
W niezwykle uroczystej oprawie 11 par żyjących na te-
renie gminy Trzemeszno świętowało w piątek 20 listopada 
w Restauracji „Czeremcha” jubileusz 50- i 51-lecia pożycia 
małżeńskiego. W tym wyjątkowym wydarzeniu małżon-
kom towarzyszyli znamienici goście na czele z Burmistrzem 
Trzemeszna Krzysztofem Derezińskim, Przewodniczącym 
Rady Miejskiej Trzemeszna Ludwikiem Maciołem, ks. Pra-
łatem Piotrem Kotowskim oraz Zastępcą Kierownika Urzę-
du Stanu Cywilnego Elżbietą Peno.

Świętowanie rozpoczęło się odnowieniem ślubnego przy-
rzeczenia przez świętujące pary:

Zygmunta i Mirosławę Robaszkiewicz z Trzemeszna
Franciszka i Bronisławę Kowalskich z Ostrowitego
Mariana i Aleksandrę Kupś z Trzemeszna
Teodora i Mariannę Kupś z Trzemeszna
Henryka i Barbarę Alwin z Trzemeszna
Jana i Mirosławę Jędrowskich z Trzemeszna

Jerzego i Bożenę Kwiatkowskich z Trzemeszna
Józefa i Stanisławę Rudzkich z Niewolna
Kazimierza i Stanisławę Winkel z Niewolna
Michała i Janinę Pietrzaków z Trzemeszna
Stanisława i Janinę Kuś z Bieślina
Z rąk pana Burmistrza, który w tym momencie reprezen-

tował Prezydenta RP, Dostojni Jubilaci obchodzący Złote 
Gody otrzymali medale za długoletnie pożycie i stosowne 
legitymacje. Wszyscy Jubilaci zostali obdarowani kwiatami 
i upominkami ufundowanymi przez gminę Trzemeszno. Do 
życzeń pana Burmistrza dołączyli się Przewodniczący Rady 
Miejskiej Trzemeszna Ludwiki Macioł, ks. Prałat Piotr Ko-
towski oraz Zastępca Kierownika USC Elżbieta Peno.  

Uroczystość z wdziękiem i humorem uświetnił występ Ze-
społu Klubu Seniora „Złoty Liść”.

Edyta Kubiak

Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego

Mieszkańcom i Sympatykom Trzemeszna
zdrowych, spokojnych i rodzinnych

Świąt Bożego Narodzenia
życzą

Przewodniczący  
Rady Miejskiej Trzemeszna

Ludwik Macioł

Burmistrz Trzemeszna
Krzysztof Dereziński
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20 listopada 2015 r. odbyła się kolejna edycja organizowanego przez Dom Kultury w Trzemesznie konkursu recytator-
skiego „Życie słowem pisane. Wzięło w nim udział prawie stu uczestników z terenu gminy Trzemeszno. Jury w składzie: 
p. Mirosław Świerkot – przewodniczący, p. Lucyna Korzycka, p. Renata Pałucka, p. Judyta Talaga przyznało następujące 
nagrody i wyróżnienia:
Kategoria: Szkoły Podstawowe, klasy I-III
 I miejsce – Witold Czerniak, Szkoła Podstawowa nr 1 w Trzemesznie
 II miejsce – Julita Kaczmarek, Szkoła Podstawowa w Trzemżalu
 III miejsce – Marika Sikorska, Szkoła Podstawowa w Trzemżalu
Wyróżnienia:
 Miłosz Kaniewski, Szkoła Podstawowa nr 1 w Trzemesznie
 Inga Stempuchowska, Szkoła Podstawowa nr 1 w Trzemesznie
Kategoria: Szkoły Podstawowe, klasy IV-VI
 I miejsce – Anna Rogalska, Szkoła Podstawowa nr 1 w Trzemesznie
 II miejsce – Aleksandra Sosnowska, Szkoła Podstawowa nr 1 w Trzemesznie
 III miejsce – Dominik Łukomski, Szkoła Podstawowa w Kruchowie
Wyróżnienia:
 Jagoda Majerowicz, Szkoła Podstawowa w Kruchowie
 Wiktor Nowicka, Szkoła Podstawowa nr 2 w Trzemesznie
Kategoria: Gimnazjum
 I miejsce – Agata Bloch, Gimnazjum w Trzemesznie
 II miejsce – Marika Jaskuła, Gimnazjum w Trzemesznie
 III miejsce – Ewa Borowiak, Gimnazjum w Trzemżalu
Wyróżnienia:
 Zuzanna Zielińska, Gimnazjum w Trzemesznie
 Natalia Malicka, Gimnazjum w Trzemżalu
Kategoria: Szkoły ponadgimnazjalne
 I miejsce – Jagoda Woźniak, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Trzemesznie
 II miejsce – Maksymilian Torcz, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Trzemesznie
 III miejsce – Klaudia Nawrot, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Trzemesznie
Wszystkim uczestnikom gratulujemy.

„Życie słowem pisane” – konkurs recytatorski
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Szanowni Państwo

Zgodnie z zapowiedzią zawartą w piśmie informacyjnym, które skierowaliśmy do Państwa w sierpniu 2015r.  w sprawie 
zmiany procedury odczytywania wodomierzy – uprzejmie informujemy, ze od dnia  1 grudnia 2015r. nastąpi zapowiadana 
modyfikacja systemu.

Teraz wszyscy nasi klienci będą otrzymywali fakturę zaraz po dokonaniu odczytu stanu wodomierza.
Przedstawiciel REMONDIS Aqua Trzemeszno Sp. z o.o. – Pan Przemysław Hoppe bezpośrednio po dokonaniu odczytu 

aktualnego stanu wodomierza, wystawi  i wręczy klientowi fakturę VAT. 
W przypadku, gdy inkasent nie będzie miał możliwości dokonania odczytu (np. nie zastanie klienta w domu) – postąpi, 

jak do tej pory czyli pozostawi pisemną informację  z prośbą o przekazanie stanu wodomierza telefonicznie lub osobiście do 
siedziby naszej spółki. Wówczas faktura zastanie przesłana za pośrednictwem poczty.

Dla pełnego zobrazowania nowych procedur do niniejszej informacji dołączyliśmy wzór nowej faktury oraz wizerunek 
naszego inkasenta, który będzie odwiedzał Państwa co trzy miesiące.

