
W dniu 19 listopada 2014 r. w auli Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Kilińskiego w Trzemesznie odbyła się ostatnia sesja Rady Miej-
skiej Trzemeszna kadencji 2010 - 2014.

Podczas obrad Przewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Pokorski wszystkim obecnym radnym złożył wyrazy uznania za pełną zaan-
gażowania pracę dla dobra społeczności lokalnej. Dziękując za wysiłek włożony na rzecz rozwoju Gminy Trzemeszno, życzył radnym 
dalszych sukcesów w życiu osobistym i zawodowym.

Edyta Kubiak

Po uroczystej Mszy Św. odprawionej w Bazylice p.w. Wniebowzięcia NMP w Trzemesznie, przedstawiciele władz Gminy, podległych 
jednostek, stowarzyszeń, organizacji, uczniowie oraz harcerze, złożyli kwiaty i zapalili znicze przy tablicy Hieronima Nowakowskiego, 
przy Obelisku w hołdzie Harcerkom i Harcerzom Ziemi Trzemeszeńskiej, przy Obelisku „Poległym Męczennikom Więzień, Łagrów i Ze-
słania”, przy płycie poświęconej mjr Mieczysławowi Paluchowi, przy Epitafium ks. Mateusza Zabłockiego, przy Zbiorowej mogile ofiar 
„Poległym – 1848”, przy Zbiorowej mogile ofiar II wojny światowej oraz przy Zbiorowej mogile ku czci Powstańców Wielkopolskich.

Edyta Kubiak

W dniu 11 listopada 2014 r. w Trzemesznie odbyły się gminne uroczystości  
Obchodów 96. Rocznicy Odzyskania Niepodległości. 

Ostatnia sesja Rady Miejskiej Trzemeszna w kadencji 2010 - 2014
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W dniu 19 listopada 2014 r. w Depar-
tamencie Programów Rozwoju Obszarów 
Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w 
Poznaniu, Sekretarz Gminy Tomasz Gor-
czycki wraz z realizatorami projektu - pra-
cownikiem Urzędu Miejskiego Trzemesz-
na Edytą Kubiak oraz Dyrektorem Domu 
Kultury Mariuszem Zielińskim i odebrał z 
rąk Dyrektor Departamentu Emilii Dunal,  
nagrodę za zajęcie II miejsca w wojewódz-
kim etapie VI edycji konkursu „Przyjazna 
Wieś”, skierowanego do samorządów, któ-
re zrealizowały projekty infrastrukturalne 
na obszarach wiejskich.

„Przyjazna wieś” to organizowany w ra-
mach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 
konkurs na najlepszy projekt wspierają-
cy rozbudowę infrastruktury na terenach 
wiejskich, współfinansowany z funduszy 
europejskich. W tegorocznej edycji kon-
kurs realizowany jest w podziale na dwie 
kategorie: infrastrukturę techniczną i in-
frastrukturę społeczną oraz w dwóch eta-
pach: I - regionalnym i II - ogólnopolskim.

Do etapu wojewódzkiego konkursu 
zgłoszonych zostało 12 projektów w obu 

kategoriach. Spośród nadesłanych wnio-
sków komisja konkursowa wybrała po trzy 
zwycięskie projekty w ramach poszczegól-
nych kategorii.

Komisja konkursowa przyznała po raz 
drugi II miejsce w kategorii „Infrastruktu-
ra społeczna” projektowi: „Folklor w szko-
le – cykl edukacyjny w szkołach na terenie 
miasta i gminy Trzemeszno”.

Jak już wcześniej pisaliśmy w ramach 
projektu odbyło się sześć dwugodzinnych 
prezentacji dla dzieci i młodzieży ze szkół 
podstawowych i gimnazjów z terenu mia-
sta i gminy Trzemeszno. W czasie lekcji 
uczestnicy mieli okazję zobaczyć różno-
rodność folkloru polskiego. Wspomniana 
lekcja to połączenie prezentacji multime-
dialnej, objaśnień ustnych oraz prezentacji 
na żywo strojów, przyśpiewek i tańców 
ludowych. Obok podstawowych wiadomo-
ści dotyczących folkloru, regionów etno-
graficznych i tanecznych, zaprezentowane 
zostały 4 regiony: Kaszuby, Wielkopolska, 
Kurpie i Górale Żywieccy. Uczestnicy 
mieli możliwość zobaczenia mapy regio-
nów tanecznych, slajdów prezentujących 

rękodzieło, obrzędów, zwyczajów, krajo-
brazów poszczególnych regionów. Naj-
ważniejszym elementem lekcji była pre-
zentacja strojów, tańców i przyśpiewek z 
wybranych regionów przez Zespół Pieśni 
i Tańca „Strzecha”. Dzieci mogły usłyszeć 
przyśpiewki zaśpiewane gwarą, zobaczyć 
stroje w tańcu, zachowania oraz kunszt 
tancerzy w bogactwie kroków tanecznych. 
Dzieci i młodzież z uwagą i ogromnym 
zainteresowaniem podróżowała po mapie 
folkloru polskiego wraz z Zespołem Pieśni 
i Tańca „Strzecha”, a finał w wykonaniu 
zespołu w nowych, zakupionych w ramach 
projektu strojach górali żywieckich, roz-
grzał wszystkich do czerwoności.

Edyta Kubiak

Lekcje zorganizował i przeprowadził po-
mysłodawca projektu p. Mariusz Zieliński, 
który przygotował choreograficznie i ta-
necznie Zespół Pieśni i Tańca „Strzecha”. 
Aranżację muzyczna utworów ludowych 
przygotowała p. Krystyna Polachowska.

Gmina Trzemeszno ponownie laureatem konkursu „Przyjazna wieś”

URODZENIA
 Marciniak Mateusz (Artur, Beata) Trzemeszno
Popławski Gracjan (Marcin, Marta) Kruchowo
Waliszewska Olga (Marek, Renata) Miława
Dzienniak Julianna (Mariusz, Agnieszka) Wymysłowo
Michalik Jan (Marcin, Martyna) Wydartowo
Gumieniak Antonina (Tomasz, Brygida) Niewolno
Rudyńska Paulina (Dariusz, Karolina) Trzemeszno
Beśka Marcelina (Rafał, Angelika) Trzemeszno
Woźniak Olga (Marcin, Katarzyna) Trzemeszno
Nowak Jagoda (Przemysław, Patrycja) Kruchowo
Borucki Franciszek (Radosław, Wioleta) Duszno
Dutkiewicz Jagoda (Łukasz, Joanna) Płaczkowo
 
MAŁŻEŃSTWA
 Pisuła Jacek- Trzemeszno, Witkowska Karolina – Trzemeszno
Domagalski Adrian – Niechanowo, Wójkowska Aneta- Miaty

Gałęzewski Patryk- Mogilno,Sobecka Aleksandra- Kamieniec
Osowiec Jarosław- Bieślin, Banicka Izabela- Trzemeszno
 
ZGONY
 
Mielcarek Filipina- Trzemeszno, 92 lata
Majchrzak Marian- Trzemeszno, 66 lat
Robaszkiewicz Zbigniew- Trzemeszno, 66 lat
Marszał Tadeusz- Wydartowo, 59 lat
Różycki Zenon- Trzemeszno, 68 lat

