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Z ŻYCIA SZKOŁY
CO? GDZIE? KIEDY? 

(BYŁO...JEST...BĘDZIE...)
                

     
– Szkolne Przygody Gangu Słodziaków
– 70–lecie Szkoły Podstawowej nr 7 im. 

Stanisława Staszica w Tczewie
– Spotkanie absolwentów SP 7
– Dzień Edukacji Narodowej
– Plebiscyt „Nauczyciel NAJ”
– Wybory do Samorządu Uczniowskiego
– Dyskoteka
– XI Festiwal Twórczości Kociewskiej
– Strefa śmiechu



Szkolne Przygody Gangu Słodziaków

 Klasa I A wzięła udział w akcji „Szkolne Przygody Gangu Słodziaków”,
która ma inspirować dzieci do codziennego czytania.

    Dzieci wraz z rodzicami czytały opowieści słodziaków w domu i z 
nauczycielem w klasie. 
       Odbył się również Dzień Głośnego Czytania „Przygód gangu 
Słodziaków” w bibliotece szkolnej. Pani Zdzisława Mszanowska zaprosiła 
dzieci do czytania opowieści „Lisek-Lucek”. Dzieci słuchały i odpowiadały 
na pytania dotyczące tekstu.



  Następnie otrzymały kolorowanki z jednym z bohaterów opowiadania.
Chętne dzieci z klasy I A wzięły udział w konkursie plastycznym 
zorganizowanym przez sklep BIEDRONKA.



Życzymy im wygranej!

 
Opracowała Julia Podjacka



 JUBILEUSZ  SZKOŁY  PODSTAWOWEJ  NR  7 
IM.  STANISŁAWA  STASZICA

W  TCZEWIE

  Dnia 11 października obchodziliśmy 70-lecie powstania Szkoły 
Podstawowej nr 7 w Tczewie.

    To piękny wiek, więc trzeba go było godnie uczcić. Do tej uroczystości
przygotowywaliśmy się prawie rok. Uczniowie zapoznawali  się z historią
szkoły, a nauczycielki - Z. Mszanowska,
K. Garska, J. Włodarczyk-Surdacka, B. Rokita, R. Warnke  i  D. Żyśko -
pod czujnym okiem pani dyrektor K. Bazy pisały historię szkoły, do której
dołączono wspomnienia byłych uczniów, nauczycieli i rodziców, znalazły się
tam także wiersze i opowiadania naszych uczniów. Tak powstała książka
pt. „Podążać śladami przeszłości”. 



Przygotowania  to  także  różnego  rodzaju  konkursy  plastyczne.  Prace
uczniów   na  temat  naszego  patrona  Stanisława  Staszica  oraz  Szkoły
Podstawowej nr 7 w Tczewie upiększyły hole szkoły. 
Nad całością plastyczną, jak zwykle czuwała pani Roma Warnke. 

Główne uroczystości obchodziliśmy 11 października, ponieważ zostały one
połączone z miejskimi obchodami Dnia Edukacji Narodowej.

Jak  tradycja  głosi  tak  wielką  uroczystość  rozpoczęliśmy  od wniesienia
sztandaru  (Poczet  Sztandarowy  w  składzie;  Paweł  Czerwiński,  Anna
Jurczyk, Paulina Kobiela – nasi byli uczniowie, a dziś nauczyciele SP 7) i
odśpiewania hymnu szkoły.
Następnie Natalia Wiśniewska (nasza była uczennica, dziś nauczycielka)
wraz z Rafałem Kubikiem (były uczeń „7”, dziś mąż naszej nauczycielki i
rodzic  naszych  uczniów)  powitali  wszystkich  zebranych  i  rozpoczęli
uroczystość obchodów 70-lecia Szkoły Podstawowej nr 7 im. Stanisława
Staszica w Tczewie.



 Prezydent Miasta  p. Mirosław Pobłocki wręczył Nagrody Prezydenta
Miasta  Tczewa  wyróżniającym  się  nauczycielom  tczewskich  Szkół
Podstawowych i Gimnazjów. 
Z naszej szkoły nagrodę otrzymały: p. Katarzyna Baza, P. Karolina Garska i
p. Monika Podjacka. 



