
 

 

„MOJA I TWOJA SZKOŁA”  

– kalendarium 

 

 

 

 

 

 

„Istnieją szkoły, które wychowały już wiele pokoleń. W porównaniu z nimi historia naszej 

szkoły wydaje się być skromna. Ale dla nas był to okres wyjątkowej pracy – kształtowania 

wizerunku szkoły, to po prostu całe życie naszej „Ósemki”, a jak można się przekonać – jest to 

życie bardzo bogate”. 

                                                                                           Dyrektor Zygmunt Chlebowski 

 

 

  ..kalendarium wydarzeń ... 

 
 

 21.XII.1978 – nastąpiło nadanie aktu erekcyjnego i wkopanie 

kamienia węgielnego.  

 1980–1983 -  pierwszym dyrektorem SP 8 został  mgr Józef 

Wesołowski. 

 1983 –1985 – mgr Teresa Mausolf. 

 1985  – do chwili obecnej dyrektorem jest  

mgr Zygmunt Chlebowski 

 

 1.IX.1980 – pierwsi uczniowie „Ósemki” zasiedli w szkolnych 

ławkach. „Szkoła jest piękna. Nowa, przestronna, 

wspaniale wyposażona [...] starannie przygotowane 

wystawki, wychuchane, imponujące plansze, ptaszarnia, 

rybki  

i muszle” – donosiły toruńskie „Nowości”. 

A obecnie? Szkoła jest wprawdzie starsza o 28 lat, ale 

nic nie straciła ze swej urody, obrosła tylko w tradycje. 

Zadbane sale, piękne kolorowe hole, mnóstwo zieleni, 

zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz, ale to już zasługa 

dyrektora szkoły i jego starań w Wydziale Środowiska i 

Zieleni w Toruniu, które co roku zaopatrują Szkołę w 

sadzonki. 

 1.VI.1982 – odbyła się piękna uroczystość nadania Szkole imienia 

Marii Curie – Skłodowskiej połączona z obchodami Dnia 

Dziecka. 

- wtedy to pojawiła się w holu niezwykła płaskorzeźba 

Patronki wykonana przez artystę plastyka A. Hoffmana 

- powstał hymn Szkoły – muzykę skomponowała 

nauczycielka muzyki B. Rusin, słowa zaś uczniowie. 

 



 1.VI.1984 – nastąpiło nadanie Szkole sztandaru z wizerunkiem Patronki i godłem 

narodowym.  

 

 9.V.1988 – biblioteka szkolna wzbogaciła się o dodatkowa salę –  czytelnię dla uczniów. 

 

 1990 – zakupiono pierwszy komputer w „Ósemce” 

 

 1992  –  powstaje pierwsza w Toruniu pracownia komputerowa, powód 

do nieskrywanej dumy obecnego dyrektora, a w planach jest już następna. 

Wówczas wprowadzono w szkole przedmiot: elementy informatyki, a 

nauczycielami byli dyrektor Z. Chlebowski, R. Krepel, M. Kriger. W 

pracowni było 6 komputerów z kartą graficzną „Herkules”. Ale już w 1994 r. 

dla zainteresowanych uczniów utworzono koła informatyczne i klasy o 

profilu informatycznym. 

 

 1.09.1999 – Powstało Gimnazjum nr 8 i w wyniku jego połączenia  z SP 8 utworzono 

Zespół Szkół nr 8 

 

 1999  –     pracownia komputerowa została zmodernizowana z funduszy Ministerstwa. 

 

 2003  - udaje się dyrektorowi zrealizować plany i szkoła wzbogaciła się o kolejną 

pracownię komputerową. 

 

 18.XI.2005 – odbyła się uroczystość nadania naszemu Gimnazjum  

i ZS 8 imienia Marii Curie – Skłodowskiej oraz nadanie sztandaru  

z wizerunkiem Patronki i godłem narodowym. Gimnazjum również może 

pochwalić się własnym hymnem, którego autorkami są: I. Szczurko – 

muzyka, A. Dyrda – słowa.  

 

 2005  – powstanie Multimedialnego Centrum Informacji w czytelni.  
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 2011 – powstanie Projektowego Ośrodka Zainteresowań – Strefa Odkrywania Talentów. 
 

 2011 – realizacja projektu „Tablice interaktywne dla kl. I – III”. 

 
 2012 – XIV inauguracja międzyszkolnego konkursu dla klas I – III „Najlepszy  

ortografik”, „Najlepszy matematyk”. 