   Prezes Zarządu     V-ce Prezes Zarządu
   Krzysztof Tomczak    Uwe Kohlmann

Kalendarz Kosyniera na 2016 rok
Od 17 grudnia 2015 r. dostępny będzie nowy kalendarz KOSYNIERA
na  2016 rok.  Dla pierwszych 150 osób przygotowalismy 
bezpłatne egzemplarze.
Zapraszamy do Domu Kultury w Trzemesznie
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 Światowy Dzień Pluszowego Misia 
, to jedno z wielu świąt wpisanych w 
kalendarz Przedszkola nr2 im Misia 
Uszatka. W środę 25 listopada wszyst-
kie dzieci przyniosły swoje ulubione 
misie, a w salach rozbrzmiewały mi-
siowe piosenki. Miś Uszatek witał bar-
dzo serdecznie swoich wyjątkowych, 
pluszowych gości. Przygotowując się 
do wspólnego świętowania dzieci pie-
kły ciasto w kształcie misia, a także 
wykonywały przeróżne prace pla-
styczne poświęcone  znanym pluszo-
wym misiom.  Po śniadaniu wszyscy 
zebrali się w magicznej sali balowej, 
która stała się „Krainą Pluszowych Mi-
siów”. Misia Uszatka odwiedzili „sta-
rzy znajomi” Kubuś Puchatek i Misia-
czek Przytulaczek. Trzy wesołe misie, 
wspólnie z dziećmi z grupy „Królicz-

ki” przygotowały inscenizację „O Mi-
siu Niejadku”. W trakcie inscenizacji  
wszyscy nauczyli się, krótkiej rymo-
wanki – „Dziś w przedszkolu jest we-
soło, Misie tańczą z nami w koło”. Nie 
tylko misie gościły tego dnia w przed-
szkolu. Na spotkanie z przedszkolaka-
mi przybyła Pani doktor Beata Byttner 
oraz Ratownicy Medyczni Trzeme-
szeńskiego Pogotowia Ratunkowego, 
aby porozmawiać z dziećmi na temat 
bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i 
właściwego zachowania się w różnych 
trudnych sytuacjach, zagrażających 
życiu.  Całe szczęście, że pomoc była 
na miejscu, ponieważ nasze Misie się 
rozchorowały. Misiaczek Przytulaczek 
– bardzo się  przeziębił, Miś Uszatek 
skaleczył sobie lewą łapkę,  a Kubuś 
Puchatek złamał nóżkę. Nasi goście 

udzielili misiom pierwszej pomocy. 
Pani Doktor misie zbadała i zapisała 
odpowiednie lekarstwo. A Panowie 
Ratownicy założyli specjalne opatrun-
ki, na chore łapki. Dzieci pochwaliły 
się znajomością numerów alarmo-
wych. Wszystkie dzielne przedszkola-
ki znają numery: 999 i 112  W nagrodę 
wszystkie dzieci zwiedziły Karetkę 
Pogotowia Ratunkowego – zapoznały 
się z jej wyposażeniem oraz pozna-
ły sygnały wzrokowe i dźwiękowe. 
Dzieci, Dyrektor, Rada Pedagogiczna 
Przedszkola nr2 im. Misia Uszatka, 
serdecznie dziękują zaproszonym go-
ściom, Pani doktor Beacie Byttner i 
Panom Ratownikom Medycznym  za 
wspólnie spędzony czas  i przybliżanie 
zasad ochrony zdrowia.                        

Małgorzata Winiarska

Środowiskowy Dom Samopomocy informuje

Dzień Pluszowego Misia u Misia Uszatka

Na początku listopada wybraliśmy się na długo oczekiwa-
ną wycieczkę do Poznania. Podróż minęła nam bardzo szyb-
ko, a w autokarze było jak zwykle wesoło. Pierwszym przy-
stankiem na liście była poznańska Palmiarnia. Chociaż na 
zewnątrz pogoda była jesienna, to w środku panował przy-
jemny klimat, szczególnie, że na początku powitały nas roz-
łożyste palmy. Widzieliśmy okazałe figowce, ogromne dęby 
i kaktusy najróżniejszych kształtów. W pawilonach znajdu-
ją się też różne owady i wielobarwne ryby z różnych stron 
świata. Szczególnie urzekła nas wystawa motyli, którą po 
prostu trzeba zobaczyć, żeby uwierzyć, że takie cuda mogą 
pojawić się na skrzydłach motyla. Zmęczeni zwiedzaniem 
zatrzymaliśmy się na małą przerwę w kawiarni, a przy wyj-
ściu zakupiliśmy ciekawe pamiątki. Później pojechaliśmy na 
Termy Maltańskie, na których aktywnie spędziliśmy kilka 
godzin relaksując się w jacuzzi, śmigając na zjeżdżalniach i 
pływając w ogromnych basenach. Mimo tak długiej podróży 

i aktywnie spędzonego dnia byliśmy odprężeni i pełni ener-
gii nawet po powrocie.

Z okazji Święta Niepodległości Uczestnicy pod kierownic-
twem pani Ireny Ostrowskiej-Tyckiej oraz pana Wojciecha 
Wrzeszczyńskiego przygotowali występ historyczny z pa-
triotyczną poezją i pieśniami. Oryginalne stroje, mundury i 
rekwizyty sprawiły, że poczuliśmy ducha tamtego okresu.

Również w listopadzie odbyła się zabawa andrzejkowa na 
którą zaprosiliśmy naszych kolegów i koleżanki z trzeme-
szeńskiego gimnazjum. Były przepowiednie z wosku i mi-
łosne wróżby oraz dużo śmiechu i zabawy. Dziękujemy pani 
Marii Borys oraz uczniom za odwiedziny.

Następne w naszym planie są same wydarzenia związane 
ze świętami Bożego Narodzenia, więc już teraz przy dźwię-
kach kolęd powstają ręcznie robione stroiki, kartki świątecz-
ne i drewniane ozdoby.
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Dom Kultury w Trzemesznie zaprasza na wystawę ma-
larstwa Stanisławy Sierant. Prace pochodzącej z Kruchowa 
artystki będzie można oglądać w sali wystaw DKTrzemesz-
no w dniach 2 grudnia 2015 –  8 stycznia 2016. 8 stycznia 
2016 r. (piątek) o godz. 18 zapraszamy na spotkanie z Panią 
Stanisławą Sierant.

Stanisława Sierant upra-
wia twórczość malarską 
w technice olejnej,paste-
li, akwareli a ostatnio w 
akrylu. W swoim dorob-
ku wyróżnia kilka waż-
nych cykli malarskich, 
najważniejszym jest cykl 
portret dziecięcy, który z 
przerwami uprawia przez 
całe swoje życie arty-
styczne. Za portret dzie-
cięcy „Wojtek” artystka 
otrzymała nagrodę na 
Ogólnopolskim Biennale 
w Dąbrowie Górniczej w 
2013 roku. Cykl „Człu-
chowian portret własny”, 
w obecnej chwili liczy 
65 prac i cały czas jest 
uzupełniany. W kręgu zainteresowania artystki znaleźli się 
mieszkańcy miasta bez względu na pozycję publiczną,status 
społeczny,wiek czy płeć.Do najbardziej interesujących prac 
tego cyklu należą bez wątpienia portrety wyrazistych po-
staci wpisanych w krajobraz miasta,współtworzących jego 
koloryt.Sylwetki, tych innych,żyjących inaczej,uwieczniła 
artystka z wielkim pietyzmem i właściwym sobie ciepłem. 
Koszaliński przyjaciel, archeolog Ignacy Skrzypek, powie-

dział kiedyś do autorki – „Staszka, spiesz się, oni tak szybko 
odchodzą”. Niestety, mówił prawdę, z namalowanych po-
staci, swoich prac już nigdy nie zobaczy szesnaście osób. 
Od dwóch lat artystka pracuje nad cyklem „Cztery pory 
roku ” jest to uzupełnienie cyklu sprzed kilku lat, jedna z 

prac tego cyklu została 
zakwalifikowana na wy-
stawę – Ogrody 2013 – w 
BWA Wałbrzych, Zamek 
Książ. „Anioły” to jeden 
z dwóch najmłodszych 
cykli malarskich. Kil-
ka prac powstało przed 
dwoma, trzema latami. 
„Anioły nadmorskie” zo-
stały rozpoczęte w Łebie 
w 2013 roku i powstają do 
chwili obecnej. Od kilku 
lat artystka prowadzi w 
Łebie warsztaty arty-
styczne dla dzieci i mło-
dzieży co pozwala malar-
ce na tworzenie drugiego 
cyklu,cyklu „maryni-
stycznego „. Artystka 
twierdzi – „pejzaże mor-

skie przeobrażają się ustawicznie ‚ileż w nich barw, odcieni 
i kształtów”. Są trzy miejsca w Polsce które darzy artystka 
wielką sympatią – rodzinne pod-trzemeszeńskie Krucho-
wo, Człuchów w którym mieszka i tworzy od wielu lat oraz 
nadmorska Łeba. Artystka swoje prace wystawiała w wielu 
muzeach i galeriach tak w Polsce jak i zagranicą, m.in. w 
Instytucie Polskim w Paryżu. Uczestniczyła też w kilku ple-
nerach m.in. w Bułgarii, Francji, Maroku i Szwajcarii.

