
 

 

 Otwarcie nowego obiektu sportowego 

odbyło się 21 października 2010 roku. Na uro-

czystości przybyli przedstawiciele władz woje-

wódzkich, powiatowych oraz gminnych, ksiądz 

proboszcz Wiesław Roczniak,  dyrektorzy szkół 

gminnych, ucznio-

wie naszej szkoły, działacze sportowi, zaproszeni go-

ście i wreszcie najliczniej zebrani mieszkańcy Grzyw-

ny. Na wstępie ksiądz proboszcz poświęcił obiekt, po 

czym odbyło się symboliczne przecięcie wstęgi, w któ-

rym uczestniczył także przewodniczący samorządu 

uczniowskiego naszej szkoły, Karol Kaznowski. Po 

okolicznościowych przemowach i wręczeniu upomin-

ków  goście oddali pierwsze strzały  na bramkę oraz 

rzuty do kosza. Symbolicznie przekazano również klu-

cze animatorowi, panu Zenonowi Sadowskiemu. Uro-

czystość ucieszyła szczególnie miejscową młodzież, 

która z niecierpliwością oczekiwała na otwarcie tak 

atrakcyjnego obiektu sportowego we wsi.  

   Łukasz Trzpil, Karol Jakubiak. 

DRUŻYNY, ZAWODNICY, KIBICE  

ECHO SZKOŁY  

 Z okazji otwarcia ORLIKA 2012 w Grzyw-

nie rozegrany został rozegrany został turniej piłki 

nożnej. Udział wzięły w nim drużyny ze szkół pod-

stawowych w Grzywnie, Kończewicach, Zelgnie i 

Sławkowie. Pogoda nie sprzyjała rozgrywkom na 

świeżym powietrzu, jednak zawodnicy dawali z sie-

bie wszystko, a kibice z całych sił wspierali swoje 

drużyny. Mimo gorącego dopingu  naszej drużynie 

nie udało się zwyciężyć. Lepsza okazał się tym 

razem zespół z Kończewic. W nagrodę otrzymali 

okolicznościowy puchar oraz czapkę kibica. Przerwy między meczami umilały swoimi 

występami śliczne i pełne wigoru cheerleaderki i wokalistki z Gimnazjum w Głuchowie. W czasie meczu osoby o niskim poten-

cjale kibicowania — zmarzluchy– mogły korzystać z gorących napoi oraz pysznego, świeżego pieczywa. Mimo brzydkiej pogo-

dy na twarzach wszystkich widoczne były zadowolenie i satysfakcja z nowo otwartego boiska sportowego.  

          Paulina Karczmarczyk 
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NASZE OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE 
JESTEM SPRAWNY—zawody sportowe dla klas I-III - II miejsce drużyna pod kierunkiem pani Hanny Skrzypczak 

POD OPIEKĄ PANA ŁUKASZA KONTOWICZA: 

 

REPREZENTACJA NASZEJ SZKOŁY WYSTĘP CHEERLEADEREK 

 DZIEWCZYNY CHŁOPCY 

UNIHOKEJ II miejsce w gminie IV miejsce w powiecie 

MINI PIŁKA RĘCZNA II miejsce w powiecie II miejsce w gminie 

MINI PILKA SIATKOWA II miejsce w gminie IV miejsce w gminie 

HALOWA PIŁKA NOŻNA I miejsce w powiecie II miejsce w gminie 

MINI KOSZYKÓWKA II miejsce w powiecie II miejsce w gminie 

PIŁKARSKIE PIĄTKI III miejsce w grupie w półfinałach wojewódzkich III miejsce w gminie 



 

 

 Dnia 16.02.2010r. od godziny 9.00 do godziny 14.30 w naszej szkole 

odbyły się zawody w halową piłkę nożną dziewcząt. W rozgrywkach, 

oprócz nas uczestniczyły jeszcze3 drużyny: Kończewice, Sławkowo i Zelgno. 

W pierwszym starciu zmierzyłyśmy się ze Sławkowem, oczywiście wygrały-

śmy. Z Kończewicami i Zelgnem, też poszło łatwo. Nasz wuefista z zachwy-

tem patrzył jak wygrywamy. O 13.30 trenerzy i sędzia poszli podliczyć punkty 

i przydzielić miejsca. Kiedy zostały rozdane dyplomy i puchary podziękowały-

śmy sobie z dziewczynami za taką miłą, a zarazem zawziętą grę.  

  Zawody powiatowe, na których mogli oglądać nas uczniowie z innych 

szkół odbyły się 19.02.2010r. w Turznie. Na rozgrywki przybyło aż 8 drużyn. 

