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Kwiecień co deszczem rosi, wiele owoców przynosi.
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T U R Z N I E Ń S K I E Kwiecień 2017 NR 38

GAZETA SZKOLNA ZS Nr 2 w Turznie

im. Fryderyka
Chopina

Dzień patrona szkoły F. Chopina

W dniu 1 marca 20017 r. w Zespole Szkół nr 2              
w Turznie, odbyła się uroczysta akademia                    
z okazji Dnia Patrona Szkoły Fryderyka Chopina. 
Od 2015 r. szkoła podstawowa i gimnazjum                 
w Turznie noszą imię najznakomitszego 
polskiego kompozytora z racji tej, że Fryderyk 
Chopin był w Turznie w 1825 i 1827 roku                     
i istniały także inne bliższe związki tutejszych 
właścicieli majątku z rodziną Chopinów. Na 
uroczystość szkolną zaproszono gospodarza 
gminy wójta Piotra Kowala, radnych oraz 
przedstawicieli Rady Rodziców. W tym dniu cała 
społeczność szkolna występowała na galowo. 

Tekst: Marek Pawłowski

Po części oficjalnej z pocztem flagowym oraz hymnem państwowym, 
nastąpiły krótkie przemówienia wice dyrektora Radosława Siołkowskiego 
oraz wójta Piotra Kowala, który przypomniał, że w tym dniu obchodzimy 
także dzień żołnierzy wyklętych. Wcześniej, w dniu 27 lutego 2017 roku 
odbył się w szkole dla gimnazjalistów Konkurs Wiedzy o Fryderyku 
Chopinie w oparciu o wybraną literaturę tematu. Konkurs rozegrano                     
w konwencji programu Testico przy pomocy joysticków. Laureatami 
konkursu zostali: I miejsce Hubert Dybowski z kl. IIIa, II miejsce Łukasz 
Bukalski kl. IIb, III miejsce Katarzyna Santorek kl. IIIa. Cenne nagrody 
książkowe ufundował wójt, który wręczał osobiście na uroczystości 
nagrody zwycięzcom. 
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Dzień patrona szkoły F. Chopina
Tekst: Marek Pawłowski

Następnie odbyły się występy uczniów przedstawiających poezję                                 
o kompozytorze oraz cytaty o Fryderyku Chopinie wybitnych postaci kultury. 
Wszystko przepojone było niezapomnianą muzyką tego wyjątkowego 
kompozytora. Oprócz okolicznościowego wystroju szkoły, ukazał się specjalny 
numer gazetki szkolnej „Nowinki Turznieńskie” zawierający  materiał                                
o patronie szkoły.
 

dokończenie ze str. 1

Z naszej szkoły były to: Julia Gębka i Ola Piotrowska (kl. V SP), które wykazały 
się dobrą znajomością wiedzy o Janie Pawle II oraz Iza Wojtiuk (kl. VIa SP), 
która znalazła się w ścisłej czołówce uczestników, wykazując się bardzo dobrą 
znajomością biografii świętego papieża Polaka. Po zmaganiach konkursowych 
uczniowie zwiedzali katedrę w Chełmży i Bibliotekę z wystawą Sybiraków. Był 
też słodki poczęstunek. Na zakończenie konkursu wszyscy uczestnicy 
otrzymali pamiątkowe dyplomy i ciekawe nagrody. 

Dziękujemy za chęć pogłębiania wiedzy o jednym z największych Polaków                
i gratulujemy osiągnięcia wspaniałych wyników. 

