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* 

Witajcie w drugim, patriotycznym, numerze 

naszego szkolnego pisemka! Znajdziecie w nim: coś 

poetyckiego, coś patriotycznego i coś sportowego 

ze szczyptą technologii. 

Jeśli sami macie pomysł na ciekawy artykuł, 

napiszcie do nas na adres: 

mlodzidziennikarze7@gmail.com. 

 Redakcja  

 

MOŻEMY  SIĘ  POCHWALIĆ… 

… laureatami  konkursów! 
  

Oto kilkoro laureatów w wybranych 

konkursach: 
 

Bogdan Jabłoński – mam 13 lat i jestem 

uczniem klasy 7a. Ostatnio zdobyłem 

wyróżnienie w międzyszkolnym konkursie 

literackim „Cudze chwalicie, swego nie 

znacie”. Na ostatniej stronie gazetki 

przeczytacie fragment mojej pracy, 

która brała udział w tym konkursie.  

 

Duet: Borys Kozłowski i Karolina 

Żurawska – laureaci konkursu piosenki 

patriotycznej. 

Do której klasy chodzicie? 

- Jesteśmy uczniami klasy 4d. 

- Gracie na jakichś instrumentach? 

Borys: Ja gram na gitarze 

i na keyboardzie. 

- Podobało się wam, kiedy na widowni 

było dużo osób? 

- Karolina: Tak, było super. Bardzo 

dobrze się czuję, nie czuję stresu. 

 

Marta Smolarek, która zajęła II miejsce 

w konkursie piosenki patriotycznej: 

Mam 13 lat i chodzę do klasy 7a. 

W wolnym czasie często gram na gitarze 

i na pianinie. Lubię też rysować. 

W przyszłości chciałabym być grafikiem 

komputerowym. 

Uwielbiam Japonię! Uczę się też języka 

japońskiego i bardzo często rysuję stylem 

mangi. Uwielbiam muzykę. Bardzo lubię 

słuchać Shawna Mendesa. 
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JESIENNE SPOTKANIE POETYCKIE 
 

 23. października 2017 r. w ramach Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek 

Szkolnych w naszej szkolnej bibliotece odbyło się spotkanie poetyckie z p. Małgorzatą 

Padyjasek, która na co dzień uczy biologii, a mało kto wie, że po godzinach pracy – jest 

poetką i autorką słów do gimnazjalnego hymnu szkolnego. 

 Wspólnie czytaliśmy poezję p. Małgorzaty i tworzyliśmy swoje wiersze podczas 

warsztatów kreatywnego pisania. Oto efekty naszej pracy. Tematem przewodnim było 

słowo „motyl”: 
 

Motyl 

Z kwiatka na kwiat, wprost pod wiatr. 

Sam, samiutki, malutki, lata motylek leciutki. 

Czy to deszcz, czy to słońce nie poddaje się. 

Na każde wezwanie spełnia swoje zadanie. 

                                            Annonim 
 

Zachód 

Usiadł motyl na progu dnia. 

Wyciąga z promieni co się da. 

Słońce mu macha na pożegnanie. 

Będzie musiał poczekać na nie. 

                                       Łezka 
 

Życie 

Delikatnie jak skrzydła motyla. 

Spadają liście na taflę wody. 

W takich chwilach mi się przypomina 

Wir tej cudownej przyrody. 

                                     Łezka 
 

Motyl 

W powietrzu pływa 

Delikatnie jak kwiatu płatki 

W kierunku słońca chyba 

Leci motyl i wita kwiatki. 

                                    Łezka 

 

 

 

 

 

*** 

Motyl biciem skrzydeł wita nowy dzień 

Ich szum jest jak poezja 

Kolory motyla są słowami 

Które czyta wiatr 

Wiersz długi 

Trwał tydzień 

Potem kolory zbladły 

Skrzydła odrętwiały 

Resztki poezji poleciały 

Z wiatrem 
 

Ale gdzieś na krzewie 

Wisi kokon. 

Pewnego dnia 

Wyjdzie z niego 

Nowy poeta. 

I wiatr znowu będzie 

Miał, co czytać. 

                                  Be 
 

Motyl 

Ma dwa wachlarze zrobione z czegoś cieńszego 

niż jedwab. 

Porusza się z gracją, którą ma mało kto. 

Mało widoczny, jednak gdy go ujrzysz, podbije 

twe serce. 

Kim jest? Na pewno nie człowiekiem. 

