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URODZENIA
Antoni Ciesielczyk (Dariusz, Marta) Trzemeszno
Jan Rogalski (Jarosław, Małgorzata) Trzemeszno
Sobecka Natalia (Paweł, Agnieszka)Trzemeszno
Hanna Gruszczyńska (Dawid, Ewelina) Szydłowo
Rochnowska Marcelina (Przemysław, Dorota) Powiadacze
Filipiak Nikodem (Paweł, Sandra) Bystrzyca
Rosiński Michał (Tomasz, Angelika) Folusz
Mrówczyński Aleksander (Adam,Karolina)
Jara Oleg (Andrzej, Marta) Trzemeszno
Szczudłowski Kacper (Tomasz, Justyna) Rudki
Kapela Luiza (Łukasz, Monika) Rudki

 MAŁŻEŃSTWA
Kotoński Rafał-Polska Wieś, Sobkowiak Agnieszka- Trze-
meszno
 
ZGONY
 Bogusz Jan- Niewolno, 72 lata
Strzelecka Janina- Płaczkowo, 85 lat
Maciejewski Zenon- Smolary, 53 lata
Menclewicz Florian- Trzemżal, 89 lat
Tralewski Wojciech-Jastrzębowo, 64 lata 

Zanotowano w USC - listopad 2014

Burmistrz Trzemeszna złożył ślubowanie 

W poniedziałek 8 grudnia br. w aulii 
Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Ki-
lińskiego w Trzemesznie podczas sesji 
Rady Miejskiej Trzemeszna, Krzysztof 
Dereziński złożył ślubowanie jako Bur-
mistrz Trzemeszna w kadencji 2014-
2018.

Następnie nowo wybrany burmistrz 
podziękował członkom Miejskiej Ko-

misji Wyborczej w Trzemesznie, człon-
kom obwodowych komisji wyborczych 
oraz Urzędnikowi Wyborczemu Pani 
Ninie Strzeleckiej za pracę podczas 
wyborów samorządowych, mieszkań-
com za udział w wyborach i wszytkim, 
którzy wspierali go podczas kamapnii 
wyborczej. Oddzielne podziękowania 
Burmistrz Krzysztof Dereziński skie-

rował do członków KW Stowarzysze-
nie Wielkopolanie, na których pomoc 
mógł liczyć w każdej chwili.

Na koniec przyjął gratulacje od 
uczestników uroczystości, którzy na-
stępnie zostali poczęstowani tortem na 
kadencję 2014-2018.

Edyta Kubiak
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Pierwsza sesja nowo wybranej Rady Miejskiej Trzemeszna

W czwartek 27 listopada w sali Śro-
dowiskowego Domu Samopomocy w 
Trzemesznie odbyła się pierwsza sesja 
Rady Miejskiej. W trakcie jej trwania 
ślubowanie złożyli radni w kadencji 
2014 – 2018. Wybrano również prze-
wodniczącego oraz wiceprzewodniczą-
cego Rady Miejskiej.

Na początku przewodnicząca Miej-
skiej Komisji Wyborczej wręczyła 
nowo wybranym radnym zaświadcze-

nie o wyborze na radnego. Kolejnym 
punktem było zaprzysiężenie wszyst-
kich nowych radnych.

Sesję poprowadził Ludwik Macioł. 
Zgodnie z tradycją, zanim wybrany 
zostanie nowy przewodniczący Rady 
Miejskiej, honory gospodarza pełni 
radny senior. Radni wybrali komisję 
skrutacyjną, która czuwała nad prze-
biegiem głosowania. Wybór jest głoso-
waniem tajnym. Na przewodniczące-

go Rady Miejskiej głosowali wszyscy 
obecni na sali. Wybrany został Ludwik 
Macioł, wiceprzewodniczącym Rady 
został Grzegorz Koperski.

W trakcie sesji głos zabrał burmistrz 
Trzemeszna Krzysztof Dereziński oraz 
ustępujący przewodniczący Rady Miej-
skiej Wiesław Pokorski, którzy radnym 
pogratulowali wyboru.

Edyta Kubiak

Imię i nazwisko Funkcja
MICHAŁ BEHNKE radny
DANIEL BISIKIEWICZ Wiceprzewodniczący Komisji Społecznej
MIECZYSŁAW CHOJECKI Wiceprzewodniczący Komisji Finansowej
MACIEJ DALEWSKI radny
MARIA DZIEL radna
GRZEGORZ KOPERSKI Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Trzemeszna
MAGDALENA KRZYŻANIAK-ŚWIĄTEK radna
KACPER LIPIŃSKI radny
LUDWIK MACIOŁ Przewodniczący Rady Miejskiej Trzemeszna
ZBIGNIEW MATELSKI Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
TADEUSZ PAWLAK radny
SŁAWOMIR PENO Przewodniczący Komisji Społecznej
MARIA SOBIESZAK radna
RENATA WIŚNIEWSKA radna
PRZEMYSŁAW WOŹNY Przewodniczący Komisji Finansowej

SKŁAD RADY MIEJSKIEJ TRZEMESZNA kadencja 2014-2018
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Gmina Trzemeszno zrealizowała ko-
lejny „mały projekt” w ramach działa-
nia 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strate-
gii rozwoju PROW 2007-2013 - Relaks 
pod chmurką - rewitalizacja strefy ak-
tywnej rekreacji w Trzemesznie.

W Trzemesznie istniały dotychczas 
dwie strefy rekreacji zlokalizowane 
przy dwóch najbardziej zaludnionych 
częściach miasta. Niniejszy projekt 
został przygotowany z myślą o miesz-
kańcach trzeciego osiedla, aby odpo-
wiedzieć na ich potrzeby, wpływając 
tym samym na poprawę warunków i 
jakość życia. Jednocześnie został zmo-
dernizowany i zagospodarowany teren, 
który przez ostatnie lata ulegał dewa-
stacji, a mieszkańcy niejednokrotnie 

wnioskowali o odtworzenie tam miej-
sca rekreacji i wypoczynku, gdyż stre-
fa ta powstanie w miejscu, w którym 
niegdyś istniał plac zabaw dla dzieci, 
jednak stan urządzeń, ławek itp. zmusił 
władze miasta do zlikwidowania go i 
miejsce to nie było zagospodarowane.

W ramach operacji na skwerze mię-
dzy ulicami: Toruńska i Kopernika wy-
konano ciąg pieszy wraz z dojściem do 
przejścia dla pieszych z kostki bruko-
wej, wyremontowano schody oraz tynk 
ścian do nich przyległych i zamonto-
wano bariery rurowe. Ponadto wkom-
ponowano małą architekturę w postaci 
ławek i koszy oraz obsiano trawą teren 
zielony. Na koniec zamontowano 7 
urzadzeń do ćwiczeń tworzących tzw. 

siłownię na świeżym powietrzu.
Projekt przyczyni się do stworzenia 

trwałej i nowoczesnej przestrzeni pu-
blicznej w centrum miasta, zgodnie z 
zasadami ładu przestrzennego i estety-
ki, która ożywi rozwój społeczno-go-
spodarczy regionu.  Dzięki realizacji 
projektu nastąpi poprawa dostępności 
do nowoczesnej infrastruktury spo-
łecznej oraz wzrost poziomu życia 
mieszkańców miasta i gminy.

Nastąpi również rozwój turystyki po-
przez zwiększenie oferty turystycznej 
dla osób odwiedzających Gród Jana 
Kilińskiego.

Całkowity koszt projektu 74.229,27 
zł., w tym dofinansowanie 48.276,68 zł.

