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GAZETA SZKOLNA SP w Turznie

im. Fryderyka
Chopina

21 grudnia 2017 roku cała społeczność Szkoły Podstawowej im. 
Fryderyka Chopina w Turznie, przeżywała coroczne jasełka, które 
zostały wystawione przez uczniów naszej szkoły. Opiekunami jasełek 
byli Pan Grzegorz Kuradczyk oraz Pani Marta Winnicka. Fenomen 
spektaklu obejmował nie tylko świetną grę „aktorów”, ale także 
zaangażowanie wszystkich widzów poprzez śpiew kolęd, do którego 
zostali zaproszeni. Nie zabrakło nawiązania do tradycji, a wszystkiemu 
przyświecał klimat Bożego Narodzenia.  

Tekst i zdjęcie: Grzegorz Kuradczyk
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Gminny Konkurs Kolęd i Pastorałek
Tekst: Marek Pawłowski
Zdjęcia: Aleksandra Kurek 
Dnia 11 stycznia 2017 r. dzieci z oddziałów przedszkolnych i klas 
zerowych uczestniczyły w organizowanym na terenie szkoły w Turznie, 
Gminnym Konkursie Kolęd i Pastorałek  pt. „Kolędujmy Małemu…”              
W konkursie wzięło udział 30 dzieci w dwóch kategoriach wiekowych: 3-
4 lata i 5-6 lat.  Dzieci reprezentowały Przedszkole Jelonek w Papowie 
Toruńskim i jego filie oraz klasy „O” ze Szkół Podstawowych w Turznie             
i Łysomicach. W Jury gminnego konkursu  byli: dyrektor Przedszkola 
Jelonek Mariola Wegner, dyrektor Szkoły Podstawowej w Turznie 
Jarosław Sienkiewicz oraz przedstawiciele władz Urzędu Gminy – Roman 
Wojda i Emilia Zielińska. 

Wśród 3-4 latków zwyciężyli:  I miejsce – Wiktoria Hartowicz                             
z Przedszkola Jelonek, II miejsce – Gabriela Gajur z Filii Turzno 
Przedszkola Jelonek, III miejsce – Nina Różycka z filii Turzno Przedszkola 
Jelonek

Najlepsi  spośród 5-6 latków byli: I miejsce – Klaudia Pawłowska z klasy 
„0a” Szkoły Podstawowej w Turznie, II miejsce - Julia Kurek z klasy „0” 
Szkoły Podstawowej w Łysomicach, III miejsce – Nadia Czyż z klasy „0” 
Szkoły Podstawowej w Łysomicach i Aida Dembe z Przedszkola Klonowy 
Listek z Łysomic.    
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Piosenka jest dobra na wszystko
Tekst i zdjęcie: zsturzno.pl

16.11.2017 r. odbył się w Szkole Podstawowej im. Fryderyka Chopina w 
Turznie Przegląd Piosenki Polskiej „Piosenka jest dobra na wszystko”. Był to 
już piąty konkurs, jednak do tej pory miał zasiąg gminny, do tej edycji 
zaprosiliśmy szkoły z powiatu toruńskiego. 

Uczestniczki konkursu w tym roku śpiewały piosenki Anny Jantar. Jury                  
w składzie pani Sara Pach i pan Wiktor Splitt oceniało dobór repertuaru, 
interpretację utworu oraz prezentację na scenie. 

W kategorii klas 4-5 pierwsze miejsce zdobyła Martyna Śliwa ze Szkoły 
Podstawowej w Grębocinie, drugie miejsce Zuzanna Stachowska ze Szkoły 
Podstawowej w Sławkowie, trzecie Łucja Szablewska ze Szkoły 
Podstawowej w Łysomicach. 

W kategorii klas 6-7 pierwsze miejsce zajęła Zofia Rybińska ze Szkoły 
Podstawowej w Świerczynkach, drugie Wiktoria Ryczkowska ze Szkoły 
Podstawowej w Grębocinie i trzecie Natasza Chmiel ze szkoły Podstawowej 
w Turznie. 

Wszystkie uczestniczki konkursu zostały obdarowane nagrodami. 
Zwyciężczynie w swoich kategoriach zaśpiewały swoje piosenki z panią 
Sarą Pach. 

Wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia konkursu składamy 
serdeczne podziękowania. Pani Sarze i panu Wiktorowi za przyjęcie 
zaproszenia i pracę w jury, sołectwom Turzno i Gostkowo                                   
za zasponsorowanie nagród, uczniom gimnazjum za przygotowanie 
poczęstunku i prowadzenie. 

Do zobaczenia za rok.
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Tekst: zsturzno.pl

Klasę 7a reprezentowali: Oliwia Kończalska, Ola Sadowska i Sebastian 
Lausz, klasę 5a: Maksymilian Przybysz, Kuba i Karol Dybowscy. 
III miejsca zajęła drużyna z klasy  4b w składzie: Julia Kalbarczyk, Michał 
Stawski, Mikołaj Trela.