Owad, lecz nie ważka, nie biedronka. 

To motyl. 

                                                              Pe 

                                                                        Fot. Podczas wspólnego tworzenia wierszy. 

 

 
 

 

Młodzi Dziennikarze 
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DZIEŃ TECHNOLOGII 
 

 W czwartek 26 października br. w szkole odbył się Dzień Technologii. Z tej 

okazji uczniowie mogli inaczej niż zazwyczaj spędzić czas, ze szczyptą technologii, która 

na każdym kroku zaczyna nas przecież otaczać. Z okazji tego dnia przygotowano dla nas 

wiele konkursów i innych atrakcji. Klasy 5-7 uczestniczyły w międzyklasowej rywalizacji, 

do której użyto aplikacji Kahoot! Była to świetna zabawa i okazja do integracji klasowej. 

Odbył się również konkurs fotograficzny pt. „Barwy jesieni”. Spośród pięknych zdjęć 

wybrano te najładniejsze i tak zwyciężyła Julia Mucharska. 

 Sporym zainteresowaniem cieszył 

się konkurs plastyczny „Mój awatar”, 

w którym uczniowie mogli zaprezentować 

swoje talenty i wyobraźnię. I miejsce zajęła 

Nadia Rejs (jej praca obok ). 

 Swoimi zdolnościami mogli 

popisywać się również graficy, którzy 

rywalizowali w konkursie na logo telewizji 

szkolnej TV721. Wygrał projekt Marty 

Smolarek. 

 Uważam jednak, że tego dnia największym zainteresowaniem cieszyły się kody 

QR. 5 tajemniczych kodów  z zagadkami rozwieszono w obu budynkach naszej szkoły. 

Na pewno niejeden uczeń szukający ich, mógł poczuć się jak słynny Sherlock Holmes. 

Prawidłowe odpowiedzi należało podać w specjalnym punkcie na I piętrze. W Dzień 

Technologii nie zapomniano też o uczniach klas trzecich gimnazjum, którzy w przyszłym 

roku będą wybierać swoje przyszłe szkoły. Specjalnie dla nich na 5. godzinie lekcyjnej 

zorganizowano spotkanie z przedstawicielami Zespołu Szkół Technicznych oraz Zespołu 

Szkół Samochodowych w Toruniu. 

 Dzień Technologii był świetną zabawą. Różnorodne konkursy i atrakcje sprawiły, 

że każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Takie dni w naszej szkole powinny odbywać się 

częściej. 

Kasia Szeląg z kl. 3d 

 

 

 W tym samym dniu w budynku przy ul. Bema 

z okazji „Dnia Technologii” odbył się konkurs dla klas 

czwartych. Był to turniej ortograficzny „Kahoot”. Brały 

w nim udział 4 drużyny 3- osobowe. W konkursie udział 

wzięli: 4A- Tymon,Filip i Franek, 4B - Maja, Brajan 

i Kinga, 4C - Martyna, Nikola; 4D - Karol, Dawid 

i Zosia (wspaniały członek Samorządu Uczniowskiego). 

Wszystko zakończyła wygrana klasy 4C , na drugim 

miejscu znalazła się 4A i trzecia klasa to 4D. 

Borys Kozłowski z kl. 4d 
 

Fot. Klasy 4 podczas Turnieju Ortograficznego 
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  PATRIOTYCZNA AUDYCJA MUZYCZNA 
 

 9. listopada w czwartek 

do naszej szkoły zawitał zespół 

muzyczny z Toruńskiej Orkiestry 

Symfonicznej, który wyglądał jakby 

przybył prosto z Krakowa. Podczas 

występu pana Wiesława publiczność 

oszalała z radości. Na 6. godzinie 

lekcyjnej można było pośpiewać 

lub zatańczyć do piosenek: Lajkonik, 

Dalej chłopcy, dalej żywo, Krakowiaczek czy Mazurek. 

 W budynku na ul. Bema patriotyczna audycja muzyczna odbyła się 10. listopada 

w piątek. 

Kacper Piskorski z kl. 7b 

 

TYDZIEŃ TOLERANCJI 
 

 Od 13 do 17 listopada obchodziliśmy 

w szkole Tydzień Tolerancji. W ramach tego 

tygodnia odbyły się między innymi  projekcja filmu 

o Nicku Vujcicu, który opowiadał o nękaniu 

w szkole i tolerancji w stosunku do innych ludzi. 

