
Mieszkańcom i Sympatykom Trzemeszna
zdrowych, spokojnych i rodzinnych

Świąt Bożego Narodzenia
życzą

Przewodniczący  
Rady Miejskiej Trzemeszna

Sławomir Peno

Burmistrz Trzemeszna
Krzysztof Dereziński

W niezwykle uroczystej oprawie 15 par żyjących na terenie gmi-
ny Trzemeszno świętowało w miniony piątek w Restauracji „Cze-
remcha” jubileusz 50- i 51-lecia pożycia małżeńskiego. W tym wy-
jątkowym wydarzeniu małżonkom towarzyszyli znamienici goście 
na czele z Burmistrzem Trzemeszna Krzysztofem Derezińskim, 
Przewodniczącym Rady Miejskiej Trzemeszna Sławomirem Peno, 
ks. Prałatem Piotrem Kotowskim oraz Zastępcą Kierownika Urzę-
du Stanu Cywilnego Elżbietą Peno.

Świętowanie rozpoczęło się odnowieniem ślubnego przyrzecze-
nia przez świętujące pary:

Janinę i Henryka Andrzejewskich z Trzemeszna
Elżbietę i Adama Gorzelańczyk z Trzemeszna
Mieczysławę i Ireneusza Grzegorskich z Lubinia
Zofie i Stanisława Jankowskich z Trzemeszna
Bożenę i Stanisława Jatczak z Trzemeszna
Sabinę i Bogdana Kowalskich z Trzemeszna
Jadwigę i Ryszarda Lewandowskich z Trzemeszna
Bogumiłę i Jana Liberkowskich z Trzemeszna
Zofię i Albina Osika z Ostrowitego
Mieczysławę i Józefa Piwowarskich z Wydartowa

Natalię i Edmunda Przybylskich z Wymysłowa
Janinę i Tadeusza Ratowskich z Trzemeszna
Janinę i Jerzego Rożków z Trzemeszna
Łucję i Floriana Laskowskich z Szydłowa
Krystynę i Stanisława Lukstaedt z Trzemeszna
Pary, nieobecne na uroczystości:
Bogumiła i Łucjan Fajfer z Trzemeszna
Maria i Zenon Kwiatkowscy z Trzemeszna
Maria i Józef Starosta z Trzemeszna
Z rąk Przewodniczącego Rady Miejskiej, który w tym momencie 

reprezentował Prezydenta RP, Dostojni Jubilaci obchodzący Złote 
Gody otrzymali medale za długoletnie pożycie i stosowne legity-
macje. Wszyscy Jubilaci zostali obdarowani kwiatami i upominka-
mi ufundowanymi przez gminę Trzemeszno. Do życzeń pana Bur-
mistrza dołączyli się Przewodniczący Rady Miejskiej Trzemeszna 
Sławomir Peno, ks. Prałat Piotr Kotowski oraz Zastępca Kierowni-
ka USC Elżbieta Peno.  

Uroczystość z wdziękiem i humorem uświetnił występ Zespołu 
Klubu Seniora „Złoty Liść”.

Edyta Kubiak

Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego

listopad 2016



11 listopada 1918 roku po 123 latach niewoli na nowo odrodzi-
ło się Państwo Polskie. O pamięć i narodową tożsamość walczyły 
aż 4 pokolenia Polaków żyjące pod zaborami: rosyjskim, pruskim 
i austriackim. Po ponad stu latach ich dążeń niepodległościowych 
państwo polskie wróciło na mapę Europy. W hołdzie złożonym oj-
czyźnie i poległym – 11 listopada mieszkańcy Gminy Trzemeszno 
uczcili obchody 97. rocznicy odzyskania niepodległości przez Pol-
skę.

Uroczystość rozpoczęto Mszą Świętą w trzemeszeńskiej bazyli-
ce z udziałem pocztów sztandarowych. Po nabożeństwie przedsta-
wiciele władz samorządowych, szkół, zakładów pracy, organizacji 
społecznych, mieszkańcy  uczestniczyli w przemarszu na Cmentarz 
Parafialny, gdzie delegacje złożyły wiązanki kwiatów i znicze w 
miejscach pamięci narodowej.

Po raz pierwszy odsłonięto również tabliczki Powstańców Wiel-
kopolskich na grobach: mjr. Mieczysława Palucha, ppor. Włady-
sława Bojanowskiego, ppor. Mariana Orlikowskiego, Augustyna 
Lipińskiego, Stanisława Marysiaka, ppor. Józefa Surdyka, ppor. 
Władysława Sochy, Stanisława Hęćki, Jana Góralczyka oraz dwie 
tabliczki na Pomniku na zbiorowej mogile poległych w Powstaniu 
Wielkoposkim.

Przy tym ostatnim miejscu nastąpiło zwieńczenie obchodów na 
cześć bohaterów walk o wolność i niepodległość. Zgodnie z tradycją 
odśpiewano hymn, państwowy, który uroczystości nadał wzniosłe-
go charakteru. Następnie odczytano apel poległych; była też krótka 
modlitwa i złożenie kwiatów pod obeliskiem.

Edyta Kubiak

Obchody Święta Niepodległości w Gminie Trzemeszno

W jubileuszowej 10. edycji konkursu recytatorskiego „Życie sło-
wem pisane” organizowanego przez Dom Kultury w Trzemesznie 
wzięło udział 90 uczestników. Otwarcia konkursu dokonał Bur-
mistrz Trzemeszna Krzysztof Dereziński. Jury w składzie Mirosław 
Świerkot, Renata Pałucka, Wioleta Borucka i Marceli Konieczny 
przyznało następujące nagrody i wyróżnienia:
Kategoria: Szkoły Podstawowe, kl. I-III
I miejsce Marta Majchrzak
II miejsce Marika Sikorska
III miejsce Jagoda Kańczukowska
Wyróżnienie: Zofia Wolaszek
Kategoria: Szkoły Podstawowe, kl. IV-VI

I miejsce Anna Rogalska
II miejsce Julita Kaczmarek
III miejsce Witold Czerniak
Wyróżnienie: Zuzanna Fołda
Kategoria: Gimnazjum
I miejsce Natalia Jankowska
II miejsce Julia Dybała
III miejsce Martyna Wekwerth
Wyróżnienia: Zuzanna Zielińska i Filip Pazderski
Kategoria: Szkoły ponadgimnazjalne
Wyróżnienie: Jagoda Woźniak

10. Edycja konkursu recytatorskiego „Życie słowem pisane” 
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W listopadzie czynna była w Domu Kultury wystawa "Historyczne zdjęcia lotnicze Trzemeszna". Wernisaż wystawy odbył się 11 listo-
pada br. i był częścią obchodów Święta Niepodległości w naszym mieście. Wśród zaproszonych gości w otwarciu wzięli udział: Krzysztof 
Dereziński Burmistrz Trzemeszna, Sławomir Peno Przewodniczący Rady Miejskiej Trzemeszna, Daniel Bisikiewicz Wiceprzewodniczący 
Rady Miejskiej Trzemeszna. Zdjęcia prezentowane na wystawie pochodzą ze zbiorów Rafała Nawrockiego oraz z archiwum Urzędu Miej-
skiego Trzemeszna. Unikatowe ujęcia sprzed osiemdziesięciu lat pokazują jak zmienił się krajobraz i samo miasto. Dużych rozmiarów foto-
gramy umożliwiły swobodne oglądanie najdrobniejszych nawet szczegółów. Wystawa cieszyła się sporym zainteresowanie mieszkańców.

Z okazji Dnia Seniora we wtorkowy wieczór 16 listopada zostały zaprezentowane w trzemeszeńskim Domu Kultury dwie wystawy 
tematyczne. Swoje prace rękodzielnicze pokazali uczestnicy Klubów Seniora „Złoty Liść” I „Ferajna” m.in: Henryka Bernaciak, Janina 
Kachniarz, Lidia Schrama, Mirosława Piotrowskia, Zofia Polasiak, Jadwiga Walczak, Henryka Śniegockia, Sabina Śramska. Uczestnicy 
warsztatów fotograficznych dla seniorów zaprezentowali wystawę pt. „Moje miejsce” Autorzy zdjęć: Irena Karczewska, Barbara Antas, 
Daniela Bodda, Urszula Gawalska, Bogumiła Matuszak i Piotr Talaga. Wystawę fotograficzna można  było oglądać w DK do końca li-
stopada. Za twórczą pracę podziękowali seniorom Mariusz Zieliński Dyrektor Domu Kultury w Trzemesznie oraz Krzysztof Dereziński 
Burmistrz Trzemeszna.

Z okazji 11 listopada - Święta Niepodległości Dom Kultury w Trzemesznie przygotował nietypową wystawę zatytułowaną „Trzemeszno 
- moja mała Ojczyzna - urodzeni, wychowani, wykształceni w Trzemesznie”. Na skwerze Cegielskiego ustawiono 58 betonowych bloczków 
z imionami i nazwiskami osób wyjątkowych, wybitnych, postaci historycznych związanych z Trzemesznem. Całość ułożono w kształcie 
mapy Polski. Ekspozycja czynna byłą  do 18 listopada. Dom Kultury w Trzemesznie dziekuje „Trzemeszeńskim Patriotom” za pomnoc w 
przygotowaniu wystawy. Dziękujemy również Tadeuszowi Panowiczowi i Przemysławowi Woźnemu za konsultacje historyczne.

Trzemeszno - moja mała Ojczyzna

Wystawa „Historyczne zdjęcia lotnicze Trzemeszna”

Dzień Seniora w Domu Kultury

KOSYNIER | Biuletyn Informacyjny Gminy Trzemeszno | listopad 2016 3



W dniu 23.11.2016 r. Gmina Trzemeszno podpisała umowę o dofinansowanie Projektu pt. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 
im. Polskich Olimpijczyków w Trzemesznie w ramach Osi Priorytetowej 3 “Energia” Działanie 3.2 Poprawa efektywności energetycznej w 
sektorze publicznym i mieszkaniowym Poddziałanie 3.2.1. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej 
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

W ramach niniejszego projektu zostaną wykonane następujące roboty budowlane:
kompleksowa, głęboka modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej związana m.in. z:
a) ociepleniem obiektu,
b) wymianą okien, drzwi zewnętrznych,
c) przebudową systemu grzewczego oraz systemu wentylacji,
d) instalacją OZE w modernizowanym energetycznie budynku.
Wartość projektu: 441.130,26zł. kwota dofinansowania 374.960,72zł.
Okres realizacji - zakończenie do 29.09.2017 r.

Katarzyna Dziekańska

Termomodernizacja w Szkole Podstawowej nr 2 w Trzemesznie

 … Witamy wszystkich serdecznie w naszej krainie.
Nikogo zdrowie tu nie ominie.
Za chwilę każde dziecko się dowie,
Co dobrze jest jeść na zdrowie…
Promowanie zdrowego stylu życia to jeden z głównych celów re-

alizowanych w Przedszkolu nr2 im. Misia Uszatka w Trzemesznie, 
od wielu lat. Dzieci chętnie uprawiają sport, ale również zdrowo się 
odżywiają. Cel ten jest realizowany przy stałej współpracy z rodzi-
cami jak również z osobami zajmującymi się tym zagadnieniem za-
wodowo.  Od roku 2007, na wniosek ówczesnego przewodniczącego 
Rady Europejskiej,  8 listopada to Europejski Dzień Zdrowego Je-
dzenia i Gotowania, a w Polsce Dzień Zdrowego Śniadania. Łącząc  
oba te święta,  w Przedszkolu nr 2 im. Misia Uszatka zorganizo-
wano Dzień Zdrowego Śniadania. Tego dnia dzieci samodzielnie 
przygotowywały  zdrowe kanapki z produktów przygotowanych 
przez nasze niezawodne panie kucharki. Wszystkie przedszkola-
ki samodzielnie smarowały kromki razowego chleba świeżutkim 
masłem i komponowały kanapki z: szynką, żółtym serem, sałatą, 
ogórkiem, czy twarożkiem z rzodkiewką. Oczywiście nie  zabrakło 
pysznego mleka i zdrowej wody do picia. Takie śniadanko odpo-
wiadało wszystkim dzieciom i chętnie powtórzą je w najbliższym 
czasie. Własnoręcznie przygotowana kanapka smakuje o wiele bar-
dziej. Tego dnia  gościły w przedszkolu panie dietetyk: pani Justyna 
Lewicka i pani Sylwia Makowiecka – Pieniak,  które przybliżały 
dzieciom zasady zdrowego odżywiania. W każdej z grup dietetycz-
ki w  bajkowej formie mówiły o układzie pokarmowym, witami-
nach.  Zwróciły również uwagę na znaczenie prawidłowego odży-
wiania dla właściwego funkcjonowania organizmu. Przygotowały 
przepis na zdrową „Granolę”, która świetnie może zastąpić gotowe 
płatki śniadaniowe kupowane w sklepie. Dzieci otrzymały przepi-
sy na „Granolę”, którą mogły przygotować z rodzicami i wspólnie 
zadbać o zdrowie na talerzu.  Dzieci miały za zadanie przygotować 
przykładowy „Jadłospis” na jeden dzień. W czasie, kiedy dzieci 
pracowały nad jadłospisem, członkowie Jury w składzie: Lucyna 
Korzycka – dyrektor Przedszkola, Agnieszka Liberkowska – inten-
dent Przedszkola, Justyna Lewicka – dietetyk, Sylwia Makowiec-
ka- Pieniak – dietetyk oglądali wystawę plastyczną „Zdrowa kanap-

