
Dom Kultury w Trzemesznie ogłosił konkurs 
plastyczny „Marzenia Świętego Mikołaja”. Z całej 
gminy dotarło do nas aż 270 prac plastycznych.  

W mikołajkowy wieczór na skwerze Cegielskiego przy 
trzemeszeńskiej choince z uczestnikami konkursu spo-

tkał się Mikołaj. Gość z daleka obejrzał wszystkie konkurso-
we prace i postanowił wyróżnić sześciu uczestników, którzy 

otrzymali gry planszowe. Dla każdego 
uczestnika konkursu Mikołaj przygoto-
wał całkiem sporą paczkę słodyczy. A o 

czym według dzieci marzy Święty Mikołaj? 
O nowych butach i kolorowym ciepłym stro-

ju, o super szybkich saniach. Mikołaj marzy tak-
że, a może przede wszystkim o tym, aby ludzie 

byli szczęśliwi, uśmiechnięci, życzliwi, aby na całym 
świecie zapanował Pokój.  Wszyscy, którzy dotarli w 

tym dniu na plac przed Domem Kultury mogli zrobić 
sobie również pamiątkowe zdjęcie z naszym gościem.

Organizatorzy dziękują za pomoc firmom:  
RWE Polska S.A., PREFERE RESINS POLAND SP. z o.o.  

Piastowski Bank Spółdzielczy w Janikowie.

Dziękujemy również właścicielom Hotelu „Czeremcha” za 
wielki termos gorącej herbaty oraz reniferom spółka ZOO

Wieczór 
mikołajkowy

6 grudnia 2015 r.
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Kolędowanie w Miatach
Dnia 19.12.2015r. w Sołectwie Miaty odbyła się gwiazdka dla dzieci. Wzięły w niej udział dzieci wraz z rodzicami. Na początku 
spotkania przybył gwiazdor z paczkami. Dzieci recytowały wiersze świąteczne i śpiewały kolędy. Następnie po krótkim 
wystąpieniu  gwiazdorek wręczył dzieciom paczki. Na świątecznej gwiazdce nie zabrakło poczęstunku i wspólnego kolędowania. 
Paczki świąteczne dla dzieci zostały przygotowane z pieniędzy zebranych od sponsorów.
Podziękowania !
Sołtys Sołectwa Miaty Jadwiga Przybysz bardzo serdecznie dziękuje wszystkim sponsorom, ofiarodawcom, którzy przyczynili 
się do ufundowania paczek świątecznych dla dzieci naszego sołectwa.

Malowane na szkle – warsztaty plastyczne
8 grudnia 2015 r. odbyły się w Domu Kultury warsztaty plastyczne „Malowane na szkle”. Uczestniczyło w nich ponad czterdzieścioro 
dzieci z klas II F i III A ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Trzemesznie. Zajęcia poprowadził instruktor Domu Kultury w Trzemesznie.

Wieczór kolęd w Domu Kultury
Na za kończenie tegorocznego cyklu Caffe Kultura nie mogło wydarzyć się nic innego, niż wspólne kolędowanie. Za sprawą 
trzemeszeńskich talentów muzycznych w piątkowy wieczór 18 grudnia 2015 r. wybrzmiały w jednej z sal Domu Kultury 
najpiękniejsze kolędy i pastorałki. Wystąpiło trio wokalne w składzie:  Dorota Korolewicz, Sara Prus, Klaudia Michalak. Na gitarze 
i pianinie oraz wokalnie towarzyszył Krzysztof Prus, który także opracował muzycznie kolędy.
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W dniu 11 grudnia br. w ZS w Kruchowie odbył się kier-
masz z ozdobami świątecznymi. Dochód z kiermaszu został 
przekazany na rzecz 7 letniej Nikoli z Ławek. Przypomi-
namy, że Nikola przeszła poważną operację przeszczepu 
wątroby i jest w trakcie rehabilitacji. Podczas kiermaszu 
można było zakupić ozdoby świąteczne wykonane głównie 
przez uczniów kruchowskiej szkoły pod okiem Pani Beaty 
Martin. Ozdoby wykonali także członkowie stowarzysze-
nia oraz inne osoby z zewnątrz za co bardzo dziękujemy. 
Kiermaszowi towarzyszyły występy uczniów szkoły a także 

