
Podczas  sesji 26 marca miało miejsce uroczyste przekazanie 
nowych insygniów władzy burmistrza i przewodniczącego Rady 
Miejskiej Trzemeszna. Projekt łańcuchów, koloru złotego dla Bur-
mistrza Trzemeszna i koloru srebrnego dla Przewodniczącego 
Rady Miejskiej został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję 
Heraldyczną oraz Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji już w 
październiku ubiegłego roku. Zgodnie z lokalnym statutem nowe 
łańcuchy  uroczyście wręczył Krzysztofowi Derezińskiemu bur-
mistrzowi Trzemeszna oraz Wiesławowi Pokorskiemu Przewod-

niczącemu Rady  najstarszy z trzemeszeńskich radnych - Mikołaj 
Ostrowski. Używany dotychczas łańcuch przewodniczącego rady 
trafił do Muzeum Regionalnego w Trzemesznie, za pośrednictwem 
Andrzeja Leśniewskiego, prezesa Stowarzyszenia Miłośników Za-
bytków Historycznych. Nowe łańcuchy różnią się tylko kolorem. 
Na obu umieszczono wiele elementów związanych z lokalną tra-
dycją. Oprócz herbu Trzemeszna na medalionach widnieje kwiat 
czeremchy, orzeł piastowski i atrybuty świętego Wojciecha. 

Nowe insygnia dla Burmistrza i przewodniczącego Rady Miejskiej

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych,
radosnego, wiosennego nastroju
serdecznych spotkań rodzinnych 

przy świątecznym stole
życzą

Burmistrz 
Miasta i Gminy Trzemeszno

Krzysztof Dereziński

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Trzemesznie

Wiesław Pokorski
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Koncert charytatywny na rzecz mieszkańców Trzemeszna 
poszkodowanych w pożarze

W koncercie charytatywnym na rzecz pogorzelców z Trzemeszna, który został przygotowany z inicjatywy Burmistrza Krzysztofa 
Derezińskiego, wystąpili młodzi muzycy z Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych: Matylda Jacuńska - fortepian, Filip Biront - 
akordeon, Stanisław Majewski - fortepian, Michał Żółkowski - klarnet.. Muzycznej oprawie towarzyszyła akcja plastyczna - wspólne 
malowanie obrazu przedstawiającego trzemeszeńska bazylikę. Gnieźnieński plastyk Zbigniew Pluta wykonał portrety - karykatury 
przybyłych gości, Na zaproszenie Burmistrza na koncert przybyli m.in. Starosta Gnieźnieński Dariusz Pilak, senator Piotr Gruszczyń-
ski, poseł Paweł Arndt, radni Miasta i Gminy Trzemeszno. W czasie koncertu zebrano 2487 zł. 

Dawna Krochmalnia na szklanych negatywach
Na przełomie marca i kwietnia można było zobaczyć w Trzemeszeńskim Domu Kultury kilkanaście czarno-białych fotografii prezen-

tujących pomieszczenia i maszyny dawnej Krochmalni w Trzemesznie.  Zdjęcia na szklanych negatywach wykonane zostały kilkadzie-
siąt lat temu. Do czasów obecnych przetrwały dzięki p. Lucjanowi Wełniakowi. Po zeskanowaniu i cyfrowemu retuszowi,  wydrukowa-
ne w dużym formacie zostały zaprezentowane publiczności.
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I już jesteśmy po WIOSENNYM PRZEBUDZENIU. 22 marca w Domu 
Kultury w Trzemesznie Bartosz Ogrodowicz swoim koncertem dostarczył 
publiczności energii na cały rock. Dynamiczny, progresywno-symfoniczny 
rock w chmurach dymu i błysków świateł wywołał wiele emocji. Mocne i 
ciężkie rytmy urozmaicone klawiszowymi solówkami udowodniły, że Bar-
tosz Ogrodowicz jest nieprzeciętnym instrumentalistą i kompozytorem. Po 
koncercie można było porozmawiać z muzykiem, zapytać o plany i zbliża-
jące się koncerty. Zainteresowanych odsyłam do strony internetowej www.
bartoszogrodowicz.pl

Reprezentanci Zespołu Pieśni i Tań-
ca „Strzecha”  Natalia Łuczyszyn i Mar-
cin Fatla uczestniczyli w Ogólnopolskim 
Turnieju Tańców Polskich  „Mazur 2014” 
w Wieliszewie. W dniach 4- 6 kwietnia 
do Wieliszewa k. Warszawy zjechały się 
najlepsze pary z całej Polski , aby stanąć 
do rywalizacji w kilku kategoriach wie-
kowych. Nasza para turniejowa starto-
wała w kategorii VB , w której zgłosiło 
się 11 par.  W piątek 4 kwietnia od rana 
do wieczora odbyły się eliminacje, gdzie 
pary prezentowały się przed 6 – cio oso-
bowym jury złożonym z najwyższej klasy 
specjalistów  z dziedziny tańców polskich. 
Pary turniejowe w kategorii VB tańczyły 
w dwóch grupach tanecznych prezentując 
kolejno Krakowiaka, Oberka , Kujawiaka 
i Mazura.  Drugi dzień turnieju to sedno 
rywalizacji tanecznych, gdzie pary po ofi-
cjalnym otwarciu turnieju , gdzie patronat 
objął  Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 
Bronisław Komorowski dowiadują się czy 
wezmą udział w zmaganiach finałowych. 

Wielka radość ogarnęła ekipę „Strzecho-
wą” – jesteśmy w finale. To zaszczyt tań-
czyć wśród 6 najlepszych par w Polsce w 
kategorii VB . Zmagania były wyczerpują-
ce i stały na bardzo wysokim poziomie . W 
końcowej rywalizacji para z Trzemeszna, 
której opiekunem był p. Mariusz Zieliń-
ski zajęła 6 miejsce. W tym roku odbędą 
się kolejne konkursy w cyklu Turniejów 
Tańców Polskich, gdzie liczymy na lepsze 
wyniki . W przyszłym roku nasza para 
strzechowa będzie przygotowywana przez 
instruktora Mariusz Zielińskiego do startu  
w klasie VI na Mistrzostwa Polski w Tań-
cach Polskich.  Przygotowanie do turnieju 
to ciężka praca, wymagająca olbrzymich 
umiejętności tanecznych od tancerzy dla-
tego też wielkie gratulacje dla naszej pary .

Zapraszamy jak zwykle do uczestnic-
twa w naszym zespole , a w szczególności 
gimnazjalistów – próby dla gimnazjum w 
każdy wtorek od 14.30 do 15.30 w Domu 
Kultury. 

„Strzecha” na Turnieju Tańców Polskich

Koncert Artystycznego Zespołu 
„Świerszcze” odbył się w sobotę 5 kwiet-
nia 2014 r. w hali Ośrodka Sportu i Rekre-
acji w Trzemesznie. W pięknej wiosennej 
scenografii dziewczęta zaprezentowały 
21 układów tanecznych. Niektóre z nich 
były powtórzone z ubiegłego roku, te któ-
re przyniosły zespołowi najwyższe noty 
na konkursach i festiwalach oraz te które 
cieszyły sie popularnością wśród poublicz-
ności. 11 układów tanecznych Świerszcze 
zaprezentowały po raz pierwszy, były to 
zupełnie nowe choreografie lub na nowo 
opracowane jak „Muzyka  Świerszczyka”, 
bez której nie może obejść się żaden kon-
cert. Popisy młodych tancerek podziwiali 
zaproszeni goście oraz niezawodna trze-
meszeńska publiczność, która oklaskiwała 
głośno poszczególne występy.

