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Skoro wrzesień, to już jesień, ale jabłek pełna kieszeń.
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NOWINKI

T U R Z N I E Ń S K I 
E 

Wrzesień 2015 NR 23

GAZETA SZKOLNA ZS Nr 2 im. Fryderyka 
Chopina

1 września 2015 roku w ZS nr 2 w Turznie odbyło się uroczyste 
rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016. Rok szkolny zainaugurował 
dyrektor szkoły Jarosław Sienkiewicz w obecności całej społeczności 
szkolnej. 

1 Września 
Tekst: Marek Pawłowski
Zdjęcie archiwalne
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1 września
Tekst: Marek Pawłowski

Było wielu zaproszonych gości, m.in.: wójt gminy Łysomice Piotr Kowal, 
przewodniczący rady gminy Robert Kożuchowski, proboszczowie z Gostkowa 
oraz Rogowa i wielu innych, których tu wszystkich nie sposób wymienić. 

Przemawiał wójt gminy oraz przewodniczący rady gminy, który poinformował o 
stypendiach naukowych za bardzo dobre wyniki w nauce w tym roku szkolnym. 
Ksiądz proboszcz z Gostkowa pobłogosławił całej szkole oraz zaprosił uczniów 
na popołudniową mszę w intencji nowego roku szkolnego.

Musimy jednak także pamiętać, że 1 września 1939 r. to jedna                             
                 z najważniejszych dat w nowoczesnej historii. Tego dnia rozpoczęła 
się II wojna światowa. Wówczas obchodziliśmy 76 rocznicę wybuchu II wojny 
światowej. 1 września, o godzinie 4:45, niemiecki najeźdźca zaczął ostrzeliwać 
pozycje na położonym w Gdańsku półwyspie Westerplatte. Pierwsze strzały 
padły z pancernika Schleswig-Holstein.

Ten jeden z największych konfliktów zbrojnych w dziejach ludzkości zaczął się 
w Polsce. Wrogo nastawieni do nas Niemcy zaatakowali wtedy nasz kraj. 
Polacy nie mogąc doczekać się reakcji ze strony swoich przyjaciół przez długi 
czas musieli samodzielnie stawiać opór agresorowi. 

We wrześniu 1939 r. nie tylko Niemcy zaatakowali nasz kraj. 17 września wróg 
nadszedł też z drugiej strony. Żołnierze ze Związku Radzieckiego, działając na 
mocy umowy podpisanej wcześniej z Niemcami, również napadli na Polskę, 
zadając nam cios w plecy. 

We wrześniu i październiku 1939 roku hitlerowcy aresztowali i rozstrzeliwali 
najwartościowszych Polaków. Na ziemi chełmińskiej przede wszystkim  
aresztowali Niemcy: urzędników państwowych, księży, nauczycieli oraz 
działaczy różnych organizacji polskich. W zawierusze wojennej ginęły także 
dzieci. Dlatego w takim dniu szczególnie należy pamiętać o ludziach, którzy 
poświęcili życie za naszą Ojczyznę i  trzeba nam przesłania, by nigdy nie 
wybuchały konflikty miedzy narodami.
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9 Września 2015 roku w DNIU SAMORZĄDNOŚCI  odbyły się w naszej 
szkole  WYBORY DO SAMORZĄDU SZKOLNEGO

Oto obowiązujący skład samorządu 
uczniowskiego: 

Samorząd Szkolny Szkoły Podstawowej 
– opiekun: p. Małgorzata Kuryło
Prezydium Samorządu Uczniowskiego:
Przewodniczący: Krystian Bania
Zastępca: Weronika Radecka
Skarbnik: Wiktor Żurawski
Rada Samorządu Uczniowskiego:
Dawid Radecki
Hubert Żurawski
Kacper Kubiak

Samorząd Szkolny Gimnazjum 
– opiekun: p. Piotr Gawarkiewicz

Prezydium Samorządu Uczniowskiego:
Przewodnicząca: Patrycja Żurawska

Zastępca: Paweł Gospodarczyk
Skarbnik: Maja Kończewska

Rada Samorządu Uczniowskiego:
Filip Rumiński

Kacper Suchorowiec
Szymon Machałowski

Patryk Maćkowski

18 września jak co roku uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w akcji 
„Sprzątanie Świata”. Dzieci najmłodsze sprzątały teren wokół szkoły, 
natomiast starsze wyszły poza teren, by posprzątać ulice Turzna. Uczniowie 
klasy 4 przeszli  ulicą Toruńską i ul. Gronowską z wykonanymi samodzielnie 
przez siebie transparentami, bilbordami propagującymi tę akcję.
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Sprzątanie świata
Tekst: www.zsturzno.pl

Wybory do 
samorządu szkolnegoTekst: www.zsturzno.pl

Zdjęcia: Marek Pawłowski
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Plener malarski 
„Turzno w jesiennych 
kolorach”
Tekst: Anna Cenkała, Marta Winnicka
Zdjęcia: Anna Cenkała

W dniu 29 września 2015 roku Zespół Szkół nr 2 w Turznie przy 
współudziale Pałacu Romantycznego w Turznie zorganizował II edycję Pleneru 
Malarskiego, którego  ideą przewodnią jest uwrażliwianie dzieci                           
  i młodzieży na piękno natury, rozwijanie umiejętności i talentu plastycznego      
              z użyciem profesjonalnych materiałów,  wyrównywanie szans rozwoju 
dzieci    i młodzieży z terenów wiejskich, a także promowanie okolic 
pozamiejskich na terenie województwa kujawsko – pomorskiego. 

