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GALA DISCO POLO 30 KWIETNIA 2015
Park BABA w Trzemesznie

Gwiazdą wieczoru był zespół

BOYS

MODEL - MT

Marcin Miller
lider zespołu BOYS

Zabawę do późnej nocy
zapewnił DJ KAMILL

Na scenie zespół
DANIELO

VIZARD

Tłumy fanów
na koncercie  
zespołu BOYS
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Zespół
ŁZY

KONCERT1 maja 2015
Park BABA w Trzemesznie

„Agnieszkę”, „Narcyza” i wiele innych przebojów  
   Zespół ŁZY zagrał w Parku BABA

CONSOLERS z Niemiec

Sara Chmiel
niezwykle charyzmatyczna
wokalistka zespołu ŁZY

Koncert poprowadził 
Mariusz Zieliński
dyrektor Domu Kultury 
w Trzemesznie

Mocne rockowe brzmienie 
zapewnił zespół CALL JANE
z Gniezna

Fantastyczna oprawa 
wizualna i muzyczna 

koncertu

ORGANIZATOREM DWUDNIOWEGO KONCERTU BYŁ 
 DOM KULTURY W TRZEMESZNIE

PATRONAT
BURMISTRZ TRZEMESZNA
RADA MIEJSKA TRZEMESZNA
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TRZEMESZEŃSKIE PREZENTACJE
Koncerty z okazji 33. Dni Trzemeszna to doskonała okazja do zaprezentowania trzemeszeńskich zespołów tanecznych i muzycznych.

30 kwietnia zatańczyły STRZECHA i ŚWIERSZCZE oraz wystąpiły Kluby Seniora ZŁOTY  LIŚĆ i FERAJNA, 1 maja zagrały rockowe zespoły CZARNE ORŁY i TOSTER.

Występ najmłodszej grupy ZPiT STRZECHA

Występ grupy średniej  ZPiT STRZECHA

Występ Artystycznego Zespołu ŚWIERSZCZE

Klub Seniora ZŁOTY LIŚĆ
Klub Seniora FERAJNA

Zespół CZARNE ORŁYZespół TOSTER
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Kolejny Koncert Wiosenny Artystycznego Zespołu „ŚWIERSZ-
CZE” przyniósł Trzemesznianom zgromadzonym w hali OSiR-u 
25 kwietnia 2015 r. radość, szczęście, chwilowe wyzwolenie od 
rzeczywistości. Piękna wiosenna sceneria stworzona na potrzebę 
koncertu przyniosła ukojenie dla duszy i ucztę dla oczu. Obrazu 
tego dopełniły prześliczne kostiumy tancerek, które prezen-
towały się w 21 układach choreograficznych. Koncert trwał 
półtorej godziny, a mnie ten czas zleciał tak szybko i ciekawie, 
nawet nie przeszkadzało twarde siedzonko. Trzeba było dobrze 
śledzić zmieniające się grupy i prezentowane choreografie, żeby 
niczego nie przegapić, bo szkoda byłoby. Niekiedy chwalimy coś 
co jest ładne na obcym terenie, a tu mamy taką perełkę. Żeby 
zrozumieć ten fakt, trzeba zdać sobie sprawę z tego, że jest to 

przedsięwzięcie, 60 dziewczynek na scenie w wieku 4-18 lat daje 
półtoragodzinny występ, jak zawodowe tancerki.
Wiem od Pani prowadzącej zespół, że nie są to dzieci wybierane, 
ważne, że słyszą i mają jakie takie poczucie rytmu. A co by było, 
gdyby to były same dzieci uzdolnione tanecznie. Tym bardziej 
podziwiam ogromną pracę nie tylko taneczną, ale przede 
wszystkim pedagogiczną. Jak te dzieci się zachowują, grzecznie, 
taktownie, są śliczne i pięknie się prezentują.
Gratuluję serdecznie i ogromnie podziwiam. Życzę wielu 
sukcesów na scenach Polski i Europy.

Sympatyczka Zespołu Świerszcze

Wiosenny Koncert ŚWIERSZCZY

Sara Kaźmierska i Świerszcze I otrzymały kwalifikacje na 
Mistrzostwa Europy i świata.

18 i 19 kwietnia odbyły się Otwarte Mistrzostwa Polski 
Federacji WADF w Tańcu Nowoczesnym. Mistrzostwa mia-
ły miejsce w Inowrocławiu, uczestniczyło w nich ok. 1800 
tancerzy, reprezentujących ponad 50 zespołów z całej Polski. 
Przez 2 dni tancerze udowadniali, że zasługują na zaprosze-
nie do udziału w Mistrzostwach Europy i Świata. 

Mistrzowskie występy oceniało kilkuosobowe jury, w 
którym role głównego sędziego pełnił Piotr Galiński - me-
dialna osobowość taneczna. W roli jurora wystąpiła również 
Natalia Madejczyk - uczestniczka i choreograf programu 
„You Can Dance”. Zanim tancerze znaleźli się w wielkim 
finale, musieli przejść kilka rund eliminacyjnych. Świad-
kiem zmagań tanecznych była zgromadzona publiczność. 

To taneczne szaleństwo, widowiskowe choreografie prezen-
towali soliści, duety, miniformacje i formacje w 3 katego-
riach wiekowych: do 11 lat, do 15 lat i powyżej lat 15. W 
wyniku zmagań konkursowych Świerszcze wywalczyły: 

III m. Sara Kaźmierska - Jazz dance solo pow. lat 15 
IV m. Sara Kaźmierska - Contemporary balet solo pow. lat 15  
III m. Świerszczyki - Performdance formacje do lat 8 
IV m. Świerszcze I - Performdance miniformacje pow. lat 15 
VI m. Świerszcze III - Performdance miniformacje do lat 11
VI m. Świerszcze III - Performdance formacje do lat 11 

Do udziału w Mistrzostwach Europy i świata zakwalifiko-
wała się Sara Kaźmierska w dwóch kategoriach tanecznych 
i Świerszcze I. Ogromne gratulacje !  