W dniu 27 listopada Stowarzyszenie TERAZ w Trze-
mesznie przy pomocy Rady Rodziców i ZS w Kruchowie, 
zorganizowało aukcję rękodzieł, która odbyła się podczas 
zabawy andrzejkowej w OW Jutrzenka w Gołąbkach. Zysk 
z aukcji przeznaczony został na rehabilitację 7 letniej Nikoli 
Suchta z Ławek, która jest po operacji przeszczepu wątroby 
i którą czeka bardzo długa rehabilitacja. Udało zebrać się 
łącznie 6.223 zł. Zbiórkę przeprowadziło Stowarzyszenie 
CRK Promyk Gniezno o/Trzemeszno. 

Stowarzyszenie TERAZ bardzo dziękuje wszystkim oso-
bom, jednostką i organizacją bez których aukcja ta byłaby 
niemożliwa. Dziękujemy kwiaciarni „Kwieciste Grymasy” 

z Trzemeszna za przekazanie róż, wszystkim tym którzy 
przgotowali rękodzieła: wychowankom Zakładu Popraw-
czego w Trzemesznie, uczniom i Pani Beacie Martin z ZS 
w Kruchowie, Pani Janinie Henkiel, Domowi Kultury w 
Trzemesznie, uzdolnionej członkini naszego stowarzysze-
nia Agnieszce Balcerek, która maluje najpiękniejsze obrazy 
Marilyn Monroe Emotikon smile i wszystkim anonimowym 
osobom, które zechciały przekazać swoje dzieła. Dziękuje-
my także OW Jutrzenka w Gołąbkach za możliwość i pomoc 
w organizacji aukcji. Dziękujemy przede wszystkim oso-
bom, które zechciały przekazać pieniądze podczas aukcji. 
Jest to dla nas i dla wszystkich darczyńców wielki sukces.

AUKCJA RĘKODZIEŁ

Malarstwo Stanisławy Sierant

Jezioro Kruchowskie, pastel
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Przełom października i listopada w związ-
ku z tym, że za oknem pogoda nas nie roz-
pieszczała postanowiliśmy przeznaczyć na 
animację życia kulturalnego naszej 
placówki. Świetną okazją do tego 
było 20- lecie Trzemeszeńskie-
go Klubu Abstynenckiego, które 
przypadało właśnie na początek 
listopada. Postanowiliśmy w gro-
nie opiekunów i podopiecznych, że 
prezentem, który pragniemy ofiaro-
wać członkom tej zaprzyjaźnionej 
organizacji będzie przedstawienie 
teatralne, które chcieliśmy poka-
zać podczas uroczystości jubile-
uszowych. Jak postanowiliśmy tak 
się stało. Spektakl profilaktyczny 
przygotowany na tą okazję zatytu-
łowane zostało „Sąd nad alkoho-
lem”. Wszyscy członkowie, kółka 
teatralnego jaki i tancerze hip-hop 
pracujący od września z Rene One bardzo 
aktywnie włączyli się w przygotowania a 
punktem kulminacyjnym był nasz premie-
rowy występ. W skład prezentacji weszło 

przedstawienie teatralne, recytacje okolicz-
nościowych wierszy a także dwie prezentacje 
taneczne demonstrujące nasze umiejętności 

street art’owe. Mamy nadzieję, że wszystkim 
zebranym podobał się nasz pokaz i każdy 
odnalazł w nim coś dla siebie, zarówno w 
warstwie tekstowej jak i tanecznej. Drugi 

nasz pokaz był specjalnie przygotowany dla 
naszych rodziców oraz zaproszonych gości. 
Występ, którym postanowiliśmy podsumo-

wać już nieco bardziej „placówko-
wo” naszą pracę i zademonstrować 
naszym bliskim to czego się na-
uczyliśmy. Rodziny bardzo często 
nam kibicują a nie zawsze mają 
szansę zobaczyć rezultaty tej pracy 
– więc postanowiliśmy to zmienić. 
Wszyscy stanęli na wysokości za-
dania i sprostali wyzwaniu – choć 
trema na widok rodziców na wi-
downi była znaczna jednak czego 
się nie robi dla … ! Dziękujemy na-
szym bliskim za przyjście, Klubo-
wi Abstynenckiemu za zaproszenie 
a wszystkim zaproszonym i licznie 
przybyłym gościom za akceptacje 
dla naszej pracy wyrażoną słowa-
mi gratulacji i gromkimi brawami 

– które jeszcze bardziej dopingują nas do 
dalszej pracy. Wielkie Dzięki ! :)

W środę 18 listopada 2015 r. w Placówce Wsparcia Dzienne-
go mieliśmy ogromny zaszczyt wysłuchać lekcji życia i poroz-
mawiać z wyjątkowym człowiekiem, sportowcem- Markiem 
Leśniewskim- polskim kolarzem szosowym, wielokrotnym 
Mistrzem Polski, dwukrotnym olimpijczykiem (Seul 88 i Bar-
celona 92) a także medalistą Mistrzostw Świata (89) i Igrzysk 
Olimpijskich (88), zwycięzcą Tour de Pologne (1985), uczestni-
kiem największych kolarskich wyścigów na świecie takich jak 
Tour de France czy prestiżowego wyścigu Paryż-Tours. Obec-
nie nasz gość jest członkiem zarządu Polskiego Związku Kolar-
skiego, selekcjonerem polskiej kadry szosowej młodzieżowców 
i juniorów i trenerem kolarstwa. Podczas spotkania Pan Marek 
opowiadał nam nie tylko o jego przeżyciach sportowych, które 
są niezwykle bogate ale głównie nasz wyjątkowy gość skupił 
się na tych wszystkich życiowych mądrościach i walce o siebie, 
które doprowadziły go do takich właśnie sportowych szczytów 
jak medale olimpijskie i medale mistrzostw świata. Na blisko 
dwugodzinnym spotkaniu nasz gość nie tylko opowiadał ale 
także został zarzucony gradem pytań, sportowych, życiowych 
a także pytań o to jak ważne w życiu są zasady, które każdy z 
nas powinien mieć. Był to czas kiedy mogliśmy zobaczyć także 
pamiątki, które przywiózł ze sobą p. Marek – a były to: medal 
olimpijski, najcenniejsze puchary zdobyte podczas 25- letniej 