Dekanalny konkurs wiedzy                  
o świętym Janie Pawle II
Tekst i zdjęcie: www.zsturzno.pl

1 kwietnia 2017 roku,                            
w przeddzień 12. rocznicy śmierci 
Wielkiego Polaka – Świętego 
Papieża Jana Pawła II, odbył się             
w Chełmży przy parafii Mikołaja 
Biskupa Dekanalny Konkurs 
Wiedzy o świętym Janie Pawle II. 
Wzięło w nim udział 20 uczniów. 
Z każdej szkoły dekanatu 
przyjechało 3 laureatów 
konkursów szkolnych.
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Tekst: Karolina Jadanowska

Tworzymy poezję… 
W naszej szkole odbył się konkurs poetycki dla klas gimnazjalnych i klas 6 
szkoły podstawowej. Prace (3 wiersze o dowolnej tematyce) można było 
składać do 10 marca. W konkursie wzięło udział 22 uczestników! Ogłoszenie 
wyników na najbliższym apelu szkolnym, a tymczasem prezentujemy dwa 
wybrane utwory napisane przez uczennice
klasy I B.
 

PRZYJAŹŃ

Jest niczym góra złota
Otworzy przed tobą wrota
A gdy się tylko schowasz
Odnajdzie cię bez słowa
Bo w przyjaźni już tak bywa
Że się słucha a nie pyta
Ona nigdy nie zawiedzie cię
Tylko dobrze słuchaj jej
 

Daria Badaszewska IB

SMUTEK

Jest przy nas w chwile 
smutne
W chwili cierpienia i 
nieudanego zauroczenia
Ulewa tych wszystkich łez 
dobija mnie
Wtedy też płakać mi się chce
Czy te wszystkie złe dni
Będą początkiem lepszych 
chwil?
Smutków pełno jest na 
świecie
U niektórych mniej, u innych 
więcej
Ale wystarczy pewność siebie
I o jeden smutek mniej na 
świecie
 

Emilia Kalbarczyk IB
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Tekst i zdjęcie: www.zsturzno.pl

Szkolne Rekolekcje Wielkopostne

W czasie tegorocznych rekolekcji 
dzieci spotykały się w kościele 
pw. MB Wniebowziętej w 
Gostkowie oraz w szkole. W 
kościele uczyły się piosenek 
religijnych, słuchały nauk 
księdza rekolekcjonisty Piotra 
Rutkowskiego, proboszcza 
parafii Łobdowo i Kurkocin oraz 
uczestniczyły we mszy świętej.

Na zajęciach w szkole, w poniedziałek, odbyło się spotkanie z księdzem 
proboszczem Władysławem Erdmańskim, który przybliżył dzieciom historię 
oraz przesłanie objawień fatimskich. Dzieci usłyszały o przypadającej w tym 
roku setnej rocznicy tego cudownego wydarzenia oraz nauczyły się piosenki pt. 
„Pani Fatimska”. W poniedziałek został także rozstrzygnięty konkurs na 
ubranie się tak jak Matka Boża Maryja (dla dziewczynek) i tak jak św. Józef (dla 
chłopców). 

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród miało miejsce 
w kościele.  Kolejne miejsca zajęli:
I miejsce – Wiktoria Lewandowska/2c/ i Filip Zawirowski/0a/
II miejsce- Nikola Klonowska/2c/ i Jakub Sadowski/3a/
III miejsce/- Lena Wojtiuk/2c/ i Szymon Waliszewski/0b/

Drugiego dnia rekolekcji dzieciom został wyświetlony film pt. „Cudowna Pani 
z Fatimy” oraz przedstawiono prezentację pt. „Obraz Matki Bożej 
Częstochowskiej”. 

Oprócz ogólnych wiadomości na temat obrazu jasnogórskiego, dzieci uzyskały 
informacje o sukienkach i koronach Maryi i Jezusa. Kolejnym zajęciem było 
wykonanie w grupach obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w ramach 
konkursu pt. „Nasza Mama jest Królową”. Dzieci, pod okiem swoich 
wychowawczyń, ochoczo zabrały się do dzieła. Efekty ich pracy były 
wspaniałe. Wszystkie obrazy zostały wystawione na holu, gdzie (nie bez 
trudu) oceniła je komisja konkursowa. Komisja wytypowała pięć 
najpiękniejszych prac. dokończenie na str. 5
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W czwartek 06.04.2017r. na apelu zwycięskie grupy otrzymały nagrody.  
Uhonorowane nagrodami za swoją pracę zostały także wszystkie pozostałe 
dzieci biorące udział w konkursie. Uczniowie podziękowali również                        
p. dyrektorowi Jarosławowi Sienkiewiczowi i ks. proboszczowi                             
za bezpieczny i owocny przebieg rekolekcji.