gościnnie Kingi Błaczkowskiej i Julii Figaj, laureatek wielu 
konkursów wokalnych. Poza tym wszyscy przybyli goście 
zostali poczęstowani domowymi wypiekami i kawą. Pod-
czas kiermaszu udało zebrać się 1.664,91 zł. Przypomina-
my, że 27 listopada odbyła się aukcja organizowana na rzecz 
Nikoli podczas, której zebraliśmy kwotę 6.223 zł w całości 
przekazaną na jej rehabilitację. Organizatorem kiermaszu 
był ZS w Kruchowie oraz Stowarzyszenie TERAZ. Sponso-
rem Tadeusz Pawlak z Gołąbek.

Edyta Koperska

Do kolejnej edycji konkursu Szopek Bo-
żonarodzeniowych organizowanego od po-
nad dwudziestu lat przez Domu Kultury w 
Trzemesznie zgłoszone 23 prace. Jury wy-
łoniło zwycięzców w dwóch kategoriach 
wiekowych. Wszyscy uczestnicy konkursu 
otrzymali nagrody i upominki rzeczowe oraz 
słodycze. Dziękujemy za udział i zaprasza-
my już za rok! Rozdanie nagród nastąpiło 18 
grudnia 2015 r.
Dzieci w wieku przedszkolnym
Wyróżnienia:
Franek i Kuba Weber
Nikola Filipczak
Krystian Maciejewski
Grupa „Pszczółki” Przedszkole nr 1 Chatka 
Puchatka

Grupa „Żabki” Przedszkole nr 2 im. Misia 
Uszatka
Grupa „Wiewiórki” Przedszkole nr 2 im. 
Misia Uszatka
Grupa „Uszatki” Przedszkole nr 2 im. Misia 
Uszatka
Grupa „Wróbelki” Przedszkole nr 2 im. 
Misia Uszatka
Klasy I-III
1. Natalia Michalska
2. Marta Średzińska
2. Amelia Wieczorek
3. Maja Zamiara
Wyróżnienia:
Agata Kaszuba klasa
Klasa III a Szkoła Podstawowa nr 1 w 
Trzemesznie

Klasa II f Szkoła Podstawowa nr 1 w Trze-
mesznie
Klasy IV-VI
1. Hubert Cichy klasa V
2. Oliwia Płachcińska klasa VI
3. Natalia Filipiak klasa IV
Wyróżnienie:
Dominika Wegner klasa IV
Patrycja Nowak klasa V
Marcelina Obecna klasa V
Łukasz Nowak klasa VI a
Natalia Kaszuba klasa IV
Gimnazjum
Wyróżnienie:
Michał Nowak

Rozstrzygnięcie konkursu Szopek Bożonarodzeniowych

We wtorek 22 grudnia 2015 r. spotkaliśmy się przy wigi-
lijnym stole. Przedstawiciele samorządu, pracownicy Domu 
Kultury oraz uczestnicy zajęć i członkowie zespołów arty-
stycznych działających w Trzemesznie podzielili się opłat-
kiem i złożyli wzajemnie życzenia świąteczne i noworocz-
ne. Gościliśmy m.in. Krzysztofa Derezińskiego Burmistrza 

Trzemeszna, Alinę Kociembę Skarbnika Gminy, Edytę 
Kubiak Sekretarza Gminy, Grzegorza Koperskiego zastęp-
cę Przewodniczącego Rady Miejskiej. Wigilię poprzedziło 
wspólne kolędowanie na placu Cegielskiego przy trzeme-
szeńskiej choince.

