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Podczas wizyt w archiwach
zobaczyliśmy na czym
polega sens zbierania i
gromadzenia zbiorów
dokumentów, jak pracują
archiwiści, komu służą
dokumenty i jakie mają
znaczenie dla ludzi
żyjących we 
współczesności. 
Budowaliśmy
świadomość szacunku
dla naszych przodków. 
Poznawaliśmy naszą
lokalną historię - tę
wzniosłą i tę tragiczną. A 
na zajęciach w szkole
uczyliśmy się odczytywać
zapisy z ksiąg miejskich
naszego miasta z XVI w.



Uczniowie koła historycznego

klas młodszych w 

bieżącym roku realizują

program poznawania

archiwów jako podstawę

pracy historyków.

Zapoznaliśmy się z 

następującymi archiwami:

- archiwum naszej szkoły,

- archiwum parafialne naszej

parafii,

- Państwowe Archiwum w 

Toruniu,

- Archiwum IPN w Bydgoszczy,

- Archiwum Akt Dawnych

Diecezji Toruńskiej.



Zajęcia w archiwum parafialnym 

naszej parafii:













Zajęcia w Państwowym Archiwum 

w Toruniu

















Zajęcia w Archiwum Instytutu 

Pamięci Narodowej w 

Bydgoszczy











Zajęcia w Archiwum Akt Dawnych 

Diecezji w Toruniu











Sukcesy i osiągnięcia uczniów
rok szkolny 2016/2017

■ Michał Grążawski z klasy 1 Sp uzyskał tytuł finalisty XI Olimpiady Mediewistycznej ,

■ Anna Borowicz z klasy 2A uzyskała 3 miejsce w Wojewódzkim Konkursie im. prof. 

gen. bryg. Elżbiety Zawackiej „Oni tworzyli naszą historię” za pracę, „Lokalne 

Milenium. Wizyta prymasa Stefana Wyszyńskiego w Chełmży oczami świadków”,

■ Magdalena Pleskot z klasy 1 Sp uzyskała tytuł laureata „II kujawsko-pomorskie 

podróże historyczne : wiek X-XV. Konkurs plastyczny dla szkół Miasta Torunia i 

powiatu toruńskiego”,

■ Uczniowie I Sp i I Ti wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie Historycznym „Krąg”. 

pt. „Państwo Polskie – II Rzeczpospolita”,



Rok szkolny 2017/2018

■ Michał Grążawski: udział w etapie okręgowym XLIII Olimpiady Historycznej, pisał pracę z 
średniowiecza,

■ Natalia Dybowska: udział w etapie okręgowym XLIII Olimpiady Historycznej, pisała pracę 
ze starożytności,

■ Anna Borowicz: udział w Wojewódzkim Konkursie im. prof. gen. bryg. Elżbiety Zawackiej
„Oni tworzyli naszą historię” ,uzyskała III miejsce, napisała pracę pt.: „Antoś jest taki 
odważny, oni go przecież zabiją”. Antoni Łapczyński i „Solidarność” w Chełmży,

■ Magdalena Pleskot: II miejsce w konkursie „II kujawsko-pomorskie podróże historyczne: 
wiek  X-XV. Konkurs plastyczny dla szkół Miasta Torunia i powiatu toruńskiego”, za pracę 
pt. „Ruiny Zamku Krzyżackiego w Toruniu”, 

■ Marcelina Jędrych: III miejsce w konkursie „II kujawsko-pomorskie podróże historyczne: 
wiek  X-XV. Konkurs plastyczny dla szkół Miasta Torunia i powiatu toruńskiego”, za pracę 
pt. „Średniowieczna dama dworu”.



MICHAŁ GRĄŻAWSKI 
FINALISTĄ XI OLIMPIADY 
MEDIEWISTYCZNEJ



Oto kilka refleksji Michała o udziale w 
konkursach i olimpiadach:

Historią interesuję się od szkoły podstawowej. Zawsze była ona moją pasją. Lubię 

poszerzać wiedzę historyczną i dlatego biorę udział w różnych konkursach i 

olimpiadach. Pierwszy raz wziąłem udział w konkursie historycznym w gimnazjum, 

wtedy zostałem laureatem. W liceum, miałem okazje wziąć udział w olimpiadzie 

mediewistycznej. Brali w niej udział uczniowie z klas licealnych z całej Polski. Samo 

uczestnictwo w tej olimpiadzie dało mi wielką satysfakcję. Pomimo wysokiego poziomu 

trudności, udało mi się pokonać 110 uczniów z całej Polski i zająć 8. miejsce, które dla 

mnie jest bardzo satysfakcjonujące. (Fragment wypowiedzi pochodzi z artykułu na 

stronie szkoły z 24.04.2017 r.)



III MIEJSCE
ANNY 

BOROWICZ
Z KLASY II A



A oto co sądzi Ania na temat udziału w 
konkursach:

Poszukiwanie informacji, źródeł, świadków, czy nawet samego tematu pracy to 

ogromna frajda. Owszem, musimy przekopać się przez wiele książek, w których nie 

zawsze znajdziemy potrzebne informacje, ale to również nie idzie na marne. 

Konkursy to także okazja do szlifowania swoich umiejętności i poszerzenia 

horyzontów. Taka praca wymaga od nas gromadzenia sporej ilości materiałów, 

dzięki czemu wzbogacamy nie tylko naszą wiedzę, ale także słownictwo, a co 

najważniejsze zgłębiamy historię naszej małej ojczyzny. Kolejną z zalet są 

osiągnięcia – te małe i duże. Każde osiągnięcie coś w nas buduje. Zawsze jest to 

cegiełka w naszym rozwoju. Poza tym miło jest być docenionym, a taką okazję 

mamy, gdy się w coś angażujemy. (Fragment wypowiedzi pochodzi z artykułu na 

stronie szkoły z 24.04.2017 r.)



MAGDALENA 
PLESKOT

Jej praca plastyczna 

pt.: Kościół pw. Świętej 

Trójcy w Chełmży zajęła 

pierwsze miejsce.


