Maj

Biuletyn dla rodziców
Gimnazjum nr 7
im. gen. Tadeusza „Bora” Komorowskiego
Rok 2013, numer 4

Miejski finał konkursu „Mam Talent”
kich Dni Trzeźwości.
W
czasie przeglądu
opiniowano 13 występów dzieci i młodzieży
szkół
podstawowych
i gimnazjów w różnorodnych kategoriach:
śpiew, taniec, sztuka
cyrkowa, gra na instrumencie. Poza turniejem wystąpiły zespoły taneczne z Ogniska Pracy Pozaszkolnej oraz Rocet Move יִs
z Gimnazjum nr 7.
17 maja odbył
się w naszym gimnazjum miejski finał konkursu „Mam Talent”.
Zorganizowano
go
we współpracy z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Centrum
Profilaktyki i Terapii
w ramach Grudziądz-

1 miejsce w konkursie
w y ś pi e w a ł a
uczennica
Gimnazjum nr 12 - Marika
Andrik.
Otrzymała
ona nagrodę głównąrower. 2 miejsce zajął
duet : Marta Gronek
i Lidia Gałczyńska
ze Szkoły Podstawowej nr 16. Na 3 miej-

scu uplasowała się
uczennica reprezentująca nasze gimnazjum
Paulina
Mroczka. Oczarowała ona jury i publiczność utworem zespołu
Dżem
pt.
„Zapal świeczkę”.
Komisja bardzo
wysoko oceniła poziom
tegorocznych prezent acji.
Szczególnie
wzruszały
występy
najmłodszych uczestników przeglądu.
Fundatorami nagród
byli : firma „Żal-Met”
oraz współorganizatorzy konkursu. Słodycze
dla uczestników przeglądu dostarczyła firma „Piekarnia - Ciastkarnia Bogdan Jarząb”.

Dzień Europejski
Dnia 17 maja odbył się również w naszej szkole
Dzień Europejski. Nauczyciele języków obcych przygotowali dla uczniów wiele atrakcji. Impreza rozpoczęła
się od koncertu gimnazjalistów. Uczniowie zaśpiewali
piosenki w języku angielskim, niemieckim i rosyjskim.
Przed społecznością szkolną wystąpili : Szymon Hausman, Mateusz Sornat, zespół Watermeloneband, Julia Knak, Małgorzata Maliszewska
oraz uczniowie kl.3e i kl.1e.
Organizatorzy koncertu : p. Dariusz Miller, p. Merri Zakharyan, p. Kamilla Senica
Ciąg dalszy informacji o Dniu Europejskim - str. 4
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Świąteczna kwesta uliczna
Dnia 15 marca wolontariusze Szkolnego Koła PCK naszego gimnazjum uczestniczyli w wielkanocnej kweście ulicznej na terenie miasta Grudziądza. Jej celem była zbiórka funduszy na pomoc
materialną dla najuboższych mieszkańców. Dzięki zaangażowaniu naszej młodzieży niewątpliwie
udało się poprawić klimat świąt wielu potrzebującym.
Opiekun : p. Mirosław Piwowarczyk

Pieszy Rajd Gwiaździsty XII „Szlakiem Kopernika” i XIV „Powitanie Wiosny”
16 marca odbył się rajd zorganizowany przez SKKT „Piechur” przy SP 15 oraz Wydział Edukacji UM w Grudziądzu. Jego uczestnicy przemaszerowali około 10 km na trasie : Tarpno – Góra Zamkowa – Plac Miłośników Astronomii – Os. Kopernika - OSW nr 2 przy ul. Kasprowicza. Gimnazjum
nr 7 reprezentowało 6 uczennic. Podczas rajdu odbył się konkurs pt. „Szlakiem Mikołaja Kopernika
i Powitanie Wiosny”. Nasze gimnazjalistki z klasy 1e : Sandra Węglerska i Aleksandra Dąbrowska
zajęły w nim 1 miejsce.
Opiekunowie: p. Agnieszka Magdowska, p. Michał Magdowski

