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Ślady wojennej historii

W tym numerze:
Rozpoczęcie roku szkolnego
Rajd rowerowy
Dyskoteka
Happening
Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych
Dzień Nauczyciela

W sobotni poranek 16 września grupa
40 uczniów, nauczycieli oraz rodziców, wystartowała
w rajdzie rowerowym ,,ŚLADAMI II WOJNY ŚWIATOWEJ

W

MOJEJ

OKOLICY”.

Na

początku

gimnazjaliści poznali historię najstarszych nekropolii,

Nowy rok szkolny
Wytrwałości w nauce i uśmiechu na co dzień,
dzięki któremu ludzie stają się szczęśliwsi, tymi słowami pani Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5

których dzieje przybliżyła nam pani Beata Grzelka.
Postać zamordowanego w Katyniu generała Mieczysława Smorawińskiego i jego brata Idziego, który

Zdzisława Kośla przywitała po wakacjach uczniów
i rodziców.

poległ w wojnie polsko-bolszewickiej w 1920 r.
Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 odbyło się
w budynkach A i B o różnych godzinach. Tę szczególną

część

inauguracji

nowego

roku

dla

pierwszoklasistów umiliła część artystyczna przygotowana przez uczniów z klasy II B.

Następnie cykliści wyruszyli w kolejne punkty
wycieczki mianowicie na cmentarz żydowski, który
został założony w początkach lat 80. XIX wieku,
a w czasie II wojny światowej decyzją władz niemieckich

z

maja

1941

r.

został

zamknięty

i zlikwidowany. Kolejnym punktem było miejsce egzekucji żołnierzy AK z oddziału groźnego.

F.T.
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Miejsce to upamiętnia rok 1946, kiedy to UB

madził na starówce miejskiej uczniów szkół podstawo-

schwytało żołnierzy oddziału AK, przeprowadziło fik-

wych i średnich. W trakcie happeningu mieszkańcy

cyjny proces (żadna dokumentacja z tego procesu

miasta mogli uzyskać informacje o projekcie i o różnych

nie zachowała się), a później torturowanych żołnierzy odwiozło do lasu pod Małoszynę i rozstrzelano,
a następnie wrzucono do jednego z nieoznakowanych grobów.

formach i metodach przeciwdziałania przemocy. Młodzież przygotowała plakaty na temat przeciwdziałania
przemocy, a w szkołach odbyły się zajęcia warsztatowe.
Kolejnym przedsięwzięciem była gra miejska, podczas
której należało przejść wyznaczoną trasę, kierując się py-

W czasie przejazdu uczniowie podziwiali wa-

taniami ukrytymi w tekście oraz rozwiązać zagadki

lory turystyczno-przyrodnicze nadleśnictwa Turek

związane z historią naszego miasta. Ostatnim punktem

i uroki wiejskiego krajobrazu podczas słonecznego

trasy było miejsce z ukrytym „skarbem”.

jesiennego dnia. Po trudach przygody rowerowej
wszyscy odpoczywali i piekli kiełbaski przy tradycyjnym ognisku. Mimo trudnej trasy, jaką uczniowie
pokonali i zmęczenia szczęśliwie wrócili do domu.

Klaudia M.

Żyj bez przemocy
Na przełomie września i października nasi koledzy wzięli udział w projekcie Centrum Wolontariatu
i Organizacji Pozarządowych MOPS, przygotowanym
przez przedstawicieli KPP w Turku. Pierwszą akcją był
Happening "Żyj świadomie, bez przemocy" ,który zgro-

Wykonanie

wszystkich zadań związanych z projektem uświadomiło
nam jak ważna jest wiedza i umiejętność rozwiązywania
konfliktów.

Krzyżówka tematyczna
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
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3
4
5
6
7
8
9

Może relaksować
Obowiązek rodziców, zadanie szkoły
Nadpobudliwe ruchy wobec kolegów
Siłowe wyrażenie zdania
Wymuszana na kimś
Najczęściej po kłótni
Rozładowuje spięcie
Więcej niż koleżeństwo
Zamiast siłowego rozwiązania
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prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława

Ze szkolnej ławki
Ponoszą nas…
Największa wartość w życiu człowieka
…charakteru
Hormon szczęścia

Komorowskiego, miało na celu promocję i popularyzację czytelnictwa, zwrócenie uwagi na piękno
literatury polskiej, potrzebę dbałości o język polski

Artur Leman

oraz poczucie tożsamości narodowej. Ciekawym
uzupełnieniem była projekcja fragmentów ekranizacji „Wesela” w reżyserii A. Wajdy. Spotkanie to było