kariery sportowej, wśród których znalazła się skromna w swo-
jej formie kostka brukowa – wyjątkowe trofeum za zwycięstwo 
w jednym z najtrudniejszych wyścigów świata zwanym „pie-
kłem północy” Paris – Roubaix. Jeden wątek, który przewijał 
się przez cały czas trwania spotkania to była ciężka praca – 
sportowa, nad sobą samym w szkole i poza nią bez tego nie 
jesteśmy w stanie odnieść oczekiwanych sukcesów. Na koniec 
już w luźnych rozmowach dzieci dopytywały naszego mistrza 
o sprawy, które je ciekawiły, chętni oglądali przywiezione 
trofea i wszyscy ustawili się w kolejce aby otrzymać na spe-
cjalnych zdjęciach autograf. Pamiątkowa wspólna fotografia 
wyzwoliła we wszystkich uczestnikach pozytywną energię i 
dużo uśmiechu. Na pamiątkę p. Marek zostawiła nam swoją ko-
larską koszulkę reprezentanta Polski na, której napisał dedyka-
cję. Wychodząc z Placówki Wsparcia Dziennego usłyszeliśmy 
nie „żegnajcie” a „do zobaczenia” - „obiecuję, że na wiosnę do 
was jeszcze przyjadę i wtedy wybierzemy się na wspólny rajd 
rowerowy i już w terenie będziemy mogli kontynuować tak cie-
kawe rozmowy, które zapoczątkowaliśmy dziś”. Nie możemy 
się doczekać i mamy nadzieję, że czas który pozostał do tego 
momentu upłynie nam bardzo szybko.

Dziękujemy za dobrą energię i moc wrażeń do zobaczenia 
niebawem :)

„Sąd nad alkoholem” - przedstawienie profilaktyczne podopiecznych Placówki Wsparcia Dziennego 

 Vice Mistrz Olimpijski Marek Leśniewski z Wizytą w PWD Trzemeszno
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„Spowiedź Bliźniaków” - taki tytuł 
nosi trzeci krążek w dorobku SR. Al-
bum zawiera 10 tracków (9 premiero-
wych utworów oraz intro). Za warstwę 
muzyczną odpowiada przede wszyst-
kim młody, dobrze rokujący beatma-
ker ze Śremu - Sivy, oraz trzemeszeń-
ski producent Maryś, właściciel studia 
eMstudio, w którym to również został 
zrealizowany cały materiał. Gościnnie 
na płycie udzieliło się grono znakomi-
tych gości, takich jak: Michu, WBU, 
Massey, Sztyku, oraz oldschoolowy DJ 
Alfred, który zaszczycił nas rapowaną 
zwrotką w swoim wykonaniu. Za scu-
towanie tracków odpowiedzialny jest 
brodnicki DJ Micky Move, który po-
kazuje swoje umiejętności turntabli-
styczne już od pierwszego numeru. Na 
płycie Synów Rapu, jak na piewców 

świadomego rapu przystało nie mogło 
zabraknąć tematów społecznych, po-
litycznych, w hardcorowym wydaniu, 
które stanowią tam główny przekaz, 
natomiast w innych utworach Synowie 
udowadniają, że nie wstydzą się mó-
wić o rzeczach bardziej osobistych, i 
jak sam tytuł płyty wskazuje „spowia-
dają” się z wielu prywatnych spraw. 
Materiał bardzo dojrzały, z pewnością 
kierowany do starszych, świadomych 
słuchaczy, którzy preferują w rapie 
klasyczne, proste brzmienie, oraz tek-
sty opisujące nierzadko brudną rze-
czywistość polskiego społeczeństwa.

Album „Spowiedź Bliźniaków” 
można zamawiać pisząc wiadomość 
na fanpage https://www.facebook.com/
synowierapu, e-mail synowierapu@
wp.pl, lub na Allegro w cenie 20 zł.

21 listopada wystartował pierwszy 
bieg z cyklu II Grand Prix Trzemeszna. 
Pomimo deszczowej pogody zjawili się 
biegacze i kijkarze z Trzemeszna i oko-
lic, Bydgoszczy, Gniezna, Mogilna, 
Gorzowa Wlkp., Raszy-
na i wielu innych. Wielu 
przyjechało z rodzinami 
co pozwoliło na jesienne 
piknikowanie przy ogni-
sku. Bieg na dystansie 
10 km wygrali: Macie-
jewska Kamila z Barci-
na i Kledzik Zbigniew z 
Chomiąży Szlacheckiej 
,natomiast nordic walking 
na dystansie 5,5 km Mie-
lecka Agnieszka z Gąsa-
wy i Wołek Waldemar z 
Gniezna. Dopełnieniem 
imprezy były bezpłatne 
biegi dla dzieci i młodzieży, które od-
bywały się standartowo w kategoriach 

szkół podstawowych(klasy I-III i IV-
-VI) oraz gimnazjum. Jako że Funda-
cja Aktywna Trzemeszno jest organi-
zatorem wielu biegów dziecięcych w 
Polsce, pojawiała się nowa kategoria 

biegu dla najmłodszych ”Faciątka”. W 
tej kategorii dzieci mogły biec w asy-

ście rodzica. Wszystkie dzieci otrzy-
mały słodki pakiecik, a zwycięzcy w 
poszczególnych kategoriach nagrody.

Dziękujemy wszystkim uczestni-
kom i Dużym i Małym, cieszymy się, 

że jesienna aura nie 
przestraszyła Was i 
mogliśmy wspólnie 
cieszyć się ruchem na 
świeżym powietrzu.

Dziękujemy za 
wsparcie firmom: 
Ośrodek „Jutrzenka”, 
Ka-Pi ,dachy Pawlak, 
auto-serwis K. Czar-
necki, firmie trans-
portowej Jacek Przy-
bylski oraz Fundacji 
Bieg Rzeźnika, U.M. 
Trzemeszna, Nad-
leśnictwu Gołąbki, 

OSP, trzemeszeńskiemu Domowi Kul-
tury oraz wszystkim wolontariuszom.

Premiera albumu Synów Rapu pt. „Spowiedź Bliźniaków” - 13.11.2015

II GRAND PRIX TRZEMESZNA

Już po raz piąty Zygmunt Sta-
chowiak zaprezentował w Trze-
meszeńskim Domu Kultury wy-
stawę swoich prac. Czarno-białe 
rysunki znalazły się również w 
pięknym kalendarzu. Pan Zyg-
munt pochwalił się zaproszonym 
gościom swoją pierwszą pracą 
malarską – Portretem Jana Ki-
lińskiego. Otwarcie wystawy 
odbyło się 11 listopada 2015 r. 
Prezentacja była czynna do koń-
ca listopada.

Trzemeszno, jakie pamiętam
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Bal Andrzejkowy w Lubiniu
Andrzejkowy Bal Przebierańców odbył się w sobotę 21 listopada 2015 r. i został zorganizowany przez mieszkańców so-

łectwa Lubiń. W programie były wróżby dla dzieci, lanie wosku oraz liczne zabawy muzyczne przygotowane i przeprowa-
dzone przez mieszkankę sołectwa Karolinę Pilarowską.

