ÓSEMKOWE WIEŚCI
NU ME R: 2 2 01 5/ 20 1 6

W tym numerze:
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Gdy nadejdzie wielkanocny poranek
Niech spełnią się życzenia tęczowych pisanek...
Mazurków kajmakowych, bazi srebrzystych,
Bogatego zająca i kurczaczków puszystych.
Świątecznego nastroju, biesiady obfitej,
Lukrowego baranka, a w dyngusa - głowy wodą
zmytej!

Jak świętują Europejczycy?
TRENDY WIOSNA/ LATO 2016

Na stole święcone, tuż obok baranek,
Pamiętamy o żołnierzach wyklętych
W koszyczku pełno barwnych pisanek
Rady dla gimnazjalistów
I jakże znamienne w polskim krajobrazie
Budzące się do życia wiosenne bazie.
Zielony barwinek, fiołki i żonkile
Malują kolorem uroczyste chwile.
W dom polski wiosna wchodzi na spotkanie,
Gdy wielkanocne na stole śniadanie.

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych,
niech zmartwychwstały Jezus Chrystus napełnia
Wasze serca wiarą i nadzieją. Życzymy Wam,
aby tegoroczny stół był obficie zastawiony i nie zabrakło przy
nim nikogo bliskiego, a czas ten był okazją do odpoczynku i
zebrania sił na wyzwania codziennego życia.
Wesołego Alleluja!
Redakcja

Nasi stypendyści rok szkolny 2014/2015
Nazywam się Zuzia, ale moi znajomi
i niektórzy nauczyciele mówią na mnie Zuza.
Jestem uczennicą drugiej klasy gimnazjum w
ZSO nr 8 w Chełmie.
W moim wyglądzie nie ma nic szczególnego. Mam długie, brązowe włosy, jasną
twarz i duże niebiesko szare oczy. Zazwyczaj
ubieram się w jeansowe spodnie i bluzę.
Od czterech lat mieszkam na wsi. Przez to
mam sporo dodatkowych obowiązków i
utrudniony dojazd do szkoły, ale i tak nie

chciałabym znowu mieszkać w mieście. Dzięki
temu, że się przeprowadziłam dostałam od
rodziców psa- Jack Russell terriera, który wabi
się Charlie.
W wolnym czasie czytam książki,
słucham muzyki i opiekuję się psem. Uwielbiam całą serię książek i filmów o Harry'm
Potterze i zespół Bars&Melody. Jestem Potterhead i Bambino.
Czytam bardzo dużo. Moimi ulubionymi gatunkami powieści są fantastyka i kryminał, ale

także wszystkie książki, które mnie zaciekawią. Lubię też filmy fantasy, przygodowe i
thrillery.
Moją największą wadą jest nieśmiałość. Niestety, przez mój charakter trudno
mnie polubić. Na szczęście mam grupę przyjaciół, na których mogę liczyć i wiem, że mnie
nie zawiodą.
Cechuję się szczerością, pracowitością i
otwartością. Mam kilka zalet i trochę więcej
wad, ale przecież nikt nie jest idealny.

Nazywam się Kordian Krzeszowiec.
Mam trzynaście lat i uczęszczam do pierwszej
klasy gimnazjum. Urodziłem się w tutejszym
szpitalu w listopadzie 2002 r. Gdy miałem trzy
lata, musieliśmy wyjechać z Chełma do Warszawy, gdzie mieszkaliśmy przez siedem lat.
Cztery lata temu wróciliśmy do rodzinnego
miasta. Odtąd mieszkamy w jednym z chełmskich bloków. Jestem jedynakiem, więc nie
muszę z nikim dzielić pokoju.
Wyrosłem na średniego wzrostu
młodzieńca, dobrze zbudowanego, z ciemnoblond włosami i piwnymi oczami. Jestem
średnio wysportowany, ponieważ mam zbyt
mało czasu na sport, pochłania go nauka.
Znajduję jednak chwile na podróże. Zwiedziłem już wiele miejsc w Polsce. Byłem również
poza granicami naszego kraju: w przepięknej,

