
 Terenowy Komi-
tet Toruńskiego Stowa-
rzyszenia Pomocy Szkole 
składa serdeczne podzię-
kowania za przekazanie 
na rzecz Gimnazjum nr 7 
 1% rocznego podatku. 
Dzięki Państwa wsparciu 
udało się zdobyć 27-
33,48 zł dla naszej szko-
ły.  
 Drodzy Rodzice, 
mamy nadzieję, że  
i w tym roku skorzystacie 
z  prawa przekazania 
odpisu w wysokości 1 % 
r o c z n e g o  p o d a t k u  
na rzecz Gimnazjum  
nr 7. Pozyskane w ten 
sposób pieniądze w cało-
ści zostaną przekazane  
na realizację określonych 
ustawą  i Statutem TSPS 
zadań pożytku publiczne-
go : dożywianie, stypen-
dia lub inne formy pomo-

cy socja lnej  d la 
uczniów, jak również  
na wzbogacenie bazy 
dydaktycznej.  
Kilka uwag  dotyczą-
cych  przekazania 1 % 
rocznego podatku :  
- przekazanie 1% podat-
ku jest dobrowolne,  
- w formularzu PIT 37- 
w części „I” podajemy 
numer KRS : 00001-
21592 (rubryka 131), 
kwotę odpisu (rubryka 
132); w części „J” wpi-
s u j e m y  n a z w ę  
i adres naszej szkoły 
(rubryka 133), w rubry-
ce 134 stawiamy X, 
- z  sekretariatu lub  
ze strony internetowej 
szkoły należy koniecz-
nie pobrać i wypełnić 
oświadczenie, które 
trzeba oddać do nasze-

go gimnazjum lub prze-
słać do TSPS ( ul. Jęcz-
mienna 10, 87-100 
Toruń) 
-osoby prowadzące 
działalność gospodar-
czą mogą (zgodnie  
z ustawą z dnia 16-
.11.2006 r.— o zmianie 
ustawy o podatku do-
chodowym od osób fi-
zycznych) przekazać na 
cele pożytku publiczne-
go darowiznę w wysoko-
ści do 6 % osiągniętego 
dochodu. 
 Liczymy na zro-
zumienie naszych po-
trzeb, życzliwy odruch 
serca - decyzję, która 
pozwoli uznać, że łączy 
nas wspólna troska  
o przyszłość naszych 
dzieci i jak najlepsze 
dla nich warunki eduka-
cyjne. 

W tym numerze: 

1. Akcje charytatywne 
2. W podróż za rzekę 
czasu... 
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1.Działalność Klubu Hi-
storycznego... 
2. Konkurs pt. „Jestem 
wolny, nie palę, nie piję, 
nie biorę” 
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1.Konkursy przedmiotowe 
2.Konkurs wiedzy na 
temat HIV/AIDS 
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1.Zwycięstwo w Wojew. 
Finale XVIII Kujawsko-
Pomorskiej Gimnazjady  
w Piłce Nożnej Chłopców 
2.Finał Wojew. XVIII Ku-
jawsko-Pomorskiej Gim-
nazjady w Sztafetowych 
Biegach Przełajowych 
3. Mistrzostwa Miasta  
w Piłce Ręcznej 
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1. Półfinał Wojew. XVIII 
Kujawsko-Pomorskiej 
Gimnazjady w Unihokeju 
Chłopców 
2.Ogólnopolskie zawody 
Nestle Cup 
3.Trójbój Lekkoatletyczny 
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Rok 2015, numer 2 

Grudzień 

BILULETYN DLA RODZICÓW 
Gimnazjum nr 7 im. gen. Tadeusza „Bora” Komorowskiego 

Szanowni Rodzice ! 

W noc wigilijną, w blasku 
świec, 

melodia kolęd płynie. 
Niechaj przyniesie Państwu radości moc 

i wiele szczęścia na Nowy Rok. 
 

