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2.Ogólnopolski pro-
gram „Młody Obywa-
tel na sportowo” 
3. Pasja drogą  
do sukcesu 
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1.Drzwi Otwarte  
w „Siódemce” 
2.XIII Międzyszkolny 
Konkurs Jęz. Niem. 
3.Tydzień nauk mate-
matycznych 
4. Konkurs Szara-
dziarski ... 
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1.XXIV Olimpiada 
Zdrowego Stylu Życia 
2.Konkurs językowy 
„Dyktando…” 
3.Konkurs matema-
tyczny „Liga ...” 
4. Międzyszkolny Kon-
kurs Astronomicz-
ny”… 
5.Konkurs pięknego 
czytania z jęz. ang. 
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1.IV Festiwal „Wesoła 
nutka” 
2.Statuetka Chrobre-
go dla ucznia …” 
3.Konkurs „Niektórzy 
lubią poezję” 
4.Konkurs ortogra-
ficzny „Złoty Byk” 
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1.Turniej Coca-Cola 
Cup 
2.LDK Orlen Warsaw 
Marhaton 
3.Finał Wojewódzki 
XVIII Gimnazjady ... 
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1.Ćwierćfinał Woje-
wódzki Gimnazjady… 
2.Zawody lekkoatle-
tyczne Nestle Cup… 
3.Finał Miejski XVIII 
Kujawsko - Pomor-
skiej Gimnazjady... 
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1.Zaproszenie 
2.Recepta na udane 
wakacje 
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10 maja w Centrum Kultu-
ry Teatr w Grudziądzu odbyła się 
premiera sztuki „Mały Książę. 
Inspiracje” w wykonaniu szkol-
nego koła teatralnego „Omega”. 
Zespół przygotował spektakl  
pod opieką p. Sylwii Remus.  

Scenariusz, który powstał 
na podstawie dzieła A. de Saint-
Exupery’ego, został wzbogacony  
o nowe postacie. Spektakl otwie-
rał pełen dramatyzmu taniec Róży 
i Małego Księcia, oddający skom-
plikowany świat relacji damsko-
męskich. Zagubiony i odepchnięty  
tytułowy bohater ruszył w podróż, 
podczas której poszukiwał przyja-
ciół nie tylko na planecie Pijaka, 
Próżnej czy na Ziemi, poznał tak-
że innych złamanych życiem 
i sfrustrowanych dorosłych : Ano-

rektyczkę, Narkomanów, Kujona 
i Egoistów. Poczucie przejmującej 
samotności pozwoliło zrozumieć 
bohaterowi, jak bliska jest mu 
Róża. Porzuca więc wędrówkę, 
aby za przyczyną Żmii znaleźć 
się u boku ukochanej na swej da-
lekiej planecie. 

W tytułowej roli wystą-
pił Bartosz Bagniewski z klasy 
3e; w pozostałych rolach : autor- 
narrator - Martyna Cukras  
(3e), Róża - Patrycja Jaworska 
(3e), Anorektyczka - Żmija - Zofia 
Marciniak (3f), Pijak - Mikołaj 
Janiewicz (2d), Próżna - Alicja 
Reniecka (1d), Lis - Borys Le-
wandowski (1d), Kujon - Maja 
Kruczkowska (2d), Egoistka – 
Julia Mioduszewska (2d), Narko-
man - Michał Liczbik (3c), Egoi-
ści : Wiktoria Zaikina (3c), Ma-
ciej Kaszubowski (2f), Julia Kieł-
basa, Wiktoria Majewska, Patry-
cja Dubanowska, Borys Lewan-
dowski (1d); Dróżnik – Lustro- 
Narkoman - Emil Kosturkiewicz 
(3c), Narkomani : Wiktoria Zaiki-
na (3c), Maciej Kaszubowski (2f), 
Patrycja Dubanowska (1d), Julia 
Mioduszewska (2d). 

Spektakl został ciepło 
przyjęty przez publiczność : na-

szą szkolną spo-
łeczność, rodziców 
i gości, którzy 
mieli okazję zoba-
czyć zespół 
„Omega” na de-
skach grudziądz-
kiego teatru. 

