
100 lat Pani Marianny Soszyńskiej
20 marca 100. urodziny obchodziła najstarsza mieszkanka gmi-

ny Trzemeszno Pani Marianna Soszyńska z Trzemeszna, która od 
10 lat przebywa u swej córki w Gnieźnie. 21 marca br. Jubilatkę 
odwiedzili przedstawiciele władz gminy Trzemeszno: Burmistrz 
Krzysztof Dereziński, Przewodniczący Rady Miejskiej Sławomir 
Peno oraz Elżbieta Peno Z-ca Kierownika USC. Samorządowy 
wręczyli Jubilatce kwiaty, list z życzeniami oraz prezenty. Wrę-
czono również list gratulacyjny adresowany od Pani Premier Pol-
ski Beaty Szydło. Pani Marianna Soszyńska urodziła się 20 marca 
1917 roku w miejscowości Kozłówko gmina Trzemeszno. Wycho-
wała dwie córki oraz doczekała się jednego wnuka i dwóch pra-
wnuków.

Elżbieta Peno

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” 
 

1 marca w Narodowym Dniu Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” 
Dom Kultury w Trzemesznie przygotował na placu Cegielskie-
go  wystawę plenerową „Czas Niezłomnych. Polskie podziemie 
niepodległościowe 1944-1956”. Wystawa prezentowała historię 
działalności podziemia niepodległościowego w Polsce, w latach 
1944-1956, przedstawiała poszczególne oddziały partyzanckie, 
dowódców oraz żołnierzy zaangażowanych w walkę z reżimem 
komunistycznym i okupantem sowieckim po II wojnie światowej, 
ukazywała represje, jakie były stosowane wobec nich, a także 
sposoby upamiętnienia żołnierzy niezłomnych w wolnej Polsce.  

Na wystawę złożyły się archiwalne ilustracje, przede wszyst-
kim z archiwum IPN. Właśnie dzieki Instytutowi Pamięci Naro-
dowej mogliśmy zaprezentować owe materiały.

Mieszkańcom Gminy Trzemeszno oraz ich bliskim  
i gościom życzymy radosnego przeżywania  

Świąt Zmartwychwstania Pańskiego.  
Niech świąteczny nastrój zapanuje we wszystkich domach  

i skłania nas do zadumy nad odradzającym się życiem,  
budzi nadzieję i wzajemną życzliwość.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej Trzemeszna

Sławomir Peno

Burmistrz Trzemeszna
Krzysztof Dereziński

marzec 2017



Mariusz Majerowicz z Kruchowa 
nominowany w konkursie 
„Wielkopolski Rolnik Roku 2016”

Dnia 19.03.2017 r. w Sali Ziemi na terenie Międzynarodowych 
Targów Poznańskich odbyła się finałowa gala konkursu „Wiel-
kopolski Rolnik Roku”, który od szesnastu lat jest organizowany 
przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

Wśród 20 nominowanych do statuetki Siewcy znalazł się rolnik 
z gminy Trzemeszno – Pan Mariusz Majerowicz z Kruchowa.

Nagrody finansowe i wyróżnienia Marszałka Województwa 
Wielkopolskiego dla nominowanych i laureatów wręczył Wice-
marszałek Krzysztof Grabowski.

Konkurs Wielkopolski Rolnik Roku ma na celu promowanie 
rozwoju nowoczesnego rolnictwa i gospodarstw rolnych naszego 
regionu. Do jego XVI edycji przystąpiły 54 gospodarstwa rolne 
z 26 powiatów województwa wielkopolskiego. Gospodarstwa 
reprezentowały następujące kierunki produkcji: roślinny i zwie-
rzęcy (bydło mleczne i opasowe, trzoda chlewna), warzywnic-
two, sadownictwo, drobiarstwo, pszczelarstwo, hodowlę koni, 
ryb i norek.Komisji konkursowej, która została powołana przez 
Zarząd Województwa Wielkopolskiego, przewodniczył prof. 
Grzegorz Skrzypczak. W celu wyłonienia najlepszych rolników 
Wielkopolski roku 2016 komisja wizytowała zgłoszone do kon-
kursu gospodarstwa, oceniała je i zakwalifikowała dwudziestu 
jako nominowanych w konkursie. Wyróżnieni rolnicy prezentują 
wyjątkowo wysoki poziom produkcji rolniczej, stosują nowocze-
sne technologie, odznaczają się dobrą organizacją pracy, wysoką 
estetyką gospodarstw, uzyskują wysokie efekty ekonomiczne, 
przejawiają troskę o środowisko naturalne. W ciągu 16 lat trwa-
nia konkursu, w którym uczestniczyło 1100 rolników, nagrodę 
główną – statuetkę Siewcy - otrzymało 156 producentów rolnych.

Kandydatura Pana Mariusza Majerowicza została zgłoszona 
przez Urząd Miejski Trzemeszna. Gratulacje wraz z okazjonal-
nym listem wręczył obecny na uroczystej gali Burmistrz Trze-
meszna – Pan Krzysztof Dereziński.

Panu Mariuszowi, jego małżonce Małgorzacie oraz członkom 
rodziny życzymy pomyślności i kolejnych sukcesów.

Michał Michalak

Dzień Sołtysa
Podczas obrad marcowej sesji Rady Miejskiej Trzemeszna wła-

dze samorządowe gminy Trzemeszno w związku z przypadającym 
w dniu 11 marca Dniem Sołtysa, złożyły wszystkim Sołtysom, 
Przewodniczacym Zarządów Osiedli oraz Przewodniczącym Rad 
Sołeckich życzenia zdrowia, wytrwałości w realizowaniu zadań na 
rzecz społeczności naszych wsi, szacunku oraz wszelkiej pomyśl-
ności w życiu zawodowym i prywatnym. Równocześnie Burmistrz 
Trzemeszna Krzysztof Dereziński podziękował za dotychczasową 
owocną współpracę z samorządem gminnym.

Nabór do projektów realizowanych przez 
Fundację „Nasza wieś”

Zapraszamy mieszkańców Gminy Trzemeszno do zgłaszania się 
do niżej wymienionych projektów, na które Fundacja „Nasza wieś” 
otrzymała dofinansowanie min. z Urzędu Miejskiego Trzemeszna  
. Ilość uczestników jest ograniczona więc liczy się kolejność zgło-
szeń.

1. Projekt pt.: „Kule - bule w Trzemesznie” - projekt dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych (2 osoby  tzw. dublety) dot. popularyzacji 
francuskiej gry towarzyskiej pn.: „Petanka”. Rozgrywki  odbędą się 
na stadionie  dla mieszkańców gm. Trzemeszno,

2.Projekt pt.: „Spływ kajakowy” - dla młodzieży i dorosłych  na 
terenie gm. Trzemeszno,

3.Projekt pt.: „Losy Dziekanki i Obóz Zagłady - Stutthof „-dofi-
nansowany przez Starostwo Powiatowe w Gnieźnie i Urząd Miejski 
Trzemeszna - przygotowanie przez dzieci  gazetki z terenów wiej-
skich ,wyjazd do Obozu Zagłady Stutthoff i do Izby Historii Szpitala 
„Dziekanka” w Gnieźnie.

4.Projekt pt.: „Rehabilitacja wodna - to zdrowie” dla osób z nad-
wagą i otyłością z terenów wiejskich.

5.Projekt pt.: „Rękodzieło naszego regionu” - warsztaty ręko-
dzielnicze dla osób z terenów wiejskich.

Zgłoszenia  przyjmuję p. Eleonora Mądra pod nr tel. 665111036.
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ZHP informuje
W dniach 31.03.-02.04.2017 r. w Klubie ,,Kogucik” w Pota-

sze harcerze z 8 DH ,,Odkrywcy” im. Vasco da Gamy w Trze-
mesznie razem ze swoim drużynowym Jakubem Przybylskim, 
przyboczną Darią Skulską oraz opiekunkami Martyną i Pau-
liną Kwiatkowskimi wzięli udział w biwaku zorganizowanym 
wspólnie z 2 DH ,,Czarne Wilki” z Owińsk z drużynową Nico-
le Pietek oraz opiekunem Markiem Mocnym. Pierwszą z wielu 
atrakcji był już dojazd pociągiem, mimo niewielkich przeszkód 
udało się dotrzeć na kolację, po której czekały nas gry integra-
cyjne oraz wspólne zabawy. Sobotę poświęciliśmy na udział w 
akcji ,,Sprzątanie świata”, wspólne Owińskie ognisko, grę te-
renową, podchody, by wyczerpujący wspólnie spędzony dzień 
zakończyć świeczniskiem na temat tolerancji. Niedziela to czas 
pożegnań, pakowania i powrotnej drogi pociągiem do domu. Bi-
wak z ,,Czarnymi Wilkami” pomógł nam przypomnieć sobie, 
co tak cenimy w harcerstwie, powspominaliśmy, wymieniliśmy 
doświadczenia. Trudno było wracać do niebiwakowej codzien-
ności.

W piątek 17 marca Trzemeszeński Dom Kultury oraz Stowarzy-
szenie Trzemeszeńscy Patrioci mieli przyjemność gościć ks.Tade-
usza Isakowicza - Zaleskiego. Była to dla nas wielka przyjemność 
wsłuchania się w głos osoby, która dla podtrzymania pamięci o kre-
sach i wydarzeniach z nimi związanych swoją działalnością zrobiła 
więcej niż wszystkie rządy III RP razem wzięte. Naszym obowiąz-
kiem będzie tylko odpowiedzieć na apel ks. Tadeusza i pamiętać 
bo jak podkreślał nasz gość: „Nie o zemstę lecz o pamięć wołają 
ofiary...”

