
8 listopada 2016 roku w naszej szkole, to bardzo ważna data dla 
pierwszoklasistów. W tym dniu odbyła się uroczystość 
Ślubowania i Pasowania na ucznia. Zanim nastąpił ten ważny 
moment, dzieci z klasy I zaprezentowały  swoje umiejętności                
w programie artystycznym. 

SP
Gimnazjum

W numerze: Ślubowanie klas pierwszych, Święto 11 Listopada, Plener malarski 
w Turznie,  Zawody w unihokeja, Sztafetowe biegi przełajowe, Spotkanie                     
z podróżnikami 

Jaki listopad, taki będzie marzec, prorokuje stuletni starzec.
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Tekst i zdjęcia: www.zsturzno.pl

Ślubowanie klas pierwszych

dokończenie na str. 2
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Ślubowanie klas pierwszych
Tekst i zdjęcia: www.zsturzno.pl

Publiczność nagrodziła 
dzielnych pierwszaków 
gromkimi brawami. Po złożeniu 
ślubowania dyrektor szkoły, 
pan Jarosław Sienkiewicz, 
dokonał symbolicznego 
pasowania na ucznia, dotykając 
ramienia każdego 
pierwszoklasisty dużym 
ołówkiem. 

Uczniowie klasy I zostali 
przyjęci do braci uczniowskiej. 
Ukoronowaniem aktu 
pasowania było wręczenie 
pamiątkowych dyplomów                  
i legitymacji szkolnych. 

Uśmiechnięci pierwszoklasiści 
przyjęli życzenia i upominki od 
koleżanek i kolegów z klas 0-III. 
Otrzymali także wspaniały tort 
ze swoimi imionami od Rady 
Rodziców. Po uroczystości 
dzieci i ich rodzice udali się na 
słodki poczęstunek. Rodzicom 
gratulujemy tak wspaniałych 
pociech, a Pierwszakom 
życzymy wielu sukcesów                        
w murach naszej szkoły.

dokończenie ze str. 1
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Tekst: www.zsturzno.pl

Z okazji 98 rocznicy 
odzyskania przez Polskę 
niepodległości, 10 listopada 
2016r. w Zespole Szkół nr 2 
w Turznie, odbyła się 
szkolna uroczystość, na którą 
przybyli zaproszeni goście: 
pan Robert Kożuchowski, 
przewodniczący Rady 
Gminy, pani Bożena 
Cieplińska, sekretarz Gminy, 
pani Olga Matzkeit, 
przedstawiciel Rady 
Rodziców oraz radni – pani 
Emilia Zielińska i pan 
Marian Błaszkiewicz. 

Uroczystość rozpoczęła się 
od wprowadzenia pocztu 
flagowego i odśpiewania 
hymnu narodowego. 

Następnie głos zabrali pan 
Jarosław Sienkiewicz, 
dyrektor szkoły, pan 
Robert Kożuchowski oraz 
pani Bożena Cieplińska.  

Święto 11 listopada 2016

Uroczystość uświetnił występ artystyczny młodzieży szkolnej. 
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Plener malarski w Turznie

Dnia 4 października 2016 roku 
odbyła się III edycja pleneru malarskiego 
„Turzno pędzlem malowane”. 

Organizatorem pleneru był Zespół Szkół nr 2 w Turznie przy 
współudziale Pałacu Romantycznego. Tegoroczny plener odbył 
się pod patronatem Starosty Powiatu Toruńskiego oraz Wójta 
Gminy Łysomice.

Tekst: i zdjęcia www.zsturzno.pl
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Przewodnią ideą pleneru, jak co roku, jest uwrażliwianie dzieci              
i młodzieży na piękno natury, rozwijanie umiejętności i talentu 
malarskiego z użyciem profesjonalnych materiałów, 
wyrównywanie szans rozwoju dzieci i młodzieży z terenów 
wiejskich, a także promowanie okolic pozamiejskich na terenie 
powiatu toruńskiego. W tegorocznym plenerze wzięło udział               
20 uczestników.
Byli to uczniowie ze 
Szkół Podstawowych                
z Ostaszewa,  Świerczyn, 
Gronowa, Łysomic, 
Grębocina i Turzna oraz 
Gimnazja z Chełmży, 
Głuchowa, Łysomic, 
Grębocina i Turzna.
Przyznano nagrody główne osobno w kategorii szkół 
podstawowych i gimnazjów oraz specjalne, z których jedną 
otrzymał Mikołaj Dorosiński z Gimnazjum w Turznie, za co należą 
mu się gratulacje! 
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29.10.2016 r. w naszej sali 
gimnastycznej odbyły się 
Gminne Zawody w Unihokeja 
na szczeblu szkół 
podstawowych. 