 
 2012  – realizacja projektu „Cyfrowa Szkoła”.  

 
 2013  – otwarcie nowego boiska sportowego „Orlik”. 

 
 2013  – informatyzacja szkoły, stworzenie bezprzewodowego dostępu do interernetu dla 

uczniów i nauczycieli na terenie szkoły.   

 



 2014  -  wprowadzenie e- dziennika : Uonet +.  

 
 02.12.2015  – utworzenie PaTPORT-u w Zespole Szkół nr 8 w Toruniu.  

 

Wizja szkoły 
 

Pierwszy dyrektor szkoły mgr Józef Wesołowski w swoim przemówieniu inauguracyjnym 

powiedział: „Szkoła to ogród, uczeń roślina w nim rosnąca, a nauczyciel jest ogrodnikiem, który 

dba o jej rozwój” – tak narodziła się symbolika szkoły – owoc – jabłko, którego kolorystyka 

nawiązuje do rozwoju i dojrzewania uczniów. 

 

 

 

dojrzały owoc 

dojrzały umysł 

dojrzały człowiek 

 

 

 

Rzeczpospolita Dziecięca – to sejm szkolny zorganizowany na wzór prawdziwego parlamentu  

z prezydentem, premierem, ministrami i posłami. „Samorząd to nie zabawa, to działalność na 

miarę dorosłego życia. Uczy wrażliwości i pokory” – tak pięknie powiedziała na łamach pisma 

nasza chyba najsłynniejsza absolwentka – pierwsza prezydent Rzeczpospolitej Dziecięcej - 

Małgorzata Kożuchowska.  

 

„My w Europie – Europa u nas”  
 

 10.XI.1990 -  do grona Klubu Przodujących Szkół  - ogólnopolskiego ruchu 

                        społecznego o charakterze edukacyjnym - została zaliczona SP 8. 

Dzień ten był dla całej społeczności „Ósemki” wielkim świętem również  

z innego powodu – obchodziliśmy jednocześnie 10. lecie Szkoły.  

Z gratulacjami przyszło liczne grono przyjaciół i na ręce pana dyrektora 

mgr. Z. Chlebowskiego składano życzenia, by szkoła jak dotąd, zawsze 

była miejscem nie tylko nauki, lecz i prawdziwego wychowania, żeby 

przywracała wartości najpiękniejszym ideałom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Uczniowie różnią się wrodzonym potencjałem rozwojowym, ale szansę sukcesu trzeba 

dać wszystkim” – to motto spotkania, które odbyło się: 



 

 9.XII.1994 i wówczas to Szkoła nasza była gospodarzem członków Klubu Przodujących 

Szkół. Podczas tego spotkania goście mieli okazję zapoznać się ze specyfiką 

pracy w naszej Szkole i naszymi osiągnięciami oraz nowatorskimi formami 

pracy proponowanymi przez nauczycieli  „Ósemki”. Oprócz zajęć 

pokazowych, goście mieli okazję obejrzeć przedstawienie teatrzyku 

świetlicowego „Imagilandia” prowadzonego przez p. Teresę Lassotę oraz 

uczestniczyć w uroczystym „Pasowaniu na czytelnika” odbywającym się  

w bibliotece szkolnej.  

 

„Europa jest tam, gdzie są ludzie czujący się Europejczykami, takie motto tym razem 

przyświecało uczestnikom 2 spotkania Klubu Przodujących Szkół, które odbyło się: 

 

 16.XI.2002 – a wówczas nauczyciele naszej szkoły przeprowadzili szereg warsztatów  

i zajęć, m.in.: 

 „Komputer w nauczaniu zintegrowanym” – L. Bała, D. Hoffmann, 

 „Bioklocki w nauczaniu matematyki” – D. Chodera, W. Obremski,  

M. Gogulska, 

 „Randka – sposób na spędzanie czasu wolnego” – H.Lesińska. 

 

 18.XI.2005 – Gimnazjum nr 8 przystępuje do prestiżowego Klubu Przodujących Szkół, 

do którego Podstawówka należy 15 lat. Ale, żeby tam się dostać, trzeba spełnić szereg 

warunków, bo Klub promuje szkoły wyróżniające się rzetelnymi i uznanymi w środowisku 

osiągnięciami pedagogicznymi, nowoczesnymi rozwiązaniami zadań wychowawczych, 

opiekuńczych i dydaktycznych. Zadaniem Klubu jest ponadto wspieranie inicjatyw i  

aktywności wychowawczej, stwarzanie możliwości wymiany najlepszych doświadczeń i 

upowszechniania dorobku szkół, popieranie przedsięwzięć pedagogicznych w zakresie 

wypracowania indywidualnego oblicza i charakteru szkoły. 