Edyta Kubiak

Relaks pod chmurką - rewitalizacja strefy aktywnej rekreacji w Trzemesznie

W piątek 5 grudnia w świetlicy wiej-
skiej w Zieleniu odbyło się trzecie spo-
tkanie p.n. „Wieczornica po wielkopol-
sku” w ramach realizowanego przez 
Gminę Trzemeszno projektu „Kultura 
przodków naszego regionu” w ramach 
Osi 4 Leader Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Przypomnijmy, że projekt ma na celu 
upowszechnienie i zachowanie tradycji 
lokalnych, podniesienie świadomości 
mieszkańców poprzez organizację spo-

tkań kulturowo-edukacyjnych zwią-
zanych z kultywowaniem lokalnych 
obrzędów i produktów, przy dużym 
udziale społeczności lokalnej

Spotkanie zostało przygotowane 
przez członkinie Koła Gospodyń Wiej-
skich z Zielenia oraz zuchów i harcerzy 
ZHP Trzemeszno. Członkowie trzeme-
szeńskiego hufca ZHP przygotowali 
ciekawe przykłady tradycji wielkopol-
skich, przykłady gwary wielkopolskiej 
w skeczach i wierszach oraz zaprezen-

towali stroje wielkopolskie. Natomiast 
panie z KGW Zieleń przygotowały tra-
dycyjne potrawy naszego regionu opar-
te oczywiście na ziemniakach, czyli 
tzw. poznańskich pyrach. Uroczystości 
towarzyszyła również wystawa ręko-
dzieła lokalnych twórczyń.

Podsumowując więc kolejna uroczy-
stość miała duży wpływ na przeka-
zywanie młodemu pokoleniu tradycji 
lokalnych, regionalnych, tradycji wiel-
kopolskich.

Edyta Kubiak

Wieczornica po wielkopolsku

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa 
inwestująca w obszary wiejskie” Publikacja współfinansowana ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2007-2013 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
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Mokołaju mam dla Ciebie prezent

To był piękny mikołajkowy wieczór. 
Prawie dwieście dzieci  wzięło udział 
w konkursie plastycznym „Mikołaju, 
mam dla Ciebie prezent” i przygoto-
wało rysunkowy upominek. Mikołaj 
przybył na Skwer Cegielskiego zaprzę-
giem konnym, powitał gości i zaprosił 
najmłodszych do wspólnego mikołajo-
wego tańca. Następnie zajął miejsce na 
czerwonym fotelu przy trzemeszeńskiej 

choince i rozpoczął wręczanie słodkich 
upominków. Wszystkie dzieci otrzy-
mały paczuszki z  łakociami. Spotkanie 
z Mikołajem nie mogło się oczywiście 
obyć bez wspólnego zdjęcia. Mikołaj 
cierpliwie i chętnie pozował do pamiąt-
kowych fotografii.  Dziesięcioro dzieci 
spośród uczestników konkursu zostało 
szczególnie wyróżnionych przez Miko-
łaja nagrodami rzeczowymi. Spotkaniu 

z Mikołajem towarzyszyła wystawa 
prac konkursowych, czyli prezentów 
dla solenizanta. Dom Kultury skła-
da podziękowania Panom Benonowi 
i Mateuszowi Kmieciakom z Ranczo 
„Benonza” za zapewnienie Mikołajowi 
świątecznego środka transportu oraz 
Panu Jackowi Bisikiewiczowi za wielki 
termos gorącej herbaty.

6 grudnia 2014 Dom Kultury w Trzemesznie przygotował dla dzieci program mikołajkowy
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Sołectwo Mijanowo już po raz trzeci otrzymało z budże-
tu Województwa Wielkopolskiego dofinansowanie swoich 
działań, tym razem w ramach II edycji konkursu „Odnowa 
wsi szansą dla aktywnych sołectw”.

Celem zasadniczym zrealizowanego projektu było wzbo-
gacenie centrum sportowo-rekreacyjnego o nowe wypo-
sażenie, które przyczyni się do dalszego rozwoju sołectwa 
Mijanowo poprzez popularyzację aktywnej postawy wśród 
mieszkańców sołectwa.

Założeniem, które przyświecało sołeckiej inicjatywie było 
zaciśnięcie więzi pomiędzy mieszkańcami Mijanowa. Wy-
posażona w sprzęt nagłaśniający świetlica będzie miała na 
celu odciągnięcie od codziennego życia, które zbyt szybko 
mija. Chłodziarka oraz wyposażenie kuchni stanowić będą 
posiadaną bazę. Bogatsze wyposażenie pozwoli na wypro-

mowanie miejscowej kuchni.
W ramach projektu zakupiono również sprzęt nawadniają-

cy, gazony ogrodowe oraz pojemniki na odpady, które wpły-
ną na utrzymanie porządku oraz estetykę na terenie centrum 
sportowo-rekreacyjnego Wokół pięknego, czystego, schlud-
nego i zadbanego miejsca zawsze łatwiej jest zorganizować 
ciekawe przedsięwzięcia o charakterze sportowym, kultu-
ralnym czy rekreacyjnym.

Zakupiony wózek do malowania linii boiskowych będzie 
służył młodzieży, która samodzielnie będzie dokonywać 
malowania linii boiska w piłkę nożną. Gry zespołowe, a w 
szczególności piłka nożna są sposobem na integrację nie tyl-
ko męskiej części społeczeństwa Mijanowa.

Całkowita wartość projektu wyniosła 9.591,92 zł., w tym 
dofinansowanie 4.297,00 zł.

Edyta Kubiak

Aktywne centrum sportowo-rekreacyjne w Mijanowie pewną szansą rozwoju sołectwa

10 grudnia odbyło się u nas coroczne Spotkanie Piernikowe, na 
które zaproszeni byli rodzice i opiekunowie naszych Uczestników. 
Przygotowania trwały już od początku miesiąca, więc szybko 
poczuliśmy świąteczną gorączkę. Śniegu w tym roku zabrakło, 
temperatury trzymają się na plusie, więc postanowiliśmy wnieść 
chociaż trochę zimowego klimatu do naszej sali. Rozwiesiliśmy 
śnieżynki i krajobrazy zimowe na ścianach, ubraliśmy choinkę, 
dorzuciliśmy sztucznego śniegu i gotowe. Całe spotkanie przebie-
gło w miłej i rodzinnej atmosferze.

18 grudnia natomiast miała miejsce nasza wspólna ośrodkowa 
Wigilia. Na początku nasi Uczestnicy przedstawili przygotowa-
ne jasełka, które w tym roku miały nowoczesną formę. Odśpie-
waliśmy dobrze znane nam kolędy, podzieliliśmy się opłatkiem 

i zasiedliśmy do stołu. Później odwiedził nas długo oczekiwany 
Święty Mikołaj. Co więcej – było ich dwóch. Nie wiemy jak to 
się stało. Widocznie byliśmy w tym roku nadzwyczaj grzeczni. 
Rozdali nam prezenty i popędzili dalej.Tego dnia swoją obecnością 
zaszczycili nas również goście: pani Dyrektor Ośrodka Pomocy 
Społecznej Lucyna Buzała, zastępca burmistrza Dariusz Jankow-
ski, Przewodniczący Rady Ludwik Macioł, radny Leszek Figaj, 
pani skarbnik Alina Kociemba, pani Irena Karczewska, pan Jerzy 
Przybylski, ksiądz proboszcz Piotr Kotowski. Bardzo dziękujemy 
za przybycie, ciepłe słowa oraz życzenia.

Wszystkim czytelnikom i mieszkańcom życzymy zdrowych, 
spokojnych i radosnych świąt przy rodzinnym stole.