Udany konkurs zespołu „Świerszcze”
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ZHP informuje
„Dnia 24.04.2015 r. w Zieleniu odbyło się uroczyste ognisko przygotowane dla 10 Drużyny Starszoharcerskiej Polanie. Oficjalna 
zbiórka rozpoczęła się grą terenową, podczas której harcerze musieli wykazać się znajomością alfabetu Morse’a, umiejętnością 
budowania ognisk oraz współpracowania ze sobą. Później przy ogniu czwórka uczestników zbiórki złożyła przyrzeczenie harcer-
skie, stając się w ten sposób pełnoprawnymi harcerzami. Otrzymali oni krzyże harcerskie. Byli to Katarzyna Semrau, Luiza Galus, 
Kinga Kronowiecka oraz Mateusz Woźniak. Po oficjalnej części nadszedł czas na śpiewanie i pieczenie kiełbasek. Wszyscy dobrze się 
bawili, a ognisko uważamy za udane.”

„Strzecha” na Mistrzostwach Polski w Tańcach Polskich 

 W dniach 10-12 kwietnia 2015 r. Natalia Łuczyszyn i Mar-
cin Fatla  tancerze Zespołu Pieśni i Tańca „Strzecha” repre-
zentowali Gminę Trzemeszno i Powiat Gnieźnieński  na

 XV Mistrzostwach Polski w Tańcach Polskich „Mazur” w 
Wieliszewie.  Mistrzostwa organizowane były pod specjalną 
egidą Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Folklorystycz-
nych, Festiwali i Sztuki Ludowej Polskiej Sekcji CIOFF®.

Tancerze ze „Strzechy” uczestniczyli do tej pory w cyklu 
Ogólnopolskich Turniejów Tańców Polskich  w Kategorii 
VB odnosząc szereg sukcesów, o których pisaliśmy w prze-

szłości . Tym razem na Mistrzostwach Polski Natalia i Mar-
cin zadebiutowali w kategorii VI OPEN.

W konfrontacji z obecnie najlepszymi parami w Polsce z 
takich ośrodków jak : Warszawa, Kraków , Gdańsk w tej ka-
tegorii zajęli VI miejsce .

Para przygotowana została przez p. Mariusza Zielińskie-
go kierownika i instruktora zespołu „Strzecha”.  To wielkie 
wydarzenie dla naszego miasta, które pokazało najwyższy  
poziom  naszej działalności w popularyzacji folkloru i tań-
ców narodowych . 
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„Wyprawa do Krainy Zdrowia” – to 
Gminny Przegląd Plastyczno- Muzyczny  
organizowany w Przedszkolu nr2 im. Misia 
Uszatka w Trzemesznie organizowany od 
10 lat. Główne cele przeglądu to: populary-
zowanie zdrowego stylu życia, mobilizowa-
nie do aktywnego spędzania wolnego czasu 
i do zdrowego odżywiania się. W promocji 
zdrowego stylu życia pomagał nam Tygo-
dnik – Przemiany na Szlaku Piastowskim, 
który sprawował patronat medialny nad 
naszą imprezą od 10 lat, za co bardzo gorą-
co dziękujemy. Szczególne podziękowania 
kierujemy w stronę Renaty Pałuc-
kiej i Zbigniewa Kwiatkowskiego.  
Naszą imprezę wspierała również 
bardzo gorąco propagatorka zdro-
wego stylu życia Beata Byttner- le-
karz pediatra, przy współpracy z 
Dorotą Białek – lekarzem internistą. 
Dzięki hojności firmy IZOTRANS 
dzieci otrzymywały przepiękne na-
grody, za które składamy bardzo 
gorące podziękowania.  Podczas 
corocznych spotkań, towarzyszył 
młodym wykonawcom burmistrz  
Trzemeszna - Krzysztof Dereziński, 
który  zachęcał wszystkich do czyn-
nego uprawiania sportu. Wielokrot-
nie gościliśmy właściciela księgarni 
„Regionalna” Jacka Chudzińskiego, który 
również jest zwolennikiem i propagatorem 
zdrowego stylu życia.

 Tegoroczny X Jubileuszowy Gminny 
Przegląd Plastyczno- Muzyczny „Wyprawa 
do Krainy Zdrowia”  odbył się w czwartek 
9 kwietnia 2015r. W Jury zasiadali: bur-
mistrz Trzemeszna Krzysztof Dereziń-
ski, sekretarz Trzemeszna Edyta Kubiak, 
pediatra Beata Byttner, przewodniczący 
Rady Rodziców Przedszkola nr2 Dariusz 
Pawełczak, właściciel księgarni „Regional-
na” Jacek Chudziński, dyrektor Przedszko-
la nr2 Lucyna Korzycka.  Na przedszkol-
nej scenie występowały dzieci: z Zespołu 
Szkół im. Powstania Wielkopolskiego w 
Kruchowie, z Przedszkola nr 1 im. Chat-
ka Puchatka w Trzemesznie i Przedszkola 
nr 2 im. Misia Uszatka w Trzemesznie. 