Zanotowano w USC - październik 2014
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Do kolejnej edycji konkursu recyta-
torskiego „Życie słowem pisane” zorga-
nizowanego przez Dom Kultury w Trze 
mesznie zgłosiło się blisko 100 uczniów 
szkół z terenu gminy Trzemeszno. Poziom 
konkursu okazał sie niezwykle wysoki. 
Jury w składzie: Mirosław Świerkot, Wan-
da Pankowska oraz Renata Pałucka przy-
znało następujące nagrody i wyróżnienia

Szkoły Podstawowe, klasy I-III
I miejsce – Julita Kaczmarek Szkoła Pod-
stawowa w Trzemżalu
II miejsce – Marika Sikorska Szkoła Pod-
stawowa w Trzemżalu
III miejsce – Dominik Łukomski Szkoła 
Podstawowa w Kruchowie

Wyróżnienia
Aleksandra Arczewska Szkoła Podstawo-
wa nr 1 w Trzemesznie
Oliwia Wełniak Szkoła Podstawowa nr 1 
w Trzemesznie
Miłosz Kaniewski Szkoła Podstawowa nr 

1 w Trzemesznie
Remigiusz Sobiech Szkoła Podstawowa w 
Trzemżalu

Szkoły Podstawowe, klasy IV-VI
I miejsce Jagoda Białek Szkoła Podstawo-
wa nr 1 w Trzemesznie
II miejsce Anna Rogalska Szkoła Podsta-
wowa nr 1 w Trzemesznie
III miejsce Eryk Chojnacki Szkoła Podsta-
wowa nr 1 w Trzemesznie

Gimnazjum
I miejsce Katarzyna Semrau Gimnazjum 
w Trzemesznie
II miejsce Marika Jaskuła Gimnazjum w 
Trzemesznie
III miejsce Jagoda Naręgowska Gimna-
zjum w Trzemesznie

Wyróżnienia
Kamil Kraska Gimnazjum w Trzemżalu
Agata Bloch Gimnazjum w Trzemesznie
Oktawian Jasudowicz Gimnazjum w 

Trzemesznie

Szkoły Ponadgimnazjalne
I miejsce Jagoda Woźniak Zespół Szkół 
Ogólnokształcących i Zawodowych w 
Trzemesznie
II miejsce Paulina Kaszyńska Zespół 
Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych 
w Trzemesznie
III miejsce Sara Kaźmierska Zespół Szkół 
Ogólnokształcących i Zawodowych w 
Trzemesznie

Wyróżnienie
Maksymilian Torcz Zespół Szkół Ogól-
nokształcących i Zawodowych w Trze-
mesznie

Nagrody laureatom wręczył Krzysztof 
Dereziński Burmistrz Trzemeszna. Orga-
nizatorzy dziękują nauczycielom i opieku-
nom za przygotowanie dzieci i młodzieży 
do konkursu.

Wychowankowie Zakładu Poprawczego w Trzemesznie bio-
rąc udział w międzynarodowej akcji ” 19 Days of Activism Pre-
vention abuse and violence against Children/Youth”, wykonali 
prace, które chcieliby Państwu zaprezentować.

W Polsce koordynatorem tej akcji jest Fundacja „Po Drugie”, 
a honorowym patronatem objęło ją Ministerstwo Sprawiedliwo-
ści i Rzecznik Praw Dziecka. Wychowankowie – w wielu przy-
padkach ofiary przemocy, jak również ci stosujący przemoc, w 
swych pracach wyrazili swoje emocje związane z tą trudną te-
matyką.

Zdjęcia prezentowane Państwu wykonali wychowankowie: 
Przemek, Tomek, Marcin i Rafał pod opieką wychowawcy p. 
Łukasza Staszewskiego. Natomiast plakaty wykonali wycho-
wankowie: Tomek, Radek, Damian, Paweł i Artur.

Wystawa czynna w dniach 6-21 listopada w Domu Kultury w 
Trzemesznie.

Wystawa fotograficzna wychowanków Zakładu Poprawczego w Trzemesznie.

Życie słowem pisane – wyniki konkursu recytatorskiego
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Zawody szkolne 2014/2015  - Ośrodek Sportu i Rekreacji w Trzemesznie
Rozpoczęliśmy kolejne Mistrzostwa  

Gniezna i powiatu gnieźnieńskiego szkół 
podstawowych, gimnazjów i ponadgim-
nazjalnych. Udział w mistrzostwach biorą 
również szkoły Gminy Trzemeszno. Mi-
strzostwa odbywają się na kilku etapach: 
gminnym, powiatowym, wojewódzkim i 
krajowym. Życzymy naszym uczniom po-
wodzenia!

26.09.2014 r -  Mistrzostwa Powiatu w 
Biegach Przełajowych w Gnieźnie. Wzięły 
w nich udział dzieci z SP Nr 2, ZS Krucho-
wo oraz Gimnazjum Trzemeszno. Najle-
piej spisały się zawodniczki KS Trzemesz-
no (SP Nr 2). Wiktoria Trzcińska zajęła 
drugą lokatę i zdobyła srebrny medal. Do-
minika Brzewińska zajęła czwarte miejsce 
i Natalia Osowiec piąte. Cała trójka awan-
sowała do finału wojewódzkiego, który 
zostanie rozegrany w przyszłym roku na 
wiosnę. Również uczniowie z ZSOiZ osią-
gnęli dobre wyniki: Dominika Przybylska 
ukończyła bieg na IV miejscu, gwarantu-
jąc sobie tym samym awans do wojewódz-
kich finałów.

3.10.2014 - Mistrzostwa szkół podsta-
wowych w sztafetowych biegach przełajo-
wych w Gnieźnie. Wśród reprezentantów 
naszych szkół kolejne sukcesy odniosły 

dzieci ze SP nr 2 w Trzemesznie. Na 12 
drużyn trzemesznianie zdobyli wysokie 
III miejsce. Skład reprezentacji: Wiktoria 
Trzcińska, Natalia Osowiec, Dominika 
Brzewińska, Karina Kierzek, Angelika 
Kamińska, Szymon Włodarczyk, Gracjan 
Jakubowski, Kacper Borowicz, Krystian 
Kwapich, Szymon Lubiński, Bartosz Jagła.

21.10.2014 - Drużynowe Mistrzostwa 
Powiatu w tenisie stołowym w Niechano-
wie. Gminę Trzemeszno reprezentowały 
dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1 pod 
opieką pani Wioletty Chojnackiej. Nikole 
Galus, Jagna Jatczak, które zagrały z nie-
zwykłą determinacją i skupieniem zajęły 
I miejsce i awansowały do Finałów Rejo-
nowych, które rozegrane zostały w dniu 
4 listopada w Niechanowie. Tam zajęły II 
miejsce  i zakwalifikowały się do Turnieju 
wojewódzkiego. 

24.10.2014 - Mistrzostwa Gminy Trze-
meszno w halowej piłce nożnej.  Zawody 
odbyły się w kategorii dziewcząt i chłop-
ców. SP Trzemżal zdobył zwycięstwo w 
kategorii dziewcząt, natomiast najlep-
szą drużyną chłopięcą okazało się  SP nr 
1. Zwycięska drużyna w kategorii chłop-
ców awansuje do eliminacji podrejono-
wych, które odbyły się 29 października w 
SP w Łubowie. 

