
12 maja w grudziądzkim te-
atrze odbyła się premiera spektaklu 
profilaktycznego „W sieci samotno-
ści” przygotowana przez uczniów na-
szej szkoły w ramach projektu edu-
kacyjnego pod kierunkiem p. Sylwii 
Remus.   

Scenar iusz  zredagowały 
3 uczennice klasy 2 e:  Katarzyna 
Polewka, Anna Starkowska, Edyta 
Skiba. W przedstawieniu wystąpili: 
Łukasz (uzależniony od komputera)- 
Michał Liczbik, Barbara (matka Łu-
kasza)-Zofia Marciniak, Andrzej 
(ojciec Łukasza)-Bartosz Bagniew-
ski, Beata (sympatia Łukasza)-
Zuzanna Tustanowska oraz koleżan-
ki i koledzy bohatera: Michał – Wik-
tor Zieliński, Kinga – Kinga Banaś, 
Marcin – Mariusz Kramp, Magda – 
Magdalena Waleryn, Kasia – Kasia 
Życzyńska, Weronika – Weronika 
Zawadzka, Marta – Alicja Tuchol-
ska, Rafał – Jakub Zielecki,  
a w scenie finałowej również Marta 
Szczygieł, Marta Cegłowska, Natalia 
Langowska, Marika Besaraba, 
Adam Śniegowski. Za oprawę  mu-
zyczną odpowiadali : Fabian Wit-
kowski, Kacper Radzikowski. Sceno-
grafia została przygotowana przez : 
Fabiana Witkowskiego, Michała 
Liczbika, Martę Szczygieł, Katarzy-
nę Polewka, Katarzynę Życzyńską, 
Magdalenę Waleryn, Wilhelma Ło-
bodzińskiego. Piękne zaproszenia i 
program spektaklu przygotowały : 
Marta Cegłowska, Natalia Langow-

ska, Marta Lewandowska. Rolę foto-
reportera pełnił Wilhelm Łobodziń-
ski. 

Sztuka opowiada o Łukaszu- 
nieśmiałym chłopaku, odizolowanym 
od rówieśników. Jego życie kręci się  
wokół komputera, Internetu i gier. 
Bohater oddala się od swoich rodzi-
ców, uciekając w świat wirtualny  
i tworząc alternatywne dla realnych 
kontakty w Sieci. Tymczasem w jego 
życiu pojawia się Beata, która wy-
wiera na niego wielki wpływ i zmu-
sza go do konfrontacji z własnymi 
słabościami i wyborami. Łukasz za-
czyna widzieć swój problem i sta-
nowczo odcina się od swojego do-
tychczasowego życia. 

Miło nam poinformować, że  
15 maja zespół teatralny z naszej 
szkoły otrzymał wyróżnienie w kate-
gorii sztuk gimnazjalnych. Wszyst-
kim, którzy wsparli nas w drodze  
na scenę grudziądzkiego teatru,  
a  w szczególności p. Krzysztofowi 
Rotnickiemu za nieocenione uwagi  
i wskazówki serdecznie dziękujemy. 

Wyróżnienie w Grudziądzkiej Kieszeni Scenicznej 2015 

1.Ogólnopolskie Wy-
bory Książek 
2.Drzwi Otwarte  

2 

1.Konkurs matema-
tyczny „Kangur” 
2.Międzyszkolny 
Konkurs Historyczny 
3.Szkolny konkurs 
leksykalno-
gramatyczny z jęz. 
niem. 
4.Konkurs recytator-
ski 

3 

1.Konkurs grama-
tyczny z jęz. ang. 
2.Konkurs Biblioteki 
Miejskiej… 
3.Konkurs ortogra-
ficzny „Złoty Byk” 

4 

1.Ogólnopolski Kon-
kurs Plastyczny… 
2.GAPA 2015 
3.Mistrzostwa Gim.7 
w Halowej Piłce Noż-
nej 
4.II Międzygim. Tur-
niej Bowlingowy 
5.Finał Wojew. Gim-
nazjady w Koszy-