 

 

Twórcze myślenie a innowacje pedagogiczne nauczycieli 
 

 

 Innowacje pedagogiczne są to działania odmienne od powszechnie obowiązujących. 

Działania, których wdrożenie nie zostało przewidziane w istniejącym systemie edukacji oraz 

uregulowane w obowiązujących przepisach prawa oświatowego. 

Kryteriami są: 

- prekursorstwo, 

- odkrywczość, 

- odejście od stereotypów – wyjście poza ramy obowiązującego systemu edukacji, 

pozostające w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego. 

 Szkoła w ciągu lat ewoluuje i obecnie od niej wymaga się, aby pamiętała o stwarzaniu 

swoim wychowankom możliwości optymalnego rozwoju wszystkich dyspozycji poznawczych, a 

głównie zdolności twórczego myślenia.  

 Różne są drogi dochodzenia do własnych koncepcji innowacyjnych i nasze nauczycielki 

tworząc swoje programy, przeżywały z pewnością wiele wątpliwości.  

 

 Autorkami pierwszego z trzech programów są panie: A. Kowalska, J. Lewandowska, M. 

Niedzielska. Tytuł: „Porozmawiajmy o dziedzictwie kulturowym i historycznym Stanów 



Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii”. Młodzi zapoznają się z kulturą i tradycjami mieszkańców 

tych krajów, a w szczególności w kręgu ich zainteresowań znajduje się sztuka i literatura. 

 

 Drugiego: T. Frołow, K. Jackiewicz, K. Torlińska. Tytuł: „Komunikujemy się by zmieniać 

świat”. Młodzież w oparciu o bieżącą prasę angielską tworzy teksty dziennikarskie, następnie 

opracowują je komputerowo. Bierze udział w imprezach kulturalnych, środowiskowych 

skierowanych na poznawanie kultury europejskiej. Innowacja uwzględnia rozwój umiejętności 

czytania i pisania w j. angielskim i zastosowania technologii informacyjnej w komunikacji.  

 

 Trzeciego: A. Dyrda, D. Szymeczko. Tytuł: „W stronę teatru”. Młodzież pracuje nad 

tworzeniem scenariuszy oraz opracowywaniem już istniejących. Projektuje i wykonuje dekoracje 

oraz kostiumy do przedstawień. Rozwija swój warsztat teatralny. 

 

 

Projekty SOKRATESA - COMENIUSA 
 

Międzynarodowe partnerstwo stanowi ogromny potencjał, który wzbogaca i uatrakcyjnia 

treści nauczania tak, aby przygotowywały ucznia do życia w szybko zmieniającym się 

świecie. W dobie niesłychanego dostępu do informacji, dzięki internetowej – uczniowie 

bezwzględnie muszą w miarę szybko nabyć umiejętność współpracy z innymi kulturami. A te 

predyspozycje najlepiej rozwija się w praktyce, czyli Comenius jest niewątpliwie najlepszym 

eksperymentem.  

 

 

 1.III.1999 – 31.VII.2002 szkoła uczestniczyła w Projekcie Edukacyjnym SOKRATES – 

COMENIUS, który jest programem Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, a celem jest 

promowanie europejskiego wymiaru kształcenia na wszystkich poziomach. Szkoły z 18 

państw ściśle współpracują ze sobą w obszarze dydaktycznym, wychowawczym oraz 

wymieniają się doświadczeniami. 

Projekt polegał na wymianie prac między partnerskimi szkołami. Obejmował on cztery 

podstawowe tematy: „Ja”, „Moja szkoła”, „Moje miasto”, „Mój kraj” 

 

 1.VIII.2004 – 31.VI.2005 - tytuł projektu „Dorastanie w Europie”, którego celem było 

m.in. promowanie ogólnoświatowego obywatelstwa poprzez aktywne partnerstwo ze 

szkołami w Europie. 

 

 1.VIII.2006 – 31.VII.2009 – tematem obecnego projektu jest „Siedem cudów naszych 

szkół”, promujących najciekawsze aspekty, obszary działalności, szczególnie cenne w 

swojej szkole. 