Po wysłuchaniu wiersza Juliana Tuwima 
„Recepta na zdrowie”  na magicznej sce-
nie pojawiały się kolejno wszyscy mali 
wykonawcy. „Koguciki” dzieci 3-4 letnie 
z Przedszkola nr 2 , przygotowane przez 
Annę Obarę, „Uszatki”- dzieci 5-6 letnie 
z Przedszkola nr 2, przygotowane przez 
Angelikę Mroczkowską, „Oddział Przed-
szkolny- Kruchowo” dzieci 5-6 letnie 
przygotowane przez Elżbietę Holak. „Za-
jączki” dzieci 3-4 letnie z Przedszkola nr 2, 
przygotowane przez Mirosławę Błaszczyk 
i Monikę Antas. „Kruczki” dzieci 4-5 let-

nie z Przedszkola nr2 przygotowane przez 
Małgorzatę Winiarską. „Motylki” dzieci 
5-6 letnie z Przedszkola nr1, przygotowane 
przez Karolinę Pilarowską.  „Wiewiórki” 
dzieci 6- letnie z Przedszkola nr2, przygo-
towane przez Grażynę Durską i Magdale-
nę Luzar. „Króliki”- dzieci 4-5-6 letnie z 
Przedszkola nr1, przygotowane przez Ma-
rię Jagłę. „Króliczki” dzieci 4-5 letnie z 
Przedszkola nr2, przygotowane przez Ka-
tarzynę Lange. „Wróbelki” dzieci 3-4 let-
nie z Przedszkola nr2, przygotowane przez 
Anetę Maj- Jędrzejewską. „Misie” dzieci 
5-6 letnie z Przedszkola nr1, przygotowa-
ne przez Mirosławę Wegner.„Żabki” dzieci 
3-4 letnie z Przedszkola nr2, przygotowane 
przez Martę Wieczorek i Katarzynę Wie-
czorek. 

 Wszyscy mali wykonawcy zostali na-

godzeni gromkimi brawami. Nie zabrakło 
również zabaw relaksacyjnych, zagadek,  
quizów skierowanych do widzów i arty-
stów. Dzieci z wypiekami na twarzach  roz-
wiązywały kalambury prezentowane przez 
członków Jury. Po krótkiej naradzie Jury 
uznało, że wszystkie dzieci zaprezentowa-
ły wybrane przez siebie piosenki, na miarę 
swoich możliwości i umiejętności. Wszyscy 
artyści byli wspaniali i zasługują na nagro-
dy. Dzieci otrzymały: jubileuszowe znacz-
ki, pamiątkowe dyplomy oraz książki. Pani 
dyrektor Lucyna Korzycka  w imieniu Spo-

łeczności Przedszkola nr2 im. Misia 
Uszatka w Trzemesznie wręczyła 
wszystkim członkom Jury Podzię-
kowania za 10 letnią współpracę i 
pomoc przy organizowaniu impre-
zy. Członkowie Jury zostali obda-
rowani pamiątkowymi figurkami z 
gliny, symbolizującymi różnorodne 
dyscypliny sportowe, najchętniej 
uprawiane przez przedszkolaków. 
Zabierając głos burmistrz Krzysz-
tof Dereziński stwierdził, że dzięki 
naszej „Wyprawie do Krainy Zdro-
wia” udało się zaobserwować duże 
zainteresowanie  sportem i zdro-
wym stylem życia. Coraz więcej 
mieszkańców Trzemeszna bierze 

udział w imprezach sportowych i czynnie 
uprawia wiele dyscyplin sportowych np. 
bieganie, tenis, piłka nożna, i wiele innych. 
Dzieci promują ruch na świeżym powietrzu 
i zachęcają do takiej formy odpoczynku 
rodziców. Pani dyrektor otrzymała z rąk 
Dariusza Pawełczaka, współwłaściciela 
firmy IZOTRANS, pamiątkową statuetkę. 
Na zakończenie części oficjalnej przeglądu 
wszyscy dorośli wykonali hymn przeglą-
du „Taki mały, taki duży może zdrowym 
być”. Nie zabrakło również słodkiego po-
częstunku przygotowanego w salach zajęć. 
Imprezę przygotowały i poprowadziły: 
Małgorzata Winiarska, Magdalena Luzar 
i Grażyna Durska. Organizatorki dziękują 
wszystkim dorosłym i dzieciom  za udział i 
pomoc w zorganizowaniu przeglądu.  

 Małgorzata Winiarska
 Foto.: Magdalena Luzar                    

X Jubileuszowy Gminny Przegląd Plastyczno- Muzyczny „Wyprawa do Krainy Zdrowia”

W 20. edycji organizowanego przez Dom 
Kultury w Trzemesznie konkursu „Zwycza-
je wielkanocne” wzięło udział ponad 110 
uczestników. Rozstrzygnięcie i wręczenie 
nagród odbyło się 31 marca 2015 r. Jury przy-
znało nagrody w następujących kategoriach:
Kategoria: Przedszkola
Kacper Pawełczak,Mateusz Nowak, Pola 
Talaga, Jakub Weber, Dominik Bielaś
Szkoła Podstawowa kl. I-III
„Stroiki”
I Zofia Szafrańska
II Katrin Różewska

III Olga Koperska
„Pisanki”
I Wiktoria Różalska
II Dominika Wegner
„Kartka świąteczna”
I Jennifer Baranowska
II Jakub Duniecki
III Marcelina Firek
Szkoła Podstawowa kl. IV-VI
„Pisanka”
I Nicoletta Torcz
II Gracjan Szmyt
III Jagoda Hofmann

„Stroik”
I Hubert Cichy
II Weronika Wiśniewska
III Agata Koteras
„Kartka świąteczna”
I Roksana Marciniak
II Daria Kłysz
III Emilia Ferenc
Gimnazjum
Dominika Łukomska, Kacper Wegner, Nata-
lia Wiśniewska

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali 
nagrody.