 

Dyrekcja i pracownicy szkoły 



Dnia 6 listopada 2015 r. 
odbyła się w naszym gimnazjum 
przepiękna uroczystość. Była ona 
poświęcona niezwykłemu autorowi 
– grudziądzkiemu pisarzowi – Pa-
nu Kazimierzowi Trybulskiemu 
oraz Jego wyjątkowej książce -   
„Za rzeką czasu”. 

Ten literacki wieczór rozpo-
czął się od przywitania Gościa 
przez Panią Dyrektor – Grażynę 
Chochliuk. Następnie uczniowie 
prowadzący spotkanie uzmysłowili 
wszystkim zebranym jego sedno. 
Między innymi przytoczyli wypowie-
dzi znanych pisarzy i poetów  
o książce, ukazując jej znaczenie 
w życiu człowieka. Poinformowali, 
że podczas uroczystości będą pro-
mować czytelnictwo i miłość  
do słowa pisanego. 

Po pięknym wstępie 
uczestnicy spotkania przenieśli się 
w czasy średniowiecznego Gru-
dziądza. Zadziało się to dzięki 
uczniom z zespołu teatralnego 
„Omega”, którzy odegrali kilka sce-
nek z książki „Za rzeką czasu”. 
Przy nastrojowej muzyce i nieco-
dziennej scenografii mogliśmy po-
dziwiać średniowiecznych rycerzy  
i budzące grozę swym wyglądem-
czarownice. 

Następnie głos 

zabrał Pan Kazimierz Trybulski.  
W sposób bardzo ciekawy opowie-
dział zebranym o swoich zaintereso-
waniach, literackiej pasji, a także  
o pracy nad książką „Za rzeką cza-
su”. Zwrócił się też do uczniów  
z apelem, aby realizowali swoje pla-
ny i marzenia, a nie odkładali ich  
na później.  
Wiele pytań naszemu Gościowi za-
dała zebrana w „literackiej kawia-
rence” młodzież. Gimnazjaliści byli 
ciekawi, jakie cechy powinien mieć 
pisarz, skąd Pan Trybulski czerpie 
inspiracje do pisania powieści, jakie 
ma plany na przyszłość. 
Niewątpliwie źródłem cennych infor-
macji na temat grudziądzkiego pisa-
rza była prezentacja multimedialna, 
którą wszyscy obejrzeli z dużym za-
interesowaniem. 
 Pod koniec uroczystości 
nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu 
literackiego pt. „Tę książkę polecam 
Wam na długie zimowe wieczory”. 
Na poziomie klas pierwszych  
1 miejsce zdobyła Aleksandra 
Kuchta – kl. 1d, 2 miejsce zajął Hu-
bert Kwiatkowski – kl.1d, zaś  
na 3 miejscu uplasowała się Patry-
cja Dubanowska –kl.1d. W klasach 
drugich 1 miejsce zajęła Kamila 
Szymanek –kl.2e, 2 miejsce  - Zu-
zanna Wieloszyńska –kl.2e, 3 miej-
sce – Beata Armatowska – kl.2d.  
Wyróżnienia  otrzymali : Maja Krucz-
kowska – kl.2d, Alicja Reniecka – 
kl.1d, Eliasz Napierski – kl.2c, Wik-
toria Glaza – kl.1c.  Warto  nadmie-
nić, że zwyciężczynie konkursu od-
czytały swoje prace oraz otrzymały 