 

13 listopada 2008 gościliśmy u nas przedstawicieli z partnerskich 

szkół z Niemiec, Finlandii, Włoch, Hiszpanii, Turcji, którzy zwiedzali 

szkołę, brali udział w lekcjach, zapoznawali się z 

funkcjonowaniem naszej placówki. Na spotkaniu z 

nauczycielami i uczniami, goście z Hiszpanii i Finlandii 

prezentowali najciekawsze formy pracy w swoich 

szkołach. Pani Małgorzata Niedzielska - koordynator projektu - 

przedstawiła kolejny z „cudów” Ósemki – ceremoniał szkolny. 

Dotychczas na spotkaniach w zaprzyjaźnionych szkołach prezentowała: 

osiągnięcia sportowe, sejm szkolny, pracę fundacji „Mam Marzenie”. 



W niedalekiej przyszłości przybliży jedną z imprez bibliotecznych pn. „Urodziny 

biblioteki” oraz „Dzień Patronki”.  

Na spotkaniu w czytelni szkolnej, uczestnicy projektu dyskutowali o 

dotychczasowych postępach prac nad produktem końcowym projektu – wspólną makietą 

zaprzyjaźnionych szkół, która ma symbolizować charakter każdej szkoły. 

 

 

 

 

Tak rodziła się TRADYCJA 
 

Tradycje, które współtworzą nauczyciele, uczniowie i ich rodzice są bogactwem naszej 

szkoły, są elementem integrującym społeczność szkolną oraz stanowią  

o NIEPOWTARZALNOŚCI miejsca, jakim jest NASZA SZKOŁA.  

 

 

 Szkoła kojarzy się przede wszystkim ze zdobywaniem wiedzy. Ale nauka to nie tylko 

praca w salach lekcyjnych. W ZS 8 uczniowie uczą się również poprzez zabawę. I właśnie 

zabawa i śmiech towarzyszą obchodom szkolnych świąt, które weszły już na stałe do tradycji 

naszej szkoły. Niektóre odchodzą do historii, inne pozostają przez całe lata, a na ich powstają 

całkiem nowe i taka jest kolej rzeczy. 

Wszystkim imprezom przyświecają ważne, istotne cele wychowawcze, a najważniejszy to: 

kształtowanie postaw patriotycznych i kultywowanie tradycji, co powoduje identyfikowanie się 

uczniów ze swoją szkołą. 

Warto w tym miejscu przytoczyć „stare” imprezy. Na początku istnienia szkoły 

ogromnym zainteresowaniem cieszyło się „Święto pieczonego ziemniaka”, „Od Kopernika do 

sputnika”, „Fizyczny Wielobój Klas”. Te imprezy należą już do historii, a na ich miejsce pojawiły 

się nowe: „Jestem sprawny”, „Moje trofeum leśne”, „Konkurs interpretacji dziecięcej”, „Urodziny 

Biblioteki” i wiele innych. 

 

 

 

Teatrzyk Imagilandia 
 

 

 

 1987  – powstał teatrzyk świetlicowy, którego założycielką była p. Teresa Lassota. 

Zaczęto od form prostych, inscenizacji popularnych wierszy w formie żywego planu. Na 

uroczystościach szkolnych wystawiono pierwsze bajki: „Jarzębina”, „Czerwony 

Kapturek”. Teatrzyk na przeglądach wojewódzkich i ogólnopolskich przez kilkanaście lat 

zajmował czołowe miejsca i zbierał zasłużone laury.  

Teatrzyk to forma dostarczająca osobistej satysfakcji dzieciom, opiekunowi i rodzicom – 

żywo reagujących na sukcesy swoich dzieci. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Uroczystości „Ósemki” zamieszczone w Statucie Szkoły 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Jedyna, której nie zepsuła sława” 
A. Einstein 

 

 

 

Dni Patrona – od 1982 
 

PPrrzzeegglląąddaajjąącc  ssttaarree  kkrroonniikkii,,  mmoożżnnaa  nnaattkknnąąćć  ssiięę  nnaa  iinnffoorrmmaaccjjee,,  żżee  ww  cciiąągguu  mmiinniioonnyycchh  llaatt  

bbaarrddzzoo  rróóżżnnoorrooddnniiee  oobbcchhooddzzoonnoo  ŚŚwwiięęttoo  PPaattrroonnkkii..  Były wieczornice, konkursy recytacji poezji i 

prozy poświęconej Marii, konkursy wiedzowe, na najładniejszą gazetkę, transparent, konkurs na 

najciekawszy okrzyk. Wielokrotnie były organizowane 

wystawy, m. in. pod nazwą: „Twórcy ludowi w hołdzie Marii”, 

kiedy to uczniowie mogli obejrzeć rzeźby w drewnie. 