choć niewielkiej Szwajcarii, we Włoszech i w
Niemczech.
Interesuję się geografią Polski i
świata oraz historią, a szczególnie okresem II
wojny światowej. Z zaciekawieniem czytam
różne książki oraz artykuły o tej tematyce.
Poza tym lubię grać w siatkówkę, tenisa stołowego i posiedzieć przy komputerze. Sprawia
mi też przyjemność przebywanie ze zwierzętami. W domu mam chomika, a u dziadków
psa i dwa koty.
Moją wadą jest nieśmiałość. Czasami chciałbym być bardziej spontaniczny i zrobić coś szalonego, ale zawsze coś mnie przed
tym wstrzymuje. Mam nadzieję, że to się
kiedyś zmieni. Jestem też oszczędny, ale nie
wiem, czy to wada, czy zaleta.
Wśród moich zalet można wymienić

punktualność, nie lubię sam się spóźniać i nie
lubię, gdy inni się spóźniają. Innym moim
walorem jest sumienność oraz systematyczność w nauce, co ma odwzorowanie w osiągnięciach dydaktycznych. Staram się być też
dobrym i miłym kolegą, a tak ogólnie dobrym
i kulturalnym człowiekiem, bo tego nauczyli
mnie rodzice i nie chcę ich zawieść. Ale nie
wiem, czy mi to wychodzi.
Obecnie nie mam jeszcze sprecyzowanych planów na przyszłość. Moim celem w
tej chwili jest osiąganie jak najlepszych ocen i
nabywanie wiedzy, dzięki której zdobędę
upragniony zawód oraz spełnianie moich
młodzieńczych marzeń. Chciałbym w tym
roku wybrać się w kolejną moją podróż, tym
razem do Chorwacji.

Nazywam się Weronika i mam czternaście lat. Od urodzenia mieszkam w Chełmie,
gdzie teraz uczęszczam do drugiej klasy gimnazjum.
Spoglądając w lustro, widzę średniego wzrostu dziewczynę o brązowych włosach i
tego samego koloru oczach. Najczęściej ubieram się po prostu w jeansy i kolorową bluzkę,
choć od czasu do czasu lubię założyć spódniczkę czy sukienkę.
O ile łatwiej jest oceniać innych niż
siebie! Opisywanie własnych wad i zalet nie
dla każdego jest sprawą prostą. Jednak pisząc
tę autocharakterystykę, spróbuję spojrzeć na
siebie obiektywnie.
Sądzę, że na ogół jestem miła i
otwarta. Nie znoszę kłamstwa i obgadywania

za plecami. Staram się być dla innych uprzejma i pomocna, choć jak wiadomo nie zawsze
jest to łatwe i się udaje. Mam pogodne usposobienie i zazwyczaj jestem radosna. Jak każdemu jednak zdarzają mi się złe dni i kryzysy.
Na szczęście moja rodzina pozwala mi je przezwyciężyć.
Jedną z moich wad jest lenistwo. W
takich chwilach nie mam ochoty odrabiać
lekcji czy uczyć się do testów. Jednakże za
pomocą silnej woli udaje mi się zmotywować
do pracy.
Moją największą pasją jest pływanie. Codzienne treningi sprawiają mi ogromną
przyjemność. Pływanie to nie tylko sport- to
styl życia. Rozwija ono sprawność ogólną, ale
również buduje charakter. Dzięki niemu nau-

czyłam się wyznaczać własne cele i uparcie do
nich dążyć.
Oprócz pływania lubię też inne sporty. Czasem biegam i jeżdżę na rowerze. Interesuję się również fotografią, rysowaniem, a
w wolnych chwilach przyjemność sprawia mi
czytanie książek.
Podsumowując, na ogół jestem miła
i uczynna. Zawsze chętnie pomogę rozwiązać
jakiś problem lub
doradzę. Jak każdy
posiadam wady, lecz
ciągle staram się z
nimi walczyć.