nagrody książkowe od Pana Kazi-
mierza  Trybulskiego. 
Rozstrzygnięto także konkurs 
plastyczny dotyczący architektury 
średniowiecznego Grudziądza. 
Zwyciężyła w nim Anna Starkow-
ska, zaś wyróżnienia otrzymali : 
Jakub Malinowski – kl.2d, Angeli-
ka Pyclik – kl.2f, Maciej Kaszu-
bowski –kl.2f. 
 Na zakończenie tego lite-
rackiego, wyjątkowo nastrojowe-
go, upływającego przy świetle 
świec wieczoru zabrał glos Pan 
Kazimierz Trybulski. Podziękował 
za zaproszenie na tak piękną 
uroczystość. Grudziądzki pisarz 
nie krył wzruszenia. Stwierdził,  
że nikt wcześniej „z taką fetą go 
nie podejmował”. 
 Pana Kazimierza poże-
gnaliśmy piosenką w wykonaniu 
zespołu p. Adriany Nowackiej. 
Ogromnie się cieszymy, że mogli-
śmy gościć w naszych progach 
tak Zacną Osobę. Nie ukrywamy 
też zadowolenia z tego, że Panu 
Trybulskiemu bardzo się u nas 
podobało. 

Organizatorzy uroczystości :  
p. Grażyna Chochliuk, p. Jolanta 
Kowalczyk, p. Sylwia Remus,  
p. Iwona Karczewska – Pokor-
ska, p. Beata Grodowska, p. Ur-
szula Grynda, p. Iwona Gazdec-
ka, p. Dariusz Miller, p. Adriana 
Nowacka, p. Karolina Szymczyk, 
p. Tomasz Kędzior, p. Izabela 
Szymkowicz. 
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                          Akcje charytatywne 

 23 października wolontariusze naszego gimnazjum uczestniczyli w corocznej 
kweście ulicznej z okazji Światowego Dnia Walki z Głodem i Ubóstwem. Podczas tego-
rocznej zbiórki udało się zebrać łącznie 257 zł.  

 W dniach 4 i 5 grudnia gimnazjaliści SK PCK oraz koła Caritas wzięli udział w „Świątecznej zbiórce żyw-
ności”. Akcja pod patronatem Banku Żywności odbywała się w markecie Kaufland, gdzie uczniowie naszej szko-
ły zachęcali ofiarodawców do dzielenia się produktami spożywczymi, zbierali, segregowali i pakowali dary.  

Opiekun : p. Mirosław Piwowarczyk 

W podróż za rzekę czasu… Spotkanie z grudziądzkim 
pisarzem - Panem Kazimierzem Trybulskim 



Biluletyn dla rodziców 

• 21.10.2015 r. - wizyta w Toruniu : 
a) spotkanie w Gimnazjum nr 2 im. gen. Elżbiety 
Zawackiej, 
b) udział w uroczystości  odsłonięcia tablicy pa-
miątkowej poświęconej kapitanowi Adamowi Wal-
czakowi– zastępcy prezesa Toruńskiego Oddziału 

Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajo-
wej, 
c) przeprowadzenie historycznej gry eduka-
cyjnej „Śladami II wojny światowej” 
d) zwiedzanie Fundacji Generał Elżbiety 
Zawackiej, Pomorskiego Muzeum Armii 
Krajowej i Wojskowej Służby Polek. 

• 26.10.2015 r. - spotkanie robocze 
• 10.11.2015 r. - wyjazd do Łasina : udział 

w uroczystej inauguracji Klubu Historycznego im. Armii 
Krajowej przy Gimnazjum nr 2 

• 02.12.2015 r. - lekcja z historii najnowszej w naszej 
szkole : poprowadzenie zajęć przez pana Mirosława 
Sprengera (edukatora z IPN-u) na temat „Polacy ratują 
Żydów” 

Opiekunowie : p. Dariusz Miller, p. Jolanta Kowalczyk 
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Konkurs pt. „Jestem wolny, nie palę, nie piję, nie biorę” 

Działalność Klubu Historycznego im. Armii Krajowej przy Gimnazjum nr 7 

Najlepszymi we wspomnia-
nych  konkurencjach konkurso-
wych okazały się zespoły w na-
stępujących składach : 

