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1. „Śniadanie…” 
2. „Dzień dla …” 
3. XXIX Rajd… 
4. Spotkanie z ... 
5. Zbiórka... 
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1. „Droga do …” 
2. Międzynarodowy 
Dzień... 
3. Andrzejki 
4. Mikołajki ... 
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1. XXVI Rajd… 
2. „Spotkanie …” 
3. „Dzielne …” 
4. Jasełka 
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1. „Jaskiniowe…” 
2. Walentynki 
3. Konkurs … 
4. „Moja mała…” 
5. Tłusty czwartek 
6. Spotkanie z... 
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1. Dzień Kobiet 
2. Międzyszkolny… 
3. XI Rajd Pieszy… 
4. Pierwszy Dzień... 
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1. Historyczny … 
2. Apel … 
3. „Centrum …” 
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1. „Droga …” 
2. XI Jesienne… 
3. Wizyta … 
4. „Opowieść…” 
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1. Mikołajki … 
2. Idą święta… 
3. Spotkanie... 
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1. „Pasja do …” 
2. 27. Finał WOŚP 
3. Marsz ... 
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1. Dzień … 
2. Warsztaty ... 
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1. Zimowy… 
2. Wycieczka … 
3. Narodowe … 
4. Rajd Pieszy ... 
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Konkursy 13, 
14 

Sport 15, 
16 

 D n i a  1 8 
marca zawitali  
do  Szkoły Podsta-
wowej nr 8  nasi 
przyszli uczniowie 
wraz z ich rodzica-
mi. 

Przybyłych gości 
powitał dyrektor 
SP8 - pan Marek 
Szymkowicz. Na-
stępnie odbyła się 
część artystyczna. 
Goście podziwiali 
występy naszego 
zespołu wokalnego 
oraz grup tanecz-
nych. Klasa 4a 
przygotowała scen-
ki i piosenki nawią-

zujące do „Akademii 
Pana Kleksa”. Nie 
mogło oczywiście za-
braknąć elementów 
sportowych. Wszyscy 
z zainteresowaniem 
obejrzeli pokaz judo 
w  w y k o n a n i u 
uczniów klasy 4b 
oraz akrobacje lekko-
atletyczne uczennic  
z klas 5a i 6a. 

 Po części arty-
stycznej rodzice zo-
stali zaproszeni  
do kawiarenki, gdzie 
mogli porozmawiać  
z nauczycielami.  
W tym czasie nasi 
najmłodsi goście 
uczestniczyli w zaję-
ciach świetlicowych, 

podczas których wy-
konywali wiosenne 
prace plastyczne. 
Wzięli również udział 
w zajęciach sporto-
wych : pokonywali tor 
przeszkód, próbowali 
swoich sił w skokach 
przez skakankę.  

Dzieci miały też oka-
zję zobaczyć, jak wy-
glądają klasy prze-
znaczone dla edukacji 
wczesnoszkolnej.  

Starsi uczniowie przy-
gotowali dla małych  
gości gry i zabawy, 
pokazy chemiczne, 
ciekawostki przyrod-
nicze, matematykę  
po angielsku na weso-
ło oraz zmagania  
z ortografią. Po wyko-
naniu zadań dzieci 
zostały nagrodzone 
słodkimi upominka-
mi. 

 Dużym zainte-
resowaniem cieszyła 
się również fotobud-
ka, w której można 
było zrobić pamiątko-
we zdjęcia z logo na-
szej szkoły. 

 

Biuletyn dla rodziców 

„Drzwi otwarte” 
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gich uczestniczyli w XXIX 
Rajdzie Pieszym „Odzyskanie 
Niepodległości - 1918”. Przy-
gotowała go Szkoła Podsta-
wowa  nr 12. 

Dzieci podczas wędrówki 
miały możliwość poznania 
przepięknych terenów nasze-
go miasta położonych nad Wi-
słą. Wspinały się na Górę 

 Dnia 21 listopada od-
było się w naszej szkole pod-
sumowanie akcji, która pole-
gała na zbiórce owoców drzew 
leśnych. Została ona zorgani-
zowana przez Centrum Edu-
kacji Ekologicznej w Grudzią-
dzu.  

 Dzieci z klas pierw-
szych i drugich naszej szko-
ły bardzo zaangażowały się  
w pomoc zwierzętom  
w okresie zimy i zostały  
za to nagrodzone upominka-
mi. 

 

Garnizonową, pokonywały 
przeróżne przeszkody.  

 Podczas rajdu ucznio-
wie rywalizowali w konkur-
sach na różnych poziomach 
edukacyjnych. Miło nam po-
informować, że wśród zespo-
łów gimnazjalnych  I miejsce 
zdobyła drużyna naszej szko-
ły. 

 W przeddzień 100-
lecia narodowego święta ucz-
niowie klas pierwszych i dru-

 8 listopada uczniowie 
klas pierwszych i drugich na-
szej szkoły uczestniczyli  
w akcji „Śniadanie daje moc". 
Dzieci przypomniały sobie 

zasady zdrowego odżywiania, 
higieny przygotowania posił-
ków oraz znaczenia śniadania 
dla naszego organizmu. 
Wszyscy z wielką ochotą za-
brali się do przyrządzenia 
śniadania z wykorzystaniem 
zdrowych produktów. Na sto-
łach pojawiły się kanapki, 

twarożki, sałatki i napoje.  

 Do pomocy w przygo-
towanie zdrowego śniadanka 
włączyły się koleżanki  
ze Szkolnego Koła PCK, które 
działa w naszej szkole  
pod opieką p. Agnieszki Ko-
bus. 

„Śniadanie daje moc” 

Zbiórka owoców drzew leśnych 

XXIX Rajd Pieszy „Odzyskanie Niepodległości - 1918” 
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„Dzień dla Niepodległej” 
  Dnia 9 listopada odbyły się w naszej szkole uroczystości  
z okazji 100 – lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Naj-
młodsi  uczniowie uczestniczyli we wzruszającym apelu oraz za-
jęciach, które przybliżyły im postać marszałka Józefa Piłsudskie-
go. Na zajęciach plastycznych wykonali różne prace związane  
z nadchodzącym świętem.  

        Spotkanie z panią dietetyk 
 13 listopada  uczniowie klas drugich spotkali się z panią dietetyk 
- Iwoną  Bielaszewską z Centrum Dietetycznego Projekt Zdrowie. Dzieci 
dowiedziały się, czym zajmuje się dietetyk. Uzupełniły wiedzę na temat 
zasad zdrowego odżywiania, zbudowały piramidę zdrowia i uczestniczy-

ły w zabawach utrwalających zdobyte wiadomości. 
Organizatorzy : p. Anita Rodzińska, p. Anna Markowska 



kursowych okazała się klasa 

1a. 