Nazywam się Oliwia Kozłowska. Mam
14 lat. Jestem uczennicą Gimnazjum nr 8 w
Chełmie. W tym mieście mieszkam od urodzenia. Nie posiadam rodzeństwa, ale mam
psa.
Jestem wysoką, szczupłą dziewczyną o
długich, ciemnych włosach. Mam zielone oczy
i jasną cerę. Lubię ubierać się sportowo, ale
nie mam nic przeciwko eleganckim strojom.
Interesuję się tańcem. Od ośmiu lat
doskonalę tę umiejętność w Estradzie Dziecięcej- Stowarzyszeniu Przyjaciół Tańca w Chełmie. Moja pasja to również sport, a konkretnie pływanie

i bieganie. Odnoszę w tych dyscyplinach wiele
sukcesów, posiadam sporo dyplomów i medali. Ogromną przyjemność sprawia mi czytanie książek- robię to często i chętnie.
Uważam, że jestem osobą mądrą i ambitną. Mam dobre wyniki w nauce. Wytrwale
dążę do celu. Otaczam się wieloma przyjaciółmi, zarówno w szkole, jak i poza nią. Bardzo ich lubię i staram się pomagać im w nauce
i trudnych sytuacjach. Należę do osób pracowitych i uczciwych. Posiadam dużo planów,
które jeśli tylko mogę, wprowadzam w życie.
Najbardziej cenię u innych ludzi szczerość i poświęcenie. Nie lubię, gdy ktoś kłamie

lub obgaduje kogoś za plecami.
Wolny czas lubię spędzać na świeżym
powietrzu. Zimą wybieram się z koleżankami
na łyżwy, a latem jeżdżę na rowerze. Uwielbiam wszelkiego rodzaju wycieczki. Przy moich przyjaciołach czuję się naprawdę swobodnie i mogę pozwolić sobie na różne szaleństwa.
Mam wiele marzeń i celów, do których
uparcie dążę. Pomimo tego, że nie zawsze mi
to wychodzi, nie poddaję się i wierzę, że kiedyś się spełnią.

Jak świętują Europejczycy?
Włochy.
We wszystkich rejonach Italii, podobnie
jak w Hiszpanii, odbywają się procesje z
figurami, którymi towarzyszy pobożny
śpiew muzykalnych mieszkańców. W niedzielę w oknach domów zapala się świece, na znak zmartwychwstania, zaś w piątek i sobotę mieszkańcy ubierają się na
czarno na znak żałoby po śmierci Jezusa.
Odpowiednikiem naszych rezurekcji jest

Hiszpania
Semana Santa, czyli Wielki Tydzień to czas,
gdy wiele hiszpańskich miast i miasteczek
wygląda tak samo, jak przed wiekami. Uroczyste procesje i pochody ciągną ulicami

czasem przez wiele godzin.
Słychać głos bębnów, w rytm których
kroczą zakapturzeni pątnicy i członkowie

Dania
W Danii na Wielkanoc tradycją jest zrobienie zupy z dziewięciu rodzajów kapusty. Można używać też innych składników, zielonych warzyw, ziół jednak bardzo ważne jest użycie tej konkretnej ilość
składników, gdyż według starodawnych

Ukraina
Wielkanoc w kościele prawosławnym
obchodzona jest według kalendarza juliańskiego i choć tak, jak u katolików jest
świętem ruchomym, to wypada najczęściej po świętach obrządku rzymskokatolickiego. Tak jak
w Polsce święci się
też pokarm spożywany w trakcie uroczystego niedzielnego śniadania. Jednak
nasze koszyczki ze
święconką są jedynie symbolem obfitości spożywanych
potraw. Natomiast ukraińskie kosze ze
święconym pokarmem są niezwykle oka-

tutaj veglio pasquale,
czyli czuwanie z soboty
na niedzielę. Najważniejsze uroczystości odbywają się w Rzymie i
Watykanie. Ceremoniami transmitowanymi na
cały świat jest droga krzyżowa w ruinach
Koloseum i niedzielne błogosławieństwo
papieża Urbi et Orbi, czyli miastu i światu.