Dzień chłopaka
Zgodnie ze zwyczajem, corocznie, 30 września

też dobrą okazją do integracji młodzieży ZST i Szkoły

obchodzimy Dzień Chłopaka. Przez cały tydzień na lek-

Podstawowej nr 5 z oddziałami gimnazjalnymi. Or-

cjach

przygotowały

ganizatorzy mają nadzieję, że akcja rozbudzi wśród

życzenia, prezenty, konkursy i słodkie poczęstunki.

młodzieży chęć czytania, a w przyszłości zaowocuje

Oprócz tego, 28 września odbyła się dyskoteka przygo-

miłością do literatury.

wychowawczych

dziewczęta

towana przez Samorząd Uczniowski. Dziewczęta i chłopcy
świetnie bawili się w rytmie najnowszych przebojów.
Dzień Chłopaka pokazał, że szkoła to nie tylko miejsce
ciężkiej umysłowej pracy, ale również rozrywki.

Filip

Międzynarodowy miesiąc
bibliotek szkolnych
Już od 18 lat na
całym świecie paździerK. M.

Międzynarodowy

Czytali „Wesele”

w

Turku

zorganizowano

Mie-

siąc Bibliotek Szkolnych.

W październiku w Zespole Szkół Technicznych

nik obchodzony jest jako

kontynuację

Narodowego Czytania „Wesela” S. Wyspiańskiego.
Przedsięwzięcie to, zainicjowane 5 lat temu przez

Święto jest organizowane od 1999 roku przez:
INTERNATIONAL ASSOCIATION OF SCHOOL LI4
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BRARIANSHIP – IASL-Międzynarodowe Stowarzysze-

nauczyciel

nie Bibliotekarstwa Szkolnego. Celem akcji jest

Grąbkowski.

wychowania

fizycznego
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Przemysław

promocja biblioteki szkolnej i jej działań, zaakcen-

Takie świętowanie DEN podkreśliło jedność

towanie Święta Bibliotek Szkolnych, propagowanie

społeczności szkolnej oraz fakt, że dzień jest świę-

zainteresowania

tem wszystkich, którzy tworzą szkołę.

książką,

rozbudzenie

i kształtowanie kultury czytelniczej, podnoszenie po-

Filip Tomczak

ziomu czytelnictwa, przedstawienie oferty biblioteki,
integrację środowiska szkolnego, zwrócenie uwagi

Święto Odzyskania Niepodległości

na ogromną rolę bibliotek w życiu szkoły, w nauce i
rozwijaniu zainteresowań czytelniczych. W tym roku
tematem przewodnim święta było hasło: “Książka
nas łączy”, pod tą nazwą w bibliotece szkolnej przygotowano gazetkę ścienną.
K. M.

Dzień Nauczyciela
Jak co roku uczniowie i nauczyciele przygotowali dla siebie niespodzianki z okazji Dnia Edukacji
Narodowej. Grono pedagogiczne mogło przeczytać
wiersze, które wyszły spod piór uczniów. Natomiast
uczniowie, mogli wziąć udział w konkursie „Byłem
dzieckiem i uczniem – zgadnij kim jestem!”, polegającym na rozpoznaniu pedagogów na zdjęciach z ich
dzieciństwa lub szkolnych lat. Po drugiej godzinie
lekcyjnej przewodnicząca SU – Gabriela Pawlak złożyła Dyrekcji szkoły, nauczycielom oficjalne życzenia,

Każdego roku 11 listopada obchodzimy Święto Niepodległości, które przypomina o naszej
historycznej przeszłości, kiedy Polska na skutek zaborów zniknęła z mapy Europy. Uroczysta akademia
przypomniała zgromadzonym 123- trzyletnią drogę
Polski do wolności zakończoną w 1918 r. Przepiękna
recytacja młodych ludzi oraz wzruszające oprawa
muzyczna wywołały chwilę zadumy nad losem naszego kraju. Była to lekcja rozumienia wolności dla
współczesnego Polaka.
Filip Tomczak

których dopełnieniem były bukiety kwiatów. Wszyscy zgromadzeni na szkolnym korytarzu wysłuchali
koncertu, podczas którego wystąpili: solistka Aniela
Wróblewska, akordeonista Michał Chojnacki oraz
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Przygoda, do której lubimy wracać

Recytowali poezję patriotyczną

Centrum Nauki Kopernik jest miejscem, któ-

Konkurs recytatorski poezji patriotycznej od-

re bardzo często odwiedzamy. Co roku mamy okazję

była się już tradycyjnie w naszej szkole w miesiącu

wzięcia udziału w niepowtarzalnych zajęciach labo-

listopadzie. W konkursie wzięli udział uczniowie klas

ratoryjnych z chemii, fizyki i biologii. Taką wycieczkę

II i III klas gimnazjalnych oraz III, V i VII szkoły pod-

edukacyjną zorganizowano dla klas 2a i 2b.Podczas

stawowej.