5 

1.Indywidualne Mi-
strzostwa Miasta  
w Tenisie Stołowym. 
2.Coca-Cola Cup 20-
15 

6 

W tym numerze: 

Maj 

Gimnazjum nr 7 im. gen. Tadeusza „Bora” Komorowskiego 
 

Rok 2015. numer 4 

Biuletyn dla rodziców 



  W marcu nasze gimna-
zjum przyłączyło się do Ogólno-
polskich Wyborów Książek. Ich 
cel to poznanie faktycznych za-
interesowań czytelniczych 
uczniów danej placówki. Orga-
nizatorem przedsięwzięcia  by-
ła redakcja czasopisma 

„Biblioteka w szkole”. Patronat 
nad nim objęła Minister Edu-
kacji Narodowej – pani Joanna 
Kluzik-Rostkowska.  

   „Ruchoma” Komisja 
Wyborcza odwiedzała poszcze-
gólne klasy podczas lekcji języ-
ka polskiego. W czasie zajęć 
uczniowie zostali poproszeni  
o wrzucenie do urny kart wy-
borczych z tytułami najciekaw-
szych książek, które ostatnio 
czytali. Po zakończeniu wybo-
rów szkolna komisja przygoto-
wała listę najczęściej wskazy-
wanych przez gimnazjalistów 
utworów. Sprawozdanie z akcji 
zostało przesłane do redakcji 
wspomnianego już czasopisma.  

  Przygotowana lista tytu-
łów książek pozwoli niewątpli-

wie dostosować księgozbiór bi-
blioteki szkolnej do zaintereso-
wań czytelniczych uczniów na-
szego gimnazjum. 

Organizatorzy : p. Izabela 
Szymkowicz, p. Karolina Szym-
czyk 

i z większością dzisiejszych szó-
stoklasistów zobaczymy się  
we wrześniu 2015 roku. 

Organizatorzy : Samorząd 
Uczniowski, p. Adriana Nowac-
ka, p. Weronika Klimek 

wicz, który, opowiadając o suk-
cesach naszych uczniów, zachę-
cał szóstoklasistów do kontynu-
owania nauki w Gimnazjum nr 
7. Podczas uroczystości  zapre-
zentował się szkolny zespół wo-
kalny „Muzyczna siódemka” z 
akompaniamentem gitarowym 
grupy p. Macieja Gburczyka. 
Swe umiejętności piłkarskie 
pokazali chłopcy z klasy 3c, 
którzy trenują na co dzień  
w Klubie Sportowym  GKS       
„Olimpia” Grudziądz . Po części 
artystycznej nasi goście obej-
rzeli prezentację multimedial-
ną promującą szkołę, po czym 
uczniowie  pod opieką gimna-
zjalistów wyruszyli na zwiedza-
nie budynku, a opiekunowie 
zostali zaproszeni na słodki po-
częstunek.  

 Mamy nadzieję, że zro-
biliśmy dobre wrażenie  

             Dnia 7 maja zorganizo-
wano w naszej szkole Drzwi 
Otwarte. Jak co roku impreza 
cieszyła się dużym zaintereso-
waniem ze strony szóstoklasi-
stów - odwiedziło nas 190 
uczniów ze szkół podstawo-
wych : 16, 12, 5, 9, 4, 18, SP  
z Nowego oraz  z Grupy.                
 Po powitaniu gości przez 
przewodniczącą SU głos zabrał 
pan dyrektor Marek Szymko-

  Drzwi Otwarte w „Siódemce” 

Ogólnopolskie Wybory Książek 
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Dnia 20 marca przepro-
wadzono w II LO w Grudziądzu 
Międzyszkolny Konkurs Histo-
ryczny ,,Żołnierze Wyklęci – 

Bóg, Honor, Ojczyzna”. Honoro-
wy patronat nad nim objęli : 
Prezydent Grudziądza - Robert 
Malinowski oraz Przewodniczą-
cy Rady Miejskiej - Arkadiusz 
Goszka.  