Monika Krawczak 

PODWÓRKO NIVEA W TRZEMESZNIE STAŁO SIĘ FAKTEM !
W dniu 13 listopada nastąpił odbiór techniczny placu PODWÓRKO NIVEA wraz z przekazaniem wszystkich dokumen-

tów Gminie Trzemeszno, która od tej chwili stała się oficjalnym zarządcą placu zabaw. 
Ze względu na konieczność zachowania odpowiedniego czasu na proces wiązania betonu i ukorzenienia trawy prosimy 

nie korzystać z PODWÓRKO NIVEA  do dnia 11 grudnia br.  
Danuta Pawełczak

I Rowerowy Rajd Niepodległościowy
W dniu 11.11.2015 r.  Stowarzyszenie pod Żaglami zorganizowało wspólnie z Amatorską Grupą Rowerową „Rower - Na-

sza Pasja” I Rajd Niepodległościowy. Trasa rajdu biegła przez miejsca pamięci narodowej. W rajdzie udział wzięło dziewię-
ciu uczestników. Podczas naszej wyprawy spotkaliśmy biegaczy BOLT. Po wspólnym zdjęciu każda z drużyn ruszyła w 
swoją dalszą drogę. Po zakończonym rajdzie uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy.

Robert Nawrocki - Stowarzyszenie pod Żaglami
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• W dniach 4 – 6 listopada 2015 roku w Muzeum Ziemi Mogileń-
skiej w Chabsku odbył się biwak zuchów i harcerzy z drużyn wcho-
dzących w skład  Szczepu „Feniks” w Trzemesznie oraz drużyn z 
Kruchowa o łącznej liczbie 65 uczestników.

• Program biwaku p.h. „Zombie – Apokalipsa” został opracowany 
przez drużynową 10 DSh „Polanie” Monikę Woźniak i Szczepową 
Beatę Marciniak. W skład kadry wchodziły: Monika Woźniak (ko-
mendantka biwaku) oraz Alicja Michalik, Katarzyna Wiśniewska, 
Martyna Kwiatkowska, Paulina Kwiatkowska. Zajęcia prowadzili 
również: Krystian Bielaś, Jakub Przybylski, Julia Figaj, Julia Nowak, 
Sandra Bethke, Teresa Górna, Beata Marciniak, Daria Skulska, Se-
bastian Wołowiec.

• Ważniejsze zrealizowane zadania to: gry i zabawy integracyjne, 
obrzędowe świecznika z nauką piosenek harcerskich, szkolenie z sa-
marytanki i zajęcia praktyczne z udzielania pierwszej pomocy przed-
medycznej, ćwiczenia z musztry. W czasie gier terenowych uczest-
nicy uczyli się posługiwania kompasem i mapą; poglębiali wiedzę o 
elementach symboliki, historii, struktury ZHP, jego władz i umun-
durowaniu. Zuchy i harcerze w 8 – osobowych zastępach wykony-
wali różne zadania, przygotowywali posiłki, sprzątali itp., zdobywali 
sprawności i stopnie.  Jednym z ciekawych zadań było przebranie się 
za zombie i przygotowanie krótkiego pokazu mody. Uczestnicy bi-
waku z bagażem wrażeń i doświadczeń bardzo zadowoleni wracali 
do domów.

• W dniu 11 listopada 2015 roku: zuchy  z gromad „Leśne Ludki” i 
„Leśna Gromada”, „Przyjaciele Indian”, harcerze z 8 DH „Odkryw-
cy”, 10 DSh „Polanie”, 12 DW „Skrzydła” z Trzemeszna oraz dele-
gacje harcerzy z Kruchowa i Trzemżala z drużynowymi Ewą Balce-
rzak, Jolantą Kurtysiak, Teresą Górną, Jakubem Przybylskim, Alicją 
Michalik, Katarzyną Wiśniewską, Ewą Fel, Magdaleną Wiśniewską, 
liczne grono instruktorów z komendantką tanisławą Szymańską i se-
niorów HKS z przewodniczącym Ireneuszem Kasprzykiem uczest-
niczyli w miejsko – gminnych obchodach Narodowego Święta Nie-
podległości. Po mszy świętej – z udziałem pocztów sztandarowych 
– zostały zaciągnięta warty w miejscach pamięci na parafialnym 
cmentarzu; składano kwiaty i zapalono znicze.

• W niedzielę 22 listopada 2015 roku 50 osób wzięło udział w wy-
cieczce autokarowej do Poznania, którą zorganizowano w ramach 
realizacji zadania „Pielęgnoweanie tradycji, ochrona dóbr kultury 

i dziedzictwa narodowego”. Poszczególne  grupy przeprowadziły 
zwiad: Plac A. Mickiewicza, ul. Św. Marcina, Stary Rynek, ul. 28 
grudnia, a następnie w Teatrze Wielkim im. St. Moniuszki oglądali 
przedstawienie „ NABUCCO” Giuseppe Verdiego.

• 25 listopada 2015 roku odbył się Zjazd Zwykły Hufca ZHP Trze-
meszno. Głównymi zadaniami Zjazdu było:  

-  dokonanie podsumowania realizacji zadań w minionej 4-letniej 
kadencji tzn. w okresie 6.10.2011 – 25.11.2015,

- uzyskanie przez komendantkę i członków Komendy Hufca abso-
lutorium ( na wniosek Hufcowej Komisji Rewizyjnej),

- wybory władz hufca. Wybrano – komendantkę – ponownie – hm. 
Stanisławę Szymańską. Zastępcami komendantki zostali: phm. Wło-
dzimierz Losik, pwd. Teresa Górna, phm. Jarosław Majewski. 

Członkami Komendy Hufca są: phm. Danuta Chojecka, pwd. Ire-
neusz Kasprzyk, pwd. Beata Marciniak, hm. Beata Wojciechowska, 
pwd. Monika Woźniak. Hufcową Komisję Rewizyjną reprezento-
wać będą: przewodnicząca – phm. Ewa Balcerzak oraz  phm. Jo-
lanta Kurtysiak i pwd. Marzena Stojek – Kowalik,  w wyniku dys-
kusji programowej przyjęcie uchwały i wniosków m.in. przyjęto do 
realizacji   „Plan rozwoju Hufca na lata 2015 – 2017”. W obradach 
Zjazdu udział wzięło 27 delegatów  (na 34 uprawnianych) i 9 go-
ści m.in. Dariusz Jankowski – w imieniu Burmistrza Trzemeszna,                                                                                                                                      
przewodniczący M - G Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Mę-
czeństwa w Trzemesznie, Mieczysław Chojecki – radny, w imieniu 
przewodniczącego Rady Miejskiej Trzemeszna,   Wojciech Bisikie-
wicz – kustosz Izby Pamięci Jana Kilińskiego w Trzemesznie, Re-
nata Pałucka i Roman Wolek – redaktorzy prasy lokalnej, Zygmunt 
Nowaczyk z  www.trzemeszno24.info.pl. Nad obradami przyjętymi 
w/g regulaminu i porządku obrad „ czuwał” pełnomocnik Komen-
danta Chorągwi Wlkp. ZHP w Poznaniu, z-ca K Ch. hm. Janusz Wol-
ski. Obrady, którym przewodniczyła hm. Helena Małolepsza , które 
protokolowała phm. Anna Golińska przebiegły sprawnie,  w miłym 
nastroju – zakończono w kręgu splecionych rąk i pieśnią „Bratnie sło-
wo”.