Najbardziej malowniczo obchodzona jest Wielkanoc we
Florencji. Tradycyjnie odbywa
się tu niedzielny pochód wozu
zaprzężonego w białe woły
wypełnionego fajerwerkami,
odpalanymi przed katedrą. W
wielu miastach można też podziwiać
sbandieratori, czyli taniec zręczności żonglerów w rzucaniu chorągwiami .

pobożnych bractw. A na
ramionach
miejscowych
siłaczy przesuwają się
platformy z postaciami
Chrystusa i Matki Bożej, a
czasem nawet całymi scenami z Drogi Krzyżowej.
Nastrój jest zawsze uroczysty, choć, w zależności od
miejsca, panuje cisza lub rozbrzmiewa
śpiew. Cicha i podniosła jest procesja w
Valladolid w regionie Kastylia i León. Słychać jedynie rytm bębnów, szum flag i
feretronów. Na platformach zaś można
podziwiać dzieła sztuki rzeźbiarskiej liczące często po 500lat! Natomiast w Sewilli,
zgodnie z otwartą i pogodna naturą An-

daluzyjczyków, procesja
jest hałaśliwa i żywiołowa. Jej uczestnicy nierzadko zatrzymują się,
aby uraczyć otoczenie
swoimi popisami pobożnego śpiewu, w którym
miesza się wokalna tradycja arabska, cygańska i
komercyjnego flamenco. Mieszkańcy
Malagi dumni są zaś z tego, że działa u
nich nieprzerwanie od 1507 roku Bractwo Krwi, które tradycyjnie przewodzi
procesjom, z najbardziej okazałymi
platformami. Wymagają one doskonale
skoordynowanego wysiłku aż tysiąca
dźwigaczy.

wierzeń liczba dziewięć jest
liczbą magiczną i zapewnia
dostatek na cały rok, a także
ochronę przed urokami. W
niedziele Wielkanocną jeszcze przed wstaniem z łóżka
trzeba zjeść jabłko, a potem
umyć się w bardzo zimnej

załe, bo muszą pomieścić całe świąteczne menu. W nocy z soboty na niedzielę
odbywają się kilkugodzinne liturgie z
tradycyjną procesją wokół cerkwi. Wierni
trzymają w rękach świece i lampki zapalone od świecy paschalnej w świątyni,
aby po nabożeństwie
zanieść je do domu, jako
znak odrodzonego światła i radości . W tydzień
po Wielkanocy obchodzi
się na Ukrainie święto
zmarłych tzw.Hrobki. To
najważniejsza rodzinna
uroczystość w całym roku i jeśli komuś z bliskich
nie uda się dotrzeć do rodziny wcześniej ,
to na Hrobki powinien przyjść obowiązkowo. Najpierw porządkuje się groby

wodzie (najlepiej rzeka
albo
strumień).Brr!
Znając już te zwyczaje
wiemy już, dlaczego
Skandynawowie są tak
dobrze zahartowani i
nie boją się zimna.

bliskich, a potem ustawia na pomnikach
albo w ich pobliżu zastawę do uczty. Tradycja nakazuje, żeby wpierw podzielić się
posiłkiem ze zmarłymi, a dopiero potem
zjeść samemu. Często też na grobie zostawia się ciasto drożdżowe , które jest
symbolem obfitości i powodzenia.

Skandynawia
W krajach północnoeuropejskich dominuje kościół
protestancki z surową obrzędowością. Ale ludzie, zwłaszcza
po długiej i surowej zimie, łakną zabawy, kolorów i beztroskiego śmiechu. Dlatego w Skandynawii są tu trwałe zwyczaje
wywodzące się z czasów pogańskich. Uroczystości wielkanocne rozpoczynają się w Wielki Czwartek przebieraniem dzieci,
mniej więcej w wieku 7-12 za czarownice(Paskkarringar). Tradycja sięga prawdopodobnie początku 1800 roku i jest oparta
na tym, że podczas Wielkiego Czwartku wszystkie czarownice
leciały na miotłach do Blakulla, aby świętować szabat czarownic z diabłem. Następnie wracały z powrotem w Niedzielę
Wielkanocną. Dzisiejsze "czarownice" wielkanocne mają na
głowach chustki, długie suknie, a na buziach wymalowane
piegi. Dzieci chodzą od drzwi do drzwi sąsiadów, a gdy im się
otworzy recytują "Glad Pask!", czyli Wesołej Wielkanocy!
Trzeba im odpowiedzieć tym samym i obdarować słodyczami
lub drobnymi pieniędzmi.

