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Święto Niepodległości
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dokończenie na stronie 2

11 listopada 2015 roku minęła 97 rocznica powrotu Polski na mapę
Europy. Po 123 latach niewoli pod zaborami, Polska odzyskała
niepodległość. Z tej okazji, 10 listopada 2015 r. w Zespole Szkół nr 2
w Turznie, odbyła się szkolna uroczystość, na którą przybyli: wójt Gminy
Łysomice, pan Piotr Kowal, przewodniczący Rady Gminy, pan Robert
Kożuchowski, Radni: Emilia Zielińska i pan Marian Błaszkiewicz oraz
proboszcz parafii w Gostkowie, ks. Wladysław Erdmański.



2

Święto Niepodległości
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Uczniowie ze szkoły podstawowej i gimnazjum pod kierunkiem pani
Marii Ordon-Błaszkiewicz przygotowali akademię. W części
artystycznej wystąpili uczniowie: Julka Chmiel, Ula Gawrych, Zosia
Kucharska, Iza Wojtiuk, Marta Kończewska, Jasiu Ziędalski i Ania
Wróblewska, która wystąpiła w podwójnej roli, ponieważ w ostatniej
chwili zastąpiła chorą koleżankę - Martę Styranowską.

Chór szkolny prowadzony przez panią Martę Winnicką, zaprezentował
pieśni patriotyczne, m.in. : „My, Pierwsza Brygada”, „Piechota”, „Białe
róże” i „Przybyli ułani”. Uroczystość uatrakcyjniła prezentacja
multimedialna opracowana przez Ulę Gawrych, uczennicę klasy III b
gimnazjum. Sprzęt nagłaśniający obsługiwali uczniowie z gimnazjum:
Dawid Rakoczy i Krystian Kułakowski. W przygotowanie uroczystości
włączyły się panie: Agnieszka Majka i Beata Bukalska.

Inscenizacja poetycko – muzyczna okazała
się ciekawą lekcją historii. Młodzi artyści
przedstawili dzieje narodu polskiego od
upadku Rzeczpospolitej po III rozbiorze do
wydarzeń związanych z odzyskaniem
niepodległości w 1918 roku, odpowiadali
na pytania o patriotyzm i sens świętowania
rocznic ważnych dla Polaków.

Wyjątkową atmosferę, która panowała
podczas uroczystości, podkreśliły
przypięte na znak szacunku i poczucia
jedności narodowej, biało-czerwone
kokardy.

Na początku uroczystości głos
zabrał Dyrektor Szkoły, pan
Jarosław Sienkiewicz, który
mówił o potrzebie pielęgnowania
polskiej historii i tradycji.
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25.11.2015 roku odbył się 
ogólnopolski konkurs 
matematyczny 
"ALFIK MATEMATYCZNY"

Dzień Pluszowego Misia

Źródło: www.zsturzno.pl

25.11.2015 roku na
lekcjach obecne też były
pluszowe misie, które
tego dnia miały swój
dzień.

Alfik Matematyczny



I Charytatywny Maraton 

Zumby w Turznie dla Marcela
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Tekst www.zsturzno.pl
Zdjęcia: https://www.facebook.com/Gmina-Łysomice

W sobotę 14.11.2015 r. w hali sportowej Zespołu Szkół nr 2 w Turznie odbył
się „I CHARYTATYWNY MARATON ZUMBY”. Inicjatorem akcji była Pani
Kamila Kowalska, która prowadzi już od roku w naszej szkole regularne
zajęcia ZUMBA FITNESS. Maraton był okazją do wspólnego spotkania
wszystkich, którzy kochają muzykę, taniec i wspólną zabawę. Maraton stał
się okazją do pomocy podopiecznemu fundacji „ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ" -
Marcelowi. MARCEL cierpi na porażenie mózgowe, padaczkę i hipoplazję
robaka móżdżku, która zaatakowała układ nerwowy. Pieniądze są potrzebne
na leczenie i rehabilitację. Do pomocy przyłączyło się wiele firm, za co
jesteśmy bardzo wdzięczni!

Do Turzna przyjechało 11 licencjonowanych instruktorek ZUMBA FITNESS
z Torunia, Grudziądza, Lipna, Gniezna, Brzozy Bydgoskiej, Świecia, Golubia-
Dobrzynia, Nowego Tomyśla, a nawet Szczecina! Na spotkanie przybyło
około 200 osób. Maraton trwał trzy godziny. Uczestnicy imprezy nie tylko
tańczyli. Były także zbierane pieniądze dla Marcela oraz można było także
skorzystać z darmowego malowania twarzy dla dzieci, ciasta, owoców, kawy
i herbaty.
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Do pomocy w tej akcji włączyły się
kursantki zajęć Pani Kamili.
Szczególnie chcielibyśmy
podziękować Paniom Annie
Chmiel, Katarzynie Pniewskiej,
Iwonie Auguścińskiej, Marcie
Winnickiej, Katarzynie Sękowskiej,
Hannie Stawskiej, Żanecie Gilar,
Annie Nowak, Lucynie
Wełnowskiej, Anecie Wełnowskiej,
Annie Kowalskiej, Agnieszce
Wylangowskiej oraz Panu
Marianowi Kolankowskiemu.
Chcemy też podziękować
strażakom z OSP TURZNO za
utrzymanie porządku na imprezie.

Także nasi uczniowie włączyli się
w organizację maratonu oraz
pomoc Marcelowi uczestnicząc w
tym wydarzeniu. Szczególnie
dziękujemy Jankowi Ziędalskiemu
oraz Jego Tacie Grzegorzowi za
oprawę muzyczną oraz Julii
Chmiel za super relację z całego
wydarzenia w postaci zdjęć
i krótkiego filmiku!

