
DNI TRZEMESZNA 
2014

Laser show przygotowany z okazji 150 lecie Piastowskiego 
Banku Spółdzielczego

Sylwia Grzeszczak była gwiazdą tegorocznych Dni Trzemeszna, Jej koncert pomimo 
niesprzyjającej pogody zgromadził tłum widzów

c.d. na str.  4

maj 2014



OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA i GMINY TRZEMESZNO

z dnia 15 kwietnia 2014 r.

Na podstawie art. 16 §1 i 2 oraz art. 61a § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, 
poz. 112 ze zm.), – podaje się do publicznej wiadomości informację o numerach  i granicach obwodów głosowania, siedzibach 
obwodowych komisji wyborczych oraz lokalach komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych 
wraz z informacją o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych  wyborach do Parlamentu 
Europejskiego zarządzonych na dzień  25 maja 2014 r. 

Nr obwodu 
głosowania Granice Obwodu Siedziba obwodowej komisji 

wyborczej

1

Trzemeszno:
Al. Jarosława Kazimierza Szymańskiego, Aleja Odzyskania Niepodległości, Bolesława 
Chrobrego, Dworcowa, Foluska, Jesionowa, mjr Władysława Wleklińskiego, Plac 
Powstańców, Przemysłowa, Składowa, 22 Stycznia, Tadeusza Kościuszki,

Przedszkole Nr 2
im. „Misia Uszatka”
ul. B. Chrobrego 8
62-240 Trzemeszno

tel. 61 666 91 65
(lokal przystosowany dla osób 

niepełnosprawnych)

2
Trzemeszno:
Mieszka I, Piastowska,

Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Piastowska 11

62-240 Trzemeszno
tel. 667 747 215

(lokal przystosowany dla osób 
niepełnosprawnych)

3

Trzemeszno:
Bolesława Prusa, Długa, Działkowa, Górna, Jana Kochanowskiego, Jana i Jędrzeja 
Śniadeckich, Jasna, Jeziorna, Kalinowa, Kasztanowa, Krańcowa, Kwiatowa, Lipowa,  
Mariana Langiewicza, Marii Konopnickiej, Mikołaja Kopernika, Mikołaja Reja, 
Modrakowa, Mogileńska, Ogrodowa, pl. Jana Kilińskiego, pl. św. Wojciecha, Polna, 
Różana, Rybacka, Stanisława Staszica, Stefana Żeromskiego, Szkolna, Toruńska, 
Tumska, Wodna, Żółwia,

Szkoła Podstawowa Nr 1
im. J. Kilińskiego

ul. J.J. Śniadeckich 18
62-240 Trzemeszno

tel. 722 022 687

4

Trzemeszno:
Aleksandra Borowskiego, Adama Mickiewicza, Aleja Marcelego Kowalskiego, 
Brzoskwiniowa, Fabryczna, gen. Henryka Dąbrowskiego, Gnieźnieńska, Jaśminowa, 
Kard. Stefana Wyszyńskiego, Klonowa, 1 Maja,  Modrzewiowa, Stefana Czarnieckiego, 
Orchowska, Osiedlowa, Pl. Michała Kościeszy Kosmowskiego, Sienna, Słoneczna, 
Sosnowa, Sportowa, św. Ducha, św. Jana, Wiosny Ludów, Wiśniowa, Władysława 
Reymonta, Wrzosowa, XX-lecia PRL, Zielona, Źródełko,

Szkoła Podstawowa Nr 2
im. Polskich Olimpijczyków

ul. 1 Maja 11
62-240 Trzemeszno

tel. 667 737 130

5 Sołectwa:
Gołąbki, Grabowo, Jastrzębowo, Kruchowo, Ławki

Zespół Szkół Szkoła Podstawowa  
i Gimnazjum

Kruchowo 1, 62-240 Kruchowo
tel. 667 737 221

6 Sołectwa:
Duszno, Niewolno, Wydartowo,

Świetlica Wiejska
Wydartowo 48, 62-240 Wydartowo

tel.  722 022 406

7 Sołectwa:
Kozłowo, Wymysłowo,

Dom Kultury
ul. św. Jana 11

62-240 Trzemeszno
tel. 669 530 230

8 
Sołectwa:
Miaty, Zieleń

Środowiskowy Dom Samopomocy
ul. A. Mickiewicza 28
62-240 Trzemeszno

(lokal przystosowany dla osób 
niepełnosprawnych)

tel. 667 747 209

9

Sołectwa:
Cytrynowo, Kamieniec, Lubiń, Mijanowo, Miława, Ostrowite, Popielewo, Szydłowo, 
Trzemżal,

Zespół Szkół Szkoła Podstawowa  
i Gimnazjum

im. Bohaterów Września 1939 r.
Trzemżal 56, 62-240 Trzemżal

tel. 61 41 54 628

10 Adama Mickiewicza 35
Zakład Poprawczy 

ul. A. Mickiewicza 35
62 – 240 Trzemeszno 

tel.61 41 54 259

  Obwody oznaczone symbolem, posiadają lokale dostosowane do potrzeb wyborców niepełnosprawnych 

 Obwód oznaczony symbolem został wyznaczony dla celów głosowania korespondencyjnego zgodnie z art. 61a § 
1ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.)
Lokale wyborcze będą otwarte w dniu głosowania 25 maja 2014 r. w godzinach od 700 do 2100 

    Burmistrz 

    /-/ Krzysztof Dereziński 

Wybory do Parlamentu Europejskiego
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KOMUNIKAT WYBORCZY 
BURMISTRZA MIASTA i GMINY TRZEMESZNO

 W związku ze zbliżającym się terminem wyborów po-
słów do Parlamentu Europejskiego (25 maja 2014 r.), informuję, że 
mieszkańcy ulic:

Al. Jarosława Kazimierza Szymańskiego, Alei Odzyskania 
Niepodległości, Bolesława Chrobrego, Dworcowej, Foluskiej, 
Jesionowej, mjr Władysława Wleklińskiego, Placu Powstań-
ców, Przemysłowej, Składowej, 22 Stycznia, Tadeusza Ko-
ściuszki,

głosują w siedzibie obwodowej komisji wyborczej Nr 1 miesz-
czącej się w Przedszkolu Nr 2 im. „Misia Uszatka” przy ul. B. 
Chrobrego 8 w Trzemesznie.

Burmistrz 
/-/ Krzysztof Dereziński 

KOMUNIKAT WYBORCZY
BURMISTRZA MIASTA i GMINY TRZEMESZNO

W związku ze zbliżającym się terminem wyborów posłów do 
Parlamentu Europejskiego (25 maja 2014 r.), informuję, że miesz-
kańcy ulic:

Mieszka I i Piastowskiej,
głosują w siedzibie obwodowej komisji wyborczej Nr 2 miesz-

czącej się w Ośrodku Sportu i Rekreacji przy ul. Piastowskiej 11 
w Trzemesznie.

Burmistrz 
/-/ Krzysztof Dereziński 

KOMUNIKAT WYBORCZY
BURMISTRZA MIASTA i GMINY TRZEMESZNO

 W związku ze zbliżającym się terminem wyborów po-
słów do Parlamentu Europejskiego (25 maja 2014 r.), informuję, że 
mieszkańcy ulic:

Bolesława Prusa, Długiej, Działkowej, Górnej, Jana Ko-
chanowskiego, Jana i Jędrzeja Śniadeckich, Jasnej, Jeziornej, 
Kalinowej, Kasztanowej, Krańcowej, Kwiatowej, Lipowej,  
Mariana Langiewicza, Marii Konopnickiej, Mikołaja Koper-
nika, Mikołaja Reja, Modrakowej, Mogileńskiej, Ogrodowej, 
pl. Jana Kilińskiego, pl. św. Wojciecha, Polnej, Różanej, Ry-
backiej, Stanisława Staszica, Stefana Żeromskiego, Szkolnej, 
Toruńskiej, Tumskiej, Wodnej, Żółwiej,

głosują w siedzibie obwodowej komisji wyborczej Nr 3 miesz-
czącej się w Szkole Podstawowej Nr 1 im. J. Kilińskiego przy ul. 
J.J. Śniadeckich 18 w Trzemesznie.

Burmistrz 
/-/ Krzysztof Dereziński 

KOMUNIKAT WYBORCZY
BURMISTRZA MIASTA i GMINY TRZEMESZNO

 W związku ze zbliżającym się terminem wyborów po-
słów do Parlamentu Europejskiego (25 maja 2014 r.), informuję, że 
mieszkańcy ulic:

Aleksandra Borowskiego, Adama Mickiewicza, Alei Marce-
lego Kowalskiego, Brzoskwiniowej, Fabrycznej, gen. Henryka 
Dąbrowskiego, Gnieźnieńskiej, Jaśminowej, Kard. Stefana 
Wyszyńskiego, Klonowej, 1 Maja,  Modrzewiowej, Stefana 
Czarnieckiego, Orchowskiej, Osiedlowej, Pl. Michała Koście-
szy Kosmowskiego, Siennej, Słonecznej, Sosnowej, Sportowej, 
św. Ducha, św. Jana, Wiosny Ludów, Wiśniowej, Władysława 
Reymonta, Wrzosowej, XX-lecia PRL, Zielonej, Źródełko,

głosują w siedzibie obwodowej komisji wyborczej Nr 4 miesz-
czącej się w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Polskich Olimpijczy-
ków przy ul. 1 Maja 11 w Trzemesznie.