29.10.2014 -  eliminacje podrejonu Nr 3 
do Mistrzostw Powiatu Gnieźnieńskiego 
w halowej piłce nożnej Szkół Gimnazjal-
nych. Naszą gminę reprezentowała szko-
ła z Trzemżala, która wcześniej zdobyła 
mistrza Gminy Trzemeszno w hali OSiR. 
Trzemżal musiał się zmierzyć z drużyną 
szkoły z Łubowa oraz ze Szczytnik Du-
chownych. Podczas meczy Trzemżal nie 
miał sobie równych. Następnym etapem 
były Mistrzostwa Powiatu Gnieźnieńskie-
go, które odbyły się w hali OSiR  4 listopa-
da. W zawodach wzięły udział gimnazjum 
nr 1z Gniezna, Trzemżala, Kłecka oraz 
Witkowa. Tutaj nasi reprezentanci już nie 
mieli tyle szczęścia i niestety  zajęli ostat-
nie miejsce.

17.11.2014 - Mistrzostwa Gminy Trze-
meszno Szkół Gimnazjalnych w piłce 
ręcznej w hali OSiR. Rozgrywki zostały 
rozegrane w kategorii dziewcząt i chłop-
ców. Wśród dziewcząt bezkonkurencyj-
ne okazały się dziewczyny z Gimnazjum 
Trzemżal, natomiast wśród drużyn chło-
pięcych najlepszą drużyną zostało Gimna-
zjum Trzemeszno. Drużyny te awansowały 
do Mistrzostw Powiatu Gnieźnieńskiego, 
które odbędą się 25 listopada w Gnieźnie.
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Już po raz czwarty Zygmunt Stachowiak zaprezentował w Trzemeszeńskim Domu Kultury rysunki dawnego Trzemeszna.Prace poka-
zujące miasto z lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku inspirowane własnym zdjęciami z tego okresu, pracowicie rysowane rapidografami 
są podróżą autora do lat młodości. Ulica Toruńska, obecny plac św. Wojciecha z nie istniejącą smukłą bryłą kościoła ewangelickiego 
to ważne dla Zygmunta Stachowiaka miejsca. Oprócz budynków i ulic wyłaniają się z nich realistycznie naszkicowani ludzie, rodzina, 
przyjaciele. Dzięki temu, nie jest to tylko, precyzyjne studium miasta, ale nostalgiczny  obraz minionego świata.

Technika prac, jak już wcześniej wspomniano, to czarny tusz i rapidograf, zapewniające drobiazgowy i dokładny rysunek. Kreska 
poprowadzona starannie. Prace są po prostu niezwykle precyzyjnie nakreślone.

W czasie wernisażu autor zaprezentował również kalendarz zawierający dwanaście reprodukcji rysunków prezentowanych na wysta-
wie. Goście otrzymali bezpłatne  egzemplarze tego wydawnictwa. Wernisaż cieszył sie dużym zainteresowaniem. 

Zygmunt Stachowiak i rysunki Trzemeszna

www.dktrzemeszno.net

W tym roku odbyła się już czwarta edy-
cja Turnieju Tańca Towarzyskiego organi-
zowanego przez nasz ośrodek. W imprezie 
tej biorą udział zaprzyjaźnione ośrodki z 
Gniezna, Skubarczewa i Słowikowa. Po-
dobnie, jak w poprzednich latach, uczest-
nicy musieli przygotować się do startu w 
kilku konkurencjach tanecznych. Pierwsi 
na parkiecie zaprezentowali się tancerze w 
stylu rock’n’roll. Szalejące pary rozgrzały 
publiczność i zaraziły wszystkich swoją 
energią. Później zwolniliśmy tempa i na 
sali zagościła bardziej stonowana rumba. 
Następnie nadszedł czas na tańce dowolne, 

w których każdy mógł pokazać swój wła-
sny i niepowtarzalny styl. Na koniec zo-
stawiliśmy sobie najbardziej widowiskową 
konkurencję – taniec zespołowy. Mieliśmy 
okazję podziwiać charakterystycznego 
krakowiaka, taniec nowoczesny, układ z 
pomponami oraz tradycyjne „kaczuszki”. 
Pierwsze miejsce zajął DPS Skubarczewo, 
który w fantastycznie przygotowanych 
strojach tańczył do wcze-
śniej wspomnianej piosen-
ki „Kaczuchy”. Rywaliza-
cja była zacięta a z roku na 
rok rośnie profesjonalizm 

uczestników biorących udział w naszym 
turnieju.

Dziękujemy więc wszystkim za udział 
i już zaczynamy ćwiczyć oraz wymyślać 
układy taneczne na następny roztańczony 
konkurs.

Joanna Walda

Środowiskowy Dom Samopomocy informuje
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W sobotę 8 listopada w świetlicy wiej-
skiej w Trzemżalu odbyło się spotkanie 
mieszkańców Trzemżala z okazji corocz-
nego Święta Pyry. W tym roku wyda-
rzenie to stanowi jedno ze spotkań będą-
cych częścią realizowanego przez Gminę 
Trzemeszno projektu „Kultura przodków 
naszego regionu” w ramach Osi 4 Leader 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2007-2013.

Przez pokolenia ludzie pragnęli pozna-
wać przeszłość. Prowadzili badania na-
ukowe, wyciągali wnioski. Niektórzy po-
święcali temu całe swoje życie. Niestety w 
dzisiejszych czasach kultura narodowa z 
pokolenie na pokolenie jest bagatelizowa-
na i z biegiem czasu zanika. Kiedy prze-
stajemy ją pielęgnować, powoli umiera, a 
razem z nią my, jako naród polski, gdyż 
stanowimy jedność. Kultura narodowa 

ma nieodzowne znaczenie w wychowaniu 
każdego człowieka, jednak przez pęd dzi-
siejszego społeczeństwa często spycha się 
ją na drugi plan. W obecnych czasach nie 
doceniamy tego co mamy, naszego dorob-
ku, osiągnięć oraz naszej indywidualności 
narodowej. Myślimy, że kultura jest i bę-
dzie, bez względu na to czy się w nią za-
angażujemy, czy nie. Jednak fakty są inne 
i niepokojące, ponieważ zaniedbując naszą 
kulturę, zaniedbujemy ducha patriotyzmu. 
Dlatego tak ważne jest uświadomienie so-
bie, jak ważny jest nasz dorobek kulturo-
wy. Dlaczego więc my nie cieszymy się z 
niej i nie kultywujemy jej należycie?

Wychodząc z takiego założenia posta-
nowiliśmy zorganizować na terenie gminy 
Trzemeszno cykl wydarzeń kulturowo-
-edukacyjnych obrazujących lokalne dzie-
dzictwo.

W Trzemżalu członkinie Stowarzysze-
nia KGW „Razem” przygotowały wiel-
kopolską „pyrę” w kilkunastu odsłonach: 
pączki z ziemniaków, zupa ziemniaczana, 
pyry z gzikiem, kluski ziemniaczane z ka-
pustą, zapiekanka ziemniaczana, kluski 
śląskie z mięsem, frytki, placki ziemnia-
czane, gołąbki z ziemniakami, pierogi z 
ziemniakami.

Uczestnicy spotkania, w głównej mie-
rze dzieci, mogli także poznać historię 
ziemiaka w odniesieniu do Wielkopolski, 
którą przedstawiła prezes KGW p. Krysty-
na Mądra.