Wigilia w Domu Kultury

Kiermasz dla Nikoli
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29 grudnia 2015 r. odwiedził nas jeden z 
najwybitniejszych kolarzy Polski- Sylwester 
Szmyd - olimpijczyk z Atlanty 2004 roku – 
obecnie zawodnik polskiej ekipy zawodowej 
CCC Sprandi Polkowice. To już kolejny w 
tym roku sportowiec światowego formatu , 
który zawitał do Trzemeszeńskiej Placówki 
Wsparcia Dziennego. Od początku lat 2000 
Sylwester Szmyd znany jest w peletonie jako 
jeden z najlepszych górskich gregario (po-
mocników), który specjalizuje się w jeździe 
po górach … najwyższych górach Europy i 
Świata ! Podczas spotkania wiele dowiedzie-
liśmy się o jego karierze, zainteresowaniach a 
także głównej pasji, która jest równocześnie 
zawodem naszego mistrza! Nawet nie spo-
dziewaliśmy się , że ten skromny człowiek 
w swojej karierze ukończył 23 wielkie świa-
towe wyścigi etapowe w tym: 12 razy Giro 
d’Italia , 4 razy Tour de France , 7 razy Vuelta 

a Espa?a !!! O wyścigach mniejszej rangi nie 
wspominając :) … jak na przykład zwycię-
stwo etapowe podczas elitarnego wyścigu 

Critérium du Dauphiné – świętując sukces 
podczas 5. etapu po morderczej wspinaczce 
na legendarny podjazd najwyższej kategorii 
trudności „Mont Ventoux”. Nasz mistrz od 

wielu lat mieszka poza granicami Polski i 
tym bardziej cieszymy się, że w tak napiętym 
grafiku „zawodowca” znalazł czas dla dzieci 
z PWD. Tym razem przyjechał on do nas pro-
sto z Monte Carlo gdzie od ubiegłego roku 
mieszka. Podczas spotkania nie zabrakło go-
rącej fali pytań podczas zadawania których 
ciągle dowiadywaliśmy się o naszym gościu 
coraz to nowych rzeczy m.in. , że niedawno 
ukończył on kurs pilota samolotowego i każ-
dą wolną chwilę wykorzystuje on na latanie 
samolotem. Nawet nie spostrzegliśmy się jak 
szybko uciekał nam czas i spotkanie dobiegło 
końca. Prócz autografów na zakończenie zro-
biliśmy sobie pamiątkowe zdjęcie a nasz gość 
przekazał nam swoje funclubowe smycze 
oraz prawdziwe zawodowe bidony kolarskie.

Oby przyszły rok przyniósł nam kolejne 
tak ciekawe spotkania i sprawił by tak miła 
atmosfera gościła u nas częściej ! :)

Kolejne sportowe spotkanie w „klubie olimpijczyka”  
Placówki Wsparcia Dziennego :)

Czas wigilijno - świąteczny skłania do za-
dumy, refleksji i odrobiny zasłużonego odpo-
czynku. Choć od naszej ostatniej informacji 
FB o naszej działalności minęło już trochę 
czasu i wydawać by się mogło , że czas ten 
był spokojny i melancholijny to musimy 
przyznać Wam szczerze, że nic bardziej 
mylnego! Pracowaliśmy bardzo intensywnie 
a czas mijał nam nie tylko na przygotowa-
niach do wieczerzy wigilijnej ale również 
na szlifowaniu naszych talentów aktorskich 
oraz tanecznych. Osoby, które śledzą nasze 
poczynania wiedzą, że Boże narodzenie u 
nas to takie symboliczne podsumowanie 
roku oraz dobry moment na pokazanie tego 
wszystkiego czego udało nam się nauczyć 
i wytrenować przez cały rok. Kolejny rok i 
kolejne przedstawienie Jasełkowe, – które w 
tym roku prócz naszej Wigilii pokazywali-
śmy także członkom Trzemeszeńskiego Klu-
bu Abstynenckiego na klubowej wieczerzy 
wigilijnej w Domu Kultury oraz na otwartej 
uroczystości świątecznej dla dzieci z terenu 
Miasta i Gminy Trzemeszno, które współor-
ganizowaliśmy wraz z OSiR-em i Stowarzy-
szeniem Teraz pt „Obcowanie ze Świętami 
Bożegonarodzenia”. Obie te imprezy przy-
niosły nam wiele frajdy a czas, który włoży-
liśmy w przygotowania jak i sam występ z 
pewnością nie został przez nas stracony. Na-