Burmistrz 
/-/ Krzysztof Dereziński 

KOMUNIKAT WYBORCZY
BURMISTRZA MIASTA i GMINY TRZEMESZNO

W związku ze zbliżającym się terminem wyborów posłów do 
Parlamentu Europejskiego (25 maja 2014 r.), informuję, że miesz-
kańcy sołectw:

Gołąbki, Grabowo, Jastrzębowo, Kruchowo, Ławki
głosują w siedzibie obwodowej komisji wyborczej Nr 5 miesz-

czącej się w Zespole Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w 
Kruchowie.

Burmistrz 
/-/ Krzysztof Dereziński 

KOMUNIKAT WYBORCZY
BURMISTRZA MIASTA i GMINY TRZEMESZNO

W związku ze zbliżającym się terminem wyborów posłów do 
Parlamentu Europejskiego (25 maja 2014 r.), informuję, że miesz-
kańcy sołectw:

Duszno, Niewolno, Wydartowo,
głosują w siedzibie obwodowej komisji wyborczej Nr 6 miesz-

czącej się w Świetlicy Wiejskiej w Wydartowie.

Burmistrz 
/-/ Krzysztof Dereziński 

KOMUNIKAT WYBORCZY
BURMISTRZA MIASTA i GMINY TRZEMESZNO

W związku ze zbliżającym się terminem wyborów posłów do 
Parlamentu Europejskiego (25 maja 2014 r.), informuję, że miesz-
kańcy sołectw:

Kozłowa i Wymysłowa,
głosują w siedzibie obwodowej komisji wyborczej Nr 7 miesz-

czącej się w Domu Kultury przy ul. św. Jana 11 w Trzemesznie.

Burmistrz 
/-/ Krzysztof Dereziński 

KOMUNIKAT WYBORCZY
BURMISTRZA MIASTA i GMINY TRZEMESZNO

W związku ze zbliżającym się terminem wyborów posłów do 
Parlamentu Europejskiego (25 maja 2014 r.), informuję, że miesz-
kańcy sołectw:

Miaty, Zieleń
głosują w siedzibie obwodowej komisji wyborczej Nr 8 miesz-

czącej się w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. A. 
Mickiewicza 28 w Trzemesznie.

Burmistrz 
/-/ Krzysztof Dereziński 

KOMUNIKAT WYBORCZY
BURMISTRZA MIASTA i GMINY TRZEMESZNO

W związku ze zbliżającym się terminem wyborów posłów do 
Parlamentu Europejskiego (25 maja 2014 r.), informuję, że miesz-
kańcy sołectw:

Cytrynowo, Kamieniec, Lubiń, Mijanowo, Miława, Ostro-
wite, Popielewo, Szydłowo, Trzemżal,

głosują w siedzibie obwodowej komisji wyborczej Nr 9 miesz-
czącej się w Zespole Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. 
Bohaterów Września 1939 r. w Trzemżalu.

Burmistrz 
/-/ Krzysztof Dereziński 

Wybory do Parlamentu Europejskiego
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DNI TRZEMESZNA 
2014

1 maja wystąpił w trzemeszeńskim parku zespół BAYER FULL

Kasia & Gosia Hybiak - laureatki programu The Voice of Poland

Zespół O.W.W z Gniezna

Zespół THE BENDS z Trzemeszna

Organizatorami tegorocznych Dni Trzemeszna 
byli:
Burmistrz Miasta i Gminy Trzemeszno
Rada Miejska w Trzemesznie
Dom Kultury w Trzemesznie
Piastowski Bank Spółdzielczy w Janikowie

Dziękujemy sponsorom za pomoc:
Paroc Polska, Mr. Angielski, Dynea,  RWE

Występ utalentowanych muzycznie dzieci
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Półmaraton z Mogilna do Trzemeszna już za nami. Bieg 
ukończyło 388 zawodników. Taka sama ilość zawodników 
udział wzięła w 2008 r. i jest to rekordowa liczba. Mistrzem 
biegu został Sieradzki Kamil z Inowrocławia (Brzoza Bie-
ga) z wynikiem 01:08:05. Wśród kobiet najlepszą okazała 
się Huryń Ewa (Darczyński Team) 01:26:11 ze Szczecina. 
Wyniki z biegu dostępne na stronie biegu www.biegkilin-
skiego.pl. Biegowi głównemu towarzyszyły również biegi 
dziecięce i młodzieżowe. W tabeli zamieszczonej obok 
prezentujemy zwycięzców tegorocznych biegów towarzy-
szących. 

W imieniu organizatorów dziękujemy wszystkim oso-
bom, które bezinteresownie zechciały pomóc przy orga-
nizacji biegu. BYLŚCIE SUPER - PRACA NA MEDAL!

Kategoria Miejsce Szkoła

100 m dziewcząt (2006 i młodsi) 1. Oliwia Kos 
2. Wiktoria Nowicka 
3. Marcelina Kachniarz 
4. Natalia Padzik 
5. Agata Hęś                                         
6. Dominika Durlak

SP1 Trzemeszno
SP 1 Trzemeszno
SP 1 Trzemeszno
Przed. nr 2 Trzemeszno
SP 1 Trzemeszno
SP 1 Trzemeszno

100 m chłopców (2006 i młodsi) 1. Wojciech Słowiński  
2. Wojciech Sudaj 
3. Mikołaj Czarnecki 
4. Kacper Guzik 
5. Karol Goździecki 
6. Eryk Pogorzelski

SP 12 Konin
SP 2 Trzemeszno
SP 1 Trzemeszno
SP 2 Trzemeszno
SP Karniszewo
SP 2 Trzemeszno

200 m dziewcząt (2005) 1. Klaudia Różycka 
2. Zofia Wekwewrth 
3. Weronika Brauza
4. Tatjana Jabłońska 
5. Blanka Chojnacka            
6. Anna Budasz

SP 2 Trzemeszno
SP 1 Trzemeszno
SP 1 Trzemeszno
SP Tychowo
SP 1 Trzemeszno
SP 5 Gniezno

200 m chłopców (2005) 1. Marcin Klinger
2. Jan Grabowski 
3. Jakub Ogara 
4. Radosław Rogoziński 
5. Adam Gołębiewski 
6. Oliwier Skotarek

SP Gościeszyn
SP 336 Warszawa
SP 2 Trzemeszno
SP 48 Poznań
SP 1 Trzemeszno
SP Karniszewo

300 m dziewcząt (2004) 1. Daria Jóźwiak 
2. Martyna Łysiak
3. Oliwia Kolberg 
4. Wiktoria Łuczyńska 
5. Anna Sawa 
6. Klaudia Stefaniak

SP 2 Trzemeszno
SP 336 Warszawa
SP 2 Puszczykowo
SP 1 Trzemeszno
SP Gniezno
SP 1 Trzemeszno

300 m chłopców (2004) 1. Jędrzej Wolski 
2. Jakub Bednarek 
3. Kamil Rosiński 
4. Paweł Strzeżyński 
5. Kamil Chojnacki 
6. Dawid Pokorzyński

SP 1 Trzemeszno
SP 2 Witkowo
SP 2 Trzemeszno
SP 1 Trzemeszno
SP Witkowo
SP 48 Poznań

400 m dziewcząt (2003) 1. Karina Kierzek 
2. Olga Grabowska 
3. Wiktoria Mazur 
4. Oktawia Giza 
5. Amelia Nowak 
6. Milena Wiśniewska

SP 3 Witkowo
SP 3 Witkowo
SP 1 Trzemeszno
SP Witkowo
SP Witkowo
SP Witkowo

400 m chłopców (2003) 1. Eryk Chojnacki
 2. Patryk Włodarczyk 
3. Szymon Lubiński 
4. Jakub Socha 
5. Mikołaj Tyczka 
6. Wojciech Rogoziński

SP 3 Mogilno
SP 1 Trzemeszno
SP 2 Trzemeszno
SP 2 Trzemeszno
SP 1 Trzemeszno
SP Karniszewo

800 m dziewcząt (2001-2002) 1. Wiktoria Trzcińska 
2. Weronik Ciślicka 
3. Izabela Bąkowska 
4. Agata Zachwieja 
5. Natalia Osowiec 
6. Weronika Szcześniak

SP 2 Trzemeszno
SP Witkowo
SP 6 Gniezno
SP 6 Gniezno
SP 2 Trzemeszno
SP Witkowo

1000 m chłopców (2001-2002) 1. Bartosz Czarnecki 
2. Patryk Sołtysiak 
3. Kacper Kwacz 
4. Kajetan Powała 
5. Jakub Denisewicz               
6. Michał Grobelski