Tego wieczoru Zespołowi Świerszcze 
wręczono Medal za Zasługi dla Miasta i 
Gminy Trzemeszno. Wręczenia dokonali 
panowie: Przewodniczący Wiesław Po-
korski, Burmistrz - Krzysztof Dereziński 
i Radny Ludwik Macioł. Za wręczony 
medal w imieniu całego zespołu podzie-
kowała Julka Kuchta. Podziekowania za 
występ z życzeniami dalszych sukcesów 
złożyli wręczający medal, a w imieniu Dy-
rektora Domu Kultury p. Wiesław Delikta. 
Nie zabrakło również życzeń i gratulacji 

od dzieci, rodziców zaproszonych gości i 
przyjaciół.

Artystyczny zespół „Świerszcze” składa 
podziękowania: Radzie Miejskiej, Panu 
Burmistrzowi, naszym kochanym spon-
sorom i firmom: PAROC, Dynea, Orle 
Mont- Bud, Bankowi Spółdzielczemu w 

Trzemesznie, Gospodarstwu Rolnemu Ka-
mieniec, Państwu B.M. Gotowałom,  M.P. 
Jarmuszkiewiczom, G.J. Chełmińskim, 
Dyrektorowi i Pracownikom Domu Kultu-
ry w Trzemesznie, Dyrektorowi i Pracow-
nikom OSiR-u w Trzemesznie, rodzimej 
prasie oraz Rodzicom Świerszczyków.

Wiosenny koncert Świerszczy

Wiosenne przebudzenie - koncert w DK
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Dnia 20 marca w bibliotece w Trze-
mesznie odbyło się spotkanie autorskie z  
pisarką  Agnieszką Frączek. Wzięły w nim 
udział dzieci klas 2 i 3 ze szkół podstawo-

wych w Trzemesznie.
Agnieszka Frączek jest doktorem habi-

litowanym językoznawstwa, germanistką 
i leksykografem. Wykłada na Uniwersyte-
cie Warszawskim. 

W książkach dla najmłodszych popula-
ryzuje wiedzę o współczesnej polszczyź-
nie. W wierszach opowiada o kulturze sło-
wa i rozprawia się z błędami językowymi. 

Jest laureatką Nagrody Edukacja 2008, 
wyróżnienia Duży Dong, przyznawanego 
przez Polską Sekcję IBBY oraz nagrody 
im. Marii Weryho-Radziwiłłowicz. 

Mieszka w Warszawie z mężem Micha-
łem, córką Weroniką i labradorką Daszeń-
ką, a od niedawna także ze stadem kotów: 
Zakrętką, Kolesiem, Franciszką (zwaną 
Fisią) i Asem.

Autorka podczas spotkania  czyta-
ła  fragmenty swoich książek , mówiła o 
najczęściej popełnianych błędach języko-
wych.  Jej książki dla najmłodszych  uczą 

prawidłowej wymowy i pisowni. 
Podczas spotkania w ciekawy  sposób 

opowiedziała jak powstaje książka, poka-
zując swoją jeszcze nie wydaną książkę. 

Zwróciła również uwagę młodych czy-
telników na pracę ilustratora książek, że  
dzięki ciekawym ilustracjom można lepiej 
zapamiętać czytany tekst. 

Spotkania zakończyła odpowiedziami 
na  pytania, które skierowali do Niej mło-
dzi czytelnicy.

Po spotkaniu chętnym rozdawała auto-
grafy. 

W marcu jak to zwykle bywa, najbar-
dziej oczekiwanym dniem jest Dzień Wio-
sny. Już nie mogliśmy się doczekać, kiedy 
znów powitamy ciepłe dni, zaczniemy tre-
nować na boisku i rozpoczniemy prace w 
ogrodzie. Obchody tego dnia zaczęliśmy od 
powitania Pani Wiosny we własnej osobie. 
Potem już porwały nas radosne i pogodne 
wiersze odczytywane przez uczestników. 
Musieliśmy jeszcze na dobre zakończyć 
zimę, więc pognaliśmy wykonaną przez 
nas Marzannę. Odrobinę zmęczeni posi-
liliśmy się zdrowymi, kolorowymi, przy-
gotowanymi przez nas samych kanapkami. 
Następnego dnia, jeszcze w radosnych i 

ciepłych nastrojach, wybraliśmy się na za-
planowana wycieczkę do Poznania. Po do-
jechaniu na miejsce zaczęliśmy od spaceru 
po rynku i podziwiania jego uroków. Po-
goda była wyśmienita, widać, skutecznie 
przegoniliśmy zimę. Zwiedziliśmy jeszcze 
Muzeum Wojska Polskiego i ruszyliśmy na 
Termy Maltańskie. Tam relaksowaliśmy 

się na basenach solankowych, szaleliśmy 
na licznych zjeżdżalniach i weszliśmy na 
pokład statku pirackiego. Dosłownie za-
nurzyliśmy się w tym wodnym świecie na 

dobrych parę godzin. Teraz już z nową, 
wiosenną energią możemy przystąpić do 
pierwszych prac w naszym budzącym się 
do życia ogrodzie.

 Spotkanie autorskie z  pisarką  Agnieszką Frączek

Wiosna w Środowiskowym Domu Samopomocy
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3 maja 2014 po raz dwudziesty trzeci organizowany jest półma-
raton im. Jana Kilińskiego. Organizatorzy zapraszają do udziału 
w biegu głównym (Mogilno-Trzemeszno 21,097 km) oraz dzieci i 
młodzież w biegach krótkodystansowych:
Biegi krótkodystansowe: Stadion Miejski w Trzemesznie 
a) 100 m – dziewcząt i chłopców – rocznik 2006 
b) 200 m – dziewcząt i chłopców – rocznik 2005 
c) 300 m – dziewcząt i chłopców – rocznik 2004 
d) 400 m – dziewcząt i chłopców – rocznik 2003
Start około godz. 9.45.
 
Młodzieżowe Biegi im. Henryka Bisikiewicza – biegi odbywać 
się będą ulicami miasta Trzemeszna z metą na Stadionie Miej-
skim. 
a) 800 m – dziewczęta, rocznik 2001 – 2002 (V-VI) 
b) 1000 m – chłopcy, rocznik 2001 – 2002 (V-VI) 

c) 1000 m – dziewczęta, rocznik 1999 – 2000 (I-II gimn.) 
d) 1200 m – chłopcy, rocznik 1999 – 2000 (I-II gimn.)
Start biegów młodziezowych od godz. 10.20, zakończenie Bie-
gów Młodzieżowych ok. godz. 11.00.
Wśród dzieci i młodzieży będą nagradzane sześć pierwszych 
miejsc z każdej kategorii. Dodatkowo bagate nagrody losowe dla 
wszystkich uczestników biegów: tablety, rower, telefony komór-
kowe, sprzęt sportowy i wiele innych.

Przypominamy iż każdy zawodnik  musi posiadać kartkę z imie-
niem, nazwiskiem, rocznikiem oraz pieczątką szkoły. 
Uroczyste otwarcie godz. 9.15, 

Zapraszamy do udziału.
www.biegkilinskiego.pl

9 maja 2014r. zostanie przeprowadzana akcja honorowego oddawania krwi. Po raz kolejny akcję organizuje klub „Kropelka” 
a stacją krwiodawstwa będzie autokar, który podstawiony będzie przy hali OSiRw Trzemesznie. Zapraszamy wszystkich którzy 
zechcą wesprzeć akcję.