Tekst: Joanna Walda Zdjęcia: Renata Kuchta

Środowiskowy Dom Samopomocy informuje
W listopadzie odbyły się u nas warsztaty świąteczne. Z racji tego, 

że czas leci nieubłaganie, wzięliśmy się już za tworzenie bożona-
rodzeniowych prac. Na tego rodzaju zajęciach wszyscy Uczestnicy 
wykonują tematyczne prace pod okiem opiekunów. Trwają one za-
wsze cały dzień, więc spod naszych rąk wyszło sporo ozdobnych 
wieńcy i różnego typu stroików ze sztucznych lub z naturalnych 
elementów. Powstało również mnóstwo kartek wykonywanych 
metodą quillingu, dzielnie układanych i sklejanych przez cierpli-
wych ochotników. Nie jest to na pewno praca dla nerwusów. Małą 
próbkę naszych wytworów można podziwiać na zdjęciu.  Listo-
pad oczywiście nie byłby kompletny bez hucznie obchodzonych 

Andrzejek. To ostatnia okazja, aby wspólnie się zabawić przed 
adwentem. Nie zabrakło u nas tradycyjnych wróżb z laniem wo-
sku i odczytywaniem przyszłości z zastygłej masy, wróżeniem z 
kart, wyścigu butów i przekłuwania kartki z imionami. Odbyły się 
też konkursy z nagrodami, przy których było sporo śmiechu. Tak 
więc, z nowymi nadziejami, po dobrych wróżbach i wytańczeni za 
wszystkie czasy.. no może na dobry miesiąc, będziemy przygoto-
wywać się do świąt. Czeka nas jeszcze kilka rzeczy do załatwienia 
przed nimi – pieczenie pierników, wysyłanie życzeń i wykonanie 
dekoracji, także.. zabieramy się do pracy.”
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4 grudnia Bibliotekę Publiczną w Trzemesznie odwiedziła 
po raz trzeci pisarka literatury dziecięcej Izabella Klebań-
ska. W spotkaniu autorskim uczestniczyły dzieci z szkół 
podstawowych nr 1 i 2 w Trze-
mesznie. W czasie spotkania 
pisarka w bardzo obrazowy i 
żywiołowy sposób wprowa-
dzała dzieci w świat muzyki i 
poezji. Włączyła uczestników 
we wspólną zabawę posługu-
jąc się tekstami z własnych 
książek jak i swoją grą na 
skrzypcach. Izabella Klebań-
ska to absolwentka Akademii 
Muzycznej w Łodzi, autorka 
scenariuszy programów tele-
wizyjnych dla dzieci i mło-
dzieży takich jak „Tut turu” 
i „Miganki” czy „Piosenkar-
nia”. Autorka współpracowała 

również z programami: „5,10,15” i „Domowe przedszko-
le”. Pisze również piosenki i scenariusze teledysków mu-
zycznych. W 2001 otrzymała statuetkę Yacha za najlepszy 

scenariusz roku do piosenki 
pt. „Rowerek” w wykonaniu 
Pawła Kukiza i zespołu Piersi. 
Pisze książki dla dzieci, w któ-
rych popularyzuje muzykę w 
niezwykle wesoły i przystęp-
ny sposób. W dorobku autorki 
znajdują się następujące książ-
ki: „Jak dżdżownica Akolada o 
muzyce opowiada”, „Muzycz-
na zgraja”, „Kaprys, żart i inne 
muzyczne fanaberie”, „Akola-
da. 8 stopień wtajemniczenia”, 
„Jak tańczono przed wiekami, 
czyli taniec z figurami” oraz 
„Operowe straaachy”

Spotkanie autorskie z Izabellą Klebańską 

Biblioteka Publiczna w Trzemesznie 
w dniu 2 grudnia 2014 r. zorganizo-
wała warsztaty plastyczno- literackie 
z Pawłem Wakułą – absolwentem 
malarstwa i pedagogiki artystycz-
nej. Uprawia on niepoważny zawód 
rysownika-humorysty. Od lat związa-
ny jest z tygodnikiem „Angora” oraz 
popularnym dodatkiemdla dzieci (i nie 
tylko) – „Angorka”. w 2007 roku zbiór 
opowiadań Co w trawie piszczy został 
wyróżniony w Konkursie Literackim 
im. Astrid Lindgren. W 2011 został 
nominowany do Nagrody Literackiej 
im. Kornela Makuszyńskiego za Kajt-
ka i Yetika. (Wyda. Literatura)

Odbyły się dwa spotkania dla dzieci 
ze szkoły podstawowej nr 1 i nr 2. 
Podczas spotkania autor w ciekawy 
sposób opowiadał o swojej pracy 
rysownika, o swoich książkach i 
historiach ich powstania. Opowieści 
o  książkach na bieżąco ilustrował ry-
sunkami swoich bohaterów. Następnie 
uczestnicy spotkań w ramach warsz-
tatów plastycznych mieli za zadania 
narysować własnego bohatera książki 
oraz napisać o nim kilka zdań. Spo-
tkanie zakończyło się rozdawaniem 
autografów ozdobionych rysunkami.

Prace, które powstały można oglą-
dać w holu biblioteki.

Spotkanie z Pawłem Wakułą 

Biblioteka Publiczna w Trzemesznie
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Andrzejki
Już 27 listopada w czwartek święto-

waliśmy andrzejki. Imprezę zorgani-
zował Samorząd Szkolny. Na uczest-
ników zabawy czekało wiele atrakcji: 
sala wróżb, kawiarenka „U Andrzeja” 
z ciastami domowego wypieku i napo-
jami ufundowanymi przez Radę Ro-
dziców oraz dyskoteka andrzejkowa 
prowadzona przez DJ Adamskiego – 
naszego byłego kolegę z ubiegłorocznej 
klasy III D. Wszyscy uczestnicy zgod-
nie twierdzą, że zabawa była świetna.

Spotkanie z policją
W ramach programu „Bezpieczna 

Szkoła – Bezpieczny Uczeń” w auli 
ZSOiZ odbyło się spotkanie z przed-
stawicielami policji. Mówili oni o 
możliwych karach, jakie za sobą nio-
są znieważanie,obrażanie, stosowanie 
przemocy i cyberprzemocy. Jako gim-
nazjaliści podlegamy już karom prawie 
tak surowym jak osoby dorosłe. Starali 
się nam uświadomić, że wszelkie pro-
blemy i konflikty można rozwiązać. 
Najważniejsze abyśmy myśleli o tym, 
co robimy i stawiali się w sytuacji 
krzywdzonej przez nas osoby.

Zuza i Daria znowu mistrzyniami województwa 
w tenisie stołowym.

Uczennice klasy III A Zuzanna Jat-
czak i Daria Skulska zdobyły tytuł  
Drużynowych Mistrzyń Wielkopolski 
w Tenisie Stołowym. Zawody odby-
ły się 3 grudnia w Luboniu w ramach 
Gimnazjady  XVI Wielkopolskich 
Igrzysk Młodzieży Szkolnej. Dziew-
częta na co dzień trenujące w TTS pod 
kierunkiem p.A.Mikołajewskiej obro-
niły mistrzostwo województwa z ubie-
głego roku. Gratulujemy!!!

„Hipermarket” czyli współczesne spojrzenie na 
Święta Bożego Narodzenia.

W tym radosnym przedświątecznym 
czasie grupa uczniów realizujących 
innowację pedagogiczną „Wyrażamy 

siebie przez sztukę” pod kierunkiem 
p.p.A.Siwińskiej i K.Wesołowskiej 
przedstawiła spektakl „Hipermarket”. 

To, z pozoru zabawne przedstawienie, 
skłaniało widzów do zastanowienia się, 
co tak naprawdę w świętach powinno 
być najważniejsze. Aktorom towarzy-
szył chór „Kantata” wykonujący kolędy 
i pastorałki.

Warsztaty „Barwy nieobojętne” - współpraca z 
Muzeum Józefa Piłsudskiego.

Pod koniec listopada sześć klas z 
naszego gimnazjum wzięło udział w 
warsztatach prowadzonych przez edu-

katorów z Muzeum Józefa Piłsudskiego 
w Sulejówku. Podczas warsztatów na-
zwanych „Barwy nieobojętne” gimna-
zjaliści mogli poznać symbolikę i zna-
czenie barw narodowych oraz to, jak 
je przedstawiano w różnych epokach. 
Dopełnieniem tych „lekcji historii i 
wos” było spotkanie z p. Krzysztofem 
Jaraczewskim – wnukiem Józefa Pił-
sudskiego, które odbyło się 10.12.2014r. 
W auli ZSO i Z.

Tydzień promocji zdrowia
Od 8 do 12 grudnia w naszym gim-

nazjum trwał Tydzień promocji zdro-
wia. Głównym koordynatorem działań 
była p. M.Borys – pedagog szkolny a 
do pomocy aktywnie zaangażowali się 
członkowie Rady Rodziców i nauczy-
ciele. Każdego dnia wszyscy ucznio-
wie otrzymywali „coś zdrowego” do 
zjedzenia: mandarynki, pomarańcze, 
banany, jabłka i jogurty. Ponadto moż-
na było obejrzeć filmy związane ze 
zdrowym odżywianiem,  zapoznać się 
z piramidą zdrowego żywienia, dowie-
dzieć się, co to jest bilans energetyczny 
, jakie są choroby związane ze złym 
odżywianiem, jak czytać etykiety na 
artykułach spożywczych,  poznać po-
trawy różnych narodów, nauczyć się 
obliczać wskaźnik BMI, przejść test 
wydolności fizycznej.