Foto: phm.Włodzimierz Losik
Tekst: phm. Anna Golińska
             pwd. Teresa Górna
             Katarzyna Wiśniewska

ZHP  INFORMUJE
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Jak zachować się w kłopotliwej 
sytuacji?   
W auli szkolnej odbyły się spektakle 
profilaktyczne w wykonaniu teatru 
„Kurtyna” z Krakowa. Razem z 
bohaterami przedstawionych zdarzeń 
prześledziliśmy, jak zachować się w wielu 
kłopotliwych sytuacjach i jakie może mieć 
konsekwencje na przykład przypadkowa 
rozmowa z kimś nieznajomym, który 
wcale dobrze nam nie życzy. Cztery 
inscenizacje nosiły następujące tytuły: 

-„Z miłości do serduszka”
-„Uwierz w siebie”
-„Nie jesteś sam”
-„Zaczarowany bagaż”

Wędrówki po Ewangelii 
św. Łukasza
Konkurs wiedzy biblijnej rozstrzygnięty! 
Do szkolnego konkursu biblijnego pt. 
Wędrówki po Ewangelii św. Łukasza 
przystąpiło czternaścioro uczniów z kl. 
IV-VI. Jak twierdzą niektórzy  trzeba 
było trochę pogłówkować, bo pytania 
były podchwytliwe. Zwycięzcami 
są: Eryk Chojnacki VIa, Michał Choniej 
Ve,  Jacek Kierczyński Va, Aleksandra 
Sosnowska Vd,  Julia Liszkowska Vb
Laureaci przechodzą do drugiego 
etapu Konkursu Dekanalnego , 
który odbędzie się w tym roku w 
Szkole Podstawowej w Orchowie

Ślubujemy
5 listopada 2015 roku w auli naszej szkoły 
odbyło się ślubowanie klas pierwszych.  Tą 
wyjątkową dla pierwszaków uroczystość 
poprowadziła przewodnicząca Samorządu 
Szkolnego Oktawia Giza. Na początku 
ceremonii, po powitaniu zebranych, 
Wróżki z zaczarowanych krain Cyferkowa 
i Literkowa zachęciły uczniów do 
zdania przed wszystkimi obecnymi 
małego egzaminu, który polegał na 
zaprezentowaniu przygotowanych wierszy 
i piosenek.  Po udanej próbie dzieci zostały 
nagrodzone brawami przez rodziców, 
wychowawczynie i dyrekcję szkoły.
Otrzymując w darze od Wróżek magiczną 
moc, 6 klas pierwszych przystąpiło do 
ślubowania. Uczniowie przyrzekali:
– być dobrymi uczniami,
– dbać o honor szkoły i klasy,
– służyć pomocą słabszym,
– słuchać nauczycieli,
– sprawiać radość wychowawcom 
i rodzicom, 
– wyrosnąć na dobrego człowieka 
i wzorowego Polaka. Następnie po 
tej wzniosłej chwili, dzieci zostały 
pasowane przez panią dyrektor Krystynę 
Kwaśniewską na uczniów Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Trzemesznie przy 

pomocy symbolicznego ołówka i przyjęte 
do całego grona uczniów naszej szkoły. 
Na koniec wszystkim „młodym uczniom” 
rozdano pamiątkowe dyplomy i długopisy, 
a zwieńczeniem dnia była długa sesja 
zdjęciowa. Wszystkim pierwszoklasistom 
życzymy sukcesów w nauce i jak 
najlepszych ocen na pierwszym szkolnym 
świadectwie, a wychowawczyniom:
kl. I a – p. Beacie Wojciechowskiej,
kl. I b – p. Ewie Popielarz,
kl. I c – p. Iwonie Łukomskiej,
kl. I d – p. Annie Śmiatacz,
kl. I e – p. Justynie Lis,
kl. I f – p. Anecie Kasprowicz
–  wytrwałości i sukcesów w 
pracy pedagogicznej!

Halloweenowe psikusy, 
zabawy z językiem angielskim i 
poznawanie celtyckich tradycji 
Klasa II c lubi się bawić i każda okazja na 
ciekawe spędzenie czasu jest dobra. Tym 
razem było to 29 października , a temat 
przewodni imprezy to: „Halloween” . Cała 
klasa przygotowała stosowne przebrania. 
Przyszły więc: czarownice, kościotrupy, 
diabły, wiedźmy, upiory ociekające 
krwią… Wcześniej uczniowie stworzyli 
odpowiedni nastrój w klasie. Przynieśli 
dynie – lampiony, zrobili świeczniki ze 
słoiczków ozdabiając je  siecią pajęczą 
i pajączkami. Dzieci były też ciekawe 
skąd wziął się pomysł na taką wesołą 

zabawę i wysłuchały krótkiej historii 
Halloween. Zwyczaje związane z Halloween 
pochodzą od Celtów, czyli od ludów 
zamieszkujących dzisiejsze tereny Wielkiej 
Brytanii, Irlandii i północnej Francji. 
Zapoczątkowane zostały przez celtyckich 
kapłanów zwanych druidami.  Zgodnie 
w ówczesnymi wierzeniami w nocy z 31 
października na 1 listopada uwalniane 
były duchy zmarłych. Aby odstraszyć 
złe duchy, Celtowie palili ogniska, na 
których płonęły wieńce, owoce a także 
zwierzęta ofiarne. Druidowie chodzili od 
domu do domu w poszukiwaniu jedzenia, 
ci którzy im odmówili  byli przeklinani. 
Święto to trafiło do Stanów Zjednoczonych 
wraz  Irlandzkimi imigrantami. Tam 
jednak przybrało inną formę. Amerykanie 
przebierają się za duchy, upiory, czarownice 
i temu podobne straszydła. Z dyni robią 
lampiony tzw. Jack-o-lantern i wystawiają je 
przed domem. A skąd się wzięła ta tradycja? 
Jack, który za życia stał się prawdziwym 
wcieleniem zła, wykorzystywał każdą 
okazję na wzbogacenie się. Pewnego 
dnia spotkał diabła, który zaproponował 
mu wielką władzę i bogactwo za duszę. 
I tak podpisał cyrograf. Niedługo przed 
Halloween przybył do niego diabeł, aby 
zabrać duszę. Jednak podstępem Jackowi 
udało się  uwięzić czarta. Mimo to umarł 
31 października. Oczywiście nie został 
wpuszczony do nieba z powodu licznych 
grzechów. Do piekła tez nie trafił, za karę, 
iż igrał z Szatanem. Wreszcie Jack dostaje 
możliwość ratunku, ma wracać na ziemię 
w Halloween i strasząc ludzi światełkiem 
z wydrążonej rzepy (później zamienionej 
na dynie), nawracać grzesznych. Ludzie, 
chcąc pozbyć się Jacka i jak najszybciej 
wysłać go do Nieba, zapalają Jack-o-lantern.
Potem zaczęliśmy konkursy, zabawy, 
wyścigi rzędów, wesołe tańce przy muzyce. 
Było przechodzenie przez bagno, rzucanie 
dynią (najdalej rzuciła wychowawczyni 
kl IIc Pani Dorota Skazińska),  tworzenie 
balonowych straszydeł, sztafeta na 
miotłach.  Żeby było bardziej strasznie 
powtarzaliśmy sobie straszne okrzyki 

My jesteśmy straszne zmory,
Bardzo groźne z nas upiory,
Jeśli nie chcesz się nas bać,
Musisz nam cukierka dać!
Ciemno wszędzie,
Głucho wszędzie,
Co to będzie,
Co to będzie?