W projekcji filmu brały udział klasy 5-7 

i gimnazjalne. W czwartek 16 listopada wybrane 

klasy, między innymi moja klasa 7a, poszły 

do Areny Toruń na mecz siatkówki połączony 

z rozdaniem nagród w konkursie plastycznym 

promującym tolerancję. W holu na I piętrze zawisły 

też symboliczne parasolki, a każdy uczeń mógł przyczepić na parawanie swoją „parasolkę” 

z hasłem „Tolerancja to…”, „Warto być życzliwym, bo…”. 

Bogdan Jabłoński z kl. 7a 

IIIII 

MISTRZOSTWA SZKOŁY W SZACHACH 
 

 7 listopada w SP 7 przy ul. Bema 

w małej sali gimnastycznej odbyły się 

mistrzostwa szkoły w szachach. Zawody 

trwały od godz. 9.00 do 13.30. Sędzią był 

p. Andrzej Michalski. Zawody w kategorii 

klas podstawowych wygrał Szymon Zając, 

w kategorii klas gimnazjalnych – Maurycy 

Sokulski. Organizatorem konkursu był 

p. Michał Sokulski, który prowadzi koło 

                                                                           szachowe w naszej szkole. 

Bogdan Jabłoński z kl. 7 
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WIECZORNICA PATRIOTYCZNA 
 

 13 listopada, o godzinie 17:00 odbyła się w SP 7, przy ulicy Bema 66, 

Wieczornica Patriotyczna. Początkowo na miejsce wydarzenia została wybrana stołówka 

szkolna, ale z powodu dużej liczby gości całość przeniesiono do sali gimnastycznej. 

 Najważniejszym punktem programu było spotkanie z panem porucznikiem 

Alojzym Jedamskim, który opowiadał o swoich przeżyciach podczas II wojny światowej 

i po drugiej wojnie światowej. Odwiedził nas również pan Kazimierz Wach, prezes 

Toruńskiego Oddziału Światowego Związku Armii Krajowej, który gościł na wieczornicy 

w zeszłym roku. W organizacji pomógł Klub Historyczny im. Armii Krajowej-Łasin. 

Wywiad z p. Alojzym, podobnie jak w zeszłym roku przeprowadziła Maja Chodakowska. 

Na klarnecie zagrał Ignacy Krzemkowski z kl. 4a, a recytatorami byli uczniowie klasy 5a: 

Zuzanna Kujawska, Wiktoria Elszkowska i Adam Kazimierczak. W wieczornicy brały 

udział trójki klasowe, a także rodzice, dziadkowie, nauczyciele i dwie drużyny harcerskie. 

 Tego wieczoru odbył się także konkurs piosenki patriotycznej, w którym 

uczniowie klas 5-7 zaprezentowali piękne utwory patriotyczne, a publiczność śpiewała wraz 

z nimi. I miejsce zajął duet: Karolina Żurawska i Borys Kozłowski z kl. 4d z piosenką 

„Jesteśmy Polką i Polakiem” (zdj. na 1 stronie pisemka), II miejsce zajęła Marta Smolarek 

z kl. 7a, która zaśpiewała przejmująco „Dziewczynę z granatem”, a III miejsce zajął Antoni 

Nowaczyk z kl. 6c. W jury zasiedli: p. Dyrektor Iwona Fechner-Sędzicka, p. Małgorzata 

Padyjasek, p. Alojzy Jedamski, p. Kaziemirz Wach oraz p. Aleksandra Jankowska-Wojdyło. 

 Podczas wieczornicy odbyła się również projekcja sondażu patriotycznego, 

stworzonego przez uczniów klas siódmych i p. Darię Neumann; można go obejrzeć tu: 

https://www.youtube.com/watch?v=egzy9VJuGqY&feature=youtu.be). 

Młodzi Dziennikarze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                Fot. Uczniowie podczas występów 
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DYREKTOR POD  LUPĄ 

 

  

 Rozpoczynamy cykl wywiadów „…pod lupą”, dzięki któremu nauczyciele, 

uczniowie i pracownicy naszej szkoły pozwolą nam się lepiej poznać. Na pierwszy ogień 

wybraliśmy Dyrektora naszej szkoły – panią Iwonę Fechner-Sędzicką, którą poprosiliśmy 

o dokończenie zdań… 
 

Lubię… ludzi, atmosferę i zapach świąt, ogień płonący w kominku i aktywny wypoczynek 

na łonie pięknej przyrody. 
 