SP 2 Trzemeszno
SP Witkowo
SP Karniszewo
SP 1 Trzemeszno
SP Witkowo
SP 1 Trzemeszno

1000 m dziewcząt (1999-2000) 1. Dorota Bąkowska 
2. Michalina Gorczyńska 
3. Julia Nowaczyk 
4. Martyna Majchrzak 
5. Sandra Dziębowska 
6. Natalia Kozłowska

Gimnazjum 1 Gniezno
Gimnazjum 1 Gniezno
Gimnazjum 1 Witkowo
Gimnazjum 1 Witkowo
Gimnazjum 1 Witkowo
Gimnazjum 1 Trzemeszno

1200 m chłopców (1999-2000) 1. Kacper Kwapiszewski 
2. Tomasz Piechowiak 
3. Patryk Łuszczewski 
4. Bartosz Pietraszewski 
5. Bruno Kaźmierczak 
6. Wardan Tigranyan

Gimnazjum 1 Gniezno
Gimnazjum 1 Gniezno
Gimnazjum 1 Witkowo
Gimnazjum 1 Trzemeszno
Gimnazjum 1 Trzemeszno
Gimnazjum 1 Gniezno

XXIII Ogólnopolski Bieg im. Jana Kilińskiego o Nagrodę Firmy PAROC
           3 maja 2014 r.   
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URODZENIA
Bodda Lilly /Arkadiusz, Anita/ Trzemeszno
Białek Magdalena / Paweł, Monika/ Trzemeszno
Grabowska Zuzanna / Piotr, Natalia/ Wydartowo
Rochnowski Łukasz / Tomasz, Agnieszka/ Kruchowo
Berg Zofia / Marcin, Weronika/ Zieleń
Kozłowska Liliana / Andrzej,Agnieszka / Trzemeszno
Lewandowski Tomasz / Marcin, Monika/ Trzemeszno
Meller Jakub / Dariusz, Katarzyna/ Miława
Michalska  Wiktoria / Mirosław, Anna / Kruchowo
Fabianek Martyna / Jarosław, Beata / Niewolno

Janas Kacper /Paweł, Monika / Jastrzębowo

 
MAŁŻEŃSTWA
Nowicki Wiesław /Trzemeszno /– Pospieszna Monika/ Żabno/

ZGONY
Jankowska Gertruda – Ostrowie – 91 lat
Nowakowski Julian Adam – Miaty – 58 lat
Bukowski Jarosław Jan – Kruchowo – 47 lat
Sowński Franciszek Wincenty – Trzemeszno – 86 lat

Zanotowano w USC - kwiecień 2014

1 maja  w hali OSiR odbyły się XV 
Otwarte Mistrzostwa MiG Trzemeszna w 
tenisie stołowym. 

Turniej został rozegrany systemem „gru-
powym”, finały systemem pucharowym, 
zgodnie z wcześniejszym losowaniem (wg 
rankingu Grand Prix TTS) z podziałem na 
6 kategorii wiekowych:
1.    Dziewczęta – szkoła podstawowa 
2.    Kobiety – open                                     
3.    Chłopcy –  szkoła podstawowa                    
4.    Chłopcy –rocznik 2000-1995                                         
5.    Mężczyźni  – rocznik 1994-1963 
6.    Mężczyźni  – rocznik 1962  i starsi    

W mistrzostwach wzięło udział 89 za-

wodników i zawodniczek. 
Wyniki w poszczególnych kategoriach:

Dziewczęta – szkoła podstawowa:  
1. Julia Jackowska ( Barcin) 
2. Katarzyna Szkudlarek ( Słupca) 
3. Roksamna Wojtalak ( Niechanowo                                                                                 
Chłopcy – szkoła podstawowa: 
1. Maksymilian Janowski (Niechanowo) 
2. Krzysztof Chmielewski ( Łubowo) 
3. Michał Wachaczyk ( Mrowino)
Kobiety- open:  
1. Anita Chudy ( Luboń) 
2. Marta Nowak ( Gorzów Wielkopolski) 
3. Marta Zając ( Konin)
Chłopcy gimnazjum i liceum: 
1. Filip Kujawa ( Gniezno) 

2. Dawid Balcerzak ( Słupca) 
3.  Wojciech Urban ( Konin)
Mężczyźni ur. 1963-1994:   
1. Mateusz Margraf ( Poznań/ TTS) 
2. Waldemar Gewert (Gniezno/TTS) 
3. Bartosz Polus ( Poznań/ TTS)
Mężczyźni 1962 i starsi: 
1. Zbigniew Lisiecki ( Poznań) 
2. Zdzisław Hejna( Września) 
3. Wiaczesław Borkowski ( Inowrocław)

Zwycięzcy otrzymali  pamiątkowe me-
dale oraz cenne nagrody rzeczowe

Organizatorzy: TTS, OSiR w Trzemesz-
nie, SKS działające przy ZSOiZ w Trze-
mesznie.  

XV Otwarte Mistrzostwa MiG Trzemeszno w tenisa stołowego

2 maja w ramach corocznych Dni Trze-
meszna odbyły się III Otwarte Mistrzo-
stwa Miasta i Gminy Trzemeszno w Nordic 
Walking. Organizatorami zawodów byli 
– Gimnazjum w Trzemesznie, Trzeme-
szeński Dom Kultury oraz Międzyszkol-
ny Klub Sportowy w Trzemesznie. Start 
i meta 6-kilometrowej trasy usytuowane 
były w parku „Baba”, a marsz przebiegał 
ścieżkami Zielenia i Bieślina. Najlepiej z 
dystansem poradził sobie mieszkaniec Lu-
bonia Robert Adamski, który uzyskał czas 
38,44 min. i ustanowił nowy rekord trasy. 
Wśród kobiet triumfowała Maria Orłowska 
z Trzemeszna z czasem 40,28 min. Ponadto 
nagrodzono najlepszego zawodnika w ka-
tegorii „Pracownik Gimnazjum”, w której 
zwyciężyła Marzena Stankowska (46,16 
min.). Przygotowano również nagrodę dla 
najstarszego zawodnika mistrzostw, któ-
rym okazał się Piotr Liszkowski z Gniezna 
(74 lata). Zawody ukończyło 41 osób.

Każdy uczestnik na linii mety otrzymał 
pamiątkowy medal, a w kategoriach open 
kobiet i mężczyzn sześciu najlepszym 
wręczono puchary, nagrody rzeczowe oraz 

owoce. Dodatkowo wśród wszystkich za-
wodników rozlosowano atrakcyjne upo-
minki. Gratulacje zawodnikom składali: 
Krzysztof Dereziński – burmistrz MiG 
Trzemeszno, Wiesław Pokorski – prze-
wodniczący Rady Miejskiej, Sławomir 
Kupś – dyrektor Gimnazjum w Trze-
mesznie i prezes MKS Trzemeszno i Zofia 
Matysiak-Walter – była dyrektor Zespołu 
Szkół oraz Klaudia Trzcińska – absolwent-
ka naszej szkoły, zawodniczka „Zawiszy” 
Bydgoszcz. Koordynatorem zawodów była 
Justyna Stankowska a sędziami – Justyna 
Bąk i Grzegorz Witkowski. W organizację 
imprezy włączyły się zawodniczki MKS 
Trzemeszno – Dominika Przybylska i 
Żaneta Wiśniewska (pilotki marszu) oraz 
uczniowie Gimnazjum w Trzemesznie:

2 D – Luiza Galus, Dagmara Nowicka, 
Katarzyna Semrau, Julia Kuchta, Inez Ja-
godzińska, Lidia Kabacińska, Oliwia Ko-
walska, Weronika Kwiatkowska, Sylwia 
Fajfer, Jagoda Michalak, Jakub Kubicki, 
Karol Odebralski, Adam Woźniak, Kac-
per Szablewski, Arkadiusz Kozłowski, 
Szymon Łukowski.

3D – Jagoda Woźniak, Dagmara Kaź-
mierczak, Paulina Lisiecka.

3 E – Julia Fryca, Kinga Błaczkowska, 
Agnieszka Tamul. 

Kobiety:
1. Maria Orłowska – 40,28 min.
2. Aleksandra Motylska (Mogilno) – 

43,24 min.
3. Barbara Możdżeń (Gniezno) – 43,32 

min.
Mężczyźni:
1. Robert Adamski (Luboń) – 38,44 

min.
2. Artur Wiesner (Gniezno) – 39,26 

min.
3. Piotr Koch (Mogilno) – 40,29 min.
Pracownik Gimnazjum:
1. Marzena Stankowska – 46,16 min.
2. Iwona Łaniecka von Gierschewski – 

47,51 min.
3. Dorota Kaniewska – 51,19 min.
Magdalena Paczkowska, Danuta Dere-

zińska, Agnieszka Nowicka.
Serdeczne podziękowania składamy 

firmie IWONA PHU I. CZARNECKA za 
wsparcie finansowe naszej imprezy.