Żeby dzieci mogły zabrać do domu coś 
strasznego zrobiliśmy sobie krzyczące dusz-
ki z kartki papieru. Wyszły świetnie. Nawet 
straszyły nas po zgaszeniu światła (okna 
były zasłonięte, więc w klasie było strasznie 
ciemno). Na koniec dzieci zamieniły się w 
krzyczącego ducha. 
Wszyscy uczniowie byli bardzo zadowoleni 
z tej wesołej zabawy, którą zorganizowały 
im pani wychowawczyni Dorota Skazińska 
i pani logopeda Dorota Stube.  Uczniowie 
klasy II c czekają na wieczór wróżb andrzej-
kowych, a to już niedługo. 

Wiadomości zebrał szkolny  zespół  redak-
cyjny: Dominika Derezińska, Eryk Chojnacki,  

Nikodem Żywczewski
Foto. p. K. Kulik 
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DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ 
Dnia 13 października 2015 r. w naszej 
szkole odbyła się uroczysta akademia z 
okazji Dnia Edukacji Narodowej. Program 
artystyczny, ukazujący życie szkolne oraz 
zawód nauczyciela, przygotowali uczniowie 
z klasy IIIa, IIIb, IV, V i VI. Oprócz 
dyrektora szkoły pana Jarosława Kaniasty, 
nauczycieli, pracowników administracji 
i obsługi w uroczystości wzięli udział 
również zaproszeni goście: przedstawiciel 
Rady Miejskiej Trzemeszna – pan Daniel 
Bisikiewicz, pani Krystyna Giemza oraz 
emerytowani nauczyciele i pracownicy 
naszej szkoły. Pan Daniel Bisikiewicz 
oraz pani Krystyna Giemza otrzymali 
podziękowania za przekazanie informacji 
i udostępnienie materiałów na temat życia 
i dokonań swoich krewnych: Czesława 
Bisikiewicza - założyciela Izby Maszyn i 
Eksponatów Szewskich w Trzemesznie oraz  
Henryka Wrzeszczyńskiego - dyrektora 
szkoły w Niewolnie, założyciela Izby 
Pamięci i więźnia obozu Mathausen-
Gusen. Biografie obu panów były 
dokładnie przeanalizowane i opracowane 
w ramach realizacji programu Cyfrowa 
Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan, 
w którym nasi uczniowie dwukrotnie 
otrzymali wyróżnienie. Na zakończenie 
dyrektor Jarosław Kaniasty  podziękował 
nauczycielom,  pracownikom administracji i 
obsługi za pracę w ubiegłym roku szkolnym 
oraz złożył wszystkim uczestnikom 
uroczystości serdeczne życzenia z 
okazji Dnia Edukacji Narodowej.  

MISTRZOSTWA MIASTA I 
GMINY TRZEMESZNO W 
HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ
Dnia 23 października 2015 roku odbyły się 
Mistrzostwa Miasta i Gminy Trzemeszno 
w halowej piłce nożnej chłopców. Nasi 
zawodnicy zajęli w turnieju drugie miejsce, 
nie przegrywając z żadną z drużyn. Wyniki 
spotkań: SP 2 – SP Trzemżal 12:0, SP 
2 – SP Kruchowo 7:1, SP 2 – SP 1 1:1. 
Skład reprezentacji: Kacper Kaczmarczyk, 
Adam Kamiński, Piotr Schillak, Kamil 
Rosiński, Bartosz Jagła, Krystian Kwapich, 
Kacper Pietraszewski, Szymon Lubiński, 
Paweł Strzeżyński i Damian Gajos.

KONKURS CZYTELNICZY 
„BRZECHWIADA”
Dnia 27 października bieżącego roku  został 
przeprowadzony konkurs czytelniczy 

„Brzechwiada”.  Konkurs był adresowany 
do uczniów  klas trzecich z okazji 115. 
rocznicy urodzin Jana Brzechwy. Do 
rywalizacji przystąpiło 9 dzieci, które 
wykonały trzy zadania. Laureaci:
I miejsce  - Kacper Paternoga 
II miejsce -  Zosia Janka Maja  Kapela 
III miejsce - Witek Trzciński
IV miejsce  - Malwina Frelich 
Gratulujemy ! 
Konkurs zorganizowano w ramach 
obchodów Międzynarodowego  
Miesiąca Bibliotek Szkolnych.

KONKURS PLASTYCZNY  
„MOJA  ULUBIONA  POSTAĆ  Z 
WIERSZY  JANA  BRZECHWY”
W październiku bieżącego roku odbył się 
konkurs plastyczny „Moja ulubiona postać 
z wierszy Jana Brzechwy”. Konkurs był 
przeznaczony dla uczniów klas drugich.  
Wzięli w nim udział wszyscy uczniowie 
klasy drugiej ,,a” i „b”. Jury postanowiło 
nagrodzić prace następujących uczniów: 
I miejsce   - Antonina Burda, Agata Kaszuba
II miejsce- Kinga Juszczyk, 
Martyna Musiałowska
III miejsce  - Oliwia Krawczyk, 
Julia Walkowska
IV miejsce - Dominika Płachcińska
Wyróżnienia:
 Julia Kasprzyk 
 Amelia Zielińska  
Wszystkim laureatom i uczestnikom 

serdecznie gratulujemy!
Konkurs zorganizowano w ramach 
obchodów Międzynarodowego  
Miesiąca Bibliotek Szkolnych.

AKADEMIA Z OKAZJI ŚWIĘTA 
NIEPODLEGŁOŚCI
„Ojczyzna własna każdemu najmilsza” 
– pod tym hasłem dnia 12 listopada 
2015 r. w naszej szkole zorganizowano 
akademię z okazji Święta Niepodległości.  
Uczniowie z klas IV – VI przygotowali 
program artystyczny, akcentując 
97.  rocznicę odzyskania przez Polskę 
wolności. Całość dopełniły dwie piękne i 
wzruszające prezentacje multimedialne. 
W uroczystości wzięli udział zaproszeni 
goście: pani Edyta Kubiak sekretarz gminy 
Trzemeszno oraz pani Jessica Walczak 
- przedstawicielka Rady Rodziców. 

WOJEWÓDZKI KONKURS 
JĘZYKA POLSKIEGO 
Dnia 19 listopada b.r.  uczennice z klasy 
V i VI: Oliwia Balcerek, Patrycja Nowak, 
Marcelina Obecna, Dominika Szczudlik 
i Amelia Tonak  wzięły udział w etapie 
szkolnym Wojewódzkiego Konkursu Języka 
Polskiego dla uczniów szkół podstawowych.       
Dziewczęta musiały zapoznać się z 
powieścią Doroty Terakowskiej „Władca 
Lewawu” oraz utrwalić wiedzę z 
zakresu  gramatyki i ortografii  języka 
polskiego.   I miejsce zajęła Dominika 
Szczudlik, II Amelia Tonak, a III Patrycja 
Nowak. Konkurs przeprowadziły: pani 
Renata Gezella – Figaj,  pani Wanda 
Szopińska oraz pani Aldona Trzcińska.

KONKURS RECYTATORSKI  
„ŻYCIE SŁOWEM PISANE”
Dnia 20 listopada 2015 r. uczniowie 
naszej szkoły z klas I –VI wzięli udział w 
Konkursie recytatorskim „Życie słowem 
pisane” zorganizowanym przez Dom 
Kultury w Trzemesznie. Wyróżnienie w 
kategorii klas IV- VI otrzymała Wiktoria 
Nowicka z klasy IV, która zaprezentowała 
wiersz Jana Brzechwy pt. Żuk. Gratulujemy!

