
SP
Gimnazjum

W numerze: Święto Konstytucji 3 Maja, Sukces w Gminnym Konkursie Wiedzy                               
o Społeczeństwie, Turniej o Puchar Starosty w Piłce Nożnej, Sukces w Konkursie 
Recytatorskim, Dzień Gimnazjalnych Projektów Edukacyjnych, Turznieńskie Piłkarki 
Nożne,  Konkurs Interpretacji Polskiej Piosenki Dziecięcej, Piosenka Angielska                                 
i Niemiecka

Jeśli w maju grzmot, rośnie wszystko w lot.
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T U R Z N I E Ń S K I E Maj 2017 NR 39

GAZETA SZKOLNA ZS Nr 2 w Turznie

im. Fryderyka
Chopina

Święto Konstytucji 3 Maja 
Tekst: Marek Pawłowski
Zdjęcia: A. Bukalski

Uroczyście obchodzona była w naszej szkole 226 rocznica uchwalenia przez 
Polaków pierwszej w Europie i drugiej na świecie konstytucji naszego 
państwa. W dniu 28 kwietnia 2017 r., uczniowie pod kierunkiem nauczyciela 
historii Marka Pawłowskiego przygotowali specjalny film wprowadzający                
w klimat pamiętnych wydarzeń, a także program artystyczny, przygotowany 
z tej okazji przez uczniów naszej szkoły - zarówno z gimnazjum, jak i szkoły 
podstawowej.  Była prezentacja multimedialna, wiersze m.in. nieżyjącego już, 
regionalnego poety Michała Kokota, a także piosenki śpiewane przez 
uczennice do akompaniamentu na gitarze elektrycznej kolegi Janka 
Ziędalskiego.  dokończenie na str. 2
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Tekst : Marek Pawłowski

Sukces w Gminnym Konkursie 
Wiedzy o Społeczeństwie 

29 maja 2017 roku odbyła się  VIII edycja Gminnego 
Konkursu Wiedzy o  Samorządzie Terytorialnym „Mój 
Samorząd – Moja Gmina”. W konkursie wzięli udział 
uczniowie klas szóstych szkół podstawowych oraz 
uczniów gimnazjów z terenu gminy Łysomice. Konkurs  
odbył się w Zespole Szkół nr 1 w Łysomicach. 
Konkurs zaszczycili swoją obecnością przedstawiciele Urzędu Gminy 
Łysomice – Wójt Piotr Kowal oraz Przewodniczący Rady Gminy Robert 
Kożuchowski. Zarówno uczniowie, jak i opiekunowie otrzymali pamiątkowe 
dyplomy, podziękowania oraz nagrody. 
W kategorii uczniów szkół gimnazjalnych bezkonkurencyjni okazali się 
uczestnicy konkursu, reprezentujący ZS w Turznie. Pierwsze miejsce zajęła 
Aleksandra Ozdoba, a drugie Hubert Dybowski. Opiekunem tych uczniów 
był Marek Pawłowski. W kategorii szkół podstawowych nasi 
wychowankowie zajęli drugie i trzecie miejsce. Drugą lokatę miała Izabela 
Wojtiuk, a trzecią Zofia Kucharska. Opiekunem uczniów SP była Maria 
Błaszkiewicz.

Święto Konstytucji 3 Maja 

W uroczystości obchodów 
Święta 3 Maja wzięli udział 
uczniowie i nauczyciele                    
z naszej szkoły, a także ks. 
proboszcz z parafii Gostkowo                                   
i  przedstawiciele Rady 
Rodziców. Zaprezentował się 
na występach także chór 
szkolny pod kierownictwem 
Marty Winnickiej.  

dokończenie ze str. 1Tekst: Marek Pawłowski
Zdjęcia: A. Bukalski

Na Youtube można obejrzeć film z końcowym fragmentem uroczystości, 
wpisując następujący tytuł: 3 MAJA w ZS Nr 2 w Turznie, 2017 
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Tekst: www.zsturzno.pl

Turniej o Puchar Starosty w Piłce 
Nożnej 

Punktualnie o godzinie 9:00 pierwszy gwizdek sędziego rozpoczął zmagania 
miłośników piłki halowej – najlepszych drużyn z terenu powiatu toruńskiego, 
które zgłosiły swój udział w turnieju „O Puchar Starosty Toruńskiego”. 

Zagrali najlepsi z najlepszych, co widać było po zaciętej grze, w której nikt nie 
odpuszczał aż do ostatniego gwizdka sędziego. Nasze drużyny ze szkoły 
podstawowej i gimnazjum zajęły  trzecie miejsca . 

Drużyny grały w składach - Gimnazjum: Krystian Zieliński, Jan Ziędalski, 
Karol Wiśniewski, Kamil Auguściński, Patryk Maćkowski, Kacper 
Suchorowiec. Szkoła podstawowa: Kacper Kubiak, Hubert Judycki, Damian 
Lisewski, Wiktor Żurawski, Krystian Bania, Łukasz Jankiewicz, Bartek 
Niklewski, Kamil Nikleniewicz.