III Otwarte Mistrzostwa Miasta i Gminy Trzemeszno w Nordic Walking
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W piątek, 25 kwietnia, w auli Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych, 
odbyła się uroczystość zakończenia roku 
szkolnego klas maturalnych, tj. klasy IIIa 
i IIIb Liceum Ogólnokształcącego oraz 
klasy IV Technikum Obsługi Turystycz-
nej. Uroczystość zgromadziła nie tylko 
Dyrekcję ZSOiZ – Marię Sobieszak wraz 
z zastępca Iloną Adamską, absolwentów 
klas maturalnych wraz z wychowawcami 
- Katarzyną Jatczak, Łucją Jagodzińską, 
oraz Patrykiem Grobelnym, ale również 
całe Grono Pedagogiczne, oraz liczną gru-
pę zaproszonych gości – między innymi 
dr Danutę Konieczka-Śliwińską – prezes 
Wielkopolskiego Stowarzyszenia Wycho-
wanków Gimnazjum i Liceum w Trze-
mesznie, Annę Pilichowską - byłą dyrektor 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. 
Hipolita Cegielskiego, Eugeniusza Woj-
ciechowskiego - Przewodniczącego Rady 

Rodziców ZSOiZ, ks. prałata Piotra Ko-
towskiego, Sławomira Kupsia – Dyrektora 
trzemeszeńskiego Gimnazjum oraz jego 
zastępcę Danutę Derezińską, przedstawi-
cieli nauczycieli gimnazjum, a także licz-
nie zebranych rodziców absolwentów.

Jako pierwsi świadectwa ukończenia 
szkoły średniej otrzymali uczniowie ze 
średnią 4,75 i wyższą – byli to: Roksana 

Król (średnia 5,24), Oktawia Trzcińska 
(5,24), Justyna Wawrzecka (5,06), Ad-
rianna Jaskuła (5,00), Martyna Jankowska 
(4,88), Klaudia Odebralska (4,88), Natalia 
Sobocińska  (4,88), Izabela Dylawerska 
(4,82), Krystian Jabłoński (4,82), Maciej 

Jagodziński (4,81), Klaudia Górzyńska 
(4,81), Kinga Psuty (4,76) oraz Paula Ko-
lis (4,75). Jednocześnie rodzice tychże 
uczniów otrzymali z rąk Dyrektor Szko-
ły Marii Sobieszak listy gratulacyjne. Do 
grona uczniów ze średnią powyżej 4,50 za-
liczyli się również Adrianna Walkowiak, 
Beata Bednarek, Kinga Modrak, Marek 
Chojecki, Daria Pers, Mikołaj Welk, Jago-
da Kozińska oraz Magdalena Szafrańska. 
Nie zabrakło tez podziękowań i wyróż-
nień za udział w licznych konkursach i 
projektach, za zaangażowanie w działania 
na rzecz zachowania tożsamości szkoły, 
za pracę w harcerstwie oraz samorządzie 
szkolnym. W zorganizowanie uroczystego 
pożegnania zaangażowały się też klasy IIa 
i IIb LO oraz klasa III TOT.

Absolwenci ZSOiZ od piątego maja 
zmagają się z egzaminami maturalnymi – 
zarówno obowiązkowymi, tj. z języka pol-
skiego, matematyki oraz języka obcego na 

poziomie podstawowym, jak i z przedmio-
tów wybranych przez uczniów jako dodat-
kowe – między innymi z chemii, biologii 
oraz wiedzy o społeczeństwie. 

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Za-
wodowych prowadzi nabór na rok szkolny 
2014/2015 do klas Liceum Ogólnokształcą-
cego, Technikum oraz Szkoły Zawodowej.  
Uczniowie chcący uczyć się w LO mogą 
ubiegać się o przyjęcie na  profil humani-
styczny, profil politechniczny, profil biolo-
giczno-chemiczny oraz  profil pożarniczy. 
Absolwentom gimnazjum zainteresowa-
nych nauką w Technikum proponowane 
są: Technikum Obsługi Turystycznej oraz 
Technikum Cyfrowych Procesów Graficz-
nych. Uczniowie zainteresowani nauką 
w Szkole Zawodowej mogą zdecydować, 
czy chcą praktyczną naukę zawodu reali-
zować w Warsztatach Szkolnych (dotyczy 
zawodów: mechanik pojazdów samocho-
dowych, elektromechanik pojazdów samo-
chodowych, ślusarz oraz mechanik mon-
ter maszyn i urządzeń), czy też chcą być 

pracownikami młodocianymi i odbywać 
praktyki u pracodawcy (praca w zawo-
dach: blacharz samochodowy,  cukiernik, 
elektryk, fryzjer,  kucharz, lakiernik, mon-
ter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, 
murarz, sprzedawca, stolarz, i innych).

Foto: Bartek Szablewski

Pierwsze zakończenie roku szkolnego 
w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Trzemesznie

Trzemeszno  
w trójwymiarze
W maju i czerwcu na skwerze Hipolita 
Cegielskiego w Trzemesznie prezentowa-
na jest wystawa „Trzemeszno w tójwy-
miarze”. Składa się na nią 14 fotografii 
stereoskopowych  ukazujących wybrane 
widoki Trzemeszna wykonanych w 
technice anaglifowej. Do prawidłowego 
odbioru fotogramów niezbędne są okulary 
anaglifowe, dostępne na wystawie. Jest to 
pierwsza w Trzemesznie wystawa plene-
rowa. Ze względu na swój charakter pre-
zentowana jest tylko we wtorki i czwartki 
w godz. 10-17. Serdecznie zapraszamy
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Wojewódzki  turniej  „Potentaci 
soku”
Nasza szkoła wzięła udział w 
programie:  „Przedsiębiorczość 
drogą do nauki kreatywności i 
pracy zespołowej”. 
Na potrzeby wspomnianego 
projektu została opracowana 
gra planszowa „Potentaci 
soku”, która w prosty sposób 
wprowadza uczestników w 
zawiłe arkana świata finan-
sów i biznesu. Gra w swoich 
założeniach ma  stymulować w 
uczniach rozwój cech koniecz-
nych dla bycia przedsiębior-
czym.
W turnieju wojewódzkim 
pod patronatem Marszałka 
Województwa Wielkopol-
skiego  reprezentowali   nas  
uczniowie  klasy VI c - Michał 
Grobelski i Mateusz Wożniak. 
Ostateczna  rozgrywka miała 
miejsce  26 marca na terenie 
Międzynarodowych Targów  w 
Poznaniu. Do turnieju zakwa-
lifikowanych zostało 20 szkół  
z województwa wielkopol-
skiego. Chłopcy zajęli  ósme 
miejsce. 
Uczniowie Szkoły Podstawo-
wej nr 1 w Trzemesznie jako 
jedyni reprezentowali cały 
powiat gnieźnieński. Przygo-
towania koordynowały panie: 
Krystyna  Kwaśniewska  i 
Małgorzata Fryca.

Kolejna  wyprawa  do  Brukseli 
Już po raz drugi w tym  roku  
szkolnym  byliśmy uczestni-
kami wyjazdu do Brukseli.  
Czworo  uczniów  z klasy Vc:  
Magdalena  Kwiatkowska, 

Eryk  Walter, Łukasz  Staszak, 
Kacper  Labuda pod  opieką  p. 
E. Kaźmierskiej  przygotowało  
projekt   dotyczący  ochrony 
nosorożców – jednego  z  ga-
tunków zagrożonych wyginię-
ciem.  Praca  zespołu została 
sklasyfikowana na  pierw-
szym  miejscu  i  nagrodzona  
wycieczką  do stolicy  Belgii.                                                                                                                                 
W Brukseli gościliśmy od 31 
III – 4 IV. Wyjazd był perfek-
cyjnie przygotowany -  cały 
pobyt mieliśmy wypełniony 
różnymi atrakcjami. Zwiedzi-
liśmy  nie  tylko  Brukselę, 
ale  i zabytkową Brugię, i 

Atomium.  Najważniejszym  
elementem   naszej wyprawy  
była całodzienna wizyta w 
Parlamencie Europejskim. 

Uczestniczyliśmy w spotka-
niach i prelekcjach na temat 
funkcjonowania Parlamentu 
oraz pracy polskich dyploma-
tów i europosłów. Byliśmy 
gośćmi na spotkaniu z panią 
europoseł  Sidonią Jędrze-

jewską. Ogromne wrażenie 
zrobiła na nas wizyta w sali 
plenarnej,  w której odbywają 
się posiedzenia Parlamentu 
Europejskiego. Realizowany 
przez nas projekt idealnie 

wpasował się tematycznie,  
gdyż w tym czasie w Brukseli 
odbywał się szczyt Europa 
– Afryka. Z całą pewnością 
pobyt w Belgii będzie dla nas 
niezapomnianym przeżyciem.  