W piątek 24 marca Stowarzyszenie Trzemeszeńscy Patrioci i Dom 
Kultury w Trzemesznie mieli przyjemność gościć Pana Tomasza 
Cieślaka, pracownika poznańskiego oddziału - Instytutu Pamięci 
Narodowej. Tematem prelekcji była „Konspiracja antykomunistycz-
na i podziemie zbrojne w Wielkopolsce w latach 1945 – 1956”. Wy-
kład odbył się na kanwie książki „Konspiracja antykomunistyczna 
i podziemie zbrojne w Wielkopolsce w latach 1945–1956”, którego 
współautorem był Tomasz Cieślak. Podczas wykładu prelegent opo-
wiedział m.in. o oddziałach kpt. Jana Kempińskiego „Błyska”, ppor. 
Edmunda Marona „Mura”, grupy Zygmunta Wawrzyniaka „Sępa” 
czy o likwidacji oddziału Franciszka Olszówki „Otta” przez komu-
nistyczny aparat bezpieczeństwa. Gość zaprezentował także kilka 
filmów z cyklu reportaży „Prawem wilka. Żołnierze niezłomni w 
Wielkopolsce” współrealizowanych przez TVP 3 Poznań o gene-
rale Janie Podhorskim, Zbigniewie Tuszewskim, majorze Ludwiku 
Misieku, Zenonie Wechmannie, Krystynie Kędzierskiej-Jasińskiej 
oraz o pułkowniku Janie Górskim.

Marzec miesiącem polityczno-historycznym

źródło: www.fb.com/trzemeszenscypatrioci/

źródło: www.fb.com/trzemeszenscypatrioci/

fot. Bartosz Szablewski

fot. Bartosz Szablewski

W piątek 31 marca odbyło się w Trzemeszeńskim Domu Kultu-
ry spotkanie z Panem Krzysztofem Danielewiczem. Autor książki 
„Terroryzm w Afryce” opowiadał o problemach polityczno społecz-
nych w państwach zachodniej Afryki. Choć jest to region świata 
dość odległy od Polski, to w rozwiązywanie konfliktów tam trwa-
jących zaangarzowane są siły pokojowe wielu państw w tym także 
i naszego kraju. Pan Krzysztof uczestniczył własnie w takiej misji 
pokojowej w Mali w Afryce. 

Niech nam współny ogień płonie
...”Sto lat ten ogień płonie w nas.
Jak wici niesie się przez czas,
rozpala serca myśli i czyny.
sto lat nas uczy, jak godnie żyć
w służbie dla ludzi i Ojczyzny”...
hm. Helena Ostaszewska
Azymut Związku Harcerstwa Polskiego zawsze wskazywał 

drogę służby krajowi i ludziom. Żeby tę służbę pełnić, trwać 
na posterunku i „zmieniać świat na lepsze”, trzeba było praco-
wać nad sobą, mieć oczy otwarte i serca wrażliwe na potrzeby i 
krzywdy. To wszystko jest aktualne do dziś. Pomagamy potrze-
bującym np. przygotowujemy paczki żywnościowe na święta. 
Harcerze - tysiące wolontariuszy z puszkami WOŚP kwestowa-
ły od rana do wieczora na ulicach miast i misteczek. Tak było 
też w Trzemesznie. To jest za każdym razem wielki sprawdzian 
postaw obywatelskich, które chcemy kształtować w naszych 
wychowankac. Pokoleniami trwamy i będziemy trwać w brater-
skiej przyjaźni do drugiego człowieka. Związek Harcerstwa Pol-
skiego to wyjątkowa organizacja dzieci, młodzieży i dorosłych 
wzajemnie wspierających swój rozwój w harcerskim zespole. 
Wzajemność relacji, oddziaływanie na siebie bez względu na 
wiek, czy funkcje decydują o wartości metody harcerskiej, Dy-
namika działań wychowawczych do zjawisk społecznych wy-
maga od drużynowych i instruktorów umiejętności korzystania 
z doświadczeń innych osób, z dorobku Związku, by nie powielać 
błędów przeszłości. Zdolność integracji osób, łączenia idei, ko-
rzystania z pomysłów innych ludzi legła u podstaw stworzenia 
harcerstwa, które jest dziś najstarszym - stuletnim - i elitarnym 
ruchem wychowawczym w Polsce. Dziś chcemy usprawnić or-
ganizację, kształcic kadry ZHP promując nasze standardy kur-
sów. Chcemy się rozwijać i jeszcze więcej włączać w pożyteczne 
działania proponowane przez innych, znajdować radość w czy-
nieniu dobra. Pragniemy też wykazywac się większą iniscjatywą 
i pomysłowością nie na rozkaz, lecz z własnej woli. Będąc cały 
czas wiernym zasadom fundamentalnym, harcerskim ideałom, 
trzeba jednak zmienić nieco nasze cele, urealnić je, dostosować 
do zmieniającego się świata zewnętrznego.

Czuwaj!
pwd. Irena Karczewska
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Powitanie wiosny
Nad głowami – śnieżny błękit,
Pod stopami zieleń świeża.
Płyną chmury jak piosenki,
Białe chmury – kłębki pierza! 
    Ptak jak ziemi szara grudka,
   Na błękicie chwali wiosnę.
   Skowronkowa płynie nutka,
   Najpiękniejsza z wszystkich piosnek.
Zima, zima- biała księga,
Moc radości i zachwytów…
Lecz po nowy tom już sięgasz,
Tytuł: Wiosna. Piękny tytuł.
Spragnione ciepła i zieleni dzieci z Przedszkola nr 2 im. Misia 

Uszatka, dużo wcześniej rozpoczęły przygotowania do nadejścia 
wiosny. Dzięki sprzyjającej pogodzie szukały oznak i zwiastunów 
wiosny podczas spacerów i wycieczek. Gdy wreszcie nadszedł ocze-
kiwany dzień 21 marca, dzieci przybyły do przedszkola w dobrych 
nastrojach i pięknych zielonych strojach, aby zaakcentować nadcho-
dzącą porę roku. Dzieci z grupy „Wiewiórki” wraz z wychowaw-
czynią  panią Grażyną Durską,  przygotowały dla wszystkich kole-
żanek i kolegów przedstawienie o tematyce wiosennej pt.: „Wróżki 
pani Wiosny”. Nie zabrakło także kukły „Panny Marzanny”, którą 
wykonały dzieci z grupy „Żabki” wraz z wychowawczynią panią 
Anetą Maj – Jędrzejewską. Po przedstawieniu, barwny korowód 
przedszkolaków kroczył ulicami miasta żegnając zimę i witając 
wiosnę. Tradycje ludowe związane z nadejściem kolejnej pory roku, 
są wszystkim przedszkolakom bardzo dobrze znane i zawsze kulty-
wowane.  Wspólne powitanie wiosny dostarczyło przedszkolakom 
niezapomnianych wrażeń. 

Małgorzata Winiarska

Spotkanie z artystą rzeźbiarzem
     
 …Każdemu z nas Bóg dał talent,
            obdarzył jakąś szczególną zdolnością,
            trzeba ją tylko w sobie odnaleźć
            i dzielić się tą umiejętnością…
W piątek 17 marca dzieci z Przedszkola nr 2 im. Misia Uszatka 

uroczyście obchodziły święto rzeźbiarzy, stolarzy i rzemieślników 
związanych z obróbką drewna. Honorowym gościem przedszko-
laków był pan Jacek Kurant, którego pasją jest rzeźbiarstwo. Pani 
dyrektor Lucyna Korzycka witając pana Jacka zwróciła szczególną 
uwagę na pasję i talent artysty, dzięki którym tworzy przepiękne 
arcydzieła. Nawiązała do umiejętności zdobytych podczas pozna-
wania i doskonalenia umiejętności zawodowych, które przydają się 
w czasie tworzenia rzeźb. Ponieważ pan Jacek z zawodu jest stola-
rzem, a z zamiłowania artystą  i  potrafi z drewna wyczarować nie-
mal wszystko. Każdy najdrobniejszy element jest wykonany bardzo 
starannie  i solidnie, można w nich dostrzec rękę i serce artysty.   
Następnie Karolina Białek i Szymon Nowicki  przeczytali  bardzo 
wzruszający wiersz pt.: „Talenty i pasje”.  To był pierwszy upomi-
nek dla artysty, ale nie jedyny.  Od dzieci i współpracowników  pan 
Jacek  otrzymał:  laurki, chwytak uniwersalny, młotek i dłuto z kru-
chego ciasta , a także owoce ponieważ pan Jacek dba o zdrowie i 
stosuje zasady zdrowego odżywiania.   W dalszej części dzieci z 
oddziałów „Wiewiórki” i „Uszatki” , przygotowane przez wycho-
wawczynie Grażynę  Durską i Małgorzatę Winiarską, przepięknie 
zaprezentowały wiersz J. Tuwima pt. „Stół”. 

