz ja lnych  
w Lidze Lekko-
atletycznej. Te 
drużynowe zawo-
dy zdominowali 
nasi uczniowie, 
wygrywając je 
ogromną przewa-
gą nad pozostały-
mi szkołami. 

Uzyskaliśmy oczy-Uzyskaliśmy oczy-Uzyskaliśmy oczy-Uzyskaliśmy oczy-
wiście awans wiście awans wiście awans wiście awans     
do finału woje-do finału woje-do finału woje-do finału woje-
wódzkiego, który wódzkiego, który wódzkiego, który wódzkiego, który 
odbędzie się  odbędzie się  odbędzie się  odbędzie się      

w Tucholi. w Tucholi. w Tucholi. w Tucholi.     

Najciekawsze wyniki osiągnęła 
sztafeta chłopców  4x100 m 4x100 m 4x100 m 4x100 m     
w składzie w składzie w składzie w składzie ––––    Kamil Lipecki, Amade-Kamil Lipecki, Amade-Kamil Lipecki, Amade-Kamil Lipecki, Amade-
usz Makowski, Damian Szabłowski usz Makowski, Damian Szabłowski usz Makowski, Damian Szabłowski usz Makowski, Damian Szabłowski 
oraz Patrykoraz Patrykoraz Patrykoraz Patryk ReinholzReinholzReinholzReinholz - 47,47 s oraz 
Magdalena KnakMagdalena KnakMagdalena KnakMagdalena Knak w biegu na 300 
m – z czasem 44,16 s. 

 Naszą szkołę reprezento-
wały dwa składy dziewcząt i dwa 
składy chłopców. Każda drużyna 
składała się z 15 uczniów, którzy 
startowali w poszczególnych kon-
kurencjach lekkoatletycznych.  Wy-
niki przeliczane były na punkty  
z obowiązujących tabel,  których 
suma (z 12 najlepszych wyników) 
dawała ostateczny rezultat zespo-
łu.  

Skład I  Gimnazjum nr 7 Skład I  Gimnazjum nr 7 Skład I  Gimnazjum nr 7 Skład I  Gimnazjum nr 7 
(dziewczęta (dziewczęta (dziewczęta (dziewczęta ----    1433 pkt) : 1433 pkt) : 1433 pkt) : 1433 pkt) : Daria Ży-
ła, Katarzyna Granica, Agnieszka 
Szmerk, Sandra Ziętarska, Magda-
lena Knak, Anna Jasińska, Zuzan-
na Grabowska, Katarzyna Dejew-
ska, Karolina  Polakowska, Weroni-
ka Michalska, Patrycja Mulrzyńska, 
Klaudia Piątkowska, Magdalena 
Borc, Malwina Chorab, Agata Ro-
man. 

Skład I I Gimnazjum nr 7 Skład I I Gimnazjum nr 7 Skład I I Gimnazjum nr 7 Skład I I Gimnazjum nr 7 
(dziewczęta (dziewczęta (dziewczęta (dziewczęta ----    966 pkt) : 966 pkt) : 966 pkt) : 966 pkt) : Klaudia 
Kołodziejczak, Natalia Bertram, 
Patrycja Ciemiecka, Natalia Smo-
czyńska, Patrycja Nawotka, Klaudia 
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Mistrzostwa Województwa KujawskoMistrzostwa Województwa KujawskoMistrzostwa Województwa KujawskoMistrzostwa Województwa Kujawsko----Pomorskiego w Piłce Koszykowej DziewczątPomorskiego w Piłce Koszykowej DziewczątPomorskiego w Piłce Koszykowej DziewczątPomorskiego w Piłce Koszykowej Dziewcząt    