1 miejsce : klasa 2e 
Kacper Witkowski,  

    Marcin Putzkowski,  
    Diana Szpejankowska 
       2 miejsce: klasa 1d 

Nikodem Pawski,  
   Szymon Lewandowski,  

Aleksandra Kuchta 
3 miejsce :  klasa 1e 

Weronika Flis, Julia  
Romanowska, Agata Pastewska 

 W zakresie poszerzenia 
wiedzy na temat szkodliwości 
palenia papierosów szczególnie 
cenne były: 
-wystąpienie  lekarza -  pana Ro-

berta Walisiewicza, który podzie-
lił się z zebranymi doświadcze-
niem z własnej praktyki medycz-
nej, 
-prezentacja multimedialna przy-
gotowana przez uczennice : Zofię 
Marciniak, Zuzannę Wiśniewską, 
Karolinę Gronek i Beatę Galew-
ską pod opieką nauczycielki bio-
logii -pani Karoliny Szymaniuk.  

Muzycznie  przedsięwzię-
cie uświetniła uczennica Roksa-
na Świder. 
Konkurs  zakończono zabawą 
pod hasłem  „Zapal się do swo-
ich pasji”. Była to również świet-
na okazja do zrobienia pamiątko-
wego zdjęcia. 
Mamy nadzieję, że  gimnazjaliści 
uczestniczący w imprezie będą ją 
wspominali nie tylko jako spo-
sobność do poszerzenia swojej 
wiedzy na temat szkodliwości 
używek, ale także jako świetną 
zabawę.  
Dziękujemy uczniom, którzy pro-
fesjonalnie  poprowadzili  kon-
kurs : Paulinie Dłużyńskiej  
oraz Adrianowi Renieckiemu. 
Organizatorzy: Dorota Korze-
niewska, Iwona Kruk-Makowska 

W czwartek 19 listopada 
młodzież klas pierwszych  
i drugich tradycyjnie włączyła się 
w akcję profilaktyczną z okazji 
Światowego Dnia Rzucania Pale-
nia. Podczas konkursu „ Jestem 
wolny, nie palę, nie piję, nie biorę” 
zespoły klasowe miały możliwość 
wykazania się wiedzą z zakresu 
szkodliwości palenia papierosów 
oraz zdrowego stylu życia. Rywali-
zacja przebiegała w następują-
cych  konkurencjach: zagadka, 
quiz, krzyżówka profilaktyczna 
oraz  ćwiczenie kreatywne -
ułożenie hasła. Dodatkowo 
uczestnicy konkursu odpowiadali  
na pytania ekspertów: lekarza, 
psychologa oraz funkcjonariusza 
policji. 



 W związku z obchodzonym 1 grudnia Światowym Dniem Walki z AIDS przeprowadzono  
w naszym gimnazjum konkurs sprawdzający wiedzę uczniów na temat wirusa HIV oraz choroby 
AIDS. 29 gimnazjalistów zmagało się z testem składającym się z 37 pytań o zróżnicowanym stop-
niu trudności. Największą wiedzą na temat HIV/AIDS wykazała się Zuzanna Wiśniewska z kl. 3f, 
2 miejsce zajęła Jagoda Sowińska  z kl.3g, zaś na 3 miejscu uplasowała się Magdalena Waleryn 
z kl.3e.  

Organizatorzy konkursu : p. Dorota Korzeniewska, p. Mirosław Piwowarczyk 

 Konkurs wiedzy na temat HIV/AIDS 

Zwycięzcy etapu szkolnego :  

Julia Markiel - kl.3d 

Zofia Marciniak - kl.3f 

Beata Galewska - kl.3f 

Zuzanna Wiśniewska - kl.3f 

Szymon Tur - kl.3d 

Weronika Sarnowska - kl.3d 

Jan Jeschke - kl.3e 

Katarzyna Polewka - kl.3e 

Adrian Reniecki - kl.3c 
Nauczyciele prowadzący :  

p. Karolina Szymaniuk 
p. Mirosław Piwowarczyk 

Zwycięzcy etapu szkolnego: 