Celem konkursu było 
podkreślenie znaczenia pamięci 
o Żołnierzach Wyklętych  
oraz popularyzacja wśród mło-
dego pokolenia wiedzy o ich 
walce  podczas II wojny świato-

wej i losach powojennych. Miło 
nam poinformować, że nasi 
uczniowie zajęli w tym konkur-
sie całe podium. 1 miejsce 
zdobył Paweł Woźniak z 
kl.2f,  
2 miejsce - Marta Sobolew-
ska z kl.3f, zaś na 3 miejscu 
uplasowały się : Weronika 
Sarnowska z kl.2d i 
Agnieszka Cybulska z kl.3f. 
Opiekunowie : p. Jolanta Ko-

Międzyszkolny Konkurs Historyczny „Żołnierze Wyklęci-Bóg, Honor, Ojczyzna” 

drużyn. Gimnazjum nr 7 repre-
zentowało dwanaście zespołów, 
które składały się z uczniów 
klas pierwszych i drugich.  
W pierwszym etapie konkursu 
gimnazjaliści rozwiązywali test 
składający się z dwudziestu py-
tań. Do drugiego zakwalifiko-
wały się trzy drużyny z naszej 
szkoły : Katarzyna Życzyńska  
i Marta Szczygieł, Kinga Banaś 
i Patrycja Jaworska oraz Mi-

 W ramach Grudziądz-
kich Dni Kopernikowskich  
9 kwietnia odbył się  
w II LO Międzyszkolny Kon-
kurs Astronomiczny ,,Niebo 
Gwiaździste nad Nami…”. Jego 
tematyka dotyczyła obiektów 
astronomicznych, które można 
obserwować na niebie gołym 
okiem oraz przez teleskop.  
Każda szkoła mogła wystawić 
dowolną liczbę dwuosobowych 

chał Kerner i Wiktor Błażeje-
wicz. W finałowej części ustnej 
sześć najlepszych drużyn odpo-
wiadało na punktowane pyta-
nia.  
 Zespół Gimnazjum  
nr 7 w składzie : Katarzyna 
Życzyńska i Marta Szczygieł 
zajął drugie miejsce w kon-
kursie.  
Opiekun : p. Rafał Wykliński 

Międzyszkolny Konkurs Astronomiczny „Niebo Gwiaździste nad Nami…” 

sach trzecich najlepszy wynik 
uzyskał Karol Wojtaś z kl.3f. 

Organizator : p. Monika Glino-
wiecka 

Diana Szpejankowska z kl.1e. 
W klasach drugich wyróżnieni 
zostali : Szymon Tur z kl.2d  
i Jan Jeschke z kl.2e. W kla-

 19 marca odbył się 
 w naszej szkole konkurs  
„Kangur”. Spośród klas pierw-
szych najlepsza okazała się 

Konkurs matematyczny „Kangur” 
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Konkurs recytatorski 
 Dnia 30 marca odbyła się w Gimnazjum nr 7 wieczornica poetycka „Pejzaż słowem malowany, 
czyli 4 pory roku w poezji…”. Jej celem było zachęcenie młodych ludzi do obcowania z poezją  
oraz przybliżenie sylwetek twórców poezji o tematyce przyrodniczej.  1 miejsce w konkursie recyta-
torskim zdobyła Martyna Cukras z kl.2e, 2 miejsce zajęła Patrycja Jaworska z kl.2e, zaś na 3 miejscu 
uplasowała się  Kamila Szymanek z kl.1e. W etapie międzyszkolnym, który przeprowadzono w Ra-
dzyniu Chełmińskim, zwyciężyła Martyna Cukras, a Kamila Szymanek otrzymała wyróżnienie. 

Organizatorzy : p. Iwona Gazdecka, p. Beata Grodowska 

Szkolny konkurs leksykalno - gramatyczny z języka niemieckiego 
 27 marca przeprowadzono w naszej szkole konkurs leksykalno - gramatyczny z języka nie-
mieckiego. Wzięło w nim udział 17 uczniów. Najlepiej test językowy napisali : Szymon Tur i Ju-
lia Markiel z kl.2d, których opiekunem jest p. Kamilla Senica. 