Pierwszy Dzień Wiosny w naszej szkole
Dnia 21
marca uczniowie
naszego gimnazjum
powitali
na wesoło długo
oczekiwaną wiosnę. Gimnazjaliści stworzyli miłą
atmosferę,
przebierając się
za uprzednio wylosowane przez
przewodniczących klas postacie. Serca rówieśników i nauczycieli podbiły

przebrania klasy 3f (zamiana
płci) oraz 3g (celebryci). Na wyróżnienie zasłużyła również
klasa 2g, której uczniowie zaprezentowali styl „dresowy".
Tego dnia po raz kolejny
odbył się szkolny etap konkursu „Mam Talent". Zdolni
uczniowie zaprezentowali swoje
umiejętności taneczne oraz muzyczne. Największą przychylność jury zyskała Paulina Mroczka z klasy 3c. W jej
wykonaniu usłyszeliśmy utwór
pt. „Apologize" z repertuaru
Timbalanda. Drugie miejsce

zdobył duet z klasy 2h-Maja
Modliszewska i Maciej Jeleniewski, zaś na trzecim miejscu
uplasowała się Ewelina Wiśniewska z klasy 1d, która
oczarowała wszystkich swoim
głosem.

„Giełda zawodów”

Niebawem uczniowie
klas trzecich staną przed trudnym wyborem-zdecydują, w jakiej szkole będą kontynuować
naukę. Chcąc ułatwić trzecioklasistom podjęcie tej trudnej
decyzji, 29 kwietnia zorganizowano spotkanie z przedstawicielami atrakcyjnych na rynku
pracy zawodów. Wzięli w nim
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udział : żołnierz zawodowy major Marcin Gut, fotograf Stanisław Dzierzbicki, monter
instalacji sanitarnych - Andrzej Dziadkowiec.
Goście zaprezentowali wykonywane przez siebie zawody.
Opowiedzieli o ich zaletach
i wadach oraz predyspozycjach
niezbędnych do ich wykonywania. Poznaliśmy ludzi, którzy
lubią swoją pracę i wykonują ją
z autentycznym zainteresowa-

niem i pasją.
Dodatkowo Pan Stanisław
Dzierzbicki przybliżył młodzieży ofertę szkoły Cechu Rzemiosł Różnych. Gimnazjaliści
mieli okazję przekonać się,
że również kształcenie zawodowe może być drogą do sukcesu.
Organizatorzy: p. Dorota Korzeniewska, p. Iwona Kruk Makowska, p. Tomasz Węgielewski
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XIII Rajd Pieszy „Wiosna w przyrodzie”
Dnia 20 kwietnia odbył się marsz pieszy zorganizowany przez SP5 w Grudziądzu. Jego uczestnicy przemaszerowali 11 km na trasie : Tarpno –Nowa Wieś – Świerkocin – Mokre – „Ścieżka przyrodniczo-leśna Białochowo”. Naszą szkołę reprezentowało 9 uczennic. Podczas rajdu odbył się konkurs pt.
„Rola lasu w przyrodzie”. Sandra Węglerska i Aleksandra Dąbrowska z kl.1e zajęły w nim 2 miejsce.
Opiekunowie : p. Agnieszka Magdowska, p. Irena Studzińska

Drzwi Otwarte w „Siódemce”
10 maja odbyła się impreza promująca nasze gimnazjum. Na uroczystość przybyło
wielu uczniów szkół podstawowych. Mieli oni okazję poznać
pana dyrektora i dowiedzieć się
więcej o gimnazjum, w którym
– być może – rozpoczną naukę
we wrześniu. Dodatkowo
o kwestiach związanych
ze sportem opowiedzieli na-

uczyciele wychowania fizycznego, chcąc tym samym zachęcić
do nauki w klasach o profilu
sportowym.

zyczny z piosenkami w języku
angielskim, nad których wykonaniem czuwał p. Dariusz Miller.

Imprezę uświetniły występy naszych uczniów. Zaprezentowali się: szkolny kabaret
pod opieką p. Adriany Nowackiej, zespół taneczny z klasy
2h oraz zespół wokalno - mu-

Na zakończenie gimnazjaliści oprowadzili gości po budynku szkoły. Mamy nadzieję,
że pozostawiliśmy miłe wrażenia i z większością spotkamy się
w nowym roku szkolnym.

Dziesiąty spektakl zespołu teatralnego „Omega”
oraz jego parafrazy, w której
zderzono ideał romantycznej
miłości z realiami współczesnego blokowiska.

