
Szkoła
Podstawowa

W numerze: 100 rocznica Święta Niepodległości, Koncert dla Niepodległej, Laurka dla 
Niepodległej,  Śladami Niepodległej Polski, Unihokej, Krzyżówka, Koncert w Pałacu 
Romantycznym

Gdy listopad mroźny, to lipiec nie groźny.
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T U R Z N I E Ń S K I E Listopad 2018 NR 52

GAZETA SZKOLNA SP w Turznie

im. Fryderyka
Chopina

Tekst: Marek Pawłowski 
Zdjęcia: B. Maternowska, M. Pawłowski 

100 rocznica Święta Niepodległości 

Setną rocznicę odzyskania niepodległości obchodziliśmy szczególnie 
uroczyście dnia 9 listopada 2018 r. (w piątek). Akademia miała wyjątkowo 
podniosły charakter i na uroczystości byli obecni zaproszeni goście: sekretarz 
gminy Łysomice p. Bożena Stempska, radni Turzna oraz proboszcz parafii 
Gostkowo Władysław Erdmański. Na początku wygłoszone były krótkie 
przemówienia okolicznościowe dyrektora szkoły oraz pani sekretarz.    
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100 rocznica Święta Niepodległości
dokończenie ze str. 1

Po hymnie i poczcie flagowym, 
nastąpiła część artystyczna,                       
w czasie której uczniowie 
przypomnieli pieśni patriotyczne 
oraz poezję poświęconą naszej 
odrodzonej ojczyźnie. 

Między pieśniami legionowymi                 
i poezją miał miejsce krótki wykład 
historyczny nauczyciela Marka 
Pawłowskiego. Przypomniane 
zostały zasługi lokalnych patriotów 
dla odzyskania niepodległości                    
i powrotu naszej malej ojczyzny             
do macierzy. 

Pozwoliło to lepiej zrozumieć 
społeczności szkolnej naszą 
skomplikowaną i trudną historię.
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Koncert dla Niepodległej
Tekst i zdjęcia: zsturzno.pl

Z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, w czwartek 8 
listopada 2018 r. o godz. 17.00 odbył się w naszej szkole koncert „Turzno dla 
Niepodległej”. Podczas koncertu uczniowie naszej szkoły zaprezentowali 
pieśni o tematyce patriotycznej. Były to m. in: „Piechota”, „Serce w plecaku”, 
„Kocham wolność”, „11 Listopada”, „O mój rozmarynie”, „Przeżyj to sam”, 
„Miejcie nadzieję”, „Żeby Polska była Polską”, „Ostatni mazur”. 

Pieśni przeplatane były okolicznościowymi wierszami. Dodatkowo gościnnie 
wystąpiła absolwentka naszej szkoły Olga Chmiel z przejmującą interpretacją 
„Roty”. Wszystkie utwory, perfekcyjnie wykonane, zabrzmiały w aranżacjach 
solowych i chóralnych. Koncertu wysłuchała szeroka publiczność. Wśród gości 
były władze Gminy Łysomice, Rada Gminy, sołtysi, strażacy, przedstawiciele 
Rady Rodziców, pracownicy naszej szkoły, rodzice, mieszkańcy gminy. 
Występ został przyjęty z ogromnym entuzjazmem i przejęciem, o czym może 
świadczyć długa owacja na stojąco oraz łzy wzruszenia w oczach niektórych 
słuchaczy. Chórowi, solistom i wszystkim osobom zaangażowanym                              
w przygotowanie koncertu gratulujmy tak udanego występu!

Laurka dla Niepodległej
Tekst i zdjęcie: zsturzno.pl

Uczestnicy konkursu wykazali się 
znajomością tematu i kreatywnością. 
Najciekawsze, samodzielnie wykonane 
prace, zostały nagrodzone. Wszystkie 
laurki  można obejrzeć w galerii świetlicy 
szkolnej.
Gratulujemy autorom prac pomysłowości                  
i dziękujemy za wzięcie udziału                              
w konkursie! 

W ramach obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, 
zorganizowany został konkurs plastyczny pt. „Laurka dla Niepodległej”. 
Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Turznie uczcili 
ten wyjątkowy dzień, wyrażając swoje emocje w formie plastycznej. 
Wykonali interesujące prace, używając zróżnicowanych technik. 
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Tekst i zdjęcia: zsturzno.pl

Śladami Niepodległej Polski 

Dnia 10 listopada 2018 roku w sobotnie, słoneczne popołudnie na ścieżce 
dydaktycznej odbyła się impreza plenerowa poświęcona obchodom 100- lecia 
Niepodległości. Uczniowie klas młodszych mieli możliwość wzięcia udziału 
w grze terenowej ,,Śladami Niepodległej Polski”. Dzieci w grupach sprawnie 
poruszały się po wyznaczonej trasie, gdzie w ukrytych miejscach czekały                 
na nie specjalnie przygotowane zadania. Wszyscy uczestnicy gry wykazali się 
dużą znajomością wiedzy dotyczącej historii naszego kraju.

Dla wszystkich uczestników zabawy przygotowano atrakcyjne nagrody 
ufundowane przez Radę Sołecką z Gostkowa i Turzna.