  W czasie uroczystości 
Karol Lisowski oraz Kacper 
Starko z klasy 3d, w ramach 
projektu edukacyjnego, przy-
gotowali dla młodszych kole-
gów i koleżanek prezentację 
„Wiem, co jem”. 

Organizatorzy: p. Dorota Ko-
rzeniewska, p. Iwona Kruk-
Makowska, p. Katarzyna Pta-
szyńska, p. Karolina Szyma-
niuk  

 15 listopada społecz-
ność szkoły włączyła się  
w akcję profilaktyczną z oka-
zji Światowego Dnia Rzuca-
nia Palenia. 

Podczas imprezy odbyły się 
dwa konkursy : dla uczniów 

klas pierwszych i drugich 
oraz czwartych, piątej, szóstej 
i siódmej pod wspólną nazwą 
„Droga do zdrowia”.  

Najmłodsi uczniowie kroczyli 
drogą zdrowia, zdobywając 
punkty w poszczególnych ka-
tegoriach konkursowych. Od-
powiadali na pytania doty-
czącej zdrowej żywności, se-
gregacji śmieci, zasad zdro-
wego stylu życia. 

Najlepsza w zmaganiach kon-

a później pomagali je segrego-
wać  na mikołajowej poczcie. 
Stroili choinkę i dekorowali 
smaczne pierniczki.  

 Po skończonej pracy 
dzieci spotkały się z Mikoła-
jem, który wręczył wszystkim 
słodki upominek. Na koniec 
zajęć uczniowie wypili wraz  
z nim pyszne kakao.  

Organizatorzy : p. Anita Ro-
dzińska, p. Anna Markowska 

 

 6 grudnia klasy drugie 
odwiedziły Wioskę Św. Miko-
łaja w „Miasteczkolandii”. 
Dzieci uczestniczyły w zaba-
wach ruchowych oraz w zaję-
ciach warsztatowych. Ucznio-
wie poczuli się jak mieszkań-

cy Laponii. Razem z elfami, 
śnieżynkami oraz panią Mi-
kołajową poznali wszystkie 
tajniki magii świąt. Dzieci 
zobaczyły, jak funkcjonuje 
poczta na biegunie. Uzmysło-
wiły sobie fakt, że elfy muszą 
włożyć mnóstwo pracy, aby 
każde dziecko dostało swój 
wymarzony prezent.  

Drugoklasiści, aby spotkać 
się z Mikołajem, musieli wy-
konać różne zadania. Naj-
pierw pisali do niego listy,  

     „Droga do zdrowia” 

Międzynarodowy Dzień Pluszowego Misia 
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 Dnia�23 listopada obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Plu-
szowego Misia. Podczas spotkania klas zerowych, pierwszych i dru-
gich zaprezentowano : wierszyki, piosenki, życzenia dla jubilata. 
Dla gości przygotowano  konkursy. Odbyła się także  krótka dysko-
teka przy „misiowej” muzyce. 

                             Andrzejki 

 Uczniowie klas pierwszych oraz dru-
gich uczestniczyli w wesołej zabawie andrzej-
kowej w „Galaktyce”. Brali udział w zabawach 
ruchowych, konkursach oraz wróż-
bach. Stworzyli także twórcze budowle.  

         Mikołajki drugoklasistów 



ty”.  Jest to gromada koedu-
kacyjna Związku Harcerstwa 
Polskiego w V Szczepie Żywio-
ły im. phm. Tadeusza Maślon-
kowskiego „Sosny”. Zrzesza 
ona dzieci z klas 1-2 naszej 
szkoły. 

Na pierwszych zbiórkach ucz-
niowie dowiedzieli się, kim są 

szkoła włączyła się w akcję 
przebiegającą pod patrona-
tem MEN „Razem na Świę-
ta". 21 grudnia gościliśmy 
podopiecznych Warsztatów 
Terapii Zajęciowej, dla któ-
rych  w jasełkach wystąpili 
najmłodsi uczniowie. 

Przedświąteczne spotkanie 
nabrało wyjątkowo uroczyste-
go charakteru. Jasełka  
i wspólnie śpiewane kolędy 
wprowadziły wszystkich  
w magiczną atmosferę świąt. 

 Tuż przed świętami ucz-
niowie naszej szkoły wystawili 
jasełka. W specjalnie przygoto-
wanych strojach oraz w pięknej 
scenografii aktorzy z klas pierw-
szych i drugich przedstawili sce-
ny z narodzin Chrystusa. Pu-

bliczność po raz kolejny mo-
gła przeżyć historię Maryi  
i Józefa, którzy nie otrzy-
mawszy schronienia u ludzi, 
zdecydowali się przenocować 
w stajni. Do nich i małego 
Jezuska przybyli pasterze 
oraz trzej mędrcy. 

Występ artystów uświetnił 
piękny śpiew szkolnego chó-
ru, który prowadzi pani Ad-
riana Nowacka. 

 Z  okazji zbliżającego 
się Bożego Narodzenia nasza 

zuchy i co robią. Nauczyli się 
również kilku zabaw oraz no-
wych piosenek.  

 Serdecznie zachęcamy 
wszystkie dzieci do dołącze-
nia do gromady. Zajęcia odby-
wają się w czwartki o godzi-
nie 15.30. 

 Miło nam poinformować, 
że od listopada działa w naszej 
szkole 18 GGZ „Dzielne Skrza-

 8 grudnia nasi ucznio-
wie uczestniczyli w XXVI Raj-

dzie Pieszym „Zakończenie 
sezonu 2018”. Został on zor-
ganizowany przez Oddział 
PTTK, Wojskowe Koło 
PTTK „OSeSeK’’, Wydział 
Edukacji Urzędu Miejskiego 
w Grudziądzu. Mimo nocne-
go deszczu maluchy stawiły 
się gotowe do marszu pełne 
energii i radości. Na koniec 
rajdu wszyscy zostali poczę-

stowani wojskową grochów-
ką. 

  W  ramach rywaliza-
cji o Puchar Komisji Turysty-
ki Pieszej – 2018 nasza szko-
ła uplasowała się na VII miej-
scu.  

Opiekunowie : p. Anita Ro-
dzińska, p. Lidia Jach,  
p. Agnieszka Magdowska 

XXVI Rajd Pieszy „Zakończenie sezonu 2018” 

           Jasełka 

    „Dzielne Skrzaty” 
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„Spotkanie z chemią” w świątecznym nastroju 
 W ramach minionych mikołajek uczniowie kl.1b i 2a wybrali się 
do Torunia. Dzieci skorzystały z zaproszenia Studenckiego Klubu Nauk 
Chemicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika i uczestniczyły w cie-
kawych pokazach chemicznych. Odwiedzili też  pięknie przystrojoną  
toruńską Starówkę. Nie obyło się bez zakupu toruńskich pierniczków  
i pamiątek na jarmarku świątecznym.  