Julia Markiel - kl.3d 

Zofia Marciniak - kl.3f 

Beata Galewska - kl.3f 

Szymon Tur - kl.3d 

Marta Szczygieł - kl.3e 

Kamil Krajnik - kl.3f 
Nauczyciel prowadzący :  
p. Tomasz Węgielewski 
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Matematyka 

Chemia 

Zwycięzcy etapu szkolnego : 

Szymon Tur - kl.3d 

Jan Jeschke - kl.3e 

Paweł Woźniak - kl.3f 
Nauczyciele prowadzący :  

p. Marzena Stefaniak - Holz 
p. Mariola Walczak 

Rok 2015, numer 2 

Biologia Język polski 

Zwycięzcy etapu szkolnego :  

Martyna Cukras - kl.3e 

Emila Bielska - kl.3e 

Patrycja Jaworska - kl.3e 

Julia Markiel - kl.3d  

Hubert Kwiatkowski - kl.1d 
Nauczyciele prowadzący :  

p. Sylwia Remus 
p. Iwona Gazdecka 

Język angielski 

Zwycięzcy etapu szkolnego :  

Beata Galewska - kl.3f 

Szymon Ślusarski - kl.3f 

Paweł Woźniak - kl.3f 

Wanessa Gąsowska - kl.3a 

Szymon Głowacki - kl.3d 

Szymon Tur - kl.3d 

Emilia Bielska  - kl.3e 

Sandra Stanulewicz - kl.2f 

Aleksandra Kuchta - kl.1d 

Marta Szczygieł - kl.3e 

Marta Gralak - kl.3f 

Michał Liczbik - kl.3c 

Filip Czarnecki - kl.3g 

Dawid Król - kl.3d 

Jakub Zbożny - kl.3f 

Jakub Radtke - kl.2d 
Nauczyciele prowadzący :  

p. Dariusz Miller 
p. Małgorzata Kaczmarek 

p. Svetlana Zaikina 

p. Paulina Piszkalska 

p. Agnieszka Kobus 

Fizyka 

Zwycięzcy etapu szkolnego: 

Kaja Czerwińska - kl.3d 

Szymon Tur - kl.3d 

Jan Jeschke - kl.3e 

Marta Szczygieł - kl.3e 
Nauczyciel prowadzący :  

p. Beata Chodziutko - Furso 

Historia 

Zwycięzcy etapu szkolnego :  

Julia Markiel - kl.3d 

Mateusz Kurkierewicz - kl.2d 

Paweł Woźniak - kl.3f 

Weronika Sarnowska - kl.3d 

Katarzyna Polewka - kl.3e 
Nauczyciel prowadzący: 

p. Jolanta Kowalczyk 

Język rosyjski 

Zwycięzca etapu szkolnego: 

Maja Plichta - kl.3d 
Nauczyciel prowadzący :  

p. Daria Piernicka 
Geografia 

Zwycięzca etapu szkolnego: 

Szymon Tur - kl.3d 
Nauczyciel prowadzący :  

p. Iwona Ślusarska 

 Miło nam poinformować, 
że wszystkie wymienione osoby 
zakwalifikowały się do etapu rejo-
nowego konkursów przedmioto-
wych. 



Biluletyn dla rodziców 

 W październiku i listopa-
dzie przeprowadzono XVIII Kujaw-

sko-Pomorską Gimnazjadę w Pił-
ce Nożnej Chłopców. Miło nam 
poinformować, że nasza drużyna 
zwyciężyła najpierw w ćwierćfina-
le, a później w półfinale rozgry-
wek.  

 5 listopada odbył się  
w Bydgoszczy finał tych zawo-
dów, w którym  reprezentanci 
naszej szkoły (Karol Żuchowski, 
Daniel Widz, Dawid Jędroś, Mate-

usz Rumiński, Cyprian Maciejew-
ski, Milan Lech, Mateusz Plewa, 
Szymon Giemza, Jakub Gula, Ja-
kub Zych) wywalczyli historyczny 
dla Gimnazjum nr 7 sukces, zdo-
bywając Mistrzostwo Wojewódz-
twa w Piłce Nożnej Chłopców .  

