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Gdy marzec suchy, kwiecień nagradza, bo deszcze sprowadza. 
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T U R Z N I E Ń S K I E  Marzec 2016 NR 29 

GAZETA SZKOLNA ZS Nr 2 w Turznie 

Obchody Dnia Patrona to podniosła uroczystość dla całej 
społeczności szkolnej i lokalnej Turzna. W tym roku odbyły się 
one w dniu 1 marca pod hasłem przewodnim: „Polaków można 
kochać już za to, że mieli Chopina”. Przygotowany został 
uroczysty apel  powtarzany trzykrotnie dla całej społeczności 
zespołu szkół. 

dokończenie na stronie 4 

Tekst i zdjęcia: Marek Pawłowski 

im. Fryderyka 

Chopina 
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III miejsce w konkursie  

o Mikołaju Koperniku 

Tekst: www.zsturzno.pl 

Uczennice naszej szkoły: Iza Wojtiuk, Ola Sadowska i Luiza 
Osowska z klasy 5a, wzięły udział w VII edycji 
Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Mikołaju Koperniku 
organizowanym w Szkole Podstawowej w Sławkowie. 
 
W kategorii indywidualnej Iza Wojtiuk zajęła 3 miejsce, w 
kategorii zespołowej uczennice z naszej szkoły zajęły również  3 
miejsce.  
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Rekolekcje wielkopostne 

Tekst: www.zsturzno.pl 

W dniach 14-16.03.2016 r. w ZS nr 2 w Turznie oraz w kościele p.w. M.B. 
Wniebowziętej w Gostkowie odbywały się szkolne rekolekcje wielkopostne 
prowadzone przez ojca rekolekcjonistę ks. dr Marcina Staniszewskiego. 
Zajęcia rekolekcyjne w szkole odbywały się w poniedziałek i w środę w dwóch 
grupach wiekowych.  
 
Uczniowie klas IV i V SP pod opieką wychowawców i P. Gawarkiewicza, który 
był odpowiedzialny za wyświetlanie filmu pt. „Jan Bosko” przebywali                    
w świetlicy szkolnej.  
 
Grupa starsza, tj. kl. VI SP i IIII GIM pod opieką katechetki E. Styranowskiej 
oglądali w sali audiowizualnej projekcję spektaklu teatralnego – wybrane 
perykopy biblijne. We wtorek obydwie grupy przebywały w sali audiowizualnej 
pod kierunkiem katechetki Ewy  Styranowskiej. 
 
Rozstrzygnięte zostały konkursy rekolekcyjne pt. „ Projekt Grobu Pańskiego” --  
dla SP i „ Rocznica Chrztu Polski i mojego chrztu ”  –  dla uczniów Gimnazjum. 

 
W Gimnazjum: 
I miejsce  – ex aequo siostry Ola i Klaudia Wilmanowicz, 
II miejsce  – Małgosia Wilmanowicz, 
III miejsce  – Marta Kozłowska, 
W Szkole Podstawowej: 
I miejsce – Piotr Klonowski, 
II miejsce  – Julia Skrzyniecka, 
III miejsce  – Martyna Sadowska, 
IV miejsce – Oliwia Kończalska, 
V miejsce –Zosia Kucharska, 
VI miejsce  – Zuzia Żurawska. 

Prezentacje prac przeplatane były piosenkami religijnymi. Dziękujemy 
wszystkim, którzy w ramach konkursu wykonali prace plastyczne.  
 
Dodatkowo w środę dla obydwu grup w sali  audiowizualnej odbyło się 
spotkanie z ojcem rekolekcjonistą, który przybliżył młodzieży  duchowość św. 
Franciszka z Asyżu. W kościele uczniowie kl. IV - VI SP i Gimnazjum spotykali  
się razem każdego dnia na Mszy świętej  i nauce rekolekcyjnej. Wtorek był 
dniem spowiedzi Świętej. 
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dokończenie ze strony 1 

Pierwszy apel odbył się dla najmłodszych, następnie dla 
szkoły podstawowej i kolejny dla gimnazjum. W tym 
wyjątkowym dniu patrona szkoły, wszyscy ubrani byli na 
galowo,  a w szkole zaznaczały świąteczny nastrój gazetki 
tematyczne o Fryderyku Chopinie oraz plansze                                    
o wcześniejszych konkursach plastycznych i o wiedzy na 
temat życia i twórczości genialnego kompozytora.   
 