Biuletyn dla rodziców 

Grudziądzka Kieszeń Sceniczna 2016 
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Towarzyszyły jej – armwre-
stlerka, dwukrotna wicemi-
strzyni świata juniorów -  
Marta Opalińska oraz in-
struktorka Zumby Fitness - 
Dorota Gaca. 
Program spotkania obejmo-
wał :  
-prelekcję na temat sztuki 
armwrestlingu, 
-projekcję filmu, 
-pokaz rywalizacji pani Mar-
leny z jej zawodniczką, 
-minikonkurs wiedzy o sukce-
sach naszego gościa oraz  
o sztuce armwrestlingu, 
-pokaz Zumby, który wywołał 
sporo radości, 
-pytania uczniów oraz wspól-
ne zdjęcie z naszym gościem. 

Spotkanie w opinii 
gimnazjalistów było niezwy-
kle udane, co zdecydowanie 
jest zasługą uczestniczących 
w nim charyzmatycznych 
osób, które w sposób interesu-

jący opowiedziały o swojej 
wielkiej pasji, jaką jest sport 
oraz aktywność fizyczna  
i zdrowy styl życia. 

Chór szkolny wraz  
z panią Adrianą Nowacką 
zadbał o oprawę muzyczną 
spotkania. 
Organizatorzy : p. Dorota Ko-
rzeniewska, p. Iwona Kruk-
Makowska, p. Adriana No-
wacka 

            5 kwietnia w naszej 
szkole odbyło się spotkanie 
uczniów z panią Marleną 
Wawrzyniak – armwrestler-
ką, najsilniejszą kobietą w Pol-
sce, zdobywczynią Pucharu 
Świata Zawodowców, mistrzy-
nią Europy, wicemistrzynią 
świata, multimedalistką tur-
niejów międzynarodowych, tre-
nerem personalnym kultury-
styki i fitness, instruktorką 
lekkoatletyki. Miało ono wyjąt-
kowy charakter z uwagi  
na fakt, że pani Marlena roz-
poczynała swoją karierę  
w Gimnazjum nr 7 jako nau-
czyciel wychowania fizycznego. 

 Pod koniec marca nasze 
gimnazjum przystąpiło  
do ogólnopolskiego programu 
„Młody Obywatel na sporto-
wo”, którego celem jest kształ-
towanie postaw obywatelskich 
poprzez realizację ciekawych 
projektów społecznych, promo-
wanie wiedzy na temat spo-
łeczności lokalnej oraz pokaza-
nie sposobów, dzięki którym 
młodzi ludzie mogą aktywnie 
działać w swoim najbliższym 
otoczeniu. 
Program trwa jeden semestr 
szkolny, od marca do czerwca 

2016r. Spośród 3 tematów na-
sza szkoła wybrała    „Kronikę 
sportową” (przywrócenie spo-
łeczności dawnych gier i za-
baw). Jego realizacja polega 
na zwołaniu zespołu składają-
cego się od 8 do 15 uczniów, 
którego zadaniem będzie stwo-
rzenie kroniki sportowej za-
wierającej informacje na te-
mat starych, zapomnianych 
gier i zabaw ruchowych. Może 
być ona w postaci elektronicz-
nej, papierowej lub w formie 
wystawy. Kronikę należy za-
prezentować społeczności lo-

kalnej. 
W skład zespołu weszły 
uczennice kl. 3c : Wiktoria 
Zaikina, Sonia Abramowska, 
Iwona Płatek, Wiktoria Wi-
śniewska, Julia Kuszewska, 
Klaudia Ball, Weronika Osiń-
ska, Katarzyna Olczyk, Moni-
ka Świerczyńska, Natalia 
Sankowska, Wiktoria Dłużyń-
ska oraz Marta Szczygieł  
i Katarzyna Życzyńska  
z kl. 3e. 
Opiekunowie programu :  
p. Irena Studzińska,  
p. Agnieszka Magdowska 

Ogólnopolski program „Młody Obywatel na sportowo” 

Pasja drogą do sukcesu 
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Akcja charytatywna „Uderz w raka. Daj piątaka” 
 W ostatnim tygodniu lutego młodzież z naszego gimnazjum razem z Gazetą Pomorską  
oraz fundacją  Nowe Różowe Okulary włączyła się w akcję charytatywną „Uderz w raka. Daj pią-
taka." Jej celem było zebranie funduszy na zakup telewizorów do dziecięcego oddziału onkologicz-
nego Szpitala Uniwersyteckiego im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy. Dzięki hojności uczniów, ich ro-
dziców i nauczycieli udało się zebrać 450,67 zł.  