URODZENIA
 
Kowalewska Adrianna (Maciej, Dorota) Trzemeszno
Kledzik Mikołaj (Krzysztof, Agnieszka) Trzemeszno
Szymkowiak Nikola (Piotr, Magdalena) Trzemeszno
Ziółkiewicz Roksana (Radosław, Małgorzata) Trzemeszno
Głowacki Marcel (Dawid, Angelika) Płaczkowo
Kortus Leon (Jacek, Żaneta) Kozłowo
Buzała Stanisław (Marcin, Renata) Trzemeszno
Walczak Hanna (Tomasz, Justyna) Trzemeszno
Maciejewski Ksawery (Marek, Anna) Trzemeszno
Różewicz Oliwier (Dariusz, Magdalena) Trzemeszno
Błaczkowski Eryk (Ryszard, Joanna) Niewolno
Łucka Zuzanna (Krzysztof, Anna) Ochodza

Bembnista Oliwier (Tomasz, Helena) Rudki
Wiśniewska Amelia (Przemysław, Natalia) Trzemeszno
Chmielewski Szymon (Rafał, Justyna)  Zieleń
Furche Tomasz (Piotr, Małgorzata) Popielewo
Skrzypczak Wiktor (Karol, Iwona) Jastrzębowo
Juszczyk Wojciech (Tomasz, Patrycja) Wymysłowo
 
MAŁŻEŃSTWA
 Mierzejewski Grzegorz- Rogowo, Nowicka Elżbieta – Popie-

lewo
 
ZGONY
 Dzięcioł Jerzy- Trzemeszno, 69 lat

Zanotowano w USC - marzec 2014

Akcja honorowe oddawanie krwi „Kropelka”

XXIII Ogólnopolski Bieg im. Jana Kilińskiego o Puchar Firmy PAROC

Zapraszamy dzieci i młodzież z terenu 
Miasta i Gminy Trzemeszno do udziału w 
kolejnym konkursie z cyklu “Trzemeszeń-
skie Talenty 2014”. Konkurs piosenki pod 
hasłem “Wyśpiewaj swój talent” ma na 
celu promowanie młodych talentów wo-
kalnych, umożliwienie im dalszego rozwo-
ju poprzez udział w zajęciach muzycznych 
i konkursach na szczeblu ponad gminnym. 
Konkurs odbędzie się 16 maja 2014 r o 
godz.10.00 w trzemeszeńskim Domu Kul-
tury.

Postanowienia ogólne: Konkurs prze-
znaczony jest dla dzieci i młodzieży: szkół 
podstawowych, gimnazjów, szkół ponad-
gimnazjalnych.

W konkursie oceniani będą soliści i du-

ety,
Warunki konkursu: Uczestnik wyko-

nuje jeden utwór śpiewany, czas występu 
nie może przekroczyć 10 minut, podkład 
muzyczny do utworu wykonywany może 
być przez samego uczestnika lub przez 
osoby towarzyszące (z zaznaczeniem czy 
prezentacja to występ solowy czy zespo-
łowy),podkład muzyczny może być zare-
jestrowany na kasecie magnetofonowej lub 
CD,

Ocena prezentacji: skala głosu, emisja 
głosu, dobór podkładu muzycznego - pod-
kładem nie jest oryginalny utwór z par-
tią wokalną, interpretacja, ogólny wyraz 
artystyczny, dobór repertuaru do wieku 
uczestnika !!!

 Warunki uczestnictwa zgłoszenie przez 
złożenie karty zgłoszenia w podanym ter-
minie w Domu Kultury w Trzemesznie. 
Zgłoszenia można nadsyłać do dnia 12 
maja 2014 r jest to termin ostateczny !!! 
Prosimy dołączyć do karty zgłoszenia tek-
sty wykonywanych utworów . Organizator 
prosi o przestrzeganie w/w, warunków 
zgłoszenia oraz ma prawo do wszelkich 
zmian w regulaminie z wcześniejszym po-
wiadomieniem uczestników.

Organizator zapewnia uczestnikom: 
nagłośnienie (mikrofony, możliwość pod-
łączenia instrumentów), magnetofon, CD.

UWAGA! Kartę zgłoszenia mozna po-
brać ze strony internetowej Domu Kultury 
- www.dktrzemeszno.net.

„Wyśpiewaj swój talent” - konkurs wokalny
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W niedzielę 9 marca 2014r. w hali OSiR 
Trzemeszno odbyły się zawody w ramach  
IV Ligi Szachowej Seniorów Grupy „B”.

Udział w zawodach wzięło 12 zespołów: 
Klub Sportowy Kiliński OSiR Trzemesz-
no, JKSZ-W Jarocin, TTSZ Tęcza Turek, 
OTSz II Ostrów Wlkp, TS-R Hetman II 
Konin, LKS Chrobry III Gniezno, M-G 
UKS Pogoń Nowe Skalmierzyce, KTS-
-W II Kalisz, UKS Smecz II Konin, GKS 

Gorzyce Wielkie, MGOK Gambit Ślesin, 
OTSz III Ostrów Wlkp. Był to pierwszy 
tak duży zjazd w Trzemesznie od ponad 
dwudziestu lat. Arbitrem zawodów był 
Krzysztof Derecki. Rozegrano wczoraj 
rundę ósmą i dziewiątą.Tempo gry:  – dla 
zegarów mechanicznych 60min. / 30pos. + 
30min. na dokończenie partii na zawodni-
ka; -  dla zegarów elektronicznych 60min. 
+ 30sek. obowiązuje zapis do końca partii.  

Wyniki rozgrywek ligowych dostępne na 
stronie internetowej: http://www.chessar-
biter.com/turnieje/2013/tdr_5631/

Niestety naszym przedstawicielom KS 
Kiliński OSiR Trzemeszno nie udał się 
wygrać żadnej rundy.

Organizator:  MiG Trzemeszno, OSiR 
Trzemeszno, Sekcja Szachowa Kiliński 
OSiR Trzemeszno.

M-ce Drużyna PKT Pkt. vs+ Sz.1 Sz.2
1 JKSZ-W Jarocin 17.0 37.0 9;10;11;1;2;3;4;12; 8.0 6.5
2 TTSZ Tęcza Turek 16.0 29.0 7;9;10;11;1;2;3;4; 6.0 4.5
3 OTSz II Ostrów Wlkp. 15.0 32.0 6;7;12;9;11;1;2; 5.5 8.0
4 TS-R Hetman II Konin 11.0 23.0 11;1;2;12;4; 6.0 4.5
5 LKS Chrobry III Gniezno 10.0 24.0 4;12;10;1; 4.5 5.5
6 M-G UKS Pogoń Nowe Skalmierzyce 9.0 24.5 3;8;12; 5.5 8.0
7 UKS Smecz II Konin 9.0 23.0 12;1;2; 3.5 3.0
8 GKS Gorzyce Wielkie 8.0 20.0 2;4;7; 4.0 4.0
9 KTS-W II Kalisz 6.0 20.0 1;2;4; 6.5 3.5
10 MGOK Gambit Ślesin 3.0 14.0 4; 1.0 2.0
11 Kiliński OSiR Trzemeszno 3.0 11.0 4; 2.0 3.0
12 OTSz III Ostrów Wlkp. 1.0 12.5 1.5 1.5

15 marca 2014 r. odbyły się po raz drugi 
Drużynowe Mistrzostwa sołectw i osie-
dli MiG Trzemeszno w tenisie stołowym. 
Do Turnieju przystąpiło 12 drużyn. Swo-
je reprezentacje wystawili: Osiedle nr 1 z 
Trzemeszna, oraz 11 sołectw: Ławki, Nie-
wolno, Rudki, Wydartowo, Kruchowo, Ja-
strzębowo, dwie drużyny z Mijanowa oraz 
trzy drużyny z Gołąbek. 

Drużyny losowo zostały podzielone  na 
cztery grupy. 

I grupa: Niewolno, Wydartowo, Gołąbki 
3,

II grupa: Trzemeszno, Gołąbki 1, Ławki,
III grupa: Gołąbki 2, Kruchowo, Mija-

nowo1,
IV grupa: Mijanowo 2, Jastrzębowo, 

Rudki. 
Zawodnicy grali indywidualnie do 11 do 

3 wygranych setów. W przypadku remisu 
drużyny rozgrywany był debel również do 
3 wygranych setów. 