W dalszej części głos zabrał pan Jacek, który opowiedział przed-
szkolakom,  skąd   u  niego zamiłowanie do rzeźbiarstwa i dlaczego 
został właśnie stolarzem. Zaprezentował książkę, pt.: „Twórczość” 
Jacek Kurant. Jest to książka, która zawiera fotografie wszystkich 
dzieł artysty. Pan Jacek pokazał dzieciom różnego rodzaju dłuta, 
rylce wykorzystywane w pacy. Przywiezione przez niego rzeźby  
bardzo spowodowały się dzieciom, wzbudziły w nich podziw i za-
chwyt. Przedszkolaki dzięki temu spotkaniu mogły poznać nowy 
zawód oraz dowiedzieć się jak powstaje rzeźba od podstaw. Prze-
piękna kolekcja drewnianych figur wywarła na wszystkich niesa-
mowite wrażenie. Podczas rozmowy dzieci opowiadały o swoich 
pasjach i zamiłowaniach. Kończąc spotkanie pan Jacek obiecał, że 
przeprowadzi mini warsztaty rzeźbiarskie w grupach „Wiewiórki” i 
„Uszatki”.  Z uwagi na wiek przyszłych artystów rzeźbiarzy, mate-
riałem rzeźbiarskim będzie szare mydło. Kończąc spotkanie, dzieci 
podziękowały artyście gromkimi brawami za wspólnie spędzony 
czas i przekazaną wiedzę, na temat pracy stolarza i rzeźbiarza. 

Małgorzata Winiarska

Inspiracje wiosenno-wiel-
kanocne. Prace wykonane 
przez dzieci z najmłodszej 
grupy plastycznej działa-
jącej w Trzemeszeńskim 
Domu Kultury. Zapraszamy 
na zajęcia plastyczne dla 
dzieci w wieku 5-9 lat w 
każdy wtorek o godz. 16, dla 
dzieci w wieku 10-13 lat za-
jęcia odbywają się w każdy 
czwartek o godz. 16.
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Pierwszy w Polsce Szkolny 
Maraton Fit and Jump.

W czwartek 30 marca 2017 roku w hali widowiskowo – sportowej 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Trzemesznie miało miejsce wyjątko-
we wydarzenie – pierwszy w Polsce Szkolny Maraton Fit and Jump.

Gościem specjalnym były Ilona i Milena Krawczyńskie. Siostry  
z nadmierną energią – jak mówią o sobie. Stąd też wziął się pseudo-
nim – Siostry ADiHD. Od najmłodszych lat zawsze razem – razem 
w domu, w szkole, w zespole tanecznym i w pracy.

Ilona – ukończyła dziennikarstwo i komunikację społeczną o spe-
cjalizacji public relations oraz zarządzanie. Miss Ziemi Łódzkiej 
2014 oraz finalistka Miss Polski. Reprezentując Polskę na między-
narodowym konkursie Miss Bikini Universe 2015 w Chinach, zdo-
była tytuł Miss Friendship.

Milena – po studiach choreograficzno – tanecznych oraz peda-
gogice kultury fizycznej i zdrowotnej. Szkoliła się na Broadway’u 
w Nowym Jorku. Obie są prezenterkami telewizji muzycznej 4 fun 
TV oraz zajmują się prowadzeniem firmy Fit and Jump – produ-
kują trampoliny do fitnessu, układają innowacyjne programy tre-
ningowe, posiadają swoje kluby fitness, szkolą instruktorów. Obie 
panie są absolwentkami trzemeszeńskich szkół od przedszkola do 
szkoły średniej. W czasach szkolnych przez 12 lat należały do Ze-
społu Artystycznego „Świerszcze” a próby odbywały się właśnie  
w trzemeszeńskiej hali. Tu też na co dzień uczestniczyły w zaję-
ciach wychowania fizycznego. Obie więc nie ukrywały wzruszenia  
i złożyły wszystkim serdeczne podziękowania za zorganizowanie 
tak fantastycznej imprezy w ich rodzinnym mieście. Podczas uro-
czystego otwarcia imprezy wystąpił zespół „Miód Cytryna” z Po-
znania. To młody i nowoczesny klub funkcjonujący na poznańskim 
rynku od października 2015 roku. Miód Cytryna to dwa kluby fit-
ness – na Górnej Wildzie, nieopodal Starego Browaru oraz na Grun-
waldzie w Marcelin Office Center.

Klub posiada szeroką ofertę zajęć fitness od relaksacyjnych, po-
przez wzmacniające, aż do intensywnie spalających. Znajdziemy 
tam także fitness na trampolinach – Fit and Jump. Jako klub fitness  
z zajęciami na trampolinach pochwalić się może zdobyciem I miejsca 
w Ogólnopolskim Otwartym Turnieju Zespołów Jumping Fitness. 
Zawody miały miejsce 26 listopada 2016 roku w Łodzi. Zarówno 
władze miasta jak i szkoły przygotowały okolicznościowe upomin-
ki i kwiaty dla pań Krawczyńskich oraz wszystkich instruktorek, 
które wsparły organizację maratonu. Do podziękowań przyłączyli 
się także nauczyciele wychowania fizycznego. W imprezie wzięło 
udział ponad 300 osób. Byli to uczniowie trzemeszeńskiego Gim-
nazjum oraz dziesięcioosobowe zespoły ze wszystkich szkół Gminy 
Trzemeszno. Do wspólnej zabawy włączyli się także nauczyciele, 
opiekunowie i rodzice. Maraton trwał dwie godziny i był prowadzo-
ny przez wykwalifikowane instruktorki. Wszystkie panie są absol-
wentkami trzemeszeńskich szkół i na co dzień mają swoje punkty 
Fit and Jump: Natalia Ferenz – Płoszyńska – Fit and Jump Nata-
lia Trzemeszno, Agnieszka Galus – Fit and Jump z Agą Witkowo, 
Klaudia Gałęzewska – Fit and Jump Trzemeszno z Klaudią, Magda-
lena Giza – Fit and Jump Swarzędz, Natalia Graczyk – Fit and Jump 
Łubowo, Jagoda Olejnik – Fit and Jump Łubowo oraz Katarzyna 
Tyblewska – Fit and Jump Pleszew. Na maratonie zagościły również 
instruktorki z Gniezna, reprezentujące Studio Tańca i Ruchu „Eufo-
ria” – Anna Hencelewska i Patrycja Pacholska. Dzięki życzliwości 
wyżej wymienionych osób udało się zgromadzić w jednym miejscu 
aż 120 trampolin co okazało się swego rodzaju rekordem.

Każdy uczestnik otrzymał certyfikat ukończenia maratonu oraz 
upominek. Na koniec wśród wszystkich rozlosowano cenne upo-
minki. To sportowe wydarzenie swoją obecnością zaszczycili: 
Krzysztof Dereziński, Edyta Kubiak, Sławomir Peno, Mariusz Ko-
walczyk, Danuta Derezińska, Sławomir Kupś, Ewa Balcerzak, Jaro-
sław Majewski, Krzysztof Nowak, Danuta i Eugeniusz Szrederowie, 
Elżbieta Krawczyńska, Edyta Koperska, Stanisława Roguszewska, 
Włodzimierz Losik, Bożena Łukiewska i Piotr Zieliński.

Organizatorami tego przedsięwzięcia byli: Gimnazjum w Trze-
mesznie, Urząd Miejski Trzemeszna oraz trzemeszeński OSiR. 
Patronat honorowy nad imprezą objął Burmistrz Trzemeszna 
Krzysztof Dereziński. Impreza mogła się odbyć dzięki pracy i zaan-
gażowaniu wielu osób i instytucji. W organizację włączyło się całe 
grono pedagogiczne Gimnazjum w Trzemesznie, Rada Rodziców, 
pracownicy OSiR Trzemeszno oraz OSRiR Mogilno, Dom Kultury 
Mogilno i Drukarnia Majorczyk Gniezno. Wsparcia finansowego 
udzielili sponsorzy – Firma Paroc S.A., Colway oraz Veralia Polska 
Sp. z o. o. Medycznie imprezę zabezpieczyli – Elżbieta Hapońska  
i Rafał Lukstaedt. Obsługą muzyczną zajął się Jakub Kierczyński  
i Paweł Pluta.

Równocześnie z maratonem toczyła się międzyklasowa rywali-
zacja w ramach Szkolnego Święta Sportu. Nauczyciele wychowa-
nia fizycznego przygotowali kilka prostych konkurencji, a każda z 
nich związana była ze skokami. Uczniowie zmierzyli się z quizem, 
który zawierał 30 pytań testowych. Dotyczyły one „skocznych” 
dyscyplin, konkurencji i zawodników. Były też pytania na temat 
Sióstr ADiHD oraz Fit and Jump. Następnie odbył się skok w dal 
z miejsca, wyskok dosiężny, bieg z przeszkodami oraz drużynowy 

konkurs skoków narciarskich. Poza zaciętą rywalizacją była też spo-
ra dawka dobrej zabawy. Ostatecznie najlepiej wypadła klasa 3 D i 
to ona otrzymała puchar przechodni Dyrektora Sławomira Kupsia. 
Na drugim miejscu znalazł się zespół klasy 2 C, trzecia była ekipa  
z klasy 3 B.

Atmosfera była nieziemska – moc energii, emocji i wzruszeń. 
Skrzydeł dodawało niesamowite zaangażowanie uczestników mara-
tonu. W stu procentach sprawdziło się też powiedzenie, że wszystko 
jest możliwe jak się bardzo chce. Był czas na zdjęcia i autografy. 
Gimnazjalistki zadbały o odpowiednie fryzury – dwa warkocze do-
bierańce, takie w jakich często występują Siostry ADiHD. Na za-
kończenie wystąpiła grupa naszych uczennic, która pod okiem pani 
Klaudii Gałęzewskiej przygotowała krótki układ na trampolinach.