Organizator : p. Adriana Nowacka 



„Olimpii”, którzy wraz z kole-
żankami-piłkarkami  zapre-
zentowali podania, żonglerkę 
piłką i chwyty bramkarskie. 
Oprawę muzyczną przygoto-
wał zespół „Muzyczna siódem-
ka”. Po zakończeniu uroczysto-
ści szóstoklasiści pod opieką 
członków samorządu zwiedzali 
naszą szkołę. Wielu z nich za-
powiedziało swój powrót  
we wrześniu 2016 r. 

Organizatorzy : p. Adriana 
Nowacka, p. Weronika Kli-
mek, Samorząd Uczniowski 

 Drzwi Otwarte  w Gim-
nazjum nr 7 cieszyły się, jak 
zwykle, ogromnym zaintereso-
waniem. 7 kwietnia odwiedziło 
nas ponad 200 osób, wśród 
których byli  szóstoklasiści   
z Węgrowa i Owczarek  
oraz uczniowie szkół podsta-
wowych nr : 5, 9, 12, 15, 16, 
18. Nie zabrakło również ro-
dziców. Gości powitał  Samo-

rząd Uczniowski, którego 
przewodnicząca, Wiktoria 
Dłużyńska, poprowadziła całą 
imprezę. Zaprezentowano 
m.in. krótki filmik nagrany 
przez  SU, w którym ucznio-
wie oraz nauczyciele uzasad-
niają, dlaczego warto uczyć 
się w naszej szkole. O sukce-
sach naukowych  uczniów 
Gimnazjum nr 7 i ofercie edu-
kacyjnej szkoły  opowiedziała 
pani dyrektor -  Marzena Ste-
faniak-Holz,  osiągnięcia  
sportowe przedstawiła nato-
miast p. dyrektor -  Grażyna 
Chochliuk. Podczas uroczysto-
ści nie zawiedli  piłkarze 

okazało się, że 1 miejsce zdo-
była kl.3d, 2 miejsce zajęła 
kl.3e, zaś na 3 miejscu uplaso-
wała się kl.2c. 
Organizatorzy : p. Monika 
Glinowiecka, p. Karolina 
Wawrzyniec 
 

 W dniach 14-18.03 
przeprowadzono w naszym 
gimnazjum tydzień nauk ma-
tematycznych. Uczniowie roz-
wiązywali na godzinach wy-
chowawczych krzyżówkę ma-
tematyczną oraz przygotowy-
wali plakat dotyczący wybra-

nych przez siebie działów ma-
tematyki lub sławnych mate-
matyków. Ponadto 18 marca 
odbyły się konkursy :   
„Skojarzenia” oraz „Jeden  
z 19”.  
Po podsumowaniu punktów  
z poszczególnych konkurencji 

go etapu, części ustnej kon-
kursu, zakwalifikowało się je-
dynie dziesięć najlepszych 
osób. W grupie tej znalazła się 
Marta Szczygieł, która osta-
tecznie nie wygrała konkursu, 
lecz godnie reprezentowała 
nasze gimnazjum. 
Opiekun : p. Weronika Klimek 

 Dnia 10 marca  w I Li-
ceum Ogólnokształcącym od-
był się XIII Międzyszkolny 
Konkurs Języka Niemieckiego 
dla Gimnazjalistów. Naszą 
szkołę reprezentowały uczen-
nice klasy 3e : Martyna Cu-
kras, Edyta Skiba oraz Marta 
Szczygieł. 