Dnia 14 maja zespół teatralny „Omega” z Gimnazjum
nr 7 wystawił sztukę
pt. „Wolny przekład z Szekspira” przygotowaną w ramach
konkursu dla amatorskich grup
teatralnych Grudziądzka Kieszeń Sceniczna. Scenariusz
współtworzony przez uczniów
zespołu powstał z połączenia
wybranych scen Szekspirowskiego dramatu „Romeo i Julia”
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W spektaklu oglądaliśmy bal
u Kapuleta, a także pojedynki
rodu Montekich z Kapuletami,
wzruszającą miłość wyznawaną
w najsłynniejszej scenie balkonowej i desperacką walkę o jej
trwanie…
Scenografię w postaci stylizowanego balkonu z czasów Szekspira przygotowała Sara Figurska, za multimedialną scenografię do sztuki i tło muzyczne
odpowiadali Błażej Ziętarski
i Cezary Krasiński.

Krasiński-kl.3e, Mateusz Małecki-kl.1d, Patryk Milczarek kl.3g, Jagoda Ossowska-kl.3d,
Julia Ostaszewska-kl.2e, Krystian Ostrowski-kl.2e, Paweł
Piontkowski-kl.2e, Klaudia Szamotalska-kl.3d, Kamil Urbanowski-kl.2e, Kinga Wasilewska
-kl.2e, Błażej Ziętarski-kl.3e.
17 maja odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie konkursu. Miło nam poinformować,
że zespół teatralny „Omega”
otrzymał wyróżnienie w kategorii sztuk gimnazjalnych.
Reżyser : p. Sylwia Remus

W spektaklu wystąpili:
Karol Beyrowski-kl.2e, Paulina
Chara-kl.3d, Mateusz Dziadkowiec-kl.2d, Sara Figurskakl.3d, Zuzanna Gurbin-kl.2e,
Natalia Jabłońska-kl.2e, Paulina Kałahurka-kl.3d, Magdalena Kostrzewska-kl.2c, Aleksandra Kowalczuk-kl.2e, Cezary
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Wykładowcy z Centrum Chemii w Małej Skali UMK w Gimnazjum nr 7

W dniu 16 maja gościliśmy po raz pierwszy w Gimnazjum nr 7 wykładowców z Centrum Chemii w Małej Skali
UMK w Toruniu : p. Dominikę
Lipińską oraz p. Monikę In-

czewską. Obie panie przygotowały wspaniałe warsztaty chemiczne dla uczniów naszej
szkoły. Uczestniczyło w nich
133 gimnazjalistów. Uczniowie
klas pierwszych otrzymywali
i badali właściwości poszczególnych
składników powietrza,
uczniowie klas drugich powtórzyli wiadomości z kwasów
i wodorotlenków, a uczniowie
klas trzecich badali palność węglowodorów, a także przeprowadzili destylację alkoholu.

Gimnazjaliści, którzy wzięli
udział w warsztatach, byli bardzo zadowoleni. Mieli niecodzienną okazję poznawać piękno chemii poprzez doświadczenia nie tylko wykonywane
na lekcji, ale także w formie
zabawy, której towarzyszyła
eksplozja pozytywnych emocji.
Organizator : p. Tomasz Węgielewski