W tym szczególnym dniu zaszczycili nas swoją obecnością                   
w czasie apelu dla gimnazjum: wójt naszej gminy Piotr Kowal, 
proboszcz parafii Gostkowo, radny Gostkowa Marian 
Błaszkiewicz oraz przewodniczący Rady Rodziców Grzegorz 
Ziendalski. 

Dzień patrona szkoły 
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dokończenie ze strony 4 

 Po części oficjalnej, czyli hymnie, poczcie flagowym, 
przemówieniu dyrektora szkoły, nastąpiła część artystyczna . W 
pierwszej części występowali uczniowie gimnazjum wysławiając 
twórczość Chopina w poezji wkomponowanej w najpiękniejszą              
i najcharakterystyczniejszą muzykę klasyczną naszego patrona.  
 
Między wierszami zaśpiewali także pieśń uczniowie naszego 
szkolnego chóru pod przewodnictwem pani od muzyki.                         
W części dla najmłodszych uczniowie klas I-III popisywali się 
grą na cymbałkach.  
 
Następnie przedstawiona została prezentacja multimedialna 
naszej uczennicy która dwa lata temu w konkursie 
ogólnopolskim o Fryderyku Chopinie w Lublinie została 
laureatką.  
 
Ostatnią częścią programu był film nakręcony przez uczniów 
klasy IIb gimnazjum pt. „Romantyczni jak młody Fryderyk 
Chopin”. Była to reminiscencja filmowo-muzyczna nakręcona              
w Turznie, Pałacu Romantycznym oraz w naszej szkole.  
 
Nastrojowy  charakter tej małej formy artystycznej dawał 
zapewne wszystkim możliwość zadumy oraz podziwiania 
piękna melodii Chopina.   

Film można obejrzeć 
pod tym linkiem: 
https://www.youtub
e.com/watch?v=R7sjZ
bZja9Y 
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Turniej Bezpieczeństwa 

w Ruchu Drogowym 

Tekst: www.zsturzno.pl 

Dnia 16 marca 2016r. w ZS 1 w Łysomicach odbył się XXXIX 
Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym – eliminacje 
gminne.  
 
Szkołę podstawową w Turznie reprezentowali następujący 
uczniowie: Zofia Zygarska z kl.4a, Julian Groszewski z kl. 4a, 
Mikołaj Podkański z kl.4a oraz  Julia Łabiak z kl.5b.  
 
Uczniowie rozwiązywali test wiedzy obejmujący zagadnienia 
dotyczące zasad i przepisów o ruchu pieszych i rowerzystów, 
znaków drogowych, sytuacji w ruchu drogowym, test – 
skrzyżowania składający się z zadań polegających na ustaleniu 
prawidłowej kolejności przejazdu przez skrzyżowanie oraz 
zadania praktyczne – jazda rowerem przez przeszkody. 
Drużyna z Turzna zajęła 4 miejsce. 

Pamiętamy o chorych 

dzieciach! 

Tekst: www.zsturzno.pl 

W dniach od 1.03.16 r. do 16.03.16 r. po raz drugi  na terenie Zespołu 
Szkół nr 2 w Turznie, została przeprowadzona akcja charytatywna pod 
nazwą „Dzieci – Dzieciom z Hospicjum Nadzieja”. Kolejny już raz 
zbieraliśmy niezbędne artykuły higieniczne i kosmetyczne na rzecz 
dzieci ciężko i nieuleczalnie chorych z okolic Torunia.  

dokończenie na stronie 8 
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Cztery medale Mistrzostw Powiatu w Koszykówce dla naszej szkoły! 
Jeszcze nie wszystkie złote,  ale wszystko przed nami. Gdyby prześledzić 
poprzednie lata, to podobna sytuacja mogła mieć miejsce w unihokeju, w 
którego radzimy sobie nieźle od kilku lat, ale w innej dyscyplinie zdarza 
się to po raz pierwszy! Po medale Mistrzostw Powiatu sięgnęły obie 
drużyny szkoły podstawowej i obie drużyny naszego gimnazjum. Cóż tu 
pisać i komentować ? Ręce same składają się do oklasków. 
 
