
Gimnazjum nr 7 

10 listopada 2014 roku mia-
ła miejsce długo oczekiwana inau-
guracja Klubu Historycznego  
im. Armii Krajowej. Ten uroczysty 
dzień poprzedziły długie i żmudne 
przygotowania samej akademii  
oraz sali historycznej pełniącej też 
rolę siedziby Klubu. 

Wśród zaproszonych gości 
znalazły się między innymi osoby  
z Torunia : przedstawiciele AK -  
p. Kazimierz Wach,  pan Albin Ryb-
ka, p. Lesław Welker,  p. Alicja Bro-
żek i panie z Fundacji Generał Elż-
biety Zawackiej – p. Anna Rojewska 
i p. Zofia Świtajska. Grupę gru-
dziądzką reprezentowali : prezes 
Koła AK - Paweł Puchalski, p. po-
rucznik Stanisław Wierzchucki,  
a także panie ze Związku Sybira-
ków - p. Eugenia Dziemiańczuk  
i p. Danuta Janosz-Kołodziejska. 
Na uroczystość przybyli również :  
p. wiceprezydent - Przemysław Ślu-
sarski oraz p. mjr Tomasz Paprocki 
– Komendant Garnizonu Gru-
dziądz. 

Punktualnie o godzinie 13 
rozpoczęła akademia, której hasłem 
przewodnim były następujące sło-
wa: „Wichrem chwały w historię 
popłyniesz Armio Krajowa”. Pierw-
szy zabrał głos p. Marek Szymko-

wicz. W swej wypowiedzi odniósł się 
do historii AK, jak i do Święta Od-
zyskania Niepodległości. Z kolei  
p. Kazimierz Wach podzielił się 
przemyśleniami na temat Polskiego 
Państwa Podziemnego, wręczył od-
znaki i legitymacje zarządowi Klu-
bu, a także wraz z wiceprezydentem 
odznaczył p. Sylwię Zwarę medalem 
„Pro memoria”. Później zabierali 
głos kolejni goście: p. Z. Świtajska 
(przybliżyła wszystkim postać gen. 
profesor Elżbiety Zawackiej) oraz p. 
Danuta Janosz-Kołodziejska. Bar-
dzo przejmujące przemówienie wy-
głosił p. Paweł Puchalski.  

Po zakończeniu części oficjal-
nej uczniowie naszej szkoły zapre-
zentowali montaż poetycko - mu-
zyczny pt. „Historia AK”.  

Ciąg dalszy artykułu - str.2. 
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Gimnazjaliści przebrani w stroje powstań-
ców warszawskich w ciekawy sposób zaprezento-
wali czasy powstania i działalności Armii Krajo-
wej. Wśród wzruszających scen zobaczyć mogli-
śmy m.in. przysięgę 16-letniego chłopca (Kamil 
Zwoliński) i jego śmierć. Historię Armii Krajowej 
przybliżyli prowadzący uroczystość : Patrycja 
Wieczorek oraz Paweł Woźniak. Ich wypowiedzi 
przeplatane były występami uczniów : scenką  
w wykonaniu Zosi Marciniak i Michała Liczbika 
z udziałem Bartosza Bagniewskiego, Kingi Ba-
naś, Martyny Cukras oraz Marty Cegłowskiej; 
piosenkami - Julii Knak, Marty Gronek, Marty 
Śmigeckiej, Marceliny Maciejewskiej, Zuzanny 
Bernackiej, Karola Wojtasia. Swój talent tanecz-
ny pokazała Patrycja Jaworska, a w przejmują-
cych recytacjach wystąpili : Zuzanna Wi-

śniewska, Zuzanna Gurbin, Julia Ostaszewska, 
Adrian Reniecki, Marta Gronek, Tomasz Malic-
ki, Michał Liczbik. 

W tracie uroczystości rozstrzygnięto tak-
że konkursy. Pierwszy z nich pt. „Historia Pol-
skiego Państwa Podziemnego” wygrał Marcel 
Koprowski z kl.3d. W konkursie na prezentację 
multimedialną o Powstaniu Warszawskim zwy-
ciężyli : Rafał Urawski i Mateusz Magalski  
z kl. 3d. 