Konkurs składał się z dwóch 
etapów. Pierwszym była 
część pisemna, której pytania 
dotyczyły zarówno gramaty-
ki, jak również wiedzy o kra-
jach niemieckojęzycznych. 
Wszystkie nasze reprezen-
tantki uzyskały bardzo dobre 
wyniki, jednakże do kolejne-

Drzwi Otwarte w „Siódemce” 

Tydzień nauk matematycznych 

XIII Międzyszkolny Konkurs Jęz. Niemieckiego dla Gimnazjalistów 
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Konkurs Szaradziarski dla Szkół Gimnazjalnych 
 16 marca odbył się Finał Miejski Konkursu Szaradziarskiego dla Szkół Gimnazjalnych. 
Naszą szkołę reprezentowało sześciu uczniów, którzy wystartowali w nim indywidualnie i druży-
nowo. Gimnazjaliści zmierzyli się z łamigłówkami, krzyżówkami, rebusami i zagadkami. Druży-
nowo miejsce 4 zajęli : Jakub Piatkowski - kl.2c, Marcel Badakshi - kl.2c i Marta Cegłowska - 
kl.3e. Na 6  miejscu uplasowali się : Dominika Orgacka - kl.1a, Mateusz Biernacki - kl.1a i Jakub 
Leśniak - kl.2d. 
Organizatorzy : p. Monika Glinowiecka, p. Karolina Wawrzyniec 



Do konkursu przystąpiło  
23 uczniów naszego gimna-
zjum. Zmierzyli się oni z za-
daniami wykraczającymi po-
za podstawę programową. 
Wyróżnienia otrzymali : Kac-

pierwszym etapie konkursu 
uczniowie (każdy indywidual-
nie) rozwiązywali test. Suma 
uzyskanych punktów  przez 
członków drużyny kwalifiko-
wała ją do drugiego etapu. 
Nasi gimnazjaliści : Mateusz 
i Szymon zajęli drugie miej-
sce po pierwszej części kon-
kursu. Pięć najlepszych dru-
żyn zakwalifikowało się  
do finału. Miło nam poinfor-
mować, że zespół Gimna-
zjum nr 7(Mateusz i Szy-
mon) zwyciężył w konkur-
sie.  

Opiekun : p. Rafał Wykliński 
 

 W ramach Grudziądz-
kich Dni Kopernikowskich  
4 kwietnia przeprowadzono 
Międzyszkolny Konkurs 
Astronomiczny ,,Planety i ich 
Bracia Mniejsi”.  Odbył się on 
w I LO. Tematyka konkursu 

dotyczyła obiektów astrono-
micznych, które można ob-
serwować na niebie gołym 
okiem i przez teleskop. Każ-
da szkoła mogła wystawić 
dowolną liczbę dwuosobo-
wych drużyn. Nie mogło tam 
zabraknąć naszych gimna-
zjalistów. Reprezentowało je 
siedem drużyn : Mateusz 
Paluch i Szymon Tur, Edyta 
Skiba i Mikołaj Krawiecki, 
Wiktoria Kasper i Filip Pru-
siński, Katarzyna Życzyńska 
i Marta Szczygieł, Wiktor 
Zieliński i Adrian Reniecki, 
Jakub Piątkowski i Julia 
Mioduszewska, Jakub Więc-
kowski i Kamil Łazicki. W 

per Kozak -  kl.1d, Dominika 
Orgacka -  kl.1a, Jakub Piąt-
kowski - kl.2c. 
Opiekunowie : p. Monika Gli-
nowiecka, p. Karolina Waw-
rzyniec 

 W dniach : 14.11.2015 
r., 09.01.2016 r.,  02.04.2016 r. 
odbyły się poszczególne etapy 
konkursu „Liga zadaniowa.” 
Był on zorganizowany  
przez UMK w Toruniu. 

            Dnia 18 marca odbył się 
w Bydgoszczy etap okręgowy 
XXIV Olimpiady Zdrowego 
Stylu Życia PCK. W konkursie 
uczestniczyła nasza uczennica 
Julia Markiel z kl. 3d.  

 Miło nam zakomuni-
kować, że reprezentantka 
Gimnazjum nr 7 po trudnych 
i wyczerpujących zmaga-
niach z rówieśnikami zajęła 
zaszczytne 5 miejsce w woje-

w ó d z t w i e  k u j a w s k o -
pomorskim.  

