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Kolędowanie w Pałacu 
Romantycznym

Tekst E. Banasiak i M. Winnicka 
Zdjęcie: facebook/pałacromantyczny

W niedzielne popołudnie 6 stycznia 2019 chór naszej szkoły miał zaszczyt 
wystąpić w pięknej scenerii Pałacu Romantycznego w Turznie. Chór i soliści 
zaprezentowali się w programie świątecznym. Podczas koncertu zabrzmiały 
kolędy, pastorałki oraz piosenki świąteczne w opracowaniach chóralnych          
   i solowych.

dokończenie na stronie 4
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Pomagamy zwierzętom ze 
schroniska
Tekst : zsturzno.pl

Tradycyjnie jesienią, zorganizowaliśmy w naszej szkole zbiórkę żywności        
       i rzeczy potrzebnych zwierzętom (psom, kotom, królikom) 
przebywającym w toruńskim schronisku. Zawsze byliście bardzo 
zaangażowani i hojni, ale tym razem pomoc ta przeszła wszelkie 
oczekiwania. Na pewno pomogło tu zaangażowanie wolontariuszy ze 
Szkolnego Klubu Wolontariusza, ale także silne wsparcie innych uczniów 
oraz współpraca z członkami Samorządu Uczniowskiego i ich rodzicami. 
Pomoc oparła się nie tylko na zbieraniu konkretnych rzeczy, za przyniesienie 
których uczniom, nauczycielom                     i pracownikom szkoły już 
serdecznie dziękujemy, ale zorganizowaniu kilku akcji kulinarnych, z których 
za zebrane pieniążki zakupiliśmy dwa wielki kosze karmy, makaronów, ryżu, 
misek, obroży i smyczy, a także kolby do chrupania i ściółkę dla króliczków. 

Członkowie SKW upiekli wyjątkowo dużo przepysznych ciast i babeczek, za 
które zebraliśmy 196,13 zł. oraz zorganizowali dzień tostów i zapiekanek, 
które sprzedali za 121,10 zł. Członkowie SU wraz rodzicami upiekli z kolei 
fantastyczne gofry i dorzucili jeszcze do wspólnej kasy dodatkowe 185,70zł. 
Na pewno taki zysk można było uzyskać dzięki sponsorom, którzy podarowali 
nam część składników do poszczególnych pyszności. Dziękujemy rodzicom 
za składniki i pomoc w pieczeniu ciast, piekarni „Jóka” z Turzna za chleb do 
tostów i zapiekanek, i państwu Gut za mąkę do pieczenia gofrów. Również 
pomocna okazała się dodatkowa zbiórka                    w sklepach: państwa 
Bocianowskich i Gut w Turznie i Kamionkach Dużych oraz u państwa 
Żurawskich w Kamionkach Małych. Tak więc lista pomagających w tym 
przedsięwzięciu była tym razem długa i niezwykle imponująca. 

WSZYSTKIM !!! SERDECZNIE DZIĘKUJEMY !!! Dziękujemy również 
wolontariuszom, którzy pomogli zawieźć te dary do schroniska, za pomoc i 
łzy... wzruszenia losem podopiecznych. Mam nadzieję, że dziewczyny 
spełnią obietnicę i pojadą w ferie wyprowadzać pieski schroniskowe na 
spacery.
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Konkurs „Świąteczne drzewko”
Tekst i zdjęcie: zsturzno.pl

W konkursie  gminnym "Świąteczne drzewko" ogłoszonym przez Przedszkole 
Publiczne "Jelonek" w Papowie Toruńskim wzięło udział ponad 70 
przedszkolaków. W tej grupie znaleźli się także uczniowie naszej zerówki. 
Dzieci, w szkole bądź w domu, wykonały piękne przestrzenne lub płaskie 
choinki, za które zostały obdarowane dyplomami i upominkami.