Organizatorzy : p. Kamilla Senica, p. Weronika Klimek, p. Daria Piernicka 



 W marcu Filia nr 1 Bi-
blioteki Miejskiej im. Wiktora 
Kulerskiego zorganizowała 
konkurs adresowany  
do uczniów szkół podstawowych  
i gimnazjów. Polegał on  
na stworzeniu hasła reklamo-
wego, które promowałoby czy-
tanie książek. 

 W konkursie wzięło 
udział 12 uczniów Gimnazjum 
nr 7 : Aleksandra Giese – kl.3f, 

Agata Lewandowska –kl.3f, 
Agnieszka Cybulska – kl.3f, 
Dominik Nowakowski –kl.3f, 
Marta Sobolewska –kl.3f, Nata-
lia Lentz – kl.3d, Maja Krucz-
kowska – kl.1d, Diana Szpejan-
kowska – kl.1e, Kamil Łazicki 
– kl.1d, Aleksandra Chadaj –
kl.1d, Julia Kałahurka – kl.1d, 
Beata Armatowska –kl.1d. 

  Miło nam poinformo-

wać, że 2 miejsce zajęła  
w nim Maja Kruczkowska, 
zaś na miejscu 3 uplasowała 
się Natalia Lentz. Atrakcyjne 
nagrody książkowe wręczono 
laureatom dnia 27 kwietnia  
w Filii nr 1 Biblioteki Miej-
skiej, w której to pięknie wy-
eksponowano wszystkie prace 
uczestników konkursu. 

Opiekunowie : p. Karolina 
Szymczyk, p. Izabela Szymko-
wicz 

 

 

mon Tur z kl. 2d, na 2 -  Beata 
Armatowska z kl. 1 d, a  na 3- 
Julia Markiel z kl.2d.  

 Dwoje naszych repre-
zentantów wzięło udział w eta-
pie  rejonowym  konkursu 
„Złoty Byk”, który odbył się 29 

 15 kwietnia w naszym 
gimnazjum odbył się etap 
szkolny konkursu ortograficz-
nego „Złoty Byk”. W potyczkach 
z trudnościami polskiej ortogra-
fii wzięło udział 28 uczniów. Na 
1 miejscu uplasował się Szy-

kwietnia w ZSO nr 2 w Gru-
dziądzu. Zwyciężył w nim 
Szymon Tur. 

Organizatorzy : p. Sylwia Re-
mus, p. Urszula Grynda, p. 
Iwona Gazdecka 

na 3 miejscu uplasował się  Fi-
lip Rzeźnikowski z kl. 3e. 

Organizatorzy : p. Małgorzata 
Kaczmarek, p. Paulina Piszkal-
ska, p. Julia Śliwińska i p. Sve-
tlana Zaikina 

materiału gramatycznego,  
a także dały gimnazjalistom 
możliwość sprawdzenia się 
przed egzaminem. 1 miejsce  
w konkursie zdobyła Martika 
Górska z kl. 3e, 2 miejsce zajął 
Mateusz Małecki z kl.3d, zaś 

10 kwietnia został prze-
prowadzony w naszej szkole 
konkurs gramatyczny z języka 
angielskiego dla klas trzecich. 
Do godzinnego testu przystąpiło 
45 uczniów. Zadania o charak-
terze półotwartym i zamknię-
tym miały na celu utrwalenie 

Konkurs gramatyczny z języka angielskiego dla klas trzecich 

„Pozwól książkom 

prowadzić się  

przez życie !” 

Natalia Lentz 

Konkurs Biblioteki Miejskiej na hasło promujące czytanie książek 
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„Książki ? Zero 

ograniczeń 

wyobraźni !” 

Maja Kruczkowska 

Konkurs ortograficzny „Złoty Byk” 

Konkurs „Z energią zmieńmy źródła” 
 Dnia 5 maja odbyło się rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pt. „Z energią zmieńmy źró-
dła”. Jego celem było krzewienie kultury i zachowań proekologicznych. 1 miejsce zdobyła w nim Ja-
goda Sowińska z kl.2g, 2 miejsce zajął Mateusz Magalski z kl.3d, zaś na 3 miejscu uplasowała się 
Marta Zaklikowska z kl.1d. 