Konkurs „Zwyczaje wielkanocne” rozstrzygnięty
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Środowiskowy Dom Samopomocy informuje
Ostatni miesiąc upłynął w naszym Ośrodku głównie pod zna-

kiem świąt wielkanocnych. W marcu odbyły się warsztaty z sia-
na, których organizatorem była pani Irena Ostrowska-Tycka. We 
wspólnym gronie, przy stołach zastawionych kolorowymi wstąż-
kami, wydmuszkami, różnego rodzaju materiałami i oczywiście 
sianem zabraliśmy się do pracy. Uczestnicy wspólnie z zaproszo-
nymi członkami swoich rodzin nauczyli się jak stworzyć świą-
teczne ozdoby z siana. Efekty naszej pracy możecie podziwiać na 
zdjęciu, są tutaj wielkie zające, kury oraz stroiki i wieńce.

7 kwietnia, czyli już po przerwie świątecznej, przyszedł czas, 
abyśmy to my wspólnie zasiedli do wielkanocnego śniadania. 
Tego dnia również postanowiliśmy uczcić 10. rocznicę śmierci 
Jana Pawła II. Podczas występu, który przygotowali Uczestnicy 
wspólnie z panem Wojciechem Wrzeszczyńskim oraz panią Ireną 

Ostrowską-Tycką, odczytano poezję poświęconą naszemu papie-
żowi i odśpiewano pieśni specjalnie wybrane na tę okazję. Nie mo-
gło zabraknąć „Barki”, która zaśpiewana z energią i prosto z serca, 
cudownie zabrzmiała w murach dawnego „Łazarza”.

Następnego dnia również miało miejsce ważne wydarzenie, 
chociaż o zupełnie innym charakterze. Odbyła się u nas zabawa 
dyskotekowa z konkursami, na którą zaprosiliśmy naszych przy-
jaciół z gimnazjum. Była głośna i skoczna muzyka oraz liczne 
konkursy, przy których mieliśmy dużo śmiechu. Za zorganizo-
wanie i poprowadzenie imprezy musimy podziękować naszemu 
Uczestnikowi – Piotrowi Kabacińskiemu oraz panu Wojciechowi 
Wrzeszczyńskiemu. Dziękujemy również gościom za przybycie i 
fantastyczną wspólną zabawę.

Tekst: Joanna Walda
Zdjęcia: Renata Kuchta

Podobnie, jak co roku Trzemeszeński Klub Abstynencki,
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

Placówka Wsparcia Dziennego oraz Szkoła Podstawowa nr 1 zor-
ganizowały tradycyjne obchody „Dnia Trzeźwości”. Główna uro-
czystość odbyła 30. 03. 2015 r. w DK Trzemeszno pod hasłem: 

„Trzeźwość- droga do wolności”. Podczas spotkania - spektakl 
profilaktyczny przedstawiły dzieci z kółka teatralnego PLACÓW-
KI WSPARCIA DZIENNEGO a wszyscy zebrani mogli zobaczyć 
również plakaty konkursowe, które zostały w tym roku także 
przygotowane w oparciu o hasło przewodnie obchodów. Wszyscy 
aktorzy biorący udział w przedstawieniu otrzymali od organizato-
rów słodkie prezenty a młodzi artyści, którzy przygotowali plaka-

ty profilaktyczne otrzymali nagrody oraz wyróżnienia. 
19.04.2015 r. natomiast podopieczni Placówki Wsparcia Dzien-

nego w Trzemesznie wzięli udział w VIII Sztafecie Trzeźwości 
Powiatu Gnieźnieńskiego. Trasa sztafety przebiegała przez Wit-
kowo, Niechanowo, Żydowo, Czerniejewo, Pawłowo, Mieleszyn, 
Zdziechowę, Łubowo i Gniezno ... meta jak w latach ubiegłych 
znajdowała się na Wzgórzu Lecha w Gnieźnie. 

Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział, mile spę-
dzony czas a także wspaniałą formę sportową i artystycznie wy-
konane transparenty.

„Trzeźwość- droga do wolności”
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Chór „Kantata” ma już 15 lat!
W sobotę, 18 kwietnia 2015 r. 

o godzinie 17.00 w hotelu Pietrak 
w Trzemesznie, nasz Chór “Kantata”, pod 
kierunkiem pani Kamili Wesołowskiej 
wraz z Dyrekcją Gimnazjum - panią Da-
nutą Derezińską i panem Sławomirem 

Kupsiem, zorganizował Jubileusz 15-lecia 
istnienia naszego chóru. W jego szeregi 
wchodzi obecnie 25 uczniów trzemeszeń-
skiego Gimnazjum, Liceum oraz kilku 
uczniów ze szkół  spoza naszego miasta. W 
uroczystościach wzięło udział wielu zna-
mienitych gości - przedstawicieli władz 
naszego miasta - burmistrz Trzemeszna - 
pan Krzysztof Dereziński, wiceprzewodni-
czący komisji finansowej - pan Mieczysław 
Chojecki oraz skarbnik gminy Trzemeszno 
-pani Alina Kociemba, dyrektor Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych 
w Trzemesznie - pani Maria Sobieszaki 
wicedyrektor - pani Ilona Adamska, byli 
dyrektorzy Szkoły - pani Zofia Maty-
siak-Walter oraz pan Włodzimierz Losik, 
przedstawiciele Rady Rodziców naszego 
Gimnazjum, Grono Pedagogiczne oraz 
sponsorzy i sympatycy naszego chóru. Nie 
mogło oczywiście zabraknąć także byłych 
członków Kantaty oraz rodziców obecnych 
chórzystów. Wzruszeniom towarzyszącym 
podczas życzeń i występu nie było końca. 
Młodzi śpiewacy stanęli na wysokości za-
dania prezentując wyjątkowy występ ar-
tystyczny w formie mini-musicalu, który 
poruszył serca naszych słuchaczy. 

