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Redakcja Nowinek pod przewodnictwem Marka Pawłowskiego 
zaprasza  do współpracy uczniów i nauczycieli.
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W numerze: 100. rocznica odzyskania niepodległości Pomorza i Kujaw, Audycja w Szafarni
„Chopin – romantyk – patriota”, Podsumowanie WOŚP w Turznie, Turniej koszykówki,
Złoto powiatowe w siatkówkę, Kolędowanie w Pałacu Romantycznym

Kiedy ptaki w styczniu śpiewają, to im w maju dzioby zamarzają.
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GAZETA SZKOLNA SP w Turznie

im. Fryderyka

Chopina

Kolędowanie w Pałacu 

Romantycznym
Tekst: M. Winnicka, G. Kuradczyk
Zdjęcie: www.palac-romantyczny.com

Tekst: M. Pawłowski, zdjęcia: B. Maternowska

W czwartek 16. i piątek 17. stycznia 2020 roku została zorganizowana przez
Panią Annę Cenkałę akademia poświęcona setnej rocznicy odzyskania
niepodległości naszych terenów.
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100. rocznica odzyskania 

niepodległości Pomorza i Kujaw

W niedzielne popołudnie 6 stycznia 2020 r. chór naszej szkoły miał
zaszczyt wystąpić w pięknej scenerii Pałacu Romantycznego w Turznie.
Chór i soliści zaprezentowali się w programie świątecznym. Podczas
koncertu zabrzmiały kolędy, pastorałki oraz piosenki świąteczne w
opracowaniach chóralnych i solowych. Jako soliści wystąpili: Julia Fifer,
Klaudia Dąbrowska, Nikola Torkowska, Monika Cieślewicz,
Aleksandra Fedyniuk, Adrianna Machowska, Patrycja Ankierska oraz
Maria Gajur. Koncertu wysłuchała szeroka publiczność, wśród której
byli m. in. Wójt i Radni Gminy Łysomice, mieszkańcy Turzna, rodziny
występujących uczniów, goście pałacu, sympatycy i przyjaciele naszej
szkoły i Pałacu Romantycznego.

Występ naszych uczniów, którzy swym śpiewem wprowadzili
wszystkich w magiczny nastrój, został bardzo ciepło przyjęty,
a zakończył się bisem i owacją na stojąco. Po koncercie młodzi artyści
otrzymali od Pałacu Romantycznego pamiątkowe kalendarze.
Gratulujemy uczniom kolejnego udanego występu! Dziękujemy
właścicielom Pałacu Romantycznego za pomoc w organizacji koncertu.

Dziękujemy Jakubowi i Karolowi Dybowskim za profesjonalną obsługę
sprzętu nagłaśniającego. Dziękujemy również rodzicom występujących
uczniów za zaangażowanie, poświęcony czas i współpracę.



2 7

100. rocznica odzyskania 

niepodległości Pomorza i Kujaw
Tekst: M. Pawłowski, zdjęcia: B. Maternowska

Złoto powiatów w siatkówkę
Tekst: zsturzno.pl

Na przełomie grudnia i stycznia odbyły się zawody w piłkę siatkową, trudną
technicznie grę zespołową. Nasze drużyny przystąpiły w komplecie, czyli we
wszystkich czterech kategoriach wiekowych, do zawodów gminnych. Aż trzy
z nich wygrały te zmagania i wzięły udział w zawodach powiatowych. Starsze
dziewczęta, które rywalizowały w Chełmży, doszły do grupy finałowej, ale
ostatecznie zajęły IV miejsce tuż za „pudłem”. Ale za ogromną wolę walki i tak
należą im się ogromne gratulacje! Młodsze drużyny rywalizowały na swoim
terenie, w naszej sali gimnastycznej, co powodowało dodatkową presję własnej
publiczności. Chłopcy w efekcie zdobyli IX miejsce, ale dziewczynki
zachowały zimną krew do końca! I zakończyły te zawody z pełną pulą
zwycięstw: w grupie oraz w strefie finałowej, dzięki czemu zajęły I miejsce
i złote medale Mistrzostw Powiatu!

Pojechałyśmy jeszcze na ćwierćfinały mistrzostw wojewódzkich, ale bardziej
po doświadczenie, niż zwycięstwo. I było to wspaniałe doświadczenie.
Grałyśmy z naprawdę dobrymi siatkarkami, które pokazały nam, co znaczy
piękna gra, mimo młodego wieku, ale po bardzo ciężkiej pracy treningowej!
Bierzemy przykład i zabieramy się do pracy!

Za te wspaniałe sportowe emocje serdecznie dziękujemy: Lidce Melerskiej,
Wiktorii Jarosińskiej, Oliwii Buller, Patrycji Ankierskiej, Zuzi Zmarzły, Julii
Kalbarczyk, Nikoli Wdowskiej, Jagodzie Olejnik, Marysi Gajur i Natalii
Staniszewskiej. Brawo dziewczyny! Gratulacje!