    4 kwietnia odbyły się  w Bydgoszczy 4 kwietnia odbyły się  w Bydgoszczy 4 kwietnia odbyły się  w Bydgoszczy 4 kwietnia odbyły się  w Bydgoszczy Mistrzostwa Woje-Mistrzostwa Woje-Mistrzostwa Woje-Mistrzostwa Woje-
wództwa Kujawsko wództwa Kujawsko wództwa Kujawsko wództwa Kujawsko ––––    Pomorskiego w Piłce Koszykowej Dziew-Pomorskiego w Piłce Koszykowej Dziew-Pomorskiego w Piłce Koszykowej Dziew-Pomorskiego w Piłce Koszykowej Dziew-
czątczątczątcząt. Miło nam poinformować, że drużyna dziewcząt (Nikola . Miło nam poinformować, że drużyna dziewcząt (Nikola . Miło nam poinformować, że drużyna dziewcząt (Nikola . Miło nam poinformować, że drużyna dziewcząt (Nikola 
Rzepkowska, Arleta Wiśniewska, Karolina Jakubczyk, Katarzy-Rzepkowska, Arleta Wiśniewska, Karolina Jakubczyk, Katarzy-Rzepkowska, Arleta Wiśniewska, Karolina Jakubczyk, Katarzy-Rzepkowska, Arleta Wiśniewska, Karolina Jakubczyk, Katarzy-
na Kuszajewska, Ewelina Preczewska, Natalia Puka, Agata So-na Kuszajewska, Ewelina Preczewska, Natalia Puka, Agata So-na Kuszajewska, Ewelina Preczewska, Natalia Puka, Agata So-na Kuszajewska, Ewelina Preczewska, Natalia Puka, Agata So-
snowska, Patrycja Warzocha, Natalia Wąsikowska, Paulina snowska, Patrycja Warzocha, Natalia Wąsikowska, Paulina snowska, Patrycja Warzocha, Natalia Wąsikowska, Paulina snowska, Patrycja Warzocha, Natalia Wąsikowska, Paulina 
Winnicka, Oliwia Dąbrowska, Julia Kaczmarek, Oliwia Kalinow-Winnicka, Oliwia Dąbrowska, Julia Kaczmarek, Oliwia Kalinow-Winnicka, Oliwia Dąbrowska, Julia Kaczmarek, Oliwia Kalinow-Winnicka, Oliwia Dąbrowska, Julia Kaczmarek, Oliwia Kalinow-
skaskaskaska) zzzz Gimnazjum nr 7 uplasowała się w nich na 3 miejscu.Gimnazjum nr 7 uplasowała się w nich na 3 miejscu.Gimnazjum nr 7 uplasowała się w nich na 3 miejscu.Gimnazjum nr 7 uplasowała się w nich na 3 miejscu.    

Opiekunowie : p. Marcin Gralak, p. Agata Wojenko 

Mistrzostwa Grudziądza w Piłce Nożnej DziewczątMistrzostwa Grudziądza w Piłce Nożnej DziewczątMistrzostwa Grudziądza w Piłce Nożnej DziewczątMistrzostwa Grudziądza w Piłce Nożnej Dziewcząt    



Klub Rowerowych Wędrowców Klub Rowerowych Wędrowców Klub Rowerowych Wędrowców Klub Rowerowych Wędrowców     

mogą się sporo nauczyć korzysta-

jąc z różnych form wypoczynku, 

wyjazdów, wycieczek, obozów czy 

choćby czytając książki. Sami daj-

cie przykład dzieciom. Pokażcie,  

że  słowo pisane nie kończy się  

na SMS — ach i streszczeniach lek-

tur. 

4.Praca.4.Praca.4.Praca.4.Praca.    

Z łezką w oku wspominam czasy, 
kiedy każda rodzina miała wujka 
czy  dziadków na wsi. Dzieciaki jeź-
dziły do nich, korzystały z wypo-
czynku i  pomagały w różnych czyn-
nościach. Warto, żeby w okresie 
wakacyjnym dzieci poznały wartość 
pracy. Nic nie stoi na przeszkodzie, 
by pomogły w skoszeniu trawnika, 
przygotowaniu obiadu, domowych 
porządkach czy małym remoncie. 
Dzieci wdrożone do różnych obo-
wiązków lepiej radzą sobie w doro-
słym życiu.  
Wspomniałam o kilku wartościach 
z obszernego ich katalogu. Zasta-
nówcie się Państwo,  jakie jeszcze 
można by przekazać, wychowując 
swoje dzieci. 
Życzę Państwu i Młodzieży  uda-
nych, wartościowych wakacji. 

Pedagog - Dorota Korzeniewska 

 Szanowni Państwo, nie-
ubłaganie zbliża się czas, kiedy 
zarówno z młodzieżą, jak i z Pań-
stwem podejmujemy temat bez-
piecznych wakacji. W naszych roz-
mowach przewijają się dwa zagad-
nienia: profilaktyka zagrożeń, tj. 
wypadki utonięć, wypadki komuni-
kacyjne, inicjacja alkoholowa, nar-
kotykowa, ryzykowne zabawy  
oraz umiejętność organizacji czasu 
wolnego. Zależy nam na tym, aby 
dzieci nie tylko całe i zdrowe wróci-
ły po wakacjach do szkoły, ale tak-
że by były bogatsze o nowe do-
świadczenia, wiadomości, umiejęt-
ności. W  dzisiejszych czasach,  
w permanentnym zabieganiu, ist-
nieje ryzyko pogubienia wartości, 
które nadają życiu sens. Warto 
czas wolny wykorzystać, aby poka-
zać  młodemu człowiekowi, co tak 
naprawdę jest ważne. 
1.Zdrowie.1.Zdrowie.1.Zdrowie.1.Zdrowie.    