Organizator : p. Mirosław Piwowarczyk 



 W maju przeprowadzono 
Ogólnopolski Konkurs Histo-
ryczny „Autoportret, czyli por-
tret własny”. Uczennica klasy 

2f - Kamila Siudowska 
otrzymała w nim wyróżnie-
nie. 

Opiekun : p. Iwona Karczewska
-Pokorska 

 

Finał Wojewódzkiej Gimnazjady w Koszykówce Dziewcząt 

 Miło nam poinformo-
wać, że Srebrną Gapę w ka-
tegorii : malarstwo zdobyła 
Marta Szczygieł, zaś wyróż-
nienie specjalne w katego-
rii : rysunek i grafika otrzy-
mała Paulina Gołębiowska 
z kl.3b. 

Opiekunowie : p. Marek Fiał-

 Centrum Kultury Teatr 
w Grudziądzu zorganizowało  
w maju Grudziądzkie Amator-
skie Prezentacje Artystyczne. 
Celem GAPY jest doskonalenie 
warsztatu artystycznego wyko-
nawców, a także promowanie 
najlepszych artystów-amatorów 
z naszego regionu. 

kowski, p. Iwona Karczewska - 
Pokorska 

 

 

 

wander, Zuzanna Bernacka, 
Julia Waszelewska, Wikto-
ria Rąbalska, Wiktoria Bą-
galska, Nadine Piór) uplaso-
wała się w nich na 2 miej-
scu. 
Opiekun : p. Dawid Staszewski 

 W dniach 13-15 kwiet-
nia rozegrano Mistrzostwa 
Miasta w Piłce Nożnej Dziew-
cząt. Reprezentacja Gimna-
zjum 7 (Wiktoria Barczak, 
Naja Kalinowska, Natalia 
Szwagiel, Martyna Wala-

Mistrzostwa Miasta w Piłce Nożnej Dziewcząt 
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 W kwietniu przeprowadzono Finał Wojewódzkiej Gimnazjady  
w Koszykówce Dziewcząt. Zespół naszych uczennic (Marcelina Antosik, Julia 
Ciesielska, Marta Ciesielska, Julia Gurajdowska, Paulina Gołębiowska, 
Wiktoria Jarosz, Karina Skopińska, Patrycja Tomala, Wiktoria Kowalew-
ska, Oliwia Całbecka, Alicja Stankiewicz, Aleksandra Zmierczak) uplaso-
wał się w nim na 3 miejscu.  
Opiekun : p. Marcin Gralak 

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Autoportret, czyli portret własny” 

Mistrzostwa Gimnazjum nr 7 w Halowej Piłce Nożnej 
 W marcu przeprowadzono Mistrzostwa Gimnazjum nr 7 w Halowej Piłce Nożnej. Wśród chłop-
ców 1 miejsce zajęła drużyna klasy 3f, 2  miejsce - zespół klasy 2a, zaś 3 miejsce - reprezentanci klasy 
2d. Spośród dziewcząt najlepszymi piłkarkami okazały się uczennice klasy 1c. 

Organizator : p. Zbigniew Szymczyk 

II Międzygimnazjalny Turniej Bowlingowy 
 31 marca odbył się Międzygimnazjalny Turniej Bowlingowy. Reprezentacja naszej szkoły 
uplasowała się w nim na 6 miejscu, zaś indywidualnie Karol Hoffman  zajął 3 miejsce. 

Opiekun : p. Zbigniew Szymczyk 

Grudziądzkie Amatorskie Prezentacje Artystyczne - GAPA 2015 



ul. Mikołaja z Ryńska 6 
86-300 Grudziądz 

Gimnazjum nr 7 
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Komorowskiego 

kowej (szkoły podstawowe, gim-
nazjalne oraz ponadgimnazjal-
ne). 