TRENDY WIOSNA/ LATO 2016 CO
BĘDZIE MODNE?
Wiosna 2016 już bardzo blisko.
Nadchodzi więc czas, by zajrzeć do szafy i
zobaczyć, co w najbliższym czasie będziemy mogli na siebie włożyć, by wyglądać
modnie.
Możliwości są właściwie nieograniczone,
ale skoro wiosna, to trzeba oczywiście
"odżyć". Wydaje się więc, że wiosna 2016
to moment, w którym możemy wybrać
wielobarwne propozycje, będziemy mogli
poczuć lekkość.
Mimo tego, że jeszcze mamy chłodniejsze

Pamiętamy o żołnierzach wyklętych
Określenie "żołnierze wyklęci" oznacza żołnierzy
podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego, stawiających opór sowietyzacji Polski po zakończeniu II wojny
światowej. Ich celem była walka z komunistycznym aparatem
bezpieczeństwa: wojskiem, milicją i UB. Walczący z komunistami byli więzieni i rozstrzeliwani. Ostatnim żołnierzem wyklętym był Józef Franczak, który zginął 21 października 1963
roku. Od 2011 roku 1 marca jest Narodowym Dniem Pamięci
"Żołnierzy Wyklętych".Każdego roku w naszym mieście odbywają się uroczyste obchody Pamięci Sybiraków. Dyrekcja naszej szkoły, delegacje uczniów reprezentowały placówkę w
miejskich uroczystościach. Na ekranach kin gości już film
"Historia Roja" w reżyserii Jerzego Zalewskiego. Jego projekcja odbędzie się 18 marca w kinie "Zorza" w Chełmie.

dni, to już teraz warto się
rozejrzeć za propozycjami wiosennymi.
Dzisiaj
przedstawiam
Wam stylizację, która
zawiera dwie rzeczy. W
nadchodzącym sezonie
będą prawdziwymi hitami. Pierwszy element to
kurtka bomber jacket –
bardzo wygodna, świetnie wygląda zarówno do
sportowych jak i eleganckich ubrań.

Kolejnym mega modnym elementem są spodnie z wysokim
stanem o długości do połowy
łydki… Najbardziej hot są te z
postrzępionym końcem nogawki lub luźne z dziurami na kolanach. Bardzo łatwo zrobić je
samemu… Wystarczy po prostu
niedbale obciąć jeansy i dodatkowo koniec nogawki poszorować pumeksem ( aby zwisały
nitki). Co sądzicie o tej stylizacji?

Rady dla szóstoklasistów i gimnazjalistów :


Nie uczcie się w nocy, na powtarzanie materiału będzie już za późno; połóżcie się spać o takiej porze, abyście byli wypoczęci.
 Koniecznie zjedzcie lekkie śniadanie.
 Nie bierzcie żadnych środków na uspokojenie lub takich, które miałyby poprawić Waszą koncentrację uwagi
Podczas sprawdzianu i egzaminu:
 Czytajcie uważnie polecenia.
 Dbajcie o staranność i estetykę zapisu.
 Odpowiadajcie dokładnie na pytania.
 Wykorzystajcie maksymalnie czas przeznaczony na realizację zadań.
Zespół Redakcyjny Ósemkowych Wieści:
Zuzanna Morlewskaredaktor
Weronika Borowiec
Beata Furtak
Eliza Tulikowska
Julia Chrabąszcz
Natalia Kądziela

Weronika Wrześniewska
Wiktoria Piątek
Sandra Mazurek
Maciej Olszak
Seweryn Herda
Michał Lewczyński
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8
z Oddziałami Sportowymi w Chełmie

Opiekunowie:
Ewa Skórzewska-Popek
Maria Delekta
Aneta Kowalewska
Marcin Dąbrowski