Po tylu przeżyciach nie mogło zabraknąć 
chwili relaksu. Wszyscy obecni zostali zaprosze-
ni na mały poczęstunek do sali klubowej, a wie-
lu gości skorzystało z okazji, aby wpisać się  
do Księgi Pamiątkowej. 
Organizatorzy : p. Jolanta Kowalczyk, p. Da-
riusz Miller 
 

Inauguracja Klubu Historycznego im. Armii Krajowej 

mała stypendium Marszałka 
Województwa Kujawsko Pomor-
skiego w ramach IV edycji  pro-
gramu „Zdolni na start”.  Są 
nim objęci szczególnie uzdolnie-
ni uczniowie szkół gimnazjal-
nych i ponadgimnazjalnych. 
Stypendystka podczas realizacji 
projektu będzie rozwijać swoje 
zainteresowania polonistyczne, 
analizować i interpretować róż-
ne teksty kultury, reprezento-
wać szkołę w konkursach orto-
graficznych, recytatorskich, ję-
zykowych i literackich. Wśród 
wielu zadań uczennicy będzie 

t e ż  r e d a g o w a n i e 
„Miniporadnika językowego”  
na stronie internetowej naszego 
gimnazjum.  

 Opiekunem dydaktycz-
nym uczennicy jest p. Sylwia 
Remus. 

 

 

 Beata Armatowska– 
gimnazjalistka klasy Id otrzy-

Stypendystka Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
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Świąteczna zbiórka żywności 

 Dnia 8 listopada odbył 
się kolejny w tym roku rajd pie-
szy, którego celem było uczcze-
nie 96 rocznicy odrodzenia się 
państwowości polskiej. Jego tra-
sa wiodła od przystanku tram-
wajowym koło Reala poprzez 
Las Rudnicki, Park Miejski,   

a kończyła w Szkole Podstawo-
wej nr 12. Pod koniec rajdu zo-
stały ogłoszone wyniku konkur-
su plastycznego pt. „Grudziądz 
w barwach jesieni”. Z naszej 
szkoły wzięły w nim udział dwie 
uczennice : Marta Sobolewska  
i Agnieszka Cybulska z kl.3f, 

które  zajęły 2 miejsce w kate-
gorii : gimnazja. Oprócz wymie-
nionych dziewcząt w rajdzie 
uczestniczyły także : Katarzyna 
Polewka i Edyta Skiba z kl. 2e .  

Opiekun : p. Irena Studzińska 

zjum nr 7 wystartował w zawo-
dach Wiktor Mazur z kl. 3d, 
który zajął w nich 1 miejsce. 
Uczeń maszerował w parze  
z naszym byłym gimnazjalistą - 
Filipem Chudziutko, który re-
prezentował KLUB EKOTON 
Grudziądz. Chłopcy nie uzyska-
li ani jednego punktu karnego.  

        Dnia 15 listopada odbyły 
się ostatnie w tym roku kalen-
darzowym zawody na orientację 
-  „VII Jesienne Manewry Eko-
tona 2014 w Marszach  
na Orientację”.  
Po raz pierwszy  odbyły się one 
w malowniczych okolicach ko-
ciewskiej wsi Krusze. Z Gimna-

Z naszej szkoły wystartowali 
także : Dominik Nowakowski   
i Fabian Jarząb z kl. 3 f, którzy 
ostatecznie zajęli 7 miejsce. Or-
ganizatorem imprezy było KinO 
Ekoton przy oddziale PTTK  
w Grudziądzu. 
Opiekun : p. Irena Studzińska 
 

XXV rajd pieszy „ Odzyskanie niepodległości - 1918 r.” 

Jesienne manewry Ekotona 

uświadomienie młodzieży, jak 
ważny jest udział w wyborach 
samorządowych. Założeniem tej 
ogólnopolskiej inicjatywy jest 
poprawa frekwencji wyborczej 
wśród przyszłych wyborców, 
którzy w niedługim czasie będą 
decydować o lokalnych wła-
dzach. W trakcie spotkania 
uczniowie mogli dowiedzieć się,  
w jaki sposób funkcjonuje Mło-

dzieżowa Rada Miasta, jakie są 
jej kompetencje i zasady wybo-
ru jej członków. Uczniowie zo-
stali także zaproszeni do udzia-
łu w posiedzeniu Młodzieżowej 
Rady Miasta, a niektórzy z na-
szych gimnazjalistów już zade-
klarowali chęć wystartowania  
w najbliższych wyborach, które 
odbędą się wiosną 2016 r.  