Kilkakrotnie samorząd szkolny ogłaszał konkurs na 

najciekawsze scenki z życia uczonej. Były to prawdziwe mini 

przedstawienia na wysokim poziomie, odegrane w mistrzowski 

sposób. Bywało, że korytarze zapełniały się postaciami z 

epoki, w której żyła Maria, a potem te stroje najlepiej oddające klimat przełomu 

wieków – zostały nagrodzone. To święto obchodzimy od początku istnienia Szkoły i z pewnością 

tak już będzie zawsze. 

 

Dzień Wiosny – już po raz 28 
 

to najstarsza tradycja Szkoły nr 8, która przetrwała do dziś. 

  

Wtedy to uczniów „Ósemki” ogarnia istne szaleństwo, bo:  

wszyscy się przebierają w najprzeróżniejsze, najdziwniejsze stroje. A te fryzury! Te makijaże! 

Odbywają się liczne quizy, a świętu towarzyszy zawsze konkurs na najładniejsza 

Marzannę, którą później uczniowie topią. Cała społeczność szkolna długo 

przygotowuje się do obchodów tego najradośniejszego dnia w roku. W tym 



szczególnym dniu samorząd szkolny przejmuje  „władzę” i otrzymuje symboliczny klucz do 

szkoły. 

Takich i podobnych imprez w „Ósemce” jest wiele: Dzień Dziecka, Mikołajki, Andrzejki, 

Walentynki – każde z nich staje się świetną motywacją, inspiracją do doskonałej zabawy.  

 

Ślubowanie klas I 
 

Przyjęcie pierwszoklasistów do społeczności uczniowskiej jest wielkim dla nich 

wydarzeniem i dostarcza samym zainteresowanym, jak i ich bliskim - wielu wzruszeń. Odbywa 

się tradycyjnie pod koniec września. Wydarzenie to ma bardzo uroczystą oprawę, uczniowie 

odśpiewują hymn państwowy i szkolny. Recytują wiersz Bełzy „Kto ty jesteś...”, uroczyście 

ślubują na sztandar szkoły. Każdy uczeń otrzymuje akt ślubowania, a przewodniczący klas 

składają kwiaty pod popiersiem Patronki Szkoły. Uczniowie klas starszych wraz  

z wychowawcami przygotowują pierwszakom specjalnie na tę okazję wiele atrakcji i 

niespodzianek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ślubowanie 

gimnazjalistów i otrzęsiny – całkiem nowa 

tradycja 
 

 

W radosnym nastroju przebiega to najważniejsze dla gimnazjalistów święto.  

„Hymn o miłości, bo ona jest chyba najważniejsza i między nami i obok nas i w nas” – 

przesłanie jakie starsi gimnazjaliści przekazują co roku pierwszakom. 

 

Uczniowie po uroczystym ślubowaniu, kiedy to wymawiają słowa 

Roty i stają się pełnoprawnymi członkami szkolnej społeczności, otrzymują 

specjalne bilety do Gimnazjum oraz legitymacje szkolne. Po części oficjalnej 

zawsze następuje ta mniej oficjalna: otrzęsiny. Starsi uczniowie tradycyjnie 

przygotowują pierwszakom szereg konkurencji i zadań do wykonania, w 

których muszą się wykazać fantazją, sprawnością i oczywiście poczuciem 

humoru. Uwieńczeniem tego, jakże miłego i ważnego dnia, staje się 

tradycyjna dyskoteka dla wszystkich gimnazjalistów.  

 

 

Pasowanie na czytelnika – tradycja od 17 lat 
 

Punktem wyjścia jest słowo „pasować”, czyli nobilitować, to także 

uznać prawo ucznia do bycia członkiem jakiejś szczególnej społeczności. 



Uroczystość jest dzielona na następujące części: ceremoniał pasowania, baśniową inscenizację, 

część praktyczną - zapoznanie z regulaminem biblioteki, potem wypożyczenie pierwszej książki. 