Mikołajkowo
Mikołajkowe dyktando

W przeddzień mikołajek 5.12.2014r. 
w ortograficznych potyczkach „Dyk-
tanda ze św. Mikołajem” zmagało 

się 12 uczniów- przedstawicieli pra-
wie wszystkich klas. Jury w składzie: 
E.Bartkowska, A.Michalik i A.Siwiń-
ska wyłoniło najlepszą trójkę: 1 miejsce 
– Klaudia Kirszner z 3 A, 2 – Natalia 
Olejniczak z 2 B i 3- Marta Kirszner z 
1 A. Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe 
dyplomy i słodkie upominki.

Mikołajkowe klimaty
Mikołajki w naszej szkole to bardzo 

radosny dzień. Już od samego rana 
większość uczniów, a także niektórzy 
nauczyciele chodzili w czerwonych 
czapeczkach. Na trzeciej lekcji wszy-
scy usłyszeliśmy dzwonek Świętego 
Mikołaja. To dyrektor jako Święty Mi-
kołaj oraz pani dyrektor jako Śnieżyn-
ka w towarzystwie przewodniczącej 
Rady Rodziców obdarowali nas cze-
koladami. Tego dnia można było być 

zwolnionym z kartkówek i odpytywa-
nia pod warunkiem, że zaśpiewało się 
piosenkę Czerwonych Gitar „Jest taki 
dzień”. Po trzeciej lekcji wszyscy po-
siadacze czerwonych czapeczek stanęli 
w holu gimnazjum stanęli do grupowe-
go zdjęcia. Na kolejnej przerwie odbyło 
się uroczyste ważenie pieniędzy przy-
niesionych przez poszczególne klasy na 
akcję „Góra Grosza”. Zwyciężyła klasa 
III D, przynosząc 7,6 kg drobniaków. 
Razem zebrano ponad 34 kilogramy. 
W świetlicy szkolnej rozstrzygnięto 
dwa mikołajkowe konkursy: na portret  
Świętego Mikołaja i ortograficzny. W 
obydwu zwyciężyła Klaudia Kirszner 
z III A. Radosny nastrój udzielał się 
wszystkim.

Z ekologią za pan brat
Ekologia w naszej szkole zajmuje bar-

dzo ważne miejsce. Wszelkie działania 
tego typu koordynuje p. P.Plota. Od po-
czątku roku nieprzerwanie trwa zbiór-
ka surowców wtórnych. Ponadto w tym 
miesiącu odbyły się trzy konkursy eko-
logiczne: 1. Plakat „Dekalog osoby nie-
palącej”, 2. Plakat „Odnawialne i nie-
odnawialne źródła energii”, 3. Szkolny 
konkurs wiedzy ekologicznej.
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Rok 2014 to dla Dzieci z Placówki Wsparcia 
Dziennego bardzo pracowity okres - bogaty 
zarówno w zajęcia, warsztaty profilaktycz-
ne i rozwijające zainteresowania, wyjazdy 

oraz spotkania z ciekawymi ludźmi. Oto 
krótkie podsumowanie fotograficzne 
przedstawiające niektóre z naszych 

dokonań. Wiele z planów już udało się 
zrealizować, ale wiele także przed nami - 

miniony rok wyznaczył także nowe cele na 
przyszłość a co przyniesie? Pewnie kolejne 
wyzwania! W PWD od dawna przyświeca 
maksyma „chcieć to móc”, więc chcemy i 

możemy … z wielkim optymizmem spoglą-
dając już w nadchodzący rok 2015.

SEJM - spotanie z marszalkiem sejmu Jerzym Wender-
lichem w jego gabinecie na Wiejskiej

Wizyta w TVP na Woronicza - plan programu 
„Pytanie na śniadanie”

Bajkowy świat Dobrusi

INTEGRACYJNE WALENTYNKI 2014
Ferie zimowe w Zakopanym

Familiada i spotkanie z Karolem Starsburgerem

Nurkowanie - kwiecien 2014

Spotkanie z Wojewódzkim Koordynatorem 
Realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie

Wielkie sprzątanie

Wizyta w Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu 
spotkanie z kapitanem Tomaszem Ogrodniczu-
kiem kustoszem muzeum

Spotkanie z Piotrem Jurczykiem Mistrzem Polski  
w boksie pazdziernik 2014

Splyw kajakowy z Mistrzem świata i Europy olim-
pijczykiem Pawłem Łakomym

Spotkanie z aspirantem Pyrkiem i Krzysztofem Sochą
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Ratujemy  i  uczymy  ratować
12 listopada klasa IIa (jako pierwsza w 

naszej szkole) ukończyła kurs pierwszej 
pomocy w ramach programu Wielkiej Or-
kiestry Świątecznej Pomocy „Ratujemy 
i uczymy ratować”. Zajęcia obejmowały 
naukę wezwania pomocy, oceny stanu po-
szkodowanego, sprawdzenia oddechu, uło-
żenia poszkodowanego w pozycji bocznej 
oraz  resuscytacji krążeniowo-oddechowej. 
W obecności rodziców uczniowie wzorowo 
zdali egzamin oraz otrzymali certyfikaty 
ukończenia  kursu. 

Wieczór w operze
Dnia 24 listopada odbył się wyjazd do Te-

atru  Wielkiego  im.  Stanisława  Moniuszki  
w Poznaniu na spektakl pod tytułem „Alicja 
w Krainie  Czarów”.

Książkę Lewisa Carolla  o małej dziew-
czynce, która trafia do niezwykłej i magicz-
nej krainy  zna chyba każdy.  Alicja podąża-
jąc za białym królikiem odkrywa nieznany 
świat, w którym przez przypadek się zna-
lazła.

Przedstawienie  miało  formę baletowo-
-operowo-akrobatyczną.  Na scenie wystą-
pili  artyści  operowi  „ wspomagani”  przez  
dzieci  i  młodzież  z  poznańskich  szkół  
tańca, łącznie około  150 osób. Historia 
bohaterki  opowiedziana poprzez taniec i 
śpiew, muzykę  i grę świateł oraz barwne 
stroje  nabrała nowych kształtów  w naszej  
wyobraźni.  

„ I  Ty  możesz  zostać  autorem  celnej  fraszki”
Szkolny konkurs literacki  „I Ty możesz 

zostać autorem celnej fraszki” rozstrzygnię-
ty!  Najciekawszą fraszkę, według komisji 
oceniającej,  napisała Jagna Jatczak z kl. VI 
a. Na drugim miejscu uplasowały się utwory

- Katarzyny Naskręt z VI c,
- i Martyny Wekwerth z VI a
trzecie miejsce przypadło następującym 

autorom:
- Natalii Lisieckiej z VI d,
-Maksymilianowi Witkowskiemu, Łuka-

szowi Staszakowi i Mateuszowi Dolacie z 

VI c.
czwarte miejsce:
- Klaudii Michalak i Weronice Osikow-

skiej z VI c.
piąte miejsce:
-Klaudii Stołeckiej z VI a.
Zwycięską  fraszkę  prezentujemy  rów-

nież  Czytelnikom  „Kosyniera”:
„Całe życie poszukuję tego, czego nie po-

trzebuję”.

Konkurs  biblijny  
W  pierwszym  szkolnym  etapie  konkur-

su  biblijnego  pt. „Wędrówki po Ewangelii 
św. Marka”  wzięło  udział  26  znawców  
Pisma Świętego. Zwycięzcami zostali :

*Julia Liszkowska - IVb
*Eryk Chojnacki - Va
*Jagoda Białek VIa
*Natalia Gaca - IVb
*Aleksandra Sosnowska - IVd
Osoby te zakwalifikowały się do „Deka-

nalnego konkursu biblijnego”, który odbył  
się w  tym  roku  w Kruchowie. Spośród 
uczniów  reprezentujących  naszą szkołę  na 
drugim etapie najlepiej powiodło się Eryko-
wi Chojnackiemu. Zajął  on  drugie  miejsce.