Organizatorzy : p. Anita Rodzińska, p. Lidia Jach 



reny północnej części ziemi 
chełmińskiej od XI do III ty-
siąclecia p.n.e. Uczniowie oglą-
dali wystawy z muzealnymi 
eksponatami, zwiedzali jaski-
nię, a także wykonywali prace 
plastyczne.  

Opiekun : p. Anna Markowska 

 
 Na początku lutego ucz-
niowie kl.2b wzięli udział  

w zajęciach muzealnych pt. 
,,Jaskiniowe historie’’. Dzieci 
z dużym zainteresowaniem 
słuchały opowieści o wybit-
nych archeologach i ich zdu-
miewających odkryciach, któ-
rych dokonali w różnych za-
kątkach świata. Poznały na-
rzędzia, broń oraz warunki 
życia ludzi przybyłych na te-

  „Jaskiniowe historie” 

„Moja mała Ojczyzna” 
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  Walentynki 
 Dzieci z klas pierwszych i drugich obchodziły wa-
lentynki słodko i kulturalnie. Uczestniczyły w projekcji 
wzruszającego filmu „Mia i biały lew", który opowiadał  
o magii przyjaźni nieznającej żadnych granic.  

                         Konkurs ekologiczny 

 Klasy drugie wzięły udział w konkursie ekologicz-
nym pt. ,,Ulepimy dziś bałwana", który został zorganizo-
wany przez Centrum Edukacji Ekologicznej. Jego celem 
było promowanie wykorzystania śmieci przez dzieci  
z myślą „nie wyrzucaj - wykorzystaj!”, a także rozwijanie 

u najmłodszych wyobraźni i zdolności plastycznych. Obie klasy zdobyły wyróżnienie.  
Opiekunowie : p. Anita Rodzińska, p. Anna Markowska 

  Dnia 28 lutego uczniowie kl.2b wzięli udział w lekcji mu-
zealnej pt. ,,Moja mała Ojczyzna". Dzieci poznały historię nasze-
go miasta i dowiedziały się, że pierwsze ślady pobytu człowieka  
w okolicach Grudziądza pochodzą z epoki kamiennej. Uczniowie 

oglądali dawne eksponaty muzealne i wykonali prace plastyczne zainspirowane wysłuchanymi 
opowieściami o epoce paleolitu i neolitu. 
Opiekun : p. Anna Markowska 

             Tłusty czwartek 
 28 lutego, w tłusty czwartek, uczniowie kl.2a delektowali się 
pysznymi pączkami z cukierni i babeczkami upieczonymi przez jedną 
z mam.  Później  ochoczo korzystali z nowego placu zabaw. 

Opiekun : p. Anita Rodzińska 

Spotkanie z olimpijczykiem 
 Uczestnicy zajęć lekkoatletycznych spotkali się z olimpijczykiem, 
wielokrotnym reprezentantem i mistrzem Polski, Damianem Czykierem. 
Poznali też jego trenera, Cezarego Markuszewskiego. Dzieci otrzymały auto-
grafy z dedykacją oraz obiecały kibicować Damianowi w nadchodzących za-
wodach sportowych. 



szym szkolnym placu zabaw 
w kolorowych, wiosennych 
ubraniach.  

Mali matematycy z klas dru-
gich uczestniczyli w Między-
narodowym Konkursie Kan-
gur Matematyczny.   

 Pierwszego Dnia Wio-
sny odbyły się również elimi-
nacje do Międzyszkolnego 
Konkursu Pięknego Czyta-

nia. Jury postanowiło, że na-
szą szkołę  reprezentować 
będą uczennice : Zuzanna 
Piotrowska z kl.2a oraz Zofia 
Basiura z kl.2b.  

Organizatorzy : p. Anita Ro-
dzińska, p. Anna Markowska 

 Pierwszego Dnia Wiosny 
klasa 2a uczestniczyła w Świato-
wym Dniu Zespołu Downa, czyli 
Dniu Kolorowej Skarpetki. Pod-
czas zajęć dzieci rozmawiały  
na temat potrzeb osób niepełno-
sprawnych, ich uczuć i emocji.  
Za pośrednictwem bajki dowie-
działy się, co to jest Zespół Dow-
na. Uczniowie solidaryzowali się 
z chorymi i ubrali kolorowe skar-
petki. 

Klasa 2b powitała wiosnę na na-

 Uczennica kl.2b, Zofia 
Basiura, zdobyła I miejsce  

w konkursie pt. : ,,Bajki, ba-
śnie i legendy polskie''. Zor-
ganizowała go Szkoła Podsta-
wowa nr 3. Zosia, w przepięk-
nej scenografii, nadzwyczaj 
interesująco opowiedziała le-
gendę o toruńskich pierni-
kach.  

 Celem konkursu było 
kształtowanie umiejętności 

poprawnego i barwnego opo-
wiadania, rozbudzanie wyob-
raźni i wrażliwości dziecka 
na piękno literatury, a także 
rozwijanie słownictwa i kom-
petencji językowych.  

Opiekun : p. Anna Markow-
ska  

 

Dzień Kobiet 

XI Rajd Pieszy im. gen. Tadeusza „Bora” Komorowskiego 
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 8 marca uczennice klas najmłod-
szych usłyszały od swoich kolegów ży-
czenia i gromkie „Sto lat” . Zostały rów-
nież obdarowane upominkami. 

Międzyszkolny konkurs „Bajki, baśnie, legendy polskie” 

 16 marca odbył się XI Rajd Pieszy Pamięci gen. 
Tadeusza „Bora” Komorowskiego. Był on zorganizowa-
ny przez naszą szkołę. Pogoda nie rozpieszczała, ale 
mimo deszczu i błota humory dopisywały i wszyscy  
w komplecie ukończyli marsz. Na koniec rajdu roz-
strzygnięto konkurs plastyczny pt. „Tadeusz „Bór” Ko-

morowski”. 
Organizator : p. Anita Rodzińska 

Pierwszy Dzień Wiosny 



Wojska Polskiego, broń oraz 
sprzęt wojskowy z czasów woj-
ny obronnej Polski we wrześniu 
1939 r. 

 Przewodni motyw walki 
o wolność naszego kraju był 
ważnym elementem naszego 
spotkania i kształtował posta-
wy patriotyczne wśród uczniów, 
zwłaszcza bezpośrednio przed 
obchodami 100-lecia Odzyska-
nia przez Polskę Niepodległości. 