sza Wigilia jest zawsze kulminacją corocznej 
pracy i chwilą najważniejszą także ze wzglę-
du na fakt podniosłości i bliskości Świąt Bo-
żego narodzenia ale także ze względu na to 
iż z naszego zaproszenia corocznie korzysta-
ją najważniejsze osoby w naszym mieście i 
gminie. W tym miejscu pragniemy wszyst-
kim podziękować za zaangażowanie oraz 
wsparcie jakie jest nam wszystkim udzielane 
corocznie przez wiele osób nie tylko z Trze-
meszna ale praktycznie z całej Polski- co w 
tym roku kolejny raz pokazały cyklicznie 
przygotowywane dla nas specjalne życzenia 
od osób znanych, lubianych i baaaardzo roz-
poznawalnych. W tym roku pozdrawiali nas 
za pośrednictwem filmików min.: 

Ksiądz Prymas WOJCIECH POLAK, 
piosenkarka JUSTYNA STECZKOWSKA, 
Mistrzyni Olimpijska w pływaniu OTY-
LIA JĘDRZEJCZAK, aktorka KASIA BU-
JAKIEWICZ, lider zespołu Ich Troje MI-
CHAŁ WIŚNIEWSKI, prezenter MACIEJ 
DOWBOR, raper PEJA i DJ DECKS oraz 
obieżyświat O. TOMASZ MANIURA OMI 
!!! Specjalne przesłanie i prezent dla naszej 
wspaniałej przyjacółki Natalki Wiśniew-
skiej – która w Jasełkach zagrała główną rolę 
Maryii - otrzymaliśmy pocztą od aktorki 
ANNY DYMNEJ z Krakowa, która przesła-
ła książkę z dedykacją oraz płytę z koncertu. 

: „Zaczarowanej Piosenki”. 
Jak co roku podczas występu wigilijnego 

mieliśmy także gościa muzycznego- w tym 
roku była to piosenkarka p. Bianka Urba-
nowska, która zaśpiewała nam piękny recital, 
który zawierał kilka nastrojowych utworów i 
tradycyjnych kolęd. Przed Wieczerzą, która 
odbyła się w restauracji „Czeremcha” od-
mówiliśmy wraz z ks. Proboszczem Piotrem 
Kotowskim wspólną modlitwę a po pysznej 
wieczerzy gościliśmy oczywiście Gwiaz-
dora, który w tym roku bardzo bogato nas 
obdarował. Prezenty zawdzięczamy oczywi-
ście prócz Gwiazdora także ludziom dobrej 
woli i sponsorom, na których hojność podob-
nie jak w latach ubiegłych zawsze możemy 
liczyć! W tym miejscu bardzo chcielibyśmy 
im podziękować za ich dyskretne zaangażo-
wanie, wkład a także szlachetne serduszko – 
które uzmysławia nam, że dobroć ludzka ma 
wielką siłę sprawczą. 

Dziękujemy wszystkim za obecność za do-
bre słowo, wsparcie - najzwyczajniej za to, 
że jesteście!

Jeszcze raz wszystkiego najwspanialszego 
na ten wyjątkowy czas i na Nowy Rok 2016! 
Niebawem przedstawimy kolejne wydarze-
nia z naszego placówkowego życia.

Wigilia w Placówce Wsparcia Dziennego w Trzemesznie AD 2015.
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 W dniach  4- 6grudnia 2015 roku w 
Poznaniu odbyła się kurso – konferen-
cja dla 4 – osobowych reprezentacji z 
hufców Chorągwi Wielkopolskiej ZHP 
w której z hufca trzemeszeńskiego 
udział wzięli : Stanisława Szymańska 
(4.12), Włodzimierz Losik, Jarosław 
Majewski, Monika Woźniak (4-6.12). 

W pierwszej tzw. uroczystej czę-
ści spotkania przedstawiciele władz 
chorągwianych z komendantem KCh  
hm. Tomaszem Kujaczyńskim m.in. 
wręczyli podziękowanie za pracę w 
minionych czterech latach Komendan-
tom Hufców i przewodniczącym Huf-
cowych Komisji Rewizyjnych; życzyli 
też wybranym na te funkcje na nową 
4- letnią kadencję satysfakcji  z pełnio-
nej służby.