Dzień Europejski
Z okazji Dnia Europejskiego przeprowadzono w naszym gimnazjum wiele konkursów.
1. Konkurs „Familiada” zorganizowano dla uczniów klas
drugich. Pytania dotyczyły wielu dziedzin życia codziennego,
szkoły, sportu, pogody, jak również sprawdzały znajomość gramatyki angielskiej oraz niemieckiej. Trzyosobowe reprezentacje klas połączono w cztery drużyny. Najlepszą z nich
okazał się zespół klasy 2a
i klasy 2b : Kamil Heberlein,
Marcel
Tabaka,
Oskar
Świątkowski, Jakub Bollin,
Kamil Pokornicki, Patryk
Kalinowski.
Organizatorzy : p. Weronika
Klimek, p. Svetlana Zaikina
2. Konkurs „1 z 10” dotyczył
zagadnień związanych z krajami niemieckojęzycznymi. Zwyciężył w nim Rafał Urawski
– kl.1d, 2 miejsce zajął Mateusz
Piasta–kl.2e,
zaś
na 3 miejscu uplasował się
Kacper Ossowski–kl.2e .
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Organizatorzy : p. Kamilla Senica, p. Weronika Klimek
3. W „Konkursie wiedzy
o krajach anglojęzycznych”
wygrała drużyna klasy 3g :
Amadeusz
Abramowski,
Sandra Orylska, Paulina
Kekenmeister.
Organizatorzy : p. Małgorzata
Kaczmarek, p. Agnieszka Kobus
4. Konkurs „Najlepszy kraj
Unii Europejskiej” przeprowadzono dla wszystkich chętnych klas. Uczniowie dekorowali swoje sale lekcyjne zgodnie z wybranym przez siebie
krajem. W konkursie wzięło
udział 12 klas. Zwyciężyły
w nim : klasa 2h oraz klasa 1e
- Portugalia (opiekunowie:
p. Urszula Grynda i p. Beata
Grodowska), klasa 1c – Niemcy ( opiekun : p. Kamilla Senica), klasa 2e – Polska ( opiekun: p. Anna Marzec).
5. Do konkursu robienia
pizzy przystąpiło 33 uczniów.
Jury przyznało aż dwa
pierwsze miejsca. Jedno

z nich należy do uczennic
kl.2c - Magdaleny Górnej,
Weroniki Pacuszki, Aleksandry Reetz, Pauliny Wilc ze w s kie j,
a
d r u gi e do uczniów kl.1a - Nikolasa
Wilemskiego
i
Pawła
Ostrowskiego. 2 miejsce zajęli uczniowie kl.1f -Paweł
Ejzygman, Laura Pniewska,
Weronika Robalewska, Jesica
Wróblewska,
Adrian
Zwolicki. Na 3 miejscu uplasowali się uczniowie kl.1d Katarzyna Felska, Karolina
Rączka,
Ewelina
Wiśniewska oraz Martyna Ziejka.
Organizatorzy : p. Julia Śliwińska, p. Merri Zakharyan
6. W konkursie plastycznym
„Jedna Europa - bogactwo
kultur – widokówka z wakacji” wyróżniono dwie prace :
Oliwii Swergal z kl.2e oraz
Agnieszki Cybulskiej z kl.1f.
Organizator : p. Iwona Karczewska - Pokorska
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Laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych
HISTORIA
LAUREACI
Katarzyna Dejewska-kl.3c
Agnieszka Sadowska-kl.3g
Łukasz Ciszewski-kl.3g
Nauczyciele prowadzący :
p. Jolanta Kowalczyk,
p. Sylwia Zwara
GEOGRAFIA
LAUREAT
Agnieszka Sadowska-kl.3g
Nauczyciel prowadzący :
p. Beata Lewicka

CHEMIA
LAUREACI
Michał Strycharczyk-kl.3e,
Błażej Ziętarski-kl.3e
FINALISTA
Amadeusz Abramowski-kl.3g
Nauczyciel prowadzący :
p. Tomasz Węgielewski
JĘZYK ANGIELSKI
LAUREAT
Amadeusz Abramowski-kl.3g
FINALISTA
Martika Górska-kl.1e
Nauczyciele prowadzący :
p. Małgorzata Kaczmarek,
p. Dariusz Miller

JĘZYK POLSKI
FINALIŚCI
Karolina Kazimierska-kl.2d,
Monika Czerwińska-kl.2d
Nauczyciel prowadzący :
p. Beata Grodowska
FIZYKA
FINALIŚCI
Amadeusz Abramowskikl.3g
Błażej Ziętarski-kl.3e
Nauczyciel prowadzący :
p. Janusz Kujawski

Międzyszkolny Konkurs Historyczny „Żołnierze Wyklęci Bóg, Honor, Ojczyzna”
W
dniu
11 kwietnia odbyło się w Urzędzie
Miejskim
rozstrzygnięcie Międzyszkolnego Konkursu Historycznego „Żołnierze Wyklęci – Bóg,
Honor, Ojczyzna”. Patronat
nad nim objęli : Prezydent Grudziądza - Robert Malinowski
oraz Przewodniczący Rady Miejskiej - Arkadiusz Goszka.
Celem konkursu było
podkreślenie pamięci o Żołnierzach Wyklętych poprzez pokaza-