Drzwi Otwarte w Gimnazjum po raz trzeci.
Już po raz trzeci gościliśmy szóstokla-

sistów z trzemeszeńskich szkół podstawo-
wych. Tym razem 30 marca odwiedziło 
nas około 100 uczniów z SP 1 i SP 2. Sta-
raliśmy się pokazać, co dzieje się w naszej 
szkole. Czas przeznaczony na prezentację 
był ograniczony do 3 godzin, więc w tym 

roku skupiliśmy się na językach: angiel-
skim, niemieckim i rosyjskim, fizyce, 
chemii, matematyce. Zaprezentowaliśmy 
także sukcesy, jakie osiągnęli gimnazja-
liści  w różnych dziedzinach w tym roku 
szkolnym. Sześć grup, czyli uczniów  sze-
ściu klas szóstych, oprowadzali  przyszli 
koledzy – gimnazjaliści z klas pierwszych, 
drugich i trzecich. Każda grupa miała oka-
zję w ciągu 30 minut poznać podstawowe 
zwroty w języku rosyjskim i niemieckim. 
Nauczycielami byli tym razem uczniowie 
gimnazjum, ale bacznie słuchali ich na-
uczyciele.

Najwięcej emocji wzbudziły chemia i fi-
zyka, gdzie starano się uczniom wyjaśnić 
wiele zjawisk otaczającego ich świata. Z 
wielką ciekawością oglądali też różne pre-
paraty pod mikroskopami elektrycznymi. 
Okazało  się, że i matematyką można się 
bawić, rozwiązując rebusy i łamigłówki. 

Na zakończenie Dyrektor S.Kupś wrę-
czył podziękowania za udział i przedstawił 
ofertę szkoły na rok 2015 / 16. Działalność 
pozaszkolną przedstawiła p. M.Stankow-
ska - opiekun Samorządu Uczniowskiego, 
a M.Borys i M.Ręklewski zaprezentowali 
się w recytacji bajek rosyjskich, M.Jaskuła 
w piosence niemieckiej i  grupa projektowa 
z II E w spektaklu „Hamlet’s Halloween” 
po angielsku. 

Koordynatorem III Drzwi Otwartych 
w Gimnazjum była p. I.Łaniecka-v.Gier-
schewski. W organizacji tego przedsię-
wzięcia aktywnie uczestniczyli również 
p.p. A.Bielak, D.Derezińska, A.Kaczma-
rek,  D.Kaniewska, M.Krzyżaniak- Świą-
tek, K.Liberkowska, B.Łukiewska, B.Mą-
dry, A.Nowicka, A.Siwińska,  N.Woźniak, 
K.Wynarowicz oraz wielu gimnazjalistów, 
którym dziękujemy za poświęcenie swoje-
go wolnego czasu.

 Najlepsi w Turnieju Coca Cola Cup 2015
W środę 26 marca na boisku “Orlik” w 

Trzemesznie rozegrano I rundę elimina-
cyjną tegorocznej edycji Coca Cola Cup. 
W zawodach udział wzięły reprezentacje 
szkół gimnazjalnych z Trzemżala, Miele-
szyna i Trzemeszna.

W pierwszym meczu spotkały się dru-
żyny z Trzemżala i Mieleszyna. W bardzo 
wyrównanym spotkaniu lepsi okazali się ci 
pierwsi. W następnym pojedynku Gimna-
zjum z Trzemżala zostało jednak pokonane 
przez trzemesznian, a w ostatnim meczu 
pomiędzy Trzemesznem a Mieleszynem 

padł remis. W związku z tym zwycięstwo 
odnieśli trzemeszeńscy  gimnazjaliści i 
tym samym awansowali do kolejnej rundy.

Skład reprezentacji Gimnazjum w 
Trzemesznie: Bartosz Hęćka, Sebastian 
Ferenc, Patryk Psuty, Karol Kaczmarek, 
Eryk Grzegorski, Alan Powała, Patryk Ró-
życki, Bartosz Sobański.

Opiekun: Grzegorz Witkowski.

Egzamin gimnazjalny już za nami
Od 21do 23 kwietnia odbywał się egza-

min gimnazjalny.  Przystąpiło do niego 109 
trzecioklasistów. 

Tak jak w latach poprzednich pierwsze-
go dnia uczniowie najpierw odpowiadali na 
pytania testowe z historii i wiedzy o społe-
czeństwie, a po przerwie o godzinie 11.00 
rozpoczęli pracę z zadaniami z języka pol-
skiego. Pewnym zaskoczeniem tego dnia 
była praca pisemna, którą w tym roku było  
opowiadanie, a nie,  jak się większość spo-
dziewała, rozprawka. Drugi dzień zazwy-
czaj uważany jest przez gimnazjalistów 
za najtrudniejszy, ponieważ uczniowie 
rozwiązują test z przedmiotów przyrodni-
czych ( biologii, chemii, geografii, fizyki ) 
a następnie z matematyki. W ocenie trze-
cioklasistów obydwa te testy były trudne. 
Trzeciego dnia, mimo zmęczenia, trzeba 
było popisać się swoją wiedzą z języków 
obcych. W tym roku do egzaminu z języka 
angielskiego na poziomie podstawowym i 
rozszerzonym przystąpiło 95 uczniów, 13 
zdawało język rosyjski a 1 uczeń język nie-
miecki na poziomie podstawowym.