W środę 12.04.2017r. na apelu wychowawczym dzieci otrzymały dyplomy.  
Oto grupy dzieci, które zdobyły kolejne miejsca w konkursie plastycznym:
I miejsce – Zuzanna Bauk, Amelia Cieślewicz, Julia Okońska, Jagoda Olejnik 
z klasy 2a, II miejsce – Aleksander Bauk, Oliwia Chełminiak, Paweł 
Gawrych, Marta Kucharska, Mateusz Metera, Angelika Nowak, Kacper 
Ostrowski z klasy 1a, III miejsce – Tomek Katlewski, Filip Kubacki, Igor 
Perlik, Natan Zgliński z klasy 2a IV miejsce – Ilona Błaszkiewicz, Monika 
Cieślewicz, Kinga Frankowicz, Wiktoria Komuda, Miłosz Lewandowski, 
Amelia Nadolna z klasy 3a V miejsce – Aleksandra Brzoza, Daria 
Depczyńska, Klaudia Grubecka, Julia Kalbarczyk, Julia Wierzchowska                      
z klasy 3b.

Dzieci z klas „0” ozdabiały indywidualnie obrazy Matki Bożej 
Częstochowskiej i zajęły kolejne miejsca: „0”a - I miejsce- Maja 
Kwiatkowska, II miejsce – Igor Sielczak, III miejsce – Oliwia Sękowska. „0”b 
- I miejsce - Klaudia Dąbrowska, II miejsce – Bartosz Litkowski, III miejsce – 
Wiktor Wieczorek.

dokończenie ze str. 4

Deutsch mach ihr Spaβ!
Tekst i zdjęcie: www.zsturzno.pl
Ogromny sukces uczennicy klasy trzeciej naszego 
gimnazjum - Marty Styranowskiej! 

Marta została laureatką Przedmiotowego Konkursu 
z Języka Niemieckiego organizowanego przez 
Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty. Brała 
udział w konkursie na etapie szkolnym, rejonowym 
i wojewódzkim - w części pisemnej i ustnej. 
Poprzeczka kwalifikacyjna była od tego roku 
zawieszona bardzo wysoko. Marta udowodniła 
jednak, że potrafi ją pokonać! Uzyskała ponad 90% 
punktów i uzyskała tytuł laureata. 
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Turniej Wiedzy Pożarniczej
Tekst i zdjęcie: www.zsturzno.pl

24 marca 2017 roku w Zespole 
Szkół nr 2 w Turznie odbyła się 
XXXX edycja Ogólnopolskiego 
Turnieju Wiedzy Pożarniczej 
/etap gminny/ połączona                       
z Ogólnopolskim Konkursem 
Plastycznym pod hasłem 
„Zapobiegajmy pożarom”. 

W turnieju wiedzy pożarniczej, w młodszej grupie wiekowej I miejsce zajęła 
Julia Gęsicka ze Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Turznie, a w 
starszej grupie wiekowej I miejsce wywalczył Jan Nowicki z Gimnazjum nr 1 
w Łysomicach. Na konkurs plastyczny wpłynęły prace ze wszystkich szkół z 
terenu naszej gminy. W poszczególnych kategoriach wiekowych nagrody  i 
wyróżnienia otrzymali następujący uczniowie: 