ka”. Wszystkie prace plastyczne były bardzo staranne, wykonane 
różnymi technikami plastycznymi, promowały zdrowe odżywianie. 
Dlatego Jury miało nie lada problem z wyłonieniem zwycięzcy. 
Po burzliwej dyskusji pierwsze miejsce zdobyły dzieci z oddziału 
„Wróbelki”. Wszystkie pozostałe grupy otrzymały wyróżnienia za 
udział w konkursie. Gdy Jury wyłoniło zwycięzcę wszystkie przed-
szkolaki zebrały się w jednej sali, gdzie panie dietetyk przeprowa-
dziły zgaduj – zgadulę „Prawda czy fałsz” oraz odczytały jadłospi-
sy przygotowane przez dzieci. Może kiedyś te jadłospisy zostaną 
wykorzystane przez panią intendentkę w przedszkolu. Zachowanie 
i wypowiedzi dzieci przekonały Gości, że przedszkolaki z Uszatka 
znają i stosują zasady „Zdrowego odżywiania”.  W dalszej części 
spotkania, nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu plastycznego i przed-
stawiciele grup otrzymali     z rąk pani Justyny Lewickiej książkę, 
a z rąk pani Sylwii Makowieckiej- Pieniak pamiątkowy Dyplom. 
Wszystkie dzieci otrzymały „Zdowy batonik” na podwieczorek.  
Aby dzieci mogły otrzymać  nagrody , niezbędni byli sponsorzy, 
którzy wsparli konto przedszkola. Dziękujemy  spółce „innagy 
Energetyka Trzemeszno Sp z o. o”, dzięki której zakupiliśmy książ-
ki i anonimowemu sponsorowi, który ufundował batoniki. Za oka-
zaną pomoc i wsparcie gorąco dziękujemy. Dzieci również obdaro-
wały panie dietetyk skromnymi upominkami, był to: „Koszyczek 
– niespodzianka”  oraz pisemne „Podziękowania”. Pani dyrektor 
uhonorowała obie panie znaczkami „Przyjaciel Przedszkola nr2 im. 
Misia Uszatka w Trzemesznie”.

 Europejski Dzień Zdrowego Jedzenia i Gotowania to jeden z wielu 
szczególnych dni promujących zasady zdrowego odżywiania wśród 
dzieci i dorosłych. Nasz - przedszkolny „Dzień Zdrowego Śniada-
nia”   został zainicjowany  przez  intendentkę Agnieszkę Liberkow-
ską, przy współpracy z paniami kucharkami: Danutą Wiśniewską, 
Marleną Świątek i Beatą Zielińską oraz nauczycielkami: Grażyną 
Durską i Małgorzatą Winiarską. Nad całością czuwała dyrektor Lu-
cyna Korzycka, która bardzo mocno angażuje się w promowania 
zdrowego stylu życia wśród dzieci i dorosłych.  Ten listopadowy 
wtorek na długo pozostanie w pamięci wielu przedszkolaków i zmo-
bilizuje wszystkich do przestrzegania zasad zdrowego odżywiania.                                                                                    

Małgorzata Winiarska

Europejski Dzień Zdrowego Jedzenia i Gotowania w Uszatku
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Obecny rok zdecydowanie stał w naszej placówce pod znakiem 
przygód z lotnictwem a ich ukoronowaniem była wizyta w wyjątko-
wym miejscu jakim jest 31 Baza Lotnictwa Taktycznego w Krzesi-
nach. Zaproszenie dla podopiecznych placówki zostało skierowane 
niespodziewanie od p Kapitana Krzysztofa Nanusia rzecznika pra-
sowego 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego. Z momentem przekrocze-
nia bram bazy znaleźliśmy się w zupełnie „innym świecie” - stało się 
tak ze względu na fakt, że lotnisko w Krzesinach jest bazą taktyczną 
w strukturach NATO więc i standardy bezpieczeństwa są tam na 
najwyższym poziomie. Domyślacie się, że dostać się na teren bazy 
nie jest łatwo więc jeśli coś jest trudne lub „niemożliwe” - stanowi 
świetne wyzwanie, któremu nie potrafimy się oprzeć! Tak więc po-
stanowiliśmy , że ten wyjątkowym czas spożytkujemy najlepiej jak 
się da. Z panem kapitanem – naszym przewodnikiem zwiedziliśmy 

praktyczne wszystkie najciekawsze miejsca bazy a … naturalnym 
okazało się spotkanie z tytułowymi „JASTRZĘBIAMI”, które nie 
tylko mogliśmy zobaczyć, zajrzeć do nich a nawet zasiąść za ich ste-
rami! 

Skorzystaliśmy również z możliwości zwiedzenia stoisk wysta-
wienniczych , saperów, strzelców, lotniskowych strażaków, policjan-
tów … a na deser zwiedziliśmy hangary z historycznymi samolota-
mi, które były niegdyś na wyposażeniu naszego lotnictwa a także 
najnowocześniejsze, ciepłe i przytulne schronienie dla samolotów 
F-16. Cała wyprawa była dla wszystkich nie lada przeżyciem, za któ-
re bardzo dziękujemy i naturalnie prosimy o jeszcze. 

Dziękujemy p Kapitanowi Krzysztofowi Nanusiowi za gościnę jest 
Pan wielki !!!:)

Placówka Wsparcia Dziennego w Trzemesznie z wizytą w „Gnieździe Polskich 
Jastrzębi” - 31 Bazie Lotnictwa Taktycznego w Krzesinach

To już kolejna wizyta w naszej placówce Gnieźnieńskich 
policjantów z Zespołu Prewencji Kryminalnej, Nieletnich i 
Patologii Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Polic-
ji w Gnieźnie. Policjanci spotkali się z naszymi podopiec-
znymi aby omówić problematykę szeroko rozumianego 
bezpieczeństwa na drodze – w spotkaniu wzięli udział: 
asp. Krzysztof Socha, mł. asp. Malwina Ciesielczyk i sierż. 
sztab. Arkadiusz Wieczorek. W spotkaniu wzięło udział 
ponad 20 dzieci i młodzieży. Jak zwykle w czasie trwa-
nia spotkania podopieczni zadawali pytania i dzielili się 
bardzo ekspresyjnie swoimi spostrzeżeniami oraz uwaga-

mi. Głównym mottem spotkania i swoistą puentą był fakt 
, że bezpieczna droga jest to wyzwanie dla wszystkich nas 
i to już od najmłodszych lat.Dzięki naszym wspaniałym 
gościom uczestnicy spotkania poznali zasady postępowan-
ia w przypadku wystąpienia zagrożeń na drodze. Spotkanie 
zakończyło się wspólną fotografią oraz deklaracjami wy-
chowanków, że okres jesienno – zimowy jest czasem wz-
możonej uwagi wszystkich uczestników dróg.Pamiętajcie 
… Bądźcie widoczni na drodze!!!

Dziękujemy za wizytę i zapraszamy kolejny raz :)

BEZPIECZNA I KULTURALNA DROGA CZYLI „BĄDŹ WIDOCZNY NA DRODZE” - 
WIZYTA GNIEŹNIEŃSKICH POLICJANTÓW W PWD TRZEMESZNO ! 
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Środowiskowy Dom Samopomocy informuje
Ostatni miesiąc był dla nas czasem trochę poważnym a trochę 

szalonym. W listopadzie miało u nas miejsce podniosłe wydarzenie. 
Od lutego tego roku działa w naszym ośrodku drużyna harcerska, 
która liczy 15 osób, a jej założycielką i opiekunką jest Pani Irena 
Karczewska. Na cotygodniowych zbiórkach uczą się oni piosenek, 
układają własne wiersze, grają w gry harcerskie i planują swoje 
działania uwzględniając wydarzenia lokalne i święta państwowe. 
Odwiedzają i porządkują miejsca pamięci na cmentarzu i dbają o 
pamięć naszych lokalnych bohaterów, a w okresie letnim organi-
zują ogniska i zabawy. 17 listopada w sali głównej naszego Domu 
odbyło się uroczyste przyrzeczenie naszej drużyny. Na uroczystość 
przybyli rodzice oraz zaproszeni goście. Nasi Uczestnicy pięknie 
prezentowali się w mundurach. Na koniec otrzymali zaświadczenia 
i krzyże harcerskie.

Niedawno miał u nas miejsce również coroczny Turniej Tańca 
Towarzyskiego. To już VI edycja tego wydarzenia, na które przyjeż-
dżają zaprzyjaźnione ośrodki i walczą na parkiecie o miano najlep-
szego w różnych kategoriach. Zawodnicy mierzyli się w tym roku 

między innymi z salsą, walcem i tańcem nowoczesnym. Co to były 
za figury! Co za poświęcenie! Dwa dyplomy dla nas zdobył Patryk 
Kozłowski dla najlepszego tancerza indywidualnego oraz za najlep-
szy strój tego turnieju.

Listopad należy zawsze zakończyć huczną zabawą andrzejkową, 
bo to przecież ostatnia okazja do potańczenia przed adwentem. Do 
tradycyjnych wróżb ustawiały się kolejki chętnych. Dowiedzieliśmy 
się kto pierwszy urządzi huczne wesele, pobawiliśmy się odgadując 
swoją przyszłość, a różne przedmioty powiedziały nam jakie mamy 
cechy charakteru – wróżba była bardzo trafna. Było również lanie 
wosku, a później odgadywaliśmy co oznaczają te dziwne i magiczne 
kształty. Nie zabrakło pysznych deserów na zakończenie tego pięk-
nego dnia.

Teraz pozostało nam wyciszyć się i porządnie przygotować do 
nadchodzących świąt. Ćwiczymy już kolędy, pieczemy pierniki  
i ustrajamy nasz ośrodek własnoręcznie wykonanymi dekoracjami.

Joanna Walda

ZHP informuje
W dniach 10-13 listopada w Świetlicy Wiejskiej w Ławkach, dzię-

ki uprzejmości Pana Sołtysa Wojciecha Jurgońskiego, odbył się bi-
wak 8 DH ,,Odkrywcy” im. Vasco da Gamy oraz 10 DSH ,,Polanie” 
im. Bolesława Chrobrego w Trzemesznie. Wzięło w nim udział pra-
wie 30 harcerzy w wieku szkolnym. Byli to: Jakub Przybylski, Zofia 
Przybylska, Zofia Wekwerth, Dominik Nowak, Michalina Łabęcka, 
Adrian Henkel, Julia Wawrzecka, Bartosz Filipek, Agata Hęś, Alek-
sandra Kowalewska, Marcelina Ciesielska, Patryk Sarnowski, Igor 
Kawka, Daria Skulska, Oliwia Graffon, Aleksandra Pacanowska, 
Weronika Brzewińska, Jagna Jatczak, Martyna Wekwerth, Michał 
Grobelski, Zofia Pruss, Nikola Szymańska, Nicoletta Torcz, Zuzan-
na Wańkowicz, Sebastian Wołowiec, Martyna i Paulina Kwiatkow-
skie, gościnnie odwiedził nas także Damian Bojanowski.

Zajęcia były prowadzone zarówno stacjonarnie, jak i plenerowo. 
Uczestnicy wcielili się  w postacie bajkowe, powrócili do czasów 
dzieciństwa, odgrywając scenki z kultowych bajek, biorąc udział 
w grach terenowych i śpiewając piosenki. 11 listopada wzięliśmy 
także udział  w mszy za Ojczyznę oraz objęliśmy honorowe warty 
na cmentarzu. Czas mijał tak szybko, że żal było wyjeżdżać.

Tekst P. Kwiatkowska
Uczestnicy biwaku oraz Komenda Hufca ZHP Trzemeszna z ko-

mendantką Stanisławą Szymańską dziękują
Radzie Sołectwa Ławek, a szczególnie panu sołtysowi Wojciechowi 
Jurgońskiemu za współpracę z naszą organizacją, za udostępnienie 

świetlicy na zorganizowanie w/w zajęć.

11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości.
Poczty sztandarowe w składzie: Jakub Przybylski, Jagna Jatczak, 

Aleksandra Dobruchowska (sztandar hufca), Michał Grobelski, Ju-
lia Wawrzecka, Michalina Łabęcka (sztandar szczepu) oraz liczne 
grupy zuchów i harcerzy z Kruchowa, Trzemżala, Trzemeszna (w 

tym harcerze biorący udział w biwaku w Ławkach) uczestniczyły 
w mszy świętej odprawianej w bazylice przez ks. prałata Piotra Ko-
towskiego w intencji Ojczyzny. 