Najlepszymi w grupach okazały się  
Wydartowo, Trzemeszno, Mijanowo 1 
oraz Jastrzębowo. Drużyny te spotkały 
się z przeciwnikami drużyn, które zajęły 
II miejsce: Wydartowo-Rudki, Trzemesz-
no-Kruchowo, Mijanowo 1-Gołąbki 1, Ja-
strzębowo-Niewolno. Wśród przegranych 
drużyn w grupach spotkały się: Gołąbki 
3-Mijanowo 2, Gołąbki 2-Ławki. 

Do półfinału weszły Osiedla nr 1 w 
Trzemesznie, Rudki , Gołąbki 1 oraz Ja-
strzębowo.

Wyniki półfinałów:
Rudki – Gołąbki 1 4:2
Trzemeszno – Jastrzębowo  3:3  debel 

3:0
Wyniki finałów: o I miejsce rozegrana 

została walka pomiędzy Rudkami a Trze-
mesznem:

Rudki – Trzemeszno 1:3
Walaka o III miejsce:
Gołąbki 1 – Jastrzębowo 2:4

Zajęte miejsca:
I miejsce Osiedla nr 1 Trzemeszno
II miejsce Rudki
III Jastrzębowo
IV Gołąbki 1
V Mijanowo
VI Niewolno
VII Wydartowo
VIII Kruchowo
IX Ławki
X Gołąbki 2
XI Mijanowo 2
XII Gołąbki 3
Wszystkie drużyny sobotnich mi-

strzostw  zostały nagrodzone puchara-
mi dodatkowo drużyny, które zajęły trzy 
pierwsze miejsca otrzymały  nagrody rze-
czowe.Sędzia główny: Agnieszka Mikoła-
jewska. Organizatorzy: MiG Trzemeszno, 
OSiR Trzemeszno, TTS Trzemeszno, SKS 
działające przy ZSOiZ w Trzemesznie.

30.03.2014 w hali OSiR odbył się Turniej 
piłki nożnej halowej drużyn zakładowych. 
Udział w turnieju wzięło pięć reprezenta-
cji: Firmy Cembrit Trzemeszno, Intermar-
che Poznań, PKP Intercity Poznań, Pań-
stwowej Straży Pożarnej z Gniezna oraz 
Urząd Miasta i Gminy z Trzemeszna.  Tur-
niej został rozegrany systemem „każdy z 
każdym”.

Zgodnie z planem turniej rozpoczęliśmy 
o godz. 10.00. Od początku faworytem 
turnieju była reprezentacja Intermarche 
Poznań. Dużą przewagą bramkową po-
konywali swoich przeciwników. Jedynie 

trzemeszeńska drużyna Cembrit zdołała 
objąć wynik remisowy z faworytem (2:2). 
Wysoki poziom gry Intermarche z zdobytą 
ilością 10 pkt. pozwolił objąć I miejsce na 
podium w niedzielnym turnieju. II miej-
sce wywalczyła drużyna Cembrit (8 pkt.). 
Cembrit zdobył  jeden pkt. więcej od re-
prezentacji PSP Gniezno, które uklasyfi-
kowało się na III miejscu. Pozostałe dwie 
drużyny UMiG Trzemeszno oraz PKP 
Intercity Poznań objęły ostatnie miejsca. 
UMiG zdołał jedynie wygrać z z PKP In-
tercity zdobywając tym samym 3 pkt.  i IV 
miejsce w turnieju. PKP niestety nie wy-

walczyło żadnego pkt. 
Wszystkie drużyny otrzymały pucha-

ry Burmistrza MiG Trzemeszno Krzysz-
tofa Derezińskiego oraz dyplomy, które 
Burmistrz osobiście wręczył. Nagrody w 
postaci i nagród rzeczowych  otrzymali 
również: król strzelców – Bartłomiej Hle-
bowski (Itermarche), najlepszy zawodnik 
Marcin Antczak (Intermarche) oraz najlep-
szy bramkarz Michał Szukalski (Cembrit). 

Sędzia główny: Jacek Siwa
Organizator:  MiG Trzemeszno oraz 

OSiR Trzemeszno.

Turniej Piłki Nożnej Halowej Drużyn Zakładowych
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Podsumowanie  ROKU  JULIANA  TUWIMA
*21 lutego br. uczniowie klas piątych 
wzięli udział w konkursie literackim 
poświęconym twórczości Juliana Tuwima. 
Trzyosobowe drużyny reprezentujące 
poszczególne klasy rywalizowały ze sobą 
wykazując się wiedzą dotyczącą utworów 
wielkiego poety. Rewelacyjnie z pytania-
mi konkursowymi radziły sobie  przedsta-
wicielki  kl. Va: 
- Jagoda Białek
- Ewa Kubalska 
- Martyna Wekwerth 
Dziewczęta zdobyły  14 punktów. Repre-
zentanci  klas  Vb i Vc uzyskali bardzo 
podobny wynik (Vb – 8 pkt., Vc – 8,5 

pkt.). Trzecie miejsce zdobyła drużyna Vd 
(5,5 pkt.). Regulamin konkursu przewidy-
wał recytację jednego z wierszy Juliana 
Tuwima. I tu najciekawiej wypadła Jagoda 
Białek, drugie miejsce zajął Eryk Walter 
z kl. Vc . 

Międzynarodowy  konkurs „Kangur  Mate-
matyczny”
*20 marca, pierwszego  dnia  astronomicz-
nej  wiosny,  odbyła się  XXIII  edycja 
Międzynarodowego Konkursu ,,Kangur 
Matematyczny’’. W naszej szkole do 
konkursu przystąpiło 64 uczniów, którzy 
rozwiązywali zadania w 3 kategoriach 
wiekowych:  Żaczek – 4 uczniów, Maluch 
– 31 uczniów  i  Beniamin - 29. Kon-
kurs, jak zwykle, wywołał wiele emocji, 
uczestnicy przez 75 minut zmagali się z 
rozwiązaniem trudnych zadań matema-
tycznych. Na zakończenie każdy otrzymał 
upominek. W tym roku była to układanka 
logiczna. Będziemy z niecierpliwością  
oczekiwać na wyniki, które zostaną ogło-
szone za pięć  tygodni.

Tytuł  MISTRZA SZKOŁY  W  CZYTANIU ZE  
ZROZUMIENIEM  dla  Mikołaja  Korzyckie-
go 
Po  raz  siódmy uczniowie  naszej  szkoły 
wzięli udział  w konkursie  o tytuł  Mi-
strza Szkoły w czytaniu z zrozumieniem . 

Wyłonieni  w  eliminacjach  wewnątrzkla-
sowych  mistrzowie skonfrontowali  swe 
umiejętności. W tym roku Mistrzem Szko-

ły został Mikołaj Korzycki  z klasy VI b, 
który  bezbłędnie rozwiązał test konkurso-
wy. Wśród uczniów klas trzecich najlepiej 
wypadła Wiktoria Wilkosz z kl.III a, na 
poziomie klas czwartych najlepszą okaza-
ła się Aleksandra Kowalewska z kl.IV c, 
wśród piątoklasistów wyróżniła się Nicole 
Brzycka, uczennica kl.Vc.

Młodzież  zapobiega  pożarom!
Od  wielu lat w marcu odbywa się konkurs 
pożarniczy „Młodzież zapobiega poża-
rom”. Tradycją stał się też godny odnoto-
wania  udział w nim reprezentacji naszej 
szkoły. W etapie gminnym  1. miejsce 
zajął Michał Grobelski  z kl. VIc, 3. – 
Eryk  Walter z kl. Vc, 4. – Jakub Durlak 
z kl. IVc. W eliminacjach powiatowych  
najlepiej wypadł  Eryk Walter zajmując  
2. miejsce i zdobywając  kwalifikacje do 
kolejnego  etapu.