SERDECZNE PODZIĘKOWANIA DLA WSZYSTKICH :-)
Marzena Stankowska

Warsztaty Wielkanocne z Placówką 
Wsparcia Dziennego w Trzemesznie.

1 marca z ekipą z młodszej grupy dzieci Placówki Wsparcia 
Dziennego w Trzemesznie wybraliśmy się na wyprawę edukacyjną 
do Muzeum Ziemi Mogileńskiej w Chabsku gdzie Dyrektor placów-
ki p. Jan Szymański przygotował dla nas Warsztaty Wielkanocne. 

Zajęcia prowadziła dla nas p. Lucyna, która na co dzień pracuje 
w muzeum w Chabsku. W czasie warsztatów podopieczni zapoznali 
się z tradycjami i obrzędami wielkanocnymi oraz mieli okazję wy-
konania własnych ozdób m.in. pisanek. Część grupy wykonywała 
pisanki metodą tradycyjną zdobiąc ugotowane jajka roztopionym 
woskiem a część grupy ozdabiała specjalne jajka styropianowe. 
Oczywiście po wykonaniu swoich zadań grupy się zamieniły. We-
sołej atmosferze nie było końca a zajęcia z rękodzieła sprawiły nam 
wszystkim bardzo dużo frajdy. Na zakończenie naszych warszta-
tów, na terenie znajdującym się przy muzeum uczestnicy szukali 
tradycyjnego „zająca”, który w sekretnych miejscach pozostawił dla 
nich słodkie niespodzianki. Końcowy akcent, który odbywał się na 
świeżym powietrzu w połączeniu ze słoneczkiem, które tego dnia 
przygrzewało sprawił, że wokół zrobiło się wiosennie, radośnie  
i prawie wielkanocnie!
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Miesiąc marzec rozpoczęliśmy hucznym świętowaniem Dnia 
Kobiet. Męska część naszego Ośrodka wykazała się talentem ak-
torskim, przygotowali oni fantastyczny występ, który rozśmie-
szył nas do łez, ale momentami też wzruszył. Nie zabrakło pre-
zentów, kwiatów, słodkości i ciepłych życzeń od serca. Tego dnia 
poczułyśmy się bardzo wyjątkowo, dziękujemy. Prawdę mówiąc, 
świętowanie zaczęło się już dzień wcześniej, ponieważ 7 marca 
odwiedzili nasz uczniowie naszego gimnazjum. Przyszli do nas z 
występem artystycznym. Krótkie scenki ukazujące relacje dam-
sko-męskie rozbawiły nas, a wykonywane przez nich wersje po-
pularnych piosenek sprawiły, że mieliśmy ciarki. Dziękujemy za 
odwiedziny.

Ostatnio trochę brakowało nam wspólnych wycieczek, bo zima 
nie za bardzo sprzyja takim wypadom. Jednak w marcu grupa 
chętnych osób wybrała się do kina „Węgrzyn” w Mogilnie. Przy-
jemna atmosfera, dobra komedia, miłe towarzystwo – czyli dzień 
zaliczamy do udanych.

Tę piękną pogodę, która zawitała do nas na początku kwietnia 
zawdzięczacie nam. Wiecie o tym? Na powitanie wiosny przygo-
towaliśmy dzień pełen wrażeń i ostro pracowaliśmy, żeby sku-
tecznie przegonić zimę. Najpierw odbyła się pogadanka o wio-
śnie oraz o zdrowym odżywianiu. Wykonaliśmy plakat pełen 
pyszności i rozwiązywaliśmy zagadki. Potem zmierzyliśmy się 
w konkurencjach sportowych ćwiczących celność, orientację i 
prawidłowe przekazywanie informacji. Następnie przyszła pora 
na odpoczynek przy stołach, a konkretniej na przygotowanie 
kolorowych kanapek z podanych składników. Tutaj można było 
wykazać się kreatywnością, wiosenne kolory i smaki zachęcają 
przecież do eksperymentów. Wszystko zniknęło błyskawicznie, 
nawet jury nie miało szans ocenić tego, co powstało. Nie mogli-
byśmy spokojnie powitać wiosny bez prawidłowego przegonienia 
zimy. Wykonaliśmy więc jeszcze Pannę Marzannę z naturalnych 
materiałów i poszliśmy na krótki spacer, żeby zniszczyć ją do-
szczętnie w naszym ogrodzie. Nie został po niej nawet ślad.

Teraz widzicie więc, że skutecznie przepędziliśmy mroźną i 
wietrzną pogodę. Dzięki temu możemy już na dobre rozpocząć 
prace w ogrodzie – zasadzić nowe gatunki drzewek i kwiatów, 
rozplanować sadzenie warzyw, owoców i ziół. Już mamy głowę 
pełną pomysłów na rozbudowanie i urozmaicenie naszego ogro-
du, więc zabieramy się do pracy, aby wykorzystać każdy słonecz-
ny dzień.

Środowiskowy Dom Samopomocy informujeZajęcia edukacyjne. „Pożar? Wiem 
co robić!” w PWD Trzemeszno

 
Wielkimi krokami zbliża się okres letni, kiedy to wszędzie zagości 
ciepło i miła, radosna atmosfera. Jednak prócz „przyjemności” z 
tym związanych zwiększa się także niebezpieczeństwo zaistnie-
nia zdarzeń niebezpiecznych. W związku z tym w PWD posta-
nowiliśmy przygotować młodzież na niebezpieczeństwa związane 
z możliwością wystąpienia pożaru. Zajęcia, które przeprowadziła 
dla nas pani Dominika oraz Pan Piotr miały na celu kształtowanie 
nawyków bezpiecznego zachowania się dzieci w sytuacjach zagro-
żenia pożarem, jak również prawidłowych zachowań w celu zapo-
biegania niebezpiecznym sytuacjom. Ćwiczenia przeprowadzone 
podczas naszego spotkania miały na celu wykształcenie prawidło-
wych postaw, by po takich właśnie zajęciach podopieczni wiedzieli 
jakie są skutki pożaru oraz jak należy zachować się w sytuacji za-
uważenia ognia lub dymu.

Instruktorzy przeprowadzili także symulację wydarzenia pod-
czas, którego mógł wystąpić pożar, aby sprawdzić ile osób zna 
numery alarmowe i czy wiedzą one, że nie można dzwonić na 
alarmowe numery dla zabawy. Grupa podczas zajęć rozpoznawała 
znaki informacyjne często niezauważane a informujące o drogach 
ewakuacji i miejscach znajdowania sprzętu pożarniczego.

Zajęcia miały także na celu wykształcenie prawidłowych postaw 
i właściwych zachowań w czasie ewakuacji w budynkach uży-
teczność publicznej (także PWD) jak i w domu oraz w miejscach 
uznawanych za przestrzenie otwarte. Młodzież została także przy-
gotowana, aby potrafiła z odpowiednim wyprzedzeniem dostrzec 
zbliżające się niebezpieczeństwa.
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Ekologiczny rajd rowerowy  
w PWD Trzemeszno 
Pierwsze nieśmiałe oznaki nadchodzącej prawdziwej wiosny 
mamy już za sobą, tym samym oficjalnie możemy uznać - sezon 
wycieczek rowerowych jako otwarty.
Pierwszą tegoroczną mini wyprawę rowerową odbyliśmy trady-
cyjnie już na Gołąbki. W harmonogramie naszej wyprawy jak 
co roku zaplanowaliśmy sprzątanie okolicy - abyśmy po okresie 
zimowym mogli zrobić coś dla naszego środowiska naturalnego, 
na łonie którego tak lubimy odpoczywać. Niestety ze smutkiem 
musimy stwierdzić, że śmieci tej wiosny jest zdecydowanie więcej 
a niżeli w latach poprzednich. Schronienia podobnie jak w latach 
ubiegłych udzielili nam wspaniali właściciele z Ośrodka Wypo-
czynkowego „Jutrzenka” w Gołąbkach. Przygotowali oni dla nas 
tradycyjnie już ciepły posiłek połączony z pyszną herbatą. Miłe 
chwile spędziliśmy także przy pierwszym w tym roku ognisku, 
przy którym mieliśmy okazję smażyć kiełbaski. Przyjemne z 
pożytecznym wywołuje zawsze bardzo przyjemne reakcje grupy, 
podobnie było i tym razem. Rajd był kolejną okazją do wykorzy-
stania sprzętu rowerowego przekazanego nam nieodpłatnie przez 
Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Kierowców w Poznaniu. 
Bardzo dziękujemy wszystkim zaangażowanym uczestnikom 
naszego wyjazdu za dobrą energię a Państwu Skrzypczakom za 
gościnę w „Jutrzence”, w której chwile spędzone zawsze pozy-
tywnie wpływają na „pojemność” witalnych akumulatorów.

Wiosna już przyszla  fot. Piotr Talaga

Dzień Kobiet w Miatach 
Dnia 10.03. w świetlicy wiejskiej w Miatach spotkały się kobiety 

z okazji Dnia Kobiet. Na początku pani sołtys życzyła paniom dużo 
zdrowia i dużo szczęścia. Następnie dwaj chłopcy Marcel i Igor re-
cytowali wiersze i złożyli paniom życzenia oraz wręczyli po symbo-
licznym kwiatku. Na tym spotkaniu nie zabrakło również słodkości, 
jedzenia oraz lampki wina. Z okazji tego święta panie mogły sobie 
porozmawiać i miło spędzić razem swój wolny czas. 