Degustacja potraw przerywana była 
konkursami dla dzieci, również na bazie 
ziemniaka: rzut ziemniakiem do koszy-
ka, wykopywanie ziemniaków, sadzenie 
ziemniaków, turlanie ziemniaków, slalom 
z ziemniakiem, wyścigi w workach na 
ziemniaki czy rzut ziemniakiem do kosza, 
obieranie ziemniaków na czas przez do-

rosłych. Dla wszystkich dzieci bioracych 
udział w konkurencjach organizatorzy za-
pewnili słodkie upominki.

Na koniec jury wybrało wśród przynie-
sionych przez dzieci kartofli ten najwięk-
szy i najciekawszy.

Edyta Kubiak

„Święto pyry” w Trzemżalu

W niedzielę 11 listopada w świetlicy 
wiejskiej w Kruchowie odbyło się drugie 
spotkanie p.n. „Marcinki kontra gęsina” 
w ramach realizowanego przez Gminę 
Trzemeszno projektu „Kultura przodków 
naszego regionu” w ramach Osi 4 Leader 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2007-2013.

Gmina Trzemeszno leżąc na pograniczu 
województw wielkopolskiego i kujawsko-
-pomorskiego kultywuje tradycje obu re-
gionów. Stąd też powstał pomysł na „po-
jedynek” między wielkopolskimi rogalami 
a kujawską gęsiną. Potrawy przygotowały 

członkinie kół gospodyń wiejskich z Kru-
chowa i Ławek.

Uroczystość rozpoczęła się od progra-
mu słowno-muzycznego z okazji Święta 
Niepodległości przygotowanym przez 
uczniów Zespołu Szkół w Kruchowie. Na-
stępnie kolejna grupa uczniów przedstawi-
ła program rozrywkowy, który poświęco-
ny był również gęsinie.

Po części oficjalnej uczestnicy spotka-
nia: członkinie KGW z Kruchowa i Ławek, 
strażacy z OSP Kruchowo i OSP Ławki, 
uczniowie i pozostałe dzieci mieli okazję 
spróbować potraw z gęsiny, takich jak: gęś 
w całości faszerowana podrobami, roladki 
z gęsi, gulasz z piersi gęsi, gęś pieczona 
w kawałkach, gęś gotowana z suszonymi 
owocami, czernina oraz wiele dodatków. 
Na koniec podano rogale marcińskie, które 
już od rana rozdawane były po mszy świę-
tej oraz rozwożone do chorych.

Uczestnicy spotkania zgodnie stwier-
dzili, że w pojedynku „Marcinki kontra 
gęsina” padł remis, gdyż jedno jest do-
pełnieniem drugiego, a mieszkańcy gmi-
ny Trzemeszno z racji swojego położenia 
będą celebrować obie tradycje.

Wtorkowa uroczystość miała duży 

wpływ na przekazywanie młodemu po-
koleniu tradycji lokalnych, regionalnych, 
tradycji wielkopolskich. Połączyła bowiem 
kultywowanie wielkopolskich marcinków, 
z kujawską gęsiną oraz z dziedzictwem 
narodowym związanym ze Świętem Nie-

podległości.
Ponadto Pani Aleksandra Bielak z wła-

snej inicjatywy przygotowała zbiór prze-
pisów potraw, które znalazły się na stole 
podczas wydarzenia i przekazała dla obu 
KGW oraz szkoły w Kruchowie

Edyta Kubiak

Marcinki kontra gęsina

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Publikacja współfinan-
sowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Minister-

stwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
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W sobotę 8.11.2014 r. w trzemeszeńskiej 
hali odbyło się wyjątkowe wydarzenie – 
zagościły podczas jego trwania w murach 
OSiR-u kolorowe postaci z bajek, wróżki, 
misie Puchatki, koty w butach, pszczółki 
Maje, księżniczki, książęta, piraci i wiele, 
wiele innych. Było to święto fantazji dzie-
cięcej i bajkowej wizji pod hasłem „BAJ-

KOWY ŚWIAT DOBRUSI” - a celem …? 
Uśmiech - ten jeden, wyjątkowy naszej 
wspaniałej bohaterki Dobrusi.

Wielkim marzeniem małej Dobrusi był 
do soboty lot balonem … oraz aktywne ob-
cowanie ze światem postaci z bajek, które 
pozwalają jej dzielnie walczyć z chorobą, 
więc co nam „zdrowym” pozostaje …? 
Tylko i wyłącznie realizować pragnienia 
by koniec końców zapłatą dla wszyst-
kich zaangażowanych mógł stać się mały, 
wręcz symboliczny uśmiech MAŁEJ BO-
HATERKI – wart wszystkich pieniędzy 
tego świata!!!

W sobotnie południe oba te marzenia 

mogły się spełnić. Aktorzy z Teatru Ani-
macji w Poznaniu sprawili, iż dzień ten był 
wyjątkowy. Dobrusia wraz z towarzyszą-
cymi jej podopiecznymi Placówki Wspar-
cia Dziennego i uczniami ze Szkoły Pod-
stawowej w Kruchowie mogli zobaczyć 
jak wygląda świat bajek w ich wykonaniu 
a lotnicza perspektywa Trzemeszna z ko-
sza balonu na rozgrzane powietrze nie sta-

nowi już dla nich żadnej tajemnicy.
Dzisiejsze wydarzenie nie mogłoby się 

odbyć gdyby nie wsparcie wielu podmio-
tów m.in.  Placówki Wsparcia Dziennego 

w Trzemesznie, Ośrodka Sportu i Re-
kreacji w Trzemesznie, Stowarzyszenia 
„Teraz”, Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Trzemesznie oraz wszystkich  uczestni-
ków imprezy, którzy wystąpili charyta-
tywnie: piloci Aeroklubu Wielkopol-
skiego,  aktorzy Teatru Animacji w 

Poznaniu, Pan Marek Adamski z Trze-
meszna i sponsorzy, którzy przyczynili 
się do bajkowej oprawy całej uroczystości 
czyli: Teatr Muzyczny w Poznaniu, Wy-
pożyczalnia strojów „Tęczowa Jaskinia” 
w Poznaniu, Przedszkole Nr 21 oraz 53 
w Poznaniu jak również darczyńcy : fir-

ma PAROC, Ośrodek Wypoczynko-
wy „Jutrzenka ” w Gołąbkach, ekipa 
mechaniczno- administracyjna firmy 
PolTrans w Niewolnie, Pan Paweł Wil-
czura oraz wiele innych osób mniej lub 
bardziej zaangażowanych w zrealizowanie 
tego przedsięwzięcia bo właśnie dzięki 
nim mogło spełnić się tytułowe marzenie 
małej Dobrusi.

 08.11.2014 r. przekonaliśmy się, że 
wspólny cel potrafi połączyć wszystkich w 
walce o dobro, szczęście i pomoc wszyst-
kim tym, którzy tej pomocy aktualnie po-
trzebują. Nauczmy się kochać ludzi wszak 
to tak naprawdę niewiele nas kosztuje.