nie różnych wymiarów osobistej,
środowiskowej i społecznej roli
pamiątek, miejsc i wydarzeń
związanych z bohaterami powojennego podziemia niepodległościowego. Przeprowadzono go
w dwóch kategoriach : malarskiej i literacko-historycznej.
W uroczystości rozdania
nagród uczestniczyli między innymi : Wiceprezydent Grudziądza - Przemysław Ślusarski,
Przewodniczący Rady Miejskiej
– Arkadiusz Goszka oraz Naczelnik Wydziału Edukacji –
Andrzej Cherek. Miło nam po-

informować, że uczennica
Gimnazjum nr 7 - Marta Sobolewska z kl.1f zajęła
1 miejsce w kategorii literackiej
za wiersz pt.
„Żołnierze Wyklęci”. Wyróżnienia zaś otrzymały : Katarzyna Dejewska z kl.3c, Zuzanna Gurbin z kl.2e, Agata
Lewandowska
z
kl.1f,
Agnieszka Cybulska z kl.1f.
Nauczyciele prowadzący :
p.
Iwona
KarczewskaPokorska, p. Sylwia Zwara

Wojewódzki Konkurs Ekologiczno - Przyrodniczy „Bliżej ekologii”
13 kwietnia odbył się
2 i 3 etap V edycji
Konkursu
PrzyrodniczoE k o lo gi cz ne g o
„Bliżej ekologii”
pod patronatem
europosła Janusza
Zemke
oraz I edycja konkursu prac
indywidualnych pod hasłem:
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„Sposoby oszczędzania energii
w moim domu”. Przedsięwzięcia przeprowadzono w Zespole
Szkół Inżynierii Środowiska
w Toruniu. W wymienionych
konkursach uczestniczyli nasi
uczniowie. Miło nam poinformować, że Mateusz Magalski z kl.1d zajął 1 miejsce
w województwie w kategorii prac indywidualnych,

natomiast Kacper Ossowski
z kl.2e został jednym z sześciu laureatów konkursu
„Bliżej ekologii”. W Toruniu
Gimnazjum nr 7 reprezentowali
także : Sara Figurska - kl.3d,
Adrianna Chojnacka -kl.2d,
Mateusz Dziadkowiec - kl.2d,
Sergiusz Jabłoński - kl.2e.
Opiekun : p. Mirosław Piwowarczyk
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Konkurs pięknego czytania z języka angielskiego
Dnia 30 kwietnia przeprowadzono w naszej szkole
konkurs pięknego czytania
z
języka
angielskiego
dla uczniów klas pierwszych.

Zwyciężyła w nim Martyna
Ziejka z kl.1d, na 2 miejscu
uplasowali się : Mateusz
Małecki - z kl.1d, Martika
Górska - z kl.1e, zaś 3 miej-

sce zajęła Julia Knak z kl.1f.
Organizatorzy : p. Julia Śliwińska, p. Merri Zakharyan

Konkurs ortograficzny
8 maja odbył się w Gimnazjum nr 7 konkurs ortograficzny dla uczniów klas I-III.
1 miejsce zajęła w nim Pau-

lina Kekenmeister - kl.3g,
2 miejsce - Monika Czerwińska - kl.2d, zaś 3 miejsce
zdobyła Kinga Rezmer -

kl.2e.
Organizatorzy : p. Beata Grodowska, p. Urszula Grynda

Konkurs recytatorski z języka rosyjskiego
Dnia 14 maja przeprowadzono w naszej szkole konkurs recytatorski z języka rosyjskiego. Zwyciężyła w nim

Aleksandra Dąbrowska kl.1e, 2 miejsce zajęła Barbara Ratajczyk - kl.1e, zaś
na 3 miejscu uplasowała się

Nicoletta Mrozik - kl.1e.
Organizator : p. Merri Zakharyan

Akademia Aktywnego Gimnazjalisty
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Mistrzostwa Gimnazjum nr 7 w Gimnastyce Sportowej