Jakub Pasiński oraz Patryk Błaszkiewicz otrzymali wyróżnienia.                 
W konkursie brali także udział: Iga Wilmanowicz, Natalia Andela, Maja 
Szuksta, Maciej Oprządek, Marcel Pudło, Marcel Kazaniecki, Paweł Kuban. 
Prace dzieci stanowią teraz świąteczną dekorację holu.

Gratulacje dla najmłodszych reprezentantów naszej szkoły!

Konkurs kolęd

Zuzanna Czapska uczennica oddziału 
przedszkolnego 0 "b" reprezentowała 
naszą szkołę w Gminnym Konkursie 
Kolęd i Pastorałek. Imprezę 
organizowało Przedszkole Jelonek w 
Papowie Toruńskim. Zuzia pięknie 
zaśpiewała kolędę "Dzisiaj w 
Betlejem…" udowadniając, że 
najmłodsi - potrafią! Brawooo Zuziu!!!

Tekst: zsturzno.pl



Kolędowanie w Pałacu 
Romantycznym
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Tekst i zdjęcie: zsturzno.pl

Jako soliści wystąpili: Daria Czołgowska, Natasza Chmiel, Krystian Bania, 
Karolina Halaburda, Klaudia Torkowska, Monika Cieślewicz, Aleksandra 
Fedyniuk, Adrianna Machowska oraz ubiegłoroczna absolwentka naszej 
szkoły – Olga Chmiel. 

Koncertu wysłuchała szeroka publiczność, wśród której byli m. in. Wójt            
     i Radni Gminy Łysomice, sołtysi, strażacy, mieszkańcy Turzna, rodziny 
występujących uczniów, goście pałacu, sympatycy i przyjaciele naszej szkoły 
i Pałacu Romantycznego. Występ naszych uczniów, którzy swym śpiewem 
wprowadzili wszystkich w magiczny nastrój, został bardzo ciepło przyjęty,       
   a zakończył się bisem i owacją na stojąco. 

Po koncercie młodzi artyści zostali zaproszeni na pyszny poczęstunek            
  w Pałacu Romantycznym oraz otrzymali słodkie upominki od Urzędu Gminy 
Łysomice. Gratulujemy uczniom kolejnego udanego występu! Dziękujemy 
właścicielom Pałacu Romantycznego za pomoc w organizacji koncertu. 
Dziękujemy również rodzicom występujących uczniów za zaangażowanie, 
poświęcony czas i współpracę.

dokończenie ze strony 1



5

           

Lekcja historii w muzeum
Tekst i zdjęcie: zsturzno.pl

W dniu 08.01.2019r. grupa uczniów z klasy VIII a szkoły podstawowej i klasy 
IIIb gimnazjum uczestniczyła w lekcji historii przygotowanej przez kustosza 
Muzeum Historyczno – Wojskowego, Pana Piotra Oleckiego.

To niewielkie muzeum zlokalizowane jest w piwnicach gmachu I Liceum 
Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Toruniu. Profil działalności obejmuje 
pamiątki militarne i wojenne od roku 1910 do lat 50. XX w.,                   ze 
szczególnym uwzględnieniem okresu II wojny światowej oraz 
funkcjonującego wówczas w Toruniu niemieckiego obozu jenieckiego Stalag 
XX A.

O godzinie 11.30 uczniowie odwiedzili Bibliotekę Pedagogiczną im. gen. bryg. 
prof. Elżbiety Zawackiej, gdzie uczestniczyli w wernisażu i wystawie prac 
plastycznych wychowanków szkoły w Turznie –  Luizy Osowskiej                   
z klasy VIIIa szkoły podstawowej i Radosława Osińskiego, absolwenta 
naszego gimnazjum. Wystawę, której towarzyszy prezentacja księgozbioru 
Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu dotyczącej rozwijania      zainteresowań  i 
pasji, można było zwiedzać do 26 stycznia 2019 roku. Uczniowie 
uczestniczyli również w lekcji bibliotecznej przygotowanej przez Panią 
Agnieszkę Miranowską, pracownika biblioteki.
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Rozwiąż rebus
Opracowanie: K. Zatorska

Zabawy słowem
Opracowanie: K. Zatorska
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Mistrzostwa Gminy w piłkę halową
Tekst i zdjęcie: zsturzno.pl

5.01.2019r. w Łysomicach odbyły się Mistrzostwa Gminy w Piłkę Halową         
     w ramach Igrzysk Dzieci. Drużyny chłopców  i dziewcząt naszej szkoły 
zaprezentowały się na nich bardzo dobrze, prezentując dobre wyszkolenie 
techniczne i wytrzymałościowe. 