Uczniowie naszej szkoły                       
na Turnieju Piłki Nożnej                    
o „Puchar Starosty 
Toruńskiego” W turnieju piłki 
halowej – drugim etapie 
sportowych rozgrywek 
zorganizowanych na terenie 
gminy Czernikowo w ramach 
budżetu obywatelskiego 
powiatu toruńskiego – 
rywalizację podjęło 15 drużyn 
z terenu powiatu. 

Turniej rozegrało 133 
zawodników w pięciu 
kategoriach wiekowych.  

W każdej z nich wyłoniono 
zwycięską drużynę oraz króla 
strzelców i najlepszego 
bramkarza.
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Sukces w konkursie recytatorskim
Tekst: www.zsturzno.pl

Dnia 15.05 2018 roku czworo 
uczniów naszej szkoły brało 
udział w konkursie recytatorskim 
organizowanym przez 
Gimnazjum w Kowalewie 
Pomorskim. 

Trójka uczniów recytowała 
utwory w języku niemieckim, 
natomiast jeden uczeń w języku 
angielskim. 

Najlepiej ze wszystkich uczestników zaprezentowała się Maja Kończewska, 
zdobywając pierwsze miejsce. 

Pozostali uczniowie (Alicja Kucharska, Olga Chmiel i Paweł Pleskot) 
otrzymali wyróżnienia za udział w konkursie.
 Gratulacje dla uczestników, konkurs był naprawdę na wysokim poziomie!
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Dzień Gimnazjalnych Projektów 
Edukacyjnych
Tekst : Małgorzata Biel

Tegoroczne projekty dotyczyły rozmaitych dziedzin. Tematy były 
następujące: „Dzień postaci bajkowych”, „Zaplanuj 7-dniową wycieczkę do 
Londynu”, „Co warto zobaczyć”, „Czy gry komputerowe pomagają w nauce 
języka angielskiego?”, „Liga Mistrzów w naszej szkole”, Gminny Konkurs 
Piosenki Polskiej Piosenka jest dobra na wszystko .” Widzowie, czyli młodsi 
koledzy mieli okazję przyjrzeć się, jak wygląda prezentacja projektów. Za 
rok będą wykonywać swoje. Serdecznie podziękowania  wszystkim 
opiekunom: pp. Sławomirowi Ćwiklińskiemu, Marlenie Wilkanowskiej, 
Piotrowi Gawarkiewiczowi, Edycie Banasiak i Marcie Winnickiej. 

Mistrzyni Ortografii z ZS Turzno!
Tekst i zdjęcie: www.zsturzno.pl
7 kwietnia 2017 roku troje uczniów naszej szkoły (Zosia Kucharska, Izabela 
Wojtiuk i Bartosz Niklewski) wzięło udział w Międzygminnym Konkursie 
Ortograficzno-Gramatycznym w Świerczynkach. 

Każdy z nich musiał się zmierzyć z arcytrudnym dyktandem – okazało się, 
że Izabela Wojtiuk napisała je najlepiej ze wszystkich uczestników (a było 
ich 15!) i tym samym zdobyła tytuł Mistrza Ortografii oraz nagrodę 
książkową. 

W dalszej kolejności uczestnicy rozwiązywali zadania leksykalne, 
frazeologiczne i gramatyczne. Na 5 szkół zajęliśmy III miejsce. Gratulujemy 
naszym uczniom! Każdy z uczestników otrzymał dyplom oraz książkę.

1 czerwca 2017 r. spotkaliśmy się 
na corocznym Dniu 
Gimnazjalnych Projektów 
Edukacyjnych. Dzięki projektom 
uczniowie mogli rozwijać oraz 
pogłębić swoje zainteresowania, 
kształcić wyszukiwanie informacji, 
pomysłowość i inwencję, nabywać 
umiejętności pracy zespołowej. 
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Turznieńskie Piłkarki Nożne
Tekst i zdjęcie: www.zsturzno.pl

Mistrzostwa Powiatu SP odbyły się w Złejwsi Małej wśród porywistego 
wiatru, który bardzo przeszkadzał zawodniczkom wszystkich drużyn. 
Nasze dziewczęta nie zdołały się zakwalifikować do finałowej czwórki, ale 
w swojej grupie, po bardzo dobrej grze, zdobyły trzecie miejsce. 

Podziękowania należą się: Martynie Kamińskiej, Oli Sadowskiej, Oliwii 
Kończalskiej, Klaudii Szefler, Marice Zwierowicz, Julii Łabiak, Julii 
Gęsickiej, Weronice Radeckiej, Nadii Zglińskiej i Natalii Głowackiej  za 
wspaniałą postawę. 

Mistrzostwa Powiatu GIM odbyły się z kolei w Chełmży (ponownie wśród 
mocnych porywów wiatru i dodatkowo opadów deszczu) i nasze 
dziewczęta walczyły tym razem w grupie medalowej. Mecz półfinałowy z 
Chełmżą co prawda przegrały 1:3, ale już mecz z Brąchnowem o brązowy 
medal MP wygrały w rzutach karnych 2:0. 