I  Szkolny  Konkurs  Sudoku
Sudoku to  łamigłówka, 
której celem jest wypełnienie 
diagramu 9 × 9 w taki sposób, 
aby w każdym wierszu, w 
każdej kolumnie i w każdym 
z dziewięciu pogrubionych 
kwadratów 3 × 3 (zwanych 
„blokami” lub „podkwadra-
tami”) znalazło się po jednej 
cyfrze od 1 do 9.Zasady 
przypominają trochę kwadrat 
łaciński, wymyślony i badany 
przez średniowiecznych ma-
tematyków z terenów Arabii  

w XIII wieku. W Sudoku, w 
przeciwieństwie do kwadratu 
łacińskiego, cyfry nie mogą się 
powtarzać nie tylko w żadnym 
wierszu i kolumnie, ale także 
w małym kwadracie 3 × 3. W I 
Szkolnym Konkursie Sudoku, 
który odbył się 10 kwietnia br. 

wzięło udział dwadzieścioro 
sześcioro uczniów z klas I – 
III. Szczególnie liczna grupa 
reprezentowała klasę I a, której 
uczniowie zdobyli następujące 
miejsca:   
1.Martyna Szambelan, Jakub 
Lisiecki, Paweł Krugiełka 
2. Wiktoria Nowicka, Miłosz 
Kaniewski 
3. Marta Adamkiewicz, 
Aleksandra Adamczewski, 
Gloria Wesołowska, Marcelina 
Kachniarz
Wśród uczniów  klas drugich 
i trzecich lista zwycięzców 
wyglądała następująco:
1. Igor Kawka II a
2. Zuzanna Dzienniak II c
Kacper Brzewiński III e
3. Blanka Chojnacka II c
Laureaci otrzymali dyplomy i 
nagrody książkowe.

Jak skutecznie bronić się przed 
agresywnym psem?
Uczniowie naszej szkoły 4 
kwietnia br.  mieli okazję 
teoretycznie i praktycznie 
zapoznać się ze skutecznymi 
technikami obrony przed agre-
sywnym psem.

Warsztaty plastyczne dla trze-
cioklasistów
Tuż przed świętami uczniowie 
klas IIIa i IIIb wzięli udział 
w warsztatach plastycznych. 
Jak pięknie przyozdobić stół 
wielkanocny? Jak w prosty 
sposób wesprzeć magiczny 
nastrój świąt? 

Przed kanonizacją  
 Jana  Pawła II
    Jan  Paweł II oddany Maryi; 
patriota miłujący Ojczyznę, 
kochający jej przyrodę, a 
szczególnie góry; człowiek, 
który z troską myślał i mówił o 
dzieciach i młodzieży; przede 
wszystkim zaś Człowiek Mo-
dlitwy był tematem refleksyj-
nego spotkania w przeddzień 
kanonizacji. Prześledziliśmy 
ścieżki życia, które zawiodły 
Go do świętości, jednocze-
śnie wzbogacaliśmy nasze 
uczniowskie słownictwo: co 

znaczy „beatyfikacja”, a co 
„kanonizacja”. Sprzyjała temu 
również przygotowana w 

czytelni szkolnej ekspozycja – 
„Święty Jan Paweł II”. 

Wiadomości zebrał szkolny  
zespół  redakcyjny:

                                                                                            
Nicole Brzycka, Natalia  

Jankowska, Eryk  Walter
                                                                                                 
Foto. p. K. Kulik, p. J. Kurtysiak
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XIII POWIATOWY KONKURS 
WIEDZY O REGIONIE „TU JEST 
POLSKA”
Dnia 25 marca 2014 r.  przepro-
wadzono eliminacje szkolne do 
XIII Powiatowego Konkursu 
Wiedzy o Regionie „Tu jest 
Polska”.
Wzięło w nich udział troje 
uczniów: Zofia Koteras z kl. 
Va, Kacper Czarnecki z kl. VIa 
oraz Kacper Wegner z kl. VIa.
Po przeprowadzeniu testu oraz 
podsumowaniu punktów oka-
zało się, iż:
- I miejsce zajęła Zosia Kote-
ras,
- II miejsce ex aeqvo zajęli 
uczniowie: Kacper Czarnecki i 
Kacper Wegner.
Konkurs przeprowadziła p. 
Renata Gezella – Figaj.

UCZNIOWIE KLAS VI PRZYSTĄ-
PILI DO TESTU
Dnia 1 kwietnia 2014 r. naj-
starsi uczniowie naszej szkoły 
przystąpili do testu szóstoklasi-
sty. Zadania odnosiły się m.in. 
do fragmentów tekstu Juliusza 
J. Herlingera pt.  „Zaklęty 
dźwięk” o wynalezionym przez 
Aleksandra Grahama Bella 
pierwszym telefonie oraz do 
wiersza „Muzyka” Jerzego Ka-
mila Weintrauba. Nie zabrakło 
również zadań matematycz-
nych. Uczniowie o zacięciu hu-
manistycznym mogli wykazać 
się w ostatnim zadaniu, które 
polegało na zredagowaniu opo-
wiadania pt. „Co dwie głowy, 
to nie jedna”. Test już za nami, 
teraz czekamy na wyniki.

SAMOOBRONA PRZECIW AGRE-
SYWNYM PSOM
W piątek 4 kwietnia br. w na-
szej szkole odbyło się spotkanie 
profilaktyczno – edukacyjne 
pod hasłem  „Samoobrona 
przeciw agresywnym psom”, 
które poprowadził właściciel 
Prywatnej Szkoły Samoobrony 
we Włocławku p. Mirosław Ró-
żański wraz ze swoją asystent-
ką. Przyjechały również psy:
syberian husky „Lucky” i dog 
de Bordeaux „Tequila”.
Prowadzący szkolenie przed-
stawili zasady, których należy 
przestrzegać podczas wycho-
wywania pupila. Zaprezento-
wano również właściwą tresurę
zwierząt. Następnie p. Agniesz-
ka uczyła dzieci jak rozpoznać 
agresywne zachowania  czwo-
ronogów oraz w jaki sposób 
ochronić się w momencie ata-
ku. Podczas spotkania ucznio-
wie młodszych klas bawili się z 
psami i głaskali je,
natomiast starsi z podziwem 
przypatrywali się tresurze 
zwierząt.
  Dzięki temu szkoleniu dzieci 

dowiedziały się, że spokojny 
i łagodny pies niewłaściwie 
traktowany  staje się groźny i 
niebezpieczny, co często koń-
czy się tragedią.

MECZ LECHA POZNAŃ Z JA-
GIELLONIĄ BIAŁYSTOK
Dnia 5 kwietnia 2014 r. Klub 
Sportowy Trzemeszno zorga-
nizował wyjazd na mecz Lecha 
Poznań z Jagiellonią Białystok. 
W wycieczce brały udział dzie-
ci ze Szkoły Podstawowej nr 
2 im. Polskich Olimpijczyków 
w Trzemesznie oraz z Zespołu 
Szkół w Kruchowie. Młodzi ki-
bice mogli na żywo podziwiać 
grę piłkarzy, a czas umiliły im 
„piękne gole” zdobyte dla dru-
żyny Kolejorza przez Hamala-
inena, Teodorczyka 
(3), Kownackiego oraz Lovren-
csicsca, a także jedna bramka 
z rzutu karnego dla drużyny 
Gości, którą  strzelił Quintana. 
Spotkanie zakończyło się wy-
nikiem 6:1 dla KOLEJORZA. 
Dzieci miały również możli-
wość obejrzenia wspaniałej 
oprawy meczowej zorganizo-
wanej przez kibiców zasiada-
jących w poznańskim Kotle. 
Opiekunami na wycieczce byli: 
p. Sylwia Jakubiak, p. Justyna 
Bąk, p. Marcin Duszyński oraz 
p. Marcin Jakubiak. 

SUKCES W CZWÓRBOJU LEKKO-
ATLETYCZNYM
  Dnia 9 kwietnia 2014 r.  w 
Szkole Podstawowej nr  1 od-
były się Mistrzostwa Miasta i 
Gminy Trzemeszno w Czwór-
boju Lekkoatletycznym.
  Pierwsze miejsce w zawodach 
w kategorii dziewcząt zajęła 
reprezentacja naszej szkoły w  
składzie: Wiktoria Trzcińska, 
Natalia Osowiec, Dominika 
Brzewińska, Inga Kaniasty, 
Karina Kierzek, Natalia Czar-
necka i Magdalena Wesołow-
ska. Są to dziewczęta trenujące 
na co dzień w Klubie Sporto-
wym Trzemeszno pod okiem p. 
Marcina Jakubiaka.  
Wyniki zawodów dziewcząt: 
 
1. SP 2 Trzemeszno 926 pkt. 
2. SP 1 Trzemeszno 790 pkt. 
3. SP    Kruchowo    539 pkt. 
4. SP    Trzemżal      432 pkt. 
 
Najlepsza zawodniczka:  Wik-
toria Trzcińska (KS Trzemesz-
no) 256 pkt. 
 