Opiekunowie : p. Michał Horna,  
p. Bartosz Brudniewicz 

Zespół naszych gimnazjalistów 

(Mateusz Aniołkowski, Mateusz 

Lewandowski, Cyprian Macie-

jewski, Mateusz Rumiński, Szy-

mon Łosiński, Dawid Jędroś, Da-

niel Widz, Mateusz Felski, Domi-

nik Wątroba, Kacper Pałka, Syl-

wester Fiałkowski, Milan Lech)  

zajął w nich 2 miejsce. 

 W dniach 9-12 listopada 

przeprowadzono Mistrzostwa Mia-

sta w Piłce Ręcznej Dziewcząt. 

Nasza reprezentacja (Fatima Dy-

tłow, Oliwia Gawron, Agata Sabi-

niarz, Jagoda Sowińska, Wiktoria 

Jarosz, Karolina Karpińska, Alek-

sandra Lendzion, Sandra Keller, 

Wiktoria Rąbalska, Małgorzata 

Kruczkowska, Natalia Szwagiel, 

Klaudia Szwagiel, Ewelina Kirsz) 

zajęła w nich 3 miejsce. 

 W dniach od 16 do 18 

listopada odbyły się Mistrzostwa 

Miasta w Piłce Ręcznej Chłopców. 

Opiekun dziewcząt : p. Dawid 

Staszewski 

Opiekun chłopców : p. Michał 

Magdowski 
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Finał Wojewódzki XVIII Kujawsko-Pomorskiej Gimnazjady w Sztafetowych 
Biegach Przełajowych 

Zwycięstwo w Wojewódzkim Finale XVIII Kujawsko-Pomorskiej Gimnazjady  
w Piłce Nożnej Chłopców  

Mistrzostwa Miasta w Piłce Ręcznej  

na Walawander, Alicja Podlińska, 
Natalia Malinowska, Natalia 
Szwagiel, Natalia Nawotka, Julia 
Gończewska, Ewelina Kirsz, rez. 
Wiktoria Bągalska) zajęła w nim 
2 miejsce. Chłopcy zaś (Patryk 
Pepliński, Piotr Ostrowski, Domi-

nik Smulski, Bartosz Reetz, Kac-
per Guzman, Fabian Grodek, Ma-
teusz Turowski, Bartosz Pawlicki, 
Piotr Kowalski, Mariusz Kramp, 
rez. Szymon Tur) uplasowali się  
na 11 miejscu.  
 

 27 października odbył się 
w Bydgoszczy Finał Wojewódzki 
XVIII Kujawsko- Pomorskiej Gimna-
zjady w Sztafetowych Biegach 
Przełajowych. Drużyna dziewcząt 
(Magdalena Walisiewicz, Dominika 
Orgacka, Karolina Gronek, Marty-



ul. Mikołaja z Ryńska 6 
86-300 Grudziądz 

Gimnazjum nr 7 im.  
gen. Tadeusza „Bora” 

Komorowskiego 

3 miejsce 

Wiktoria Jankowska – kl.3b  

Chłopcy - klasy sportowe 

1 miejsce 

Mateusz Felski – kl.3b  

2 miejsce 

Dominik Wątroba – kl.3b  

3 miejsce 

Piotr Ostrowski – kl.3c  

Dziewczęta - klasy niesportowe 

1 miejsce 

Patrycja Dubanowska – kl.1d  

 

 Dnia 3 grudnia  odbyła się 
w naszej szkole impreza sportowa 
- Trójbój Lekkoatletyczny. Do rywa-
lizacji przystąpiło ok. 200 uczniów. 
W ramach zawodów rozegrano 3, 
obligatoryjne dla każdego, konku-
rencje lekkoatletyczne : bieg  
na 60 m ze startu niskiego, skok  
w dal ze strefy oraz pchnięcie kulą.  