Z naszego hufca podziękowania 
otrzymały hm. Stanisława Szymańska 
i phm. Ewa Balcerzak.

W pozostałej części narady członko-
wie KH uczestniczyli w Szkoleniach 
dotyczących kierowania  hufcem, dzia-
łalnością programową i kształceniem, 
zadaniami hufcowych komisji rewizyj-
nych.

• Miesiące listopad i grudzień są 
sprzyjającymi do realizacji zadań w 
zakresie pielęgnowania naszych trady-
cji i zwyczajów.

W drużynach odbywają się wieczo-
ry andrzejkowe, mikołajki, spotka-
nia opłatkowe – również z udziałem 
gwiazdorów.

• Tradycyjnie – wzorem lat ubiegłych 
– w naszym środowisku zagościło Be-
tlejemskie Światło Pokoju.  Światło 
Betlejemskie 2015  p.h.  „Zauważ czło-
wieka”  przyjęliśmy z Hufca Mogilno.

W dniu 22 grudnia drużynowi zabie-
rali je do szkół , a w dniu 23 grudnia 
m.in. w trzemeszeńskiej bazylice po 
roratach liczna grupa zuchów z „Le-
śnej Gromady” oraz harcerzy z drużyn 
„Odkrywcy”, ”Polanie”, „Skrzydła”   z 
drużynowymi Moniką Woźniak, Da-
mianem Bojanowskim, Jakubem Przy-
bylskim, Jolantą Kurtysiak przekazy-
wała to Światło wszystkim chętnym 
celem przeniesienia do domów.

• 28 grudnia 2015 roku w związku z 
97 rocznicą wybuchu Powstania Wiel-
kopolskiego na parafialnym cmenta-
rzu  w Trzemesznie zebrały się grupy 
zuchów z gromad „Leśna Gromada”, 
„Przyjaciele Indian”, „Zuchy Kruchy” 
oraz harcerzy z drużyn „Odkrywcy”, 
„Polanie” z drużynowymi Teresą Gór-
ną, Jolantą Kurtysiak, Katarzyną Wi-
śniewską, Moniką Woźniak, Jakubem 
Przybylskim, a także kadry instruk-
torskiej z komendantką Stanisławą 

Szymańska celem udziału w  miejsko- 
gminnych obchodach tego wydarzenia.

Przy obelisku Mieczysława Palucha, 
mauzoleum i pomniku Powstańców 
Wlkp. Zuchy i harcerze zaciągnęli 
warty, składali kwiaty i zapalone zni-
cze.

• Dziękuję darczyńcom 1% podatku 
za 2014 ro k.

   Jako organizacji będącej stowarzy-
szeniem, organizacją pożytku publicz-
nego, utrzymującej się       z części skła-
dek członkowskich – każda pomoc jest 
wsparciem na działalność  organiza-
cyjno – programową w/g  Statutu ZHP.

Liczymy na rozumienie naszych 
potrzeb i przekazanie 1% podatku za 
2015 rok.

Należy wpisać nr KRS – 0000266321 
i cel  szczegółowy – ZHP Hufiec Trze-
meszno.

Członkom i sympatykom
Związku Harcerstwa  Polskiego

Szczęśliwego  2016 ROKU   
życzy

hm. Stanisława Szymańska
komendantka Hufca ZHP

Trzemeszno

Foto: Teresa Górna, Jolanta Kurtysiak, 
Katarzyna Wiśniewska

ZHP  INFORMUJE

Fundacja Aktywne Trzemeszno 14 grudnia 2015 roku zakończyła cykl 
spotkań ze sportowcami. W ramach projektu „Profilaktyka poprzez sport” 
FAT zrealizowała 5 spotkań adresowanych do dzieci i młodzieży z Trze-
meszna. Gośćmi fundacji byli: Tomasz Szymkowiak, Maciej Łucyk, st. chor. 
Maciej Szczepanowski, st. kpr. Artur Kwapisz.