 12 listopada uczniowie 
naszej szkoły uczestniczyli  
w spotkaniu z Magdaleną Ma-
zurską - przedstawicielką Mło-
dzieżowej Rady Miasta. Była to 
impreza kończąca akcję prowa-
dzoną przez p. Iwonę Karczew-
ską - Pokorską i p. Sylwię Zwa-
rę we współpracy z Centrum 
Edukacji Obywatelskiej w War-
szawie, która miała na celu 

Spotkanie z przedstawicielką Młodzieżowej Rady Miasta 
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 W dniach 28-29 listopada młodzież naszego gimnazjum uczestni-
czyła w ogólnopolskiej akcji charytatywnej pod hasłem „Świąteczna 
zbiórka żywności”. Wolontariusze koła Caritas oraz PCK jak zawsze  
z dużym zapałem włączyli się w tok realizowanego zadania, stąd po raz 
kolejny udało się zebrać duże ilości arty-
kułów spożywczych, które niebawem 
będą gościć na stołach wszystkich ubo-
gich i potrzebujących. 

Opiekunowie : p. Mirosław Piwowar-
czyk, p. Anna Grabowska, P. Jolanta 
Kołkowska 



            W czwartek 20 listopada  
młodzież klas pierwszych i dru-
gich tradycyjnie włączyła się  
w akcję profilaktyczną z okazji 
Światowego Dnia Rzucania Pa-
lenia.  

Zespoły klasowe miały możli-
wość wykazania się wiedzą  
z zakresu szkodliwości palenia 
papierosów oraz zdrowego stylu 
życia. Rywalizacja przebiegała 
w następujących konkurencjach 
: quiz, rebus oraz krzyżówka 
profilaktyczna. 

Dodatkowo uczestnicy jednego  
z konkursów odpowiadali  

na pytania ekspertów: nauczy-
ciela chemii, psychologa  
oraz funkcjonariusza policji. 

Najlepszymi we wspomnianych 
powyżej konkurencjach okazały 
się zespoły w następujących 
składach: 

1 miejsce - klasa 2f 
Zuzanna Wiśniewska, Marta 
Gralak, Magdalena Więcek 

2 miejsce - klasa 2d  
Weronika Sarnowska,  

Wiktoria Matczak,  
Eliza Błaszczak 

3 miejsce - klasa 2g  
Mateusz Sowiński, Mikołaj 

Ograbek, Filip Czarnecki 

 Muzycznie przedsięwzię-
cie uświetniły uczennice: Rok-
sana Świder oraz Zuzanna Ber-
nacka. Gościem uroczystości 
była przewodnicząca Rady Ro-
dziców - pani Bożena Polewka. 

W trakcie spotkania rozstrzy-
gnięto konkursy: plastyczny 
oraz literacki. Za autorkę naj-
ciekawszego listu motywującego 
namawiającego do rzucenia pa-
lenia uznano Roksanę Świder  
z kl.1f. Laureatką w konkursie 
plastycznym została uczennica 
kl. 2f - Kamila Siudowska. 

 Imprezę poprowadziły : 
Katarzyna Polewka, Katarzyna 
Życzyńska, sprzęt obsługiwał 
Bartosz Gołębiowski. 

Organizatorzy : p. Dorota Ko-
rzeniewska, p. Iwona Kruk-
Makowska, p. Sylwia Zwara 

„Nie palę, nie piję, nie biorę” 

Spotkanie miało charakter or-
ganizacyjny. Na wstępie wrę-
czono legitymacje potwierdzają-
ce przynależność do klubu. 
Omówiono zakres jego działań. 
Zasady przyjmowania nowych 
członków objaśnił p. Dariusz 
Miller, mówiąc, że kandydatura 
każdego chętnego będzie musia-
ła zostać zatwierdzona przez 
nauczycieli. Kandydaci, aby zo-
stać członkami klubu, muszą 
spełniać odpowiednie wymaga-
nia : przede wszystkim odzna-
czać się nienaganną kulturą 
osobistą oraz wzorowymi stop-
niami w nauce. Nie jest to za-
tem „miejsce dla każdego” – 
stwierdził prezes podczas posie-
dzenia. Głównym celem działal-
ności klubu jest szerzenie wśród 