Jakie będą wyniki, okaże się dopiero 
w czerwcu, tuż przed zakończeniem roku 
szkolnego. 

Drzwi Otwarte - fizyka fot.I.Łaniecka

 15 lat Kantaty fot. R.Pałucka

Drzwi Otwarte- chemia fot. M.Kaniasty

Przed egzaminem III B fot.I.Łaniecka

Przed egzaminem fot.I.Łaniecka
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Sukces  Kacpra
W sobotę, 7 marca,  Kacper Lis z  kl. Vc  

reprezentował  powiat  gnieźnieński  w eta-
pie wojewódzkim konkursu przyrodnicze-
go „Salamandra”.

Odbywał  się  on  w Zespole Szkół  nr 4 w 
Poznaniu.  Kacper  jako  pierwszy ukończył 
z powodzeniem pisanie testu i zakwalifiko-
wał się do finału , który odbędzie  się 18 
kwietnia. Należy  dodać, że  Kacper  jako  
uczeń  klasy  piątej pisał test razem z gim-
nazjalistami i był jednym z najmłodszych 
uczestników.

Gratulujemy wiedzy i tempa  pracy!

Gminny konkurs pożarniczy
W piątek, 13 marca,  w etapie gminnym 

konkursu pożarniczego naszą szkołę  re-
prezentowali: Eryk Walter,  Jakub Durlak, 
Mikołaj Wiśniewski  i  Damian Odebralski.

Z przyjemnością informujemy, że do ko-
lejnego  powiatowego  etapu  zakwalifiko-
wali się Jakub Durlak zajmując II miejsce 
oraz Eryk Walter,  który  uplasował  się  na  
trzecim  miejscu.

Szkolny  konkurs  Sudoku
 W konkursie wzięło udział 34 uczniów 

z  klas IV – VI. Mieli  oni  za zadanie wy-
pełnić diagramy 9×9 w  taki sposób, aby w 
każdym wierszu, w każdej kolumnie i w 
każdym z dziewięciu pogrubionych kwa-
dratów 3×3 (zwanych „blokami” lub „pod-
kwadratami”) znalazło się po jednej cyfrze 
od 1 do 9. Bezbłędnie zadania wykonało 13 
osób, które zakwalifikowały się do drugie-
go etapu.

Finał konkursu odbył się 6 marca 2015 r. 
Komisja w składzie: p. Katarzyna Kulik i p. 
Teresa Trojanowska - Kałamejka  wyłoniła 
zwycięzców:
klasy IV
I miejsce:    Julia Liszkowska kl. IV b
                  Wiktoria Wilkosz kl. IV a
II miejsce:  Wiktoria Dłutkowska kl. IV d

III miejsce: Nikodem Szablewski kl. IV a
klasy V  
I miejsce:     Michalina Łabęcka kl. V a
II miejsce:    Karolina Choniej kl. V b
III miejsce:   Mikołaj Wiśniewski kl. V c
Wyróżnienie: Eryk Chojnacki kl. V a
klasy VI
I miejsce:      Natalia Lisiecka kl. VI d

II miejsce:     Jan Adamski kl. VI a
III miejsce:   Klaudia Stołecka kl. VI a
Wyróżnienia: Julia Stablewska kl. VI d
                    Marta Niewiadomska kl. VI d

Wielkanocne  warsztaty  w  Biskupinie
24  marca br. uczniowie klas  IVe,  Vb,  

Vc wzięli udział w warsztatach  wielkanoc-
nych  w  Biskupinie. 

W  Przystani  Biskupińskiej  zostaliśmy  
przyjęci  w sali kominkowej. Zajęcia  roz-
poczęło krótkie  wprowadzenie  w  świat  
obrzędów i  zwyczajów wielkanocnych. 
Pierwszą  pracą  kulinarno-plastyczną  było  
przygotowanie i udekorowanie  mazur-
ka  wielkanocnego.  Po  krótkiej  przerwie  
przystąpiliśmy do wykonania  świątecznej  
pisanki  metodą  decoupage,  Polega ona na 
wtapianiu  elementów  kolorowej serwetki  
przy  użyciu  odpowiedniego kleju. Na-
stępnie  każdy  uczestnik  zrobił  ozdobny, 
wiosenny  koszyczek  na święconkę. Zaję-
cia praktyczne zakończyła wspólna wielka-
nocna uczta.

  
Króliczek czy zajączek wielkanocny

Przedświąteczny  konkurs  cieszył się du-
żym zainteresowaniem. Uczniowie wyko-
nali 118 prac. Nagrody przyznano w dwóch 
kategoriach: 

*prace wykonane samodzielnie
- Wiktoria  Kujawa  kl. IIIa
- Alicja  Palus  kl. Ia
- Natan  Lange  kl. Ie
- Kacper  Ligocki  kl. IIa 

*prace wykonane z pomocą osoby doro-
słej

- Aleksander Basiński  kl. I f
- Hubert Cichy  kl. IV d 
- Amelia Pietrzak  kl. III b

- Kamil Sydorowicz   kl.III d
- Julia Rewers  kl. III a 

Sportowe  powitanie  wiosny
Pierwszego  dnia  wiosny   braliśmy 

udział   w Wiosennym Turnieju Piłki Ręcz-
nej klas V i VI – chłopców,  który  odbywał  
się  w  Witkowie. Nasza szkoła wystawiła  
dwie  reprezentacje  –  zespoły „A” i  „B”.

W zawodach brały udział reprezentacje z 
Niechanowa, Witkowa, Żydowa  no  i my.