Następnie pod opieką drużynowych w składzie:  Marzena Sto-
jek-Kowalik, Katarzyna Wiśniewska, Magdalena Wiśniewska, Ewa 
Balcerzak, Jolanta Kurtysiak, Teresa Górna, Jakub Przybylski, 
Sandra Bethke; przybocznych:  Aleksandry Dobruchowskiej, Zofii 
Pruss, Kingi Kronowieckiej, Darii Skulskiej oraz Martyny i Pau-
liny Kwiatkowskich, komendantki hufca Stanisławy Szymańskiej 
uczestnicząc w miejsko-gminnych obchodach Narodowego Świę-
ta Niepodległości zaciągnęli warty, składali kwiaty przy grobach i 
obeliskach upamiętniających bohaterów walk o niepodległość Pol-
ski, a także przy mogiłach Powstańców Wielkopolskich, na których 
odsłoniętych było 11 tabliczek powstańczych. Uroczystość zakoń-
czyła się przy zbiorowej mogile Powstańców Wlkp.; tu harcerze 
oprócz składania kwiatów i pełnienia warty włączyli się w odczyt 
,,Apelu Pamięci”. Odczucie bardzo dobrze spełnionej służby na dłu-
go pozostanie w pamięci uczestników uroczystości.

Pielęgnowanie zwyczajów i tradycji… to jedno z zadań realizowa-
nych w ZHP. Okazją do tego są m.in. tzw. ,,Wieczory andrzejkowe” 
organizowane w gromadach zuchowych, drużynach harcerskich. 
M.in. ,,ANDRZEJKI” odbyły się dla drużyn harcerskich 3 Szczepu 
Harcerskiego ,,Feniks”, czyli 8 DH ,,Odkrywcy”, 10 DSH ,,Polanie” 
i 12 DW ,,Skrzydła”  w dniu 29 listopada 2016 r. Udział w spotkaniu 
wzięły prawie wszystkie piony metodyczne, na harcerzy zaś czeka-
ło wiele niespodzianek. Wróżyli sobie, jaką funkcję obejmąw przy-
szłości, tworzyli urodzinowy tort, śpiewali piosenkę i wykonywali 
choreografię do wybranego przez siebie utworu, a na koniec czekał 
ich słodki poczęstunek w murach Zespołu Szkół Gimnazjum i Li-
ceum. Mamy nadzieję, że wszystkie wróżby się spełnią.

Tekst: hm. Stanisława Szymańska
pwd. Paulina Kwiatkowska
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Szkolne czytanie Sienkiewicza
15 listopada w ramach obchodów Roku Sienkiewicza  i w setną 

rocznicę śmierci pisarza, uczniowie klas piątych i szóstych mieli 
okazję posłuchać fragmentów powieści pt. „W pustyni i w puszczy” 
w brawurowym wykonaniu gości specjalnych: Pana Krzysztofa De-
rezińskiego , Burmistrza Trzemeszna, Pani Ewy Balcerzak , Dyrek-
tor Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Pani Marii Michalskiej, emeryto-
wanej nauczycielki języka polskiego tejże szkoły.

Uważni słuchacze, którzy prawidłowo odpowiedzieli na pytania 
do czytanych tekstów, wzięli udział w losowaniu nagród książko-
wych, ufundowanych przez Radę Rodziców reprezentowaną przez 
Pana Dariusza Pawełczaka.

Organizatorzy: uczniowie klasy VI d wraz z wychowawczynią 
Jolantą Sroczyńska-Pietz  jeszcze raz dziękują gościom za wspa-
niałe interpretacje fragmentów powieści, które zabrały słuchaczy w 
podróż po afrykańskich szlakach Stasia i Nel. Panu Burmistrzowi za 
zabawną przygodę ze słoniem, Pani Dyrektor za subtelną opowieść 
o świątecznym prezencie Nel oraz Pani Marii Michalskiej za pełną 
grozy deszczową noc z lwami.

Wyprawa do kina
Kino naucza, odpręża i bawi. Wielu ludzi lubi oglądać filmy na du-

żym ekranie, gdyż chcą doświadczyć  niezwykłych  efektów dźwię-
kowych i wizualnych, które są ciekawsze niż  w telewizji. Przynoszą 
one wiele wrażeń, o czym mogli przekonać się uczniowie klas  IV 
b  i  VI e  z naszej szkoły, którzy  wybrali się do kina Wawrzyn w 
Mogilnie na film pt: ,,Sekretne życie zwierzaków domowych”.

Organizując wyjazd wychowawczynie chciały zaszczepić w dzie-
ciach zamiłowanie do kultury, a tym samym do kina, co z pewno-
ścią udało się poprzez trafny dobór repertuaru. Film, który obejrza-
ły dzieci zawierał wiele przezabawnych scen. Głównym bohaterem 
bajki był łaciaty pies Max, uroczy Jack Russell - terier, który kocha 
swoją panią nad życie. Sęk w tym, że przez sporą część dnia jego 
pani jest nieobecna, tak więc Max musi sobie jakoś zorganizować 
dzień. Jakby tego było mało, właścicielka Maxa sprawiła sobie 
jeszcze jednego psiaka – wielkiego kudłacza imieniem Duke. Obaj 
zaczynają więc rywalizować o swoje miejsce w sercu właścicielki. 
Ów konflikt pomiędzy Maxem a Duke’em  przyczynia się do tego, 
że obaj trafiają na ulice Nowego Jorku i próbują znaleźć drogę do 
domu. Zwierzaki prowadzą swoje własne  życie, pełne przygód, in-
tryg i zabawy. A ich główne zmartwienie polega na tym, aby ludzie 
nie dowiedzieli się o ich sekretnych poczynaniach. Kiedy tylko za-

mykają  się   drzwi za  opiekunem… wreszcie mogą być sobą.
Film mienił się intensywnymi kolorami – zarówno zwierzaki jak 

i miasto wyglądały olśniewająco; akcja była wartka i naprawdę nie 
pozwalała  się nudzić.

W drodze powrotnej wszystkim dopisywały humory. Uczniowie 
wspominali między sobą śmieszne sceny z filmu i własne reakcje.

Pasowanie na przedszkolaka
9 listopada był szczególnym dniem dla grupy „Motyli” z oddziału 

przedszkolnego. Tego dnia po dwumiesięcznej adaptacji, nastąpiło 
Pasowanie na Przedszkolaka. Uroczystość odbyła się w obecności 
Dyrekcji szkoły oraz rodziców. Dzieci przedstawiły program arty-
styczny przygotowany przez wychowawcę grupy p.Annę Śmiatacz. 
Były piosenki, wiersze o tematyce przedszkolnej, z dużą dawką hu-

moru i radości. Każdy przedszkolak starał się wypaść jak najlepiej. 
Wyrazem uznania  były oklaski rodziców i uśmiech goszczący na 
ich twarzach. Po występie artystycznym dzieci złożyły ślubowanie. 
Tekst przyrzeczenia odczytała Pani Dyrektor Ewa Balcerzak. Po 

przysiędze nastąpił punkt kulminacyjny. Pani Dyrektor za pomocą 
„magicznego ołówka” dokonała uroczystego pasowania. Na pamiąt-
kę tego szczególnego wydarzenia każde dziecko otrzymało  z rąk 
wychowawcy dyplom i książkę. Uroczystość zakończyła się słod-
kim poczęstunkiem. 

Wizyta w bibliotece
W ramach projektu czytelniczego klasy III c i II d wybrały się 

na wycieczkę do Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Trzemesz-
no. Jednak, żeby nie było tłoku podczas  zwiedzania i nauki, klasy 
poszły osobno. III c odwiedziła bibliotekę  2 listopada, w środę, za 
tydzień - 9 listopada poszła klasa II d.

W wejściu przywitała uczniów pani Judyta Talaga. Ona też opro-
wadziła nas po pomieszczeniach biblioteki i zapoznała dzieci z za-
sadami jej działania. Pokazała, ile bardzo ciekawych książek z róż-
nych dziedzin znajduje się na półkach. Wyjaśniła dlaczego są dwa 
katalogi: tradycyjny „papierowy” oraz nowoczesny, elektroniczny. 
Uczniowie zapoznali się też z czytelnią  i zasadami korzystania ze 
zbiorów podręcznych.

Wiadomości zebrał szkolny  zespół  redakcyjny:
Weronika Brauza, Jacek Kierczyński, Zofia Wekwerth, 

Aleksander Gumuliński, 
Foto. p. A. Śmiatacz, 

p. K. Kulik
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NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

  Dnia 14 listopada 2016 r. w naszej szkole odbyła się akademia z 
okazji 98. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. 

Uczniowie z klas IV – VI pod kierunkiem p. R. Gezelli – Figaj, p. 
L. Krerowicz, p. Joanny Frelich, oraz p. T. Górnej przygotowali pro-
gram artystyczny prezentujący długą drogę Polski do wolności. Nie 
zabrakło w nim pięknych pieśni patriotycznych, takich jak „Marsz 
Pierwszej Brygady”, „Piechota”, „Rozkwitały pąki białych róż”, 
„Przybyli ułani” czy  „Rota”.

  Dekorację wykonała p. Agnieszka Majerowicz, natomiast obsłu-
gą sprzętu nagłaśniającego zajmował się p. Marcin Jakubiak.

TENISOWY SUKCES KLAUDIUSZA

15 października w trzemeszeńskiej hali OSiR odbył się turniej 
tenisa ziemnego w kategoriach dziewcząt i chłopców (w wieku od 
3 do 12 lat) o puchar prezesa TTS Trzemeszno, w którym to uczeń 
naszej szkoły, Klaudiusz Jakubiak (kl. II b ), zdobył  I miejsce w 
kategorii grupa młodsza zaawansowana.

MISTRZOSTWA W PIŁCE NOŻNEJ HALOWEJ
18 października 2016 odbyły się Mistrzostwa Gminy Trzemesz-

no w Piłce Nożnej Halowej. Nasza szkoła wystawiła dwa zespoły. 
Pierwsza drużyna zajęła II miejsce w turnieju w składzie: Kamil 
Rosiński, Paweł Strzeżyński, Krystian Kwapich, Paweł Nowicki, 
Kamil Kocierz, Damian Gajos, Kacper Guzik, Kacper Kędzier-
ski, Kacper Kaczmarczyk i Eryk Pogorzelski. Druga drużyna za-
jęła V miejsce w składzie: Patryk Fojucik, Wojciech Sudaj, Patryk 
Sarnowski, Jakub Dziekański, Tomasz Nawrocki, Kacper Żywica, 
Artur Witczak, Kacper Różewicz i Adam Kamiński. Opiekunem 
drużyn był Marcin Jakubiak

„NIE BRAKUJE W TRZEMESZNIE ŻAKÓW, 
NIE ZABRAKNIE TEŻ PŁYWAKÓW”

25 października 2016 zakończyła się kolejna, szósta już edycja 
projektu „Nie brakuje w Trzemesznie żaków, nie zabraknie też pły-
waków”.  Powyższy projekt realizował  Urząd Miejski Trzemeszna 
wspólnie z dyrektorami i nauczycielami ze szkół podstawowych z 
terenu miasta i gminy Trzemeszno we współpracy       z instruktora-
mi i trenerami nauki pływania z Ośrodka Sportu, Rekreacji              i 
Rehabilitacji w Mogilnie.   Projekt ten  współfinansowany był przez 
Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Zajęć Spor-
towo-Rekreacyjnych dla Uczniów w ramach programu „Umiem 
pływać”. Projektem zostały objęte dzieci z klas III (w roku szkol-
nym 2015/2016) z terenu miasta          i gminy Trzemeszno, które w 
okresie od marca do października b.r. uczestniczyły raz w tygodniu 
w zajęciach nauki pływania na krytej pływalni      w Mogilnie. 
Głównym celem projektu było wyrównanie szans oraz zmniejszenie 
dysproporcji w edukacji sportowej uczniów.

FIT AND JUMP
Uczniowie z klasy III b wraz z wychowawczynią Anną Kowal-

czyk wzięli udział w zajęciach Fit and Jump. Trening na trampoli-
nach poprowadziła instruktor Natalia Ferenz - Płoszyńska.  Dzieci 
były zachwycone, a trening okazał się wspaniałą zabawą. Na za-
kończenie Pani Natalia wręczyła dzieciom pamiątkowe medale, a 
dzieci w podziękowaniu przygotowały dla Pani Natalii słodką nie-
spodziankę.    