młodych osób miłości do Ojczy-
zny, patriotyzmu i chronienie 
przed zapomnieniem trudnej  
i bolesnej historii naszych 
przodków spod znaku AK, NSZ 
czy WIN-u. Podczas spotkania 
nie zabrakło przemówienia  
p. Pawła Puchalskiego. Ofiaro-
wał  on również szkole książkę, 
którą sam niegdyś dostał w pre-
zencie. Jest ona dostępna  
dla wszystkich uczniów w szkol-
nej bibliotece. Obecni mieli 
możliwość obejrzenia kroniki 
wykonanej przez uczennice kla-
sy 3f. Mimo trudnej tematyki 
poruszanej na spotkaniu nie 
zabrakło chwil radości i śmie-
chu. 

 

      W środę 
26 listopa-
da w na-
szym gim-
n a z j u m 
odbyło się 
p i e r w s z e 
spotkanie 

członków Klubu Historycznego 
im. Armii Krajowej. Przybyli 
na nie : p. Paweł Puchalski 
(prezes honorowy), p. Dariusz 
Miller (prezes), Pani Jolanta 
Kowalczyk (v-ce prezes), p. Ma-
rek Szymkowicz, p. Władysła-
wa Czerepak oraz uczniowie. 
Niektórzy z gimnazjalistów wy-
stąpili w roli obserwatorów-
sympatyków, którzy być może 
staną się w przyszłości członka-
mi klubu.  

Pierwsze spotkanie członków Klubu Historycznego im. Armii Krajowej 
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ska z kl.3f i Dominika 
Kaczmarek z kl.1c. 2 miej-
sce zajęła Julia Gurbisz  
z kl.1e, a na 3 miejscu upla-
sowała się Aleksandra Len-
dzion z kl.2g. 

Organizatorzy konkursu :  
p. Izabela Szymkowicz, p. Ka-
rolina Szymczyk 

 Z okazji 
Międzynarodo-
wego Miesiąca 

Bibliotek Szkolnych przeprowa-
dzono w październiku konkurs 
pt. „Tradycyjna książka czy e-
book ?” Polegał on na napisaniu 
pracy w dowolnej formie wypo-
wiedzi. 1 miejsce w konkur-
sie zdobyły : Marta Sobolew-
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Biologia 
Zwycięzcy etapu szkolnego :  

Martika Górska - kl.3e 

Martyna Ziejka - kl.3d 

Julia Markiel - kl.2d 

Marta Szczygieł - kl.2e 

Zofia Marciniak - kl.2f 

Szymon Tur - kl.2d 

Weronika Sarnowska - kl.2d 

Nauczyciele prowadzący :  
p. Karolina Szymaniuk 

p. Mirosław Piwowarczyk 

Język polski 
Zwycięzcy etapu szkolnego :  

Martika Górska - kl.3e 

Marta Sobolewska - kl.3f 

Julia Knak - kl.3f 

Martyna Cukras - kl.2e 

Barbara Ratajczyk - kl.3e 

Nauczyciele prowadzący :  
p. Beata Grodowska 

p. Sylwia Remus 
p. Urszula Grynda 

Język angielski 
Zwycięzcy etapu szkolnego :  

Mateusz Małecki - kl.3d 

Martika Górska - kl.3e 

Paweł Jędrzejewski - kl.3f 

Beata Galewska - kl.2f 

Nauczyciele prowadzący :  
p. Dariusz Miller 
p. Julia Śliwińska 
p. Merri Zacharian 

Język niemiecki 
Zwycięzcy etapu szkolnego :  

Mateusz Magalski - kl.3d 

Rafał Urawski - kl.3d 

Nauczyciel prowadzący :  
p. Daria Piernicka 

Chemia 
Zwycięzcy etapu szkolnego: 

Wiktor Mazur - kl.3d 

Jakub Polewka - kl.3e 

Barbara Ratajczyk - kl.3e 

Nauczyciel prowadzący :  
p. Tomasz Węgielewski 

Geografia 
Zwycięzcy etapu szkolnego : 

Szymon Tur - kl.2d 

Beata Galewska - kl.2f 

Nauczyciele prowadzący :  
p. Iwona Ślusarska 

p. Katarzyna Ptaszyńska 

Historia 
Zwycięzcy etapu szkolnego :  