Dla Marcela uzbieraliśmy kwotę 6
289,95 zł.! Pieniądze te zostały
wpłacone na subkonto MARCELA
w fundacji dzieciom „ZDĄŻYĆ
Z POMOCĄ".

Połączenie wspólnej zabawy
z pomysłem pomocy dla
potrzebującego dziecka to
wspaniały, szczytny cel, który
łączy nas wszystkich w jedną
wielką rodzinę otwartych serc.

dokończenie ze strony 6



Unihokej i piłka ręczna 
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07 listopada 2015r. w naszej sali gimnastycznej odbyły się zawody w
unihokeja i piłkę ręczną szkół gimnazjalnych gminy Łysomice. Nasze
dziewczęta w tym roku nie tylko zostały pokonane w piłkę ręczną, ale po
niesamowitej walce, zakończonej długą serią rzutów karnych, oddały
mistrzostwo gminy w unihokeja po czteroletnim panowaniu nie tylko w
gminie, ale i powiecie.

Drużyna chłopców z kolei odniosła w tym roku podwójne zwycięstwo,
pokonując kolegów z Łysomic zarówno w unihokeja jak i w piłkę ręczną. To
były dwa bardzo emocjonujące i pełne wspaniałej walki mecze, które
otworzyły naszym chłopakom możliwość walki na zawodach powiatowych.
Tak wspaniałą drużynę stworzyli: Tomek Sękowski, Mateusz Chmiel,
Tomek Pierzchalski, Kuba Wosiak, Filip Rumiński, Karol Wiśniewski, Paweł
Wróblewski, Krystian Zieliński, Jan Ziędalski, Radek Ankierski, Patryk
Maćkowski, Kamil Jankowski, Wojtek Jędryczko i Irek Zając.
Z Powiatowych Zawodów w Piłkę Ręczną chłopcy przywieźli srebrne
medale za zdobycie II miejsca (do drużyny dołączył jeszcze Mikołaj
Dorosiński), a z Powiatowych Zawodów w Unihokeja wrócili ze złotymi
medalami za zdobycie Mistrzostwa Powiatu!

Piłka ręczna podstawówek

Źródło: www.zsturzno.pl

14 listopada 2015r. w sali gimnastycznej w Łysomicach odbyły się Gminne
Zawody w piłkę ręczną dziewcząt i chłopców szkół podstawowych.

Drużyna dziewcząt naszej szkoły w składzie: Ola Kwiatkowska, Daria
Badaszewska, Wiktoria Orzeł, Wiktoria Leszczyńska, Emilka Kalbarczyk,
Marta Kosielska, Sandra Kucharska i Martyna Sadowska (bramkarz), po
pewnym zwycięstwie 7:0 ze Świerczynkami i 5:2 z Łysomicami, wywalczyła
Mistrzostwo Gminy i prawo reprezentowania naszej gminy w zawodach
powiatowych. Te odbyły się 17 listopada w Lubiczu i stamtąd dziewczęta
przywiozły, po raz pierwszy wywalczone w piłce ręcznej, medale brązowe za
zdobycie III miejsca.
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Chłopcy na zawodach gminnych również spisali się znakomicie! Drużyna
w składzie: Hubert Tomaszewski, Mateusz Lisewski, Marcin Szymański,
Hubert Badaszewski, Filip Jaskot, Dawid Radecki, Hubert Żurawski,
Damian Lisewski i Oliwier Halaburda, podobnie jak dziewczęta, pewnie
pokonała Świerczynki 10:0, Łysomice 9:0 i Ostaszewo 10:3 zdobywając
również Mistrzostwo Gminy.

Wyjazd na zawody powiatowe (dodatkowo z Rafałem Makowskim
i Hubertem Judyckim w składzie) zakończył się co prawda tylko walką w
grupie, ale za to walką niezwykle zaciętą.

Piłka ręczna podstawówek
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W Zespole Szkół nr 2 w Turznie odbył się konkurs historyczny związany ze
Świętem Niepodległości. Organizatorem konkursu było koło
humanistyczne. W konkursie wzięli udział wszyscy uczniowie z klas IV-VI.

Uczestnicy konkursu rozwiązywali test zawierający pytania dotyczące
historii narodu polskiego od upadku Rzeczpospolitej do odzyskania
niepodległości 11 listopada 1918 roku. Odpowiedzi na wszystkie pytania
zawierał scenariusz akademii z okazji Dnia Niepodległości, która odbyła się
10 listopada 2015 roku. Uczniowie poradzili sobie bardzo dobrze
z rozwiązaniem testu, wyniki poszczególnych klas różniły się nieznacznie.

Najwięcej punktów uzyskały klasy 5a, 6a i 6b. Klasy otrzymały dyplomy,
a wszyscy uczniowie drobne nagrody, które ufundowała Rada Sołecka w
Gostkowie.

Gratulacje dla młodzieży uczestniczącej w konkursie i ogromne
podziękowania dla sponsora.

Konkurs historyczny
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Konkurs fotograficzny - wyniki

***
Redakcja Nowinek zaprasza  do współpracy uczniów i nauczycieli.
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Na konkurs pt. „Barwy polskiej
jesieni” wpłynęło 71 zdjęć od uczniów
wszystkich klas gimnazjum.

1 miejsce 
JAGODA KOŹLIKOWSKA

2 miejsce 
KINGA BANASIAK

3 miejsce 
MAREK ŚWIERCZEWSKI