Śladami  mitologicznych  bohaterów
W konkursie mitologicznym dla uczniów 

klas piątych bezkonkurencyjny okazał się 
Eryk Chojnacki zdobywając 51 punktów 
(na 54 możliwe). Miejsce II zajęli: Mikołaj 
Wiśniewski z 5c, Wojciech Szymański z 5b, 
Aleksandra Kowalewska z 5c, miejsce III: 
Nikodem Bielaś, Oktawia Giza i Bartosz Fi-
lipek- wszyscy z 5a.

Sposób  na  jesienne  długie  popołudnia
Jesienne tygodnie obfitowały w różnorod-

ne konkursy i zawody sportowe. Gratuluje-
my wszystkim, którzy wyróżnili się świet-
nym przygotowaniem, zdobyli nagrody lub 
zakwalifikowali się do kolejnych etapów 
wspaniale reprezentując naszą szkołę.

Są wśród nich:
1.Jagoda Białek z kl 6a
2.Anna Rogalska z kl 4d
3.Eryk Chojnacki z kl 5a
laureaci Gminnego Konkursu Recytator-

skiego „Życie słowem pisane”, którzy  zdo-
byli  trzy pierwsze miejsca za piękną recy-
tację utworów poetyckich.

W kategorii najmłodszych uczestników 
tegoż konkursu dyplomy z wyróżnieniem 
otrzymali: Aleksandra Arczewska i Miłosz 
Kaniewski z klasy 2a oraz Oliwia Wełniak 
z klasy 3c.

Najlepsi  matematycy  wyłonieni  zostali  
podczas   szkolnego  etapu   Wojewódzkiego 
Konkursu Matematycznego :

 1. Eryk Walter kl. VI c
 2. Eryk Chojnacki kl. V a
 3. Jagna Jatczak kl. VI a
 4. Edyta Bednarek kl. VI a
 5. Marta Niewiadomska kl. VI d
oraz  w  matematycznej  „Złotej  Żabce”,  

gdzie punktacja wyglądała następująco:
 1. Eryk Walter kl. VI c

 2. Karolina Choniej kl. V b
 3. Jagna Jatczak kl. VI a
 4. Eryk Chojnacki kl. V a
 5. Jakub Czarnecki kl. VI d
    Marta Niewiadomska kl. VI d
Zwycięzca  obydwu - Eryk Walter awan-

sował do etapów  finałowych  matematycz-
nych  zmagań. Wśród  przyrodników  do  
drugiego  etapu  Wojewódzkiego  Konkursu   
Przyrodniczego  zakwalifikowali  się:

1.Kacper  Lis kl.Vc
2.Jakub  Durlak  kl.Vc
3.Eryk  Chojnacki  kl.Va

Wielki  sportowy  sukces  odniosły teni-
sistki: Jagna Jatczak i Nikole Galus,  które  
reprezentowały naszą  szkołę  w  finale   mi-
strzostw  województwa wielkopolskiego w 
drużynowym tenisie stołowym w Poznaniu. 
Po  niezwykle emocjonującej  walce   dziew-
częta  zajęły  piąte  miejsce.

Wiadomości zebrał szkolny   
zespół  redakcyjny:

   Nicole Brzycka, Jagoda  Białek, 
 Dominika Derezińska, Eryk  Walter

Foto. p.K. Kulik,p.W. Chojnacka      
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NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
Z okazji 96. rocznicy odzyskania przez 

Polskę niepodległości dnia 11.11.2014 r. 
grupa uczniów i nauczycieli z naszej szkoły 
wzięła udział w uroczystej mszy św. Spo-
łeczność szkolną reprezentowali uczniowie 
z klas VI: Agnieszka Popielarz, Zuzanna 
Świątek, Julia Guzik, Natalia Nowak, Szy-
mon Gaca, Michał Wojciechowski, a także 
dyrektor szkoły p. Jarosław Kaniasty oraz 
nauczyciele: p. Renata Gezella – Figaj i p. 
Marcin Jakubiak. Po mszy św. delegacje 
władz samorządowych, szkół, kombatan-
tów oraz różnych organizacji przemaszero-
wały na cmentarz, gdzie  złożyły okolicz-
nościowe wiązanki kwiatów w miejscach 
pamięci narodowej. Wartę w miejscach 
pamięci pełniły m.in. zuchy należące do 
szkolnej  drużyny „Przyjaciele Indian” pod 
opieką dh Teresy Górnej.

MAMY NIEPODLEGŁĄ !
Dnia 12.11.2014 r. w naszej szkole została 

zorganizowana akcja zatytułowana „Mamy 
Niepodległą”. Polegała ona na bezpłatnym 
wysyłaniu przez uczniów okolicznościo-
wych życzeń do bliskich i znajomych z oka-
zji Narodowego Święta Niepodległości. W 
akcji wzięli udział uczniowie z klas I – VI.

GALA FINAŁOWA PIERWSZEJ EDYCJI PROJEKTU 
„CYFROWA DZIECIĘCA ENCYKLOPEDIA WIELKO-
POLAN”

Dnia 12 listopada 2014 r. w Teatrze Pol-
skim w Poznaniu odbyła się gala finało-
wa pierwszej edycji projektu „Cyfrowa 
Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan”. W 
gali uczestniczyły zespoły autorskie wy-
różnionych biogramów, zwycięzcy Gry, 
Przyjaciele i Partnerzy projektu, przed-
stawiciele władz i instytucji. Jednym z 
dziesięciu wyróżnionych biogramów był 
biogram Henryka Wrzeszczyńskiego - dy-
rektora szkoły w Niewolnie - Trzemesznie 
oraz więźnia obozu koncentracyjnego Ma-
thausen- Gusen opracowany przez zespół 
uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. 
Polskich Olimpijczyków w Trzemesznie. W 

skład zespołu weszli: Bartosz Jagła, Wiktor 
Kłos, Kacper Pietraszewski, Konrad Nieci-
kowski, Szymon Lubiński. Opiekunem była 
pani Jolanta Świerkot. Biogram został wy-
różniony m.in. za umiejętne wykorzystanie 
unikatowych materiałów archiwalnych do-
tyczących ofiar obozu koncentracyjnego w 
Mathausen-Gusen oraz informacji uzyska-
nych podczas wywiadu z córką bohatera 
biogramu. 

  Uczniom towarzyszyła córka Henryka 
Wrzeszczańskiego - pani Krystyna Giemza  
oraz dyrektor szkoły pan Jarosław Kaniasty. 

  
AKADEMIA Z OKAZJI ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

Dnia 18.11.2014 r. odbyła się akademia 
poświęcona kolejnej rocznicy odzyskania 
przez Polskę niepodległości. Program arty-
styczny przygotowali uczniowie z klas VI 
pod kierunkiem p. Renaty Gezelli – Figaj, 
Natalii Tatarczak oraz p. Marcina Jakubia-
ka. Uroczystość zaszczycili swoją obecno-
ścią: przewodnicząca Rady Rodziców p. 
Jadwiga Schillak oraz zastępca burmistrza 
Miasta i Gminy Trzemeszna p. Dariusz Jan-
kowski. 
 