Dobry wieczór Trzemeszno
fot. Michał Świątek
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Konkurs ,, I ty możesz zostać autorem celnej fraszki”
Po raz kolejny uczniowie klas szóstych, w których drzemią lite-
rackie talenty, mogli wziąć udział w szkolnym konkursie „ I ty 
możesz zostać autorem celnej fraszki”.
Jury, biorąc  pod uwagę, przede wszystkim, cechy tego gatunku 
literackiego, oryginalność  i poprawność językową, wyłoniło 
zwycięzców: 
miejsce I   -  Jacek Kierczyński - kl.VIa
miejsce II  -  Kinga Liberkowska, Julia Gąsiorowska i Wiktoria 
Kachniarz –  zespół autorek z kl. VIa                                  
miejsce III - Julia Liszkowska i Agata Starczewska -  kl. VIb
miejsce IV – Wiktoria Michalak i Daria Kłysz – kl. VIb

„Exlibris – znak własnościowy książki”
W ramach programu propagującego rozwój czytelnictwa w naszej 
szkole ogłoszony został konkurs plastyczny pt: „EX LIBRIS – 
znak własnościowy książki”. Skierowany był on  do uczniów klas 
drugich i trzecich. Spośród dwudziestu trzech prac wybrano trzy 
najpiękniejsze:
 miejsce I - Marta Średzińska – kl.II c
miejsce II -  Marta Labuda – kl.II c
miejsce III -  Antonina Matela – kl.II c
Uczennice jako nagrody  otrzymały dyplomy i zeszyty.
Organizatorkami konkursu były panie: Wioletta Tomaszewska, 
Dorota Skazińska, Dorota Stube.

Dzień Myśli Braterskiej
22 lutego w auli naszej szkoły odbyło się spotkanie harcerzy  
i zuchów gminy Trzemeszno z okazji Dnia Myśli Braterskiej.   
W spotkaniu uczestniczyli również członkowie Harcerskiego 
Kręgu Seniora.  Komendant Stanisława Szymańska dokonała pod-
sumowania akcji miejsko – gminnego 25. Finału WOŚP w Trze-
mesznie.  Harcerze przypomnieli życiorys Roberta Baden Powella 
– twórcy skautingu.  Nie zabrakło życzeń dla harcerzy i harcerskiej 
grochówki. Spotkanie zakończyło się zabawami integracyjnymi  
i dyskoteką.      

O programie propagującym rozwój czytelnictwa 
w naszej szkole    
W I półroczu do projektu czytelniczego włączyło się jedenaścio-
ro  nauczycieli, wychowawców klas I – III oraz wychowawców 
świetlicy szkolnej. 
Podczas zajęć uczniowie przygotowywali się do konkursów 
recytatorskich  wybierając  odpowiednie teksty oraz trenując 
piękną recytację wierszy. Omawiali lektury, oglądali filmy na ich  
podstawie. Były organizowane wyjścia do biblioteki szkolnej oraz 
miejskiej. Uczniowie czterech klas założyli „dzienniczki lektur”, 
aby w ten sposób rywalizować pomiędzy sobą w ilości przeczy-
tanych książek. W kręgu zainteresowań znalazły się też legendy 
dotyczące wielu polskich miast wzbogacające wiedzę uczniów z 
zakresu historii naszej ojczyzny. Klasy trzecie  omawiając lekturę 
„Z Nelą przez kontynenty” poznawały różne ciekawe zakątki 
świata, poszerzały swoją wiedzę o krainach geograficznych, zwy-
czajach ludzi, zwierzętach i roślinach występujących w  różnych 
strefach klimatycznych.

Moja  baśń 
3 marca odbył się  w klasie IVb  konkurs na najpiękniejszą baśń 
spośród ułożonych przez uczniów. Wszystkie historie  były ory-
ginalne, lecz tylko trzy z nich mogły zająć miejsce „ na podium”. 
Autorami najciekawszych baśni są: Oliwia Kos, Jakub Brzewiński 
oraz Kacper Górny. Gratulujemy!

Konkurs plastyczny „Z bohaterami Astrid Lindgren”
Dnia 3 marca 2017 r. odbył się gminny konkurs plastyczny  
„Z bohaterami Astrid Lindgren”, który zorganizowała Biblioteka 
Publiczna w Trzemesznie. Uczniowie klas trzecich mieli za zada-
nie wykonać pracę przedstawiającą ulubionego bohatera książek 
„Dzieci z Bullerbyn” lub „Bracia Lwie Serce”. W konkursie wzięło 
udział po dziesięcioro  uczestników ze szkół SP 1,  SP 2  i SP 
Kruchowo.
Wyniki przedstawiają się następująco:
1 miejsce - Wiktor Kubacki – SP Kruchowo
2 miejsce - Nikola Wiśniewska kl. III a – SP 1
3 miejsce - Vanessa Majchrzak kl. III c – SP 1
Wyróżnienia:
Szymon Wiśniewski- SP Kruchowo
Igor Szczepankiewicz kl. III c – SP 1

Wiadomości zebrał szkolny  zespół  redakcyjny: Jacek Kierczyński, 
Aleksandra Jędrzejczak, Kamil Karaczun, Tomasz Giza

Foto. p. K. Kulik,  p. D. Skazińska, p. D. Stube
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POWITALIŚMY WIOSNĘ!
Tradycyjnie 21 marca powitaliśmy kalendarzową wiosnę. Organi-
zatorem uroczystości był Samorząd Uczniowski wraz z opiekunka-
mi: p. Teresą Górną i p. Renatą Gezellą – Figaj. Konferansjerkami 
były: Malwina Frelich z kl. IV a i Sandra Walczak z kl. V.
Uroczystość rozpoczęła się od występu szkolnego zespołu ta-
necznego „Iskierki”, następnie przeprowadzony został konkurs 
na najładniej recytującą i śpiewającą klasę. W kategorii klas I-III 
zwyciężyła klasa II a, a w kategorii klas IV –VI klasa V.
 Odbył się również pokaz szkolnej mody wiosennej na sezon 2017, 
podczas którego jury wytypowało następujących zwycięzców: Fi-
lip Jankowski z kl. I, Anna Michalak z kl. II a, Agata Bartkowiak z 
kl. II b, Oskar Paluch z kl. III a, Julia Walkowska z kl. III b, Micha-
lina Zebel z kl. IV a, Paweł Nowicki z kl. IV b i Natalia Kaszuba z 
kl. V. Uroczystość zakończyła się tradycyjnym pożegnaniem zimy 
i spaleniem marzanny.  W skład jury weszły panie: Anna Woło-
wicz, Agnieszka Majerowicz, Joanna Frelich i Lidia Krerowicz. 
Wszystkie nagrody zostały ufundowane przez Radę Rodziców.

KONKURS PLASTYCZNY NA PORTRET KOTA 
Uczniowie w wyniku głosowania wyłonili najlepsze prace pla-
styczne w konkursie ogłoszonym z okazji Światowego Dnia Kota
I miejsce - Julia Walczak - klasa IIa
II miejsce - Dominika Płachcińska - klasa IIIa 
III miejsce - Patryk Fojucik -  klasa VI
IV miejsce - Dominika Olejniczak - klasa V
 Antonina Burda - klasa IIIa
V miejsce - Agata Kaszuba - klasa IIIa
 Patrycja Skrzypczak - klasa VI
 Artur Witczak - klasa VI
 Julia Skonieczna - klasa IIa
 Wiktoria Rożek - klasa IVa

WARSZTATY WIELKANOCNE W MUZEUM
Dnia 30 marca 2017 r. uczniowie klasy III a wraz z wychowawcą 
wzięli udział w Warsztatach Wielkanocnych w Muzeum Ziemi 
Mogileńskiej w Chabsku. W czasie zajęć dzieci zapoznały się  
z tradycjami i obrzędami wielkanocnymi oraz wykonywały 
własne  ozdoby: palmy wielkanocne oraz zajączka wielkanocnego. 
Do wykonania ozdób dzieci wykorzystały kolorowy papier, bibułę 
oraz naturalne rośliny tj. bukszpan i bazie. Na zakończenie warsz-
tatów uczniowie  zostali nagrodzeni słodką niespodzianką  w po-
staci „szukania zająca” na terenie muzeum. Wszyscy zadowoleni,  
z własnoręcznie wykonanymi ozdobami i czekoladowymi zającz-
kami wrócili do szkoły. Warsztaty dały dzieciom wiele niezapo-
mnianych wrażeń.

FIT AND JUMP
30 marca 2017 r. uczennice z naszej szkoły wzięły udział  
w pierwszym w Polsce Szkolnym Maratonie „Fit and Jump”. 
Impreza odbyła się w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Trzemesz-
nie. Organizatorem było Gimnazjum w Trzemesznie. Naszą szkołę 
reprezentowały : Natalia Szczepankiewicz, Patrycja Skrzypczak, 
Patrycja Nowak, Marcelina Małek, Roksana Marciniak, Weronika 
Wojtaszak, Aleksandra Rumianowska, Zofia Libner, Dominika 
Wegner, Wiktoria Nowicka. 
Uczestniczki otrzymały na pamiątkę dyplomy i drobne upominki.