Organizatorzy: p. Dariusz Mil-
ler, p. Jolanta Kowalczyk 

 Dnia 5 listopada odby-
ło się inauguracyjne spotka-
nie w ramach Historycznego 
Klubu Filmowego. Podczas 
zajęć uczniowie w skupieniu 
obejrzeli film pt. ,,Tajemnice 
Westerplatte” . Zwieńczeniem  
pokazu było przybycie na spo-

tkanie dwóch żołnierzy pie-
choty - pana Jakuba Biłyka 
oraz pana Mariusza Zawadz-
kiego. Są to założyciele Stowa-
rzyszenia Historycznego im. 
Centrum Wyszkolenia Żan-
darmerii, którzy w barwny  
i ciekawy sposób zaprezento-
wali oporządzenie żołnierzy 

muzycznych. Uczniowie z zain-
teresowaniem obejrzeli okazałą 
kolekcję broni białej, oryginal-
nych mundurów kawaleryj-
skich wraz z ekwipunkiem  
oraz kolekcję broni palnej,  
a także osobiste pamiątki  
po kawalerzystach. Byli pod 
wielkim wrażeniem rzeźby na-
turalnej wielkości, która przed-
stawiała kawalerzystów konno,  
w cwale. 

Organizator : p. Jolanta Kowal-
czyk 

 Dnia 10 listopada,  
w przeddzień 100 - lecia Odzy-
skania przez Polskę  Niepod-
ległości, uczniowie kl.5a  
oraz członkowie Klubu Histo-
rycznego im. AK  zwiedzili no-
wo otwartą wystawę w zabyt-
kowym Pałacu Opatek : 
,,Centrum Wyszkolenia Kawa-
lerii w Grudziądzu 1920-
1939’’. 

Uczniowie poznali  najważ-
niejsze wydarzenia z życia 
Centrum Wyszkolenia Kawa-
lerii. Uzyskali informacje  
na temat  szkoleń kawalerzy-
stów, ich życia codziennego, 
broni, barw i sportu konnego.  

Tradycyjny sposób pokazy-
wania oryginalnych obiektów 
w gablotach uzupełniła nar-
racja z wykorzystaniem ar-
chiwalnych filmów, prezenta-
cji multimedialnych i nagrań 

podległości. Aby przypomnieć 
historię rozbiorów oraz uczcić tę 
szczególną rocznicę, uczniowie 
klasy VIa przygotowali program 
artystyczny. Zaprezentowali 
długą drogę, jaką przebyli Pola-
cy, aby odzyskać utraconą wol-
ność. 

Organizatorzy : p. Adriana No-
wacka, p. Iwona Karczewska 

 9 listopada przeprowa-
dzono w naszej szkole apel  
z okazji Święta Niepodległo-

ści. Punktualnie o godz. 11.11 
wszyscy nauczyciele, ucznio-
wie i rodzice odśpiewali cztery 
zwrotki „Mazurka Dąbrow-
skiego”. 

 W tym roku święto to  
miało wyjątkowy charakter. 
Obchodziliśmy 100 - lecie Od-
zyskania przez Polskę Nie-

Historyczny Klub Filmowy 

„Centrum Wyszkolenia Kawalerii 1920-1939” 

Apel z okazji 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości 
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się w Wałdowie Szlacheckim 
XI Jesienne Manewry Ekoto-
na (marsz na orientację). Na-
szą szkołę reprezentowały 
dwie uczennice z klasy 3f : 
Maja Hoang Dinh i Alicja 
Siemiątkowska. Dziewczyny 
startowały w kategorii TT  
dla osób niezaawansowanych. 

 Wizyta w ZSBiP była 
doskonałą okazją do zweryfi-
kowania własnych wyobrażeń 
młodzieży o tej szkole. Ucz-
niowie przekonali się, że ma 
ona do zaoferowania nie tylko 
wiedzę teoretyczną, ale  
i umiejętności praktyczne. 

Organizatorzy : p. Iwona 
Kruk - Makowska, p. Dorota 
Korzeniewska 

 28 listopada grupa mło-
dzieży z klasy ósmej oraz klas 
trzecich gimnazjum  miała oka-
zję zapoznać się z ofertą ZSBiP. 
Uczniowie poznali kierunki 

kształcenia, zwiedzili pracow-
nie.  

Dziewczętom szczególnie po-
dobała się klasa Technikum 
Fryzjerskiego, z której wyszły 
odmienione, z nowymi uczesa-
niami. Chłopcy z kolei prefe-
rowali kierunki budowlane. 
Wszystkich uczestników spo-
tkania zachwyciły prace 
uczniów Liceum Plastyczne-
go.  

Trasa marszu wynosiła 
4100m. Do odnalezienia było 
14 punktów. Uczennicom 
udało się je wszystkie odszu-
kać i zaznaczyć na mapie. 

Organizator : p. Irena Stu-
dzińska 

  Dnia 24 listopada odbyły 

 15 listopada społeczność 
szkoły włączyła się w akcję pro-
filaktyczną z okazji Światowego 
Dnia Rzucania Palenia.  

Starsze zespoły klasowe posze-
rzyły swoją wiedzę na temat 
szkodliwości palenia papiero-
sów dzięki pogadance pani psy-
cholog.  

Wykonując zadania konkurso-
we, uczniowie mieli możliwość 
wykazania się wiedzą z zakresu 
s z k o d l i w o ś c i  u ż y w e k  
oraz zdrowego stylu życia. Mło-

dzież prezentowała umiejęt-
ności asertywnego odmawia-
nia, wzięła udział w quizie, 
konkursie plastycznym. Naj-
więcej emocji wywołała rywa-
lizacja na piękny układ ta-
neczny.  

 Najlepszymi we wspo-
mnianych powyżej konkuren-
cjach okazał się zespół kla-
sy 6a.  

 Muzycznie przedsię-
wzięcie uświetniła uczennica 
Marysia Trętkiewicz. Kon-

kursy poprowadzili : Kinga 
Jeschke oraz Maciej Brzóskie-
wicz. 

Organizatorzy : p. Dorota Ko-
rzeniewska, p. Iwona Kruk-
Makowska, p. Katarzyna Pta-
szyńska, p. Karolina Szyma-
niuk  

 
 

„Droga do zdrowia” 

Wizyta w Zespole Szkół Budowlanych i Plastycznych 

XI Jesienne Manewry Ekotona 
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                 „Opowieść wigilijna” 
 Po rocznym remoncie grudziądzki teatr wznowił swoją działalność. 
Pierwszą sztuką była „Opowieść wigilijna”, na którą wybrało się ponad 240 
uczniów naszej szkoły. Wszyscy oni z wielkim zainteresowaniem obejrzeli 
spektakl wyreżyserowany prze M. Kulwickiego. Wigilijne duchy nie tylko 

uratowały głównego bohatera. Wszystkich widzów przeniosły w klimat świątecznych refleksji. Do-
brą grę aktorską uczniowie nagrodzili gromkimi brawami.  
Organizator : p. Urszula Grynda 



w świąteczny nastrój i uzmy-
słowiła, na czym polega magia 
świąt Bożego Narodzenia. 