Po bardzo dobrej grze i zwycięstwie z 
każdą drużyną, reprezentacja „A” z  naszej 
szkoły zajęła I miejsce zdobywając okazały 
puchar. Zespół „B” również wywalczył pu-
char zdobywając V miejsce.

Naszą  szkołę  reprezentowali:
zespół „A”

Tomasz  Kozłowski  – kapitan, Maciej 
Siwa, Eryk  Chojnacki, Leon  Ciesielski, 
Bartosz  Filipek, Marcel  Grzelak  – bram-
karz, Nikodem  Żywczewskim, Kacper  
Skibiński 
   zespół „B”
Łukasz  Kowalski  – kapitan, Jakub  So-
cha, Wojciech  Szymański  – bramkarz, 
Oskar  Dzienniak, Maksymilian  Wel-
zandt, Hubert  Cichy, Dominik  Nowak, 
Dominik  Śrama, Szymon  Wasilewski 

     25.03 w Niechanowie rozegrane zosta-
ły Mistrzostwa Powiatu w Unihokeju. 

Prawo  do  startu  wywalczyliśmy  w  Łu-
bowie  zwyciężając 18:3 .                   Podczas  
mistrzostw  zmierzyły  się  reprezentacje  
Niechanowa,  Gniezna  i  Trzemeszna.

Po  rozegraniu  regulaminowych  me-
czów  i  podsumowaniu  wyników  zajęli-
śmy  trzecie  miejsce w powiecie.

Skład drużyny: Tomasz   Kozłowski, 
Hubert  Adamski, Jakub  Mytowski, Eryk  
Walter, Mateusz  Dolata, Łukasz  Kowalski, 
Antoni  Mikuła, Jakub  Biegalski, Kornel 
Nowacki

 

Wiadomości zebrał szkolny   
zespół  redakcyjny: Nicole Brzycka, Dominika 

Derezińska, Eryk  Walter
Foto. p. K. Kulik,  p. E. Łukomski
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WIELKANOCNE  ŚNIADANIE   
31 marca 2015 r. klasa V  zasiadła do świą-

tecznie przygotowanego stołu. Na początku  
uczniowie podzielili się jajkiem i złożyli sobie 
życzenia. Następnie zjedli pyszne śniadanko  
przygotowane przez mamy - p. J. Kaniasty 
oraz p. A. Koszelę. Na stołach znalazły się 
tradycyjne potrawy, takie jak: jajka, szynki, 
babeczki.

W kolejnej części spotkania dzieci wzięły 
udział w konkursie na wykonanie najpięk-
niejszej pisanki. Wszyscy z wielkim zaanga-
żowaniem przystąpili do pracy. Zwyciężyła 
drużyna w składzie: Zuzanna Balcerzak, Jes-
sica Pawłowska, Dominika Szczudlik, Wikto-
ria Wiśniewska,  Zuzanna Szczepankiewicz. 
Oczywiście nie mogło zabraknąć prezentów 
od Zajączka. Wszyscy uczniowie otrzymali 
słodkości i drobne upominki.

SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY
  1 kwietnia 2015 r. uczniowie klas szóstych 

przystąpili do Sprawdzianu  Szóstoklasisty.  
Zgodnie z nową formułą najpierw miała miej-
sce część polonistyczno – matematyczna, a 
następnie część dotycząca języka angielskie-
go. Już 29 maja b.r. poznamy wyniki.  

VI  EDYCJA KONKURSU LITERACKO – PLASTYCZNE-
GO   „BAZGROŁ”

  Dwie uczennice naszej szkoły wzięły 
udział w konkursie literacko – plastycznym 
„Bazgroł”, zorganizowanym przez portal kul-
turalny duże Ka i Papierowy Pies, pod hono-
rowym patronatem Małżonki Prezydenta RP 
Anny Komorowskiej. W ramach konkursu 
duety autorskie miały za zadanie stworzyć 
ilustrowaną bajkę, baśń, opowiadanie, komiks 
bądź też książkę artystyczną. Karolina Ka-
sprzyk z siostrą Klaudią napisały opowiadanie 
pt. „Z życia psa wzięte”. Zostało ono  wzboga-
cone pięknymi ilustracjami ukazującymi po-
stać głównego bohatera.  Amelia Tonak wraz 
z mamą Agnieszką stworzyły opowiadanie 
pt. „Przygoda czasu wstecznego”, zamieściły 
w nim interesujące rysunki, które przenoszą 
czytelnika w niezwykłą rzeczywistość.

MOJA PRZYGODA ZE SPORTEM
  Wiktoria Trzcińska – uczennica kl. VIa 

wzięła udział w XXV Konkursie na opowia-
danie o tematyce olimpijskiej im. Jana  Paran-
dowskiego.  Uczennica napisała pracę zatytu-
łowaną „Moja przygoda ze sportem”, w której 
ukazała swoje osiągnięcia sportowe, idolów 
oraz  skąd czerpie motywację do ćwiczeń i 
treningów. 
 
IV EDYCJA MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU 
OMNIBUS SKOK JAWORZNO

10 kwietnia 2015 r. w naszej szkole od-
była się  IV edycja Powiatowego Konkur-
su Omnibus SKOK Jaworzno. 