Odbył się też konkurs plastyczny związany z postacią Tadeusza Kościuszki. 
Wyróżnienie otrzymała Martyna Sierakowska z klasy 7 b. 
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i nagrody ufundowane 
przez  Radę Sołecką w Gostkowie. 

Konkurs o życiu i działalności Tadeusza Kościuszki przygotowała 
młodzież z koła humanistycznego działającego w Szkole Podstawowej                 
w Turznie i pani Marta Winnicka. 

Dziękujemy wychowawcom z klas 4-7 za współpracę. 
Gratulacje dla uczestników konkursów.  

2017 rokiem Tadeusza Kościuszki

Sejm Rzeczpospolitej Polskiej ogłosił rok 
2017 rokiem Tadeusza Kościuszki.
W związku z tym odbył się w naszej 
szkole konkurs pod hasłem „Rok 2017 
rokiem Tadeusza Kościuszki”. 

W konkursie szkolnym  wzięli udział 
uczniowie z klas od czwartej do siódmej. 
Każdą klasę reprezentowała 
trzyosobowa drużyna. Taką samą ilość 
punktów zdobyły klasy: 7a i 5a, które 
zajęły równorzędne I-II miejsca. 
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Konkursy przedmiotowe
Tekst: zsturzno.pl

W miesiącu grudniu uczniowie naszej szkoły brali udział w konkursie 
leksykalno–gramatycznym z języka angielskiego. Konkurs organizowany był 
dla uczniów klas 4-6 Szkoły Podstawowej. Zadania testowe były 
zróżnicowane dla poszczególnych klas. Grupa pierwsza – klasy 4 – 5, pisały 
ten sam test, natomiast klasa 6 miała trochę trudniejszy. Maksymalną ilość 
punktów zdobył Aleksander Rumiński, który został zwycięzcą, drugie 
miejsce przypadło Ankierskiej Patrycji i Zuzannie Zmarzły, trzecie miejsce 
zdobył Maksymilian Przybysz i Jakub Dybowski. Pozostali uczniowie, którzy 
wzięli udział w konkursie to: Wróblewski Michał, Depczyńska Daria, 
Żurawski Kacper, Trela Mikołaj, Jarkiewicz Piotr, Sadowski Jakub, Stawski 
Michał, Cieślewicz Monika, Kubacka Julia, Górski Kacper, Buller Oliwia, 
Rygielska Dominika, Wdowska Martyna. Zwycięzcą grupy drugiej został 
Piotr Chmiel, drugie miejsce zajęła Natasza Chmiel, trzecie Zofia Zygarska, 
kolejne miejsce zdobył Dominik Machowski.

W dniu 21.12.2017 roku odbył się także konkurs na najładniejszą kolędę lub 
piosenkę świąteczną. Zadaniem uczniów było zaśpiewanie piosenki w języku 
angielskim lub niemieckim. Zwyciężczynią konkursu została Natasza Chmiel, 
pozostali uczniowie biorący udział w konkursie to: Aleksandra Piotrowska, 
Piotr Chmiel, Zosia Zygarska, Roksana Warot, Igor Skrzyniecki, Jakub 
Dybowski, Gębka Julianna, Klaudia Chrustek, Amelia Szydłowska,
Kinga Kowalewska i Aleksandra Wosiak.
Gratulujemy zwycięzcom! 

W czasie poprzedzającym Święta Bożego Narodzenia odbyło się różne 
konkursy artystyczne. W wojewódzkim konkursie na szopkę 
bożonarodzeniową Monika Cieślewicz i Ilona Błaszkiewicz otrzymały 
wyróżnienie. Dyplomy i nagrody odebrały osobiście w Szkole 
Podstawowej nr 4 w Toruniu. Wręczenie nagród połączone było                            
z kiermaszem świątecznym. W naszej szkole odbył się konkurs na ozdobę 
świąteczną. W konkursie tym I miejsce zdobyli Piotr Piątkowski i Miłosz 
Piątkowski, II miejsce otrzymał Kacper Ostrowski, III miejsce zdobyła 
Oliwia Buller. Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursów, których 
prace zostały przekazane na kiermasz świąteczny, z którego dochód 
wspiera akcje charytatywne.

Konkursy artystyczne
Tekst: zsturzno.pl
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W środę, 13 grudnia, gościliśmy w naszej szkole muzyków Toruńskiej 
Orkiestry Symfonicznej. Artyści przyjechali do nas z programem 
zatytułowanym "Święta na świecie". 

W ciekawy sposób zaprezentowali uczniom klas 0 - III muzykę świąteczną                    
z różnych zakątków świata. Dzieci miały okazję usłyszeć utwory i kolędy 
śpiewane w różnych wersjach językowych, odgadywać nazwy języków,                  
a także śpiewać wspólnie z muzykami. Poznały też nazwy instrumentów 
muzycznych, na których grali artyści.

Audycja muzyczna wszystkim się podobała, więc będziemy w przyszłości 
zapraszać do nas toruńskich muzyków. 