PAŹDZIERNIK – MIĘDZYNARODOWY 
MIESIĄC BIBLIOTEK SZKOLNYCH

Październik jest Międzynarodowym Miesiącem Bibliotek Szkol-
nych. Nasza biblioteka po raz kolejny włączyła się w obchody tego 
święta i przygotowała konkursy planszowe dla grup wiekowych - 
klas II-III oraz IV-VI „Zgadnij, kim jestem”. W dniu 21 października 
br. na gazetkach szkolnych zostały wywieszone zagadki dotyczące 
postaci literackich. Każda zagadka to fragment utworu literackiego 
przedstawiający postać, którą należało rozpoznać. Uczniowie klas 
dodatkowo musieli podać autora i tytuł książki, z której opisywany 
bohater pochodzi. 

W klasach młodszych zwycięzcami zostali następujący ucznio-
wie: Zosia Bilewska, Wiktoria Brzewińska, Dominika Ciborska , 
Jessica Kaczmarczyk, Julia Kasprzyk, Mateusz Knych, Oliwia 
Krawczyk, Martyna Napiątek, Jakub Olejniczak.

W klasach IV-VI największą ilość punktów zdobyli:
 I miejsce  Witek Trzciński, II miejsce  Malwina Frelich, Sandra 

Walczak, Wiktoria Nowicka, III miejsce  Dominika Wegner, IV 
miejsce  Natalia Kaszuba, Wiktoria Rożek. 

Nagrody i dyplomy dla wszystkich uczestników konkursu zostały 
ufundowane przez Radę Rodziców i bibliotekę szkolną a wręczone 
na apelu. Na tym apelu uhonorowani zostali także najaktywniejsi 
czytelnicy: kl. II a - Jankowska Oliwia, Kosiński Filip, Napiątek 
Martyna, Skonieczna Julia; kl. II b - Bartkowiak Agata, Ciszak Ta-
tiana, Dobrowolska Klaudia, Filipczak Nicola, Jakubiak Klaudiusz,  
Kamińska Zuzanna, Mrówczyński Wiktor, Osowiec Maja, Wieczo-
rek Patryk, Zamiar Hubert; kl. III a - Kasprzyk Julia, Robak Wiktor, 
Ziemba Adrian; kl. III b - Koszela Maja, Machowczyk Wiktoria, Po-
gorzelska Marika; kl. IV a - Kapela Maja, kl. IV b - Witek Trzciński, 
kl. V - Pietraszewski Kacper; kl. VI  - Walczak Weronika.

 Gratulacje dla wszystkich uczestników konkursów i dla aktyw-
nych czytelników.

SPOTKANIE EDUKACYJNO-SZKOLENIOWE „EKO-LOGIKA”
W dniu 30 października uczniowie naszej szkoły byli na  spo-

tkaniu edukacyjno –szkoleniowym pt. „EKO-LOGIKA” z cyklu 
„Zielona Polska”. Uczestnicy mogli zobaczyć ciekawą prezenta-
cję multimedialną, którą prowadził Gerard Sawicki – przyrodnik, 
dziennikarz Telewizji Polskiej SA. na temat: - relacji ludzi ze śro-
dowiskiem na przestrzeni wieków - katastrofy ekologiczne - „ak-
cja sprzątania Świata” - odpady i ich segregacja - bioróżnorodnoś 
- ochrona gatunków i siedlisk - odnawialne źródła energii - Profi-
laktyka –„Zdrowy Tryb Życia” - zbiórka selektywna śmieci i od-
padów - oszczędzanie surowców naturalnych i zasobów biosfery 
Na zakończenie odbył się koncert zespołu „Weekend”.  Był to cieka-
wy wyjazd nie tylko edukacyjny ale i rozrywkowy.

KLASY DRUGIE Z WIZYTĄ NA RANCHO BENONZA
Dnia 3 listopada uczniowie klasy II a i II b wraz z wychowawczy-

niami: Anną Kulczycką – Wiśniewską i Jolantą Świerkot oraz ro-
dzicami odwiedziły Ranczo Benonza w Trzemesznie. Dzieci miały 
okazję obejrzeć zwierzęta hodowlane takie jak: konie, owce, kózki, 
świnki, bażanty, papużki.

Przed wizytą wychowawczynie zorganizowały w klasach zbiórkę 
karmy dla zwierząt, którą uczniowie wręczyli właścicielowi rancza. 
Dzieci nie tylko spędziły miło czas, ale dowiedziały się wielu cieka-
wych rzeczy o zwierzętach.
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W sobotę 26 listopada jedenasto-
osobowa grupa pań uczęszczających 
na zajęcia fitnessu na trampolinach 
do Fit and Jump Natalia Trzemeszno 
udała się na I Ogólnopolski Otwarty 
Turniej Zespołów Jumping Fitness. 
Była to pierwsza i jedyna impreza 
zbudowana na zasadach współza-
wodnictwa zespołów z klubów fit-
ness. Zawody miały miejsce w głów-
nej siedzibie Fit and Jump w Łodzi 
przy ulicy Pomorskiej 40. Głównym 
organizatorem turnieju był „Matomi 
Sport Event Sportowy” oraz MOSiR 
Łódź. Do rywalizacji przystąpiło 
łącznie 8 zespołów. Każdy przedsta-
wiony układ choreograficzny należa-
ło przygotować zgodnie z wymogami 
określonymi w regulaminie konkur-
su. Nad prawidłowym i sprawnym przebiegiem zawodów czuwała 
komisja sędziowska w następującym składzie: przewodnicząca jury 
– Milena Krawczyńska oraz członkowie – Katarzyna Żychliń-
ska, Olga Stefanowicz, Agnieszka Śliskowska oraz Ines Madej-
ska – osoby z polskiego świata fitnessu. Całość poprowadziła Ilona 

Krawczyńska. Turniej przebiegł w 
fantastycznej atmosferze. Drużyny 
zaprezentowały świetne, dynamicz-
ne układy. Dla wszystkich było to 
ciekawe doświadczenia, niezłe emo-
cje i wspaniała zabawa. Ostatecznie 
w turnieju zwyciężył zespół „Miód 
Cytryna Wilda” z Poznania. Tuż na 
nimi uplasowała się ekipa „Fit An-
gels” z Trzemeszna. Trzecie miejsce 
trafiło do Studia Tańca i Ruchu „Eu-
foria” z Gniezna. Pozostałe formacje 
to – „Lady Fit Girls and Boy” Łódź, 
„Elka Killerka Team” Łódź Śród-
mieście, „Champfit Fit Exstreme” 
Zielonka, „Zebra fitness” Poznań 
oraz „Fit and Kresh” Zielony Roma-
nów Aleksandrów Łódzki.

Fit and Jump Natalia wystąpił w 
następującym składzie – Natalia Ferenz – Płoszyńska, Ewelina 
Ferenz, Dominika Bikowska, Marta Gurbada, Marta Krze-
wina, Marta Zawada, Beata Kubicka, Patrycja Grochowska – 
Juszczyk, Magdalena Paczkowska, Justyna Stankowska i Ma-
rzena Stankowska.

Z okazji Narodowego Święta Niepodległości dla upamiętnienia 
odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku nasze stowa-
rzyszenie zorganizowało III tematyczny rajd rowerowy w ramach 
projektu „Z historią w tle”. W tym roku pomimo wręcz zimowej 
aury najbardziej wytrwali cykliści 
wyruszyli w 28 kilometrowy rajd 
trasą, która biegła przez miejsca pa-
mięci narodowej. Na terenie naszej 
gminy znajdują się miejsca, które 
upamiętniają osoby walczące w Po-
wstaniu Wielkopolskim czy biorące 
czynny udział w walce z okupan-
tem hitlerowskim w czasie II Wojny 
Światowej.

Rajd rozpoczął się zbiórką na pl. 
Kosmowskiego w Trzemesznie, 
gdzie omówiono zasady bezpie-
czeństwa. Następnie udaliśmy się 
na cmentarz w Trzemesznie, gdzie 
zatrzymaliśmy się przed zbiorowym 
grobem poległych powstańców z 
1848 roku, pomnikiem ofiar najazdu 
hitlerowskiego oraz przy pomniku zbiorowej Mogile Powstańców, 
którzy polegli 10 kwietnia 1848 roku. Kolejno uczestnicy ruszyli 
do Kozłowa, gdzie zatrzymali się przy pomniku upamiętniającym 
osobę Wojciecha Bąka. Z Kozłowa ruszyliśmy do Kruchowa, gdzie 
znajduje się zbiorowa mogiła, w której spoczywa 7 mieszkańców 
Kruchowa i Grabowa, zamordowanych przez hitlerowców 5 paź-

dziernika 1939r. w Kociniu. Następnie wyruszyliśmy do Wydarto-
wa, gdzie znajduje się pomnik upamiętniający miejsce rozstrzelania 
przez Niemców 11 września 1939r. 8 osób, członków Straży Oby-
watelskiej. Kolejno uczestnicy udali się w kierunku Niewolna, gdzie 

zatrzymali się przed pomnikiem po-
święcony pamięci  19 obrońców Nie-
wolna i Trzemeszna rozstrzelanych 
10 września 1939r. Następnie nasza 
koleżanka Aśka poprowadziła grupę 
rowerzystów w kierunku obelisku 
usytuowanego przy placu zabaw, 
który jest poświęcony pamięci po-
mordowanych mieszkańców.  Rajd 
zakończyliśmy przy ciepłej kawie i 
herbacie oraz rogalach świętomar-
cińskich w świetlicy wiejskiej w Nie-
wolnie. Dziękujemy sołtysowi wsi 
niewolno za udostępnienie świetlicy.

Serdecznie dziękujemy wszystkim 
uczestnikom za udział w naszym 
rajdzie i zapraszamy już na kolejny 
rajd rowerowy, który odbędzie się 

31 grudnia br.  Rajd był sfinansowany ze środków otrzymanych z 
Gminy Trzemeszno w ramach zadania publicznego „Podtrzymy-
wanie tradycji narodowych, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju 
świadomości narodowej, obywatelskiej, kulturowej mieszkańców 
Trzemeszna”.

Rajd Niepodległości

WYSKAKAŁY DRUGIE MIEJSCE

Dnia 26.11.2016r. w sołectwie Miaty odbył się wieczór An-
drzejkowy z czarownicą dla dzieci. Na początku pani sołtys 
uroczyście powitała dzieci i rodziców. Potem pani Danuta 
Kowalska przeczytała fragment z książki co to są Andrzejki. 
Następnie przyleciała czarownica na miotle.Dzieci były bar-
dzo zaskoczone. Czarownica przywitała dzieci i zaczęła wró-
żyć np.: lanie wosku,, wróżba z kartkami, wrózba z butami, 
wykorzystanie symboliki cyfr- daty urodzin itp. W trakcie 
wróżb pani Lidia Nowicka Szelejewska czytała horoskopy 
dzieci.  Na wieczorze Andrzejkowym nie zabrakło słodkiego 
poczęstunku dla dzieci i tańców z czarownicą . Pod koniec 
wieczorku wybrano najładniejsze przebranie oraz czarowni-
ca wręczyła wszystkim dzieciom jabłko z życzeniami. 

Sołtys Miat Jadwiga Przybysz pragnie serdecznie podzię-
kować Lidce Sobeckiej za pomoc i udział w organizacji An-
drzejek.

Wieczór andrzejkowy  z Czarownicą dla dzieci  w sołectwie Miaty
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Trzemeszeńskie koło Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków 
otrzymało „Godło Promocyjne Powiatu Gnieźnieńskiego”. Uro-
czystość wręczenia wyróżnienia odbyła się w poniedziałek 14 
listopada  w restauracji “Czeremcha” w Trzemesznie. W uzasad-
nieniu do uchwały Rady Powia-
tu Gnieźnieńskiego przyznają-
cej godło promocyjne napisano: 
„za zasługi dla Powiatu Gnieź-
nieńskiego na rzecz rozwoju 
społecznego w zakresie ochro-
ny i promocji zdrowia, edukacji 
diabetologicznej i działalności 
charytatywnej”.

Spotkanie połączono z ob-
chodami 35-lecia Polskiego 
Stowarzyszenia Diabetyków. 
Trzemeszeńskie koło któremu 
przewodniczy Maria Głowacka 
jest największą tego typu orga-
nizacją w Wielkopolsce. Jego 
sztandarowym projektem jest 
realizowana od kilku  lat „Trze-
meszeńska Szkoła Cukrzycy”, 
gdzie organizowane są pogadanki, szkolenia i warsztaty dla osób 
dotkniętych cukrzycą.  

Maria Głowacka podziękowała specjalnymi wyróżnieniami 
osobom oraz instytucją i firmą wspierającym działania koła 
diabetyków. Srebrne odznaki PSD otrzymali: Marzena Kozłow-
ska, Edyta Koperska, Joanna Stejakowska, Andrzej Leśniewski, 
Aneta Gładych-Woźnicka, Danuta Pawełczak, Mariusz Kowal-

czyk, Hanna Czarny i Edyta Kubiak. Specjalne podziękowanie 
otrzymał także były poseł Tadeusz Tomaszewski.   