Każde „Pasowanie” jest inne, ale zawsze uczniowie mogą obejrzeć występy, które przygotowują 

dla nich starsi koledzy. Co roku pierwszaki dostają choćby najmniejszy prezent - są to zakładki, 

dyplomiki, przybory szkolne, słodycze, czy „mapki pamięci” z najważniejszymi informacjami o 

bibliotece. Z najmłodszymi czytelnikami zawiera się kontrakt, na mocy którego uczniowie 

przyrzekają przestrzegać podstawowych zasad regulaminu biblioteki oraz spełniać wszystkie 

życzenia  książki, czyli dbać o nią, nie niszczyć  i traktować jak najlepszego przyjaciela. Aby 

zaciekawić, zaintrygować czytelnika, biblioteka stara się zawsze uatrakcyjniać formułę imprezy, 

stosując różnorodne i nowoczesne formy trafiające do przyszłego czytelnika. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

„Mam Talent” – szukamy Omnibusa „Ósemki” 
  

Inicjatorem konkursu był dyrektor szkoły Z. Chlebowski, 

a polonistka B. Zielińska – autorką regulaminu Konkursu. Ona 

też powołała Kapitułę Konkursu, w skład której wchodzą 

nauczyciele, którzy decydują o przyznawaniu nagród. Ideą jest 

„wychwycenie” uczniów uzdolnionych  w różnych dyscyplinach 

nauki i sztuki. Chodzi o to, aby dać szansę także tym uczniom, 

których wiedza i szczególne predyspozycje nie podlegają 

weryfikacji w konkursach przedmiotowych. Kandydatury do 

konkursu „Mam talent” mogą zgłaszać nauczyciele i rodzice. Pretendenci do nagrody swoje 

talenty prezentują na specjalnym pokazie, który mają możliwość 

obejrzeć wszyscy uczniowie. Zwycięzcy otrzymują statuetkę 

wykonaną według projektu plastyka W. Sokołowskiego, do niej 

dołącza się  

certyfikat przyznający stosowny do talentu tytuł, np. „Poliglota 

8”, „Informatyk 8”.   

 

 

 

 

 

 

   Konkursy szkolne i międzyszkolne 
 

 

 

„Współzawodnictwo podsyca talent i umacnia uzdolnienia” 

(przysłowie rzymskie) 

 

 



 

 Konkursy, to niezwykle istotny aspekt życia szkolnego. Uczniowie z ogromnym 

zaangażowaniem i przyjemnością próbują swoich sił we współzawodnictwie z kolegami. To z 

pewnością zdrowa rywalizacja, dająca zwycięzcy mnóstwo satysfakcji. 

 

 Przygoda z konkursami rozpoczyna się już w nauczaniu zintegrowanym i wówczas 

uczniowie mogą sprawdzać swoją wiedzę i umiejętności w wielu dziedzinach, startując w takich 

konkursach szkolnych, jak: „Mały mistrz ortografii”, „Mały mistrz matematyki” czy w 

międzyszkolnych: „Najlepszy ortografik”, „Najlepszy matematyk”. Dzieci chętnie wcielają się 

w role młodych pisarzy biorąc z sukcesami udział w konkursie „Baśnie i bajki na cztery pory 

roku”. Miłośnicy przyrody startują w konkursie ekologicznym „Ziemia, życie i ja”. Nie brakuje 

chętnych do wzięcia udziału w konkursach plastycznych, które dają ogromne pole do popisu 

bogatej wyobraźni dziecięcej. Oto tematy niektórych z nich: „Nowe spojrzenie na legendy”, 

„Toruń – moje miasto”. Najmłodsi uczniowie co roku zmagają się w rozgrywkach „Jestem 

sprawny”, do którego przez wiele miesięcy przygotowują się bardzo wytrwale trenując swą 

zręczność i szybkość. W szkole sportowej nie może oczywiście zabraknąć konkursu dla 

najlepszych pływaków i dlatego uczniowie swoje umiejętności prezentują w turnieju pływackim 

„Pływam na medal”. Wszystkie klasy I – III współzawodniczą przez cały rok o „Puchar 

Dyrektora Szkoły” i uczestniczą w zaszczytnej comiesięcznej akcji „Uczeń na medal” –  

o walorach wychowawczych nie do przecenienia.  

 Dzieci tworzą wiele oryginalnych, ciekawych prac plastycznych, które potem pojawiają 

się na bajecznie kolorowych wystawach zdobiących hole szkoły, budząc podziw odwiedzających 

szkołę gości. 