Miłe spotkanie zostało zwieńczone wspólnym ogniskiem i pieczeniem 
kiełbasek, zorganizowanym przez Koło Gospodyń Wiejskich w Turznie 
,,Nowe My”. Składamy serdeczne podziękowania wszystkim uczestnikom                 
i organizatorom tej niepowtarzalnej imprezy plenerowej.
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Unihokej
Tekst i zdjęcia: zsturzno.pl

Pod koniec listopada zakończyły się rozgrywki unihokeja, które na szczeblu 
gminnym i w większości powiatowym, odbyły się w naszej sali 
gimnastycznej. Drużyna chłopców młodszych pewnie pokonała swoich 
rywali, awansując do rozgrywek powiatowych. Tam, po zaciętych bojach, 
awansowała do finałowej czwórki, ale po trudnych meczach, zajęła właśnie  
IV miejsce. Dziewczęta młodsze grały przepięknie, jednak                            w 
decydującym meczu z drużyną Łysomic nie zdołały wstrzelić się w bramkę 
rywalek, dając jednocześnie wbić sobie jednego gola na miarę braku awansu 
do zawodów powiatowych od wielu, wielu… lat. Jednak                                          
za naprawdę  wspaniałą grę, serdecznie dziewczętom dziękujemy!

Z drużyn starszych uczniów, to dziewczęta zdołały zakwalifikować się                  
do zawodów powiatowych, na których zdobyły III miejsce i brązowy medal! 
Brawo i ogromne gratulacje dla Martyny Kamińskiej, Oli Kwiatkowskiej, 
Oliwii Kończalskiej, Natalii Głowackiej, Klaudii Szefler, Oli Sadowskiej, 
Martyny Sadowskiej, Zuzi Żurawskiej, Darii Badaszewskiej, Emilki 
Kalbarczyk, Oli Piotrowskiej i Wiktorii Orzeł. Dziękujemy również Wiktorii 
Grzankowskiej i Nadii Zglińskiej, które na zawodach gminnych mocno 
przyczyniły się do zwycięstwa, jednak pierwsza z nich na zawody powiatowe 
się rozchorowała, a druga właśnie na zawodach gminnych doznała kontuzji – 
złamania palca lewej ręki. Dziękujemy wszystkim zawodnikom, wszystkich 
szkolnych drużyn!



6

Krzyżówka 
Opracowanie: Katarzyna Zatorska



7

                                

                          

8 listopada, w czasie poprzedzającym 
Narodowe Święto Niepodległości, 
został  przeprowadzony turniej gry 
planszowej „Rajd po gminie”.                              
W turnieju wzięli udział uczniowie z 
klas 8a, 8b, 6a i 3a gimnazjum. 

Turniej gry planszowej „Rajd po 
gminie”

Młodzież sprawdziła swoją znajomość różnych obiektów na terenie gminy 
oraz  wiedzy na temat  czasów współczesnych Łysomic i okolicznych 
miejscowości. Uczestnicy turnieju otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane 
przez Radę Sołecką Gostkowa.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy udanej zabawy,  Radzie Sołeckiej 
składamy podziękowania za wsparcie finansowe. 

Tekst i zdjęcie: zsturzno.pl

Na przełomie października i listopada odbyły się gminne oraz powiatowe 
rozgrywki w  piłkę ręczną. Tradycyjnie nasza szkoły do zawodów gminnych 
wystawiła 4 drużyny, z których tylko dziewczęta młodsze, grające w ramach 
Igrzysk Dzieci, pokonały wszystkich uczestników i zakwalifikowały się do 
zawodów powiatowych, które odbyły się w Chełmży. Na poziomie 
powiatowym rywalizowało z sobą 5 drużyn i dzięki wspaniałej postawie i grze z 
pełnym poświęceniem, dziewczęta nasze zdobyły III miejsce Mistrzostw 
Powiatu i brązowy medal. 

BRAWO  dla Oliwii Buller, Klaudii 
Torkowskiej, Zosi Zygarskiej, Zuzi 
Strzeleckiej, Lidki Melerskiej, Zuzi 
Zmarzły, Dominiki Rygielskiej, Agaty 
Wilkanowskiej, Paoli Kalki, Wiktorii 
Jarosińskiej i Karoliny Halaburdy. 
Dziękuję dziewczęta za cudowne, 
sportowe emocje !

Tekst i zdjęcia: zsturzno.pl
Piłka ręczna



Redakcja Nowinek pod przewodnictwem  Marka Pawłowskiego                           
zaprasza  do współpracy uczniów i nauczycieli.
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Koncert w Pałacu Romantycznym
Tekst i zdjęcie: zsturzno.pl

W ramach obchodów 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę 
uczniowie naszej szkoły wystąpili z okolicznościowym programem 
artystycznym w Pałacu Romantycznym w Turznie.

Koncert odbył się w sobotę 10 listopada 2018 r. po południu w przepięknej 
sali koncertowej, której scenerię stworzył za oknem widok parku                          
w listopadowej szacie. Uczniowie zaprezentowali okolicznościowe wiersze 
oraz solowe wykonania pieśni patriotycznych. 

Goście Pałacu Romantycznego bardzo ciepło przyjęli występ naszych 
uczniów, podziwiając ich zaangażowanie i talent. Dzięki gościnności 
zarządu Pałacu Romantycznego nasi młodzi artyści zostali zaproszenie na 
poczęstunek, a po występach otrzymali pamiątkowe upominki.