Temat  tegorocznego pleneru to: „Turzno w jesiennych kolorach”,           
                         a uczestnicy, tak  jak w roku ubiegłym, wykonywali swoje prace 
na terenie parku przy Pałacu Romantycznym w Turznie. 

Praca twórcza odbywała się w dwóch grupach wiekowych: młodszej, 
którą reprezentowali  uczniowie szkół podstawowych i starszej, w skład której 
wchodzili uczniowie gimnazjum. Młodsi uczniowie wykonywali swoje prace 
temperą na podobraziach, a starsi mieli zadanie nieco utrudnione, gdyż swoje 
prace musieli wykonać na papierze w technice akwarelowej.

W plenerze wzięło udział 21 uczniów, którzy reprezentowali ZS nr 1        
          w Lubiczu,  ZS nr 2 w Grębocinie, ZS w Łubiance,  ZS nr 1w Łysomicach, 
                     ZS nr 2 w Turznie, Szkoły Podstawowe w Ostaszewie i 
Świerczynkach.  Honorowy patronat nad imprezą  objął Wydział Sztuk Pięknych 
UMK                               w Toruniu, Ośrodek i Galeria Plastycznej Twórczości 
Dziecka w Toruniu                      i Ognisko Pracy Pozaszkolnej „Dom Harcerza” 
również w Toruniu. 

W skład jury wchodziły osoby związane ze sztuką, które na co dzień 
pracują z dziećmi i młodzieżą: pani Agnieszka Oberlan z Ogniska Pracy 
Pozaszkolnej „Dom Harcerza” i pan Wiktor Splitt ze Szkoły Muzycznej I – go 
stopnia w Chełmży z Filią w Lubiczu i Filią w Czernikowie. Gościnnie                   
          w obradach jury udział wziął Przewodniczący Rady Rodziców przy ZS nr 
2                   w Turznie, pan Grzegorz Ziędalski, pani Katarzyna Błaszczak, 
przedstawicielka Pałacu Romantycznego w Turznie oraz Dyrektor Zespołu 
Szkół nr 2 w Turznie pan Jarosław Sienkiewicz.  Podczas wykonywania prac 
uczniowie korzystali z rad i podpowiedzi jurorów, a także mogli liczyć na 
profesjonalną pomoc z ich strony. 
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Oceniając prace jury brało pod uwagę umiejętne wykorzystanie medium 
malarskiego, kolorystykę  pracy, kompozycję, ukazanie pejzażu w  sposób 
odnoszący się do jego rzeczywistego piękna, zaangażowanie w pracę i jej 
estetykę. W grupie uczestników na poziomie szkoły podstawowej nagrodę główną 
otrzymała Martyna Piórczyńska z Ostaszewa, a wyróżnienie Mateusz Tomczyk ze 
Świerczynek i Krystyna Krauze z Łubianki. W kategorii gimnazjum  nagrodę 
główną jury przyznało Urszuli Gawrych z Turzna, a wyróżnienia otrzymały Natalia 
Stanioch z Łysomic i Julia Krupa z Łubianki. 

Przyznano również dwie nagrody specjalne. Nagrodę Pałacu 
Romantycznego w Turznie otrzymał Radosław Osiński z Gimnazjum nr 2 w 
Turznie, a nagrodę dyrektora ZS nr 2 w Turznie Julia Bednarska ze Szkoły 
Podstawowej w Grębocinie. Nagrodzeni uczestnicy pleneru zostali zaproszeni do 
wzięcia udziału w warsztatach plastycznych  w  Ognisku Pracy Pozaszkolnej „Dom 
Harcerza”  w Toruniu.

dokończenie ze strony 4
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Dożynki gminy 
ŁysomiceTekst: Marek Pawłowski

Zdjęcia: www.lysomice.pl

13 września 2015 roku odbyły się 
dożynki gminne, podczas których 
rolnicy z terenu naszej gminy 
świętowali szczęśliwe 
zakończenie żniw. 

Gospodarzem Święta Plonów       
            w tym roku było sołectwo 
Kamionki Małe. Zaproszono 
wszystkich gości na plażę nad 
Jeziorem Kamionkowskim. 