  Następnie  p.  dyrektor  Jan  Kur  wręczył   Nagrody  Dyrektora
nauczycielom  i  pracownikom  Szkoły  Podstawowej  nr  7  w  Tczewie  –
otrzymali  je:  Bożena  Danecka,  Zofia  Gromowska,  Józef  Hetmański,
Krzysztof Korinth,   Aleksandra  Ormianin,  Aleksandra  Sperling,  Teresa
Szydlik,  Katarzyna  Trojanowska,  Roma  Warnke,  Justyna  Włodarczyk-
Surdacka i Lech Wysocki. 

Pan  dyrektor  poinformował  także  zebranych,  że  pani  Zdzisława
Mszanowska i  pan Lech Wysocki otrzymali  z rąk Kuratora pomorskiego
medal  Komisji Edukacji Narodowej.



  

  Po nagrodzeniu wszystkich wyróżnionych Rada Rodziców – w składzie
Monika Iwicka-Waruszewska, Magdalena Stolarska i Magdalena Marchel –
przekazała  Dyrektorowi  Szkoły  nowy  sztandar.  Pan  dyrektor  przyjął
sztandar  i  w  imieniu  całej  społeczności  szkolnej  złożył  przyrzeczenie  i
ucałował Sztandar Szkoły Podstawowej nr 7 w Tczewie.
Następnie  dziekan  ks.  proboszcz   Krzysztof  Stoltmann  poświęcił
sztandar.



 Po  tych  uroczystościach  odbyła  się  akademia,  na  której  uczniowie
(przebrani w mundurki szkolne, jakie nosili ich pradziadkowie, dziadkowie,
czy  też  rodzice)   przedstawili  historię  naszej  szkoły  ukazaną  na  tle
wydarzeń  historycznych  w  naszym  kraju.  Scenariusz  napisała  pani
Zdzisława Mszanowska, a uczniów przygotowały pani Karolina Garska i pani
Justyna Włodarczyk-Surdacka.



 
Oprawę muzyczną stanowiły piosenki śpiewane przez uczniów „7” przez
ostatnie  70  lat.  Dziś  zaśpiewał  je  nasz  szkolny  chór  pod  batutą  pani
Moniki Podjackiej i pani Teresy Szydlik.



Wystąpił także zespół kociewski pod opieką pani Zofii Gromowskiej i pani
Zdzisławy Mszanowskiej.



Po  akademii  nasi  najmilsi  goście,  czyli  emerytowani  dyrektorzy  szkoły,
nauczyciele  i  pracownicy  administracji  zostali  szczególnie  powitani.  Na
pamiątkę  dzisiejszego  dnia  otrzymali  książkę  „Podążać  śladami
przeszłości”.



Na  zakończenie  -   przybyli  goście  wręczali  na  ręce  pana  dyrektora
prezenty szkole oraz wygłaszali  okolicznościowe przemówienia.



 Wystąpili między innymi: Prezydent Tczewa Mirosław Pobłocki, były
dyrektor SP 7 p. Zdzisław Bergiel, były Prezydent Tczewa p. Zenon Odya,
P. Józef Ziółkowski, delegacja emerytowanych nauczycieli i pracowników
administracji  w  składzie  p.  Halina  Kreft,  p.  Grażyna  Jażdżewska  i  p.
Renata Pawłuszek, p. Monika Iwicka-Waruszewska – przewodnicząca Rady
Rodziców, dyrektorzy szkół  podstawowych i  gimnazjów, przedstawiciele
Związków  Zawodowych,  Dyrektor  Miejskiej  Biblioteki  publicznej  p.
Krzysztof Korda i inni.



 
 Na zakończenie wyprowadzono stary i nowy sztandar. Uroczystość
zakończyła się odśpiewaniem hymnu państwowego. 





