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Ciepły kwiecień, mokry maj, będzie żytko jako gaj.
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GAZETA SZKOLNA SP w Turznie

im. Fryderyka
Chopina

Święto Konstytucji 3 Maja 
Tekst i zdjęcie: Marek Pawłowski

30 kwietnia 2019 r. w naszej szkole odbyła się uroczystość poświęcona kolejnej 
rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Wyjątkowo apel odbył się na Sali 
gimnastycznej i w uroczystości brała udział cała społeczność szkolna. W tym 
roku akademie przygotowali nauczyciele, którzy deklamowali wiersze                  
       i śpiewali okolicznościowe pieśni patriotyczne. 
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Warsztaty matematyczne „Śladami 
Rejewskiego”

Po półtora godzinnej podróży pociągiem dotarliśmy do schroniska. Następnie 
komunikacją miejską przemieściliśmy się do Pedagogicznej Biblioteki 
Wojewódzkiej. Grupa została podzielona na 5 zespołów, aby wziąć udział w 4 
różnych warsztatach. Były to: ,,Akademia gier logicznych", ,,Escape Room – 
pokój zagadek”, ,,Wyszukiwanie informacji” i ,,Marian Rejewski: matematyk           
      i kryptolog z Bydgoszczy”. Zajęcia, które przygotowali dla nas pracownicy 
biblioteki, były bardzo ciekawe i fantastycznie poprowadzone. Potem była chwila 
relaksu: pizza i lody dla ochłody rozgorączkowanych umysłów. 

Po szybkim obiedzie czekały już na nas zmagania z zagadkami w Escape 
Roomie ,,Wyjście awaryjne”. Podzieleni na 6 grup odwiedziliśmy 
pokoje: ,,Legenda miecza”, ,,W cieniu piramid” i ,,Nautilus”. Oczywiście każda 
grupa odwiedzała jeden pokój. Pokoje były pełne zagadek, rozwijały 
kreatywność, spostrzegawczość, logiczne myślenie i umiejętności dedukcyjne 
oraz zacieśniały więzy współpracy w grupie. Celem była ucieczka w ciągu 60 
minut                                z zamkniętego pokoju, zaaranżowanego w 
odpowiednim klimacie, stanowiącym temat przewodni danej przygody. 

Pełni wrażeń i solidnie zmęczeni wróciliśmy do schroniska. Po kolacji był jeszcze 
czas na integrację wszystkich uczestników. Następnego dnia, po śniadaniu, 
wyruszyliśmy z przewodnikiem na zwiedzanie w Bydgoszczy miejsc związanych 
z Marianem Rejewskim.  Zwiedzanie było połączone z elementami gry 
turystycznej ,,Tajemnica Rejewskiego”. Zobaczyliśmy dom rodzinny słynnego 
kryptologa, szkołę (dzisiaj I LO), pomnik – ławeczkę, kamienicę gdzie mieszkał 
po wojnie i wiele innych ciekawych miejsc w Bydgoszczy. Po około trzech 
godzinach solidnego marszu zjedliśmy obiad i wróciliśmy do domu. Teraz jest 
czas na wspominanie i dzielenie się wrażeniami.

Tekst i zdjęcie: 
zsturzno.pl

26 kwietnia 2018 roku 30 uczniów         
      z czterech szkół (S.P. Kowalewo 
Pom., S.P. Pluskowęsy, S.P. Turzno i 
S.P. Wielkie Rychnowo) oraz ich 
nauczyciele matematyki wyruszyli na 
wycieczkę śladami Mariana 
Rejewskiego.
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Muzyka F. Chopina w Pałacu 
Romantycznym
Tekst i zdjęcie: Marta Winnicka

W dniach 7 – 10 marca 2019 w Pałacu Romantycznym w Turznie odbył się       
           I Międzynarodowy V Ogólnopolski Pianistyczny Konkurs Chopinowski    
              w Turznie. Uczestnicy konkursu – młodzi pianiści – prezentowali 
swoje umiejętności gry na fortepianie przed jury złożonym z profesorów klas 
fortepianu akademii muzycznych w Polsce pod kierownictwem prof. Romana 
Gruczy. 

Przepięknych interpretacji utworów Fryderyka Chopina wysłuchała też szeroka 
publiczność, wśród której znalazła się 20 osobowa grupa uczniów naszej 
szkoły. Udział w przesłuchaniach konkursowych był dla uczniów nowym, 
interesującym przeżyciem i doświadczeniem. Zachęcamy wszystkich do 
korzystania z możliwości słuchania muzyki na żywo, Pałacowi 
Romantycznemu dziękujemy za gościnność.



„Oddech szkła”
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Tekst i zdjęcia: zsturzno.pl

dokończenie na stronie 5

W piątek 26.04 byliśmy na warsztatach "Oddech szkła" odbywających się         
        w ramach Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki. Pojechaliśmy tam             
                    z wychowawcą Panem Sławomirem Ćwiklińskim. Na Wydziale 
Sztuk Pięknych UMK przywitał nas Pan Kazimierz i zabrał do pracowni 
witraży. 

Najpierw z ogromnym zainteresowaniem obejrzeliśmy film, na którym 
prezentowano  proces przygotowania szkła do witraży. Potem prowadzący 
zaprowadził nas do pomieszczenia, w którym na środku stał duży stół, a na 
nim leżało mnóstwo pociętych różnej wielkości kolorowych kawałków szkła. 
Tutaj już my rozpoczęliśmy pracę z witrażem. 