25 marca odbyły się Mistrzostwa Gimnazjum 7 w Gimnastyce Sportowej. Jak co roku
klasy reprezentowane były
przez minimum 2 dziewczynki
i 2 chłopców, którzy zgłaszali
się ochotniczo do występu.
W zakres wieloboju gimnastycznego dla dziewcząt wcho-

dziły następujące konkurencje :
układy ćwiczeń - na ławeczce
gimnastycznej, na matach,
skok rozkroczny przez kozła
wzdłuż. Chłopcy zmierzyli się
zaś z układami ćwiczeń na drążku (wymykiem i odmykiem), na matach i skokiem
kucznym przez skrzynię
wszerz.
Każda konkurencja
oceniana była według kryteriów w skali od 0 do 10. Suma
wieloboju rozstrzygała o zajętym miejscu w klasyfikacji końcowej. Zawody wyłoniły najlepszą trójkę dziewcząt i chłopców.
1 miejsce zdobyli :

Paulina Listopadzka-kl.2e,
Marcin Bartoszyński-kl.2b,
2 miejsce zajęli : Agnieszka
Ochendal-kl.2d, Miłosz Szablewski-kl.2b, zaś na miejscu 3 uplasowali się : Karolina Olczyk-kl.1a, Mateusz
Pakulski-kl.3g.
Puchar
dla
najlepszej
drużyny
otrzymali chłopcy z klasy
3c : Bartosz Maziarz, Konrad Skopiński, Paweł Pawski i Damian Wróblewski.
Organizator:
szewski

p.

Dawid

Sta-

Turniej Piłkarski Coca - Cola Cup 2013

W kwietniu odbyła się
kolejna edycja prestiżowego
Turnieju Piłkarskiego CocaCola Cup. W pierwszej rundzie
eliminacyjnej drużyna dziewcząt z Gimnazjum 7 (Wiktoria

Barczak, Nadine Piór, Weronika Michalska, Paulina Polakowska, Klaudia Grzebińska,
Klaudia Frąckiewicz, Klaudia
Kołodziejczak, Patrycja Kostrzewska, Marta Lewandowska) zajęła 1 miejsce, zaś
w drugiej rundzie nasze gimnazjalistki uplasowały się
na 3 miejscu.

dowski, Kamil Pokornicki,
Aleksander Śmiejewski, Dawid
Elminowski, Jakub Nowakowski, Piotr Piechocki) w pierwszej i drugiej rundzie turnieju
zajęła 1 miejsce, zaś w rundzie
trzeciej została pokonana przez
zespół z Kowalewa.

Reprezentacja
chłopców
(Łukasz Gebauer, Karol Wierzchowski, Marcin Bartoszyński,
Jakub Bollin, Błażej Lewan-

Opiekun chłopców: p. Bartosz
Brudniewicz

Opiekun dziewcząt : p. Dawid
Staszewski

Vena Cross Festival 2013
21 kwietnia uczniowie naszej szkoły, jako zwycięzcy finału wojewódzkiego w sztafetowych biegach przełajowych, reprezentowali województwo kujawsko – pomorskie w finale ogólnopolskim w zawodach Vena Cross Festival. W Łodzi reprezentacja Gimnazjum nr 7 już po raz drugi mogła stanąć do walki z najlepszymi szkołami w Polsce w biegach przełajowych. Po bardzo zaciętej rywalizacji
dziewczęta (Anna Jasińska - kl.3a, Eliza Megger - kl.1a, Magdalena Knak - kl.3d, Karolina Stępień kl.1a, Paulina Miler - kl.1a, Malwina Chorab - kl.3c, Aleksandra Ronowska - kl.1a, Weronika Michalska - kl.2a, Paulina Polakowska - kl.2h) zajęły 8 miejsce, zaś chłopcy ( Jakub Tomaszewski - kl.3a,
Dawid Elminowski - kl.3a, Mateusz Jabłoński - kl.2a, Konrad Warczak - kl.2a, Nikolas Wilemski kl.1a, Karol Mokwa - kl.1a, Patryk Korycki - kl.1a, Daniel Dronka - kl.3a, Miłosz Dziedziech-kl1a)7 miejsce.
Opiekunowie : p. Jarosław Czubaszek, p. Michał Dejewski
Rok 2013, numer 4

Str. 7

Gimnazjum nr 7
im. gen. Tadeusza „Bora”
Komorowskiego
ul. Mikołaja z Ryńska 6
86-300 Grudziądz