Wręczono również medale 35-lecia PSD, otrzymali je: Edmund 
Szlacheta, Grażyna Winkler, Zdzisława Majewska, Wojciech 

Kaczmarek, Krzysztof Brzo-
stowski, Maciej Adamski, Ka-
zimierz Szymański, Krzysztof 
Dereziński, Andrzej Koniecz-
ka oraz firmy: Paroc i Przed-
siębiorstwo Czarny Jerzy.   

“Godło Promocyjne Powia-
tu Gnieźnieńskiego” wręczył 
przewodniczącej koła PDS Da-
riusz Igliński przewodniczący 
Rady Powiatu Gnieźnieńskie-
go, który szczególnie pogra-
tulował wszystkim członkom 
PSD aktywnej walki z choro-
bą. Gratulacje złożył także rad-
ny powiatowy - Leszek Figaj, 
który obdarował diabetyków 
upominkiem w postaci pamiąt-
kowych smyczy. W imieniu 

władz samorządowych Trzemeszna  życzenia i gratulacje diabe-
tykom złożyli: Krzysztof Dereziński burmistrz i Sławomir Peno 
przewodniczący Rady Miejskiej. 

W trakcie spotkania uczczono chwilą ciszy pamięć zmarłych 
w ostatnim czasie członków koła, w tym założycielkę i długolet-
nią prezes, śp. Danutę Dorywalską. 

Godło promocyjne dla diabetyków

70-lecie KGW „RAZEM” Z TRZEMŻALA

W dniu 12 listopada 2016 roku KGW w Trzemżalu obchodziło 
swój przepiękny Jubileusz 70-lecia istnienia, którego założycielką 
była p. Stanisława Podedworna, (działaczka Stronnictwa Ludowe-
go), sekretarzem Kola była p.  Maria Jankowski, a skarbnikiem p. 
Rozalia Musiałowska. W latach 50-tych Członkinie organizowały 
wyjazdy do kina,teatru, odbywały się pogadanki dot. racjonalnego 
żywienia, organizowano wyjazdy m.in. do Oświęcimia. Organi-
zowano konkursy o podniesienie estetyki i wyglądu wsi a podczas 
wakacji, zapewniano opiekę dla 
dzieci w tzw. dziecińcach. Koło 
zaczęło się rozwijać poprzez 
umożliwienie odbioru na miej-
scu piskląt i paszy (w tym czasie 
Koło liczyło 47 osób).

W 1967 roku zostaje wybra-
na na Przewodniczącą KGW p. 
Zofia Sosnowska, sekretarzem 
p. Maria Kołodziejczak, skarb-
nikiem p.Maria Posłuszna. W 
1972/73 buduje się świetlicę 
wiejską a przy pracach budowla-
nych duży wkład wnieśli miesz-
kańcy a przy pracach porządko-
wych udzielały się kobiety. W 
nowo powstałej świetlicy KGW 
organizowało kursy dla społe-
czeństwa m.in. pieczenia, go-
towania, haftu. Organizowano 
pokazy przyrządzania warzyw 
oraz surówek z mniej znanych 
warzyw. Organizowano konkursy ogródków warzywnych i kwia-
towych, gdzie dwie nasze Członkinie zdobyły nagrody na szczeblu 
wojewódzkim to: p. Czesława Gwiazda i p. Janina Paluch. W latach 
80-tych następuje stagnacja w wielu KGW, w konsekwencji Koła 
rozpadają się. KGW w Trzemżalu nie załamało się i twardo stało na 
straży swoich celów. Po 24 -latach pracy społecznej p. Zofia Paluch 
( ze wzg. na stan zdrowia ) przekazuje pałeczkę Krystynie Mądrej, 
która w 1991r. na Walnym Zebraniu zostaje Przewodniczącą KGW 
w Trzemżalu, zastępcą Przew.Teresa Hapońska, sekretarzem nadal 
pozostaje p. Ewa Łuczak.W 2001r. KGW rejestruje się w KRS-cie 
jako Stow. KGW "Razem" ,aby mieć osobowość prawną do lepszego 
działania na różnym polu. Oczywiście kontynuując założenia KGW 

i idei pierwszych założycielek - służyć przede wszystkim społecz-
ności lokalnej. Warto nadmienić że KGW w Trzemżalu jest najstar-
szym Kołem, które działa na terenie gm. Trzemeszno.

Na 70-lecie KGW przybyli: Burmistrz Trzemeszna Krzysztof 
Dereziński, Przewodniczący Rady Miejskiej Sławomir Peno, Prze-
wodnicząca Komisji Finansowej Maria Sobieszak, Przewodniczą-
cy Komisji Społecznej Daniel Bisikiewicz, radny Rady Miejskiej 
Trzemeszna Mieczysław Chojecki, członkowie Rady Powiatu: Ma-

rek Gotowała i Leszek Figaj, ks. 
Prałat Piotr Kotowski, Przewod-
nicząca Gminnej Rady Kobiet 
Irena Radke, Honorowa Człon-
kini KGW Bożena Gotowała, 
Prezes Spółki Wodnej w Trzem-
żalu Michał Gwiazda, delega-
cja OSP (Kamil Majchrzak, Jan 
Krajewski, Grzegorz Kubasik) 
oraz Przedstawicielki zaprzyjaź-
nionych KGW: z Miat (Jadwiga 
Przybysz, Barbara Frelich ,Boże-
na Lisiecka, z Szydłowa Jadwiga 
Daszkiewicz, Teresa Pilarska, z 
Zielenia Anna Pers. Wiceprezes 
Stowarzyszenia "Pod Żaglami" 
Włodzimierz Losik. Ogromną 
radość sprawiły nam seniorki, 
które przybyły na tą uroczy-
stość. Podczas Jubileuszu dzieci 
z miejscowej szkoły pod kier. p. 
Ireny Nosek i Jolanty Borowiak 

przygotowały świetny program artystyczny. Były życzenia, kwiaty, 
grawerton od włodarzy miasta oraz tort, którym prezes wszystkich 
poczęstowała. Podczas uroczystości przedstawiłam prezentację 
multimedialną, abyśmy mogli poznać założycielki i pierwsze kroki 
oraz kolejne lata działalności KGW w Trzemżalu. Dziękuję wszyst-
kim Członkiniom oraz osobom nam przyjaznym za wkład pracy w 
przygotowaniu naszego święta.           

W imieniu Członkiń KGW dziękuję wszystkim przybyłym go-
ściom, przyjaciołom, znajomym za przybycie, podziękowania i upo-
minki, które z pewnością się przydadzą w dalszej działalności Koła.        

Eleonora Mądra
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Dzieci z grup „Uszatki” i „Wiewiórki” z Przedszkola nr 2 im. 
Misia Uszatka w Trzemesznie, w poniedziałek 28.11.2016 r. udały 
się na wycieczkę do drukarni 
SCRIPTOR  w Gnieźnie. Reali-
zując projekt edukacyjny „Książ-
ka” oraz przedsięwzięcie „pozna-
jemy zawody  naszych rodziców”  
dzieci mogły obejrzeć z bliska 
w jaki sposób działają urządze-
nia w drukarni i do czego słu-
żą.  Pan Jacek Hołoga właściciel 
drukarni, wnikliwie opowiadał i 
oprowadzał dzieci po swojej pra-
cowni. Dzieci zapoznały się ze 
specyfiką pracy drukarni. Zwie-
dzały pomieszczenia, w których 
znajdowały się maszyny do dru-
kowania różnych materiałów: 
książek, kalendarzy, folderów 
itp. Po raz pierwszy dzieci mały 
okazję zobaczyć profesjonalny 

park maszyn poligraficznych. Zwiedzając kolejne stanowiska pra-
cy, dzieci obserwowały czynności wykonywane przez maszyny /

gilotyna, drukarki, laminator, 
metkownica/ i obsługujących je 
pracowników. Zainteresowanie 
dzieci okazało się bardzo duże. 
Wycieczka okazała się cenną 
lekcją i dała przedszkolakom 
dużo radości.  Wszystkie dzieci 
otrzymały pamiątki: kalenda-
rze, notesiki. W podziękowa-
niu przedszkolaki podarowały 
pracownikom drukarni pa-
miątkowy dyplom. Spotkanie z 
drukarni SCRIPTOR na długo 
pozostanie w pamięci, wszyst-
kich uczestników wycieczki.                                                            
Gorąco dziękujemy właścicielo-
wi i pracownikom drukarni za 
wspaniałe przyjęcie.

Małgorzata Winiarska 

 Przedszkolaki w drukarni

Dnia 17 listopada 2016 roku w Domu Samopomocy w Trzemesz-
nie odbyła się uroczystość, której głównym celem było złożenie 
przyrzeczenia Harcerskiego przez nowych członków 14 Drużyny 
Harcerskiej im. Jana Kilińskiego Nieprzetarty Szlak.

Spotkanie rozpoczęła drużynowa pwd. Irena Karczewska, która 
serdecznie powitała gości i pozostałych uczestników. Uroczystość 
uświetnili goście w osobach: Burmistrz Trzemeszna. Krzysz-
tof Dereziński, Sekretarz Gminy p. Edyta Kubiak, Dyrektor OPS  
p. Lucyna Buzała, Gospodarz tutejszego obiektu p. Elwira Dragan z 
pielęgniarka i zespołem terapeutów, Komendantka Hufca ZHP hm, 
Stanisława Szymańska z Jej zastępcą phm. Włodzimierzem Losi-
kiem, Komendantka Hufca ZHP z Mogilna, Członkini Komendy 
Hufca phm. Danuta Chojecka, Przewodnicząca Hufcowej Komisji 
Stopni Instruktorskich hm. Helena Małolepsza, Komendant HKS 
Ziemi Trzemeszeńskiej pwd Ireneusz Kasprzyk,Członek tego kręgu 
pwd. Jerzy Karczewski, Kustosz Izby Pamięci im. Jana Kilińskiego 
Wojciech Bisikiewicz, który wystąpił w kostiumie przedstawiają-
cym naszego rodaka szewca - pułkownika. 

Dh. drużynowa Irena Karczewska opowiedziała jak powstała 
drużyna. Pierwsze spotkanie kandydatów na członków  drużyny 
harcerskiej odbyło się 22.02 br. po wyrażeniu zgody na jej dzia-
łalność przez Kierownik togo Domu p. Elwirę Dragan. Prosiliśmy 
też o zgodę rodziców. Do kwietnia spotykaliśmy się w każdy po-
niedziałek - daliśmy sobie czas do podjęcia ostatecznej decyzji. No 
i stało się. Jesteśmy drużyną! Spotykaliśmy się na zbiórkach, by 
wspólnie się bawić, poznawać tajniki harcerskie, przeżywać radość 
wspólnego działania. Zaczęliśmy przygotowywać się do złożenia 
Przyrzeczenia Harcerskiego. Poznaliśmy Prawo Harcerskie. Pozna-
liśmy sławnych Trzemesznian tj. Jana Kilińskiego i Opata Kosmow-
skiego - Ich działalność i zasługi dla naszej małej Ojczyzny.W miarę 
naszych możliwości zadbaliśmy także o Miejsca Pamięci Narodo-
wej. Bawiliśmy się z powodzeniem w układanie rymów. Z tej zaba-
wy powstały już trzy wspólne wiersze z serii “Pory roku”. Drużyna 
starała się godnie reprezentować Nasz Przyjazny Dom. Członkowie 

drużyny harcerskiej posiadają już umundurowanie dzięki sponso-
rom i ich własnemu wkładowi. Wszystkim darczyńcom serdecznie 
dziękujemy. Następnie przystąpiliśmy do realizacji celu ważnego 
dla członków drużyny.

Hm. Helena Małolepsza wygłosiła  gawędę o wierności har-
cerskiej lilijce i godności harcerskiej. Zarządziła ostatnią próbę 
harcerek i harcerzy. Należało połknąć bez skrzywienia się wodę  
z kwaskiem cytrynowym. Na buziach były tylko uśmiechy. “Brawo, 
brawo,brawissimo”. Druh pdm. Włodzimierz Losik odczytał roz-
kaz LS1/2016 Drużynowej 14 Drużyny Harcerskiej Nieprzetartego 
Szlaku im. Jana Kilińskiego Hufiec Trzemeszno, pwd. Ireny Kar-
czewskiej dopuszczający harcerki i harcerzy do Przyrzeczenia Har-
cerskiego. Dh Komendantka hm. Stanisława Szymańska przepro-
wadziła Przyrzeczenie Harcerskie. Członkowie drużyny otrzymali 
krzyże i legitymacje ZHP. Odśpiewano Hymn Harcerski.