W przedstawieniu brały udział dzieci z klas 0-3, które przygotowały do
występów artystycznych wychowawczynie klas. Wiersze i piosenki
okolicznościowe obejrzeli wszyscy uczniowie szkoły, a także przedszkola.
Występy młodych artystów zostały poprzedzone tematyczną prezentacją
multimedialną oraz historyczną notą przez historyka Marka Pawłowskiego.
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Podsumowanie WOŚP 2020 

w Turznie
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Tekst i zdjęcia: zsturzno.pl, facebook/WOŚPTURZNO

XXVIII Finał…. XX w Turznie…minął.
Popłynęliśmy… zgodnie z tegorocznym hasłem przewodnim. Łatwo być
„kapitanem” mając taką załogę! Wszak bez załogi żaden statek nie popłynie!
I nasz statek popłynął w tym roku wręcz mistrzowsko! Po kolejny rekord, po
kolejne pieniążki na wspaniały, szczytny cel! Każda osoba, która w malutkim
albo większym stopniu przyczyniła się do zebrania rekordowej kwoty
40.500,35 zł. była wspaniałym członkiem naszej szalonej załogi. Szalonej, bo to
co działo się podczas przygotowań i podczas finałowego spotkania,
przypominało prawdziwy sztorm! Sztorm wydarzeń, zmagań, uczuć, emocji!
Począwszy od I biegu dzieci, II biegu dorosłych, po niezwykłe występy,
zakupy i licytacje w czasie spotkania w szkole.

Całej załodze: dzieciom, rodzicom, nauczycielom i pracownikom szkoły,
a także przybyłym gościom należy się wielki order! Za zaangażowanie
i WIELKIE SERCA, za okazane zrozumienie i ogromną miłość! To wielki
zaszczyt móc razem z Wami być małą cząstką wielkiej załogi jaką od wielu lat
jest Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy! Więc płyńmy razem dalej,
pomagajmy – otwierając nasze serca na potrzeby chorych dzieci!
Dziękujemy WSZYSTKIM!
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Tekst i zdjęcie: zsturzno.pl

Turniej koszykówki Audycja w Szafarni „Chopin –

romantyk – patriota”

Tekst i zdjęcie: zsturzno.pl

W styczniu klasa 6b wyjechała do Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni.
Uczniowie uczestniczyli w audycji muzycznej „Chopin – romantyk -
patriota”, która była nagrodą przyznaną dla klasy Mikołaja Treli i Michała
Wróblewskiego, laureatów XXIV Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy
o Fryderyku Chopinie.

Audycja ukazała postawę Chopina wobec najważniejszych wydarzeń
dziejowych na ziemiach polskich z I połowy XIX wieku oraz przedstawiła
relacje kompozytora z przedstawicielami świata literackiego, m.in. Adamem
Mickiewiczem, Juliuszem Słowackim, Cyprianem Kamilem Norwidem.
Prezentacja urozmaicona została fragmentami dzieł literackich epoki
romantyzmu i utworami muzycznymi F. Chopina.

Przedstawienie słowno-muzyczne było niezwykle ciekawą lekcją o patronie
naszej szkoły, o jego twórczości i historii epoki, w której żył i tworzył.

Od trzech lat uczniowie naszej szkoły wraz z innymi ośrodkami - szkołami
biorą udział w zajęciach z koszykówki w ramach programu promującego tę
dyscyplinę sportu. Biorą w niej udział dziewczynki z klas 2 i 3 oraz w drugiej
grupie, uczennice klas starszych. W grudniu 2019 r. w naszej szkole odbył się
turniej dzieci z wszystkich ośrodków koszykarskich biorących udział w tym
programie. Gościliśmy drużyny z Brześcia Kujawskiego, Złotorii, Pigży
i Łysomic. Najważniejszy w tym turnieju był sam udział, wzajemna nauka,
rywalizacja fair play. Na wszystkie drużyny czekały nagrody za udział,
wybrano też w każdej drużynie najlepszą, najbardziej aktywną zawodniczkę.
Ważnym wydarzeniem turnieju była obecność Patrycji Gulak – Lipki, byłej
zawodniczki między innymi naszej Energii Toruń, z którą w 2010 roku
zdobyła brązowy medal mistrzostw Polski. Pani Patrycja grała w lidze
amerykańskiej, włoskiej, hiszpańskiej i francuskiej. Była również
reprezentantką Polski i w barwach narodowych na mistrzostwach Europy w
2000 zdobyła brązowy medal. Obecnie, po zakończeniu kariery zawodniczej,
jako pierwsza w historii kobieta, zdobyła krajowe i międzynarodowe (FIBA)
uprawnienia jako komisarz zawodowych rozgrywek koszykarskich.
Brawo! I właśnie pani Patrycja wręczała nagrody drużynowe i indywidualny
na zakończenie naszego turnieju. Wspaniałe przeżycie i ogromny zaszczyt!
Dziękujemy za obecność!