KONKURS DEKANALNY „WĘDRÓWKI PO EWANGELII 
ŚWIĘTEGO MARKA”

Już po raz 8. w dekanacie trzemeszeń-
skim został przeprowadzony konkurs dla 
uczniów szkół podstawowych. W tym roku 
był poświęcony Ewangelii Świętego Marka. 
Uczniowie klas  I – III wykonywali prace 
plastyczne przedstawiające cuda Pana Je-
zusa, a klas IV – VI  zmagali się w kon-
kursie wiedzy.  W konkursie wzięło udział 
329 uczniów,  którzy reprezentowali 8 szkół 
podstawowych.  Finał konkursu odbył się  
20.11.2014 r. w Zespole Szkół w Kruchowie.  
Nad  wszystkim czuwała komisja konkur-
sowa w składzie: ks. Ryszard Skrzypczak, 
ks. Piotr Kotowski, ks. Grzegorz Porzecki i 
ks. Mariusz Koronowski.  Swoją obecnością 
zaszczycił go również ks. dr Piotr Halczuk.  
W konkursie plastycznym I miejsce zajęła 
Daria Słowińska ze SP w Gębicach, II miej-

sce Karolina Surma ze SP w Wylatowie, a 
III miejsce Zofia Mikuła ze SP  nr 1 w Trze-
mesznie.  Wyróżnienia otrzymały: Domini-
ka Olejniczak  i Dominika Wegner  ze  SP 
nr 2 w Trzemesznie oraz Amelia Pietrzak ze 
SP nr 1 w Trzemesznie. W konkursie wie-
dzy I miejsce zajęła Zofia Koteras ze SP nr 
2 w Trzemesznie, II miejsce Eryk Chojnac-
ki ze SP nr 1 w Trzemesznie, III  miejsce 
J a k u b 

Tomczak ze SP w  Różannie.  Wyróżnienia 
otrzymali: Nikola Konopka ze SP w Orcho-
wie, Filip Pazderski ze SP w  Kruchowie, 
Mateusz Maruszak ze SP w Gębicach oraz 
Wiktoria Trzcińska ze SP nr 2 w Trzemesz-
nie. 
 
 I GRAND PRIX TRZEMESZNA

Dnia 22 listopada 2014 r. odbyło się I 
Grand Prix Trzemeszna w biegach mło-
dzieżowych. Wystartowały w nim trzy 
uczennice z naszej szkoły, trenujące w 
Klubie Sportowym w Trzemesznie: Domi-
nika Brzewińska, Natalia Osowiec i Karina 
Kierzek. Dziewczęta odniosły spektakular-
ny sukces. Dominika Brzewińska zajęła I 
miejsce, Natalia Osowiec II, a Karina Kie-
rzek była VI. 

KONCERT ZESPOŁU  GLOBETTROTTERS BAND
  Pod koniec listopada do naszej szkoły 

zawitał zespół Globetrotters Band z Łódz-
kiego Biura Koncertowego „Wirtuoz”. Ar-
tyści przedstawili program skierowany do 
uczniów szkół podstawowych pt. „ Dlacze-
go instrumenty grają?” Uczniowie poznali 
historię instrumentów dętych drewnianych 
oraz odkryli tajemnice gitary. Na zakończe-
nie spotkania p. Piotr Pietrzak wytłumaczył 
czym jest rytm, wykorzystując   instrumen-
ty perkusyjne.

  Uczniowie chętnie włączali się do 
wspólnej zabawy i żywiołowo reagowali na 
usłyszane rytmy i melodie.

ANDRZEJKI 
Dnia 27 listopada 2014 r. w  godzinach 

popołudniowych w naszej szkole odbyła się 
impreza andrzejkowa dla uczniów z klas 
IV- VI.  Wspólną zabawę rozpoczął występ 
zespołu tanecznego „Iskierki”, następnie 
wszyscy uczestnicy zabawy udali się do sto-
isk z wróżbami, aby dowiedzieć się co ich 
czeka w przyszłości. Nie zabrakło również 
ciasteczek z wróżbą, przygotowanych przez 
Radę Rodziców. 

 Główną atrakcją wieczoru była dysko-
teka, podczas której okazało się, iż mamy 
wśród uczniów prawdziwe gwiazdy tańca 
nowoczesnego. Impreza została przygoto-
wana przez Samorząd Uczniowski i Radę 
Rodziców.
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Wszystkie dzieci wiedzą, iż 25 listopada 
swoje święto obchodzą pluszowe misie na 
całym świecie. O tym świecie  pamiętały 
też dzieci z Przedszkola nr 1 im. „Chatka 
Puchatka” w Trzemesznie. Spotkały się 
one w tym dniu na uroczystości pod hasłem 
„Misiowy Wieczór z Bajką”. Zabrały swoje 
ukochane pluszowe zabawki i wspólnie z 
rodzicami prezentowały wiersze, piosenki 
i układy taneczne o tematyce misiowej.

Uroczystość rozpoczęła pani Teresa 
Popielarz -dyrektor Przedszkola nr1 im. 
„Chatka Puchatka”. Powitała wszystkich 

obecnych, a następnie przedstawiła jury, 
które dalej przyglądało się występom 
dzieci. W skład jury weszli: p. Krzysztof 

Dereziński –Burmistrz Miasta i Gminy 
Trzemeszno, p. Helena Strzelecka – prezes 
Stowarzyszenia Centrum Rehabilitacyjno-
-Kulturalnego „PROMYK” w Trzemesz-

nie, p. Beata Kurnatowska –nauczyciel 
Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Kiliń-
skiego w Trzemesznie, p. Wanda Pankow-
ska –pracownik Biblioteki Publicznej w 
Trzemesznie oraz p. Teresa Popielarz –dy-
rektor Przedszkola nr 1 im. „Chatka Pu-
chatka” w Trzemesznie.

Na początku wszyscy obejrzeli krótki 
teatrzyk kukiełkowy. Zapoznał on ich  z  
historią święta pluszowego misia. Dalej 
poszczególne grupy prezentowały przy-
gotowane występy. Kolejno wystąpiły: 
Kangurki –przedstawiły układ taneczny 
„Misiowy taniec”, Pszczółki –przedstawi-

ły układ taneczny „Chodzony”, Tygryski –
przedstawiły wiersz „Buty niedźwiedzia”, 
Biedronki –przedstawiły piosenkę „Niedź-
wiadki-niejadki”,  Króliki –przedstawiły 
„Piosenkę ze Stumilowego Lasu” wraz z 
zagadkami, Motylki –przedstawiły układ 
taneczny pt. „Taniec motyli i misiów” oraz 
Misie –przygotowały pantomimę przy 
dźwiękach misiowej orkiestry pt. „Złoto-
włosa i trzy misie”. Podczas tego spotka-
nia rodzice brali czynny udział –wystąpili 
wspólnie z dziećmi oraz brali udział w baj-
kowych zabawach ruchowych.

Jury przyznało wszystkim grupom rów-
norzędne I miejsce. Nagrodziło występują-
cych dyplomami oraz nagrodami  książko-
wymi. 

„Misiowy Wieczór z  Bajką”

W czwartek, 4.12.2014r. w Przedszkolu 
nr2 im. Misia Uszatka w Trzemesznie od-
był się VII Gminny Przegląd Recytatorski 
„Zaczarowany bajek świat” pod hasłem 
„Jestem małym ekologiem”. Tegoroczne 
spotkanie z poezją dziecięcą, poświęcono 
ochronie środowiska.   Ponieważ najmłod-
si najszybciej uczą się poprzez zabawę i 
praktyczne działania. Przedszkole nr2 im. 
Misia Uszatka w Trzemesznie przystąpiło 
do Ogólnopolskiego Konkursu „Drugie 
życie elektrośmieci” i realizuje zadania 
związane z tym konkursem. Przedszko-
le współpracuje w tym zakresie m.in. z 
Urzędem Miejskim Trzemeszna.  Świetną 
formą nauki jest zabawa toteż Przedszko-
le zaprosiło do niej dzieci w wieku od 3- 
6 lat. Na przedszkolnej scenie w czasie 
przeglądu  wystąpiły  przedszkolaki z obu 
trzemeszeńskich przedszkoli oraz dzieci z 

Zespołu Szkół im. Powstania Wielkopol-
skiego w Kruchowie.  Honorowy patronat 
nad imprezami ekologicznymi  realizowa-
nymi w ramach projektu „Drugie życie 
elektrośmieci” objął Krzysztof Dereziński 
burmistrz Trzemeszna 

W jury zasiadali: Krzysztof Dereziński, 
burmistrz Trzemeszna, Dariusz Paweł-
czak, przewodniczący Rady Rodziców 
Przedszkola nr2 im. Misia Uszatka, Jaro-
sław Majewski, dyrektor Zespołu Szkół w 
Kruchowie, Lucyna Korzycka- dyrektor 
Przedszkola nr 2. Każda z prezentacji była 
świetnie przygotowana. Dzieci świetnie 
poradziły sobie z tremą dając prawdziwy 
popis recytatorski. Zadbano o rekwizyty, 

a w niektórych przypadkach także o ko-
stiumy.  Recytację  przerywały ciekawe 
zabawy dla dzieci związane oczywiście z 
ekologią. Trzeba podkreślić że przedszko-
laki świetnie potrafiły rozróżnić fałszywe 
zdania od prawdziwych dotyczących wła-
śnie ekologii. Wszyscy mali artyści  zostali 
nagrodzeni  gromkimi brawami. 