Nasze sukcesy dydaktyczne i wychowawcze I semestr 2015/2016

Szkoła Podstawowa nr 8
Klasa IV a
Wychowawca - pani Alicja Puczyńska
1. Morlewski Kacper - śr. 5,30, zach. wzorowe
2. Pękała Mateusz – 4,90, zach. bardzo dobre
3. Tabor Aleksandra – 4,90, zach. wzorowe
4. Charczuk Eliza – 4,80, zach. wzorowe
100% frekwencję uzyskali:
Eliza Charczuk, Michał Szymański, Julia Wróblewska
Klasa IV b
Wychowawca - p. Ewa Skórzewska-Popek
1. Jakubowicz Michał – śr. 5,09, zach. wzorowe
2. Kiryk Julita – 5,09, zach. wzorowe
3. Morawska Milena – 5,09, zach. wzorowe
4. Czachor Oliwia – 5,00, zach. wzorowe
5. Demecki Kacper – 5,00, zach. bardzo dobre
6. Kolenda Maria – 5,00, zach. wzorowe
7. Zając Michał – 5,00, zach. bardzo dobre
8. Dziaduszyńska Aleksandra – 4,91, zach. wzorowe
9. Jabłoński Bartosz – 4,91, zach. bardzo dobre
10. Kusy Wojciech – 4,91, zach. bardzo dobre
11. Jarzębkiewicz Katarzyna – 4,82, zach. wzorowe
12. Semeniuk Kacper – 4,82, zach. wzorowe
13. Głowacka Zuzanna – 4,73, zach. wzorowe
14. Oborski Jakub – 4,73, zach.bardzo dobre
15. Wolnicki Brajan – 4,73, zach. bardzo dobre
16. Kosowski Mateusz – 4,64, zach. wzorowe
17. Piątkiewicz Aleksandra – 4,64, zach. bardzo dobre
18. Tarnowski Gabriel – 4,64, zach. wzorowe
19. Bagnisk Łukasz – 4,55, zach. bardzo dobre
20. Baranowska Roksana – 4,55, zach. Wzorowe
21. Kruk Agata – 4,55, zach. bardzo dobre
100% frekwencję uzyskali:
Kusy Wojciech, Michał Jakubowicz
Kruk Agata, Aleksandra Piątkiewicz
Zając Michał, Nikola Kot
Klasa IV c
Wychowawca – Mirosława Mastalerz
1. Lenart Izabela – 5,3, zach. wzorowe
2. Mąka Martyna – 5,3, zach. wzorowe
3. Charęża Karolina – 5,2, zach. wzorowe
4. Niemiec Michał – 5,2, zach. bardzo dobre
5. Ostrowski Jakub – 5,2, zach. wzorowe
6. Auguściuk Aleksandra – 5,1, zach. wzorowe
7. Pędzińska Weronika – 4,8, zach. bardzo dobre
8. Sienkiewicz Oliwer – 4,8, zach. wzorowe
9. Grodzka Klaudia – 4,7, zach. wzorowe
10. Czwórnóg Dominika – 4,6, zach. bardzo dobre
11. Grenasiuk Kacper – 4,6, zach. wzorowe
12. Hajri Oudai – 4,6, zach. dobre