Wiosna,  wiosna , ach to ty!
Na jej przybycie oczekiwaliśmy  w rado-
snym podnieceniu od dłuższego czasu,  od 
chwili, gdy panie uczące plastyki ogłosiły 
konkurs na najpiękniejszy  „Wiosenny 
plakat”. 
21 marca przyszliśmy do szkoły w koloro-
wych strojach, które wywoływały salwy 
śmiechu, gdy ktoś mylnie odczytywał za 
kogo przebrana jest dana osoba.  Z samego 
rana  wśród wesołych  rymowanek  i 
przyśpiewek , na boisku szkolnym  została 
spalona  zła i brzydka Marzanna, symboli-
zująca zimę.
Później, podczas dwóch spotkań  między-
klasowych  przedstawicielki Samorządu  
Uczniowskiego przeprowadzały  żartobli-
wy , już wiosenny quiz  ze słodkimi  na-
grodami, a Pani Dyrektor  Krystyna  Kwa-
śniewska   wręczyła wyróżnienia  klasom, 
które wykonały  najwspanialsze plakaty,  
bo piękne  były  wszystkie . W kategorii 
oddziałów  przedszkolnych  zachwycił  
plakat wykonany przez  „zerówkę” A2, 
wśród klas I – III, plakaty  IIIa  i IIc, zaś  
w grupie najstarszej – plakat IVc.
Niezwykle trudne zadanie  miały  panie 
Justyna Lis i Iwona łukomska, które mu-
siały zdecydować o wyborze  najciekaw-
szych prac. 

Spotkanie  z  pisarką
20 marca klasy  III a i III b uczestniczyły 
w spotkaniu z pisarką Agnieszką Frą-

czek - autorką wielu książek dla dzieci, 
które odbyło się w Bibliotece Publicznej 
w Trzemesznie. Oprócz  twórczości dla 
dzieci Agnieszka  Frączek  zajmuje się  
językoznawstwem i  leksykografią. Jest 
pracownikiem naukowym Uniwersyte-

tu  Warszawskiego.  Dowiedzieliśmy się  
jak wygląda życie pisarza i jak powstaje 
książka. Bohaterka  spotkania zwróciła 
uwagę na często popełniane  błędy języ-
kowe, nie tylko  przez  dzieci, ale i  przez 
dorosłych. Po spotkaniu  uczniowie  mogli 
poprosić pisarkę o autograf. 

Sportowe  emocje
23 lutego w naszej szkole  odbyły się  
kolejne  Mistrzostwa Gminne, tym razem 
w koszykówce. Do rywalizacji zgłosiły się 
tylko dwie szkoły:  SP1 i SP2. Jako pierw-
sze do gry przystąpiły drużyny chłopców. 
Już od początku meczu wyraźny prym na 
parkiecie wiodła „Jedynka”, nie pozwa-
lając wyprowadzić  udanej akcji  SP2  z 
własnej połowy. I tak pozostało do końca. 
Chłopcy z  SP 1  zwyciężyli wynikiem   
44:2. 
Podobnie rozegrany został mecz dziew-
cząt. Po szybkich akcjach zakończonych 
celnymi rzutami dziewczęta  zwyciężyły 
– 32:1.
 Mistrzostwa Miasta i Gminy Trzemeszno 
w koszykówce zakończyły się zdecydowa-
nym zwycięstwem SP1 i kolejny  raz dały  
nam  możliwość reprezentowania Gminy 
w zawodach powiatowych.
Składy  reprezentacji:

Dziewczęta - Agata Bloch, Zuzanna 
Zielińska, Natalia Jankowska, Agnieszka 
Kończal, Jagoda Naręgowska, Ewelina 
Wiernowolska, Wiktoria Pawlak, Jagna 
Jatczak, Paulina Gaca, Natalia Hołoga, 
Marcelina Stachowiak, Marta Błaczkow-
ska.
Chłopcy - Alan Ciszak, Bartosz Hęćka, 
Krzesimir Kiełpiński, Mikołaj Korzycki, 
Filip Wojtaszewski,     Amadeusz Bruk, 
Jakub Sęk, Kajetan Powała, Bartosz Liber-
kowski, Maciej Witek, Eryk Walter, Paweł 
Kurtysiak. 
12 i 13 marca wzięliśmy udział w Mi-
strzostwach Powiatu w koszykówce. Tam 
spotkaliśmy najlepsze drużyny:  z Kłecka, 
Gniezna i Witkowa. Poziom zawodów był 
wysoki, szczególnie  za sprawą dziewcząt 
z Witkowa, które reprezentują swoje mia-
sto w rozgrywkach ligowych. Po zakoń-
czeniu rywalizacji i dziewczęta, i chłopcy 
uplasowali  się na  4.miejscu

Do prawdziwie sportowej rywalizacji  
zachęcają nasze drużyny roztańczone „ 
Jedyneczki”.

Wiadomości zebrał szkolny  zespół  redak-
cyjny: Nicole Brzycka, Natalia Jankowska, 

Eryk  Walter
Foto. p. K. Kulik, p. J. Kurtysiak. 
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„Palić, nie palić – oto jest 
pytanie”
Na początku marca uczniowie 
klas piątych wzięli udział w 
konkursie pod hasłem „Palić, 
nie palić- oto jest pytanie”. 
Zadaniem konkursowym tej 
edycji było zaprojektowanie 
grafitti.
Wytypowano po trzy najcie-
kawsze prace z klasy Va i Vb.
Wśród klasowych laureatów 
znaleźli się:
z klasy Va:
-Daniel Ogara                         
-Kamil Skrzypczak  
-Zofia Koteras
z klasy Vb:
-Dobrosława Nitka
-Natalia Nowak
-Alicja Gruszczyńska
Jury w składzie: p. Agnieszka 
Słowińska – Kaszyńska, p. 
Renata Gezella – Figaj oraz p. 
Jarosław Kaniasty zdecydo-
wało, iż naszą szkołę w etapie 
powiatowym będzie reprezen-
towała praca Daniela Ogary. 
Serdecznie gratulujemy.

Losy Bliskich i losy Dalekich 
– życie Polaków w latach 1914 
– 1989
Troje uczniów naszej szkoły: 
Zofia Koteras z kl. Va, Malwi-
na Grylewicz z kl. Vb i Kacper 
Wegner z kl. VIa wzięło udział 
w  V edycji Ogólnopolskiego 
Konkursu Losy Bliskich i losy 
Dalekich – życie Polaków w 
latach 1914 – 1989. 
Uczniowie od listopada 
ubiegłego roku  gromadzili 
potrzebne materiały, zdjęcia 
oraz przeprowadzali wywiady 
i  analizy w celu opracowania 
wybranego przez siebie tematu. 
Powstały trzy bardzo ciekawe 
prace:
-„Życie moich krewnych w 
czasie I i II wojny światowej” - 
autorstwa Zofii Koteras,
-„Wspomnienia z czasów woj-
ny” - opracowane przez Kacpra 
Wegnera,
-„Tylko w Bogu nadzieja…” 
-  wyboru fragmentów pamięt-
nika Apolinarego Grylewicza 
i opatrzenia ich odpowiednim 
komentarzem dokonała Malwi-
na Grylewicz.
  Szkolnym koordynatorem 
konkursu była p. Renata Gezel-
la – Figaj. Podsumowanie etapu 
wojewódzkiego nastąpi w maju 
2014 r. 