Tu będą zdjęcia z konkursów I -III 

 W „Ósemce” nie zapomina się oczywiście o uczniach starszych klas. Oferta jest z 

pewnością niezwykle bogata i każdy znajduje coś dla siebie, bo: 

 

 W NASZEJ SZKOLE UCZNIOWIE NIE MAJĄ CZASU SIĘ NUDZIĆ 

 

i dlatego bardzo chętnie uczęszczają na zajęcia kół przedmiotowych, aby pod kierunkiem 

nauczycieli zgłębiać zawiłe arkana matematyki wykraczające poza ramy programowe, by potem 

stanąć w szranki o najwyższe laury na olimpiadach przedmiotowych i 

konkursach wymagających ogromnej wiedzy i umiejętności. Jedną z 

propozycji jest organizowany od kilkunastu lat pod patronatem 

Wydziału Matematyki i Informatyki UMK wojewódzki konkurs „Liga 

Zadaniowa” – trzyetapowy konkurs matematyczny, w którym biorą 

udział uczniowie podstawówek i gimnazjów. Od wielu lat uczniowie 

naszej szkoły znajdują się w gronie laureatów. Podobnie piękną tradycją 

szczyci się „Kangur matematyczny”(istniejący od 1991r.), który na 

etapach szkolnych gromadzi rokrocznie ponad setkę młodych 

matematyków, a wśród nagrodzonych I i II stopnia laureatów zawsze 

znajdują się nasi uzdolnieni uczniowie.  

Warto podkreślić, że matematyczne osiągnięcia uczniów naszej szkoły wielokrotnie były 

docenione na najwyższych szczeblach: 

- 1987 – Hanna Uscka została stypendystką Krajowego Funduszu na Rzecz 

Dzieci. Fundusz ten wspomaga najzdolniejszych uczniów, których zaprasza się  

do udziału w warsztatach, wykładach i różnych formach zajęć.  

- 1992 – to samo wyróżnienie spotkało Sebastiana Smyczyńskiego 

- 1995 – Roberta Szeflera 

- 1998 – Macieja Obremskiego  



- 1999 – Bartka Katkowskiego 

 

Wyłonieni spośród klas najlepsi informatycy stają się uczestnikami „Konkursu 

Programowania w Pascalu”, czy noszącego nazwę: „Klikanie na ekranie”, a inni którzy mocni 

są w tworzeniu prezentacji multimedialnych oraz stron internetowych, biorą udział w: „Szkolnym 

Konkursie Informatycznym” dla klas V – VI oraz  I – II gimnazjum noszącym tajemniczą 

nazwę „Bóbr”. Wiele emocji każdego roku wśród uczniów klas IV – VI budzi udział w konkursie 

„Super rachmistrz”, a także  międzyszkolnym konkursie geograficznym „Przez Lądy i 

Morza”. 

Na koniec trochę liczb: w 2007 r. w konkursach i olimpiadach przedmiotowych 

matematyczno – przyrodniczych wzięło udział 748 uczniów. A mury szkoły w ciągu lat opuściło  

ponad 200 laureatów wszystkich konkursów. 

 

 

 

 

 

 

   Komputeryzacja szkoły  

 
 

 1990 - jak podają kroniki szkolne zakupiono pierwszy komputer  

 1992  – powstaje pierwsza pracownia komputerowa zakupiona z własnych funduszy 

 1992  - administracja  i księgowość szkolna pracuje na komputerach 

 1999  – pracownia zostaje zmodernizowana, ale już z funduszy Ministerstwa 

 2000 – zakończono komputeryzację księgozbioru biblioteki liczącej 3 tysiące woluminów  

 2003 – uczniowie uczą się informatyki już w 2 pracowniach 

 2005  – w czytelni szkolnej powstaje Multimedialne Centrum Informacji – Ministerstwo 

funduje 4 komputery  

 2007  – czytelnia dysponuje już 8 komputerami, 2 drukarkami, 2 skanerami, 2 kopiarkami 

i staje się centrum z prawdziwego zdarzenia. To tutaj odbywają się lekcje z różnych 

przedmiotów z wykorzystaniem komputerów, tu powstają uczniowskie projekty, tu 

odbywają się multimedialne pokazy. 

 2008  – szkoła dysponuje 68 komputerami, rzutnikami, tv wielkoekranowymi, dvd i 

wieloma nowoczesnymi programami edukacyjnymi. 

 

 

 

 

 

 
 

czytelnia szkolna      sala komputerowa 

 

 

 

 



Baza sportowa szkoły 
 

„Człowiek osiąga to, na co się nastawił”. 

 

 

 Uczniowski Klub Sportowy „Ósemka” powstał już w 1994 r. Prezesem  jest dyrektor 

szkoły Z. Chlebowski a wice A. Konrad i to oni czuwają nad tym, aby baza sportowa szkoły 

stawała się coraz lepiej i nowocześniej wyposażona. Obaj z dumą mówią o zdobytych medalach 

na Mistrzostwach Polski w pływaniu i gimnastyce oraz o wielu medalach zdobytych na szczeblu 

wojewódzkim. Członkowie Klubu wyposażani są w stroje sportowe, jeżdżą na zgrupowania i 

obozy, a znakomite wyniki podopiecznych nie tylko sprawiają satysfakcję, ale są też okazją do 

promocji szkoły i Torunia. 