 Kolejnym punktem  wy-
cieczki była Jump Arena, gdzie 
na ponad 2500 metrach kwa-
dratowych uczniowie mieli 
możliwość czystego szaleństwa  
i  świetnej zabawy. 

Organizator : p. Jolanta Kowal-
czyk 

 6 grudnia klasa 5a 
udała się na wycieczkę do To-
runia. W teatrze Baj Pomor-
ski uczniów powitał święty 

Mikołaj, który miał dla każde-
go słodki prezent. Następnie 
dzieci obejrzały sztukę 
„Opowieść wigilijna”, która 
wprowadziła wszystkich  

działa o świętach Bożego Na-
rodzenia podczas II wojny 
światowej oraz złożyła klubo-
wiczom  życzenia świąteczne. 
 Tym razem gospoda-
rzem  spotkania był Klub Hi-
storyczny SP 16.  Zorganiza-
wała je pani Katarzyna Mil-
ler. Wigilii towarzyszyła  
świąteczna, rodzinna atmosfe-
ra . 

 Opiekun : p. Jolanta Kowal-
czyk 

 Dnia 19 grudnia  
członkowie Klubów Histo-
rycznych im. Armii Krajowej 
SP 8 i SP 16 wraz z opieku-
nami uczestniczyli w spotka-
niu wigilijnym.  

Młodzież klubów  miała moż-

liwość poznania się i integracji. 
Gośćmi honorowymi była wete-
ranka i sanitariuszka z czasów 
Powstania Warszawskiego -   
p. kpt. Maria Kowalewska ps. 
„Myszka”, prezes ŚZŻAK Koło 
Toruń - p. Joanna Kowalska, 
prezes ŚZŻAK Koło w Grudzią-
dzu - p. Dariusz Miller  
oraz przedstawicielka NSZ. 
Wspólna wigilia przeplatała się 
opowieściami z przeszłości. Pa-
ni Maria Kowalewska opowie-

 Komisja fundacji po-
stanowiła nagrodzić wszyst-
kie kartki wysłane na kon-
kurs przez uczniów klas 
pierwszych i drugich . Dzieci 
dostały pamiątkowe dyplomy 
oraz słodkości.  

Koordynatorzy akcji : p. Do-
rota Korzeniewska, p. Małgo-
rzata Kamińska 

 Dzięki  Fundacji 
DBAM o MÓJ Z@SIĘG  na-
si uczniowie wzięli udział  
w akcji, która miała im 
uświadomić, że podstawą do-
brego życia są relacje między-
ludzkie. W świecie nowych 
technologii i urządzeń, które 
ułatwiają nam dostęp do in-

formacji i bez których nie wy-
obrażamy sobie życia, nadcho-
dzi czas na refleksję o tym, co 
tak naprawdę jest ważne. 
Okres świąteczny to właśnie 
ten moment, kiedy zamiast 
wielokrotnie kopiowanego SMS 
- a możemy wysłać pocztówkę  
i sprawić radość odbiorcy.  

 Cała społeczność szkol-
na, zaczynając od uczniów klas 
pierwszych, a kończąc na mło-
dzieży trzecich klas gimna-
zjum, wysłała kartki świątecz-
ne.  

Mikołajki w Toruniu 

Spotkanie wigilijne 

Idą święta, nie o SMS-ie, lecz o kartce pamiętaj 
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było kupić ciasto i napoje.  
Działał też sklepik z przeróż-
nymi gadżetami pozyskanymi 
od  sponsorów.  
Tego samego dnia w sali gim-
nastycznej odbyła się impre-
za, podczas której uczniowie 
prezentowali swoje talenty 
muzyczne i taneczne. Zostały 
również przeprowadzone licy-
tacje albumu zdjęć Grudzią-
dza, filiżanki WOŚP  oraz bi-
letu do kina.  
Niewątpliwą atrakcją był  

dujących się w pobliżu Wisły. 

 Na koniec trasy odbyło 
się podsumowanie minionego 
roku kalendarzowego. Nasza 

szkoła otrzymała dyplom 

za zajęcie II miejsca w Pu-

charze Grudziądza w Mar-

szach na Orientację. 

Opiekun : p. Irena Studziń-
ska 

 12 stycznia odbył się 
pierwszy w tym roku Marsz  
na Orientację Ekotona. 

Naszą szkołę reprezentowały 
uczennice klas trzecich: Alicja 
Siemiątkowska, Maja Hoang - 

Dinh, Klaudia Orłowska, Ma-
ria Trętkiewicz, Julia Ziejka, 
Marika Pokorska. 

Start i meta imprezy znajdo-
wały się na Marinie. Długość 
trasy wynosiła 3600m. 

Zadaniem uczestników mar-
szu było odnalezienie  
10 punktów, miejsc przedsta-
wionych na rysunkach i znaj-

dla gości występ Grudziądz-
kiej Orkiestry Dętej, która 
oprócz tradycyjnych utworów 
orkiestrowych zagrała rów-
nież przebój  „Last Christ-
mas”. 
  Miło nam poinformo-
wać, że pobiliśmy nasz rekord 
w wysokości  dotychczas 
uzbieranej kwoty - zebrali-
śmy 2564,83 zł.  
Organizatorzy : p. Adriana 
Nowacka, p. Svetlana Zaiki-
na 

 Dnia 11 stycznia nasza 
szkoła przyłączyła się do 27. 
Finału Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy.   
Dzięki uczniom i ich rodzicom 
była otwarta kawiarenka,  
w której przez cały dzień można 

 4 stycznia gościliśmy  
w naszej szkole pasjonatów hi-
storii : Jacka Olszewkiego - 
prezesa Stowarzyszenia Garni-
zon Grudziądz, Mariusza Że-

browskiego - nauczyciela hi-

storii, kustosza muzeum, Ro-

berta Krause - funkcjona-
riusza policji, miłośnika 
umundurowania, pomysło-
dawcę grupy rekonstrukcji 
historycznej „Rota”. 

 Program spotkania, 
oprócz wystąpień zaproszo-
nych gości, obejmował insce-
nizację „Lekcja historii  
na wesoło” (w wykonaniu 
uczniów kl.5a) oraz występ 
szkolnego zespołu wokalnego. 
Przedsięwzięcie prowadzili 

uczniowie : Marcel Ochab 
oraz Cecylia Czubaszek. 