Pochodzą Oni z różnych obszarów i obecnie realizują się w bardzo od-
miennych przestrzeniach zawodowych-począwszy od branży sportowej aż 
do wojskowej. Wszystkich Ich łączy jedno-pasja sportowa, jaką jest królowa 
sportu-lekkoatletyka.

Każdy z Gości podkreślał, iż osiągnięcie sukcesu zarówno sportowego czy 
zawodowego jest związane z systematyczną pracą nad sobą,  a sport jest al-
ternatywą dla wszelkiego rodzaju uzależnień.

Projekt zrealizowany przy wsparciu UM Trzemeszna.

Zakończony projekt - profilaktyka poprzez sport
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Polonistyczny, matematyczny, 
przyrodniczy – szkolne etapy 
konkursów kuratoryjnych

W ostatnim miesiącu odbyły się szkolne 
etapy konkursów kuratoryjnych.

W Wojewódzkim Konkursie Języka Pol-
skiego najlepszym okazał się Mikołaj Wi-
śniewski z klasy VIc. 

Spośród  dziesięciorga uczestników  Wo-
jewódzkiego Konkursu Matematycznego, 
Karolina Choniej z kl. VIb i Eryk Chojnacki 
z kl. VIa awansowali do etapu rejonowego, 
który odbędzie się w styczniu.

 27 listopada odbył się pierwszy etap Kon-
kursu Kuratoryjnego z Przyrody.

 Z przyjemnością informujemy, że czworo 
uczniów uzyskało odpowiednią liczbę punk-
tów, aby zakwalifikować się do kolejnego 
etapu. 

I miejsce zdobył Eryk Chojnacki z kl. VIa, 
a kolejne: 

- Aleksandra Kowalewska VIa, 
- Jakub Durlak i Kacper Lis z klasy VIc. 
 

Znawca mitów pilnie poszukiwany
25 listopada odbył się kolejny szkolny kon-

kurs, adresowany do uczniów klas piątych, 
którego celem było wyłonienie uczniów-
-znawców mitologii greckiej i rzymskiej. 
Wzięło w nim udział aż 15 reprezentantów 
piątoklasistów. Niedoścignionym zwycięzcą 
okazał się Michał Choniej z kl. Ve , który 
zdobył aż 51,5 p. na 54.

Miejsce 2. zajął Mateusz Herendziek  z Ve 
-45 p. , a 3. Damian Odebralski z Vd -44p.

„Wędrówki po Ewangelii 
św. Łukasza”

IX Dekanalny Konkurs Wiedzy Biblijnej 
pod hasłem „Wędrówki po Ewangelii św. 
Łukasza” tym razem odbył się w Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym w Orchowie. Do 

konkursu przystąpiło 189 uczniów z 
sześciu szkół podstawowych dekana-
tu trzemeszeńskiego. Wśród zwycięz-
ców 2. miejsce zajął Eryk Chojnacki 
z kl. VIa, 3. miejsce Julia Liszkowska 
z Vb, natomiast Agata Sosnowska z 
IId otrzymała wyróżnienie za prace 
plastyczną. 

(zdj.1,2,4)

„I Ty możesz zostać 
autorem celnej fraszki”

Po raz siódmy odbył się w naszej 
szkole konkurs literacki „I Ty możesz 
zostać autorem celnej fraszki”!

Autorem najciekawszej fraszki w 
tym roku jest Eryk Chojnacki z klasy 
VIa.

Drugie miejsce zajął utwór Aleksan-
dry Kowalewskiej, na trzecim miejscu 
uplasowały się ex aequo fraszki

- Michaliny Łabęckiej
- Karoliny Choniej
- Oliwii Siwińskiej i drugi wiersz 

Oli Kowalewskiej.
Jak każdego roku poddajemy życz-

liwej ocenie Czytelników nagrodzony 
utwór: 

Człowiek wciąż pędzi przez życie,
Raz jest w Moskwie, raz w Madry-

cie,
Lecz czasem warto zrobić przerwę,
Wypić kawę, odrzucić nerwy.