Julia Markiel - kl.2d 

Mateusz Kurkierewicz - kl.1d 

Marta Sobolewska - kl.3f 

Nauczyciele prowadzący: 
p. Jolanta Kowalczyk 

p. Sylwia Zwara 
p. Dariusz Miller 

Matematyka 
Zwycięzcy etapu szkolnego : 

Jakub Roman - kl.3d 

Szymon Tur - kl.2d 

Jan Jeschke - kl.2e 

Paweł Woźniak - kl.2f 

Nauczyciele prowadzący :  
p. Marzena Stefaniak - Holz 

p. Tomasz Roszczynialski 
p. Mariola Walczak 

Język rosyjski 
Zwyciężczyni etapu szkolnego : 

Nicoletta Mrozik - kl.3e 

Nauczyciel prowadzący :  
p. Merri Zacharian 

     Konkurs pt. „Tradycyjna książka czy e-book ?” 

Życzymy Państwu  
udanego wypoczynku 



            Dnia 3 listopada odbył 
się etap szkolny Międzyszkolne-
go Konkursu „Grudziądz - moje 
miasto”. Został on zorganizowa-

ny przez Młodzieżową Radę 
Miasta. Do etapu między-
szkolnego zakwalifikowała 
się Kaja Czerwińska z kl.2 d. 

Opiekun : p. Jolanta Kowalczyk 
 

 

    Konkurs pt. „Grudziądz-moje miasto” 

Na podstawie zebranych infor-
macji opracowano listę 50 naj-
częściej wskazywanych książek. 

Z kolei 1 i 2 grudnia na zaję-
ciach Koła Przyjaciół Biblioteki 
o raz  Koła  Czyte ln i czo-
Medialnego nakręcono film kon-
kursowy. Ostateczne przygoto-
wanie dwuminutowego filmu 
wymagało kilkugodzinnej pracy, 
jednakże sprawiło uczniom  
i nauczycielom bibliotekarzom 
mnóstwo radości i satysfakcji. 

 Cieszymy się ogromnie, 
że nasi gimnazjaliści z tak wiel-
kim zapałem i zaangażowaniem  
włączyli się do konkursu. Zdaje-
my sobie sprawę z tego, że szan-
se na zwycięstwo w nim-
wygranie książek z listy - mamy 
niewielkie, bo tylko 3 gimnazja 
z całej Polski będą nimi obdaro-
wane. Wiemy jednak, że, bez 
względu na wynik konkursu, 
warto było podjąć się tego zada-
nia. Dzięki głosowaniu przepro-
wadzonemu  wśród uczniów 
można było poznać obecne zain-
teresowania czytelnicze gimna-
zjalistów. Stworzona lista tytu-

łów książek (nie tylko 50) bę-
dzie bardzo przydatna przy za-
kupie literatury do biblioteki 
przyszłym roku. Z kolei film, 
który powstał, będzie ciekawą 
promocją Gimnazjum nr 7  
i jeszcze  długo będzie cieszył 
uczniów naszej szkoły. Oto oso-
by, które wzięły w nim udział : 
Marta Sobolewska, Aleksandra 
Giese, Julia Grzybowska, Jakub 
Behrendt, Karolina Jabłońska, 
Diana Szpejankowska, Jagoda 
Szydłowska, Sandra Stanule-
wicz, Dominika Kaczmarek, 
Maja Kruczkowska, Wiktoria 
Mojek, Jakub Leśniak, Mikołaj 
Pawlikowski, Eliasz Napierski, 
Aleksandra Chadaj, Natalia 
Lentz, Dominik Nowakowski. 

Opiekunowie : p. Izabela Szym-
kowicz, p. Karolina Szymczyk 

 Na przełomie listopada  
i grudnia nasza szkoła wzięła 
udział w konkursie pt. „Książki 
naszych marzeń”. Jego organi-
zatorem było Ministerstwo Edu-
kacji Narodowej. Cel konkursu 
to popularyzacja czytelnictwa 
wśród młodzieży. 

Polegał on na opracowaniu listy 
50 książek, o przeczytaniu któ-
r y c h  m a r z ą  u c z n i o w i e  
oraz na przygotowaniu filmu  
na temat „Nasza szkoła powin-
na dostać wymarzone książki, 
bo…”. 