13. Oleszczuk Julia – 4,6, zach. wzorowe
14. Troć Katarzyna – 4,5, zach. wzorowe
15. Jarosz Dorian – 4,5, zach. bardzo dobre
16. Kosz Kinga – 4,5, zach. bardzo dobre
100% frekwencję uzyskali:
Karolina Charęża, Hajri Oudai
Klasa V a
Wychowawca – p. Mariusz Koniuszewski
1. Makara Hubert – 5,45, zach. bardzo dobre
2. Makara Izabela – 5,45, zach. wzorowe
3. Krzak Jakub – 5,18, zach. bardzo dobre
4. Polak Laura – 5,1, zach. wzorowe
5. Słotwiński Karol – 5,0, zach. bardzo dobre
6. Gębicki Jan – 5,0, zach. bardzo dobre
7. Rak Monika – 4,9, zach. wzorowe
8. Romaszko Julia – 4,9, zach. wzorowe
9. Nadworska Wiktoria – 4,9, zach. wzorowe
10. Bartosik Nikola – 4,73, zach. bardzo dobre
11. Kryłowicz Alan – 4,73, zach. bardzo dobre
12. Kaczor Oliwia – 4,63, zach. bardzo dobre
13. Koneczna Julia – 4,53, zach. wzorowe
100% frekwencję uzyskali:
Jan Gębicki, Anita Janiczuk
Klasa – V b
Wychowawca – p. Barbara Kister
1. Koszuta Antoni – 5,1, zach. bardzo dobre
2. Wasilewski Matteo – 4,9, zach. bardzo dobre
3. Stępniewski Mikołaj – 4,8, zach. bardzo dobre
4. Przybylski Oskar – 4,6, zach. poprawne
5. Głownia Mateusz – 4,5, zach. bardzo dobre
100% frekwencję uzyskał
Mikołaj Stępniewski
Klasa V c
Wychowawca – p. Maria Delekta
1. Kudelska Martyna – 5,27, zach. wzorowe
2. Szeptuch Natalia – 5,27, zach. wzorowe
3. Wójcik Natalia – 5,27, zach. wzorowe
4. Grzyb Patrycja – 5,09, zach. bardzo dobre
5. Kusy Zofia – 5,09, zach. wzorowe
6. Pilarski Karol – 5,09, zach. wzorowe
7. Styś Nikola – 5,09, zach. bardzo dobre
8. Kolenda Aniela – 5,00, zach. wzorowe
9. Krzyżanowska Paulina – 5,00 – zach. bardzo dobre
10. Stach Kacper – 4, 71, zach. bardzo dobre
11. Sarzyńska Karolina – 4,63, zach. wzorowe
12. Kołtuska Karolina – 4,60, zach. wzorowe
13. Hawryluk Szymon – 4,54, zach. bardzo dobre
14. Popek Oliwia – 4,54, zach. wzorowe
Klasa VI a
Wychowawca – p. Marzena Boćwińska
1. Adamska Monika – 5,3, zach. wzorowe
2. Jańczuk Paulina – 5,1, zach. wzorowe
3. Oleksiejuk Nikola – 4,8, zach. wzorowe
4. Siatka Alicja – 4,8, zach. wzorowe
5. Barabas Paulina – 4,75, zach. bardzo dobre
6. Kasperska Paulina – 4,63, zach. bardzo dobre

Klasa VI b
Wychowawca – p. Anna Chochół
1. Mostowska Izabela – 5,36, zach. wzorowe
2. Studziński Filip – 4,90, zach. dobre
3. Kołaczkowski Łukasz – 4,81, zach. bardzo dobre
4. Kowalczyk Weronika – 4,81, zach. wzorowe
5. Szymański Kacper – 4,54, zach. bardzo dobre
6. Sołtys Michał – 4,54, zach. bardzo dobre
Klasa VI c
Wychowawca – p. Anna Radziszewska-Smutniak
1. Sawicki Jakub – 5,45, zach. wzorowe
2. Fic Martyna – 5,18, zach. wzorowe
3. Mikulska Agata – 4,91, zach. wzorowe
4. Danieluk Adam – 4,82, zach. bardzo dobre
5. Misiec Natalia – 4,82, zach. Wzorowe

Gimnazjum nr 8
Klasa I b
Wychowawca - p. Marzena Stadnik
1. Jakubowicz Grzegorz – 5,00, zach. bardzo dobre
2. Maksymiuk Adrian – 4,92, zach. wzorowe
3. Sienkiewicz Aleksandra – 4,92, zach. wzorowe
4. Juszczak Kacper – 4,76, zach. bardzo dobre
5. Kosowski Łukasz – 4,64, zach. bardzo dobre
6. Herda Aleksandra – 4,57, zach. wzorowe
7. Lejman Weronika – 4,57, zach. wzorowe
8. Więckowski Mateusz – 4,57, zach. bardzo dobre
9. Szaranowski Krystian – 4,50, zach. bardzo dobre
10. Pawluk Pola – 4,28, zach. bardzo dobre
11. Ostrowska Wiktoria – 4,21, zach. bardzo dobre
12. Czemerajda Nikoletta – 4,14, zach. bardzo Dobre
13. Momot Mateusz – 4,07, zach. bardzo dobre
100% Frekwencję uzyskali:
Tobiasz Kazanowski, Adrian Maksymiuk
Klasa I c
Wychowawca – p. Iwona Synowiec
1. Kozłowska Oliwia – 5,28, zach. wzorowe
2. Krzeszowiec Kordian – 5,21, zach. wzorowe
3. Jankowski Kacper – 4,42, zach. bardzo dobre
4. Pastuszak Zofia – 4,28, zach. wzorowe
5. Jędrzejewska Sandra – 4,21, zach. wzorowe
100% Frekwencję uzyskali:
Cyprian Sydus, Enriko Hajri
Klasa II a
Wychowawca – p. Małgorzata Sawicka
1. Borowiec Weronika – 5,36, zach. wzorowe
2. Morlewska Zuzanna – 5,21, zach. wzorowe
3. Ćwir Kacper – 4,86, zach. bardzo dobre
4. Furtak Beata – 4,71, zach. wzorowe
5. Pilarska Aleksandra – 4,64, zach. bardzo dobre
6. Padowska Anna – 4,57, zach. bardzo dobre
7. Olszak Maciej – 4,43, zach. dobre
8. Dziedzic Emilia – 4,36, zach. bardzo dobre
9. Tulikowska Eliza – 4,36, zach. bardzo dobre
10. Wygadańczuk Patryk – 4,21, zach. bardzo dobre
11. Baranowska Dominika – 4,07, zach. bardzo dobre
12. Chrabąszcz Julia – 4,00, zach. bardzo dobre
13. Dybcio Karolina – 4,00, zach. bardzo dobre