Opiekun : p. Mirosław Piwo-
warczyk 

XXIV Olimpiada Zdrowego Stylu Życia PCK 

Konkurs językowy „Dyktando z języka niemieckiego” 
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18 marca przeprowadzono w naszej szkole  konkurs językowy „Dyktando z języka 
niemieckiego”. Polegał on na napisaniu krótkiego tekstu o programach telewizyjnych.  
W konkursie wzięło udział 18 uczniów. 3LHUZV]H� PLHMVFH� ]GRE\á� Z� QLP� 6]\PRQ� 7XU� ]� NO��G�� 
]DĞ���PLHMVFH�]DMĊáD��-XOLD�0DUNLHO�]�NO��G� 
Organizatorzy : p. Kamilla Senica, p. Weronika Klimek, p. Daria Piernicka 

Konkurs matematyczny „Liga zadaniowa” 

Międzyszkolny Konkurs Astronomiczny  
„Planety i ich Bracia Mniejsi” 

Konkurs pięknego czytania z języka angielskiego 
7 kwietnia odbył się w naszej szkole konkurs pięknego czytania z języka angielskiego  

dla uczniów klas pierwszych. Wzięło w nim udział 11 gimnazjalistów. 1 miejsce zdobyła w konkur-
sie Małgorzata Szymańska z kl.1c, 2 miejsce zajął Hubert Kwiatkowski z kl.1d, zaś na 3 miejscu 
uplasowała się Aleksandra Kuchta z kl.1d.  
Organizatorzy : p. Agnieszka Kobus, p. Merri Zacharian, p. Joanna Haftka.  



CONTROL otrzymał wyróżnie-
nie. 

Opiekun : p. Maciej Gburczyk 

      8 kwietnia nasi uczniowie 
wzięli udział w IV Festiwalu 

„Wesoła nutka" w Łasinie. 
Wszyscy wypadli bardzo do-
brze, a zespoły, w których 
wokalistami są nasi ucznio-
wie, zdobyły dwie najważ-
niejsze nagrody. 1 miejsce 
przyznano Zuzi Bernackiej  
z zespołem OUT OF CON-
TROL, a 2 miejsce - Mateu-
szowi Kalinowskiemu z ze-
społem HOPE. 

 Tego samego dnia  
w I Liceum Ogólnokształcą-
cym odbył się Międzyszkolny 
Konkurs Talentów „Chrobry 
Show”, w którym OUT OF 

            16 kwietnia 2016 r. odbył się XXIX 
Regionalny Konkurs Recytatorski w Radzy-

niu Chełmińskim poświęcony twórczości trzech 
poetek : Wisławy Szymborskiej, Marii Pawlikow-
skiej - Jasnorzewskiej oraz Agnieszki Osieckiej. 
Wśród grona laureatów znalazły się nasze uczen-
nice. Na 3 miejscu uplasowała się Patrycja 
Jaworska - kl.3e.  Wyróżnienia otrzymały : 
Kamila Szymanek - kl.2e oraz Martyna Cu-
kras - kl.3e.  

Opiekunowie : p. Sylwia Remus, p. Iwona Gaz-
decka 

znano właśnie jemu. Paweł po-
kazał trzy sztuczki, które za-
pewniły mu bezapelacyjne zwy-
cięstwo i ogromną sympatię 
widowni. 
Jest to druga z kolei statuetka 
dla naszego gimnazjum. 
Opiekun : p. Adriana Nowacka 
 

 

 Jak już wspomniano 
powyżej, uczniowie Gimna-
zjum nr 7 wzięli udział  
w Międzyszkolnym Konkur-
sie Talentów „Chrobry 
Show”.  
W kategorii plastycznej  
2 miejsce, za pracę pt. 
„Faun”,  zdobyła Kamila Siu-
dowska z kl. 3f. 

W kategorii muzycznej,  
za wykonanie piosenki 
„Feeling good”,  3 miejsce za-
jęła Marta Gronek z kl. 3f. 
 Najlepszym z najlep-
szych okazał się Paweł Woź-
niak z kl.3f, który swoim  po-
kazem iluzji zachwycił za-
równo jury, jak i publiczność. 
Statuetkę Chrobrego przy-

IV Festiwal „Wesoła nutka” 

              Konkurs „Niektórzy lubią poezję” 

Statuetka Chrobrego dla ucznia Gimnazjum nr 7 
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Konkurs ortograficzny „Złoty Byk” 