Drużynowa Irena Karczewska składając gratulacje i życzenia 
powiedziała: Druhny i Druhowie 14 Drużyny Harcerskiej im. Jana 
Kilińskiego - od tego uroczystego dnia niech harcerskie zawoła-
nie “Czuwaj” zachęca do ciągłej pracy nad kształtowaniem siebie, 
własnej osobowości i otwiera Wasze serca na potrzeby bliźnich. 
Pozostańcie wierni harcerskiej Lilijce! Harcerze podziekowali 
słowami i kwiatami Komendantce hm. Stanisławie Szymańskiej  
i p. Kierownik Elwirze Dragan. Wysłuchaliśmy wielu miłych 
słów, życzeń. Otrzymaliśmy kwiaty i prezenty od Pana Burmistrza 
Krzysztofa Derezińskiego, Pani Sekretarz Edyty Kubiak, dh Ko-
mendantki Stanisławy Szymańskiej, druha Włodzimierza Losika, 
dh. Danuty Chojeckiej, dh. Komendantki Barbary Bultrowicz, dh. 
Heleny Małolepszej.

Na koniec zaprosiliśmy gości na kawę i ciasteczka.
“Szukać prawdy, kochać piękno,
chcieć dobra, czynić najlepsze - 
to zadanie i cel harcerzy.”
Czuwaj. pwd. Irena Karczewska

Pozostańcie wierni harcerskiej lilijce
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To już kolejne spotkanie podopiecznych Placówki Wsparcia 
Dziennego w Trzemesznie z Piotrem Jurczykiem - wyjątkowym 
człowiekiem i sportowcem, który pokazał naszej grupie na czym 
polega prawdziwy „trening bokserski”. Prócz p Piotra w rolę prze-
wodnika po obiektach KKS Sporty Walki wcielił się p. Radek La-
skowski- również były zawodnik a obecnie trener Narodowej Kadry 
Kickboxingu i trener klubu KKS Sporty Walki.

Pan Piotr to człowiek o barwnym życiorysie - wieloletni repre-
zentant Kadry Narodowej Polski w Boksie, który w swojej karierze 
amatorskiej stoczył 151 walk a po przejściu na zawodowstwo stoczył 
23 walki. Był on jednym z pierwszych polskich bokserów zawodo-
wych, który zdobył tytuł Mistrza Polski wagi super ciężkiej. Pan 
Piotr zaprosił nas na warsztaty do miejsca, w którym, na co dzień 
trenuje przyszłych mistrzów boksu- do sali sportowej klubu „KKS 
POZNAŃ” na poznańskiej „ARENIE”. Wśród wielu ćwiczeń, które 
trenerzy Piotr i Radek przygotowali dla naszej grupy znalazły się 

ćwiczenia, które dla większości grupy były nowe. Przekonaliśmy 
się także podczas naszego spotkania jak ważne w treningu bokser-
skim jest przygotowanie fizyczne i wszechstronne a także ile trudu 
należy włożyć w dobre przygotowanie się do zawodów. Pan Piotr 
opowiedział nam o tym jak wiele szacunku względem siebie muszą 
okazywać sobie zawodnicy w tej dyscyplinie sportu i jak ważne jest 
to, aby nad rywalizacją sportową nigdy nie zwyciężała prymitywna 
przemoc i agresja. Nasz gospodarz opowiadał nam także o tym, że 
boks to szlachetna walka na pięści i znana jest ona człowiekowi od 
czasów starożytnych.

Bardzo serdecznie chcielibyśmy podziękować za zaproszenie i 
pokazanie wyjątkowego świata boksu znanego większości z nas tyl-
ko z telewizji.

Piotrze, Radku pokazaliście wielkie serce i pasję. Mamy nadzieję, 
że zobaczymy się niebawem!!!

Spotkanie z panem Piotrem Jurczykiem - Mistrzem Polski wagi super ciężkiej w boksie oraz 
panem Radosławem Laskowskim- trenerem Narodowej Kadry Kickboxingu.

5 listopada Fundacja Aktywne Trzemeszno zainaugurowała  III 
Grand Prix Trzemeszna w biegach. Bieg główny na dystansie 10km 
wygrał Andrzej Krzyścin  oraz Alicja Kapała-oboje z klubu Altom 
Gniezno. Imprezą towarzyszącą jest nordic walking, tę kategorię 
wygrał Arkadiusz Kędzierski z Trzemeszna oraz Agnieszka 
Mielecka z Gąsawy. Pełne wyniki biegu i NW dostępne są na stro-
nie www.aktywnetrzemeszno.pl. Najbardziej radosną częścią były 
jak zwykle biegi dziecięce, rozgrywane na dystansach od 70 m do 
1000m. 

Biegi dziecięce wygrali:
-kategoria „Faciątka” Tamara Możdżeń i Jan Podedworny,
-kategoria klasy I-III Weronika Witulska i Bartek Kubiak,
-kategoria klasy IV-VI Michalina Gronowska i Kacper Witulski,
-kategoria gimnazja: Oktawia Giza.
Wszystkim zwycięzcom małym i dużym 

gratulujemy, a wszystkim biegaczom dzię-
kujemy za przybycie. Dziękujemy też wo-
lontariuszkom za konkretną i dobrą współ-
pracę. Przypominamy, że 2 bieg III GP już 
17 grudnia. Zapraszamy wszystkich miło-
śników aktywnego trybu życia  do Gołąbek. 

Na cykl III Grand Prix składają się cztery 
biegi na dystansie 10 km lub  dla „kijkarzy” 
5,5 km. Pyszna grochówka, gorąca herba-
ta i ognisko gwarantowane. Nie zabranie 
niespodzianek dla wszystkich uczestników 
poszczególnych biegów. Ponadto zapewnia-
my wyjątkowy i niepowtarzalny medal dla 
wszystkich, którzy ukończą przynajmniej  
3 biegi/marsze III Grand Prix.

TERMINARZ III G.P.:
-bieg pierwszy 05.11.2016
-biegdrugi17.12.2016

-bieg trzeci 14.01.2017
-bieg czwarty  4.02.2017
Biegom dla dorosłych będą towarzyszyć biegi dla dzieci ze szkół 

podstawowych i młodzieży gimnazjalnej. Dla tych naprawdę naj-
młodszych proponujemy „Bieg Faciątka”, w którym pociechom 
będą mogli towarzyszyć rodzice. Dla wszystkich dzieci przygoto-
wane zostaną niespodzianki, a dla najlepszych nagrody. Biegi dla 
dzieci są bezpłatne!

Zapraszamy wszystkich, który uwielbiają smak rywalizacji spor-
towej, pasjonatów biegania oraz wszystkich, którzy dopiero zaczy-
nają swoją przygodę z bieganiem i nordic walking.

PROJEKT  REALIZOWANY PRZEZ FUNDACJĘ AKTYWNE 
TRZEMESZNO PRZY WSPARCIU GMINY TRZEMESZNO.

III Grand Prix Trzemeszna w biegach
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Stypendia dla najlepszych uczniów
19 października 2016 r. w auli ZSOiZ  Dyrektor Gimnazjum Sła-

womir Kupś wręczył stypendia przyznawane na mocy uchwały Rady 
Miejskiej Trzemeszna. Otrzymali je najzdolniejsi     gimnazjaliści.  Sty-
pendium w kwocie 50 złotych miesięcznie otrzymują uczniowie klas 
pierwszych, którzy na zakończenie klas szóstych szkół podstawowych 
otrzymali średnią wszystkich ocen powyżej 4,74, sprawdzian szósto-
klasisty napisali na co najmniej 70% oraz z zachowania otrzymali co 
najmniej ocenę dobrą. W tej wyróżnionej grupie znaleźli się: Karolina 
Jankowska, Jakub Kaźmierski, Wiktor Kłos, Wojciech Szymański, Ni-
kodem Żywczewski - klasa 1 a; Michalina Łabęcka i Nikodem Bielaś - 
klasa 1 b; Karolina Choniej, Dominika Derezińska, Jakub Durlak, Prze-
mysław Dylawerski, Eryk Chojnacki, Aleksandra Kowalewska, Daniel 
Sarnowski, Dominika Szczudlik, Mikołaj Wiśniewski, Amelia Tonak, 
Bartosz Filipek - klasa 1 c. 

Stypendium za najwyższe wyniki w nauce w roku szkolnym 
2015/2016 otrzymała uczennica klasy 3 a - Marta Kirszner, natomiast 
za najwyższe wyniki w nauce z przedmiotów humanistycznych - Agata 
Bloch i Mikołaj Korzycki - uczniowie klasy 3 c oraz Julia Gerke - z 
klasy 3 d. Zuzanna Marchlewicz - klasa 3d, Kamil Skrzypczak - kl. 2 
a oraz Natalia Hołoga - kl. 3 e - osiągnęli najlepsze wyniki w nauce z 
przedmiotów przyrodniczych.

Obchody Święta Niepodległości
Zgodnie ze szkolną tradycją obchody tego  narodowego święta w 

Gimnazjum miały szczególną oprawę. Samorząd Uczniowski zapropo-
nował między innymi przeprowadzenie pierwszego konkursu w ramach 
całorocznej rywalizacji  „Świętujemy z Klasą”. Uczniów w tym dniu 
obowiązywały białe bluzki i koszule. Klasy wykonały także dodatki 
do stroju w narodowych barwach, za co otrzymały dodatkowe punkty 
do konkursowej klasyfikacji. Tak jak w latach poprzednich, również 
nauczyciele uczcili w ten sposób Święto Niepodległości. Ponadto w sa-
lach lekcyjnych wykonane zostały piękne, okolicznościowe gazetki.O 
godzinie 16.00 10 listopada 2016r. odbyło się uroczyste ślubowanie 
uczniów klas I. Tego dnia w auli ZSOiZ w Trzemesznie zgromadzili 
się zaproszeni goście, dyrekcja, rodzice, nauczyciele, pracownicy szko-
ły i uczniowie klas I. Uroczystość rozpoczął pan dyrektor Sławomir 
Kupś, witając wszystkich obecnych. Kolejnym punktem spotkania było 
złożenie ślubowania przez uczniów. Troje reprezentantów klas uroczy-
ście przysięgało na flagę Rzeczpospolitej Polskiej. Następnie w imieniu 
wychowawców kilka słów do uczniów skierował pan Maciej Adamski.    

   Po przemówieniach zaproszonych gości pierwszoklasiści (Oliwia 
Płachcińska, Karolina Jankowska, Aleksandra Kowalewska, Wikto-
ria Wachowska, Dominika Derezińska, Milena Wiśniewska, Oliwia 
Siwińska, Dominika Ciszak, Michalina Łabęcka, Tomasz Kozłowski, 
Bartosz Jagła, Jakub Kaźmierski)i członkowie chóru „Kantata”zapre-
zentowali program artystyczny o tematyce patriotycznej. Przygotowali 
go pod kierunkiem p. Aldony Siwińskiej i p. Michała Stochlińskiego 
przy współpracy z p. Kamilą Wesołowską. Uroczystość poprowadzili 
Bartosz Filipek i Eryk Chojnacki, a tekst ślubowania odczytała Karoli-
na Choniej. Spotkanie miało bardzo podniosły charakter i było  lekcją 
patriotyzmu dla najmłodszych uczniów naszej szkoły. 

Finał akcji „Zapal Znicz Pamięci”
W poprzednim numerze pisaliśmy, że gimnazjaliści wspierani przez 

nauczycieli historii p. M. Adamskiego i p. P. Woźnego zaangażowali 
się w coroczną akcję „Zapal Znicz Pamięci”. Jej ukoronowaniem jest 
koncert w Teatrze Muzycznym  Poznaniu. W tym roku 3 listopada gru-

pa uczniów wraz opiekunami p. Dorota Kaniewską i Maciejem Adam-
skim uczestniczyła w  tym koncercie, podczas którego  wystąpiło Trio 
Łódzko-Chojnowskie. Zaprezentowało 14 utworów z repertuaru Jacka 
Kaczmarskiego. Koncert był wyrazem hołdu dla Polaków,  ofiar II woj-
ny światowej. Zwyczajem koncertów zaduszkowych akcji „Zapal Znicz 
Pamięci” jest zapalanie zniczy pod tablicą na budynku Teatru Muzycz-
nego  upamiętniającą zamordowanych patriotów. 

Gala konkursu „Pamięć Nieustająca”
W tegorocznej  edycji konkursu historyczno-literackiego „Pamięć 

Nieustająca”nagrodzeni zostali uczniowie klasy 2 D Zofia Pruss i Jan 
Adamski. Wraz z opiekunem p. M. Adamskim wzięli udział w gali fi-
nałowej IV edycji konkursu, która odbyła się w niedzielę 6 listopada 
2016 roku w auli Uniwersytetu Warszawskiego.  Jak co roku gala, pro-
wadzona przez znaną dziennikarkę telewizyjną p.Annę Popek, miała 
podniosły charakter. W uroczystości udział wzięli między innymi:  mi-
nister Jan Józef Kasprzyk, Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób 
Represjonowanych, minister Andrzej Kunert, Sekretarz Rady Ochrony 
Pamięci Walk i Męczeństwa a zarazem przewodniczący konkursowego 
jury,  Zofia Teresa Kozłowska, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Hi-
storycznego, dr hab. płk. Witold Lisowski, były kustosz Muzeum Woj-
ska Polskiego oraz płk. Mariusz Kubarek, Pomocnik Dowódcy Garni-
zonu Warszawa ds. Ceremoniału Wojskowego. 