Oddziały przedszkolne:  1. Nikodem Wojciechowski – 0a – Łysomice, 2. 
Nikodem Szymczak – Ostaszewo, 3. Mieszko Paczkowski – 0b Łysomice.
Klasy I – III SP: 1. Jagoda Mucharska – kl. IIb – Turzno, 2. Wiktoria Kaczorek 
– kl. III – Ostaszewo, 3. Nikola Norkowska – kl. IIb – Turzno.
Wyróżnienia: Norbert Fic – kl. IIb – Świerczynki, Julia Rybińska – kl. III – 
Świerczynki, Weronika Lankauf – kl. II – Świerczynki.
Klasy IV – VI SP: 1. Joanna Górska – kl. VI – Ostaszewo, 2. Tamara Świder – 
kl. IV – Świerczynki, 3. Nikola Kułakowska – kl. V – Ostaszewo.
Wyróżnienia: Wojciech Grzeszkiewicz – kl. VI – Ostaszewo, Oliwia 
Nikleniewicz – kl. VI – Łysomice.
Gimnazjum: Jury przyznało 2 wyróżnienia: Zuzanna Gruszczyńska – kl. IIa 
– Łysomice, Wioleta Lesińska – kl. IIIa – Turzno.

Na wyróżnienia zasłużyli wszyscy wykonawcy makiet: Filip Bernacki – kl. 
IV – Świerczynki, Maciej Tomaszewski – kl. IV – Świerczynki, Tomasz 
Pasiński – kl. II b – Turzno, Bartosz  Klonowski– kl. II a – Turzno, Adam 
Karpiński – kl. II b – Turzno, Hubert Lewandowski – kl. II b – Turzno, 
Florian Szefler – oddział przedszkolny 0 a – Turzno, Bartosz Kosowski – 
oddział przedszkolny 0 b – Turzno. 
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KRZYŻÓWKA

Poproszony do odpowiedzi odparł, że nie będzie zeznawał bez adwokata.

Na biologii Jaś ukradł królikowi sałatę, twierdząc, że jest głodny.

Gosia nie uważa na lekcji wychowania fizycznego i biega w przeciwną 
stronę.

Na pytanie o powód braku spodenek na lekcji wychowania fizycznego 
Krzysiu odparł: „Nie mam, bo babcia jeszcze na drutach robi”. 

Wyrzucił koledze czapkę przez okno ze słowami: "Jak kocha, to wróci".
 

Humor ze szkolnego dziennika

Opracowanie: 
Krystian Bania VIb

1                
2                      

3                  
4                      

5                    
6                    

1. Inaczej przenośnia 
2. Wyraz lub zespół wyrazów naśladujących dźwięki i odgłosy 
3. Określa liczbę, ilość lub kolejność
4. Służy do określenia rzeczowników
5. Nazywa czas, miejsce i sposób wykonania czynności
6. Pytanie niewymagające odpowiedzi to pytanie…

Opracowanie: 
Martyna Sadowska z Ia



***
Redakcja Nowinek pod przewodnictwem  Marka Pawłowskiego                           

i  Karoliny Jadanowskiej zaprasza  do współpracy uczniów i nauczycieli.
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Konkurs „Zima w obiektywie”

Na konkurs pt. „Zima w obiektywie” wpłynęły 42 zdjęcia od uczniów klas 
gimnazjalnych. Jury w składzie p. Marta Winnicka, p. Jolanta Kuziemska, p. 
Marzena Wójcik i p. Roman Kowalkowski spośród dużej liczby interesujących 
prac, kierując się kryterium określonym w regulaminie, przyznało:
1.miejsce Julii Chmiel z klasy IIIb
2.miejsce Hubertowi Dybowskiemu z klasy IIIa
3.miejsce Sandrze Groszewskiej z klasy IIIb

Tekst i zdjęcia: www.zsturzno.pl

Zdrowych, Wesołych Świąt Wielkanocnych 
życzy redakcja Nowinek Turznieńskich!
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