Marzenie Dobrusi :)
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24.09. - W ramach Międzyklasowego 
Współzawodnictwa Sportowego odbył się 
Cross Gimnazjalisty. Zwycięstwo odnio-
sła drużyna klasy III A.
26.09. - Spotkanie z kmdr Marynarki 
Wojennej p.Arturem Kończalem, obecnie 
pracownikiem Sztabu Generalnego Wojska 
Polskiego w Warszawie. Pochodzący z Trze-
meszna p. A.Kończal opowiedział chłopcom 
z klas trzecich o swojej pracy w Polskiej 
Marynarce Wojennej. 
- Wyjazd na Noc Naukowców odbywającą 
się na Politechnice Poznańskiej.
29.09 – 3.10. - Wyjazd klas II B, II D i II E 
do Rogoźna.
30.09. - Obchody Dnia Chłopca. Tego dnia 
uczennice z wielu klas przygotowały dla 
swoich kolegów drobne upominki- niespo-
dzianki. Nie zabrakło też życzeń od pani dy-
rektor Danuty Derezińskiej, która osobiście 
wszystkim chłopcom składała życzenia oraz 
obdarowała słodkim upominkiem.
5.10. - Udział gimnazjalistów w uroczysto-
ściach odsłonięcia pomnika ofiar pomordo-
wanych przez hitlerowców.
10.10. - Szkolne obchody Dnia Edukacji 
Narodowej.
17.10.- Wieczorek poetycki zorganizowany 
przez bibliotekę i świetlicę szkolną z okazji 
Dnia Papieskiego.
22 i 29. 10. - Zawody unihokeja dziewcząt i 
chłopców. Wśród dziewcząt najlepsza oka-
zała się drużyna III B   a mistrzami zostali 
chłopcy z II C. 
25 i 26.10. -  W Miejscach Pamięci Narodo-
wej kilkoro gimnazjalistów wraz z nauczy-
cielami p. M. Adamskim i p. P. Woźnym  
zapaliło znicze. Akcja „Zapal Znicz Pamię-
ci” zorganizowana była po raz szósty przez 
IPN, Radio Merkury oraz władze Poznania.
31.10.  - Gimnazjaliści pod opieką p.M. 
Stankowskiej i p. P. Woźnego zapalili znicze 
na grobach nauczycieli i pracowników 
Szkoły.
- Rozstrzygnięcie konkursu „ Z dynią w 
tle” zorganizowanego przez samorząd, pole-
gającego na przygotowaniu stroika, którego 
głównym elementem będzie dynia. Był to 
pierwszy z cyklu konkursu „Świętujemy z 
klasą”.  Pierwsze trzy miejsca zajęły klasy : 
II C, III A i III D.
10.11. - Obchody Święta Niepodległości.
12.11. - Debata na temat wychowania fi-
zycznego w Gimnazjum w ramach projektu 
„Wychowanie fizyczne z klasą” przygoto-
wanego i realizowanego przez nauczycieli 
wychowania fizycznego.

 Piknik integracyjny klas pierwszych
   26 września w Ośrodku Wypoczynko-
wym „Jutrzenka” w Gołąbkach odbył się 
I Piknik Integracyjny klas pierwszych. 
Poza głównymi bohaterami w spotkaniu 
uczestniczyli – dyrektor p. S.Kupś, wice-
dyrektor p. D.Derezińska, wychowawcy 
klas pierwszych oraz nauczyciele wycho-
wania fizycznego, którzy przygotowali 
dla pierwszaków „Sportowe Otrzęsiny”. 
Obecne były także panie działające w 
Radzie Rodziców z przewodniczącą panią 
Hanną Czarny na czele. Dzięki rodzicom 
przygotowane zostało ognisko, przy któ-

rym można było upiec pyszne kiełbaski i 
zjeść coś słodkiego.
    Po uroczystym otwarciu przystąpiono 
do „testu sprawności” uczniów i wycho-
wawców klas pierwszych. Był to klasowy 
bieg wyznaczoną w lesie trasą, na której 
usytuowano 5 stanowisk z rekreacyjny-
mi zadaniami do wykonania. Komisje 

sędziowskie złożone z uczniów starszych 
klas zwracały uwagę przede wszystkim 
na poprawność wykonania ćwiczeń przez 
poszczególnych zawodników. O końcowej 
klasyfikacji decydował czas pokonania 
trasy.
W trakcie biesiadowania przy ognisku 
odbyło się przyjęcie pierwszoklasistów 
w poczet uczniów Gimnazjum w Trze-
mesznie. Przewodniczący klas w imieniu 
swoich koleżanek i kolegów złożyli uro-
czyste przyrzeczenie.  Wszyscy otrzymali 
certyfikaty potwierdzające udział i po-
myślne zaliczenie „Sportowych Otrzęsin”. 
Klasa I B nagrodzona została pucharem 
przechodnim Dyrektora Gimnazjum w 
Trzemesznie. Skromne upominki powę-
drowały także do rąk wychowawców klas 
pierwszych.
Osoby odpowiedzialne za przygotowanie 
imprezy – J. Bąk, J. Stankowska, M. Stan-
kowska i G. Witkowski.

Ekologiczne osiągnięcia
  W poprzednim roku szkolnym nasze 
Gimnazjum po raz kolejny brało udział w 
projekcie organizowanym przez Fundację  
na rzecz odzysku aluminiowych puszek 
po napojach firmy „RECAL”  pod tytułem 

„SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE PRO-
JEKTY RECYKLINGOWE”. 
Uwieńczeniem całorocznego trudu jest  
wyjazd na zieloną szkołe dla najaktyw-
niejszych z całej Polski. W tym roku w 
dniach 24-26.09. uczennice Sylwia Fajfer 
i Katarzyna Semrau wraz z opiekunem 
koła ekologicznego p.P.Plotą pojechały do 
Spały, gdzie Gimnazjum w Trzemesznie 
otrzymało tytuł laureata XVIII edycji pro-
gramu „Szkolne i przedszkolne projekty 
recyklingowe”.
W II edycji międzywojewódzkiej akcji 
ekologicznej „Stań po zielonej stronie 
mocy” w powiecie trzy klasy naszego 
Gimnazjum zajęły trzy pierwsze miejsca ( 
II – III F, III B i III A), otrzymując nagro-
dy o łącznej wartości 900 złotych. Klasa 
II-III F zajęła 2. miejsce wśród wszystkich 
klas województwa wielkopolskiego.  Po 
zakończonej II edycji akcji ekologicz-
nej Gimnazjum otrzymało tytuł „EKO 
PRZYJACIELA”.
 Nad ekologicznymi działaniami czuwa p. 
P. Plota.

Mamy nowy samorząd
W Dzień Chłopca 30.09. odbywały się 
także wybory do samorządu uczniow-
skiego. Po kampanii wyborczej, w której 
kandydaci zaprezentowali swe walory a 
także krótkie programy wyborcze odbyło 
się głosowanie. W holu budynku Gim-
nazjum gimnazjaliści oddawali głos na 
jednego spośród 25 kandydatów oraz na 
nauczyciela- opiekuna samorządu. Komi-
sja wyborcza składająca się z aktywnych 
działaczy trzecioklasistów „|starego” sa-
morządu rozdawała karty do głosowania, 
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które po wypełnieniu należało wrzucić do 
urny wyborczej.
Po podliczeniu głosów okazało się, że 
najwięcej zdobył Mateusz Ręklewski z II 
B, który został także nowym przewod-
niczącym samorządu uczniowskiego. 
Nauczycielem- opiekunem po raz kolejny 
została pani Marzena Stankowska.