pobytu w CKN mogliśmy obejrzeć wystawy, które
z roku na rok są bardziej interesujące i ciekawe. To
co wyróżnia to miejsce to stanowiska i narzędzia pozwalające na samodzielne pogłębianie wiedzy
i wyjaśnienie wielu zjawisk. Kolejnym punktem podróży była wizyta w Muzeum Historii Żydów
Polskich.
Deklamując utwory znanych poetów polskich
oraz własne, uczniowie wyrazili swój szacunek do
tradycji narodowych związanych z obchodami Święta Niepodległości. Laureatami konkursu zostały:
Tatiana Smak z klasy III c szkoły podstawowej (opiekun pani Ewa Winkler), Zofia Wysokowska z klasy VII
d szkoły podstawowej (opiekun pani Emilia Wyrwa),
Gabriela Pawlak z klasy III e gimnazjalnej (opiekun
pani Ewa Kordzińska). Jury przyznało też III wyróżW muzeum braliśmy udział w czterogodzinnej lekcji prowadzonej przez wspaniałą panią
przewodnik, dzięki której poznaliśmy długą, sięgającą X wieku historię Żydów na ziemiach polskich. Całe
muzeum zrobiło na nas ogromne wrażenie. Mamy

nienia, które otrzymali: Oliwier Malczewski z klasy II
e gimnazjalnej (opiekun pani Emilia Wyrwa), Sandra
Pściuk i Jakub Józefowicz z kl. III e gimnazjalnej
(opiekun pani Ewa Kordzińska).
A.L.

nadzieję, że za rok również wybierzemy się na tak
świetną wycieczkę.
Klaudia Michalak
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Co mi w duszy gra

nek dla dzieci z Ukrainy, Białorusi i Rumuni. Jako

W listopadzie w I Liceum Ogólnokształcącym

prezenty zebraliśmy: słodycze z długą datą ważno-

w Turku odbyło się podsumowanie VIII Międzysz-

ści, kosmetyki. przybory szkolne. Do paczek

kolnego Konkursu Literacko–Plastycznego „Co mi

dołączyliśmy zdjęcia i listy, w których każdy z nas

w duszy gra”. Uczniowie naszej szkoły przygotowali

mógł. przekazać ciepłe słowa i życzenia świąteczne.

prace fotograficzne i literackie przedstawiające ich

Akcja została zorganizowana przez Centrum Misji

pasje i zainteresowania. Na konkurs nadesłano 39

i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego

prac fotograficznych i 36 literackich. W części foto-

w RP.
Klaudia

graficznej jury przyznało 4 nagrody (I miejsce i trzy
miejsca II). Uczniowie naszej szkoły Aleksandra Ko-

Spotkanie z żywą kulturą

walska (klasa 3 c gimnazjum) i Eryk Pawlak (klasa VII

W

a) zajęli miejsce II.

minioną

środę naszą szkołę
odwiedziła
wielu

autorka

powieści

dla

młodzieży, pani Beata
Ostrowicka.
Każde spotkanie autorskie jest dla
uczniów

W konkursie literackim, w którym uczniowie

interesują-

musieli napisać własne wiersze, Natalia Kaczkowska

cym wydarzeniem i niepowtarzalną okazją do zoba-

z klasy VII a zajęła III miejsce, Jacek Wroniak i Patryk

czenia pisarki „na własne oczy”. Zebrani mogli się

Frąckowiak z klasy VII d otrzymali wyróżnienia.

przekonać, że ten kto pisze książki, nie jest tajemniArtur

Więcej szczęścia jest w dawaniu niż
w braniu

czą postacią mieszkającą gdzieś na skraju cywilizacji,
lecz zwyczajną, miłą, uśmiechniętą i niesamowicie
życzliwą osobą, jaką okazała się pani Beata Ostrowicka. Autorka opowiedziała uczniom o technikach

W listopadzie nasza

pracy pisarza, swoich inspiracjach, sposobie tworze-

szkoła brała udział w akcji

nia książek i późniejszego ich wydawania. Nie obyło

charytatywnej pt. ,,Prezent

się bez pytań ze strony publiczności, na które zainte-

pod choinkę’’. Każda klasa

resowani

przygotowywała

odpowiedzi.

podaru-

otrzymali

szczere

i

wyczerpujące

7
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zakoń-

stworzył sposób na znalezienie własnego szczęścia,

spotkania

tym samym unieszczęśliwiając wszystkich wokół sie-

można było zdobyć

bie, ale najbardziej własne dzieci. Ludzie tacy jak on,

autograf

kochający tylko pieniądze, budzą strach i przeraże-

czenie

oraz

pisarki

pamiątkowy

nie. Dlaczego zatem nie zawsze ponoszą karę?

wpis w książce, co w
nieoceniony sposób
podnosi jej atrakcyjność.