Życie słowem pisane 
Troje uczniów naszej szkoły znalazło się 

w gronie laureatów konkursu recytatorskie-
go „Życie słowem pisane” organizowanego 
po raz kolejny przez Dom Kultury.

Wśród reprezentantów klas I-III  miejsce 
1. zajął Witold Czerniak z klasy III c, któ-
ry zachwycił jurorów recytacją wiersza Jana 
Brzechwy - „Pali się”. W kategorii wiekowej 
klas IV- VI pierwsze miejsce zajęła Ania Ro-
galska, a drugie -  Ola Sosnowska - obie z 
klasy V d. Dziewczęta przygotowały recyta-
cje wierszy Adama Mickiewicza.

Triumf  szczypiornistów
Dnia 26 listopada, w Niechanowie, odbył 

się turniej  w piłkę ręczną organizowany 
przez klub sportowy ,,Niechan”.  Rywalizo-
waliśmy z drużynami z Niechanowa, Żydo-
wa oraz Kłecka. Podczas losowania okazało 
się, że będziemy grali pierwszy mecz z ze-
społem z Żydowa. Zakończył się on zwycię-
stwem naszych szczypiornistów, wysokim 

wynikiem 10:3. Następnie przyszła kolej na 
mecz z reprezentacją Kłecka. Po zaciętej 
walce wygraliśmy wynikiem 12:4. W ostat-
nim rozgrywce  nasz zespół zmierzył się z 
Niechanowem.

Ekscytujące i pełne emocji spotkanie za-
kończyło się remisem 9:9. Był to jednak ko-
rzystny dla nas wynik, gdyż mieliśmy lepszy 
bilans bramkowy.

Na zakończenie uroczyście rozdano pu-
chary i dyplomy. Nasza szkoła zajęła pierw-
sze miejsce.

Ten sukces odniosła reprezentacja w skła-
dzie:

Tomasz Kozłowski, Maciej Siwa, Antoni 
Mikuła, Mateusz Brauza, Eryk Chojnac-
ki, Bartosz Filipek, Leon Ciesielski, Mar-
cel Grzelak, Jakub Socha, Jakub Bednarek, 
Oskar Dzienniak, Szymon Flak, Kacper Ski-
biński i Łukasz Kowalski.

Wiadomości zebrał szkolny  zespół  
redakcyjny: Dominika Derezińska, Niko-

dem Żywczewski, Eryk Chojnacki
Foto. p. K. Kulik, p. W. Chojnacka
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SPOTKANIE Z LECHEM DYBLIKIEM
 Dnia 25.11.2015 r. w naszej szkole 

gościł aktor Lech Dyblik, który wy-
głosił prelekcję  na temat  profilaktyki 
uzależnień oraz wykonał kilka utwo-
rów muzycznych.

Wykład  poświęcony został “cy-
berprzemocy”, uzależnieniom od al-
koholu, komputera i Internetu.  Arty-
sta zwracał uwagę na konsekwencje 
uzależnienia, mówił o zagrożeniach 
związanych z używaniem wszelkich 
urządzeń mobilnych i wpływu świata 
wirtualnego na świadomość oraz  psy-
chikę młodego człowieka.    

   Program był skierowany do uczniów 
z klas IV - VI i trwał 90 minut.  

WIECZÓR WRÓŻB
Dnia 26 listopada 2015 r. w naszej  

szkole odbyły się „andrzejki”. Or-
ganizatorem imprezy był Samorząd 
Uczniowski wraz z opiekunami: panią 
Anną Kulczycką-Wiśniewską i panem 
Piotrem Kubiakiem. W klasach I-III 
nad przebiegiem imprezy czuwały 
również  panie:  Maria Dombek, Jo-
lanta Świerkot, Anna Kowalczyk, Te-
resa Górna i Izabela Schillak Rodak, 
a podczas imprezy dla uczniów z klas 
IV – VI panie: Wanda Szopińska, Re-
nata Gezella – Figaj, Natalia Czarnec-
ka, Lidia Krerowicz oraz pan Marcin 
Jakubiak.