 Spotkanie w przystęp-
ny i niekonwencjonalny spo-
sób przybliżyło uczestnikom 
wiedzę historyczną. Ucznio-
wie mieli okazję nie tylko po-
słuchać  wiadomości o pracy 
grup rekonstrukcyjnych, ale 
także poznali umundurowa-
nie historyczne żołnierza.  

Organizatorzy: p. Jolanta Ko-
walczyk, p. Dorota Korze-
niewska, p. Adriana Nowacka 

„Pasja do historii” 

Marsz na Orientację Ekotona 

 27. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 
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kowska kl.4a, Wiktor Melkow-
ski kl.4b, Mateusz Chyliński - 
kl.4b, Safin Kader  - kl.4b, Mi-
kołaj Kowalkowski i Oskar 
Brdak - kl.4b, Olga Kwiatkow-
ska i Nikola Łuczak  - kl.5a, 
Bartosz Malinowski  - kl.5a, 
Aleksandra Pawlikowska - 
kl.7a. 

 I miejsce w kategorii 
plastycznej zdobyła Lena Cy-
bulska - kl.2a, natomiast wy-
różnienia otrzymali: Amelia 
Markuszewska - kl.1b, Zofia 
Gliniecka - kl.2b, Aleksander 
Adamonis - kl.2b 

Organizatorzy: p. Karolina 
Szymczyk, p. Iwona Kruk-
Makowska 

          Dnia 5 lutego obchodzi-
liśmy w naszej szkole Dzień 
Bezpiecznego Internetu  
pod hasłem „Działajmy ra-
zem”. 

Jego głównym celem było ini-
cjowanie i propagowanie 
działań na rzecz bezpiecznego 
dostępu dzieci i młodzieży  
do zasobów internetowych, 
zaznajomienie rodziców, nau-
czycieli i wychowawców  
z problematyką bezpieczeń-
stwa online oraz promocję 
pozytywnego wykorzystywa-
nia Internetu. 

Tego dnia uczniowie oraz na-
uczyciele naszej szkoły włą-
czyli się aktywnie do akcji, 
między innymi poprzez ubiór 

w kolorze niebieskim, który 
miał symbolizować protest 
przeciwko wszelkiej przemocy 
i agresji, w tym także tej  
w środowisku online. 

 Ponadto zorganizowa-
ny został konkurs na stworze-
nie plakatu związanego z te-
matyką bezpieczeństwa w In-
ternecie.  

W kategorii informatycznej 
wyróżnienia otrzymali : Zu-
zanna Wojtecka - kl.4a, Mi-
łosz Kobus - kl.4a, Natan Wit-
czak - kl.4a, Hanna Kwiat-

atywności, a także pozyska-
nia informacji o nowych kie-
runkach kształcenia w ZSGH 
- technik przemysłu mody, 
krawiec oraz tapicer. 

Organizatorzy : p. Dorota Ko-
rzeniewska, p. Karolina Szy-
maniuk 

 13 lutego młodzież na-
szej szkoły miała okazję przy-
gotować się w sposób twórczy 
do walentynek. Dwugodzinne 
warsztaty szycia serduszek 
poprowadziły : pani Maria 

Rynkowska z Zespołu Szkół 
Gastronomiczno-Hotelarskich 
oraz absolwentka tejże szkoły 
-  pani Anna Lewandowska. 
Okazało się, że igła nie jest 
taka straszna w użyciu, a szy-
cie to umiejętność, która może 
sprawić ogromną przyjem-
ność. Z wyzwaniem poradzili 
sobie nawet chłopcy. Efekty 
zaskoczyły samych autorów 
prac.  

 Warsztaty były świet-
ną okazją do wyzwolenia kre-

Dzień Bezpiecznego Internetu pod hasłem „Działajmy razem” 

Warsztaty „Szycie z sercem” 
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International. Młodzież miała 
okazję poznać specyfikę pracy 
w dynamicznie rozwijającym 
się zakładzie oraz zaznajomić 
się z ofertą edukacyjną Ze-
społu Szkół Gastronomiczno-
Hotelarskich i Grudziądzkie-
go Klastra Przemysłu Lekkie-
go (technik przemysłu mody, 
krawiec, tapicer).  

Klub naszej szkoły  reprezen-
towały uczennice : Nikola Łu-
czak z kl.5a oraz Marta Sie-
miątkowska i Maria Trętkie-
wicz z kl.3f .  

Opiekun : p. Jolanta Kowal-
czyk 

 Z okazji Narodowego 
Święta Pamięci Żołnierzy Wy-

klętych Kluby Historyczne 
im. AK spotkały się w Łasi-
nie, aby pieśnią i poezją od-
dać hołd tym, dzięki którym 
możemy swobodnie wyzna-
wać swoje poglądy, wiarę  
i czcić symbole dla nas świę-
te: Krzyż, Orła i Biało-
Czerwoną. 

 W podobnych wyciecz-
kach biorą udział uczniowie 
wszystkich klas trzecich oraz 
ósmoklasiści.  Niedawno 
uczestniczyli oni w Targach 
Edukacyjnych, a przed nimi 
„Drzwi otwarte” grudziądz-
kich szkół. 

Organizator : p. Dorota Ko-
rzeniewska 

 26 lutego klasa siódma, 
w ramach zajęć z doradztwa 
zawodowego, uczestniczyła  
w wycieczce do Firmy Vadain 

 Dnia 16 lutego odbył się 
kolejny marsz na orientację. 

Tym razem baza Ekotona 
znajdowała się w Ośrodku 
Wypoczynkowym „Delfin” 
nad Jeziorem Rudnickim. 

Na początku imprezy odbyło 
się oficjalne podsumowanie 

marszu z dnia 12 stycznia. 

Marika Pokorska i Julia 

Ziejka zdobyły w nim  

I miejsce. 

 16 lutego długość trasy 
liczyła 3400m. Naszą szkołę 
reprezentowały trzy uczenni-
ce z klasy 3f : Maja Hoang 
Dinh, Alicja Siemiątkowska  
i  Klaudia Orłowska. 

Opiekun : p. Irena Studzińska 

Zimowy Marsz na Orientację Ekotona 

Narodowe Święto Pamięci Żołnierzy Wyklętych 

Wycieczka zawodoznawcza 
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Rajd Pieszy „Grudziądz wolny” 

 9 marca Wojskowe Koło PTTK zorganizowało Rajd Pieszy 
„Grudziądz wolny”. Jego celem było uczczenie 99. rocznicy powrotu Pomo-
rza do Polski oraz zaślubin Polski z morzem. Podczas rajdu uczestnicy po-
znali walory przyrodnicze, krajoznawcze i historyczne regionu. Mimo nie-
sprzyjającej pogody uczniowie dzielnie pokonali dystans 7km. Na koniec 
rajdu czekał na nich poczęstunek oraz konkursy z okazji Dnia Kobiet.  
Opiekun : p. Katarzyna Ptaszyńska 



w nim I miejsce, a uczniowie 
Maciej Brzóskiewicz (3a) oraz 
Jakub Grabowski (3d) zajęli  
II miejsce. 