„Moja Wielkopolska – analog” - aneks
W dniach 19-26 listopada 2015 r. czynna jest w byłej księ-

garni przy ul. Gwarnej w Poznaniu wystawa prezentujące 
fotografie wykonane w tradycyjnej technice srebrowej. Orga-
nizatorem tego niezwykłego przedsięwzięcia, które towarzy-
szy odbywającemu się w Poznaniu 9. Biennale Fotografii, są 
Kolektyw Fotograficzny „Świetlica” oraz TL Ciemnica. Trze-
meszeńska grupa fotograficzna działająca w Domu Kultury 
w składzie: Bartosz Szablewski, Maciej Walda, Marceli Ko-
nieczny również wzięła udział w tej wystawie. 
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Gimnazjalna akcja „Znicz”
Tak jak w latach ubiegłych w ostatnim 
tygodniu października samorząd 
uczniowski zorganizował akcję zbiórki 
zniczy. Dodano do nich ozdobne etykiety i 
tuż przed 1 listopada zapalono na grobach 
zmarłych pracowników szkoły oraz na 
mogiłach poległych bohaterów. W tym 
roku w przeprowadzeniu akcji pomogli 
uczniowie klasy 3 B wraz z nauczycielem 
historii p. Przemysławem Woźnym.

Kartki „ Mamy Niepodległą”
W ramach obchodów Święta Niepodległości 
gimnazjaliści po raz drugi wzięli udział 
w akcji społecznej organizowanej od 2013 
roku przez Muzeum Józefa  Piłsudskiego 
w Sulejówku. Polega ona na bezpłatnym 
wysyłaniu kartek pocztowych oraz 
e-kartek z życzeniami z okazji wyżej 
wspomnianego święta. Koordynatorem 
tej akcji w szkole jest p. Maciej Adamski, 
a jej organizację wspiera Fundacja 
Aktywne Trzemeszno. Gimnazjaliści 
wysłali ponad 200 kartek pocztowych.

Jak świętowano Niepodległą?
Poza wspomnianą wcześniej akcją, która 
rozpoczęła obchody Święta Niepodległości 
już 9 listopada, w naszej szkole miało 
miejsce jeszcze kilka innych wydarzeń 
nawiązujących do tego święta. Już od 
samego rana 10 listopada w szkole panował 
niezwykły nastrój. Uczniowie ubrani byli 
w galowe stroje, na których można było 
zauważyć elementy patriotyczne: rozetki, 
małe flagi i  wstążeczki biało-czerwone 
oraz inne elementy w barwach narodowych. 
A wszystko to w ramach drugiego 
konkursu samorządu uczniowskiego w 
rywalizacji „Świętujemy z klasą”.  Pod 
koniec drugiej lekcji pojawił się tajemniczy 
zapach bigosu. Okazało się, że zaczęła 
działać kawiarenka „Polskie Smaki”. 
Poza bigosem za drobną opłatą można 
było skosztować sałatki warzywnej, kupić 
soczyste polskie jabłka, a dla spragnionych 
były napoje.  Po południu odbyło się 
najważniejsze wydarzenie tego dnia – 
uroczyste ślubowanie pierwszoklasistów.

Ślubowanie pierwszoklasistów 
10 listopada o godzinie 16.00 w auli odbyła 
się uroczystość ślubowania uczniów klas 

pierwszych trzemeszeńskiego gimnazjum. 
W uroczystości,  poza uczniami, ich 
rodzicami,  dyrekcją i nauczycielami, 
udział wzięło wielu zaproszonych gości: 
burmistrz p.Krzysztof Dereziński, 
przewodniczący Rady Miejskiej p. Sławomir 
Peno, wiceburmistrz i jednocześnie 
przewodniczący Miejsko-Gminnego 
Komitetu Pamięci Walk i Męczeństwa 
p.Dariusz Jankowski, członek ww. komitetu 
p.Jarosław Majewski oraz  ksiądz prałat 
Piotr Kotowski. Wchodzącym oficjalnie 
w skład społeczności gimnazjalnej 
pierwszoklasistom życzenia złożyli: 
dyrektor p.Sławomir Kupś, wychowawca 
klasy I A p.Stanisław Płaneta oraz 
większość z obecnych  na uroczystości 
gości.  Po uroczystym ślubowaniu grupa 
uczniów z klas pierwszych oraz chór 
„Kantata” przedstawili program artystyczny 
zatytułowany „Ta ziemia taka czysta” 
przygotowany pod kierunkiem p. Iwony 
Łanieckiej- v. Gierschewski, p. Doroty 
Kaniewskiej i p. Michała Stochlińskiego. 

Spektakl „Narkomanka” 
17 listopada uczniowie klas drugich 
i trzecich pojechali do Gniezna na 
sceniczną adaptację książki Barbary 
Rosiek „Pamiętnik Narkomanki”. Spektakl 
zorganizowany przez Kielecki Teatr 
Lektur przedstawiał wspomnienia młodej 
dziewczyny, która w wieku 14 lat po raz 
pierwszy sięgnęła po narkotyki. Z czasem 
zaczęła brać coraz częściej i coraz silniejsze. 
Kiedy zdała sobie sprawę ze swojego 
uzależnienia, postanowiła „pójść na odwyk” 
i na szczęście wyszła z tego. Przedstawienie 
miało na celu uświadomienie uczniom, jakie 
są skutki zażywania narkotyków, dopalaczy 
i innych środków uzależniających.

Gimnazjaliści w jesiennej odsłonie
W październiku SU zorganizował konkurs 
fotograficzny pt. „Jesienne oblicze klasy” 
Należało zrobić zdjęcie uczniów wraz 
z wychowawcą tak, aby zaakcentować 
jesień. Uczniowie wykazali się różnymi 
pomysłami np.: przebierali się, rzucali 
liśćmi. Wykorzystali jako scenerię: park 
miejski, boisko szkolne i aleję przy szkole. 
Na decyzję jury trzeba było długo czekać 
(prawie dwa tygodnie). W końcu na 

tablicy ogłoszeń pojawiły się wyniki:
1 miejsce- 3e 
2 miejsce- 1b, 1e, 2e
3 miejsce- 2b
4 miejsce-  3b
5 miejsce- 2c
6 miejsce- 1d
7 miejsce- 3c, 3d
8 miejsce- 1a, 3a
9 miejsce- 2a
10 miejsce- 1c, 2d

„Dziady” cz. II na 
gimnazjalnej scenie
Koło teatralne „Cztery żywioły” 25 
listopada zaprezentowało uczniom 
gimnazjum kolejny spektakl. Tym razem 
była to inscenizacja „Dziadów” cz. II  
A. Mickiewicza. Nastrojowa muzyka, 
kostiumy  oraz scenografia przeniosły 
widzów w tajemniczy czas tego obrzędu. 
Przedstawienie przygotowali członkowie 
koła teatralnego pod kierunkiem p. Aldony 
Siwińskiej i p. Karoliny Liberkowskiej.

Redakcja: Materiały do tego numeru 
przygotowały Dominika Brzewińska, Malwina 

Grylewicz i Oliwia Liberkowska pod opieką 
Iwony Łanieckiej v.Gierschewski.