Walka, zarówno wśród 
dziewcząt jak i chłopców, 
była oczywiście ogromnie 
zacięta, o czym świadczy 
duża ilość strzelonych bramek 
i nie mniejsza ilość zdobytych 
siniaków.  

Nasza męska reprezentacja 
rozpoczęła swoje zmagania                
z reprezentacją Świerczynek,    
z którą  wywalczyła po ciężkiej 
walce remis 1:1. Kolejny mecz 
z Ostaszewem był bardziej 
udany i zakończył się 
wynikiem 2:0. Aby zdobyć 
Mistrzostwo Gminy potrzebna 
była wygrana z Łysomicami. 

Chłopcy dali z siebie wszystko, 
pokazali wspaniałe 
umiejętności, ale niestety 
przegrali 0:1 i tym samym 
uplasowali się w turnieju na 
drugim miejscu. 

Tekst: www.zsturzno.pl
Zawody w unihokeja
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Tekst: www.zsturzno.pl

Sztafetowe biegi przełajowe

Pierwszy raz na terenie naszej ścieżki 
dydaktycznej zorganizowaliśmy gminne zawody                               
w sztafetowych biegach przełajowych, które odbyły 
się 15.10.2016 r. 

Ponieważ do rywalizacji potrzebne są ośmioosobowe drużyny 
ze szkół podstawowych i dziesięcioosobowe drużyny                           
z gimnazjum, walkę podjęli tylko uczniowie z Łysomic                          
i Turzna – dwóch największych szkół naszej gminy. Walka                    
o wyjazd na zawody powiatowe zakończyła się zwycięstwem 
drużyn dziewcząt z Turzna i drużyn chłopców z Łysomic. 

Uczennice naszego gimnazjum wróciły z tego etapu 
z brązowym medalem! Ogromne brawa i gratulacje 
dla: Patrycji Żurawskiej, Agnieszki Mikołajczyk, Irminy 
Pietruszki, Wiktorii Leszczyńskiej, Emilki Kalbarczyk, 
Darii Badaszewskiej, Oli Kwiatkowskiej, Jagody Zygarskiej, 
Oliwii Rygielskiej, Jagody Koźlikowskiej i rezerwowej Julii 
Radeckiej. 



***
Redakcja Nowinek pod przewodnictwem  Marka Pawłowskiego 

zaprasza  do współpracy uczniów i nauczycieli.
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Tekst i zdjęcia: www.zsturzno.pl

Spotkanie z podróżnikami
14 listopada 2016 roku odbyło się w naszej szkole spotkanie                  
z podróżnikami, państwem Lidią i Maciejem Jasińskimi                      
z Bydgoszczy. Oboje są z wykształcenia geografami                                  
i nauczycielami. Na spotkaniu z uczniami opowiedzieli o swojej 
pasji - podróżowaniu po całym świecie. Spotkania odbyły się w 
dwóch grupach: klasy IV–VI szkoły podstawowej i I–III 
gimnazjum. Tematem spotkania z młodszą grupą były podróże 
za całkowitymi zaćmieniami Słońca, natomiast gimnazjalistom 
zaprezentowano wspomnienia z wyprawy do Państwa Środka, 
czyli Chin. 

Pani Jasińska podczas każdej podróży pisze dziennik. Jej notatki 
podróżnicze wszyscy uczestnicy podczas prelekcji mieli okazję 
zobaczyć i przeczytać. Uczniowie z zainteresowaniem 
wysłuchali wiadomości na temat zjawiska przyrodniczego, jakim 
jest zaćmienie Słońca.  Pani Lidia zaznaczała jednak, iż żadne 
zdjęcia, filmy czy słowa nie potrafią oddać piękna tego 
wydarzenia.  Starsi uczniowie oglądali prezentowane przez Pana 
Macieja Jasińskiego zdjęcia z Chin. W ten sposób zapoznali się z 
życiem mieszkańców tego najludniejszego na Ziemi                        
(1,34 mln osób), trzeciego po Rosji i USA, pod względem 
powierzchni państwa. Wszyscy uczniowie na pamiątkę 
spotkania otrzymali muszelki z Oceanu Atlantyckiego. 


