
W ostatni czwartek, 20 października br., Pan Krzysztof Dereziń-
ski – Burmistrz Trzemeszna zaprosił do ratusza nauczycieli, którzy 
otrzymali nagrody Burmistrza Trzemeszna z okazji Dnia Eduka-
cji Narodowej. Zgodnie z naszą tradycją to spotkanie było również 
okazją do wręczenia aktów nadania stopnia awansu zawodowego 
nauczycieli, którzy zdali egzamin na stopień nauczyciela mianowa-
nego w czasie wakacji letnich. W uroczystości uczestniczyli rów-
nież: Edyta Kubiak, Sekretarz Gminy Trzemeszno, Tomasz Gor-
czycki, kierownik Referatu Organizacyjnego i Mirosław Świerkot, 
inspektor ds. oświaty.

Nagrody Burmistrza Trzemeszna otrzymali: Ewa Balcerzak, 
Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Trzemesznie, Katarzyna 
Kulik i Beata Wojciechowska, nauczyciele Szkoły Podstawowej Nr 
1, Marcin Jakubiak, nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 2 w Trze-
mesznie, Krzysztof Nowak, Dyrektor Zespołu Szkół w Trzemżalu 
oraz nauczyciel z tego zespołu szkół Rafał Wilczek, Dyrektor Ze-
społu Szkół w Kruchowie, Jarosław Majewski i Marcin Duszyński, 

nauczyciel tegoż zespołu szkół, Sławomir Kupś, Dyrektor Gim-
nazjum w Trzemesznie i Maciej Adamski, nauczyciel Gimnazjum 
oraz Bożena Kupczyk, nauczyciel w Zespole Szkół Ogólnokształ-
cących i Zawodowych w Trzemesznie. Nagrody Burmistrza Trze-
meszna otrzymały również: Teresa Popielarz, Dyrektor Przedszko-
la Nr 1 w Trzemesznie, Lucyna Korzycka, Dyrektor Przedszkola 
Nr 2 w Trzemesznie.

Akty nadania kolejnego stopnia awansu zawodowego, na nauczy-
ciela mianowanego otrzymali: ks. Radosław Tuszyński (Zespół 
Szkół Ogólnokształcących w Zawodowych), Jolanta Laskowska, 
Beata Lukstaedt oraz Marta Michalczyk (Szkoła Podstawowa Nr 
1), Marcin Jakubiak (Szkoła Podstawowa Nr 2) i Magdalena Luzar 
(Przedszkole Nr 2 w Trzemesznie).

Burmistrz Trzemeszna złożył wyróżnionym i „awansowanym” 
nauczycielom podziękowania za pracę i złożył gratulacje oraz ży-
czenia.

Nagrody Burmistrza Trzemeszna wręczone

Koncert Jesienny Zespołu Artystycznego „Świerszcze” - 29 października 2016 r.
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W piątkowy wieczór 21 października w ramach cyklu Caffe Kultura organizowanego przez Dom Kultury w Trze-
mesznie wystąpiły dwa kabarety: Sexola i NA WYNOS. Kabaret Sexola tworzy duet: Paweł Pawelski oraz po-
chodzący z Trzemeszna Paweł Leszek. W swoich programach nawiązują do klasyki kabaretu. Bawią się słowem,   
Są to pikantne dialogi pełne point, humoru i zabawy. Pochodzący w Mogilna kabaret NA WYNOS tworzą: Beata Stefaniak, Marta 
Wahl, Jagoda Sikorska, Patryk Górny i Paweł Gębala. Wieczór kabaretowy w Domu Kultury skrzył się żartami, zabawnymi sytu-
acjami i puentami.

Wieczór kabaretowy w Domu Kultury

25 października br. Dom Kultury w Trzemesznie przygotował dla najmłodszych wieczór z bajkami. Celem imprezy było pokazanie 
dzieciom, jak 30-40 lat temu dzisiejsi rodzice i dziadkowie oglądali z kolorowej kliszy historie Tomcia Palucha, Guliwera czy Wróbelka 
Elemelka. Seans bajek dostarczył wielu wzruszeń obecnym na sali rodzicom i dziadkom. Na zakończenie dzieci wykonały rysunki inspi-
rowane obejrzanymi bajkami. Z rysunków powstała „bajkowa klisza”, którą można zobaczyć w korytarzu DK. 

Pejzaż sentymentalny - wystawa fotograficzna

Bajki naszych rodziców.... na jesienne wieczory. 