Poczęstunek  dla  gości  przygotował  pan  Krzysztof  Korinth-  nasz
szkolny  kucharz,  a  nad  całością  estetyczno-kelnerską  czuwała  pani
Małgorzata  Samp  (Witkowska,  gdyby  się  ktoś  nie  domyślał  –  to
podpowiadamy – oczywiście nasza była uczennica i nauczycielka 
j. angielskiego) ze swoimi uczennicami z Zespołu Szkół Ekonomicznych w
Tczewie.

Serdecznie  dziękujemy  wszystkim  sponsorom,  naszym  byłym  uczniom,
Radzie Rodziców i  wszystkim,  dzięki  którym przepięknie  świętowaliśmy
naszą „siedemdziesiątkę”.
                                  
                                                                                                                         Od redakcji



SPOTKANIE  ABSOLWENTÓW

       Dnia 11 października, w związku z obchodami 70-lecia powstania
Szkoły Podstawowej nr 7 w Tczewie, odbyło się spotkanie absolwentów z
nauczycielami, którzy kiedyś pracowali w „7”.
O godzinie 1700 odbyła się uroczysta Msza św. z okazji Jubileuszu 70-lecia
Szkoły Podstawowej nr 7 im Stanisława Staszica w Tczewie.
 Msza koncelebrowana przez proboszcza tutejszej parafii 
ks. K. Stoltmanna i naszego katechetę ks. dr B. Kozłowskiego. Modliliśmy
się za pomyślność  szkoły oraz za zmarłych uczniów i  pracowników tej
szkoły.
Po  mszy  we  wspólnym  marszu  przeszliśmy  do  szkoły,  gdzie  zrobiliśmy
sobie wspólne zdjęcie. 



Następnie  odbyło  się  spotkanie  absolwentów:  zwiedzanie  klas,  czytanie
kronik szkolnych, oglądanie dawnych filmów i pokazy zdjęć. A wszystko to
przy pysznym torcie i pachnącej kawie. 



Wszystkich zaskoczyła  frekwencja i  to,  że „swoją 70-latkę staruszkę”
odwiedziły  całe  pokolenia  –  czasami  nawet  trzy  pokolenia  z  tej  samej
rodziny.







Miłe były spotkania dawnych nauczycieli ze swoimi uczniami, czy też
spotkania między nauczycielami,  ale najwspanialsze były te niesamowite
wspomnienia.
 Do zobaczenia  za następne 10 lat.

                                                                                                       Od redakcji



 Dzień Edukacji Narodowej

  

   Z okazji Dnia Edukacji Narodowej życzymy wszystkim 
pracownikom szkoły jak najserdeczniejsze życzenia, spełnienia 
marzeń, dobrych, grzecznych i mądrych uczniów i samych 
słonecznych dni w życiu osobistym. 

                     Redakcja gazetki „Zwariowana siódemka”

Niech Wam nie zbraknie nigdy zdrowia,
Niech szko a w dom si  wspólny zmienia!ł ę
Praca wychowawcy to praca nie atwa,ł
Bo cz sto leniwa i krn brna jest dziatwa.ę ą
Kocha ona figle i ch tnie si  czubi,ę ę
Lecz stroni od ksi ki, uczy  si  nie lubi.ąż ć ę
Trzeba du o zdrowia, du o czasu straci ,ż ż ć
Aby umys  ucznia rozwin , wzbogaci ,ł ąć ć
Który gdy doro nie, dopiero zrozumie,ś

Jak jest w yciu ci ko, gdy si  ma o umież ęż ę ł  



Plebiscyt „Nauczyciel NAJ”
      
Samorząd Uczniowski zorganizował z okazji Dnia Edukacji Narodowej 
plebiscyt pt.: „Nauczyciel NAJ”. 

A oto wyniki plebiscytu, kategorie i zwycięzcy.