Wyniki zawodów chłopców: 
 
1. SP 1 Trzemeszno  637 pkt. 
2. SP 2 Trzemeszno  536 pkt. 
3. SP    Trzemżal       508 pkt. 
4. SP    Kruchowo     377 pkt. 
 

Najlepszy zawodnik: Wiktor 
Kurek (SP Trzemżal) 213 pkt.

SPOTKANIE Z PANIĄ MARIKĄ 
POPOWICZ
Piątek 11 kwietnia 2014 r. na 
długo pozostanie w naszej 
pamięci. Tego dnia zawitał do 
naszej szkoły bardzo miły i 
długo oczekiwany gość. Była 
nim pani Marika Popowicz, 
absolwentka naszej szkoły, do-
skonała sprinterka i olimpijka.  
Przyjechała na specjalne za-
proszenie pani Teresy Górnej, 
opiekunki zespołu pracującego 
nad jej biogramem do Cyfro-
wej Dziecięcej Encyklopedii 
Wielkopolan. 
Podczas prawie trzygodzinnego 
pobytu pani Marika Popowicz 
spotkała się z dyrektorem 
szkoły panem Jarosławem Ka-
niasty, grupą dziewcząt z sekcji 
lekkoatletycznej naszej szkoły, 
uczniami pracującymi nad jej 
biogramem oraz wiernymi 
kibicami z klas IV-VI. 
Pani Marika udzieliła uczniom 
pracującym nad biogramem 
wywiadu, odpowiadając na 
wcześniej przygotowane pyta-
nia dotyczące m.in. jej dzieciń-
stwa, kariery oraz planów na 
przyszłość. Wywiad przepro-
wadziły uczennice klasy IV: 
Karina Kierzek, Karolina Ka-
sprzyk, Inga Kaniasty i Karoli-
na Jankowska. Stroną technicz-
ną i  nagraniem wywiadu zajął 
się Jakub Kaźmierski, również 
uczeń klasy IV.  Następnie spo-
tkała się z uczniami klas IV-VI, 
rozdając autografy, robiąc sobie 
z nimi zdjęcia i rozmawiając na 
tematy interesujące uczniów. 
Wizyta pani Mariki Popowicz 
przebiegała w bardzo miłej i 
rodzinnej atmosferze. Mamy 
nadzieję, że mimo wielu obo-
wiązków znajdzie  czas,  aby 
nas ponownie odwiedzić.

FINAŁ WOJEWÓDZKI W INDYWI-
DUALNYCH BIEGACH PRZEŁA-
JOWYCH

Dnia 26 kwietnia 2014 r. w 
Żerkowie odbył się Finał Wo-
jewódzki w Indywidualnych 
Biegach Przełajowych. Do 
tych zawodów zakwalifikowała 
się Wiktoria Trzcińska, która 
awans wywalczyła na Mistrzo-
stwach Powiatu Gnieźnieńskie-
go we wrześniu ubiegłego roku. 
  Rywalizacja była bardzo 
wyrównana i zacięta, ostatecz-
nie Wiktoria zajęła wysokie 4. 
miejsce na ok. 130 uczestników. 
Jest to jej największy dotych-
czasowy sukces sportowy. 
Wiktoria jest uczennicą kl. Va 
Szkoły Podstawowej nr 2 im. 
Pol-

skich Olimpijczyków w Trze-
mesznie,  na co  
dzień trenuje w KS Trzemesz-
no. Tata dziewczynki, siostra, 
brat i opiekun p. Marcin Jaku-
biak wiernie dopingowali ją 
podczas całego biegu. 

MISTRZOSTWA POWIATU W 
CZWÓRBOJU LEKKOATLETYCZ-
NYM
  24 kwietnia 2014 dziewczęta 
z naszej szkoły, trenujące w 
KS Trzemeszno brały udział 
w Mistrzostwach Powiatu w 
Czwórboju Lekkoatletycznym.   
Ostatecznie zajęły 4. miejsce, 
ale spisały się bardzo dobrze, 
uzyskując 975 pkt., tym samym 
poprawiając swój dorobek 
punktowy w stosunku do Mi-
strzostw Gminy. 
  Skład reprezentacji: Wiktoria 
Trzcińska, Natalia Osowiec, 
Dominika Brzewińska. Ka-
rina Kierzek, Inga Kaniasty, 
Magdalena Wesołowska oraz 
Natalia Czarnecka.

I MIEJSCE ZOSI  KOTERAS 
W TURNIEJU WIEDZY POŻAR-
NICZEJ  NA SZCZEBLU WOJE-
WÓDZKIM
W sobotę 26 kwietnia br. w 
Malanowie koło Turku prze-
prowadzono eliminacje 
wojewódzkie XXXVII edycji 
Ogólnopolskiego Turnieju 
Wiedzy Pożarniczej „Młodzież 
Zapobiega Pożarom”. 
  W eliminacjach ustnych star-
towało pięcioro zawodników 
z każdej kategorii wiekowej  
wyłonionych w toku elimina-
cji pisemnych. W konkursie 
uczestniczyli uczniowie szkół 
podstawowych, gimnazjalnych 
oraz ponadgimnazjalnych 
reprezentujący powiaty woje-
wództwa wielkopolskiego.  
Powiat gnieźnieński w kate-
gorii szkół podstawowych re-
prezentowała uczennica naszej 
szkoły Zosia Koteras.
 Odniosła spektakularny 
sukces, gdyż zajęła I miejsce 
na szczeblu wojewódzkim i 
weźmie udział w eliminacjach 
na szczeblu krajowym. 
  Serdecznie gratulujemy i 
trzymamy kciuki.
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Gimnazjalne wieści:
9 kwietnia – udział uczniów 
z klas II A, II B i III E w wy-
kładach matematycznych na 
UAM w Poznaniu. Opiekę 
nad uczniami sprawowały 
p.p. A.Bielak, A.Kaczmarek i 
B.Łukiewska.
11 kwietnia – zakończenie ak-
cji „Paczka świąteczna” przy-
gotowywanej przez uczniów 
naszego gimnazjum. W orga-
nizację tej akcji zaangażowały 
się p.p. M.Borys, T.Petrosyan- 

Chudzińska i N.Woźniak.
11 kwietnia – początek Gim-
nazjum Cup – turnieju piłki 
nożnej organizowanego w ra-
mach gimnazjalnego projektu 
edukacyjnego pod opieką p. 
Justyny Bąk i p. Grzegorza 
Witkowskiego.
14 – 16 kwietnia – rekolekcje 
wielkopostne. Grupa gim-
nazjalistów pod kierunkiem 
p.p. D.Kaniewskiej, M.Pacz-
kowskiej i K.Wesołowskiej 
przygotowała spektakl słow-
no-muzyczny nawiązujący do 
rekolekcji i Świąt Wilkanoc-
nych..
15 kwietnia – Drzwi Otwarte 
w Gimnazjum.
17 – 22 kwietnia – wiosenna 
przerwa świąteczna.
23 – 25 kwietnia – egzaminy 
gimnazjalne.
28 kwietnia – obchody Dnia 
Ziemi. Kolejny konkurs samo-
rządu- tym razem obowiązy-
wały kolory zieleni i brązu a 
dodatkami były ozdoby nawią-
zujące do drzew i ptaków.
28 kwietnia – 3 maja – wyjazd 
grupy gimnazjalistów do Lon-
dynu.

Gimnazjalistki propagują 
czytelnictwo wśród młodszych 
dzieci
11 kwietnia gimnazjalistki pod 
opieką pań: Natalii Woźniak 

i Beaty Marciniak udały się 
z wizytą do Przedszkola nr 
1 im. „Chatka Puchatka” w 
Trzemesznie. Odwiedziny 
miały na celu rozpowszech-
nianie czytania dzieciom, jako 
przyjaznej metody wspoma-
gania ich rozwoju. Spotka-
nie prowadziły uczennice z 
klas pierwszych, należące 
do kółka bibliotecznego: 
Amanda Siwińska, Jagoda 
Przybylska, Oliwia Rodak, 
Joanna Wiśniewska i Klau-

dia Ciesielczyk. Realizacja 
takiego przedsięwzięcia była 
dla dziewczyn dużym wy-
zwaniem, ponieważ pierwszy 
raz prowadziły takie warsz-
taty i dodatkowo musiały być 
przygotowane na spontaniczne 
reakcje dzieci. Liczne próby 
nadzorowane przez panie po-
mogły jednak rozwiać tremę i 
gimnazjalistki, pomimo obaw, 
poradziły sobie świetnie. 
Przeczytały dzieciom bajki i 
wierszyki, po których zadały 
pytania związane z ich treścią. 
Przedszkolaki z uwagą słu-
chały i chętnie odpowiadały. 
Dodatkową atrakcją były zaba-
wy ruchowe w rytm pląsów 
harcerskich oraz gra w odga-
dywanie bajek, co spotkało 
się z dużym zadowoleniem ze 
strony dzieci. Ostatnim ele-
mentem zajęć było przygoto-
wanie wspólnego papierowego 
drzewa, na którym wszystkie 
przedszkolaki odrysowały 
swoje rączki. Zabawę zakoń-
czono słodkim poczęstunkiem 
oraz wręczeniem książek 
z bajkami dla grup przed-
szkolnych biorących udział w 
spotkaniu. 