Polscy Nobliści 
Dnia 6 marca br. odbył się 
konkurs Polscy Nobliści. 
Konkurs został przygotowa-
ny dla uczniów klas piątych 
i szóstych. Uczestniczyło w 
nim dziesięcioro dzieci. Celem 
konkursu było zapoznanie 
uczestników z biografią na-

szych polskich Noblistów.  
Konkurs składał się z trzech 
części. Pierwsza część to test 
pisemny, który zawierał 10 
pytań.  Druga część to ustne 
odpowiedzi uczestników na 
3 pytania. W ostatniej części 
uczniowie mieli za zadanie 
przyporządkować portretom 
karykatur konkretne imiona i 
nazwiska Noblistów. 
Po podliczeniu punktów oka-
zało się, że największą wiedzą 
wykazali się:
-Wiktoria Trzcińska – 18 pkt
-Zosia Koteras          - 17,5 pkt
-Kacper Wegner        - 16 pkt
-Kamil Skrzypczak   – 15 pkt.
Wszyscy laureaci otrzymali 
dyplomy i nagrody książkowe, 
a pozostali uczestnicy dyplomy 
i upominki. Konkurs przygo-
towały:  p. Anna Wołowicz i p. 
Aldona Trzcińska.

Wielki sukces przedszkolaków
W czwartek 20 marca 2014 r.  
odbyła się I edycja Gminnego 
Konkursu recytatorsko-mu-
zycznego ,,Wiosna w wierszu 
i piosence”. Organizatorem 
imprezy było Przedszkole 
nr 1 im. Chatka Puchatka w 
Trzemesznie. Do konkursu 

zaproszono gminne przedszko-
la oraz oddziały przedszkolne.  
Warunkiem wzięcia udziału 

w konkursie było przygotowa-
nie 7- minutowego występu o 
tematyce wiosennej. 
Nasi przedszkolacy również 
zaprezentowali swoje umiejęt-
ności. Grupa „Krasnoludków”  
przygotowana przez panią 
Izabelę Schillak –Rodak zajęła 
I miejsce w kategorii wyraz 
sceniczny, natomiast grupa 
,,Biedronek” przygotowana 
przez panią Agnieszkę Ma-
jerowicz zajęła II miejsce w 
kategorii aranżacja poetycko-
-teatralna.
Impreza odbyła się w restau-
racji Magnolia i przyniosła 

dzieciom wiele radości.
Zdjęcie 1010394
Zdjęcie 0005

Dzień Wiosny
21 marca 2014 r. uczniowie 
naszej szkoły radośnie i ży-
wiołowo świętowali nadejście 
kolejnej pory roku.
Tego dnia na boisku szkolnym 
miała miejsce rywalizacja 
międzyklasowa mająca na celu 
pożegnanie Zimy i powitanie 
Wiosny.
Jury oceniało poszczególne 
klasy w następujących konku-
rencjach:
- przygotowanie najpiękniejszej 
Marzanny,
- sadzenie kwiatów,
-ułożenie puzzli,

-zbieranie śmieci w ramach 
wiosennych porządków,
-dekorowanie listkami tronu 
dla Pani Wiosny,
-przebranie jednej uczennicy za 
Panią Wiosnę,
-zapisanie jak największej 
liczby wyrazów kojarzących się 
z wiosną.
Jury w składzie: p. Lidia 
Krerowicz, p. Joanna Zieliń-
ska, p. Agnieszka Balcerek, p. 
Katarzyna Czarnecka oraz p. 
Jarosław Kaniasty po podsu-
mowaniu wszystkich  punktów 
zdecydowało, iż pierwsze miej-
sce ex aeqvo przyzna trzem 
klasom: III, Va i Vb. 
Przedstawiciele w/w grup 
odebrali dyplomy i piękne 
kwiaty doniczkowe. Pozostałe 
klasy otrzymały wyróżnienia. 
Wszystkim uczniom za zaan-
gażowanie, zapał oraz pomy-
słowość przekazano słodkie 
upominki ufundowane przez 
Radę Rodziców.
Imprezę uświetniły występy 
dzieci z Oddziałów Przedszkol-
nych Oa i Ob przygotowane 
pod kierunkiem p. Agnieszki 
Majerowicz oraz p. Izabeli 
Schillak Rodak.
Organizatorem była p. Hanna 
Skrobiszewska.
Zdjęcia
Zosia Janka – najpiękniejsza 
Pani Wiosna
Wiosenny taniec Krasnoludków 
Biedroneczki w piosence Majki 
Jeżowskiej 

Mło-

dzież zapobiega pożarom
Dnia 14 marca 2014 r. w 
świetlicy Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Trzemesznie odby-
ły się miejsko-gminne elimina-
cje Ogólnopolskiego Turnieju 
Wiedzy Pożarniczej pod 
hasłem „Młodzież Zapobiega 
Pożarom”. 
W konkursie wzięło udział 21 
uczestników w dwóch kate-
goriach wiekowych: szkoły 
podstawowe i gimnazja.            
W pierwszej części uczniowie 
rozwiązywali testy, a następnie 
czworo najlepszych uczestni-
ków w każdej grupie rywalizo-
wało w finale ustnym. 
Naszą szkołę reprezentowa-
ły Zofia Koteras i Wiktoria 
Trzcińska. Zosia  odniosła duży 
sukces, gdyż zajęła II miejsce 
w kat. szkół podstawowych i 
zakwalifikowała się do etapu 
powiatowego.   
  
  Zwycięzcy oraz uczestnicy 
otrzymali nagrody rzeczowe 
oraz upominki w postaci pleca-
ków, piłek do kosza, zestawów 
do pływania, materiałów pro-
mocyjnych gminy Trzemeszno. 
Nagrody wręczali:  Dariusz 
Jankowski – zastępca Burmi-
strza Miasta i Gminy Trze-
meszno, mł. bryg. Jacek Micha-
lak – Komendant Powiatowy 
Państwowej Straży Pożarnej 
w Gnieźnie, st. kpt. Adam Do-
magalski – naczelnik wydziału 
kontrolno - rozpoznawczego  
KP  PSP w Gnieźnie i dh Gra-
żyna Kachniarz – prezes OSP 
Trzemeszno.

Kolejny sukces Zosi
Dnia  22 marca 2014 r. w 
Gminnym Ośrodku Kultury 
w Niechanowie odbyły się  
eliminacje powiatowe Ogólno-
polskiego Turnieju Wiedzy Po-
żarniczej „Młodzież Zapobiega 
Pożarom”. 
W finale powiatowym  w trzech 
kategoriach wiekowych udział 
wzięło 39 osób, reprezentu-
jących sześć gmin naszego 
powiatu. Gminę Trzemeszno 
reprezentowała m.in. Zofia Ko-
teras - uczennica naszej szkoły. 
Tym razem Zosia okazała się 
bezkonkurencyjna i w swo-
jej kategorii była pierwsza, 
kwalifikując się tym samym do 
eliminacji wojewódzkich, które 
w tym roku rozegrane zosta-
ną w Malanowie koło Turku. 
Wszyscy laureaci otrzymali 
dyplomy oraz sprzęt turystycz-
no-sportowy.
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Gimnazjalne wieści:
28.02. - wieczorek poetycki „Miłosne 

kreskówki” zorganizowany przez panie 
N.Woźniak i B.Marciniak. Oprócz recyta-
cji poezji miłosnej uczniowie wykonali też 
walentynki. Wyróżniono prace M.Ryndak, 
D.Włodarczyki A.Lange.

6.03. - uczniowie klas I i III obejrzeli w 
Gnieźnie spektakl „Dziady” w wykonaniu 
aktorów Wrocławskiego Teatru Edukacji.

7.03. - Dzień Kobiet – chłopcy obdaro-

wali soje koleżanki kwiatami lub słodycza-
mi; nauczyciele, a przede wszystkim na-
uczycielki, obejrzeli program artystyczny 
w stylu lat 20- tych, przygotowany przez 
uczniów pod kierunkiem p.p. A.Michalik i 
D.Kaniewskiej.

14.03. -  to Międzynarodowy Dzień 
Liczby Π – były zagadki, cukierki i prze-
pyszne ciasta.

17.03. -  drugoklasiści w kinie „Waw-
rzyn” w Mogilnie obejrzeli film „Kamie-
nie na szaniec”.