„PALIĆ, NIE PALIĆ – OTO JEST PYTANIE?”
Dnia 30.03.2017 r. podsumowano etap szkolny konkursu plastycz-
nego  „Palić, nie palić – oto jest pytanie?”.  Zadnie konkursowe 
polegało na samodzielnym opracowaniu rebusu           z hasłem 
promującym niepalenie. Konkurs skierowany  był do uczniów 
klasy V.
  Prace plastyczne przygotowali: Wiktoria Nowicka, Dominika 
Olejniczak, Aleksandra Rumianowska, Sandra Walczak, Dominika 
Wegner, Mateusz Kozłowski i  Kacper Pietraszewski. 

  I miejsce zajęła praca Aleksandry Rumianowskiej. Została ona 
przesłana do Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w 
Gnieźnie i weźmie udział w etapie powiatowym konkursu. 
Pozostałe wyniki:
II. miejsce – Dominika Olejniczak 
                    Dominika Wegner 
III. miejsce – Wiktoria Nowicka 
Konkurs przeprowadziły: p. Renata Gezella – Figaj i p. Agnieszka 
Słowińska Kaszyńska.

WIOSENNY KONKURS RECYTATORSKI
Dnia 30.03.2017 r. w naszej szkole odbył się Wiosenny Konkurs 
Recytatorski. Wzięło w nim udział 25 uczestników, którzy ocenia-
ni byli w kategorii klas I –III oraz IV– VI.
Uczniowie przedstawili zróżnicowany repertuar.  Każdy z uczest-
ników był przygotowany do swojego występu perfekcyjnie, więc  
zgromadzeni w sali widzowie miło i ciekawie spędzili ten czas, 
lecz jury miało tym trudniejsze zadanie. 
Oto wyniki:
KLASY I – III
I.   Martyna Napiątek, Julia Walczak
II.  Agata Bartkowiak, Agnieszka Czarny
III. Jakub Olejniczak, Michał Walczak
KLASY IV – VI
I.   Wiktoria Nowicka 
II.  Malwina Frelich, Wiktoria Rożek
III. Natalia Kaszuba, Dominika Wegner 
Wszyscy laureaci, jak i pozostali uczestnicy otrzymali nagrody  
i pamiątkowe dyplomy. Konkurs zorganizowały i przeprowadziły: 
p. Maria Dombek, p. Anna Kulczycka Wiśniewska, p. Anna Woło-
wicz oraz p. Renata Gezella - Figaj.
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„Kochać kobiety”, czyli jak świętowano Dzień Kobiet
    Z okazji Dnia Kobiet członkowie koła teatralnego „Cztery 
żywioły” oraz chóru „Kantata” przygotowali program artystyczny 
pt. ”Kochać kobiety”. 8 marca młodzież wystąpiła przed  emeryto-
wanymi nauczycielami oraz społecznością Gimnazjum. Zaproszeni 
goście, dyrekcja, nauczyciele i uczniowie mieli okazję zobaczyć 
członków koła i chóru podczas prezentacji zabawnych scenek po-
kazujących relacje damsko – męskie oraz śpiewu znanych  
i lubianych piosenek.
   Ze względu na rekolekcje wielkopostne, które odbywały się  
od 6 do 8 marca, dalsze świętowanie przeniesiono na 13 marca. 
Chłopcy siedmiu klas przedstawili swoją wizję kobiecego stroju. 
Były to tradycyjne stroje kobiece ( sukienki, spódnice ), ozdo-
by, takie jak korale czy pierścionki,  a także finezyjne fryzury 
( najczęściej peruki) i makijaż, którym poszczycić mogłaby się 
niejedna kobieta. Wspólna zabawa przybrała formę konkursu w 
ramach „Świętujemy z Klasą”. Pod uwagę wzięto liczbę przebra-
nych chłopców  
w poszczególnych klasach. Oto wyniki klasyfikacji: 1 miejsce –  
2 B i 2 D, 2 miejsce – 3 B, 3 miejsce – 1 A, a kolejne – 1 C, 1 B 
i 2 A. Męska część społeczności uczniowskiej, reprezentowana 
przez członków Samorządu Szkolnego – Eryka Chojnackiego, To-
masza Kozłowskiego i Pawła Plutę, przygotowała okolicznościowe 
życzenia oraz słodkie upominki dla wszystkich przedstawicielek 
płci pięknej w szkole.

Spotkanie z poezją miłosną
 ,,Spotkanie z poezją miłosną” przygotowane przez p. Elżbietę Bart-
kowską, p. Kamilę Wesołowską i p. Natalię Woźniak miało miejsce 
w auli ZSOiZ 23 marca. W montażu słowno-muzycznym udział 
wzięli trzemeszeńscy gimnazjaliści oraz uczniowie z Gimnazjum  
Zespołu Szkół  w Kruchowie wraz z nauczycielką p. Alicją Michalik. 
Dyrekcja szkoły oraz zaproszeni goście wysłuchali  wierszy i piose-
nek, których tematem była oczywiście miłość. Wśród recytowanych 
utworów poetyckich znalazły się te napisane przez Adama Mickie-
wicza, Wisławę Szymborską, Halinę Poświatowską, Marię Pawli-
kowską-Jasnorzewską oraz ks. Jana Twardowskiego. Chór „Kantata” 
zaśpiewał znane wszystkim ,,Miłość ci wszystko wybaczy”, ,,Sen o 
Wiktorii”, ,,Niech mówią, że to nie jest miłość”, ,,Czas nie będzie na 
nas czekał”. 

Liczba  π po nocach mi się śni …
To slogan z jednego z kilkudziesięciu plakatów, które pojawiły się 
w szkole z okazji kolejnego Światowego Dnia Liczby π obchodzo-
nego zawsze 14 marca. Od samego rana po szkole unosił się zapach 
π-ciast serwowanych w kawiarence „u π”, a wszyscy uczniowie 
przygotowali dla siebie okolicznościowe kotyliony. Uczniowie klas 
drugich wzięli udział w konkursie wiedzy o liczbie π. Zwycięzcą 
została Edyta Bednarek z klasy II d, która bezbłędnie rozwiązała 
test. Miejsce drugie zajęła Malwina Grylewicz z klasy II a i Jagna 
Jatczak z klasy II d. Trzecie miejsce przypadło w udziale Patrycji 
Bagińskiej z klasy II b, Hubertowi Kuchcie i Michałowi  Wojcie-
chowskiemu z klasy II a oraz Kacprowi Kiedrowskiemu z klasy  
II d. Klasa III c przygotowała klasowy konkurs dotyczący tematyki 
liczby π. Uczniowie nie zapomnieli o mieszkańcach Trzemeszna, 
częstując ich ciastem. W tak atrakcyjny przebieg dnia ludolfiny za-
angażowali się wszyscy uczniowie oraz wielu rodziców. Natomiast 
inicjatorkami i organizatorkami były nauczycielki matematyki.

Dzień Sportu
Równocześnie z maratonem toczyła się międzyklasowa rywaliza-
cja w ramach Szkolnego Święta Sportu. Nauczyciele wychowania 
fizycznego przygotowali kilka prostych konkurencji, a każda z 
nich związana była ze skokami. Uczniowie zmierzyli się z qu-
izem, który zawierał 30 pytań testowych. Dotyczyły one „skocz-
nych” dyscyplin, konkurencji i zawodników. Były też pytania 
na temat Sióstr ADiHD oraz Fit and Jump. Następnie odbył się 
skok w dal z miejsca, wyskok dosiężny, bieg z przeszkodami oraz 
drużynowy konkurs skoków narciarskich. Poza zaciętą rywaliza-
cją była też spora dawka dobrej zabawy. Ostatecznie najlepiej wy-
padła klasa 3 D i to ona otrzymała puchar przechodni Dyrektora 
Sławomira Kupsia. Na drugim miejscu znalazł się zespół klasy  
2 C, trzecia była ekipa z klasy 3 B.
Atmosfera była nieziemska – moc energii, emocji i wzruszeń. 
Skrzydeł dodawało niesamowite zaangażowanie uczestników 
maratonu. W stu procentach sprawdziło się też powiedzenie, że 
wszystko jest możliwe jak się bardzo chce. Był czas na zdjęcia  
i autografy. Na zakończenie wystąpiła grupa gimnazjalistek, która 
pod okiem pani Klaudii Gałęzewskiej przygotowała krótki układ 
na trampolinach.
Relację z tego wydarzenia przygotowała p. M. Stankowska

Konkurs Wiedzy o Prawie
24 marca odbył się Konkurs Wiedzy o Prawie zorganizowany 
przez Krajową  Izbę  Radców  Prawnych w Poznaniu. Składał 
się on z dwóch części. Żeby przejść do etapu ustnego, należało 
uzyskać 70% możliwych do zdobycia 50 punktów. Udało się to 
sześciu osobom. W części ustnej uczestnicy losowali po jednym 
pytaniu i przygotowywali się do odpowiedzi. Po zliczeniu punk-
tów z obydwu etapów do zmagań w Poznaniu zakwalifikowali się: 
E.Chojnacki z I C,  J. Gerke z III D  i J. Jatczak z II D. Gratulujemy 
i życzymy sukcesów!