Finał wojewódzki XV Kujawsko –Pomorskiej Gimnazjady

Tel.: 564622657
Faks: 6426588
E-mail: grgimnr7@poczta.onet.pl

w Piłce Koszykowej Dziewcząt

OPRACOWANIE BIULETYNU :
Izabela Szymkowicz

30 kwietnia reprezentacja dziewcząt Gimnazjum nr 7 ( Katarzyna Kuszajewska, Agata Sosnowska, Patrycja Warzocha, Paulina
Winnicka, Julia Kaczmarek, Oliwia Kalinowska, Marcelina Antosik, Julia Ciesielska, Paulina Gołębiowska, Wiktoria Kowalewska, Aleksandra
Rolewicz, Karina Skopińska) uczestniczyła w finale wojewódzkim
XV Kujawsko-Pomorskiej Gimnazjady w Piłce Koszykowej Dziewcząt.
Drużyna naszych koszykarek zajęła w nim 4 miejsce.
Opiekun : p. Marcin Gralak

Mistrzostwa Grudziądza w Lidze Lekkoatletycznej
Dnia 13 maja odbyły się
Mistrzostwa Grudziądza w Lidze Lekkoatletycznej. Bardzo
dobrze zaprezentowała się
w nich drużyna dziewcząt
i chłopców z Gimnazjum

nr 7, zajmując w zawodach
1 miejsce. Nasi uczniowie
awansowali do finału wojewódzkiego XV Kujawsko –
Pomorskiej Gimnazjady w Lidze Lekkoatletycznej. Indywi-

dualnie najlepsze wyniki osiągnęli : Katarzyna Granica
w biegu na 100 m p/płotki
oraz Jakub Tomaszewski
w biegu na 300 m.

Indywidualne Mistrzostwa Miasta Szkół Gimnazjalnych w Lekkiej Atletyce
16 maja przeprowadzono na stadionie Olimpii Indywidualne Mistrzostwa Grudziądza w Lekkiej Atletyce. Nasi uczniowie zdobyli podczas
nich 23 medale. Prowadzona
była również punktacja druży-

nowa, którą uczniowie z Gimnazjum nr 7 wygrali, otrzymując w nagrodę puchar ufundowany przez Prezydenta Grudziądza, pana Roberta Malinowskiego.

Cieszy nas fakt, że
podczas
tych
zawodów
17 uczniów zakwalifikowało się
do Mistrzostw Województwa
w Lekkiej Atletyce, które odbędą się 28 maja w Świeciu.

Mistrzostwa Województwa w Lidze Lekkoatletycznej
20 maja odbyły się Mistrzostwa
Województwa w Lidze Lekkoatletycznej.
Drużyna chłopców
(Jakub Pasis, Mateusz Pakulski, Mateusz
Jabłoński,
Marcin Bartoszyński, Miłosz Mąka, Damian
Michalski, Daniel Dronka,
Paweł Pawski, Jakub Tomaszewski, Konrad Warczak,
Dawid Elminowski, Igor Jabłoński, Miłosz Dziedziech,
Sebastian Uszler, Marcel
Tabaka) z Gimnazjum nr 7
zdobyła w nich 1 miejsce,

zaś dziewczęta (Katarzyna
Granica, Daria Żyła, Klaudia Kołodziejczak, Zofia Dulemba, Anna Jasińska, Magdalena Knak, Katarzyna Dejewska, Eliza Megger, Karolina Stępień, Paulina Polakowska, Laura Dubanowska,
Karolina Podolska,
Malwina Chorab, Marta Ślażyńska) zajęły 2 miejsce.
Jest to ogromny sukces naszych młodych lekkoatletów.
Cieszy nas również fakt, że
chłopcy zapewnili sobie
awans do Finału Ogólnopolskiego Gimnazjady w Lidze
Lekkoatletycznej, który od-

będzie się w czerwcu w Białymstoku. Wygrali oni również
bieg
sztafetowy
4x100 m i zakwalifikowali
się do Ogólnopolskich Biegów Sztafetowych „Vena
Sport Festival 2013”. Oto
skład zwycięskiej sztafety :
Miłosz Mąka, Jakub Pasis,
Marcin Bartoszyński, Damian Michalski. Sztafeta
dziewcząt (Katarzyna Granica, Daria Żyła, Magdalena
Knak, Katarzyna Dejewska)
również stanęła na podium na 3 miejscu.
Opiekunowie : p. Cezary Markuszewski, p. Michał Dejewski