 Dnia 25 kwietnia przeprowadzono w Gimnazjum nr 7 eliminacje szkolnego konkursu 
„Złoty Byk”. 1 miejsce zdobył w nim Szymon Tur z kl.3d, 2 miejsce zajęła Emilia Bielska z kl.3e, 
zaś na 3 miejscu uplasował się Hubert Kwiatkowski z 1d. Szymon i Emilia reprezentowali naszą 
szkołę podczas międzygimnazjalnego konkursu. Miło nam poinformować, że Szymon Tur zajął  
w nim 2 miejsce. 
Organizatorzy : p. Iwona Gazdecka, p. Beata Grodowska 



 Uczniowie klasy 1a, którzy biorą 
udział w projekcie pt. „Lekkoatletyka  
dla każdego”, uczestniczyli w zawodach 
sportowych w ramach Orlen Warsaw Mar-
haton. 23 kwietnia w Warszawie czternaścio-

ro uczniów  Gimnazjum nr 7 miało okazję sta-
nąć do rywalizacji sportowej na dystansie  
1400 m ze swoimi rówieśnikami ze wszystkich 
niemal województw. Niestety, nikomu z na-
szych zawodników nie udało się stanąć na po-
dium, lecz zwycięzcami mogą się czuć wszyscy, 
którzy odważnie przystąpili do biegu.  
Naszą szkołę reprezentowali następujący ucz-
niowie : Martyna Walawander - klasa 2a  
oraz gimnazjaliści z kl. 1a : Wiktoria Smykow-
ska, Karolina Gronek, Weronika Midura, Julia 
Keller, Alicja Podlińska, Dominika Orgacka, 
Zuzanna Nowak, Julita Kraśnicka, Mateusz 
Biernacki, Patryk Ostrowski, Bartosz Reetz, 
Fabian Grodek, Mateusz Backhaus. 

Opiekunowie : p. Grażyna Chochliuk, p. Mi-
chał Dejewski, p. Beata Grodowska 

 22 marca odbył się etap 
miejski Turnieju Coca-Cola 
Cup. Zwyciężyła w nim druży-
na Gimnazjum nr 7 (Daniel 
Widz, Karol Żuchowski, Jakub 
Gula, Mateusz Plewa, Milan 
Lech, Cyprian Maciejewski, 
Mateusz Rumiński, Patryk 
Empel, Marcel Wszołek, Karol 
Maksajdowski). 

 W drugim etapie tur-
nieju, który odbył się w Brod-
nicy, nasi gimnazjaliści rów-
nież okazali się najlepsi  
i awansowali do kolejnej fazy 
rozgrywek. 

 Podczas rundy trze-
ciej zawodów zespół chłopców 
z Gimnazjum nr 7 uplasował 
się na 2 miejscu. 

 1 kwietnia przeprowa-
dzono pierwszą turę Turnieju 
Coca-Cola Cup  dla dziew-
cząt. Reprezentacja Gimna-
zjum 7 (Fatima Dytłow, Wik-
toria Rąbalska, Julia Wasze-
lewska, Patrycja Ciemna, 
Klaudia Szwagiel, Katarzyna 
Szeliga, Julia Sadowska, We-
ronika Bator, Wiktoria Sus) 

zdobyła 1 miejsce i zapewniła 
sobie awans do kolejnego eta-
pu zawodów.  

 22 kwietnia odbyła się 
druga runda turnieju piłkar-
skiego. Nasze gimnazjalistki 
zajęły w nim 4 miejsce.  

Opiekun chłopców : p. Bartosz 
Brudniewicz 

Opiekun dziewcząt : p. Dawid 
Staszewski 

Turniej Coca-Cola Cup 

LDK Orlen Warsaw Marhaton 
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Finał Wojewódzki XVIII Gimnazjady w Piłce Koszykowej Dziewcząt 

 26 kwietnia odbył się Finał Wojewódzki XVIII Gimnazjady  
w Piłce Koszykowej Dziewcząt. Reprezentacja naszej szkoły 
(Wiktoria Jarosz, Aleksandra Zmierczak, Oliwia Całbecka, Patrycja 
Tomala, Alicja Stankiewicz, Julia Gurajdowska, Małgorzata Krucz-

kowska, Wiktoria Jankowska, Martyna Drapała, Natalia Majkowska, Kamila Krywalska, Daria 
Miler, Klaudia Szramke) uplasowała się w nich na 4 miejscu. 