18.03. i 20.03. - w ramach MWS odbyły 
się turnieje trójek koszykarskich dziewcząt 
i chłopców.

19.03. - zebranie z rodzicami.
21.03. - udział Kantaty w VII Przeglą-

dzie Piosenki Poetyckiej „Poszukiwania” i 
III nagroda dla Kingi Błaczkowskiej z III 
E.

21.03. - Dzień Wiosny – dzień błękitu i 
wiosennych sałatek. W konkursie na wio-
senną sałatkę wygrała ekipa „master che-
fów” z II B, drugie miejsce zajęła II A , 
trzecie III E.

21.03. - Uczniowie klas II E i III F brali 
udział w Wiosennym Konkursie Geogra-
ficznym „Tam gdzie rośnie pieprz i wa-
nilia” zorganizowanym przez p.E.Bart-
kowską. I miejsce zajął A.Makowski, II 
– P.Schillak.

26.03. - podczas VI Festiwalu Piosenki 
Niemieckiej nasze gimnazjalistki odniosły 
wielki sukces – Marika Jaskuła zajęła II 
miejsce, a Kinga Błaczkowska III miejsce.

27.03. - z okazji Międzynarodowego 
Dnia Teatru odbył się Konkurs Wiedzy 
o Teatrze. Jury, w skład którego wcho-
dziły panie E.Bartkowska (organizator), 
M.Paczkowska i B.Marciniak przyznało 
miejsca: I – K.Hernacka i D.Hapońska, II 
– B.Głowala i K.Dobrowolska, III – A.Na-
skręt i D.Zarada.

28.03. - grupa gimnazjalistów z projektu 
„Uczeń online” uczestniczyła w wykładzie 

i warsztatach zorganizowanych przez Wy-
dział Historyczny UAM w Poznaniu.

Festiwal Projektów
Tradycyjnie uczniowie klas drugich re-

alizują projekty edukacyjne, które prezen-
tują na Festiwalu Projektów. W tym roku w 
sesji zimowej zaprezentowało swe projek-
ty pięć grup. Wybrane przez uczniów te-
maty projektów związane były z różnymi 
dziedzinami wiedzy. 

Na festiwalu powitała wszystkich dru-
goklasistów p. A.Kaczmarek – główny ko-
ordynator projektów.

Pierwsze dwie prezentacje dotyczyły hi-
storii Trzemeszna w latach 1939-45. Były 
to strony internetowe z relacjami i zdjęcia-
mi. Przygotowali je uczniowie klas II B: 
N.Ciszak, B.Jankowski, B.Pietraszewski, 
D.Szoszorek oraz II C : K.Fajfer, P.Psuty, 
W.Dudziak i M.Wójkowski.

Z kolei grupa uczniów z projektu 
„Uczeń on-line” : M.Borys, A.Nowakow-
ski,  D.Nowicki,   D.Górny, K.Gospodarek, 

A.Kubalski, Sz.Łukowski, J.Oświęcimska, 
N.Szczepankiewicz zaprezentowała na-
kręcony przez siebie film. Opiekunem tych 
projektów był p. M.Adamski. Jako czwarta 
zaprezentowała się grupa p. I.Łanieckiej-v.
Gierschewski z projektem „Język rosyj-
ski a polska ortografia”. W skład tej gru-
py wchodzili: S.Bethke, R.Hanczewski, 
H.Harłożyński, D.Jasińska,  L.Kędzierska, 
D.Kretek,  N.Sobiesiak oraz  O.Surówka.

Jako ostatnia prezentację „Welcome to 
London” przedstawiła grupa projektowa 
p.p. T.Petrosyan-Chudzińskiej i A.Nowic-
kiej. Dziewczyny: L.Jakubczyk, J.Dołyk, 
P.Kotwas, K.Mytowska K.Poznachowska, 
D.Szutowicz” oprowadziły” publiczność 
po Londynie.

Należy podkreślić, że wszystkie  prezen-
tacje przekazały publiczności wiele cieka-
wych i pouczających informacji. Kolejny 
Festiwal Projektów odbędzie się w czerw-
cu.

Geograficzny sukces
22 marca 2014 r. w Gimnazjum im. 

Adam Borysa wWitkowie odbył się fi-
nał Międzypowiatowego Konkursu Geo-
graficznego „3 x Atmosfera”. III miejsce 
zajęli uczniowie gimnazjum z kl. III D : 
Weronika Wańkowicz i Wiktor Adamski. 
Opiekunem uczniów była p. Magdalena 
Krzyżaniak – Świątek.

Aby zachować pamięć...
Uczniowie z klas IIID i IIIE tworzą stro-

nę internetową poświęconą historii Trze-
meszna. Aby zachować dla potomnych pa-
mięć o bogatych dziejach miasta, zbierają 
i publikują informacje dotyczące ważnych 
postaci oraz ciekawych wydarzeń z dzie-
jów Trzemeszna. Stronę można odwiedzać 
pod adresem internetowym http://trze-
meszno-promemoria.weebly.com/. Zespół 
redakcyjny tworzą: Kinga Błaczkowska, 
Kacper Bzura, Karolina Kujawa, Amade-
usz Lisiecki, Agnieszka Tamul, Weronika 
Wańkowicz, Łukasz Wekwerth, Paulina 
Wełniak i Jagoda Woźniak.
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Sukces odnieśli przedstawiciele miasta 
i gminy Trzemeszno startujący w sobotę 
22 marca br. w powiatowych eliminacjach 
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożar-
niczej pod hasłem „ Młodzież zapobiega 
pożarom „, które odbyły się w Niechano-
wie. W grupie szkół podstawowych I miej-
sce zajęła Zofia Koteras ze Szkoły Pod-
stawowej Nr 2 w Trzemesznie, drugi był 
Eryk Walter ze Szkoły Podstawowej  Nr 
1 w Trzemesznie. Z kolei w grupie szkół 
gimnazjalnych II miejsce zajął uczący się 
w jednym z gnieźnieńskich  gimnazjów 
Janusz Koteras ( prywatnie brat Zofii ). W 
roku 2012 Janusz zajął pierwsze miejsce 
w grupie szkół podstawowych w Pieka-
rach koło Gniezna i reprezentował powiat 
gnieźnieński w eliminacjach wojewódz-
kich w Ostrowie Wielkopolskim. W roku 
bieżącym eliminacje wojewódzkie zostaną 
rozegrane w Malanowie koło  Turka. 

Laureaci  otrzymali pamiątkowe dyplo-
my oraz sprzęt –  turystyczno- sportowy.

Gośćmi eliminacji byli m.in. Jacek Ko-

walski – prezes Oddziału Powiatowego 
Związku OSP RP w Gnieźnie, mł. bryg. 
Jacek Michalak – Komendant Powiatowy 
PSP w Gnieźnie, wójt gminy Niechanowo 
– Eugeniusz Zamiar.  Przewodniczącym 
jury był st. kpt. Krzysztof Kapciński – do-

wódca Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej 
PSP w Gnieźnie. W jego składzie był m. 
in.  mł. asp. Tomasz Kuliński – dwukrotny 
tryumfator  OTWP na szczeblu central-
nym.  