Gra pozoracyjna – podsumowa-
nie projektu
2 kwietnia 2014r. na terenie 
Gimnazjum w Trzemesznie 

odbyła się gra pozoracyjna 
mająca na celu podsumo-
wanie projektu z udzielania 
pierwszej pomocy, w którym 
uczestniczyło 21 uczniów klas 
drugich. Projekt prowadzo-
ny był przez wychowawcę 
świetlicy szkolnej, panią Beatę 
Marciniak. W przeprowadze-
niu gry pomogli harcerze z 
12 Drużyny Wędrowniczej 
„Skrzydła” oraz z 10 Drużyny 
Starszoharcerskiej „Polanie”. 
Podczas niemal dwugodzinnej 
gry młodzież podzielona na 
kilka grup musiała odnaleźć 
i sprawnie udzielić pierwszej 
pomocy poszkodowanym. 
Nie było to proste zadanie, 
gdyż poszkodowani posiadali 
realistyczną charakteryzację, 
często krzyczeli z bólu lub nie 
było z nimi żadnego kontaktu,     
co utrudniało rozpoznanie 
dolegliwości. Uczestnicy gry 
musieli wykazać się wiadomo-
ściami zdobytymi wcześniej 
na zajęciach, opanować stres 
oraz współpracować z sobą  w 
grupach. Przypadki z jakimi 
mieli odczynienia, to: omdle-
nia, krwotok z rany, ciało obce 
w nodze, utrata przytomności, 
złamania ręki, nogi, atak epi-
lepsji oraz punkt gdzie trzeba 
było wykazać się umiejętno-
ścią złożenia prawidłowego 

meldunku na pogotowie. Taka 
forma podsumowania projektu 
pozwoliła sprawdzić mło-
dzieży zdobyte wiadomości 
w praktyczny, atrakcyjny  i 
aktywny sposób.

Drzwi Otwarte w Gimnazjum
Tak jak i w ubiegłym roku 
uczniowie klas szóstych SP nr 
1 im. Jana Kilińskiego i SP nr 
2 im. Polskich Olimpijczyków 
uczestniczyli w Drzwiach 

Otwartych w Gimnazjum. 15 
kwietnia wraz z wychowawca-
mi przybyli do ( dla większo-
ści z nich ) swojej przyszłej 
szkoły. Dyrektor Sławomir 
Kupś zapoznał szóstoklasi-
stów z ofertą, jaką proponuje 
trzemeszeńskie gimnazjum 
w przyszłym roku szkolnym. 
Dowiedzieli się również, jakie 
sukcesy osiągają gimnazjaliści 
w różnych dziedzinach. Wzięli 
udział w krótkiej lekcji języka 
angielskiego z wykorzysta-
niem tablicy interaktywnej 
oraz obejrzeli filmy realizo-
wane przez gimnazjalistów 
w ramach różnych projektów. 
O tym, co dzieje się w szkole 
mogli przeczytać na stronie 
www szkoły oraz w redago-
wanej przez gimnazjalistów 
na portalu internetowym 
Junior media  gazetce „e-trze-
meszniaki”. W kawiarence,  
przygotowanej specjalnie na tę 
okazję, czekały słodycze oraz 
napoje. Tutaj też zapoznali 
się z aktywną działalnością 
Samorządu Uczniowskiego. 
Największym zainteresowa-
niem cieszyły się w zasadzie 
samodzielnie wykonywane 
doświadczenia chemiczne. 
      Po szkole oprowadzali i o 
szkole opowiadali gimnazja-
liści  z różnych klas. Koordy-

natorem organizacji Drzwi 
Otwartych była p. I.Łaniec-
ka-v.Gierschewski. Ponad-
to w organizację włączyli 
się:p. M.Adamski, A.Bielak, 
A.Kaczmarek, D.Kaniewska, 
A.Michalik, A.Nowicka, T.Pe-
trosyan-Chudzińska, R.Popie-
larz, A.Siwińska, M.Stankow-
ska, K.Wesołowska.
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Z pogodą w kwietniu, jak każdy z nas 
wie, różnie bywa. Jednak tytuł ten nie na-
wiązuje do kapryśnej aury, ale do warszta-
tów, które odbyły się w naszym ośrodku. 
Jak co roku, przed świętem Wielkiej Nocy 
spotkaliśmy się na wspólnym pleceniu 
palm. Uczestnicy wraz z rodzicami stwo-
rzyli cudowne prace, każda miała swój 
charakter i była wyjątkowa. Jest to dosko-
nała okazja do miłego spędzenia czasu, 
zrelaksowania się i zaprezentowania swo-
ich zdolności manualnych. Dziękujemy 

wszystkim przybyłym gościom za wspól-
ne zajęcia. Po takich pracach manualnych 
zabraliśmy się do prac kulinarnych i de-
koracyjnych, przyszedł bowiem czas na 
śniadanie wielkanocne. Biały obrus, ma-
lowane jaja i tradycyjne potrawy sprawiły, 
że poczuliśmy się bardzo dumni z siebie i 
pracy jaką włożyliśmy w przygotowania 
do tego dnia. Dwa dni po tak sytym spo-
tkaniu przy stole czekało nas wyzwanie 
sportowe. Braliśmy udział w Integracyj-
nej Spartakiadzie Sportowo-Rekreacyj-

nej zorganizowanej przez Stowarzyszenie 
Młodych Wielkopolan na hali sportowej 
przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i 
Zawodowych w Trzemesznie. Uczestnicy 
walczyli dzielnie i zdobyliśmy kilka me-
dali. Tak minął nam ten kwiecień-plecień 
w ŚDS. Trochę obżarstwa, trochę sportu 
i wszystkie proporcje zostały zachowane.

Tekst: Joanna Walda Zdjęcia: Renata 
Kuchta

Kwiecień, plecień... w Środowiskowym Domy Samopomocy

W dniu 11 kwietnia w Bibliotece Pu-
blicznej odbyły się dwa spotkania z ilu-
stratorką książek dla dzieci Małgorzatą 
Flis. Wzięły w nich udział dzieci z klas III 
i IV ze szkoły podstawowej nr 1 i nr 2 w 
Trzemesznie.

W pierwszej części spotkania Pani Mał-
gorzata w  interesujący sposób opowiadała 
o swoim życiu i pracy ilustratorki, zdra-
dzając tajniki swojego warsztatu pracy. 
Swoją opowieść ilustrowała przepięknymi 
rysunkami postaci z książek. 

W drugiej części spotkania zadaniem 
dzieci było wykonanie ilustracji do zapro-
ponowanych fragmentów książek. Uczest-
nicy pierwszego spotkania otrzymali frag-
ment z  cyklu książek o świstaku Gwizdku; 
druga grupa miała za zadanie zilustrować 
fragment legend polskich.

 Wszyscy z wielkim zapałem przystąpili 
do pracy, by pod kierunkiem Pani Małgorza-

ty namalować swoja ilustrację do książki. 
Wykorzystując różne techniki plastyczne 
w swych pracach, wykazali się niezwykłą 

pomysłowością i talentem. Warsztaty za-
kończyły się wspólnym oglądaniem prac.  
Rysunki wykonane przez ilustratorkę i 

dzieci można oglądać w siedzibie bibliote-
ki. Małgorzata Flis studiowała na Wydziale 
Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Kra-
kowie. Malarstwa i rysunku uczyła się w 
pracowni Zbysława Maciejewskiego. Dy-
plom w Pracowni Książki uzyskała w 1985 
roku. Małgorzata Flis uprawia malarstwo, 
pastele, grafikę projektową, tworzy ilu-
stracje książkowe. Jako grafik-projektant 
pracuje dla wielu wydawnictw i agencji re-
klamowych. Projektuje serie wydawnicze, 
okładki płytowe, kalendarze, plakaty i wi-
zualizację firm. Małgorzata Flis stworzyła 
m.in. ilustracje do takich książek jak: „Baj-
kowy słownik polsko-angielski, angielsko-
-polski dla dzieci”, „Kelner Kornel i inne 
wiersze niesforne”, „Gwizdek i śniegowa 
kula”, „Gwizdek nie chce spać”, „Zuzanka 
z pistacjowego domu”, „Muzyczna zgraja”, 
„Jak tańczono przed wiekami, czyli taniec 
z figurami”.