Opiekun : p. Marcin Gralak 



 29 kwietnia reprezen-
tacja  z Gimnazjum nr 7 
((Fatima Dytłow, Wiktoria 
Rąbalska, Julia Waszelewska, 
Patrycja Ciemna, Klaudia 
Szwagiel, Katarzyna Szeliga, 
Julia Sadowska, Weronika 
Bator, Wiktoria Sus) wzięła 

udział w Ćwierćfinale Woje-
w ó d z k i m  G i m n a z j a d y  
w Piłce Nożnej Dziewcząt. 
Nasze uczennice uplasowały 
się w nim na 2 miejscu. 
Opiekun : p. Dawid Staszew-
ski 
 

Krause, Mateusz Felski, 
Piotr Ostrowski, Klaudiusz 
Gołata, Seweryn Grzyb, Fa-
bian Grodek, Kacper Pągow-
ski, Bartosz Reetz, Julian 
Grzybowski, Jakub Węsier-
ski, Jakub Pepliński, Jakub 
Ostrowski, Dominik Wątro-
ba, Jakub Jędrych, Michał 
Łuczak. 

���������11 maja odbył się Finał 
Miejski XVIII Kujawsko – 
Pomorskiej  Gimnazjady  
w Lidze Lekkoatletycznej.  
Do walki o miano najlepszej 
drużyny lekkoatletycznej sta-
nęli uczniowie niemal  
ze wszystkich gimnazjów  
z Grudziądza. Po raz kolejny 
dziewczęta i chłopcy naszej 
szkoły okazali się bezkonku-

rencyjni. Tym samym wywal-
czyli awans do finału woje-
wódzkiego, który odbędzie się 
23 maja w Tucholi. 
Reprezentacja Gimnazjum  
nr 7 : 
Dziewczęta I skład – Ewe-
lina Kirsz, Karolina Gronek, 
Dominika Orgacka, Alicja 
Podlińska, Naja Kalinowska, 
Aleksandra Słomska, Natalia 
Nawotka, Wanessa Rokiciń-
ska, Natalia Majkowska, 
Magdalena Walisiewicz, Mar-
tyna Walawander, Maria 
Domżalska, Aleksandra  
Szkodowska, Lidia Gałczyń-
ska, Weronika Sieklicka.   
Chłopcy I skład – Szymon 

zjum nr 7 : Mateusz Bac-
khaus, Fabian Grodek, Bar-
tosz Reetz, Karolina Gronek, 
Natalia Malinowska, Domini-
ka Orgacka, Patryk Ostrow-
ski, Wiktoria Smykowska, 
Mateusz Biernacki, Mateusz 
Kalamarski, Seweryn Grzyb, 
Jakub Malinowski, Patryk 
Andrzejewski, Martyna Wa-
lawander, Magdalena Wali-
siewicz, Kacper Pągowski, 
Julian Grzybowski, Natalia 
Nawotka. 
Opiekunowie : p. Grażyna 
Chochliuk, p. Michał Dejew-
ski 

7 maja odbyły się  
na pięknym stadionie lekkoat-
letycznym Zawiszy Bydgoszcz 
zawody  regionalne Nestle 
Cup. Przeprowadzono je w ra-
mach programu „Lek-
koatletyka dla każdego”. 
Oczywiście nie mogło zabrak-
nąć w nich naszych uczniów  
z klas : 1a i 2a. Uczniowie mie-

li do wyboru 4 wieloboje ukie-
runkowane : skocznościowy, 
płotkarski, sprinterski  
oraz wytrzymałościowy. 
Wszyscy bardzo starali się 
osiągnąć jak najlepsze wyniki 
sportowe, aby uzyskać awans 
do zawodów ogólnopolskich, 
które planowane są w miesią-
cu wrześniu. Nie znamy jesz-
cze oficjalnych wyników, ale  
z całą pewnością można 
stwierdzić, że wszyscy wal-
czyli z ogromna wolą walki  
i determinacją, aby zająć jak 
najlepsze miejsce.   
Skład drużyny Gimna-