 Należy dodać, że co roku nasi gimnazjaliści uczestniczą licznie w 
tym konkursie, odnosząc sukcesy.

Sukces Jagny i Nikole
W czwartek 10 listopada w hali Zespołu Szkół w Niechanowie w ra-

mach Gimnazjady XVIII Wielkopolskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej 
odbyły się Drużynowe Mistrzostwa Szkół Gimnazjalnych Rejonu Po-
znań Teren Wschód w tenisie stołowym. Jednym z dziewięciu zespołów 
w kategorii dziewcząt  były reprezentantki trzemeszeńskiego Gimna-
zjum –Nikole Galus i Jagna Jatczak.  Dziewczyny  wywalczyły awans 
w mistrzostwach powiatu gnieźnieńskiego. Turniej  rozegrano najpierw 
systemem grupowym, a półfinały i finały pucharowo.  Trzemeszeńska 
dwójka  trafiła do grupy A wraz z zespołami Gimnazjum w Kórniku, 
Gimnazjum w Kołaczkowie oraz Gimnazjum w Pięczkowie. Wszyst-
kie mecze fazy grupowej Jagna i Nikole wygrały 3:0. Mecz półfinało-
wy zagrały z gimnazjalistkami z Paczkowa. W  finale trzemesznianki 
zmierzyły się z reprezentacją Gimnazjum w Kiszkowie, wygrywając 
w  emocjonującym pojedynku 3:2. Najlepsze drużyny otrzymały pa-
miątkowe dyplomy. Dwie najlepsze pary uzyskały awans do finałów 
wojewódzkich.

Z kulturą na za pan brat
W listopadzie gimnazjaliści kilkakrotnie uczestniczyli w spotka-

niach z kulturą. Klasy pierwsze obejrzały w Gnieźnie zabawny spek-
takl przygotowany na podstawie mitologii oraz „Opowieść wigilijną”. 
Dla uczniów klas drugich aktorzy białostockiego teatru zagrali sceny ze 
„Skąpca” Moliera. Natomiast 30 listopada większość gimnazjalistów 
wzięła udział w koncercie muzyki flamenco.

W andrzejkowym nastroju
W ostatni piątek listopada nasze gimnazjum świętowało  andrzejki. 

Przed południem w świetlicy szkolnej na przerwach można było sobie 
powróżyć.  Od godziny 16 do 20 w sali gimnastycznej ZSOiZ odbywała 
się dyskoteka andrzejkowa, na którą przybyło ponad 100 uczniów. Przy 
muzyce serwowanej przez DJ-a Kubę zabawa była przednia. W prze-
rwach można było kupić sobie napój i coś słodkiego. 
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Krótkie spięcie
• Łazienki  i szatnie wyremontowane! Do tego dwa dni wolne  

/2. i 5. września/ – spełnienie marzeń!* *Niestety – za przedłu-
żone wakacje trzeba było zapłacić odpracowaniem 
 /8.września  i 10. października/

• 01.09.2016 Rozpoczęcie roku szkolnego  – witamy pierwszaki na 
pokładzie!

• 03-07.09.2016 Zwiedzanie Belgii przez Jagodę Woźniak, uczen-
nicę kl. III, a dzięki wygranej w konkursie prawnym organizo-
wanym przez OIRP Poznań.

• 14. 10. 2016  Dzień Edukacji Narodowej i „Oscary” dla naszych  
Nauczycieli!

• 28. 09. 2016 Dzień Patronów. MICHAŁKI i HIPOLITY rozdane, 
następnie ognisko i turniej piłki nożnej w Gołąbkach! 

• 19 – 23. 09.2016  Euroweek w Międzygórzu – czy nasz angielski 
będzie teraz lepszy?

• 11.10. 2016 Wyjazd uczniów do kina na film „Smoleńsk”  
z księdzem Radosławem Tuszyńskim.

• Spotkanie z archeologami w Domu Kultury, temat: Chrzest 
Polski.

• 17. 10. 2016  Wyjazd uczniów Liceum i Szkoły Zawodowej   
pod opieką p. Piotra Łukiewskiego do kina „Helios” w Gnieźnie 
na film „Wołyń”.

• 19. 10. 2016 wyjazd kl. IA i Kl. IIIA wraz z nauczycielami: 
 p. Mariolą Ciechorską, p. Marleną Markowską i p. Piotrem Sza-
blewskim  do kina „Wawrzyn” w Mogilnie  na „Wołyń”.

• 26.10.2016 Spotkanie z Vladikiem – uczniem z Kazachstanu 
zorganizowane  przez p. Marlenę Markowską. Miło było nam 
poznać :)

• 28.10. 2016 Wystawienie sztuki Karola Wojtyły „Brat naszego 
Boga”  dla społeczności Szkoły, a  31.10.  dla mieszkańców 
Trzemeszna przez uczniów kl. II a pod opieką ks. Radosława 
Tuszyńskiego i p. Marioli Ciechorskiej

• 31. 10. 2016 Zakończenie akcji charytatywnej „Kup pan szczot-
kę”. Po raz kolejny wzięliśmy udział  w pomocy dla dzieci Afry-
ki organizowanej przez poznańską fundację Redemptoris Missio. 
„Nikt nie rodzi się rasistą”
Akcja wymiany książek! Dajesz swoje książki po czym zabierasz 

nowy, książkowy nabytek  do przeczytania. Billy Sparrow

Euroweek – cóż to takiego? 
Nie dla wszystkich uczniów naszego liceum wrzesień 

był straszny! Uczniowie klas II i III A  wraz z wychowaw-
czyniami: p. Sławomirą Sobkowiak i p. Marleną Markow-
ską mieli okazję pojechać do Międzygórza na znany już  
w naszej szkole Euroweek. Wyżej wymieniony to obóz języko-
wy,  na którym angielskiego uczymy się  przez zabawę i  rozmowę  
ze studentami z odległych zakątków świata – w tym roku z wolon-
tariuszami między innymi z: Indii, Chorwacji, Gwatemali, Etiopii, 
Meksyku, Turcji, Polinezji Francuskiej, Filipin oraz wielu innych 
krajów.  Dla wielu osób najważniejszym elementem wyjazdu było 
otworzenie się na ludzi spoza Polski i pokonanie bariery językowej. 
Przy okazji zawiązały się również nowe przyjaźnie z uczniami in-
nych szkół, czemu sprzyjała duża ilość zajęć integracyjnych, dysko-
tek i wspólnych wyjść.

W czasie wyjazdu nasi licealiści mieli okazję zwiedzić zamek Książ 
pod Wałbrzychem. Uczniowie byli zachwyceni jego rozmiarami oraz 
położeniem na szczycie góry. W czasie zwiedzania dowiedzieli się wie-
lu ciekawostek na temat historii samego zamku i jego mieszkańców.  
 Był to bardzo udany wyjazd, który zaspokoił oczekiwa-
nia dotyczące chęci zwiedzania, mówienia po angielsku  
i spędzania czasu  z przyjaciółmi, dlatego zachęcamy pozostałych 
uczniów do wyjazdu na Euroweek w przyszłym roku!

Billy Sparrow
ŚWIĘTO PATRONÓW

28 września – tradycyjnie już   od lat – obchodziliśmy Święto Patronów, 
podczas którego miała miejsce immatrykulacja uczniów klas I Nasi 
młodsi koledzy złożywszy  słowa przysięgi na sztandary Szkoły, stali  
się pełnoprawnymi członkami szkolnej społeczności. Po ślubowa-
niu ich  przedstawiciele wraz z wychowawcami udali się do Ba-
zyliki i złożyli kwiaty pod sarkofagiem Michała Kosmowskiego  
oraz pod okolicznościową tablicą upamiętniającą Hipo-
lita Cegielskiego.  Kolejna część uroczystości to jedne  
z najmilszych chwil obchodzonego  Święta – uhonorowanie zasłu-
żonych Gości okolicznościowymi  wyróżnieniami, nazwanymi na 
cześć Patronów odpowiednio MICHAŁKAMI i HIPOLITAMI. 
W tym roku otrzymali je: MICHAŁKI – w kategorii ZASŁUŻO-
NY NAUCZYCIEL:  Pani Profesor Ewa Krause  – długoletnia na-
uczycielka historii, której zawdzięczamy utworzenie Izby Tradycji                                                                              
oraz szkolnego pisma „Ulotka”, ukazującego się na łamach lokal-
nego miesięcznika „Kosynier”, jak również organizowanie sesji 
historycznych popularyzujących tradycje i zasługi naszej Szkoły.  
W kategorii PRZYJACIEL SZKOŁY: Pan Jacek Przybylski – znany 
wszystkim właściciel przedsiębiorstwa transportowego, z którego 
usług korzystamy na co dzień. Panu Jackowi zawdzięczamy nie tyl-
ko bezpieczne dojazdy do Szkoły, ale i wiele  wyjazdów odkrywają-
cych uroki Polski i zagranicy też.

W kategorii ABSOLWENT – OSOBOWOŚĆ: Pan Mariusz Zie-
liński – dyrektor Domu Kultury, którego nie trzeba przedstawiać, 
gdyż jest osobą powszechnie znaną i docenianą.

Po MICHAŁKACH przyszedł czas na HIPOLITY– w kategorii 
ZASŁUŻONY NAUCZYCIEL okolicznościowy grawerton otrzy-
mała  Pani Ewa Cegiel – Waszak, długoletnia bibliotekarka i ani-
matorka życia kulturalnego Szkoły, a w kategorii PRZYJACIEL 
SZKOŁY: Pani Małgorzata Antkowiak, zaś w kategorii ABSOL-
WENT – OSOBOWOŚĆ: ks. Łukasz Groński. Ten punkt programu 
był szczególnie wzruszający, bowiem Wyróżnieni dziękując, po-

ULOTKA
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dzieli się również ciekawymi wspomnieniami związanymi z naszą 
Szkołą – na moment przeszłość stała się teraźniejszością… Po oko-
licznościowych wystąpieniach Pani dyrektor Ilona Adamska, która 
wcześniej ciepło powitała przybyłych, podziękowała im za udział 
w uroczystości oraz zaprosiła na  część wyjazdową do ośrodka  
w Gołąbkach, gdzie dalej świętowaliśmy Dzień naszych Patronów,  
a przy okazji Dzień Chłopca. Turniej piłkarski, strzelanie z wia-
trówki do tarczy oraz wspólne ognisko dostarczyły nam wielu nie-
zapomnianych wrażeń. Teraz pozostaje tylko czekać do…. następ-
nego roku na równie atrakcyjne Święto Patronów.

M.A.C.
NIE UMARLI… 

Nie umarli, lecz wymknęli się naszym oczom –  tej praw-
dy zapisanej w wierszu ks. Jana Twardowskiego doty-
kamy co roku, gdy 1 listopada wędrujemy cmentarny-
mi alejkami, niosąc blask świateł i kolory kwiatów TYM,  
których – mimo ich nieobecności – nadal kochamy… Stojąc  
nad mogiłami, szepczemy bezgłośnie: non omnis moriar, bo wie-
rzymy, że miłość ocala, że codzienność nie zatrze nigdy śladów 
odciśniętych w naszych sercach… Póki pamiętać będziemy – ONI 
żyć będą… W listopadowy wieczór wśród wielu twarzy, których 
rysów nie pokrył kurz zapomnienia, pojawiają się i drogie twarze 
naszych zmarłych Nauczycieli – jak żywe wracają wspomnienia 
lekcji, wyjazdów, spotkań… Niemożliwe, że ICH już nie ma, prze-
cież to było tak niedawno, wczoraj… Jeszcze słyszymy ICH głos, 
widzimy charakterystyczną sylwetkę, jesteśmy w stanie przywołać 
ulubione powiedzonka… W myślach mówimy wówczas: Dzięku-
ję, Pani Profesor; Dziękuję, Panie Profesorze, bo dopiero teraz wi-
dzimy, że nie uczyli nas tylko języka polskiego czy matematyki,  
ale uczyli nas również jak żyć… Wierzymy, że nas słyszą… I z nadzieją 
czekamy na spotkanie po DRUGIEJ STRONIE – może wówczas uda nam  
się powiedzieć to, czego tu  nie zdążyliśmy… A tymczasem: Wiecz-
ne odpoczywanie racz im dać, Panie…