Wszystkim zawodnikom i zawodniczkom należą się ogromne brawa, ale to 
drużyna dziewcząt wygrała te rozgrywki i pojechała do Osieka reprezentować 
naszą gminę na zawodach powiatowych. 

Tam emocje były ogromne, ale najpierw udało nam się wyjść z grupy               
         z miejsca drugiego i potem w finale powtórzyć ten wyczyn, zajmując       
       w całym turnieju II miejsce i zdobywając srebrne medale Mistrzostw 
Powiatu !!!

Gratulacje dla Lidii Melerskiej, Zuzanny Zmarzły, Agaty Wilkanowskiej, 
Wiktorii Jarosińskiej, Klaudii Torkowskiej, Oliwii Buller, Paoli Kalki, Julii 
Piekańskiej, Zofii Zygarskiej i Dominiki Rygielskiej. BRAWO 
DZIEWCZYNKI !!!



Redakcja Nowinek pod przewodnictwem  Marka Pawłowskiego                        
   zaprasza  do współpracy uczniów i nauczycieli.
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27 Finał WOŚP – 19 raz w Turznie
- rekordowa zbiórka 

Tekst: www.zsturzno.pl, Marzenna Wójcik 

Rekord ??? Rekord absolutny !!! Dzięki WAM WSZYSTKIM !!! 
Wolontariuszom !!! Uczniom !!! Rodzicom !!! Nauczycielom !!! 
Pracownikom !!! Mieszkańcom !!! Gościom !!! Jakie są granice ludzkiej 
dobroci, pracowitości, hojności ??? BEZGRANICZNE !!! 
Jesteście...... ?!?!?!?!?!?!?! Dobrze, że jesteście !!! I bądźcie za rok i do 
końca świata ....... i o jeden dzień dłużej !!! Dawno nie miałam przed Finałem 
takiej tremy.... Trochę przez I Bieg dla WOŚP.... I myśli: wyjdzie - nie wyjdzie, 
zgłoszą się chętni czy nie? Ale kiedy zobaczyłam profesjonalną organizację 
pana Krzysztofa i członków Stowarzyszenia Miłośników Biegania TKKF 
Rekreacja z Torunia, to teraz mam nadzieję, że nasza współpraca będzie się 
z każdym rokiem rozwijała coraz piękniej. 

Okazało się, że miłośników biegania jest w Polsce cała gromada. Przybyli do 
nas biegacze za Słupska, Bydgoszczy, Inowrocławia, Torunia i okolicznych 
miejscowości. Pobiegło w sumie 100 uczestników !!! Pogoda dopisała, trasa 
się spodobała, grochówka i inne cudowności smakowały, wiejskie przetwory 
owocowo – warzywne w słoiczkach wykupione !!! Zapewnienia przybycia za 
rok zebraliśmy, więc czekamy i zapraszamy! 

A przed samym Finałem... morze darczyńców!!! Mieszkańców, którzy od 
początku nas wspierają, rodziców, nauczycieli, firm... Już ilość zebranych 
fantów do licytacji i kota w worku dawała nadzieję na niezwykłe wydarzenie... 
I tak się stało !!! Każde stoisko, to również rekordowa ilość i suma zebranych 
pieniążków! 

Ciężka praca kilkudziesięciu osób dała wspaniały rezultat 36.665,80 zł. Dla 
szpitali, dla dzieci !!! Wszyscy możemy sobie wzajemnie gratulować i być 
dumni !!! 

Tradycyjnie więc, do zobaczenia za rok ! Siema
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