Nie lubię… arogancji i obojętności. 
 

Wzrusza mnie… dobroć ludzi okazywana w najmniej spodziewanych momentach i każdy 

gest ludzkiego serca. 
 

Największą wartością dla mnie jest… miłość, to ona czyni nas ludźmi. 
 

Cenię sobie ludzi, którzy… mają marzenia i traktują innych w sposób, w jaki sami 

chcieliby być traktowani. 
 

W wolnych chwilach najczęściej…aktywnie wypoczywam – zimą jeżdżę na nartach, a 

latem żegluję z mężem i przyjaciółmi. 
 

Kiedy pada deszcz… szukam tęczy i czekam na słońce. 
 

Boję się… ludzkiej bezduszności. 
 

Kiedy nikt nie widzi… nie robię nic szczególnego, zajmuję się codziennymi sprawami. 
 

Marzę o tym, aby pojechać… do Xi’an zobaczyć z bliska terakotową armię oraz miejsce, 

w którym prawdopodobnie znajduje się mauzoleum, które wzniósł dla siebie Qin Shi Huang 

Di - pierwszy cesarz Chin. 
 

Marzę o tym, aby choć na jeden dzień… całkowicie zapomnieć o troskach i spędzić czas z 

rodziną w jakimś niesamowitym miejscu, np. na solnisku Salar de Uyuni. 
 

Najbardziej lubię jeść… potrawy, które przygotowujemy wspólnie z rodziną. 
 

Wybrałam zawód nauczyciela, bo… to piękny zawód, który pozwala mi uczestniczyć w 

rozwoju i dorastaniu niezwykłych młodych ludzi, pomagać im twórczo wyrażać siebie i 

samodzielnie dochodzić do wiedzy, w sposób sprawiający im i mnie radość. 
 

Szkoła daje mi… możliwość obcowania z bardzo wyjątkowymi ludźmi – nauczycielami i 

uczniami. Ci pierwsi wykorzystując swoje pasje, wiedzę i pomysłowość zachęcają tych 

drugich do poznawania, myślenia i działania. 
 

Gdybym miała czarodziejską różdżkę… zwolniłabym bieg czasu. 
 

Materiał opracowała: Marta Smolarek z kl. 7a 

 



 

 

 

 

BLOGujemy… 

 

 Tych z Was, którzy próbują swoich sił w blogowaniu zachęcamy do blogowania 

razem z nami na: www.blogsiodemki.blogspot.com. Poniżej znajdziecie fragment 

konkursowej pracy o Tony’m Haliku Bogdana Jabłońskiego z kl. 7a (wyróżnienie 

w międzyszkolnym konkursie literackim „Cudze chwalicie, swego nie znacie”). 

 

Toruń 16.10.2017 r. 

Drogi Mirku! 
 

 Bardzo dziękuję za twój ostatni list, w którym opisałeś mi wrażenia z lektury 

książki o wielkich podróżnikach. Zakończyłeś list słowami ,,Szkoda, że wśród Polaków nie 

było takich wielkich odkrywców i podróżników.” W tym liście chciałbym Ci jednak 

udowodnić, że pod tym względem Polacy wcale nie byli gorsi od przedstawicieli innych 

narodów. Wręcz przeciwnie! Często właśnie nasi rodacy jako pierwsi zapuszczali się 

w nieznane tereny i odkryli wiele fascynujących rzeczy. Do Polaków, którzy odkrywali 

tajemnice świata w dwudziestym wieku należał między innymi Tony Halik. Ostatnio 

przeczytałem jego książkę pod tytułem ,,180 000 kilometrów przygody” i chciałbym 

podzielić się z tobą wrażeniami z lektury (…). 

Opisałem Ci tak dokładnie tę książkę, ponieważ wielu rzeczy w niej 

przedstawionych nie dokonał przed Halikiem nikt inny. Mało kto w jego czasach osiągnął 

tyle co on. Powinien być dla wszystkich Polaków przykładem powiedzenia: ,,Cudze 

chwalicie, swego nie znacie”. Serdecznie polecam ci książkę ,,180 000 kilometrów 

przygody”. Przeczytaj ją, a wówczas zrozumiesz jak wielki wkład w odkrywanie świata 

wnieśli nasi rodacy. 

 Pozdrawiam Cię serdecznie, już nie mogąc doczekać się naszego spotkania, 

kiedy będę mógł Ci opowiedzieć więcej o słynnych polskich podróżnikach. 

 Bogdan 
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