Spotkanie

autorskie było ciekawym

wydarze-

niem dla uczniów i dało możliwość kontaktu z twórcą kultury na żywo, ukazując jedną z wielu
możliwości wyboru przyszłej drogi życiowej młodego
człowieka.

F.T.

Współcześni skąpcy, czy istnieją ?
Nasi koledzy w listopadzie byli na wycieczce
w Łodzi gdzie w Teatrze Małym obejrzeli spektakl pt.
„Skąpiec albo sknera ukarany”.
Wyjazd miał charakter edukacyjny – odbiór
tekstu kultury w żywym słowie, ponadto, sztuka
uświadomiła odbiorcom, że ludzka natura nie zmieniła się przez wieki i wciąż spotykamy współczesnych
Harpagonów. Główny bohater ze złych uczynków

Gimnazjaliści podziwiali efektowne kostiumy
grających w komedii Moliera. Duże wrażenie na
młodych widzach zrobił aktor odtwarzający tytułową
postać, świetnie operujący mimiką i gestem, który
całym sobą wyraził odrażający charakter Harpagona.
Trzecioklasistom podobało się także nowoczesne
ujęcie tematu – treść sztuki została ubarwiona piosenkami aktorów wplecionymi w akcję, co uczyniło
dzieło lekkim i zabawnym.

K. M.

UNICEF – święto patrona szkoły
W listopadzie w Szkole Podstawowej nr 5 obchodzono Święto Patrona – organizacji UNICEF.
Starsi uczniowie przygotowali akademię, podczas
której przybliżyli historię Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci oraz przypomnieli prawa
dzieci i ich obowiązki. Ciekawym elementem uroczystości były wiersze napisane i wyrecytowane przez
uczniów: Natalię Nowinowską, Aleksandrę Gomułkę,
8
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Jacka Wroniaka, Kacpra Perlicha z klasy VII D i Wik-

ple… Marcysia szybko zauważa, że żarty się skończy-

tora Bąkowskiego z klasy II A gimnazjalnej. Tego dnia

ły i teraz tylko od niej zależy, jak potoczy się jej

można było obejrzeć wystawy poświęcone aktywno-

dalsze życie. Czy od nastolatki można oczekiwać od-

ści UNICEF-u, a Samorząd Uczniowski zorganizował

powiedzialnych, dojrzałych decyzji? A gdy nie

kiermasz ciast, z którego dochód zostanie przekaza-

wszystkie są trafione, czy to oznacza, że jest po pro-

ny na cel charytatywny. Młodsi koledzy uczcili to

stu złą dziewczyną? Dawna Marcyśka zdecydowanie

święto tańcem i wspólną zabawą, mieli okazję wcie-

powiedziałaby, że tak, ale ta obecna nie jest już tego

lić się w rolę wolontariusza, a zbiórką przysłowiowej

taka pewna.

złotówki wesprzeć działania UNICEF. Gościem obchodów Święta Patrona był aspirant sztabowy
Jarosław Matuszak z wydziału prewencji Komendy
Powiatowej Policji w Turku, który przypomniał ucz-

Red.
źródło opisu: Wydawnictwo Literatura, 2014
źródło okładki: http://www.wyd-literatura.com.pl/

niom o możliwości pomocy, jaką służą strażnicy
prawa w naszym mieście.
Polecam

Czytanie nie boli…
W cyklu polecam do przeczytania dziś książkę
Beaty Ostrowickiej „Zła dziewczyna”
Marcyśka jest licealistką,
szarą myszką, która przyjechała do Krakowa ze
wsi i nie do końca umie
się w nim odnaleźć. Nie
ułatwiają jej tego problemy z nawiązywaniem
znajomości

w

szkole

Stopka redakcyjna:
Wydawca:
Gimnazjum nr 1
im. Lotnictwa Polskiego
Redakcja:
ul. Broniewskiego 5
62-700 Turek
Opiekun:
Aneta Dziura
Redakcja:
Klaudia Michalak
Filip Tomczak
Artur Leman

i kłopoty sercowe z Olafem (strasznie porządnym i nudnym) oraz Izem (zbyt
bezpośrednim i dość niebezpiecznym). Kiedy dostaje
mieszkanie po ciotce, wbrew decyzji najbliższych za-

Zapraszamy wszystkich piszących, fotografujących,
rysujących i malujących do prezentowania swojej
twórczości na łamach pisma.
biblioteka_g1@go2.pl

czyna mieszkać w nim sama. Jej nową rodziną
zostaje Aśka (specjalistka od kłopotów) i jej kum9