 Bogata gama dyscyplin sportowych sprawia, że każdy uczeń może wybrać sobie zajęcia z 

ulubionej dyscypliny sportu. Klub posiadający sekcje sportowe: 

- gimnastyka sportowa 

- pływanie 

- lekkoatletyka 

- piłka nożna 

- piłka koszykowa 

otaczany jest sponsoringiem również przez Urząd Miasta.  

 Pytani o plany, zamierzenia - obaj panowie zgodnie mówią, że są na etapie prób 

zorganizowania wymiany młodzieży z Hiszpanii, Niemiec, Szwecji, by po wspólnych treningach 

na zgrupowaniach, zmierzyć się w zawodach z najlepszymi pływakami. Natomiast  młodsi 

zawodnicy, mogliby najpierw walczyć o laury w regionalnych zawodach. 

 Uczniowie – sportowcy po zdobyciu podstawowych umiejętności w wybranych 

dyscyplinach sportu, mogą swoje talenty rozwijać w klubach sportowych, z którymi szkoła 

współpracuje. Tak dzieje się z uczennicami pani E. Ruszkowskiej, które trenują w 

„Olimpijczyku”. Zawodniczki z klasy o profilu gimnastyka sportowa od wielu lat błyszczą na 

pokazach szkolnych i pozaszkolnych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Od początku istnienia szkoły nasi uczniowie odnosili wiele sukcesów na arenie sportu 

szkolnego. A było i jest to możliwe, nie tylko dzięki nauczycielom z pasją wykonującym swój 

zawód, ale przede wszystkim bazie sportowej, w skład której wchodzi basen, sala 

gimnastyczna, siłownia. Stale udoskonalane  i  unowocześniane, świadczą o tym dane: 

 1994 – powstał kort tenisowy 

 1994 – w sali gimnastycznej wymieniono podłogę 

 2005  – wykonano boisko wielofunkcyjne ze sztuczna nawierzchnią ( koszykówka, 

siatkówka) 

 2006  – powstało miniboisko do piłki nożnej 

 2007  – na boisku pojawiła się nawierzchnia ze sztuczną trawą– sfinansowało ją miasto  

i PZPN 

 2008  – zbudowano nawierzchnię boiska do piłki nożnej typu klepisko  

 2008  – powstała tartanowa skocznia w dal 

 

W ciągu ostatnich 2 lat dokonano wielu inwestycji: przebudowano okna i ocieplono salę 

gimnastyczną, dokonano modernizacji wentylacji, planuje się modernizację technologii 

uzdatniania wody i remont niecki basenowej oraz przebudowę bieżni tartanowej i skoczni 

wzwyż. W ostatnim czasie w tak zwanym „łączniku” na I piętrze, gdzie odbywają się 

wszystkie imprezy szkolne dla najmłodszych – założono wykładzinę sportową. 

  

 

 

Uczniowie garną się do „Ósemki” z całego Torunia, a także spoza miasta. Chcą tu być, 

uczyć się z powodu poziomu szkoły tu powinien być ranking, wyniki gimnazjalnych 

egzaminów i dla klas VI.  

Ale też dlatego, że panuje tu ciepły, specyficzny klimat. Jest też szkołą bezpieczną, bo 

monitorowaną od 2004 r.  

Nasi uczniowie mają również możliwość uczenia się od pierwszej klasy j. angielskiego,  

a w późniejszych latach również francuskiego. Objęci są w miarę potrzeb opieką psychologiczną, 

pedagogiczną i terapeutyczną (4 etaty). Młodsze dzieci mogą liczyć na opiekę świetlicy oferującą 

wiele ciekawych form pracy.  

 

Wszystko to sprawia, że każde dziecko otoczone jest jak najtroskliwszą opieką i ma 

możliwość wszechstronnego rozwoju intelektualnego, fizycznego i umysłowego. 

 

A. Einstein, ten sam, który powiedział o naszej Patronce znamienne słowa, wyraził też 

swoje „życzenie” wobec szkolnictwa: „Nauka powinna być prowadzona w taki sposób, aby 

uczniowie uważali ją za cenny dar , a nie za ciężki obowiązek”. 
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