Ćwierćfinał Wojewódzki Gimnazjady w Piłce Nożnej Dziewcząt 

Finał Miejski XVIII Kujawsko - Pomorskiej Gimnazjady  
w Lidze Lekkoatletycznej 

Zawody lekkoatletyczne Nestle Cup 2016 
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chać muzyki, pójść do muzeum, do parku  
albo po prostu porozmawiać z bliskimi. Pamię-
tajmy, aby dobrze wychować młodzież, przede 
wszystkim trzeba z nią rozmawiać. Rozmowy 
z dziećmi są niesłychanie ważne, a  dodatkowo 
nic nie kosztują,  
 Nie każde dziecko jednak może sobie 
pozwolić na zupełne oderwanie się od rzeczy-
wistości szkolnej. Zdarza się, że dzieci muszą 
przeczytać zaległe lektury, powinny podcią-
gnąć wiedzę z przedmiotów, z którymi radzą 
sobie gorzej. Pamiętajmy jednak, że jeśli już 
trzeba się uczyć w wakacje, to w sposób nowy, 
odmienny aniżeli w szkole.� 

 Życzę Państwu wielu miłych, wspólnie 
spędzonych z dziećmi,  wakacyjnych chwil. 

Pedagog - Dorota Korzeniewska  
 

Recepta na udane wakacje 
Swoboda, brak obowiązków, trochę le-

nistwa to wakacyjne prawa każdego ucznia.  
Po długim wysiłku i koncentracji dziecko po-
winno się wyciszyć, pobyć z samym sobą, od-
robić zaległości w spaniu. Sytuacja ta jednak 
nie może trwać w nieskończoność. 
Dobry odpoczynek to taki, który daje satys-
fakcję. Doskonałym sposobem na wyzwolenie  
w sobie zadowolenia jest wysiłek fizyczny : 
pobudzając ciało, pobudzamy też umysł. Poza 
tym sport daje  wiarę w siebie i hart ducha,  
a te cechy bardzo się przydają w szkole. God-
ne polecenia są również wyjazdy na obóz spor-
towy czy choćby gry zespołowe na osiedlowym 
boisku. 
Dobrze jest poznawać podczas letniego wypo-
czynku nowe miejsca i ludzi. Jeżeli nie stać 
nas na sfinansowanie zorganizowanego wyjaz-
du dziecka, to pamiętajmy, że szeroką ofertę 
na wakacje przygotowują domy kultury. Mło-
dzież może za darmo wziąć udział w warszta-
tach, zajęciach twórczych. Intensywne zajęcia 
wakacyjne przynoszą lepsze efekty i bardziej 
rozwijają niż te, które prowadzone są w ciągu 
roku, kiedy to uczniowie są zmęczeni nauką  
i traktują je jako dodatkowy obowiązek, a nie 
przyjemność. 
Warto nauczyć dzieci, jak ciekawie spędzać 
czas wolny. Można im uzmysłowić,  że nie 
trzeba siedzieć przed telewizorem, kompute-
rem czy iść do supermarketu, żeby coś prze-
żyć. Warto natomiast poczytać książkę, posłu-

                      Kochane Mamy ! 

 Serdecznie zapraszamy Was 23 maja (poniedziałek) o godz. 
16.30 na spotkanie z okazji Dnia Matki. Zorganizowane ono będzie 
przy współpracy ze szkołą Pascal.  Miejsce uroczystości - sala gimna-
styczna Gimnazjum nr 7 w Grudziądzu.  
W programie: 
·  poezja, 
· „proza życia” –scenki kabaretowe, 
·  prezentacje muzyczne,  
·  rozstrzygnięcie konkursu,  
·  zabiegi kosmetyczne na dłonie (parafina, manicure), 
·  masaż karku,  
·  pomiar ciśnienia,  
·  losowanie nagród: manicure hybrydowy, kosmetyki Ziaja  ufun-

dowane przez gabinet Villa Uroda  oraz bilety do kina zasponso-
rowane przez Radę Rodziców. 

Uwaga: Ojcowie również mile widziani.  
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ul. Mikołaja z Ryńska 6 
86-300 Grudziądz 

Tel.:  564622657 
Faks: 6426588 

E-mail: 
grgimnr7@poczta.onet.pl 
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