Celem konkursu było propagowanie idei kas 
oszczędnościowych oraz wspieranie inicjatyw 
ogólnorozwojowych dzieci i młodzieży. Do 
wspólnej rywalizacji zaproszono uczniów z 
trzech szkół podstawowych. Konkurs polegał 
na wypełnieniu testu jednokrotnego wybo-
ru oraz napisaniu reklamy pożyczki. Pyta-
nia  dotyczyły oferty, charakterystyki Kasy 
Oszczędnościowo - Kredytowej oraz jej histo-
rii. Na zwycięzców czekały nagrody w postaci 
cennego sprzętu elektronicznego. Jedynym i 
wyłącznym sponsorem nagród był SKOK Ja-
worzno. Laureatami  zostali:
1. Zofia Koteras ( Szkoła Podstawowa nr 2 im 
Polskich Olimpijczyków  w Trzemesznie)
2. Jagna Jatczak ( Szkoła Podstawowa nr 1 
im. Jana Kilińskiego  w Trzemesznie)
3. Dominik Wiśniewski ( Szkoła Podstawowa 
im. Powstańców Wielkopolskich 1918/1919 w 
Zdziechowie)

Każdy uczestnik konkursu otrzymał dy-
plom oraz drobne upominki. Dodatkowo 
SKOK Jaworzno ufundował dzieciom słodki 
poczęstunek. Organizatorem konkursu była p. 
Anna Wołowicz. 

KONKURS WIEDZY O SAMORZĄDZIE TERYTORIAL-
NYM

15 kwietnia 2015 r.  Julia Guzik z kl. VIb, 
Kamil Skrzypczak z kl. VIa i Wiktor Kłos z kl. 
V wzięli udział w finałowym etapie Trzeme-
szeńskiego Konkursu Wiedzy o Samorządzie 
Terytorialnym, który odbył się w auli Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w 
Trzemesznie. Organizatorami konkursu byli: 
Rada Miejska Trzemeszna, Burmistrz Trze-
meszna, Urząd Miejski Trzemeszna, Gim-
nazjum w Trzemesznie oraz Zespół Szkół 
Ogólnokształcących i Zawodowych w Trze-
mesznie. Honorowy patronat nad konkursem 
objęli wielkopolscy posłowie do Parlamentu 
Europejskiego: Ryszard Czarnecki, Andrzej 
Grzyb, Agnieszka Kozłowska – Rajewicz, 
Krystyna Łybacka oraz Adam Szejnfeld. 

  
KONKURS ORTOGRAFICZNY Z OKAZJI MIĘDZYNA-
RODOWEGO DNIA JĘZYKA OJCZYSTEGO

21 kwietnia b.r.  w Bibliotece Publicznej w 
Trzemesznie odbył się Konkurs ortograficzny 
z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Oj-
czystego. W konkursie wzięły udział cztery 5 
– osobowe drużyny, w  skład których weszli 
uczniowie klas szóstych.  Naszą 

szkołę  reprezentowali: Zofia Koteras, Wik-
toria Trzcińska i Kamil Skrzypczak z kl. VIa 
oraz Julia Guzik i Zuzanna Kuś z kl. VIb.

  Zadania wymagały szerokiej wiedzy w za-
kresie ortografii języka polskiego. Tym razem 
nasi uczniowie wywalczyli II miejsce. Ser-
decznie gratulujemy.

„Z ENERGIĄ ZMIEŃMY ŹRÓDŁA”
  27 kwietnia 2015 r. Samorząd Uczniowski 

zorganizował apel z okazji  Dnia Ziemi,  któ-
ry w tym roku obchodzony jest  pod hasłem  
„Z energią zmieńmy źródła”. Julia Schillak i 
Wiktoria Trzcińska przedstawiły główną ideę 
tegorocznej akcji,  związaną z promocją odna-
wialnych źródeł energii i efektywnością ener-
getyczną. Następnie odbył się pokaz mody 
ekologicznej, przygotowany przez uczennice 
kl. V. Kolejnym punktem programu było za-
poznanie uczniów z Dekalogiem Ekologa. 
Spotkanie zakończyło się wspólnym odśpie-
waniem piosenki pt. „Moja planeta”. 

SZKOLNY KONKURS WOKALNY „ŻYCIE JEST 
MUZYKĄ”

  Dnia 27 kwietnia 2015 r. w naszej szkole 
odbył się Szkolny Konkurs Wokalny „Ży-
cie jest muzyką”. To już piąta edycja tegoż 
konkursu, więc można stwierdzić, że jubi-
leuszowa. W jury tym razem zasiadały: p. 
Teresa Górna, p. Anna Kulczycka – Wi-
śniewska, p. Izabela Schillak Rodak oraz p. 
Renata Gezella – Figaj.

  W konkursie wzięło udział 28 uczniów z 
klas I –VI. Oto wyniki:
KATEGORIA KLAS I – III
I miejsce – Malwina Frelich
               -  Wiktoria Rożek
II miejsce   – Kinga Juszczyk 
III miejsce  – Agata Kaszuba
                    - Wiktoria Nowicka
IV miejsce – Dominika Wegner
                  - Kacper Kędzierski
KATEGORIA KLAS IV – VI
I miejsce  –  Wiktoria Trzcińska
II miejsce –  Tomasz Nawrocki 
III miejsce – Oliwia Płachcińska
IV miejsce – duet: Patrycja Nowak
                               Oliwia Balcerek 

  Nagłośnieniem zajmował się p. Leszek 
Figaj, któremu pomagała Julia Schillak. 
Funkcję fotoreportera pełniła Natalia No-
wak.  
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31 maja godz. 16.00 - Centrum Konferencyjno-Wypoczynkowe MAGNOLIA w Trzemesznie
W programie:
 - konkursy, gry i zabawy dla dzieci
 - koncert PAMELI
 - koncert zespołu BELFAST
 - dyskoteka pod chmurką do północy

Festyn samorządowy z okazji 25-lecia
Odrodzenia Samorządu Terytorialnego w Polsce