Odrysowaliśmy kształt podkładki na białym papierze. Z rozsypanych szkiełek 
zaczęliśmy tworzyć witraże. Na koniec zaprojektowany obrazek przełożyliśmy 
na szkło posmarowane klejem. I witraże były skończone. Każdy z nas mógł 
zabrać swoje "dzieło" do domu na pamiątkę tej udanej wycieczki.
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dokończenie ze strony 4
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Kiedy nadchodzi marzec,  wraz z nim nadchodzą zmagania koszykarek            
       i koszykarzy. Koszykówka jest  jedną z ulubionych dyscyplin sportowych 
uczniów naszej szkoły, w której od kilku lat zdobywamy medalowe osiągnięcia 
na szczeblu powiatowym. Nie inaczej było i w tym roku. 

Ponownie wszystkie 4 nasze drużyny doskonale przebrnęły przez szczebel 
gminny, pokonując koleżanki i kolegów z sąsiednich szkół. Na zawodach 
powiatowych jednak najmłodsze drużyny szczebla ID zakończyły swoje 
zmagania na walce grupowej, ale starsi zawodnicy i zawodniczki nie zawiodły! 

Obie drużyny po niezwykle zaciętych bojach przebrnęły do stref medalowych, 
w których oddały pole dopiero w walce o złoto, ulegając: dziewczęta, 
koleżankom z Dobrzejewic, a chłopcy kolegom z Obrowa. 

Jednak srebrne medale obu drużyn i tytuły Wicemistrzowskie Powiatu 
Toruńskiego są wielkim sukcesem i należą się za nie obu drużynom ogromne 
gratulacje i brawa! 

Dziękujemy bardzo: Oli Sadowskiej, Luizie Osowskiej, Emilii Kalbarczyk, 
Marcie Kończewskiej, Oliwii Kończalskiej, Martynie Kamińskiej, Darii 
Badaszewskiej, Oli Piotrowskiej i Julce Gębce oraz chłopcom: Dawidowi 
Radeckiemu, Hubertowi Badaszewskiemu, Hubertowi Tomaszewskiemu, 
Hubertowi Żurawskiemu, Oliwierowi Halaburdzie, Rafałowi Makowskiemu, 
Jakubowi Jędryczce, Krystianowi Banii, Damianowi Lisewskiemu, Kacprowi 
Kubiakowi i Wiktorowi Żurawskiemu

Tekst: zsturzno.pl

Koszykówka 
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Tekst i zdjęcie: zsturzno.pl

Gminne eliminacje Ogólnopolskiego 
Turnieju Wiedzy Pożarniczej

15 marca 2019 r. w Szkole Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Turznie 
odbyły się gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. 
Celem konkursu  jest popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży przepisów            
       i zasad postępowania na wypadek pożaru, technik pożarniczych, organizacji 
ochrony przeciwpożarowej, historii i tradycji ruchu strażackiego oraz kształcenie 
praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym. 
Jednakże nadrzędny cel to zaznajamianie z wszelkimi działaniami prewencyjnymi 
w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa. 

W tegorocznych eliminacjach wzięło udział 16 uczniów ze szkół z terenu  Gminy 
Łysomice. Naszą szkołę reprezentowali Jakub i Karol Dybowscy w grupie 
młodszej, Julia Gęsicka i Kamil Klonowski w grupie starszej. Wszyscy uczestnicy 
wykazali się dużą wiedzą w tej szczególnej i trudnej dziedzinie. 

W konkursie na etapie powiatowym, który odbędzie się 29 marca 2019 roku          
            w Górsku, naszą gminę reprezentować będzie uczeń III klasy gimnazjum 
Kacper Chrzanowski i uczeń klasy VI Filip Bernacki ze Szkoły Podstawowej  w 
Świerczynkach. W rywalizacji udział wezmą zwycięzcy etapu gminnego szkół 
Powiatu Toruńskiego.



Redakcja Nowinek pod przewodnictwem  Marka Pawłowskiego                        
   zaprasza  do współpracy uczniów i nauczycieli.
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„Na tropie barbarkowych 
zwierząt”
Tekst i zdjęcie: www.zsturzno.pl

W ramach Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki dzieci z oddziału 
przedszkolnego 0 b wyjechały na warsztaty do Szkoły Leśnej na Barbarce.       
          W trakcie zajęć dzieci poznały zwyczaje i zachowania leśnych zwierząt 
zamieszkujących polskie lasy. 

Część zajęć odbywała się na zasadzie podchodów. Na terenie Osady Leśnej 
na Barbarce i w okolicznym lesie poukrywane zostały dla dzieci zadania            
                    i zagadki, które należało rozwiązać. Uczestnicy pod opieką 
prowadzącego podążali za zostawionymi w lesie tropami i śladami w 
poszukiwaniu „ukrytego zwierzęcia”. 

W kolejnej części zajęć dzieci wykonały dwie prace z wykorzystaniem różnych 
materiałów plastycznych. Była to figurka liska i medalion                               z 
odciskiem nogi wybranego zwierzątka leśnego. Zadowoleni i pełni wrażeń 
wracaliśmy do domu. Było super! Dziękujemy pracownikom Szkoły Leśnej za 
ciekawe zajęcia.
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