Opiekun : p. Dariusz Miller 

 28 października odbył 
się etap szkolny konkursu 
historycznego „Drogi do Nie-
podległości", który został zor-
ganizowany przez I LO.  
Z sześciu dwuosobowych dru-

żyn do reprezentowania SP8 
zakwalifikowały się dwie : 
pierwsza w składzie - Nina 
Kieloch oraz Wiktoria Sar-
nowska, druga - Maciej Brzó-
skiewicz i Jakub Grabowski. 

            8 listopada nasi ucz-
niowie  wzięli udział w kolej-
nej części dwuetapowego (test 
pisemny oraz finał ustny) kon-
kursu. 

Nina Kieloch i Wiktoria Sar-
nowska (klasa 3d) zdobyły  

bohaterom, symbolom narodo-
wym, przepięknym krajobra-
zom. 

 W konkursie wzięli 
udział uczniowie naszej szkoły. 
Miło nam poinformować, 
że Agata Nowicka z kl.8a 
oraz Ksawery Karnia z kl.5a 
zdobyli w nim wyróżnienia. 

Nauczyciele prowadzący :  

p. Iwona Gazdecka, p. Izabela 
Szymkowicz  21 listopada odbyło się 

uroczyste rozstrzygnięcie 

Międzyszkolnego Konkursu 
Twórczości Poetyckiej 
„Życzliwie o Polsce”. Zorgani-
zowała go Szkoła Podstawo-
wa nr 9. 

Celem konkursu było uczcze-
nie 100-lecia Odzyskania Nie-
podległości przez Polskę oraz 
obchody Dnia Życzliwości. 
Zadaniem jego uczestników 
było napisanie „życzliwego” 
wiersza o Polsce, który mógł 
być poświęcony jej historii, 

„Drogi do Niepodległości” 

„Życzliwie o Polsce” 

     „Opowiedz nam o Niepodległej” 
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  �  � Dnia 7 listopada uczniowie Szkoły Podstawowej nr 8 wzięli udział  
w konkursie recytatorskim „Opowiedz nam o Niepodległej”. Zorganizowa-
ła go Biblioteka Oświatowa Klubu Centrum Szkolenia Logistyki. W kon-
kursie, który odbył się z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości  
przez Polskę, reprezentowały naszą szkołę trzy osoby : Magdalena Moritz  
z kl.3d, Nikola Łuczak i Anna Borkowska z kl.5a. Niezmiernie miło jest 
nam poinformować, że Magda uplasowała się w nim na II miejscu. 

Nauczyciele prowadzący: p. Urszula Grynda, p. Izabela Szymkowicz 



Konkurs miał charakter 
dwuetapowy. W pierwszym  
z nich, dnia 13 listopada, 400 
drużyn z całego kraju roz-
wiązywało test złożony  
z 45 pytań. Zespół  naszej 
szkoły w składzie: Nina Kie-
loch, Wiktoria Sarnowska 
oraz Maciej Brzóskie-
wicz w ciągu 16 minut zdo-
był 43 na 45 punktów i tym 
samym zakwalifikował się  
do ścisłego finału.  

Kolejny etap konkursu odbył 
się 26 listopada w pięknym 
Bałtowskim Kompleksie Tu-
rystycznym. Nasza drużyna, 
jako jedna z dziesięciu, zmie-

rzyła się z niezwykle wyma-
gającymi zadaniami histo-
ryczno - literackimi. Przepro-
wadzono grę terenową połą-
czoną z testem wiedzy, który 
obejmował historię Polski  
od średniowiecza do roku 
1939 oraz literaturę dwudzie-
stolecia międzywojennego.  

Drużyna SP 8, wykazując 
się ogromną wiedzą i de-
terminacją, wywalczyła  
w tych zmaganiach  
II miejsce.  

Nauczyciele prowadzący :  
p. Adriana Nowacka, p. Da-
riusz Miller 

 Z okazji 100-lecia Odzy-
skania przez Polskę Niepodle-
głości przeprowadzono Ogólno-
polski  Konkurs Historyczny  
pt. „Ojczyzna nasza". Zrealizo-
wano go pod hasłem „Póty żyć 
będzie, póty tylko stanie Jedne-
go męża, jednego pałasza - To 
Polska!.. Polska! to Ojczyzna 
nasza".  

Na przełomie październi-
ka i listopada przeprowadzono 
konkurs pt. „Książka moim 
przyjacielem”. Przebiegał on  
w trzech kategoriach : literac-
kiej, plastycznej oraz informa-
tycznej. 
W pierwszej z nich należało na-
pisać wiersz. Wyróżnienia otrzy-
mali : Karolina Armatowska  
z kl.3d oraz uczniowie kl.5a – 
Maria Marzec i Karol Nizwan-
towski. 

Kategoria plastyczna prze-
znaczona była dla najmłod-
szych uczniów. Polegała ona 
na wykonaniu rysunku.  
Na poziomie klas pierwszych 
I miejsce zdobył Nikodem No-
wakowski z kl.1a, II miejsce 
zajął Antoni Kwiliński  
z kl.1a, zaś na III miejscu 
uplasował się Konrad Choma 
z kl.1a.  
W klasach drugich I miejsce 
zajęła Zofia Basiura z kl.2b, 
II miejsce – Hubert Zieliński 
z kl.2b, III miejsce  - Zofia 
Gliniecka i Oliwier Zabłotny 
z kl.2b oraz Zofia Niewadzi  
z kl.2a. Wyróżnienia otrzy-
mali uczniowie : Jakub Dzie-
ciuch z kl.2b, Oliwier Ko-

strzewski z kl.2b, Patryk Pio-
trowski z kl.2a. Na poziomie 
klas czwartych wyróżnienie 
zdobył Marcel Marczewski  
z kl.4b. 
W kategorii informatycznej, 
która polegała na wykonaniu 
plakatu w formacie jpg,  
I miejsce zdobył Wiktor Mel-

kowski z kl.4b, na II miejscu 
uplasowała się Zuzanna Woj-
tecka z kl.4a, zaś III miejsce 
zajęła Anna Zięba z kl.4a. 
Wyróżnienie otrzymał Fabian 
Jankowski – kl.4b. 