Dzień Wiosny
Wiosnę w tym roku powitaliśmy na wesoło. Tydzień wcześniej 
przewodniczący klas wylosowali tematy kostiumów, w które mieli 
się przebrać uczniowie. I tak były to: Powróćmy jak za dawnych 
lat, Służby mundurowe, Kraj Kwitnącej Wiśni, Klasowe ZOO, 
Sportowy Mix, Dziki Zachód, Aleja Gwiazd, W rytmie disco, 
Hawajska gorączka, Bal u królowej, Piżama party, Gwiezdne 
Wojny, Mieszanka narodowa. Trzeba przyznać, że większość osób 
z wielkim zaangażowaniem podeszła do realizacji pomysłu takiego  
świętowania powitania wiosny.
Redakcja: J. Durlak, K. Kuś, O. Liberkowska, K. Lis,  
M. Wiśniewski, W. Zaręba; opiekun – I. Łaniecka-v. Gierschewski.
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ULOTKA

Matematyka bez tajemnic? Tylko dla wybranych!
31 marca 2017 r. w I LO w Gnieźnie miał miejsce Dzień z Ma-

tematyką, w ramach którego odbyły się konkursy SUPERMA-
TURZYSTA i MISTRZOSTWA POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO  
W SUDOKU. Naszą Szkołę reprezentowało 15 uczniów.

W konkursie SUPERMATURZYSTA w kategorii poziom roz-
szerzony JULIAN WYRKOWSKI z kl. IIIa LO pokonał wszyst-
kich uczestników i zajął I miejsce.

Nagrodzony został także OSKAR SURÓWKA /również uczeń 
ZSOiZ w Trzemesznie/, który zajął III miejsce w SUPERMATE-
MATYKU w kategorii LO klas II i zakwalifikował się do etapu 
wojewódzkiego. Jak widać, Julek ma godnego następcę.

Uczniów przygotowała pani Aurelia Tycka – Witek.
Laureatom i wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy  

i życzymy dalszych sukcesów.
Wiadomość z ostatniej chwili: w konkursie organizowanym 

przez Politechnikę Warszawską dla uczniów szkół średnich Ju-
lek po zakończeniu części komputerowej otrzymał 100% punk-
tów   i tym samym znalazł się w elitarnej grupie 24  osób, które 
uzyskały najwyższy wynik. Sukces otworzył mu drogę do półfi-
nału 1 kwietnia, po którym awansował do finału mającego od-
być się na warszawskiej uczelni 8 kwietnia. Wierzymy, że Julian 
przybędzie ze stolicy z tarczą, czego mu z całego serca życzymy. 
Warto dodać, iż w konkursie wzięło udział 150 uczniów z całego 
kraju pasjonujących się królową nauk.

Anonimowy? Alkoholik 
2 kwietnia naszą Szkołę odwiedził Anonimowy Alkoholik. 
Młodzież, gdy dowiedziała się o spotkaniu, zebrała się w jednej 
z sal z zamiarem grzecznego przeczekania kolejnej nudnej 
lekcji wychowawczej, której tematem były używki. 
Lekcja szybko okazała się być nieco krępująca, lecz również 
bardzo ciekawa. Mężczyzna opowiadał bowiem o swoich prze-
życiach z alkoholem i problemach, z jakimi przyszło  
mu się zmierzyć przez wszystkie lata nadużywania alkoholu. 
Uczniowie poznali ciemniejsze strony tego nałogu, których 
nikt świadomy swoich zachowań nie chciałby doświadczyć na 
własnej skórze. Padło kilka ciekawych pytań, na które uzyska-
li wyczerpujące odpowiedzi. W lekcję włączyli się nie tylko 
uczniowie, ale również nauczyciele. 
Alkoholik pozostanie alkoholikiem już przez całe życie, ale 
nasz gość jest dowodem, że nad wszystkim idzie zapanować, 
jeżeli uzyska się odpowiednią pomoc. Parafrazując jego słowa: 
wszystko jest dla ludzi, ale z umiarem. 
Z pewnością wielu uczniów zapamięta tę godzinę i będzie bar-
dziej świadomie podchodzić do kwestii spożywania alkoholu, 
gdyż co innego jest słyszeć takie rzeczy z mediów, a co innego 
z ust osoby, której dotknął ten problem. 

Oktawian Jasudowicz

KRÓTKIE SPIeCIE 
6-8.03 – rekolekcje wielkopostne; dla kl. III również konsultacje 
przed maturą. 
3.03 – kolejny wieczór z siatkówką – samorząd nas rozpieszcza!
6.03 – promocja zdrowia z przygotowanymi przez III a przepysz-
nymi potrawami – kto nie jadł, niech żałuje!
7.03 – I a LO w konkursie Matematyka bez granic. Czekamy na 
wyniki.
8.03 – otwarcie nowej sali chemicznej – aż chce się uczyć!
         – odejście na emeryturę Pani Danusi Wieczorek… Będziemy 
tęsknić!!!
10.03 – zakupienie nowego sprzętu sportowego z pieniędzy ze 
sklepiku – ciężka praca się opłaca!
16.03 – Kangur Matematyczny 
17.03 – pobór krwi w Szkole – warto pomagać! 
         – ponownie wieczór z siatkówką
21.03 – Dzień Wiosny – wreszcie!
30.03 – maraton Fit and Jump – podziękowania dla Gimnazjum  
za zaproszenie!
           – Julian Wyrkowski z III a finalistą Powszechnego Interne-
towego Konkursu dla szkół średnich z matematyki. Gratulacje  
i powodzenia w Warszawie! 
31.03 – konkurs matematyczny w Gnieźnie i kolejna wygrana 
Juliana!
           – wieczór z siatkówką – już trzeci w tym miesiącu!
TO BYŁ DOBRY MIESIĄC.

JEDEN Z NAJPIĘKNIEJSZYCH DNI…

We wtorek 21 marca – zgodnie z tradycją – uczniowie 
ZSOiZ w Trzemesznie przywitali pierwszy dzień wiosny, 
przebierając się w różnorodne stroje. Wielu z nas 
wykazało się pomysłowością  i oryginalnością. Niektórzy 
odważyli się nawet zastąpić nauczycieli – zamienili 
się z nimi rolami i poprowadzili zajęcia. Lekcje tego 
dnia przebiegły przyjemniej i szybciej również dzięki 
dopisującej pogodzie i ogólnie panującej radości,  
że zima odchodzi już w siną dal…  KL

Co łączy nas z… ołówkiem?
Tegoroczne rekolekcje wielkopostne odbyły się nieco wcze-

śniej niż poprzednimi laty, bo od 6 do 8 marca. Przeprowadził 
je diecezjalny duszpasterz młodzieży – ks. Wojciech Orzechow-
ski, z którym wywiad zamieszczamy poniżej. Mówił przystęp-
nym młodzieżowym językiem, dzięki czemu Jego nauka dotarła 
do wszystkich. Ksiądz często sięgał po gitarę oraz różne rekwi-
zyty i przykłady z życia,  co również podnosiło atrakcyjność 
przekazu słowa. Pokazał nam, że miłość do Boga to relacja,   
w której, podobnie jak z człowiekiem, ważne jest, aby o Nim usły-
szeć, spotkać się, poznać Go i chcieć być razem już na zawsze…                                                                                                                                          
A co łączy nas z tytułowym ołówkiem? Ołówek stał się boha-
terem jednej z historii opowiedzianych przez rekolekcjonistę, 
której zapewne nie da się zapomnieć, bowiem przypominać ją 
sobie będziemy, ilekroć spojrzymy na ołówek. Otóż wspomniany 
ołówek otrzymał kilka cennych rad od umierającego człowieka 
– była to, jak się okaże, niezwykła mądrość życia.  Miał uwa-
żać szczególnie na to, w czyich znajdzie się rękach, do czego zo-
stanie użyty. Po drugie, ma być świadomy, iż zawsze zostawia 
ślad oraz od czasu do czasu musi się naostrzyć, aby dłużej żyć. 
Powinien też pogodzić się z tym, że im więcej będzie siebie da-
wał, tym jego będzie mniej, ale to stanie się jego szczęściem…                         
Warto dodać, iż rekolekcje wzbudziły w nas również potrzebę 
odrzucenia bylejakości życia i chęć nieustannego rozwoju, gdyż 
– jak mówił ks. Wojciech – nawet papier się rozwija.

Kamila    

Wybierz się do KRAINY JUTRA

Dwoje bohaterów  uznanych w dzieciństwie za geniuszy, a obec-
nie rozczarowany życiem Frank oraz Casey – inteligentna nastolat-
ka przepełniona zamiłowaniem do nauki, wyrusza na niebezpiecz-
ną misję, której celem jest odkrycie tajemnicy miejsca zagubionego  
w czasie i przestrzeni, znanego jako KRAINA JUTRA. Casey od-
krywa tajemniczy artefakt i … Co dalej? Musisz sam się przekonać, 
dodam tylko, że  „Kraina jutra” to intrygująca produkcja Disneya, 
która zabierze cię do miejsca, gdzie marzenia stają się rzeczywi-
stością. Film godny polecenia, trzyma w napięciu. WARTO OBEJ-
RZEĆ.