Ogromne gratulacje dla: Ani Machałowskiej, Małgosi Wilmanowicz, 
Sandry Groszewskiej, Izy Skrzypczak, Julii Radeckiej, Patrycji Żurawskiej, 
Kasi Santorek, Klaudii Wilmanowicz, Wiktorii Leszczyńskiej, Darii 
Badaszewskiej, Agnieszki Mikołajczyk i Oliwii Kwieciak.  

O tym, że mamy w szkole 
świetnych piłkarzy, zarówno w 
podstawówce jak i w gimnazjum, 
wszyscy wiedzą doskonale. Ale 
ogromną niespodziankę sprawiły 
również dziewczęta, które w 
bardzo zimny, kwietniowy dzień 
zdobyły (po niebywale ciężkich 
zmaganiach) mistrzostwa gminy i 
możliwość wyjazdu na zawody 
powiatowe. 
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KRZYŻÓWKA
1.             

2.             
3.         
4.               
5.             
6.         

7.               
8.         

9.           
10.           1. W czym uprawia się warzywa? 

2. 2. Gdzie zatrzymuje się pociąg? 
3. 3. Jeżdżą nim żużlowcy po torze. 
4. 4. Już nie dzieci, ale jeszcze nie dorośli.  
5. 5. Należy o nią dbać. 
6. 6. Obok syna. 
7. 7. Inaczej auto. 
8. 8. Mąż Maryi.  
9. 9. Po szóstej. 1
10. Sprzedawanie i kupowanie różnych rzeczy.

Krzyżówkę opracowali 
uczniowie kl.  IVa, 

uczestniczący w dodatkowych 
zajęciach z języka polskiego  

Akcja „Bezpieczeństwo moje 
drugie imię”
Tekst: www.zsturzno.pl

W dniach 22-26 maja 2017 r.                   
w naszej szkole dzięki 
Autostradzie A1 Amber One oraz 
kampanii promującej 
bezpieczeństwo na drodze 
„Bezpieczeństwo, moje drugie 
imię”, stanęła interaktywna 
instalacja przestrzenna.  Instalacja 
wraz z wbudowanymi 
atrakcyjnymi zabawami dla dzieci 
miała na celu poprawienie ich 
świadomości z zakresu pierwszej 
pomocy oraz bezpieczeństwa 
ruchu drogowego. 

Dzieci do dyspozycji miały 5 różnych 
zabaw. 26 maja 2017r. na zakończenie tej 
akcji przeprowadzanej w naszej szkole 
organizatorzy przygotowali dla uczniów 
teleturniej z zakresu pierwszej pomocy 
przedlekarskiej i bezpieczeństwa ruchu 
drogowego. 
W teleturnieju brały udział dwie 
sześcioosobowe drużyny złożone                     
z uczniów klas 4-6. Wszyscy dobrze się 
bawili.



***
Redakcja Nowinek pod przewodnictwem  Marka Pawłowskiego                           

i  Karoliny Jadanowskiej zaprasza  do współpracy uczniów i nauczycieli.
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Konkurs Interpretacji Polskiej 
Piosenki Dziecięcej

Tekst i zdjęcia: www.zsturzno.pl
10 maja 2017 roku w Zespole Szkół nr 1                     
w Łysomicach odbył się Międzyszkolny 
Konkurs Interpretacji Polskiej Poezji 
Dziecięcej dla szkół podstawowych,                          
w którym udział wzięło 21 uczniów z czterech 
szkół z terenu naszej gminy oraz Szkoła 
Podstawowa z Warszewic w Gminie 
Łubianka. 
Wykonawcy zaprezentowali wybrany przez siebie wiersz polskiego autora, 
uzupełniając interpretację ciekawymi strojami i rekwizytami. Szkołę 
Podstawową im. Fryderyka Chopina w Turznie reprezentowało pięcioro 
uczniów: Julia Gęsicka i Nadia Zglińska z klasy VI b, Zofia Zygarska z klasy V a, 
Aleksandra Olszewska z klasy IV a i Aleksander Rumiński z klasy IV b. Za 
interpretację wiersza Juliana Tuwima pt. „Ptasie radio” Julia Gęsicka otrzymała 
wyróżnienie. Gratulacje!

Tekst i zdjęcie: www.zsturzno.pl

W dniu 4 kwietnia                              
w Gimnazjum nr 18 w Toruniu 
odbyła się czwarta edycja 
Międzyszkolnego Konkursu 
Piosenki Angielskiej                                
i Niemieckiej. Wzięli w nim 
udział uczniowie toruńskich 
gimnazjów oraz uczennice naszej 
szkoły. 

Piosenka Angielska i Niemiecka

W kategorii - piosenka niemieckojęzyczna, wyróżnienie zdobyły Agnieszka 
Mikołajczyk i Julia Chmiel, które zaśpiewały piosenkę "Die immer lacht". Maja 
Kończewskia i Olga Chmiel zaśpiewały w konkursie utwór angielskojęzyczny. 
Gratulacje dla wykonawczyń!