Dziewczęta - klasy sportowe 

1 miejsce 

Wanessa Rokicińska – kl.2a  

2 miejsce 

Alicja Podlińska – kl.1a  

 

2 miejsce 

Wiktoria Matczak – kl.3d  

3 miejsce 

Wiktoria Laskowska – kl.2f  

Chłopcy - klasy niesportowe 

1 miejsce 

Filip Szajerka – kl.3f  

2 miejsce 

Bartosz Pawlicki – kl.3e  

3 miejsce 

Jakub Ostrowski – kl.3g  
Koordynator zawodów : p. Michał 
Dejewski 

Trójbój Lekkoatletyczny 

Tel.:  564622657 
Faks: 6426588 

E-mail: grgimnr7@poczta.onet.pl 
 Dnia 20 listopada odbył się Półfinał Wojewódzki XVIII Kujawsko - Pomor-

skiej Gimnazjady w Unihokeju Chłopców. Drużyna z Gimnazjum nr 7 (Karol Beh-

rendt, Damian Brincisk, Mateusz Felski, Sylwester Fiałkowski, Milan Lech, Mateusz 

Morawski, Kacper Pałka, Adrian Reniecki, Michał Sikora, Jakub Waszelewski, Do-

minik Wątroba) zajęła w nim 1 miejsce. Zwycięstwo w zawodach dało chłopcom 

awans do finału rozgrywek. 

Opiekun : p. Zbigniew Szymczyk 

OPRACOWANIE  BIULETYNU : 
Izabela Szymkowicz 

Półfinał Wojewódzki XVIII Kujawsko-Pomorskiej  
Gimnazjady w Unihokeju Chłopców 

Ogólnopolskie zawody Nestle Cup 

 28 listopada 2015 r. nasza młodzież  uczestni-
cząca w programie „Lekkoatletyka dla każdego”  wzięła 
udział w halowych zawodach ogólnopolskich NESTLE 
CUP. Do pięknej hali widowiskowo – sportowej w Toru-
niu przyjechali zawodnicy  z  Łodzi, Wrocławia, Olsztyna, 
Gdańska, Poznania, Rypina, Włocławka. Nie zabrakło 
również gospodarzy -  uczniów  z Torunia. Zawody rozgry-

wane były w nietypowej formule. Każda reprezentacja składała się z 4 dziewczynek i 4 chłopców, którzy rywali-
zowali w następujących konkurencjach – skoku w dal, biegu na 60 m oraz w rzucie piłką lekarską. Następnie 
sędziowie sumowali każdy wynik w poszczególnych drużynach i na tej podstawie ustalano biegi sztafetowe, któ-
re rozstrzygały o medalach. Po trzech konkurencjach nasi uczniowie plasowali się na 4 miejscu. W ostatniej 
serii finałowej pobiegli niezwykle walecznie, ale mimo ogromnego zaangażowania nie udało się wywalczyć me-
dalu. Ostatecznie nasi gimnazjaliści (Magdalena Walisiewicz, Karolina Gronek, Seweryn Grzyb, Mateusz Kala-
marski, Martyna Walawander, Wanessa Rokicińska, Krzysztof Kaszycki, Bartosz Kamiński) zajęli 4 miejsce. Po-
za konkurencjami drużynowymi rozegrano również biegi na 500 m (Alicja Podlińska, Julia Gończewska, Natalia 
Szwagiel, Natalia Malinowska, Wiktoria Smykowska, Radosław Andrzejewski, Fabian Grodek). Wszyscy uczest-
nicy zawodów NESTLE CUP otrzymali od organizatora koszulki sportowe z napisem „Lekkoatletyka dla każde-
go”.  

Opiekunowie : p. Grażyna Chochliuk, p. Michał Dejewski 