Organizatorzy : p. Izabela 
Szymkowicz, p. Karolina 
Szymczyk 

„Książka moim przyjacielem” 
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Ogólnopolski Konkurs Historyczny pt. „Ojczyzna nasza” 

 19 listopada odbył się szkolny etap Ogólnopolskiej 
Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia Polskiego Czer-
wonego Krzyża. Mamy przyjemność ogłosić, że Daria Pio-
trowska i Marta Langowska z klasy 3d awansowały  
do etapu rejonowego. 
Opiekun : p. Agnieszka Kobus 

Ogólnopolska Olimpiada Zdrowego Stylu Życia PCK 



J. Marczewski, K. Kamiński,  
B. Szymanski, K. Świokło) upla-
sował się w nich na IV miejscu. 

Opiekun : p. Bartosz Brudnie-
wicz 
 

 W listopadzie odbyły 
się Igrzyska Młodzieży Szkol-
nej w Piłce Ręcznej Chłopców. 
Nasz zespół (B. Elszkowski, 
O. Matevosyan, B. Nalaskow-
ski, K. Kopeć, B. Gliniecki,  
D. Vu Thanh, Ł. Wiśniewski,  

ski (waga do 34 kg i Nataniel 
Ślusarczyk (waga+55 kg). 

 W turnieju startowało 
ok. 200 zawodników z 10 klu-
bów. Wzięli oni również udział 
w spotkaniu z wicemistrzynią 
olimpijską  Igrzysk Olimpij-
skich w  Atlancie - panią Anetą 
Szczepańską.   

Opiekun : p. Zbigniew Szym-
czyk  

    � � �Dnia 15 grudnia ucznio-
wie naszej szkoły startowali 
w XX Mikołajkowym Turnie-
ju Judo Dzieci we Włocław-
ku. 

Miło nam poinformować, 
ż e  Mar ce l  J ó ze f o -
wicz zdobył srebrny medal 
(waga do 27 kg). Na III miej-
scu uplasowali się : Julian 
Listowski (waga do 27 
kg), Marcel Marczew-

sy 8a. W kategorii 
dziewcząt wygrała 
Nina Kieloch z klasy 
3d. 

 5 i 6 grudnia 
przeprowadzono Mi-
strzostwa Miasta 
Szkół Podstawowych w Tenisie Stołowym. Wiktoria 
Mikołajczak oraz Angelika Żurawska z klasy 6a 
oraz Oskar Brdak i Safin Kader z klasy 4b repre-
zentowali naszą szkołę. Obie drużyny zajęły  
IX miejsce.  

Opiekun : p. Dawid Staszewski 

 22 listopada ucz-
niowie z rocznika 2006  
i młodsi rywalizowali  
w Mistrzostwach Szko-
ły Podstawowej nr 8  
w Tenisie Stołowym. 
Tydzień później turniej 

rozegrali uczniowie z rocznika 2005 i star-
si. Wśród najmłodszych uczestników spor-
towych zmagań najlepszym był Safin Ka-
der z klasy 4b. Spośród starszych zwycię-
stwo odniósł Łukasz Czubkowski z kla-

Miejskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Piłce Ręcznej 

XX Mikołajkowy Turniej Judo Dzieci 

Tenis stołowy 
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Festiwal Judo Dzieci o Puchar Prezydenta Miasta Grudziądza 

 10 listopada odbył się Festiwal Judo Dzieci o Puchar Prezydenta 
Miasta Grudziądza. Startowali w nim zawodnicy z 27 klubów Polski i Rosji. 
Miło nam poinformować, że medale brązowe zdobyli uczniowie naszej szkoły: 
Marcel Józefowicz (waga do 28 kg), Nataniel Ślusarczyk (waga +50 kg), 
Hanna Siedlecka (waga do 40 kg). 

Opiekun : p. Zbigniew Szymczyk 



odbyły się Igrzyska Młodzie-
ży Szkolnej w Drużynowym 
Tenisie Stołowym Dziewcząt 
i Chłopców. Reprezentantki 
naszej szkoły wypadły znako-
micie na tle pozostałych ze-
społów. Nina Kieloch z klasy 
3d i Hanna Siedlecka z klasy 
7a  zwyciężyły w rozgryw-
kach i awansowały do ćwierć-
finału wojewódzkiego.  

Zespół chłopców z kl.3c : Ro-

Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Drużynowym Tenisie Stołowym 

bert Nowakowski, Eryk Igras 
i Pascal Tubbenhauer zajął  
w zawodach  III miejsce. 

Opiekun : p. Dawid Staszew-
ski 

       W dniach 4-5 stycznia 

 Dnia 18 grudnia odbyły się Halowe Mistrzostwa Grudzią-
dza w Lekkiej Atletyce. Naszą szkołę reprezentowało 23 zawod-
ników.  

Zdobyliśmy 16 medali - 7 złotych (Julia Manthey - bieg na 300m, 
OPRACOWANIE BIULETYNU : 

IZABELA SZYMKOWICZ 

ul. Mikołaja z Ryńska 6  
86-300 Grudziądz  

Tel.: 564622657  
Faks: 6426588  
E-mail: sekretariat@sp8.grudziadz.pl  
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został Łukasz Czubkow-
ski z klasy 8a, najlepszym 
bramkarzem  - Krystian 
Maziarski z klasy 3d, a naj-
lepszym zawodnikiem turnie-
ju  - Artur Majer. 

Organizator : p. Dawid Sta-
szewski 

 
  7-8 stycznia odbył się 
w naszej szkole Halowy Tur-

niej Piłki Nożnej. W sześciu 
meczach padły aż 94 gole.  
I miejsce w rozgrywkach zaję-
ła reprezentacja klasy 3d,  
II miejsce - zespół klasy 3f, 
III miejsce - drużyna klasy 
8a. 

 Najlepszym strzelcem  

Halowe Mistrzostwa Grudziądza w LA 

Halowy Turniej Piłki Nożnej 

Weronika Czubaszek - bieg na 600 m, Kornelia Józefiak - 
skok w dal, Laura Ordańska - skok wzwyż, Konrad Tobolski - 
bieg na 300 m, Tadeusz Szwarnowski - skok w dal, Damian 
Donakowski - skok wzwyż), 4 srebrne (Hanna Siedlecka - bieg 
na 300 m, Zofia Czerwińska - bieg na 600 m, Maria Grunberg 
– skok w dal, Kacper Bonisławski - bieg na 60 m) i 5 brązo-
wych (Martyna Nawacka - bieg na 60 m, Eliza Czubaszek - 
bieg na 300 m, Nikola Serocka – skok w dal, Paskal Pastucha 

- bieg na 60 m, Oskar Noga - bieg na 300 m). 

 W medalowej klasyfikacji generalnej zajęliśmy 1 miejsce. 