W kwietniu odbył się  
w Łodzi Finał Ogólnopolski  
w Sztafetowych Biegach Prze-
łajowych - Vena Cross Festival. 
Do udziału w nim zaproszono 
również sztafety z Węgier, 
Czech i obwodu kaliningradz-
kiego, nadając tym zawodom 
wymiar międzynarodowy. Biegi 
odbywały się na ulicy Piotrkow-
skiej na dystansie 8 x 800 m. 
Miło nam zatem poinformo-
wać, że reprezentacja 
chłopców z Gimnazjum nr 7 
(Nikolas Wilemski – kl.3a, 
Michał Kotewicz – kl.2a, Mi-
łosz Dziedziech – kl.3a, Da-
wid Brzóskiewicz – kl.3d, 
Mikołaj Synkowicz – kl.3b, 
Kewin Przytuła – kl.3b, Kor-

nel Karnia – kl.3a, Karol 
Mokwa - kl.3a, Jakub Lisow-
ski – kl.3a) zajęła 1 miejsce 
w kategorii szkół gimnazjal-
nych.  

Dziewczęta (Eliza Meg-
ger –kl.3a, Ewelina Kirsz – 
kl.2a, Aleksandra Dąbrowska – 
kl.3e, Karolina Stępień – kl.3a, 
Julia Gall-kl.2a, Natalia Na-
wotka – kl.1a, Martyna Wala-
wander – kl.1a, Magdalena 
Walisiewicz –kl.1a, Natalia 
Szwagiel - kl.1a) zajęły w rywa-
lizacji 8 miejsce. Zawody  
na starcie zgromadziły łącznie 
80 zespołów  z Polski oraz po-
nad 20 z Czech, Węgier, Słowa-
cji oraz obwodu kaliningradz-
kiego.  
Opiekun chłopców : p. Jarosław 
Czubaszek 
Opiekun dziewcząt : p. Michał 
Magdowski 

Tel.:  564622657 
Faks: 6426588 

E-mail: 

Zawody lekkoatletyczne 
Vena Cross Festival należą  
do jednych z największych im-
prez popularyzujących sport 
wśród dzieci i młodzieży w Pol-
sce. Do finału ogólnopolskiego 
kwalifikują się tylko mistrzo-
wie poszczególnych woje-
wództw w danej kategorii wie-

OPRACOWANIE BIULETYNU : 

Izabela Szymkowicz 

Indywidualne Mistrzostwa Miasta w Tenisie Stołowym 

 16 kwietnia odbyły się Indywidualne Mi-
strzostwa Miasta w Tenisie Stołowym. Gimnazjum 
nr 7 reprezentowało trzech uczniów drugiej klasy 
sportowej oraz cztery uczennice. Chłopcy byli bez-
konkurencyjni. 1 miejsce w zawodach zajął 

Vena Cross Festival 2015 

        Coca-Cola Cup 2015 
 27 marca reprezentantki Gimnazjum nr 7 rywalizowały  
w zawodach piłkarskich Coca-Cola Cup 2015. Uplasowały się one  
w nich na 2 miejscu i awansowały do drugiej rundy rozgrywek, któ-
ra odbyła się 27 kwietnia. Miło nam poinformować, że nasza druży-
na (Wiktoria Barczak – kl.3d, Nadine Piór – kl. 3b, Ewelina Kirsz -
kl.2a, Jagoda Szydłowska – kl.2a,  Wiktoria Bągalska – kl.2a, Wik-
toria Rąbalska - kl.1c, Julia Waszelewska –kl. 1c, Martyna Wala-
wander - kl.1a, Naja Kalinowska-kl.1a, Natalia Szwagiel – kl.1a, 
Zuzanna Bernacka- kl.1c, Sandra Keller – kl.2a) zwyciężyła w tur-
nieju i zakwalifikowała się do finału wojewódzkiego. 

Opiekun : p. Dawid Staszewski 

Michał Sikora, 2 miejsce - Piotr Ostrowski, zaś na 3  miejscu upla-
sował się Tomasz Malicki. Wśród dziewcząt  Aleksandra Drewnicz 
zdobyła złoty medal, Martyna Walawander zajęła 4 miejsce, Kamila Szy-
manek – 9,  a Julia Gurbisz  -10.  

Opiekun : p. Dawid Staszewski 