 W dalszej części spotkania członkowie 
jury dokonali uroczystego otwarcia wysta-
wy plastycznej „Drugie życie elektrośmie-
ci”. W „Galerii Sztuki” na jaką zamieniono 
jedną z sal, znalazły się plakaty wykona-
ne przez dzieci różnorodnymi technikami 
plastycznymi. Wyniki obrad jury przed-
stawiła jego przewodnicząca - Lucyna 

Korzycka. Komisja konkursowa jedno-
myślnie wszystkim uczestnikom przyznała 
pierwsze miejsce. Krzysztof Dereziński, 
burmistrz Trzemeszna pochwalił dzieci za 

wiedzę ekologiczną oraz docenił zdolności 
aktorskie i plastyczne. Wszystkie dzieci 
zostały nagodzone i obdarowane pamiąt-
kowymi dyplomami i książkami o tema-
tyce ekologicznej. Po wręczeniu nagród 
dzieci złożyły uroczyste „Przyrzeczenie 
małego ekologa”. Kończąc część oficjalną 
wszyscy uczestnicy, zarówno dorośli jak i 
dzieci wykonali piosenkę Majki Jeżowskiej 
pt. „Moja Planeta”. Po części oficjalnej był 
czas na słodki poczęstunek i rozmowy z 
kolegami z innych placówek.  Przedszkole 
nr 2 im. Misia Uszatka w Trzemesznie bar-
dzo serdecznie dziękuje państwu Jolancie 
i Ireneuszowi Kamińskim oraz Lucynie i 
Kazimierzowi Buzała – za sfinansowanie 
przeglądu. Organizatorkami imprezy były: 
Grażyna Durska, Magdalena Luzar i Mał-
gorzata Winiarska.      

Małgorzata Winiarska
Foto.: Magdalena Luzar

„Drugie życie elektrośmieci”  -  VII Gminny Przegląd Recytatorski
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Dzięki współpracy PWD w Trzemesznie z zespołem pra-
cowników Prewencji Kryminalnej, Nieletnich i Patologii 
Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie - dzieci z „pla-
cówki” mogły odbyć po raz kolejny bardzo interesujące spo-
tkanie. Podczas jego trwania podopieczni mogli zobaczyć 
gdzie pracują gnieźnieńscy stróże prawa a w szczególności 
miejsca, w których odbywa się codzienna i mozolna praca, 
dzięki której w miastach takich jak Gniezno i Trzemeszno 
jest bezpiecznie. Główna część spotkania odbyła się już w 
wydziale Prewencji Kryminalnej, Nieletnich i Patologii 
gdzie młodzież zwiedziła m.in. „Niebieski Pokój”.  Główny-
mi tematami poruszonymi podczas spotkania były kolejne 
zagadnienia z „Przemocy rówieśniczej” jak i przedstawie-
nie zagrożeń, jakie niesie za sobą problem szeroko rozumia-

nej agresji. Prowadzący: ASP. Sztab. Aldona Nowak, ASP. 
Sztab. Małgorzata Miłończyk oraz asp. Krzysztof Socha 
przekazali podopiecznym PWD całą masę ważnych i cieka-
wych informacji a podsumowaniem był ważny przekaz, jak 
dzieci i młodzież powinni zachowywać się prewęcyjnie, aby 
unikać zagrożeń a także, że każdy ma w życiu wolny wybór i 
powinien jak najlepiej kierować swoim życiem ażeby utrzy-
mać się na właściwej drodze i unikać sytuacji niebezpiecz-
nych. Podczas spotkania dzieci zadawały mnóstwo pytań, 
które momentami przypominały bardzo gorącą dyskusję. Na 
koniec dzieciaki gromkimi brawami podziękowały za spo-
tkanie a od gospodarzy uzyskały zapewnienie, że jeszcze nie 
raz mogą liczyć na wsparcie ze strony policji.

Placówka Wsparcia Dziennego w Trzemesznie z wizytą  
w Komendzie Powiatowej Policji w Gnieźnie

Już po raz piąty Urząd Miejski Trze-
meszna wspólnie z dyrektorami i na-
uczycielami ze szkół podstawowych z 
terenu miasta i gminy Trzemeszno we 
współpracy z instruktorami i trenera-
mi nauki pływania z Ośrodka Sportu, 
Rekreacji i Rehabilitacji w Mogilnie 
realizował projekt p.n. „Nie brakuje w 
Trzemesznie żaków, nie zabraknie też 
pływaków”. Powyższy projekt współ-
finansowany był przez Ministerstwo 
Sportu i Turystyki ze środków Fun-
duszu Zajęć Sportowo-Rekreacyj-
nych dla Uczniów. 

Projektem zostały objęte wszyst-
kie dzieci z klas III (w roku szkolnym 
2013/2014) z terenu miasta i gminy 
Trzemeszno, które w okresie od marca 
do grudnia b.r. uczestniczyły raz w ty-
godniu w zajęciach na krytej pływalni 
w Mogilnie. Głównym celem projektu 
było wyrównanie szans oraz zmniej-
szenie dysproporcji w edukacji sporto-
wej uczniów. 

V edycja projektu „Nie brakuje w Trzemesznie żaków, nie zabraknie też pływaków” zakończona
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Do ważniejszych wydarzeń w jed-
nostkach organizacyjnych ZHP Hufca 
Trzemeszno zaliczyliśmy: 

5 października 2014 roku – udział w 
miejsko-gminnej uroczystości patrio-
tycznej połączonej z odsłonięciem i 
poświęceniem Pomnika Pamięci Zbio-
rowej Mogiły Ofiar II Wojny Światowej 
na cmentarzu parafialnym po dokona-
nej renowacji.

8 listopada 2014 roku – udział delega-
tów hm. Stanisławy Szymańskiej, phm. 

Danuty Chojeckiej, phm. Włodzimie-
rza Losika w Zjeżdzie Chorągwi Wiel-
kopolskiej ZHP w Poznaniu, na którym 
wybrano nowe władze Chorągwi.

7 – 9 listopada 2014 roku – biwak 10 
Drużyny Starszoharcerskiej „Polanie” 
z Trzemeszna w Zespole Szkół w Kru-
chowie. Kadra biwaku to, pwd. Mikołaj 
Henkiel, drużynowa Monika Woźniak.

11 listopada 2014 roku – udział w 
miejsko–gminnych obchodach Naro-
dowego Święta Niepodległości.

22 listopada 2014 roku – Wycieczka 
50 osób ( harcerzy, instruktorów, se-
niorów) do Poznania w ramach realiza-
cji zadania „ Kultura, sztuka, ochrona 
dóbr kultury i dziedzictwa narodowe-
go”. 

Uczestnictwo w w/w wydarzeniach 
przedstawiają zamieszczone fotografie: 

Tekst: Stanisława Szymańska
Foto: Tersa Górna, Włodzimierz Losik, 

Katarzyna Kulik

ZHP informuje

Zorganizowany przez Dom Kultury w Trzemesznie kon-
kurs fotografii mobilnej „Cztery pory roku – jesień” roz-
strzygnięty. Kilkadziesiąt zdjęć wykonanych przez 26 auto-
rów zostało ocenione przez jury w składzie: Renata Pałucka 
– Tygodnik Przemiany na Szlaku Piastowskim, Artur Bilew-
ski – członek Związku Polskich Artystów Fotografików oraz 
Wiesław Delikta – instruktor Domu Kultury w Trzemesznie. 
Jury doceniło wysoki poziom nadesłanych zdjęć. Przyznało 
trzy równorzędne nagrody następującym autorom: Klaudii 

Woźniak, Roksanie Król, Jolancie Kwiatkowskiej. Ponadto 
wyróżniło prace: Agnieszki Witryk, Marii Piechnik, Mał-
gorzaty van Brenk, Dominiki Bikowskiej, Wojciecha Ku-
jawskiego. Dla wszystkich uczestników przygotowaliśmy 
okolicznościowe upominki. Konkursowe zdjęcia możnabyło 
oglądać na wystawie w Domu Kultury do 15 grudnia br. Po 
zakończeniu wystawy wszystkie zdjęcia zostały zaprezento-
wane na stronie internetowej www.dktrzemeszno.net.