M.A.C.
BYĆ DOBRYM JAK CHLEB…

W samym sercu Tatr, między Kasprowym Wierchem a Gie-
wontem, znajduje się maleńka pustelnia Św. Brata Alberta, a w 
niej jego słowa Być dobrym jak chleb.  Adam Chmielowski był 
dobrym jak chleb i jak chleb rozdał się najuboższym…  On – do-
brze zapowiadający się malarz po studiach w Monachium, zna-
jący takich artystów jak J. Chełmoński, L. Wyczółkowski czy A. 
Gierymski zmienia radykalnie swoje życie: rezygnuje z kariery  
i poświęca się najuboższym, zamieszkującym krakowską Ogrzewal-
nię. Staje się jednym z nich. A wszystko zaczęło się przypadkiem  
/ ale czy w życiu są przypadki?/: otóż pewnego zimowego dnia 
chroniąc się przed dojmującym wiatrem i padającym śniegiem, 
zagląda do miejskiej Ogrzewalni. Spotkanie z nędzarzami stanie 
się początkiem jego nowej drogi, bowiem od tej pory  wewnętrzny 
głos nie daje mu spokoju. Chmielowski toczy dramatyczną walkę. 
 I o tych zmaganiach traktuje dramat Brat naszego Boga  Karola 
Wojtyły, który już jako Jan Paweł II beatyfikował Brata Alberta na 
Błoniach Krakowa w 1983 r., a w 1989 kanonizował go na Placu 
Św. Piotra w Rzymie. Drogę powstańca styczniowego – Chmielow-
ski w walkach powstańczych stracił nogę – z pracowni malarskiej  
do Ogrzewalni,  opisaną przez przyszłego Papieża, ukazali scenicz-
nie uczniowie klasy II a, którzy w piątek 28 października dali dwa 
przedstawienia: jedno dla klas III Gimnazjum, a drugie dla społecz-
ności ZSOiZ. W poniedziałek 31 października zagrali zaś przed wy-
jątkową publicznością – mieszkańcami Trzemeszna, wśród których 
znaleźli się i rodzice młodych aktorów.  Wszystkie przedstawienia 
spotkały się z bardzo ciepłym przyjęciem, na uwagę bowiem za-
sługiwała gra naszych uczniów, którzy zmierzyli się z niełatwym 
przecież tekstem dramatu, jak również scenografia, oddająca klimat 
końca XIX wieku, i świetnie dobrana muzyka, budująca niezwykłą 
atmosferę. Spektakl wyreżyserowany przez ks. Radosława Tuszyń-
skiego i p. Mariolę Ciechorską poruszał czułość serca  i wyzwalał 
chęć bycia – mówiąc słowami Brata Alberta – dobrym jak chleb… 
Warto dodać, iż poniedziałkowy spektakl zakończyła kwesta  
na cele charytatywne.                                                                                                                               

M.A.C

W ramach cyklu ROZMOWY Z CIEKAWYMI LUDŹMI prezen-
tujemy wywiad z p. prof. Ewą  Krause – długoletnią nauczycielką 
historii, pomysłodawczynią m.in. Izby Tradycji Szkoły, sesji popu-
larnonaukowych oraz szkolnego pisma ULOTKA. 

Gratulujemy wyróżnienia - MICHAŁKA  2016 w kategorii ZA-
SŁUŻONY NAUCZYCIEL Liceum Ogólnokształcącego im. Mi-
chała Kosmowskiego w Trzemesznie i prosimy o udzielenie „oko-

licznościowego” wywiadu. 
E.K. Dziękuję za gratulacje i za zaproszenie do rozmowy. 
Co czuła Pani, gdy dowiedziała się o nominacji ?
E.K. …onieśmielenie..... ten stan jest  we mnie i, mogę powiedzieć 

to  z  pewnością, pozostanie we mnie zawsze...
Jaką wartość ma dla Pani to wyróżnienie?
E.K. Stan onieśmielenia określa rzeczywistość, która przera-

sta nas swoim formatem, której wartość jest trudna do wyrażenia,  
do określenia, bo jest to wartość niemożliwa do wyrażenia w słowach,                           
 w liczbach, w jakiejkolwiek skali. …....

Oczekujecie konkretu,  powiem więc tak -  w kącikach oczu były 
łzy wzruszenia i trudne  do wypowiedzenia stawały się proste słowa 
... Jeszcze raz bardzo dziękuję Kapitule Wyróżnienia za nominację, 
Dyrekcji, Radzie Pedagogicznej i Społeczności Szkoły za przyzna-
nie mi honoru Zasłużonego Nauczyciela Liceum Ogólnokształcące-
go im. Michała Kosmowskiego w Trzemesznie.

Dziękuję też za piękną uroczystość uświetnioną obecnością Spo-
łeczności Liceum  im. Michała Kosmowskiego  i Szkoły  Zawodo-
wej im. Hipolita Cegielskiego. W tym, tak wyjątkowym dla mnie 
dniu,  miała miejsce immatrykulacja klas pierwszych i wielką ra-
dość sprawił mi udział w tej uroczystości..

Gdy słyszy Pani słowo „Szkoła”, jakie pierwsze skojarzenie się 
pojawia ?

E.K. „Dwójka”, bo ja chodziłam do „Dwójki”  w Janikowie. To 
była moja pierwsza szkoła. W „Dwójce” były ławki z pulpitami, pul-
pity z kałamarzami, kałamarze z atramentem, obsadki ze stalówką 
i zeszyty z bibułą i z kleksami. Fartuszki szkolne, tarcze szkolne  
i wielka radość bycia razem w klasie. Dodam, że organizujemy 
zjazdy klasowe i spotykamy się do dziś. Mieliśmy cudownych od-
danych swojej pracy nauczycieli, ale też niezwykle wyrozumiałych  
i cierpliwych. Było mnóstwo kółek zainteresowań, co roku na wio-
snę biwaki harcerskie, a latem obozy wędrowne. I tak przez cały rok 
mieliśmy niezliczone możliwości spotykania się na polu dydaktycz-
no -sportowo - koleżeńskim. Były też zpt, czyli zajęcia praktyczno 
- techniczne, których bardzo nie lubiłam, ale to nie miało większego 
znaczenia.  Tak więc wcześnie zorientowałam się, że szkoła jest fajna 
 i że z założenia jest to poważna instytucja dydaktyczno - wycho-
wawcza, ale ma dodatkowy potencjał.

Po zdobyciu tej wiedzy, popartej gruntownym doświadczeniem 
w „Dwójce”, szkoła stała się dla mnie przygodą z wiedzą lub nie-
wiedzą i spotkaniem z ludźmi. Jeszcze później, w pracy zawodowej, 
szkoła stała się niespodziewanym darem losu, spotkaniem z mło-
dymi ludźmi. Z ich wrażliwością, poszukiwaniem drogi, pytaniami 
bez prostych i jednoznacznych odpowiedzi, z buntem i zachłanno-
ścią na życie, z pragnieniem akceptacji i potrzebą bycia dostrzeżo-
nym wśród tłumu, wielkie wyzwanie, wielka lekcja.

Proszę podzielić się ciekawym wspomnieniem związanym z na-
szą Szkołą.

E.K. W 125. rocznicę wymarszu Gimnazjalistów Trzemeszeń-
skich  do Powstania Styczniowego Polskie Towarzystwo Turystycz-
no - Krajoznawcze ufundowało obelisk upamiętniający to wyda-
rzenie. Obchody zainaugurowała uroczysta Msza św. w intencji 
Poległych Uczniów i Absolwentów. Na terenie Szkoły, gdzie znaj-
duje się obelisk odbyła się uroczystość z Asystą Wojskową, udzia-
łem Władz Miasta, był Apel Poległych, uroczysta historyczna sesja 
przybliżająca wyprawę trzemeszeńską  do Powstania Styczniowego. 
Był luty 1988roku, bardzo zimny, wietrzny, mokry dzień.

Kilka miesięcy później, w czerwcu odwiedziło Szkołę Czterech 
Absolwentów, maturzystów 1937, 1938 i 1939 roku. Zostałam przez 
Nich zaproszona do wspólnego złożenia kwiatów pod obeliskiem 
upamiętniającym wymarsz Trzemeszeńskich Gimnazjalistów  
do narodowowyzwoleńczego Powstania 1863r.

W progach swojej Almae Matris Tremesnensis Dostojni Goście, 
wówczas Najstarsi Synowie Szkoły, pierwsze kroki skierowali, 
by oddać cześć  i pamięć Starszym Kolegom - Powstańcom  1863  
i pokłonić się wartościom, w których dorastali, w które wyposażyło 
ich na życie przedwojenne Gimnazjum im. Michała Kosmowskiego.                                                                                                                          
Nie musiałam wybierać, czułam potrzebę opowiedzenia Wam wła-
śnie o tym wspomnieniu.

W czym upatruje Pani wartość Szkoły - i dawniej, i dziś ?
E.K. W jakiejś mierze opowiedziałam Wam o tym wcześniej. Siła 

tkwi w potencjale - w tym, z czym się wchodzi w nową rzeczy-
wistość. Mam tu na uwadze wartość dodaną, bo na dziedzictwo, 
historyczny dorobek pracują pokolenia. Nierzadko to dziedzictwo 
okupione jest najwyższą ceną. Szybko niczego porządnego nie da 
się zbudować. Szybka i brutalna jest siła niszczenia.

Patrzę na Trzemeszeńskie Liceum, w całej jego hi-
storii, jak na opackie dzieło ratowania Rzeczypospoli-
tej. Szkoła przechodziła trudne koleje losu. W czasach za-
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borów była germanizowana, degradowana, ale zaborca nie 
ważył się podnieść ręki na dziedzictwo historyczne szkoły i jej byt.                 
Do dziś przetrwały dokumenty sprzed niemal dwustu lat, nawet 
wtedy ceniono historyczny dorobek Szkoły.  Polacy posyłali dzie-
ci do Tej Szkoły - niemczonej i degradowanej, by świadczyć o jej 
polskości i nie doprowadzić do likwidacji. Po drugiej wojnie świato-
wej Szkoła, niemal dosłownie, odrodziła się  jak feniks z popiołów.  
Z narażeniem życia Trzemesznianie podczas II wojny światowej 
przechowali Sztandary Szkoły i dokumentację. To Wielkie Dzie-
dzictwo i Wielki Obowiązek.

Upatruję wartości Szkoły w tym, że była i jest jednym z funda-
mentów trzemeszeńskiej tożsamości, bastionem „Małej Trzeme-
szeńskiej Ojczyzny”  i współtworzy tożsamość narodową  i historię 
Polski  i Polaków.

Siły Szkoły upatruję w oddanej Szkole Społeczności Szkol-
nej, w mądrości Trzemesznian, którzy będą o naszą Szkołę dbali  
i ją wspierali,  a naprawdę każdy może zrobić coś dobrego.

Jak widzi Pani przyszłość naszej Szkoły ? Czego jej życzy?
E.K.  Tak jak to miało miejsce już wiele razy w przeszłości, wierzę, 

że Szkoła przetrwa obecne trudności, nie wątpię w mądrość i oddanie 
Szkole Trzemesznian. Uważam, że reforma oświaty będzie sprzyjała 
rozwojowi Szkoły. Dane demograficzne też są bardziej sprzyjające 
niż sądzono. Życzę Szkole wsparcia ze strony Władz Miasta i całej 
społeczności lokalnej, życzę trzemeszeńskiego pospolitego ruszenia  
dla dobra Szkoły. Szkole życzę też otwarcia się na nowe po-
trzeby kształcenia, które mogą stać się szansą dla młodego po-
kolenia, przede wszystkim szansą odnalezienia się na rynku 
pracy, by z tą Szkołą młodzi ludzie wiązali swoją przyszłość.                                                                                                                                      
Chciałabym, aby powstała lista dzieł narodowego dziedzictwa, 
które miałyby  uregulowaną ochronę prawną i pomoc materialną 
za strony Państwa. I żeby nasza Szkoła znalazła się na tej liście.                                                                                                                                
Chciałabym, żeby o dziedzictwie narodowym nie decydowała wol-
na ręka rynku ani żadna inna ręka.  W tym miejscu pozwolę sobie 

przywołać słowa, które Adam Asnyk skierował ” Do  młodych”:                                                                                                                                       
„...ale nie depczcie przeszłości ołtarzy, choć sami macie do-
skonalsze wznieść,  na  nich się jeszcze święty ogień żarzy                                                                                                                                           
i miłość ludzka stoi tam na straży i wy winniście im cześć  .”    

Czego możemy... Pani życzyć ?
E.K.   …. spotkania na kolejnych zjazdach szkolnych
…..więc - do zobaczenia!
…...- do zobaczenia!
Dziękujemy za życzliwość i poświęcenie nam czasu a przede 

wszystkim za ciekawą podróż we wspomnieniach po dziejach na-
szej Szkoły.

Anna Grobelska i Sebastian Wilkowski

 Danuta Gellnerowa
Dla tych co odeszli
Dla tych 
Którzy odeszli 
W nieznany świat, 
Płomień na wietrze 
Kołysze wiatr. 
Dla nich tyle kwiatów 
Pod cmentarnym murem 
I niebo jesienne 
U góry.
Dla nich 
Harcerskie warty 
I chorągiewek gromada, 
I dla nich ten dzień – 
Pierwszy dzień 
Listopada. 
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Nowe perony na dworcu kolejowym w Trzemesznie