Nauczyciel Najbardziej Szalony           - Cezary Wójcik

Nauczyciel Najbardziej Pomysłowy        - Bożena Danecka

Najzabawniejszy Nauczyciel               - ks.Bogdan Kozłowski

Nauczyciel o najmilszym głosie            - Anna Poniewska
                                           i Natalia  Wiśniewska 
                                          
Najbardziej Gestykulujący Nauczyciel      - Marta Rembiasz

Nauczyciel mający porządek na biurku     - Magdalena Fraszkiewicz

Nauczyciel Najbardziej Tajemniczy         - Barbara Rokita



Wybory do
SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 We  wrześniu  uczniowie  z  klas  IV-VIII  wybrali  nowy  Samorząd
Uczniowski. 
  Kandydaci prowadzili uczciwą kampanię, wywiesili plakaty z propozycjami
zmian w szkole.

A oto wyniki wyborów:
Paweł Burdon – przewodniczący 81 głosów
Alina Myrda – zastępca przewodniczącego 66 głosów
Kamila Guzmann - sekretarz 33 głosy
Marta Bawół – członek 31 głosów
Alicja Surdacka – członek 26 głosów
Martyna Bronowicka – członek 21 głosów
Nadia Drząszcz – członek 13 



Serdecznie gratulujemy i do pracy...

Opiekunki Samorządu Uczniowskiego:
Anna Poniewska
Monika Podjacka
Barbara Rokita

                                                            Opracowała p. B. Rokita

DYSKOTEKA

   Dnia  23  października  odbyła  się  w  naszej  szkole  dyskoteka  dla
wszystkich klas.

 Dyskoteka została zorganizowana przez Radę Rodziców z okazji 70-lecia
Szkoły Podstawowej nr 7 w Tczewie.



Oprawą muzyczną zajął się pan Rafał Krupka, uczniowie otrzymali małe „co
nieco” od Rady Rodziców.  



Sam pan dyrektor też „zaszalał”  

DZIĘKUJEMY RADZIE RODZICÓW

                                                                    Od redakcji



XI  FESTIWAL  TWÓRCZOŚCI  KOCIEWSKIEJ
IM.  ROMANA  LANDOWSKIEGO

   Dnia 24 października odbył się XI Festiwal Twórczości Kociewskiej im. 
Romana Landowskiego w kategorii: recytacje.
Naszą szkołę reprezentowali:
Marika Wąsik 
Maria Stolarska     

Julia Muszyńska
Szymon Podjacki



Martyna Bronowicka

Amelia Kasprowicz



Zuzanna Sawczak

Zuzia  Sawczak  zajęła  I  miejsce,  a  Amelka  Kasprowicz  otrzymała
wyróżnienie.  Serdecznie  gratulujemy  i  cieszymy  się  z  godnego
reprezentowania  naszej  szkoły.  Obie  dziewczyny  przygotowała  pani
Karolina Garska.



Jury z finalistami:

                                                                                           Od redakcji
                                                                                                                          

 



Strefa śmiechu

 – Dlaczego akurat zdecydowali cie si  na jamnika? - pyta ś ę
znajomy znajomego.

– Mam czworo dzieci i chcia em, eby wszystkie mog y ł ż ł
g aska  go równocze nie.ł ć ś

W a ciciel pewnego psa skar y si  ł ś ż ę
weterynarzowi:

– Mój Reks jest coraz bardziej leniwy!
– Sk d ten wniosek?ą
– Wcze niej, jak chcia  wyj , to przynosiś ł ść ł

smycz. Teraz podaje mi kluczyki do 
samochodu!

-Mamusiu, spójrz, nasz pies wygl da ą
zupe nie jak wujek Marian.ł
- Synku, nie powinno si  tak mówi ...ę ć
- My lisz , mamo, e ten pies zna ś ż
wujka Mariana i mog oby mu by  ł ć
przykro?

 



 Gazetkę redagują pod opieką pani Zdzisławy Mszanowskiej:

 Zuzanna Sawczak, Wiktoria Dus, Wiktoria Tuszyńska, Amelia Kasprowicz, 

Julia Podjacka,Weronika Olszewska. 

Opracowanie graficzne – pani Dorota Żyśko.                                 