Między innymi były tam takie szkoły jak: Gronowo, Zławieś Wielka, Czerni-

kowo, Obrowo, Chełmża i Turzno. Wszystkim drużynom stawiłyśmy czoło. W 

finale o 1 miejsce zagrałyśmy z zawziętą drużyną z Chełmży. Bardzo się cie-

szyłyśmy, bo wygrałyśmy 2:0. Miałyśmy świadomość, że zdobyłyśmy 1. miej-

sce. Byłyśmy bardzo dumne, że dzięki nam Grzywna zaszła tak daleko… W roku szkolnym 2009/10 dziewczęta z Grzywny po 

raz pierwszy dostały się na szczebel powiatu i odniosły tak ogromne zwycięstwo. Pan Łukasz Kontowicz pogratulował  nam 

zwycięstwa.        Natalia Paziewska, Julita Trzpil 

MĘSKIE STARCIE NA SZCZEBLU POWIATU  
 Zawody te były nadzieją dla szkoły w Grzywnie, gdyż nasz drużyna prezentowała świetną formę. Rozgrywki odbyły się 

w Chełmży czwartego listopada 2009r. Na miejsce przyjechaliśmy o godzinie 9:30. Na zawodach było razem siedem drużyn. 

Mecze zostały rozegrane grupowo. Z każdej grupy do finału przechodziły dwie drużyny. Z naszej grup dostały się Świerczynki i 

Grzywna. Cały zespół walczył wytrwale do końca. Z początku szaleliśmy z radości,  że weszliśmy do finału. Niestety jednak nie  

docenialiśmy przeciwnika . Mecze były bardzo zacięte. Każda z drużyn dała z siebie wszystko. Ostatecznie pierwsze miejsce 

zajęły Świerczynki, które nie przegrały ani jednego meczu. Drugie miejsce zajęła Chełmża, a na trzecim miejscu była Łubianka. 

„Przegraliśmy przez takie głupie rzeczy” mówił opiekun naszej drużyny, pan Łukasz Kontowicz. Po przegranych zawodach na-

sza drużyna wracała z niedosytem. 

Karol Jakubiak 

Z życia sportowego szkoły 

 MISTRZYNIE PO RAZ DRUGI!MISTRZYNIE PO RAZ DRUGI! 
 20.04.2010 roku na Orliku w Grzywnie odbyły się zawody gminne w mini piłkę nożną. Zajęłyśmy 1 miejsce na szcze-

blu gminy i nadszedł czas na zawody powiatowe. 27 kwietnia 2010 roku w Złejwsi Małej odbyły się zawody powiatowe piłkar-

skich piątek dziewcząt. Na turniej przybyło 8 drużyn.  Pierwszy mecz zagrałyśmy  z Łysomicami. W drugim meczu  zmierzyły-

śmy się z Czernikowem.  Decydującym starciem był jednak mecz z 

Gronowem, gdyż  grałyśmy o wyjście z grupy. Przegrywałyśmy 1:0, 

ale w ostatnich 7 sekundach  strzeliłyśmy piękną bramkę, dzięki któ-

rej zremisowałyśmy 1:1. W pół finale zagrałyśmy z Chełmżą. Mimo 

bardzo zaciętej walki wszystko wygrałyśmy.  W finale nie było tak 

łatwo, ponieważ  Zławieś Wielka wytrwale walczyła o 1 miejsce, ale 

nie pokonała naszej drużyny. Grałyśmy wytrwale do końca. Emocji 

było sporo,  zawodniczki z drużyny krzyczały na siebie . Z drużyną  

Złejwsi Wielkiej wygrałyśmy 4:0.  Kiedy skończył się turniej, po-

szłyśmy do szatni ochłonąć. Z niecierpliwością czekałyśmy na rozda-

nie nagród. W końcu nadszedł czas wręczenia dyplomów, pucharów i 

medali. Czwarte miejsce zajęło Gronowo, trzecie Chełmża, drugie 

Zławieś  Wielka, a pierwsze  - GRZYWNA! Po raz drugi zdobyły-

śmy Mistrzostwo Powiatu. Z niecierpliwością czekałyśmy na woje-

wódzkie starcie. Niestety, kontuzja głównej zawodniczki nie pozwo-

liła nam odnieść sukcesu, na jaki było nas stać. Walka zakończyła się 

dla nas trzecim miejscem w półfinałowej grupie 

    Natalia Paziewska 

 27 października 2010r. od godz. 9:00 do godz. 14:30 odbyły się w 

Grzywnie zawody gminne w unihokeja dziewcząt oraz chłopców. W za-

wodach brały udział drużyny ze Sławkowa, Kończewic, Zelgna oraz repre-

zentacja naszej szkoły. Złote puchary przypadły dziewczętom ze Sławko-

wa oraz chłopcom z Grzywny. Po rozdaniu nagród wszystkie drużyny po-

dziękowały sobie za zaciętą rywalizację. Organizatorem zawodów szkol-

nych był Pan Łukasz Kontowicz, który podziękował trenerom szkół pod-

stawowych za bardzo dobre przygotowanie zawodników.  

Oliwia Falkowska, Julita Trzpil 

MEDALOWA DRUŻYNA 