Tekst i zdjęcie: Piotr  Dzięcielak 

Dnia 1 marca 2014 r. w świetlicy wiej-
skiej w Szydłowie odbyło się spotkanie z 
okazji Dnia Kobiet. Początek spotkania 
miał miejsce o godzinie 18.00.Gości powi-
tała  pani sołtys Jadwiga Daszkiewicz - or-
ganizatorka tegoż spotkania. Impreza była 
jak najbardziej  udana.  Wszystkie Panie, 
które przybyły na spotkanie z Płaczkowa, 
Szydłowa a także spoza obrębu sołectwa 
bawiły się znakomicie przy muzyce w 
wykonaniu Pana Kazia Zająca. W prze-
rwach miedzy tańcami można było napić 
się kawy i skosztować znakomitych ciast 

– oczywiście upieczonych przez nasze pa-
nie , oraz sałatek i bigosu . Były wspólne 
śpiewy . Miło było posłuchać wspomnień 
najstarszych mieszkanek i śpiewów solo 
w wykonaniu Pani Sabiny Maćkowiak z 
Płaczkowa. Pani Sabina umila nam swoimi 
występami solo wszystkie nasze wspólne 
spotkania. Mimo już „swoich lat” nadal 
zadziwia nas  pięknym głosem. No i jesz-
cze te stare, piękne piosenki , które kiedyś 
się śpiewało. 

Bawiliśmy się tak aż  do godziny 22.00.   
Daria Świątek

Sukces młodzieży  z Trzemeszna w powiatowym turnieju wiedzy pożarniczej 

Dzień kobiet w Szydłowie

Jednym z polskich zwyczajów zwią-
zanych z pierwszym dniem wiosny jest 
topienie symbolizującej zimę Marzanny. 
Obrzęd znany jest od co najmniej XV wie-
ku. Już Jan Długosz pisał o tym zwycza-
ju, określając go mianem starodawnego.  

Zgodnie z tradycją ludową, w piątek 21 
marca, dzieci z Przedszkola nr2 im. Misia 
Uszatka pożegnały zimę i powitały wio-
snę.  Wspólne świętowanie rozpoczęliśmy 
od programu artystycznego przygotowa-

nego przez wszystkie grupy przedszkolne. 
Na wiosennej scenie dzieci prezentowały 
wiersze, piosenki, inscenizacje o tematyce 
wiosennej. Szczególnym bohaterem spo-
tkania była Marzanna- symbol mijającej 
zimy, którą dzieci żegnały trochę ze smut-
kiem, a jednocześnie nie kryjąc radości z 
powodu pojawienia się kolejnej pory roku-  
wiosny. Następnie barwnym, korowodem 
dzieci przemaszerowały ulicami miasta, 
przypominając wszystkim o nadejściu 
wiosny. Tegoroczna wiosna  przyniosła 

nam dużo słońca, zieleni, kwiatów i śpie-
wu ptaków. Po powrocie do przedszkola 
dzieci malowały bądź rysowały portrety 
Pani Wiosny.  Wszędzie rozbrzmiewała 
wesoła muzyka. Ten dzień na długo pozo-
stanie w pamięci wszystkich przedszkola-

ków, szczególnie tych, które po raz pierw-
szy brały w nim udział.               

Małgorzata Winiarska
Foto.: Magdalena Płóciniak 

Pierwszy dzień wiosny
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Dnia 20.03.2014 odbyła się 
pierwsza edycja konkursu re-
cytatorsko muzycznego pt. 
„Wiosna w wierszu i piosence” 
zorganizowanego przez Przed-
szkole nr 1 Chatka Puchatka 
w Trzemesznie. Konkurs był 

przeznaczony dla wszystkich 
dzieci z klas zero w szkołach 
podstawowych i przedszkolach 
z Gminy Trzemeszno. Do kon-
kursu prócz Przedszkola nr 1 
Chatka Puchatka przystąpiło 
również Przedszkole nr 2 Misia 
Uszatka, Szkoła Podstawowa nr 
2 im. Polskich Olimpijczyków 
oraz  Niepubliczne Przedszkole 
Słoneczko. Zadaniem uczest-
ników konkursu było zapre-
zentowanie wiersza, piosenki, 
aranżacji taneczno – wokalnej 
itp. O tematyce wiosennej. Ce-
lem konkursu było rozbudza-
nie zainteresowań literackich 
dzieci, kształtowanie postaw 
twórczych, dbałość o kulturę 
słowa, poszukiwanie nowa-

torskich interpretacji znanych 
utworów poetyckich literatury 
dziecięcej, wspieranie i pro-
mocja talentów w naszym śro-
dowisku oraz integracja dzieci 
z Gminy Trzemeszno pocho-
dzących ze środowisk miej-
skich i wiejskich. Do konkursu 
zaproszone zostały wszystkie 
szkoły i przedszkola z terenów 
wiejskich i miejskich Gminy 
Trzemeszno, pragniemy po-
dziękować wszystkim uczest-
nikom, nauczycielom i dzie-
ciom, którzy włożyli ogromną 
pracę w przygotowanie się do 

konkursu. Konkurs rozpoczę-
ła uroczystym powitaniem 
wszystkich uczestników i przy-
byłych gości Teresa Popielarz 
Dyrektor Przedszkola nr 1 w 
Trzemesznie. Uczestnicy wy-
stępowali podzieleni na grupy 
w przygotowanych przez siebie 
aranżacjach taneczno- wokal-
no- recytatorskich. Po wystę-
pach wszystkich zgłoszonych 

grup dla dzieci zostały przygo-
towane ciekawe zabawy a Jury 
w składzie: Dyrektor Domu 
Kultury w Trzemesznie Ma-
riusz Zieliński, Artysta – pla-
styk pracownik Domu Kultury 
Marceli Konieczny, Inspektor 
Oświaty w MIG Trzemeszno 
Mirosław Świerkot, Lucyna 
Korzycka Dyrektor Przedszko-
la nr 2 im. Misia Uszatka w 
Trzemesznie udało się na na-
radę. Decyzją Jury w kategorii 
poetycko – wizualnej:

I miejsce zajęło Przedszkole 
nr 2 grupa „Króliczki”, 

II miejsce: Przedszkole nr 1 
grupa „Motylki”, 

III  miejsce Przedszkole nr 1 
grupa „Misie”,

W kategorii poetycko – mu-
zycznej:

I miejsce Przedszkole nr 2 
grupa „Kruczki”,

II miejsce Niepubliczne 
Przedszkole Słoneczko

III miejsce Przedszkole nr 1 

grupa „Tygryski”,
w kategorii poetycko – ta-

necznej:
I miejsce Przedszkole nr 1 

grupa „Pszczółki”

II miejsce Szkoła Podstawo-
wa nr 2 grupa „Biedronki”,

III miejsce Przedszkole nr 1 
grupa „Króliki”,

W kategorii wyraz scenicz-
ny:

I miejsce Szkoła Podstawowa 
nr 2 grupa „Krasnoludki”

II miejsce Przedszkole nr 1 
grupa „Kangurki”

III miejsce Przedszkole nr 1 
grupa „Biedronki”.

Wszyscy uczestnicy otrzy-
mali nagrody książkowe, do-
datkowo zostały przyznane na-

grody grupowe oraz dyplomy. 
Laureatom serdecznie gratulu-
jemy i życzymy dalszych suk-
cesów artystycznych.

Anna Michalak otrzymała wyróżnienie 
w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym 
ANIOŁ 2013/2014 organizowanym przez 
Ośrodek Działań Artystycznych dla Dzie-
ci i Młodzieży DOROŻKARNIA w War-
szawie. Na konkurs nadesłano 1650 prac 

z 124 placówek w kategorii wiekowej 4-6 
lat przyznano tylko 4 wyróżnienia wśród 
nich znalazła się praca małej artystki Ani z 
Przedszkola nr 1 Chatka Puchatka w Trze-
mesznie. Dziewczynka wyróżnioną pracę 
wykonała na zajęciach prowadzonych w 

przedszkolu dla dzieci uzdolnionych pla-
stycznie. Więcej informacji znajduje się 
na stronie internetowej http://www.aniol.
dorozkarnia.pl , można tam też oglądać 
niezwykłą pracę utalentowanej Ani.

I Edycja Gminnego Konkursu recytatorsko - muzycznego „Wiosna w wierszu i piosence”

Sukces Anny Michalak w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym ANIOŁ 2013/2014
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