Klasa – II b
Wychowawca – p. Karolina Nadolska-Tatys
1. Lesiak Jakub – 4,43, zach. bardzo dobre
2. Rak Jakub – 4,14, zach. bardzo dobre
Klasa II c
Wychowawca – p. Aneta Kowalewska
1. Piątek Wiktoria – 4,43, zach. wzorowe
2. Wrześniewska Weronika – 4,43, zach. wzorowe
3. Kądziela Natalia – 4,29, zach. bardzo dobre
4. Borowicz Karol – 4,29, zach. bardzo dobre
5. Prystupa Mateusz – 4,00, zach. bardzo dobre
Klasa II d
Wychowawca – p. Marzena Chrabąszcz
1. Bojkowska Klaudia – 5,13, zach. wzorowe
2. Szulc Julia – 4,93, zach. wzorowe
3. Binkiewicz Kinga – 4,86, zach. wzorowe
4. Szynaruk Weronika – 4,50, zach.wzorowe
5. Wolanin Patryk – 4,07, zach. bardzo dobre
6. Głębocki Kacper – 4,07, zach. dobre
Klasa III a
Wychowawca – p. Piotr Turewicz
1. Oborski Daniel – 4.08, zach. bardzo dobre
Klasa III b
Wychowawca – p. Agata Wojtasiuk
1. Mąka Aldona – 4,71, zach. wzorowe
2. Grzesiuk Mateusz – 4,64, zach. wzorowe
3. Mizgier Aleksandra – 4,57, zach. wzorowe
4. Seroczyński Bartosz – 4,57, zach. bardzo dobre
5. Wojcieszuk Weronika – 4,5, zach. bardzo dobre
6. Zagórska Natalia – 4,5, zach. bardzo dobre
7. Grzyb Natalia – 4,42, zach. bardzo dobre
8. Fedończuk Kamila – 4,33, zach. bardzo dobre
9. Borowiec Jonasz – 4,28, zach. dobre
10. Nadolska Natalia – 4,21, zach. bardzo dobre
11. Sawicki Łukasz – 4,21, zach. bardzo dobre
12. Matwiej Justyna – 4,07, zach. bardzo dobre
13. Wawryniuk Krystian – 4,07, zach. bardzo dobre
100% Frekwencję uzyskali:
Mateusz Grzesiuk, Aldona Mąka
Krystian Wawryniuk
Klasa III c
Wychowawca – p. Arkadiusz Borowiec
1. Wąsowicz Magdalena – 4,71, zach. bardzo dobre
2. Borowicz Szymon – 4,07, zach. dobre
100% Frekwencję uzyskał:
Jakub Bienias
Klasa III d
Wychowawca – p. Agnieszka Szczepanik
1. Szurma Daria – 4,71, zach. wzorowe
2. Pszczoła Ewelina – 4,43, zach. bardzo dobre
3. Sarzyński Sebastian – 4,38, zach. bardzo dobre
4. Łubkowska Aleksandra – 4,14, zach. wzorowe
5. Tokarska Kamila – 4,14, zach. wzorowe
6. Głaz Jakub – 4,07, zach. dobre