Jak świętowano Niepodległą?
Choć uczniowie innych trzemeszeńskich 
szkół spędzili 10 listopada w domach, 
dla nas był to dzień nauki, ale także 
świętowania. Tego dnia prawie wszyscy 
gimnazjaliści przybyli do szkoły w bia-
łych bluzkach  i koszulach ozdobionych 
patriotycznymi symbolami – kotylionami, 
małymi flagami, biało-czerwonymi wstą-

żeczkami. Ten uroczysty strój związany 
był ze świętem i konkursem samorzą-
dowym „Świętujemy z klasą”.  Wzorem  
roku ubiegłego działała również kawia-
renka, prowadzona przez członków sa-
morządu szkolnego, w której można było 
kupić rogaliki, ciasteczka a nawet bigos. 
Jako jedno z nielicznych mniejszych miast 
dzięki współpracy z Fundacją „Aktywne 
Trzemeszno” przystąpiliśmy do akcji 
„Mamy Niepodległą 2014” i wysłaliśmy 
okolicznościowe kartki z okazji Święta 
Niepodległości. Tą akcją zajmował się p. 
M. Adamski.
O godzinie 16 po południu tradycyjnie 
odbyło się uroczyste ślubowanie pierw-
szoklasistów. Po uroczystości ślubowa-
nia obecni mogli obejrzeć patriotyczny 

program artystyczny przygotowany przez 
pierwszoklasistów i p.p. D. Kaniewską i 
M. Paczkowską oraz chór „Kantata” pod 
kierunkiem p. K. Wesołowskiej.

Sukcesy w konkursie historyczno- literac-
kim „Pamięć Nieustająca” nagrodzone.
 9 listopada w bibliotece Uniwersytetu 
Warszawskiego miała miejsce gala finało-
wa ogólnopolskiego konkursu literacko-hi-
storycznego  dla młodzieży gimnazjów i 
szkół średnich „Pamięć Nieustająca”. Wśród 
laureatów konkursu znalazły się uczennice 
Gimnazjum w Trzemesznie Daria Skul-
ska i Paulina Szczepankiewicz, które za 
pracę pt. pt. Kiedy mówią kamienne tablice. 
Spacer po Trzemesznie śladami bohaterów 
II wojny światowej” otrzymały jedną z 
głównych nagród oraz Julia Figaj, która 
otrzymała wyróżnienie za pracę pt. „Losy 
Bolesława Strzyżewskiego żołnierza Armii 
gen. Andersa”.  Galę zaszczycili swoim 
udziałem pan minister Andrzej Kunert, 
Sekretarz Rady Ochrony Pamięci Walk 
i Męczeństwa, zarazem  przewodniczą-
cy konkursowego jury oraz  znany filolog 
pani prof. Barbara Otwinowska,, uczest-
niczka powstania warszawskiego, więziona 
w czasach stalinowskich.  Galę prowadziła 
znana  prezenterka telewizyjna  pani Anna 
Popek.
Wyjazd do Warszawy był także okazją do 
zobaczenia uroczystej odprawy wart przed 
Grobem Nieznanego Żołnierza i krótkiego 
spaceru po starym mieście.
Redakcja: O.Liberkowska I a, K.Szysz-
ka II a,  Z.Janicka II e, D.Szambelan II 
d, N.Wesołowska II d; opiekun – I.Ła-
niecka-v.Gierschewski.

Dnia 07.11.2014 roku w Ośrodku Wy-
poczynkowym „Jutrzenka” w Gołąbkach 
odbyły się uroczyste obchody dni HDK 
zorganizowane przez klub Honorowych 
Dawców Krwi „Kropelka”. Bal zorganizo-
wany był dla członków klubu, którzy po-
przez oddawanie krwi pomagają wszyst-
kim, którzy tego potrzebują. Nie zabrakło 
także zaproszonych gości. W trakcie im-
prezy Prezes Rejonowego Oddziału PCK 
pan Włodzimierz Pilarczyk odznaczył 
krwiodawców Odznakami : „Zasłużony 
Honorowy Dawca Krwi”, które otrzymuje 

każdy członek po oddaniu odpowiedniej 
ilości krwi. Wśród odznaczonych odznaką 
III stopnia (po oddaniu 6 litrów krwi) zna-
leźli się: Bartosz Szablewski, Tomasz Ję-
druchniewicz, Jacek Brzewiński, Roman 
Chudaś, Błażej Borucki. Wśród odznaczo-
nych odznaką II stopnia (po oddaniu 12 
litrów krwi) znaleźli się: Błażej Borucki, 
Łukasz Brzewiński, natomiast odzna-
ką I stopnia (po oddaniu 18 litrów krwi): 
Przemysław Wegner i Bartosz Kośmicki. 
Po części oficjalnej rozpoczęła się zabawa 
przy akompaniamencie zespołu „Sami”. 

Zarząd Klubu HDK „Kropelka” pragnie 
złożyć serdeczne podziękowania wszyst-
kim sponsorom, dzięki którym klub może 
realizować swoje zadania. Serdeczne po-
dziękowania dla: pana Tadeusza Skrzyp-
czaka, firmom „Cembrit”, „Paroc”, „Izo-
trans”, ZZ Budowlani, ZZ Solidarność 80, 
ZZ Konfederacja Pracy, Komisji Socjalnej 
firmy „Cembrit”, pana  Mariusza Kowal-
czyka, pana Jacka Przybylskiego,  za stwo-
rzenie sprzyjającego klimatu do działalno-
ści klubu i wsparcie finansowe.

Klub Honorowych Dawców Krwi „Kropelka” informuje
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Pasowanie na ucznia
17 października o godzinie 10 
rozpoczęła się uroczystość, 
której bohaterami było 133 
uczniów klas pierwszych. 
Zgromadzeni w sali rodzice, 
dziadkowie i nauczyciele 
słuchali wierszy i piosenek 
podziwiając umiejętności 

młodych artystów.
Po wprowadzeniu sztandaru 
pierwszoklasiści złożyli uro-
czyste ślubowanie przyrzeka-
jąc, iż będą dobrymi uczniami 
przestrzegającymi zasad 
obowiązujących w szkole, roz-
wijającymi swe umiejętności i 
kochającymi Ojczyznę.
Pani Dyrektor Krystyna 
Kwaśniewska pasowała pierw-
szaków na uczniów naszej 
szkoły  życząc im sukcesów i 
wytrwałości. Dzieci otrzymały 
pamiątkowe dyplomy i słodkie 
upominki. 
Satysfakcji z pracy życzymy 
również wychowawczyniom 
klas pierwszych: pani Jolancie 
Kurtysiak, p. Ewie Balcerzak, 
p. Dorocie Skazińskiej, p. 
Danucie Afanaszak, p. Monice 
Furche i p. Iwonie Weber.

Spotkanie  z  olimpijką
29 października  uczniowie 
klas czwartych, piątych 
i szóstych spotkali się ze 
znaną biegaczką Małgorzatą 
Sobańską.Wydarzenie rozpo-
częła pogadanka dotycząca 
uzależnień. Po niej, w towa-
rzystwie Pani Dyrektor weszła 
do sali główna bohaterka uro-
czystości - uczestniczka dwóch 
olimpiad: w Tokio i Atlancie, 
która przedstawiła historię 
swej sportowej pasji.Na za-
kończenie olimpijka rozdawała 
swoje fotografie opatrzone au-
tografem, pozowała do okazjo-
nalnych zdjęć. Przeżyte przez 
uczniów spotkanie pozytywnie 
wpłynie na racjonalne gospo-
darowanie wolnym czasem; na 
wyważenie proporcji między 
komputerem i telewizorem a 
aktywnością fizyczną.

Trochę statystyki
Nasza szkolna społeczność 
liczy w bieżącym roku szkol-
nym 551 uczniów uczących się 
w 25 klasach, 22 dzieci tworzy 
oddział przedszkolny. Aż 189 
uczniów dojeżdża codziennie 
do Trzemeszna z 20 miejsco-
wości.  