 W związku z powyższym 
28 listopada przeprowadzono  
w naszej szkole głosowanie,  
w którym każdy uczeń wskazał 
na kartce trzy tytuły utworów, 
które chciałby przeczytać.  

Konkurs pt. „Książki naszych marzeń” 
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Konkurs wiedzy na temat HIV/AIDS 
           1 grudnia z okazji  Światowego Dnia Walki z AIDS przeprowadzono szkolny kon-
kurs sprawdzający wiadomości uczniów klas trzecich na temat HIV/AIDS. Jego celem 
było poszerzenie wiedzy młodzieży o chorobie oraz promowanie postawy tolerancji  wo-
bec ludzi zakażonych wirusem HIV i chorych na AIDS.  
Zadaniem uczestników konkursu było napisanie testu złożonego z 37 pytań  o zróżnico-
wanym stopniu trudności. Największą wiedzą na temat HIV/AIDS wykazał się  

uczeń  Patryk Korycki z kl.3a. Nagroda za 2 i 3 miejsce przypadła uczennicom : Karinie 
Skopińskiej z kl.3b oraz Sabinie Rybackiej z kl.3c.  
Organizatorzy konkursu : p. Dorota Korzeniewska, p. Mirosław Piwowarczyk 



 W piątek 24 październi-
ka odbył się Finał Kujawsko – 
Pomorskiej Gimnazjady w Szta-
fetowych Biegach Przełajowych. 
Z ogromną przyjemnością infor-
mujemy, że nasze reprezentacje 
(drużyna dziewcząt oraz druży-
na chłopców) zajęły w nim  
1 miejsce. Uczniowie wywal-
czyli sobie również tym zwycię-
stwem awans do bardzo presti-
żowych zawodów lekkoatletycz-
nych - Ogólnopolskich Biegów 

Przełajowych VENA CROSS, 
które odbędą się w kwietniu 
2015 r. w Łodzi. Oto składy dru-
żyn : dziewczęta - Ewelina 
Kirsz – kl.2a, Karolina Stępień 
– kl.3a, Eliza Megger – kl.3a, 
Wiktoria Bągalska – kl.2a, Ka-
rina Skopińska – kl.3b,  Julia 
Gall – kl.2a, Aleksandra Dą-
browska – kl.3e, Natalia Szwa-
giel – kl.1c Natalia Nawotka– 
kl.1a, Martyna Walawander – 
kl.1a, Paulina Zakrzewska– 

kl.2a; chłopcy - Karol Mokwa – 
kl.3a, Nicolas Wilemski – kl.3a, 
Mikołaj Synkowicz – kl.3b, Do-
minik Smulski – kl.2a, Kewin 
Przytuła – kl.3b, Dawid Brzó-
skiewicz – kl.3d, Sylwester 
Fiałkowski – kl.2b, Patryk Ko-
rycki – kl.3a, Dawid Pepliński – 
kl.2b, Kornel Karnia – kl.3a, 
Michał Kotewicz – kl.2a. 
Opiekunowie : p. Jarosław Czu-
baszek, p. Michał Dejewski 
 

tryk Wysocki, Michał Weremi,  
Łukasz Gebauer, Jakub Pniew-
ski, Kewin Przytuła, Milan 
Lech, Mateusz Felski, Cyprian 
Maciejewski. 
Opiekun : Bartosz Brudniewicz 
 

 

 Niestety, nie z tarczą, 
lecz na tarczy, wrócił nasz ze-
spół z Lipna, z  Półfinału Mi-
strzostw Województwa w Piłce 
Nożnej Chłopców.  Pomimo że 
sportowo nie odstawał on  
od reszty drużyn, to w czterech 
meczach nie udało mu się zdo-
być nawet punktu. Skład naszej 
reprezentacji : Karol Wierz-
chowski,  Karol Wójtowicz, Pa-

Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego  

Półfinał Mistrzostw Województwa w Piłce Nożnej Chłopców 

kl.1b, Sandra Keller - kl.2a, 
Ewelina Kirsz - kl.2a, Marta 
Sinicka - kl.1b, Aleksandra 
Szkodowska - kl.1a, Julia Szych
– kl.1e, Karolina Karpińska - 
kl.1f, Roksana Świder kl.1f, Na-
talia Szwagiel - kl.1a, Wiktoria 
Rąbalska - kl.1c, Zuzanna Ber-
nacka - kl.1c, Wiktoria Barczak 
- kl.3d. 