Przyjrzyjcie się Państwo, czym się 

odżywia Wasze dziecko. Może spo-

żywa zbyt dużo  chipsów, słodyczy 

i coca – coli? Może w jego diecie 

brakuje warzyw i owoców ? Drodzy 

Państwo, zawsze warto zrobić 

wspólnie z dzieckiem sałatkę wa-

rzywną czy owocową, zadbać, by 

nauczyło się właściwie odżywiać. 

Okres wakacyjny, to często czas 
pierwszych eksperymentów z alko-
holem i narkotykami. Bądźcie Pań-
stwo czujni. Rozmawiajcie z dziec-
kiem na temat zagrożeń. Przygotuj-
cie się do tej rozmowy, poczytajcie 
o faktach i mitach dotyczących 
szkodliwości używek. Podkreślajcie  
ogromną odwagę młodych osób, 
które w sytuacjach nacisku grupy 
potrafią zachować się asertywnie. 
2.Zainteresowania.2.Zainteresowania.2.Zainteresowania.2.Zainteresowania.    

Postarajcie się Państwo  rozbudzić 
w dziecku jakąś pasję, zachęćcie  
do aktywnego wypoczynku, upra-
wiania sportu, wycieczek rowero-
wych, fotografowania, gry na instru-
mencie, modelarstwa,  itp. Wybierz-
cie się razem na koncert czy  
do kina. Zapoznajcie się Państwo  
z ofertą  Ogniska Pracy Pozaszkol-
nej i innych placówek przygotowu-
jących propozycje dla dzieci pozo-
stających w czasie wakacji w mie-
ście. Obecnie zmorą jest tzw. wy-
uczona bezradność,  tj. niechęć  
do jakiegokolwiek wysiłku. Spróbuj-
cie wychować dziecko, które ma 
hobby, któremu zależy na rozwoju, 
które nie nudzi się i potrafi cieka-
wie spędzać czas wolny. 
3.Nauka.3.Nauka.3.Nauka.3.Nauka.    

Wakacje, to czas odpoczynku  

od szkoły, ale przecież dzieciaki 

Bezpieczne wakacjeBezpieczne wakacjeBezpieczne wakacjeBezpieczne wakacje    

ul. Mikołaja z Ryńska 6ul. Mikołaja z Ryńska 6ul. Mikołaja z Ryńska 6ul. Mikołaja z Ryńska 6    
86868686----300 Grudziądz300 Grudziądz300 Grudziądz300 Grudziądz    

Tel.:  564622657Tel.:  564622657Tel.:  564622657Tel.:  564622657    
Faks: 6426588Faks: 6426588Faks: 6426588Faks: 6426588    

EEEE----mail: grgimnr7@poczta.onet.plmail: grgimnr7@poczta.onet.plmail: grgimnr7@poczta.onet.plmail: grgimnr7@poczta.onet.pl    

Gimnaz jum n r  7  im .  
gen .  Tadeusz  „Bo ra”  

Komorowskiego  

OPRACOWANIE BIULETYNU : 
IZABELA SZYMKOWICZ 

 W II semestrze roku szkolnego 
 2011/2012 oferta zajęć pozalekcyjnych posze-
rzyła się o Klub Rowerowych Wędrowców. Jego 
cele to aktywny wypoczynek, poznawanie okolic 
oraz utrwalanie zasad bezpiecznego  
i zdrowego poruszania się po drogach. 
Pierwszy rajd odbył się 17 kwietnia.  Uczniowie 

wraz ze swym opiekunem dzielnie pedałowali po okolicach Grudziądza. Podczas 
drugiej wyprawy gimnazjaliści wybrali się do Rulewa. Zobaczyli tam piękny pałac 
oraz skorzystali z atrakcji jednego z największych parków linowych w Polsce.  
Warto pamiętać, że rower to nie tylko zdrowie, frajda i czyste środowisko, ale wol-
ność i nieograniczone możliwości. Przy odrobinie kondycji można o własnych si-
łach zwiedzić miejsca odległe o kilkadziesiąt kilometrów, nie uroniwszy żadnego 
widoku, zapachu czy dźwięku.  
Opiekun : p. Tomasz Kędzior 
 