Święto  Niepodległości
11 listopada przedstawiciele 
Samorządu Uczniowskiego 
oraz delegacje z poszczegól-
nych klas wzięli udział w 

gminnych uroczystościach z 
okazji Święta Niepodległo-
ści. Jak każdego roku stało 
się ono przyczyną rozważań 
dotyczących „ bycia patriotą”, 
kiedy jest się nastolet-
nim Polakiem. Refleksjom 
sprzyjała akademia, podczas 
której przedstawiono postacie i 
wydarzenia, dzięki którym po 
123 latach  odzyskaliśmy nie-
podległą Ojczyznę.      Pieśni 
legionowe oraz wzruszająco 
wykonana „Niepodległość” 
(przez Klaudię Michalak             
z kl.VIc  i chór szkolny),  
stanowiły niezwykłą oprawę .

Aktualności sportowe
*17 września  odbyły się 
zawody w piłce nożnej o 
puchar premiera Donalda 
Tuska. Naszą szkołę repre-
zentowały dwie drużyny 
chłopców z klas IV – V oraz  
VI. Reprezentacja zwyciężyła 
w dwóch meczach, zajmując 
ostatecznie 2. miejsce.

*3 października odbyły się 
zawody w sztafetowych 
biegach przełajowych. Rywa-
lizacja dwunastu zespołów 
była bardzo zacięta. Nasi 
biegacze: Jakub Majchrzak, 
Mateusz Dolata, Mateusz 
Brauza, Jakub Mytowski, 
Łukasz Kowalski, Jakub 
Socha, Natalia Gaca, Oktawia 
Giza, Martyna Wekwerth, 
Klaudia Lisiecka, Klaudia 
Michalak  - zajęli 4. miejsce. 
*21 października w Niecha-
nowie odbyły się drużynowe 
mistrzostwa powiatowe szkół 
podstawowych w tenisie 
stołowym. Reprezentowały 
nas dwie drużyny żeńskie: 
Jagna Jatczak i Nikole Galus 
z kl.VIa, Jessica Grupa i 
Zuzanna Pruszak z kl.VIb oraz  
jedna męska -    Eryk Walter 
i Mateusz Dolata z kl.VIc. W 
obydwu kategoriach starto-
wało 5 drużyn. Po zaciętej 
rywalizacji chłopcy zajęli 4. 
miejsce, Jessica i Zuzia – 5., 
a Nikole z Jagną powtórzyły 

sukces sprzed roku zajmując 
pierwsze miejsce. Oprócz 
tytułu mistrzyń powiatu 
zyskały awans do rejonu. 
Trzeba zaznaczyć, że poziom 
zawodów w tenisie stołowym 
był bardzo wysoki. Tym 
bardziej na uwagę zasługuje 
postawa naszych dziewcząt 

Jagny i Nikoli, które zagrały z 
niezwykłą determinacją i sku-
pieniem.  Potrafiły zakończyć 
zwycięstwem wszystkie mecze 
podczas, których emocje 
sięgały zenitu.

 *W ostatnich  tygodniach 
również  reprezentacja chłop-
ców startowała  w zawodach 
, tym razem w halowej piłce 
nożnej. Działo się tak na za-
wodach gminnych, w których 
to skład : Tomasz Kozłowski, 
Hubert Adamski, Maciej Siwa, 
Jakub Czarnecki, Antoni 
Mikuła,  Kacper Skibiński, 
Mateusz Dolata, Mateusz 
Brauza, Leon Ciesielski i Ja-
kub Mytowski zajął I miejsce 
pokonując kolejno wszystkie 
szkoły z naszej gminy i tym 
samym kwalifikując się do dal-
szych rozgrywek w Łubowie. 
Tam również po zaciętej rywa-
lizacji i przepięknych akcjach 
zakończonych bramkami po-
konaliśmy reprezentacje szkół 
z Łubowa i Owieczek –w obu 
meczach po 4:1. Tym samym 
zakwalifikowaliśmy się na po-
ziom zawodów powiatowych 
w Gnieźnie.
Odbyły się one w  nowo  
wybudowanej  hali sportowej, 
gdzie spotkały się  cztery  
reprezentacje szkół: z Wit-
kowa, Mieleszyna, Gniezna i 
Trzemeszna.
Zawody rozgrywano syste-
mem ,,każdy z każdym”.
 I tak w pierwszym meczu po 
zaciętej walce wygraliśmy 
2:1 z Witkowem, w kolejnym  
pokonaliśmy dość łatwo repre-
zentację z Mieleszyna  5:0.
W ostatnim finałowym spotka-
liśmy się z reprezentacją SP3 z 
Gniezna . 
Niestety po bardzo emocjo-
nującym i zaciętym spotkaniu 
przegraliśmy  4:2,  mimo 
strzelenia  wyrównującego  
gola na 3:3 - sędzia nie uznał 
bramki!
I tak to  zakończyły się  ma-
rzenia o awansie do dalszych 
rozgrywek.
Pomimo to  uznanie należy 
się całej drużynie za wysoki 
poziom gry i wielkie zaanga-
żowanie na parkiecie.  

SPORT  UCZY  WYGRYWAĆ 
, ale przede wszystkim SPORT  
UCZY  PRZEGRYWAĆ  Z  
GODNOŚCIĄ.

Wiadomości zebrał szkol-
ny  zespół  redakcyjny: Nicole 

Brzycka, Dominika Derezińska, 
Wojciech  Szymański

Foto. p. K. Kulik,  
p. W Chojnacka 

D. Derezińska
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NOWY SAMORZĄD UCZNIOWSKI
  Na początku października odbyły się wy-
bory do Samorządu Uczniowskiego na rok 
szkolny 2014/2015. Były one poprzedzone 
ciekawą kampanią wyborczą.  Oto nowy 
skład SU: 
-przewodnicząca: Wiktoria Trzcińska         
z kl. VIa
-zastępca przewodniczącej: Karina Kierzek 
z kl. V
-sekretarz: Julia Schillak                              
z kl. VIb
-członkowie: Kamil Skrzypczak z kl. VIa
Bartosz Jagła         z kl. V
Piotr Schillak        z kl. IV
W wyniku głosowania wyłoniono rów-
nież nowych opiekunów. Zostali nimi: p. 
Marcin Jakubiak i p. Natalia Tatarczak. 
Gratulujemy !

WYCIECZKA UCZNIÓW Z KLASY II B NA WIEŚ
Dnia 3 października 2014 r. klasa II b  z 
rodzicami i wychowawczynią pojechała 
do Jastrzębowa. Uczniowie zwiedzili 
gospodarstwo rolne, poznając zwierzęta 
hodowlane i maszyny rolnicze.    Brali 
również udział w zabawach i konkuren-
cjach sportowych. Rodzice przygotowa-
li dla swoich pociech ognisko i liczne 
smakołyki. Pogoda i humory dopisywały.  
Serdecznie dziękujemy Sołtysowi Jastrzę-
bowa p. Wojciechowi Kosińskiemu i jego 
żonie. 