Rozpocznijmy więc od medalu brązowego… zdobyła go po raz pierwszy 
w swojej koszykarskiej  historii drużyna dziewcząt SP w składzie: 
Emilia Kalbarczyk, Wiktoria Leszczyńska, Aleksandra Sadowska, Zofia 
Kucharska, Daria Badaszewska, Jagoda Zygarska, Aleksandra 
Kwiatkowska, Wiktoria Orzeł,  Wiktoria Grzankowska, Sandra 
Kucharska i Marta Kosielska. 
 
Srebrne medale   zdobyły obie drużyny naszego  gimnazjum: 
Dziewczęta: Patrycja Żurawska, Julia Radecka, Julia Chmiel, Martyna 
Chmiel, Olga Chmiel, Andżelika Bładek, Katarzyna Sobiechowska, 
Katarzyna Santorek, Maja Kończewska,  
Irmina Pietruszka i Jagoda Koźlikowska. 
Chłopcy: Karol Wiśniewski, Mateusz Chmiel, Jakub Wosiak, Kamil 
Jankowski, Radosław Ankierski, Krystian Zieliński, Jan Ziędalski, 
Kacper Suchorowiec, Paweł Wróblewski, Jakub Kujawski, 
 Paweł Gospodarczyk i Tomasz Pierzchalski. 
 
ZŁOTĄ  DRUŻYNĄ zostali chłopcy naszej SP w składzie:  
Hubert Żurawski, Oliwier Halaburda, Mateusz Lisewski, Dawid 
Radecki, Hubert Badaszewski, Jakub Jędryczko, Rafał Makowski, Marcin 
Szymański, Hubert Tomaszewski, Filip Jaskot, Krystian Bukowski i 
Wiktor Żurawski. 

Koszykarska korona dla 

Turzna 

Tekst: www.zsturzno.pl 



*** 
Redakcja Nowinek pod przewodnictwem  Marka Pawłowskiego  

zaprasza  do współpracy uczniów i nauczycieli. 
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Tekst: Monika Chojnacka 

Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem, poparło ją wiele 
osób. Uczniowie, rodzice oraz pracownicy szkoły przynosili 
bezinteresownie potrzebne rzeczy.  
 
Na szczególne uznanie zasługują członkowie Samorządu 
Szkolnego Gimnazjum, którzy  pod kierunkiem pana Piotra 
Gawarkiewicza, wykazali się dużym zaangażowaniem                               
i nieocenioną pomocą. Wspólnie gromadziliśmy przyniesione 
dary, uczniowie dokonali spisu wg określonych procedur.                        
W wyniku przeprowadzonej akcji, zebraliśmy wiele cennych 
artykułów. Tym razem  zmuszeni byliśmy je  przewieźć na 
wyznaczone miejsce  dwoma samochodami. Wyrazy 
wdzięczności kieruję do Dyrektora Zespołu Szkół nr 2                      
w Turznie pana Jarosława Sienkiewicza  oraz pana Piotra 
Gawarkiewicza, za zajęcie się  transportem.  
 
Podopieczni Hospicjum Nadzieja otrzymali podarunki tuż  przed 
Świętami  Wielkanocnymi. Kochani, po raz kolejny okazaliście 
wyrazy solidarności z tymi, którzy zostali doświadczeni przez 
los. Dziękuję serdecznie za wszelką okazaną pomoc, życzliwość, 
szlachetność i bezinteresowność.  
 
Wasze  wsparcie odegrało ważną rolę w tej akcji, a  każdy odruch 
serca był darem  bezcennym. Jeszcze raz, na Wasze ręce składam 
wyrazy głębokiego  szacunku i podziękowania!   

Pamiętamy o chorych 

dzieciach! 