„Spotkanie z  dobrą wróżbą” dla 
uczniów młodszych klas   zostało połą-
czone z Dniem Pluszowego Misia, tak 
więc dzieci  ze swoimi pluszakami mo-
gły  uczestniczyć w grach i zabawach 
przygotowanych specjalnie dla nich na 
tę okoliczność. 

Starsi uczniowie oprócz udziału w 
humorystycznych i zabawnych wróż-
bach bawili się  i tańczyli w rytmie di-
sco podczas szkolnej dyskoteki. 

Rada Rodziców  przygotowała  dla 
dzieci przepyszne babeczki z wróżbą, 
jak również służyła swoją pomocą  i 
zaangażowaniem, przygotowując, a 
następnie rozdając dzieciom losy i 
soczki. 

Miły nastrój podczas imprezy oraz 
pomoc ze strony wszystkich nauczy-
cieli sprawiły, że uczniowie z chęcią i 
radością uczestniczyli w przygotowa-

nych dla nich zabawach i wróżbach. 

MIKOŁAJKI
Dnia 7.12.2015 r. Samorząd 

Uczniowski zorganizował dla uczniów 
naszej szkoły wyjazd do kina Helios w 
Gnieźnie. 

Młodsi uczniowie obejrzeli baj-
kę pod tytułem „Święty Mikołaj dla 
wszystkich”, a starsi amerykański film 
animowany  w reżyserii Boba Peterso-
na zatytułowany  „Dobry dinozaur”.  

 W kinie pojawił się również Święty 
Mikołaj, który obdarował wszystkie  
dzieci słodkimi upominkami ufundo-
wanymi przez Radę Rodziców.

PRÓBNY SPRAWDZIAN 
SZÓSTOKLASISTÓW

Dnia 8 grudnia 2015 r.  
uczniowie klasy VI przy-
stąpili do ogólnopolskie-
go próbnego sprawdzianu 
szóstoklasisty opracowa-
nego przez Gdańskie Wy-
dawnictwo Oświatowe. 

Jest to forma sprawdze-
nia wiadomości i umie-
jętności uczniów przed 
właściwym testem, który 
będzie przeprowadzony 
w kwietniu 2016 r.

  
 ŻYCIE I KULTURA W 
ŚREDNIOWIECZU

  Dnia 18.12.2015 r. grupa artystyczna  
Rekonstrukto przedstawiła uczniom z 

klas I – VI pokaz historyczny pt. „Ży-
cie i kultura w średniowieczu”. 

Dzieci dowiedziały się  jak przebie-
gało pasowanie giermka na rycerza 
oraz jakie kary stosowano za określone 
przewinienia. 

Uczniowie zapoznali się również z 
rekwizytami i strojem średniowiecz-
nego rycerza. 

Ta wyjątkowa lekcja historii bardzo 
zaciekawiła dzieci i rozbudziła ich wy-
obraźnię.

DZISIAJ W BETLEJEM 
WESOŁA NOWINA

Boże Narodzenie dla większości 
z nas to najpiękniejszy i najbardziej 
oczekiwany okres w roku. Zgodnie z 
wielowiekową tradycją obchodzimy 
je niezwykle uroczyście, pamiętając o 
wszystkich związanych z nim obycza-
jach.

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 
im. Polskich Olimpijczyków także za-
pragnęli godnie uczcić święta Bożego 
Narodzenia. Po raz  kolejny przygoto-
wali dla swoich kolegów, pedagogów 
oraz pracowników szkoły jasełka.

Program zaprezentowany przez 
uczniów klasy IIIa wprowadził uczest-
ników spotkania w uroczystą, świą-

teczną atmosferę. 
Po części artystycznej dyrektor 

szkoły pan Jarosław 
Kaniasty podzięko-
wał młodym artystom 
oraz ich opiekunom 
za przygotowanie in-
teresującego przed-
stawienia. Następnie 
wszystkim zebranym 
złożył ciepłe, serdecz-
ne życzenia z okazji 
nadchodzących świąt 
Bożego Narodzenia.

Uroczystość przy-
gotowały panie: Lidia 
Krerowicz, Teresa 
Górna i Joanna Fre-
lich. 
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