Przy pięknej pogodzie oraz           
         w malowniczych 
okolicznościach przyrody 
podziękowano rolnikom za trud i 
wysiłek podejmowany podczas 
pracy na roli.

Na dożynkach obecna była także 
nasza reprezentacja ze stoiskiem 
poświęconym patronowi szkoły 
podstawowej i gimnazjum             
       w Turznie, kompozytorowi 
Fryderykowi Chopinowi. 

Były zawody sortowe, występy 
najmłodszych z przedszkola 
„Jelonek” w Papowie Toruńskim, 
konkursy na najładniejszy witacz i 
stoiska ze smakołykami                
          z różnych sołectw. 
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Na tegorocznych dożynkach 
zaprezentowana została oficjalna 
maskotka gminy Łysomice, jaką  
jest jelonek, nawiązujący do 
gminnego herbu. 
Dożynki to święto rolników, ale 
też wszystkich mieszkańców 
gminy Łysomice i sympatyków 
naszej okolicy. 
Była to impreza, która, jak co 
roku, łączyła różne pokolenia.  Na 
rozpoczęcie odbyła się msza 
polowa, a potem do późnych 
godzin nocnych wszyscy bawili 
się  i kosztowali regionalnych 
specjałów. Atrakcje muzyczne 
dostosowane były do różnych 
gustów muzycznych – zaśpiewała 
zarówno tradycyjna Eleni, jak i 
znany młodszej publiczności 
Czadoman. 
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Etyczna szkoła
Tekst: www.zsturzno.pl

W roku szkolnym 2014/2015 nasza szkoła  (I etap edukacyjny) wzięła udział 
w pilotażu projektu: „Etyka nie tylko dla smyka” i otrzymała Certyfikat 
Etycznej Szkoły nadany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji i Centralne Biuro 
Antykorupcyjne. 

Celem edukacyjnym projektu było: pogłębienie wiedzy z zakresu edukacji 
społecznej, etycznej, prawnej i antykorupcyjnej, uwrażliwienie dzieci na świat 
wartości, rozwój postaw moralno-etycznych u uczniów, kształtowanie 
umiejętności dokonywania etycznych wyborów i przyjmowanie za nie 
odpowiedzialności.
W projekcie brało udział pięć klas i pięcioro nauczycieli: Ewa Politowska, 
Barbara Maternowska, Anna Zmarzły, Alicja Ziędalska, Iwona Wróblewska  
Lider szkolny Anna Orczykowska



Nasze szkoły, podstawowa i gimnazjum, noszą od ubiegłego roku 
szkolnego zaszczytne imię najwybitniejszego kompozytora, wielkiego 
Polaka, Fryderyka Chopina. Możemy szczycić się tym faktem z racji tego, 
że Fryderyk Chopin w roku 1825 i roku 1827 był w Turznie po kilka dni        
                    i utrzymywał bliższą znajomość z właścicielami ówczesnego 
Turzna, rodziną Działowskich.   
Godny uwagi jest fakt rozpoczętego w październiku XXVII 
Międzynarodowego Konkursu  Pianistycznego im. Fryderyka Chopina, 
nazywanego często Konkursem Chopinowskim.  Jeden z najstarszych            
                i najbardziej prestiżowych konkursów wykonawczych na świecie, 
odbywający się co 5 lat w Warszawie. Jeden  z niewielu konkursów 
monograficznych – we wszystkich jego etapach wykonywane są wyłącznie 
utwory jednego kompozytora. Konkurs zainicjowany został w 1927 i budzi wśród 
znawców tej muzyki olbrzymie emocje. Zachęcamy do śledzenia konkursu          
                                    i zaznajamianiem się z magiczną muzą twórczości 
naszego patrona szkoły.

Konkurs Chopinowski 2015

***
Redakcja Nowinek zaprasza  do współpracy uczniów i nauczycieli.
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W dniu 25.09.2015r. odbył się w naszej szkole 
Dzień Tabliczki Mnożenia. Już od 7:45 Patrole 
Egzaminacyjne chodziły po szkole z losami w 
koszyku i przeprowadzali dla  chętnych 
egzaminy. Od godziny 8:30 uczniowie klas 2    
i 3 SP spotykali się w auli, gdzie próbowali 
swoich sił w tabliczce mnożenia kolorując 
sowę lub rozwiązując łamigłówki 
matematyczne. 

Dzień tabliczki mnożenia
Tekst i zdjęcie: www.zsturzno.pl

W tym samym czasie uczniowie klas 4–6 SP oraz gimnazjum w salach 
lekcyjnych zdawali egzamin z tabliczki mnożenia oraz rozwiązywali łamigłówki 
czekając na ogłoszenie wyników egzaminu. Uczniowie, którym nie udało się 
zdać egzaminu mogli jeszcze raz w czasie przerwy spróbować swoich sił w 
tabliczce.

Tekst: Marek Pawłowski
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