Dominik Schrama

KOSYNIER | Biuletyn Informacyjny Gminy Trzemeszno | marzec 2017 11



Urodziny czy… imieniny?
Druga klasa to czas szczególny w naszym życiu, bowiem 

obchodzimy wtedy  18. urodziny. Świętujemy wówczas uro-
czyście, chcemy, aby cały świat dowiedział się o naszej doro-
słości. A później – czy też tak głośno mówimy o naszych uro-
dzinach? Myśląc o tym,  zadałam sobie pytanie, które święto 
jest nam bliższe: imieniny czy urodziny? Postanowiłam więc 
zrobić małą sondę. 30 marca przeprowadziłam ankietę wśród 
trzydziestu dwóch uczniów naszej szkoły. Pytanie w ankiecie 
było następujące: „Obchodzisz urodziny czy imieniny?” Dwu-
dziestu ośmiu uczniów przyznało, że obchodzi tylko urodziny, 
trzech – urodziny jak i imieniny, zaś jeden uczeń stwierdził,  
że nie obchodzi ani urodzin, ani imienin. Poza tym zdecydowa-
na większość  odpowiedziała, iż spędza ten wyjątkowy czas z 
rodziną i przyjaciółmi, tylko nieliczni przyznali, że przebywają 
wtedy poza miastem. Jak widać, młodzi ludzie wolą obchodzić 
urodziny niż imieniny, starsi natomiast imieniny – czyżby dla-
tego że w tym dniu nie muszą przejmować się kolejną cyferką 
na liczniku życia?

Karolina
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„Chociaż mam na imię Wojtek, to strażakiem 
zostać nie chciałem” 

Wywiad z księdzem rekolekcjonistą 
Wojciechem Orzechowskim
- Kiedy odkrył Ksiądz powołanie do kapłaństwa? 
- To nie było szybko. Nigdy nie myślałem, że tą drogą mnie 

Bóg poprowadzi. Tak jak mówiłem podczas rekolekcji, nigdy 
nie byłem ministrantem ani lektorem. W niedziele zawsze 
chodziłem  do kościoła, ale nie przypuszczałem, że mogę stanąć 
z drugiej strony ołtarza. Pierwsza myśl o seminarium pojawiła 
się na pierwszej pielgrzymce na Jasną Górę i to było w 3 klasie 
liceum. Długo walczyłem z tą myślą. Ostateczną decyzję pod-
jąłem w tym samym dniu, w którym zawoziłem dokumenty do 
seminarium.

- Wiemy, że prowadził Ksiądz  na Jasną Górę grupę integra-
cyjną z Janikowa. Co dała Księdzu ta pielgrzymka z niepełno-
sprawnymi? 

- Ta pielgrzymka to piękna przygoda. Nie byłem wtedy jeszcze 
księdzem, bowiem pielgrzymowanie  z tą grupą rozpoczęło się 
na pierwszym roku seminarium. Najważniejsze, co kojarzy mi 
się  z pielgrzymką, to niesamowicie silna wspólnota. Szliśmy 
dwa tygodnie, podczas których bardzo się zżyliśmy, nie mówili-
śmy więc do siebie ”bracie – siostro”, bo tak na pielgrzymce wy-
pada, ale dlatego, że naprawdę czuliśmy się jak rodzina. I to było 
piękne. Druga rzecz, jaka przychodzi mi na myśl,  gdy myślę  
o tej pielgrzymce, to wzajemna życzliwość, otwartość na siebie 
i pomoc. Nawet osoby niepełnosprawne nie czuły się zwolnione 
z pomocy innym. Wiadomo, to my szliśmy im pomagać, jednak 
bardzo często to oni pomagali sobie nawzajem, pomagali nam. 
To było niesamowite: zobaczyć osoby doświadczone cierpie-
niem, pomagające innym. Bardzo mi to później pomogło  
w relacjach  z chorymi. 

- Gdyby nie został Ksiądz kapłanem, to …? 
- Chociaż mam na imię Wojtek, to strażakiem zostać nie chcia-

łem (śmiech). Pierwszy pomysł, jaki przyszedł mi do głowy, to 
była jazda ciężarówką (śmiech). Chciałem jeździć tirem, mieć 
taki kowbojski kapelusz i kowbojki. Później chciałem zostać 
kucharzem z racji tego, że lubiłem pomagać mamie. Następnie, 
gdy przyszedł czas wyboru szkoły średniej, wybrałem profil 
biologiczno-chemiczny w I LO w Inowrocławiu, chcąc zostać 
lekarzem, później ratownikiem medycznym. No, a krótko przed 
maturą jednak Pan Bóg zasiał ten pomysł pójścia do seminarium. 

- Gdy Ksiądz słyszy słowa szkoła/ogólniak – jakie są pierwsze 
skojarzenia? 

- Pierwsza miłość! (śmiech), ale też wspaniali kumple. Miałem 
świetną klasę.  Prawie wszystkim chłopakom z klasy błogosła-
wiłem małżeństwa. Trzecim skojarzeniem jest „aniołek”, czyli 
spotkania   na jednej przerwie, podczas której śpiewaliśmy pio-
senki, odmawialiśmy modlitwę Anioł Pański. Tam też nauczy-
łem się grać na gitarze. 

- Jak najbliższe otoczenie zareagowało na Księdza postano-
wienie wejścia w szeregi wspólnoty seminaryjnej? 

- Szok! (śmiech) Było to wielkim zaskoczeniem dla ro-
dziny jak i dla mnie. Rodzice niekoniecznie mieli plany co 
do mnie jako kapłana. Mama bardzo chciała, żebym został 
lekarzem, więc z początku nie było entuzjazmu, ale też nikt 
nie był przeciwny. Wszyscy przyjęli tę decyzję i mówili, 
że będą mnie wspierać. Chyba tylko jeden mój przyjaciel 
nie był zaskoczony i powiedział, że skończę seminarium,                                                                                                                                      
inni mi wróżyli, że to jednak nie moje miejsce, lecz wszystko się 
z czasem zmieniło.

- Początek drogi kapłańskiej – jakie pamięta Ksiądz najmoc-
niejsze przeżycie z pierwszych doświadczeń kapłańskich?

- Pięknym czasem były święcenia i pierwsza Msza, którą 
odprawiłem w Janikowie. Pamiętam, że nie mogłem uwierzyć w 
to, co się dzieje. Parę lat temu nawet do głowy by mi nie przyszła 
myśl, żeby być księdzem, a tu… staję przed ołtarzem. Na pierw-
szą parafię zostałem skierowany do Wrześni, gdzie zostałem 
bardzo miło przyjęty przez księdza proboszcza i wikariusza. 
Ksiądz proboszcz stał się dla mnie swego rodzaju mistrzem, któ-
ry pomógł mi postawić pierwsze kroki w kapłaństwie. Mocnymi 
wrażeniami były też: pierwsza spowiedź, ślub, pogrzeb – to są 
wydarzenia, które bardzo mocno zapadają w pamięć. 

- Księdza zainteresowania?
- Zawsze pasjonowałem się pomocą ludziom. Byłem takim 

„społecznikowcem”. Udzielałem się w wolontariacie, samorzą-
dzie szkolnym, pomagałem w organizacjach imprez charytatyw-
nych. Poza tym gram na gitarze. Kiedyś grałem w kapeli. Bardzo 
lubię podróżować i pielgrzymować. 

- Dziękujemy serdecznie za wywiad i życzymy pięknego prze-
żywania kapłaństwa.

Wywiad z księdzem Wojciechem przeprowadzili uczniowie  
kl. Ia: Jan Dzimian, Klaudia Simoni oraz Damian Śramski.

ULOTKAcd.

Łapy wilcze, a serce ze złota…
Mam nadzieję, że nikomu nie trzeba mówić, kim są Żołnierze 

Wyklęci – jeśli tego nie wiesz, to się wstydź! Gdyby nie oddanie 
tych ludzi i ich godna podziwu postawa, prawdopodobnie nie 
mielibyśmy wolności słowa, wyznania czy nawet myślenia, (ale Ty 
i tak będziesz narzekał, że masz ciężko w życiu).    Dla tych, którzy 
nie wiedzą: Żołnierze Wyklęci to walczący z sowietyzacją bohate-
rowie, stawiający opór ZSRR w latach 1945-1963. Dlaczego wilki? 
Odpowiedź nie jest górnolotna – kryli się w lasach. Były to oddzia-
ły partyzanckie podporządkowane całkowicie Polskiemu Państwu 
Podziemnemu. Mordowani, torturowani, prześladowani, nękani 
psychicznie… To tylko słowa, które może napisać każdy,  
ale to, co czuli ci ludzie, to już zupełnie inna sprawa. Pamiętasz,  
jak się czułeś, mając 18 lat? A może masz teraz? Głowa pełna ma-
rzeń, miłości, chęci poznania nowego, planów… I nagle to wszystko 
staje się tak odległe, że już nawet o tym nie pamiętasz. Biegasz 
po lesie z bronią, walczysz o życie swoje, przyjaciół, ale przede 
wszystkim o wolność ukochanej Ojczyzny. Książki zamieniasz  
na granaty, a szkolną kozę na prawdziwe więzienie, na przypalanie 
skóry papierosami, bicie prętami, łamanie kości – tylko że teraz 
zachowałeś się jak trzeba… 

Oni cierpieli dla Ciebie, a Ty co robiłeś 1 marca? Znowu ogląda-
łeś Gwiazdy  na lodzie czy inne „inteligentne” programy? Ten dzień 
powinien być czasem refleksji, wspominania pamięci Wilków, za-
trzymania się, może pójścia do kościoła, by tak po prostu po ludzku 
podziękować i zastanowić się, co zrobić,  żeby ich ofiara nie poszła 
na marne.

Billy Sparrow
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