Warsztaty plastyczne z Małgorzatą Flis

„Strzecha” na spływie kajakowym
22 kwietnia 2014 r. Strzechowicze uczestniczyli w spływie kajakowym po rzece Wełnie. Spływy kajakowe po rzekach Wełna i Mała Wełna sfinanso-
wane są ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu współpracy „Turystyczny rozwój regionu poprzez tworzenie szlaków kajakowych” oś 4 Leader 
program PROW 2007-2013, realizowanego przez LGD Stowarzyszenie Światowid, LGD Stowarzyszenie Dolina Wełny i Stowarzyszenie LGD Kraina Trzech 
Rzek.
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Dzieci z Placówki Wsparcia 
Dziennego uczestniczą od kil-
ku tygodni w projekcie nauki 
pływania, który przygotowała 
dla niech placówka, sponsorzy 
oraz wolontariusze współpra-
cujący z PWD. Zajęcia prowa-
dzone są na basenie Ośrodka 
Sportu w Gnieźnie. 

Pierwsze kilka edycji spo-
tkań pływackich - zaadresowa-
ne były głównie dla najmłod-
szych podopiecznych PWD- w 
czasie ich trwania dzieci pod 
okiem instruktora oswajały się 
z wodą i poznawały pierwsze 
wstępne umiejętności związa-
ne z nauką pływania - w tym 
czasie podopieczni ze starszej 
grupy pod opieką pań i wolon-
tariuszy z PWD korzystały z 
atrakcji rekreacyjnych, które 
oferuje gnieźnieńska pływal-
nia. Po zakończeniu zajęć z 
młodszą grupą nadejdzie czas 
na zajęcia z doskonalenia pły-
wania – zajęcia te będą adre-
sowane dla „starszej grupy” 
podopiecznych PWD, którzy 
już potrafią pływać w stopniu 
podstawowym a materiałem 
do opanowania będą sportowe 
style pływackie.

 Miłym przerywnikiem w 
trakcie cyklu lekcji pływackich 
był pokaz połączony ze wstęp-
nym szkoleniem w zakresie 
nurkowania „Bubble Makers” 
wg. Standardów PADI, który 
przeprowadzili dla placówki 
instruktorzy „Klubu Działal-
ności Podwodnej Dekompre-
sja” z Gniezna. 

Podopieczni podczas zajęć 
mogli zapoznać się ze sprzę-
tem wykorzystywanym pod-
czas nurkowania oraz z za-
sadami, które obowiązują w 
świecie podwodnym. Dzieci 
bardzo chętnie brały udział w 
zajęciach i jednogłośnie pod-

kreślały, że nurkowanie jest 
doznaniem niesamowitym i 
chętnie, niebawem - jeśli bę-
dzie taka możliwość skorzysta-

ją z okazji zanurzenia się pod 
wodę kolejny raz. Sprzęt przy-
gotowany dla kursantów był to 
specjalnie dopasowany i prze-

znaczony dla dzieci– ze szcze-
gólnym zwróceniem uwagi na 
rozmiary i wagę. 

Nauka pływania i nurkowa-
nia jest oparta na puszczaniu 
bąbelków i stąd nazwa kursu. 
Dzieci także podczas nauki 
pływania „puszczały bąbelki 
” do wody, więc nurkowanie 
było naturalną konsekwencją 
i uzupełnieniem procesu edu-
kacyjnego. Pierwszy oddech 
pod wodą jest wspaniałą za-
bawą i początkiem przygody 
z prawdziwym nurkowaniem.  
Złapanie „bakcyla” wodnego 
ma także wymiar nieco szer-
szy, prewencyjny – niebawem 

nadejdzie sezon letni a wraz 
z nim wiele osób zacznie ko-
rzystać z otwartych akwenów 
wodnych w naszym terenie – 
zwiększanie umiejętności pły-
wackich a także świadomości 
bezpiecznego przebywania nad 
wodą podnosi bezpieczeństwo 
najmłodszych, którzy niestety 
często bywają także ofiarami 
„żywiołu”. 

Stara zasada, że lepiej za-
pobiegać jak leczyć sprawdza 
się w tym przypadku idealnie 
i mamy nadzieję, że niebawem 
umiejętności zdobyte podczas 
zajęć podniosą stopień bezpie-
czeństwa nad wodą! 

Pragniemy serdecznie po-
dziękować naszym sponso-
rom a także wolontariuszom 
i osobom zaangażowanym w 
pomoc i realizację zajęć – w 
szczególności instruktorowi z 
Klubu Działalności Podwodnej 
Dekompresja - Panu Krzyszto-
fowi Domagale, Pani Elżbiecie 
Zybale z firmy „Servnet” a 
także instruktorowi pływania, 
którzy w ramach wolontaria-
tu nieodpłatnie prowadzili i 
prowadzą zajęcia z naszymi 
dziećmi.   

„Wodne Przygody” Placówki Wsparcia Dziennego

14.04.2014 roku na zaprosze-
nie Trzemeszeńskiego Klubu 
Abstynenckiego w Środowi-
skowym Domu Samopomocy 
- dzieci z kółka teatralnego 
Placówki Wsparcia Dziennego 
przedstawiły spektakl profi-
laktyczny pt. „Pod napięciem, 
– Dlaczego milczymy”. Wyda-
rzenie odbyło się w ramach co-
rocznie obchodzonego „Dnia 
Trzeźwości”, którego organi-
zatorem był Trzemeszeński 
Klub Abstynencki, Gmin-
na Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w 
Trzemesznie.  Dzieci przygo-
towały swój występ wzorując 
się na popularnym programie 
interwencyjnym „Pod Napię-
ciem”. Wszystkie role zostały 
przygotowane przez młodych 
aktorów podczas zajęć kółka 
teatralnego.  Przesłanie, które 
zostało przedstawione wszyst-
kim zebranym było bardzo 
czytelne a realistyczna sceno-
grafia dodała całemu przedsię-
wzięciu znanego z pierwowzo-

ru charakteru.  
Problem agresji w polskich 

szkołach staje się bardzo po-
wszechny, więc od tego na ile 
sama młodzież będzie świado-
ma zagrożeń zależy jak zdecy-
dowane zostaną przedsięwzię-
te środki i jak skuteczne będą 
działania prewencyjne. Zresztą 
młodzi aktorzy podczas przed-
stawienia sami trafnie zdefi-
niowali zjawisko agresji:   

„Agresja jest to działanie 
skierowane przeciwko drugie-
mu człowiekowi, wyrządzają-
ce innym krzywdę, a wynika-
jące z nieumiejętności radzenia 
sobie z własnymi problemami. 
Agresja to uczucie, które towa-
rzyszy setkom, tysiącom ludzi, 
to zjawisko, które opanowuje 
coraz młodsze pokolenia. Tem-
po życia zwiększa się, ludzie 
chcą osiągać więcej, widzieć 
więcej, mieć więcej. W szyb-
szym tempie opanować muszą 
wiedzę, aby szybciej móc zara-
biać i żyć lepiej niż pokolenie 
żyjące wcześniej. Jakie są tego 

koszty? W końcu nic za dar-
mo! … Więcej stresu, nerwów, 
bieganiny, mniej spokoju, roz-
mów, zrozumienia. Mało, kto 
wytrzymuje, wielu poddaje się 
agresji.”

Tłem całego przedstawiania 
były tradycyjnie już przygoto-
wane przez dzieci z PWD pla-
katy, których tematyka doty-
czyła problemu przemocy oraz 
przejawów samej agresji ( „ 
STOP DLA AGRESJI I PRZE-
MOCY” ).

 Wszyscy autorzy prac zosta-
li docenieni przez uczestników 
spotkania, uznanie zostało wy-
rażone przez Prezesa Klubu 
Abstynenckiego wiceburmi-
strza - Dariusza Jankowskie-
go, który w ciepłych słowach 
wypowiedział się na temat ak-
torów jak i trafnie dobranego 
przesłania. Wszyscy aktorzy 
biorący udział w spektaklu 
jak i autorzy plakatów zostali 
nagrodzeni słodkimi niespo-
dziankami wielkanocnymi 
a także drobiazgami, które z 

pewnością wszystkim przyda-
dzą się w szkole. Nagrody wrę-
czyli: Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Trzemesznie- Pan 
Wiesław Pokorski, Radny 
Rady Miejskiej- Pan Maciej 
Adamski oraz  Pan Kazimierz 
Bodda- wiceprezes Klubu 
Abstynenckiego. Podczas spo-
tkania panie: Dyrektor Lucyna 
Buzała z OPS-u oraz Mag-
dalena Salska- Pełnomocnik 
Burmistrza ds. Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych 
rozstrzygnęły konkurs, w któ-
rym mieszkańcy Trzemeszna 
rozwiązywali “Krzyżówkę 
Rodzinną” dotyczącą proble-
matyki uzależnień. Nagrodą 
w konkursie był rower górski. 
O wylosowanie szczęśliwego 
losu została poproszona Pani 
Maria Wojciechowska. Oso-
bą, która od dziś będzie się 
mogła cieszyć z rowerowych 
wycieczek okazała się Arletta 
Głowska z Placówki Wsparcia 
Dziennego.

Dlaczego milczymy…? 