Cztery pory roku - jesień – rozstrzygnięcie konkursu
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„Ilu pacjentów wyleczyłam
dobrym leczeniem,
a ilu wybłagałam modlitwą - 
tego nie wiem.
Nie będę wiedziała.”

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy 
wiadomość o śmierci Misjonarki, Le-
karki, Matki Trędowatych, Patronki 
szkół i szpitali. Człowieka wielkiego 
serca, który bez ciężaru poświęcenia  
oddał  siebie innym. Tym, którzy tego 
potrzebowali. Dnia 27 listopada 2014 
roku odszedł od nas anioł dobroci dr. 
Wanda Błeńska. Dnia 3 grudnia br. dr 
Wanda została pochowana na cmenta-
rzu w Poznaniu na Jeżycach przy ul. 
Norwida.

Urodziła się 30 października 1911 
roku w Poznaniu. Tu też studiowała 
medycynę. Od najmłodszych lat ma-
rzyła, by zostać lekarką na misjach. 
Los rzucił ją w 1950 do Ugandy. Prawie 
przez 43 lata mieszkała w Bulubie. To 
życie zdecydowało, że została lekarką 
trędowatych. Leczyła ich okaleczone 
ciała. Łatała rozdarte serca. Albowiem 

ludzie doświadczeni przez tę okrutną 
chorobę cierpieli zarówno fizycznie 
jak i psychicznie będąc odrzuconymi 
przez społeczeństwo. Dokta, tak Ugan-
dyjczycy nazywali doktor Błeńską, 
nie tylko budowała dla nich pierwsze 
leprozoria, kształciła kadrę medyczną, 
ale co najważniejsze, przywracała cho-
rym nadzieję. Oni to doceniali. Całym 
sercem pokochali białą lekarkę z Po-
znania, którą później nazywali Matką 
Trędowatych. „ To, że tak pokochałam 
pracę z trędowatymi nie jest moja oso-
bistą zasługą, ale darem, za który je-
stem wdzięczna Bogu”

Misjonarka borykając się z trudno-
ściami afrykańskiej codzienności, ni-
gdy nie ustawała w niesieniu pomocy 
swoim podopiecznym. By skutecznie 
pomagać, po nocach studiowała za-
wiłości trądu. Rozwijała się. W końcu 
sama stała się autorytetem w dziedzi-
nie histologii i leprologii. Prowadziła 
więc wykłady na uniwersytecie w Ma-
karere. Współpracowała z jednostkami 
badawczymi w Amsterdamie, Londy-
nie i Borstel, angażując się w prace nad 
uzyskaniem szczepionki przeciw trą-
dowej. Ale każdego dnia, by przetrwać 
w wymagającej ugandyjskiej rzeczy-
wistości, prosiła o wsparcie Boga gorą-
cą modlitwą.

„To Bóg daje mi siłę.
Widocznie jestem mu potrzebna.
I to, co robię jest w Jego planie.”
On dawał Jej siłę. Niespożytą. Dzięki 

temu mimo sędziwego już wieku, god-
nie wypełniała swoją rolę Ambasadora 

Misyjnego Laikatu. Ten zaszczytny ty-
tuł nadał dr Wandzie Błeńskiej Ojciec 
Święty Jan Paweł II podczas jednej z 
wizyt w Ugandzie. 

Dowodem uznania są liczne presti-
żowe odznaczenia medale i ordery, 
które Matka Trędowatych otrzymała. 
Ona sama czuła się nimi skrępowana, 
uważając, iż nie robi w swoim życiu nic 
wyjątkowego. Po prostu jak mówiła, 
pomagam ludziom.

„Kiedy wzywa chory,
to trzeba biec i koniec.”
W czasach, kiedy marzenia ludzi się-

gają do ziemskich luksusów, marzenia 
dr Wandy Błeńskiej sięgały Nieba. Całe 
życie misjonarki było drogą do Chry-
stusa. Jego ukochała dzielnie kroczyła 
w stronę światła, które On niósł. Oddała 
Mu siebie, ufała jak dziecko, a On opie-
kował się Nią przez 103 lata i strzegł. 
Dawał siły. Wypełniał serce miłością, 
która stawiała czoła nawet najwięk-
szym wyzwaniom. Do Anioła Stróża 
często żartobliwie mówiła: Aniel Stró-
żu, przecież chodziłeś ze mną na uni-
wersytet, więc wiesz, co mam wiedzieć 
i robić.” Każdy, kto poznał tą wielką 
osobowość, przekonał się, że Jej bli-
skość dodawała sił, a Jej wewnętrzny 
spokój udzielał się wszystkim.

„Jest czas’
żeby przyjść i pozostać,
i jest czas, żeby odejść.”
Spoczywaj w Pokoju Ikono Święto-

ści.
W imieniu Rodziny i Przyjaciół  

Irena Karczewska

Wspomnienie o dr Wandzie Błeńskiej

W środę 26 listopada b.r. w Auli Liceum Ogólnokształcącego w Trzemesznie odbył się program słowno-muzyczny prezen-
tujacy sylwetki zasłużonych dla Ziemi Trzemeszeńskiej kapłanów: opata Michała Mateusza Kosmowskiego, ks. Marcelego 
Kowalskiego, ks. Józefa Sarniewicza, ks. Walentego Wnuka, ks. Bronisława Michalskiego.

Organizatorem spotkania było Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Oddział MIejski w Trzemesznie, Zespół 
Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Trzemesznie, Gimnazjum w Trzemesznie oraz Parafia Rzymskokatolicka w 
Trzemesznie.

Edyta Kubiak

Człowiek w Ojczyźnie uszanowany
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Dom Kultury w Trzemesznie serdecznie dziękuje za okazaną pomoc 
finansową i rzeczową w organizacji imprez kulturalnych w 2014 r 

następującym podmiotom i osobom:  
Burmistrz  Trzemeszna, Rada Miejska Trzemeszna,  

PAROC Polska Sp. z o.o., CEMBRIT S.A., HYDROART Waldemar Gaca, 
Przedsiębiorstwo Przemysłu Ziemniaczanego Trzemeszno, IZOTRANS, 

Ośrodek Wypoczynkowy JUTRZENKA w Gołąbkach, PBS Janikowo,  
PBS Janikowo Oddział Trzemeszno, „Energo” Sławomir Hartwich, 

Serv-com Sp. z o.o., Hotel Restauracja CZEREMCHA, AGPOL Sławomir 
Gołębiowski, MONT – BUD Jerzy Blejwas, DYNEA, Gospodarstwo Rolne 

Kamieniec, Trzemeszeńska Spółdzielnia Mieszkaniowa, Stowarzyszenie 
“Pod Żaglami”, Firma MARSZAŁ,  RWE Energetyka Trzemeszno Sp. z o. o., 
Przedsiębiorstwo Transportowo - Usługowe Jacek Przybylski, PLANTREM 

Trzemeszno, Sklep Wielobranżowy AGNES, OSP Trzemeszno,  
Ranczo “Benonza” Benon i Mateusz Kmieciakowie, Pan Włodzimierz 

Losik, Pan Zenon Klukas

„Wspólnota Trzemeszeńskich Wojtków”
Stowarzyszenie Centrum Rehabilitacyjno-Kulturalne „Promyk” - Gniezno oddział Trzemeszno

oraz 
Ośrodek Wypoczynkowy „Jutrzenka” w Gołąbkach

organizują w dniu 24.01.2015 roku Karnawałowy Bal Charytatywny.
Dochód z balu i licytacji przeznaczony zostanie na pomoc w leczeniu i rehabilitacji

Dobrusi Dokładnej z Kruchowa
Informacje:

tel. 61 41 54 909, 607 151 289, 513 797 939
www.golabki.pl