Występ muzyków z Toruńskiej 
Orkiestry Symfonicznej w Turznie 
Tekst i zdjęcie: zsturzno.pl

Spotkanie z muzyką - Jerzy Maksymiuk i 
Toruńska Orkiestra Symfoniczna

W piątek 8 grudnia 18 uczniów klas trzecich gimnazjum uczestniczyło                 
w próbie generalnej Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej. Próba odbyła się                      
w siedzibie orkiestry – CKK Jordanki. Całość od pulpitu dyrygenckiego 
poprowadził mistrz batuty – Jerzy Maksymiuk, który rozpoczął próbę 
słowem wstępnym do młodzieży licznie zgromadzonej na widowni. 
Następnie wysłuchaliśmy koncertu fortepianowego wielkiego polskiego 
kompozytora - Wojciecha Kilara. 

Podczas próby mogliśmy również podziwiać wirtuozowską grę pianisty 
oraz brzmienie poszczególnych sekcji instrumentów, a także podpatrzeć 
codzienną pracę muzyków orkiestrowych.
Po próbie udaliśmy się na ciepłe, małe co nieco i pociągiem wróciliśmy do 
Turzna.

Za pomoc, poświęcony czas i opiekę nad uczniami serdecznie dziękujemy 
rodzicom: Pani Iwonie Skrzypczak i Pani Katarzynie Machałowskiej.

Tekst: Marta Winnicka 
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Wyjazd do kina klas III gimnazjum

                                

                          

Dnia 31 października 2017 klasy trzecie gimnazjum uczestniczyły                        
w seansie filmowym „Dwie korony”. Wycieczka rozpoczęła się na dworcu 
kolejowym w Turznie. 

W Toruniu, po podróży pociągiem, udaliśmy się na Stare Miasto, gdzie 
zwiedziliśmy Katedrę Św. Janów. Uczniowie poznali historię i sztukę 
toruńskiej katedry. Następni udaliśmy się do Cinema City. Film „Dwie 
korony” fabularno-biograficzny przybliżył wszystkim postać 
Maksymiliana Kolbe. Wątki historyczne uświadomiły nam, jak wielkim był 
człowiekiem, mimo wielu przeciwności losu. Po seansie zjedliśmy ciepłe 
zapiekanki i pociągiem wróciliśmy do Turzna. 

Wyjazd został zorganizowany przez Pana Grzegorza Kuradczyka, przy 
współpracy Pani Marty Winnickiej oraz Pani Iwony Skrzypczak, której 
serdecznie dziękujemy za pomoc i poświęcony czas.

Tekst: Marta Winnicka

Nikola Norkowska z klasy 3 b wzięła udział w V Wojewódzkim Konkursie 
Katarzynkowym   organizowanym przez Oddział Przewodnicki PTTK                 
w Toruniu dla uczniów szkół podstawowych województwa kujawsko-
pomorskiego. Zrobiła zdjęcie ulubionego zakątka, pięknie napisała co ono 
przedstawia i uzasadniła, dlaczego to jest właśnie jej ulubione miejsce. 

Praca Nikoli znalazła uznanie w oczach 
jury. Nasza uczennica zajęła II miejsce 
w swojej kategorii wiekowej. Na gali 
podsumowującej tegoroczną edycję 
konkursu Nikola otrzymała 
pamiątkowy dyplom i ciekawe nagrody 
książkowe i rzeczowe.

Brawo Nikola!

Tekst i zdjęcie: zsturzno.pl

Wojewódzki Konkurs Katarzynkowy



Redakcja Nowinek pod przewodnictwem  Marka Pawłowskiego                           
zaprasza  do współpracy uczniów i nauczycieli.
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Oddaj krew – pomóż Aurelii 
chorej na białaczkę!

Akcja organizowana jest w ramach „Tygodnia Kolorów – Antydepresyjna 
Szkoła” i koloru czerwonego, który ewidentnie kojarzy się z krwią, sercem               
i miłością. Osoby chętne do wzięcia udziału w akcji proszone są o zgłaszanie się 
(podanie i mienia i nazwiska) poprzez dziennik elektroniczny do 
wychowawców, pedagoga lub p. Budzyńskiej. Zapisać się można również 
poprzez stronę internetową szkoły (zsturzno@wp.pl) lub osobiście u pedagoga 
(sala 200). Aby nasza akcja doszła do skutku, musimy mieć zadeklarowanych ok. 
60 osób chętnych oddać krew. 
Dodatkowe informacje na temat tego, kto może być dawcą oraz                                     
o przeciwwskazaniach do oddania krwi znajdziecie Państwo na stronie 
internetowej szkoły, facebooku szkoły i Turzna oraz plakatach informacyjnych.

05.02.2018 r. w szkole Podstawowej im. 
Fryderyka Chopina zostanie 
przeprowadzona akcja krwiodawstwa. 
Zapraszamy Państwa w godzinach 10.00
–14.30. Zbiórka krwi przeznaczona jest 
dla półtorarocznej Aurelii Kujawskiej 
chorej na białaczkę.

 

Zapraszamy 
14.01.2018r. 

o godz.14.30 

26 finał WOŚP – 18 raz w Turznie 

mailto:zsturzno@wp.pl