UROCZYSTE ODSŁONIĘCIE POMNIKA OFIAR II 
WOJNY ŚWIATOWEJ
Dnia 5 października 2014 r. uczniowie 
z klasy VIa i VIb pod opieką p. Renaty 
Gezelli – Figaj, p. Anny Kulczyckiej – 
Wiśniewskiej oraz p. Jarosława Kaniasty, 
a także zuchy z 6.Gromady Zuchowej 
„Przyjaciele Indian” pod opieką dh Teresy 
Górnej uczestniczyli w uroczystości 
odsłonięcia i poświęcenia odnowio-
nego Pomnika Pamięci Ofiar II Wojny 
Światowej  na Cmentarzu Parafialnym w 
Trzemesznie. 

EKO-LOGIKA 
12 października 2014 r. uczniowie naszej 
szkoły w nagrodę za aktywne włączanie 
się w akcje ekologiczne (zbiórka makula-
tury, baterii, Listy do Ziemi, prowadzenie 
zeszytów ekologicznych) wzięli udział 
w spotkaniu Edukacyjno-Szkolenio-
wym pt. „Eko-Logika” z cyklu „Zielona 
Polska”. Naszą szkołę   reprezentowali: 
Zofia Prus, Dobrosława Nitka, Alicja 
Gruszczyńska, Zuzanna Basińska, Kamil 
Skrzypczak, Karolina Kasprzyk, Amelia 
Tonak, Karolina Jankowska pod opieką 
pana Piotra Kubiaka. Wyjazd 

zorganizowany został przez Urząd Miejski 
w Trzemesznie.

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ
Jak co roku 14. października społecz-
ność szkolna świętowała Dzień Edukacji 
Narodowej. Tego dnia uczniowie z 
klasy VIa i VIb zaprezentowali program 
artystyczny zatytułowany „Dziennik 
Telewizyjny”. Charakterystyczny sygnał 
przeniósł nas w lata 80-te ubiegłego wieku, 
po czym usłyszeliśmy informacje z życia 
szkół.  Uczniowie słowami piosenki „Nie 
ma jak w Dwójce” podziękowali nauczy-
cielom i pracownikom szkoły za ciężką 
pracę oraz trud włożony w ich edukację i 
wychowanie. Uroczystość przygotowali: p. 
Natalia Tatarczak, p. Marcin Jakubiak przy 
współpracy p. Renaty Gezelli – Figaj oraz 
p. Anny Wołowicz.

„ZGADNIJ, KIM JESTEM”
17 października 2014 r. odbył się konkurs 
afiszowy „Zgadnij, kim jestem” dla klas II 
– III i V – VI. W tym dniu na gazetce przy 
bibliotece szkolnej i świetlicy  o godz. 9.00 
zostały wywieszone zagadki dotyczące 
postaci literackich. Każda zagadka to 
fragment utworu literackiego przedsta-
wiający postać, którą należało rozpoznać. 
Uczniowie starszych klas dodatkowo 
musieli podać autora i tytuł książki, z 
której pochodzi opisywany bohater. Odpo-
wiedzi na podpisanych kartkach należało 
zostawić w bibliotece do godz. 13.30. 
Z młodszych klas w konkursie wzięło 
udział 20 uczniów. Maksymalną ilość 
punktów zdobyły następujące osoby:Mal-
wina Frelich  kl. IIa, Zosia Janka kl. IIb, 
Natalia Kaszuba kl. IIIa, Wiktoria Nowicka 
kl. IIIb, Paweł Nowicki kl. IIb, Kacper 
Paternoga kl. IIb, Wiktoria Rożek  kl. IIb, 
Julia Szajda kl. IIa, Witek Trzciński kl. IIb,

W klasach V – VI do konkursu przystąpiło 
12 uczniów. Oto wyniki:
I miejsce Wiktoria Trzcińska  kl. VIa  18 p.
II miejsce Amelia Tonak  kl. V     17,5 p
III miejsce  Zofia Koteras  kl. VIa   15,5 p.
Dominika Szczudlik kl. V      15,5 p.
Uczniowie zostali nagrodzeni na apelu 
z okazji Międzynarodowego Miesiąca 
Bibliotek Szkolnych. Nagrody zostały 
ufundowane przez Radę Rodziców oraz 
bibliotekę szkolną.
Organizatorem konkursu była p. Aldona 
Trzcińska.

MEMORIAŁ BRONISŁAWA SZWARCA POZNAŃ 2014
Dnia 22.10.2014 r. w Poznaniu odbył się 
Memoriał Bronisława Szwarca, który 
jednocześnie był Mistrzostwami Miasta 
Poznania i Powiatu Poznańskiego w 
Biegach Przełajowych na dystansie 1000 
m. Wzięli w nim udział również  uczniowie 
naszej szkoły. Wiktoria Trzcińska  zajęła 
w nim pierwsze miejsce! Nagrodę odebrała 
z rąk srebrnego medalisty olimpijskiego 
w zapasach z 1980 r. - p. Władysława 
Stecyka.  Natalia Osowiec była ósma, 
natomiast Dominika Brzewińska jedenasta. 
Pozostały skład reprezentacji Szkoły Pod-
stawowej nr 2 im. Polskich Olimpijczyków 
w Trzemesznie: Klaudia Różycka, Ange-
lika Witek, Julia Guzik, Adam Kamiński, 
Paweł Strzeżyński, Hubert Kuchta, Miłosz 
Strzeżyński, Szymon Włodarczyk, Kacper 
Borowicz i Michał Wojciechowski. 

LAUREACI PIERWSZEJ EDYCJI CYFROWEJ DZIECIĘ-
CEJ ENCYKLOPEDI I WIELKOPOLAN

Pięcioro uczniów  naszej szkoły: Bartosz 
Jagła, Szymon Lubiński, Wiktor Kłos, 
Kacper Pietraszewski i Konrad Niecikow-
ski zostało laureatami pierwszej edycji Cy-
frowej Dziecięcej Encyklopedii Wielkopo-
lan. Projekt realizowany jest przez Ośrodek 
Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu 
oraz Ogólnopolską Fundację Edukacji 
Komputerowej. Współfinansowany jest 
ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Programu Operacyjnego „ Kapitał Ludzki 
„. Uczniowie musieli stworzyć do encyklo-
pedii biogram lokalnego bohatera. Rada 
Naukowa Projektu - pod przewodnictwem 
profesora Waldemara Łazugi - wybrała 
dziesięć najlepszych biogramów spośród 
225 szkół podstawowych z Wielkopolski, 
które przystąpiły do projektu. Ucznio-
wie naszej szkoły opisali życie Henryka 
Wrzeszczyńskiego, dyrektora szkoły w 
Niewolnie i więźnia obozu Mauthausen-
Gusen. 
Opiekunem nagrodzonego zespołu jest 

pani Jolanta Świerkot. Uroczyste zakoń-
czenie projektu oraz nagrodzenie członków 
dziesięciu zwycięskich zespołów odbędzie 
się 12 listopada 2014 r. w Teatrze Polskim 
w Poznaniu.
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Kalendarz Kosyniera 
na rok 2015

Tradycją Kosyniera jest publikacja  
kalendarza ściennego. 

Dla pierwszych dwustu osób,  
które od 12 grudnia 2014 r

zgłoszą się  do Domu Kultury  
w Trzemesznie, 

przygotowaliśmy  bezpłatny  
egzemplarz  kalendarza.
Serdecznie zapraszamy. 

Zespół Pieśni i Tańca „Strzecha” 
zaprasza w swoje szeregi 

młodzież w wieku gimnazjalnym 
i ponadgimnazjalnym z okolic 

Trzemeszna, Gniezna, Mogilna, 
Witkowa, Orchowa.
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