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Grudzień to miesiąc zawiły, czasem srogi, czasem miły. 
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T U R Z N I E Ń S K I E  Grudzień 2015 NR 26 

GAZETA SZKOLNA ZS Nr 2 w Turznie 

Jasełka 2015 

Tekst i zdjęcia: Ewa Styranowska 

dokończenie na stronie 4-5 

W grudniu w Jasełkach Bożonarodzeniowych występowało 23 
aktorów, którzy w VII scenach, przez 45 minut, przedstawiali kolejno 
dzieje biblijne przyjścia na świat Dzieciątka Jezus. 
Jasełka odbyły się we wtorek 22 grudnia w auli Zespołu Szkół nr 2                 
w Turznie z podziałem na trzy grupy wiekowe. Występy 
przeznaczone były dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej, klas IV-VI 
szkoły podstawowej i I-III gimnazjum, nauczycieli oraz 
zaproszonych gości. 
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Kolejna zbiórka pieniędzy 
w ramach Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej 
Pomocy zakończona 
sukcesem! Zorganizowana 
w Turznie akcja przyniosła 

18 330, 14 zł.  
 
Od godziny 15-tej do 19-tej 
trwała zabawa, której jak 
zwykle przyświecał 
szczytny cel.  
 
Tańce w wykonaniu 
najmłodszych, pokaz 
zumby, występ wokalny 
Moniki Mięsikowskiej, 
niespodzianki i licytacje, 
wizyta sportowców, a o 19-
tej tradycyjne „Światełko 
do nieba”.  
 
I znów zebrane pieniądze 
trafią do tych, dla których 
ratowanie zdrowia będzie 
najcenniejszym darem.  
 
Dziękujemy całej 
turznieńskiej społeczności 
za wspaniały udział                        
w akcji!  

Tekst i zdjęcia: Marek Pawłowski 

WOŚP 2016 w Turznie 
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Tekst: Marek Pawłowski 
Zdjęcia: Marek Pawłowski  i Kasia Błądek-Mikołajczyk (www.facebook.com) 

WOŚP 2016 w Turznie 

dokończenie ze strony 2 



Jasełka 2015 
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Tekst i zdjęcia: Ewa Styranowska 

Wśród zaproszonych gości 
zaszczycili nas swoją obecnością 
księża z parafii w Gostkowie                      
i Rogowie, miejscowe radne, 
emerytowani nauczycie, a także 
przedstawiciele Rady Rodziców. 
Na każdym z występów obecny był 
gospodarz szkoły – pan dyrektor 
Jarosław Sienkiewicz. 

dokończenie ze strony 1 

Dzięki talentom i pełnemu 
zaangażowaniu uczniów – 
aktorów, tego dnia cała społeczność 
szkolna i zaproszeni goście byli 
świadkami spektakularnego 
wydarzenia, które wprowadziło 
nas wszystkich w świąteczny 
klimat przeżywania Bożych 
tajemnic związanych z 
Narodzeniem Jezusa w Betlejem. 
Działo się tak, przede wszystkim za 
sprawą profesjonalnej gry aktorów 
w pięknych strojach, o które zadbali 
rodzice swoich pociech.  



5 

dokończenie ze strony 5 

Przyczyniła się do tego również dekoracja bożonarodzeniowa, niezbędne 
rekwizyty i wdzięczny śpiew kolęd i pastorałek w wykonaniu chóru 
szkolnego pod kierunkiem nauczyciela muzyki p. Marty Winnickiej.                           
W przygotowaniu spektaklu pomagała również katechetka – p. Barbara 
Belzyt. Krystian Kułakowski, gimnazjalista naszej szkoły, obsługiwał sprzęt 
techniczny podczas występów.  
 
Warto podkreślić, że uczniowie występujący w Jasełkach należeli do 
różnych grup wiekowych. Najmłodsi aktorzy to tancerze „Krakowiaka” 
występujący w oryginalnych strojach krakowskich – dzieci z klas I i II 
edukacji wczesnoszkolnej. Najstarszy wiekiem był król Kacper – uczeń II 
klasy gimnazjum. Natomiast najwięcej uczniów występowało z klas IV i V 
szkoły podstawowej. 

Serdecznie dziękuję uczniom – aktorom i ich rodzicom oraz wszystkim 
zaangażowanym w przygotowanie tegorocznych Jasełek, którzy w 
jakikolwiek sposób przyczynili się do ich uświetnienia. 
 

Katechetka Ewa Styranowska 



6 

Góra Grosza 

Akcja „Góra Grosza” organizowana 
jest w szkołach i przedszkolach w całej 
Polsce w dniach od 23 listopada                     
do 4 grudnia 2015 roku przez 
Towarzystwo „Nasz Dom”.  
 
Celem akcji jest zebranie funduszy na 
pomoc dzieciom wychowującym się 
poza własną rodziną. Pieniądze 
przeznaczone są na tworzenie 
programów, które pozwalają dzieciom 
wrócić do domu bądź stworzenie im 
miejsc przypominających domy 
rodzinne, umożliwiające szczęśliwe 
dzieciństwo i prawidłowe warunki 
rozwoju.  

Tekst: Małgorzata Kuryło 
Zdjęcie: Małgorzata Kuryło 

Nasza szkoła również przystąpiła do ww. akcji. Zebraliśmy 163,39 zł. 
Szkolną akcję przeprowadził Samorząd Uczniowski szkoły podstawowej 
i gimnazjum.  

Ferie przy ognisku  

Źródło: www.zsturzno.pl 

Rada Rodziców zaprasza w czasie ferii zimowych na ogniska z kiełbaską, 
herbatką i chlebkiem: 
 
Gostkowo  16 stycznia 11.00 
Kamionki Duże                     17 stycznia 14.00 
Turzno  23 stycznia 11.00 
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Świąteczne paczki dla 

potrzebujących rodzin 

Tekst i zdjęcie: Małgorzata Kuryło 

W naszej szkole w dniach 7-18 grudnia 2015 roku Szkolne Koło Caritas 
oraz Samorząd Szkoły Podstawowej i Gimnazjum zorganizowały 
Przedświąteczną Zbiórkę Żywności. Zebraną żywność zapakowaliśmy                   
w paczki świąteczne  i obdarowaliśmy nimi 15 rodzin potrzebujących 
takiej pomocy.  
 

Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy okazali wrażliwość serca                           
i włączyli się w zorganizowaną przez nas pomoc charytatywną. 
 

Szkolne Koło Caritas         
Samorząd Szkoły Podstawowej i Gimnazjum     

Dyrektor Szkoły  



*** 
Redakcja Nowinek pod przewodnictwem  Marka Pawłowskiego  

zaprasza  do współpracy uczniów i nauczycieli. 
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Święta, święta… i po 

świętach 

W okresie przedświątecznym było wiele momentów, w których można 
było także w naszej szkole poczuć magię Świąt Bożego Narodzenia 
Była okazja, aby nie tylko zawitał do nas symboliczny Mikołaj,                            
ale i organizowane były zbiórki pieniędzy i prezentów dla najbardziej 
potrzebujących.  W dniu 6 grudnia, uczniowie, którzy przyszli do 
szkoły w stroju Mikołaja, byli zwolnieni z pytania na lekcjach.  

Tekst: Marek Pawłowski 
Zdjęcia: Emilia Babiarczyk 

Korzystając z okazji, całej naszej 
społeczności uczniowskiej, a także 
Dyrekcji i Gronu Pedagogicznemu 
Redakcja Nowinek składa 
najserdeczniejsze życzenia 
noworoczne! Zdrowia, szczęścia                        
i wszelkiej pomyślności w 2016 
roku! 