 Między 18 a 20 listopada 
odbyły się Mistrzostwa Gru-
dziądza w Piłce Ręcznej Chłop-
ców. Nasza reprezentacja 
(Karol Wójtowicz - kl.3c, 
Kornel Karnia - kl.3a, Daniel 
Widz - kl.2b, Karol Wierz-
chowski - kl.3c, Mateusz Fel-
ski, Jakub Pniewski - kl.3c, 

Dawid Jędroś - kl.2b, Patryk 
Wysocki - kl.3c, Miłosz Wasz-
czuk - kl.3c, Oskar Płoński - 
kl.3c, Karol Walter - kl.3f, 
Paweł Cichaczewski - kl.3b) 
zajęła w tych zawodach dru-
gie miejsce. 

Opiekun dziewcząt : p. Dawid 
Staszewski 

Opiekun chłopców : p. Michał 
Magdowski 

 W dniach 5-7 listopada 
reprezentacja dziewcząt Gimna-
zjum 7 wzięła udział w Mistrzo-
stwach Miasta w Piłce Ręcznej.  
Młody zespół składający się  
z uczennic klas pierwszych  
i drugich zajął w tym roku  pią-
te miejsce. Szkołę reprezento-
wały: Paulina Zakrzewska - 
kl.2a, Aleksandra Sosik - kl.2b, 
Małgorzata Kruczkowska - 

Mistrzostwa Miasta w Piłce Ręcznej 
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ul. Mikołaja z Ryńska 6 
86-300 Grudziądz 

z naszego województwa. Bardzo 
dobrze spisali się podczas zawodów 
nasi gimnazjaliści, uczniowie klasy 
2c. Tomasz Malicki zdobył w roz-
grywkach 2 miejsce i uzyskał awans 
do turnieju ogólnopolskiego, Karol 
Behrendt zajął 3 miejsce, Pawel 
Szymański - jedenaste, Michał Si-
kora -trzynaste, Krzysztof Tobolski 

 W  dniu 
8 listopada odbył 
się  w Grudzią-
dzu drugi Woje-
wódzki Turniej 
Klasyfikacyjny 
Kadetów.     

O awans do Grand Prix Polski wal-
czyło 48 najlepszych zawodników  

- siedemnaste. Chłopcy potwierdzili  
w czasie turnieju wysoką formę.  

 Tomek i Karol reprezento-
wać będą nasze województwo  
w drugim Grand Prix Polski w Zie-
lonej Górze. Oprócz  Tomka w kwa-
lifikacjach „przedturniejowych” 
udział wezmą Karol  i Paweł. 

Tel.:  564622657 
Faks: 6426588 

E-mail: 
grgimnr7@poczta.onet.pl 

OPRACOWANIE BIULETYNU : 
Izabela Szymkowicz 

Awans Tomka Malickiego do Grand Prix Polski w Tenisie Stołowym 

Gimnazjum nr 7  

im. gen. Tadeusza „Bora” 

kl.3b, Dominik Satkiewicz - 
kl.3b, Dominik Wiśniewski - 
kl.3b, Karol Za-
krzewski - kl.3b, 
Patryk Zakrzew-
ski - kl.3b, Dawid 
Brzóskiewicz - 
kl.3d, Kacper Ra-
dzikowski - kl.3d, 
Michał Zembrzu-
ski Michał - 
kl.3d) zajęła  
w tych zawodach 
3 miejsce. 

 21 listopada przeprowa-
dzono w Grudziądzu Półfinał 
Wojewódzkiej Gimnazjady  
w Unihokeju Chłopców. Nasza 
reprezentacja (Paweł Cicha-
czewski - kl.3b, Remigiusz Du-
najski - kl.3b, Marcel Fylcek - 

Opiekun : p. Zbigniew Szymczyk 

Półfinał Wojewódzkiej Gimnazjady w Unihokeju Chłopców 

Życzymy Państwu wielu  
prezentów pod choinką! 

Życzymy Państwu 
świąt wypełnionych  

radością i miłością, 
niosących spokój i odpoczynek;  
Nowego Roku spełniającego  

wszelkie marzenia, 
pełnego optymizmu, wiary, 
szczęścia i powodzenia. 

 

Dyrekcja  
oraz  