12 paździenika odbył się w Domu Kultury wernisaż wystawy fotograficznej pt. „Pejzaż sentymentalny”. Wystawa została przygotowana przez 
trzemeszeńskich fotografów na 3. edycję Wielkopolskiego Festiwalu Fotografii im. Ireneusz Zjeżdżałki. Zdjęcia prezentowane na wystawie to pa-
noramy wykonane aparatami otworkowymi w okolicach Trzemeszna. Zdjęcia zostały wywołane w kawie rozpuszczalnej i witaminie C, a następ-
nie wytonowane w herbacie. Autorzy zdjęć to  członkowie grupy fotograficznej działającej w Trzemeszeńskim Domu Kultury: Monika Białecka, 
Bartek Szablewski, Maciej Walda, Mateusz Kmiecikowski, Jakub Kmiecikowski, Zbigniew Witryk, Marceli Konieczny
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W dniu 28 października 2016 odbyło się uroczyste zakończenie 
sezonu żeglarskiego 2016 nad Jeziorem Popielewskim. Wśród człon-
ków naszego stowarzyszenia na uroczystości pojawili się Pan Ma-
rian Marciniak gospodarz stanicy rybackiej, kolega Paweł Czudow-
ski Komandor Gnieźnieńskiego Klubu Turystyki Wodnej PTTK 
Horyzont z Gniezna oraz wiceprzewodniczący Komisji Turystyki 
Żeglarskiej Zarządu Głównego PTTK w Warszawie. Zakończenie 
sezonu żeglarskiego rozpoczęło się zbiórką nad brzegiem jeziora, 
gdzie została uroczyście podniesiona bandera oraz były wybijane 
„szklanki” dzwonem. Po przy-
witaniu wszystkich uczestników 
prezes Stowarzyszenia pod Żagla-
mi Robert Nawrocki podziękował 
poprzedniemu zarządowi i komisji 
rewizyjnej za prace i zaangażowa-
nie w działalność stowarzyszenia. 
Następnie wiceprezes Włodzimierz 
Losik przedstawił działalność sto-
warzyszenia w 2016 roku. W tym 
roku nasze stowarzyszenie zorga-
nizowało solowy koncert muzyki 
szantowej w wykonaniu Marka Ra-
dowskiego. Zorganizowaliśmy cykl 
trzech spływów kajakowych po 
jeziorach Ostrowickim i Popielew-
skim na terenie gminy Trzemesz-
no, które były dofinansowane przez 
Urząd Miasta w Trzemesznie w ramach projektu dla rozwoju spor-
tu. W dniu 18 czerwca br. uczestniczyliśmy w imprezie IX Steru na 
Bydgoszcz. Ponadto uczestniczyliśmy w paradzie jednostek pływa-
jących podczas jednego z największych wodnych festiwali w Polsce. 
Trasa spływu w głównej mierze przebiegała przez Kanał Bydgoski. 
Po raz trzeci zorganizowaliśmy Festyn Rodzinny nad Jeziorem Po-
pielewskim w Trzemesznie. Festyn rodzinny współfinansowany był 
ze środków otrzymanych z Gminy Trzemeszno w ramach zadania 
publicznego „Wspieranie rozwoju sportu na terenie gminy Trze-
meszno w 2016 roku”. Braliśmy udział w III Mistrzostwach Służby 
Więziennej w Regatach Żeglarskich Iława – Siemiany 2016. Regaty 
odbywały się na akwenie jeziora Jeziorak w Iławie na jachtach typu 
Omega standard. W dniach od 10 do 17 lipca br. w Powidzu odbył 
się obóz sportowo - żeglarski dla dzieci i młodzieży. Obóz był głów-
nie skierowany na naukę: prowadzenia jachtu żaglowego, jego budo-

wę oraz umiejętność wiązania podstawowych węzłów żeglarskich. 
Uczestnicy mogli również spróbować swoich sił na jednoosobowej 
łodzi wioślarskiej i bączku. Braliśmy udział w odpuście ku czci pa-
trona parafii św. Jakuba Apostoła Większego w Kamieńcu oraz fe-
stynie rodzinnym, gdzie uczestnicy mieli możliwość popływania na 
jachtach żaglowych.  W tym roku coroczny odpust został połączony 
z obchodami Światowych Dni Młodzieży Dekanatu Trzemeszeń-
skiego. Kolejno uczestniczyliśmy w Dożynkach Gminy Trzemeszno 
w Popielewie, gdzie nad Jeziorem Popielewskim uczestnicy mieli 

okazję popływać na jachtach żaglo-
wych. Zorganizowaliśmy trzy rajdy 
rowerowe w ramach projektu „Z hi-
storią w tle”. Rajd był sfinansowany 
ze środków otrzymanych z Gminy 
Trzemeszno w ramach zadania pu-
blicznego „Podtrzymywanie trady-
cji narodowych, pielęgnowanie pol-
skości oraz rozwoju świadomości 
narodowej, obywatelskiej, kulturo-
wej mieszkańców Trzemeszna”. W 
dniu 10 września br. nad Jeziorem 
Popielewskim w Trzemesznie od-
był się egzamin na patent żeglarza 
jachtowego. Kurs organizowało na-
sze stowarzyszenie, natomiast eg-
zamin przeprowadzili członkowie 
Komisji Szkolenia Wielkopolskie-

go Okręgu Związku Żeglarskiego w Poznaniu. Kolejno w dniu 12 
października br. w Trzemesznie odbyło się Nadzwyczajne Walne 
Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia pod Żaglami w związku 
z zakończeniem kadencji Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Poprzedni 
Zarząd jak i Komisja Rewizyjna zostali powołani w 2012 roku na 
czteroletnią kadencję, w momencie założenia stowarzyszenia. Po 
krótkim streszczeniu naszej działalności uczestnicy spotkania zo-
stali zapoznani z planami uporządkowania terenu nad brzegiem Je-
ziora Popielewskiego i przygotowaniem go pod przystań żeglarską. 
W tym miejscu podziękowaliśmy Panu Marianowi Marciniakowi za 
możliwość przygotowania przystani na terenie Gospodarstwa Ry-
backiego. Po zrobieniu sobie wspólnego zdjęcia, nastąpiło uroczyste 
opuszczenie bandery i wybijanie „szklanek”, po czym uczestnicy 
wspólnie biesiadowali przy ognisku i rozmawiali o planach na przy-
szły rok. Tym samym sezon żeglarski 2016 r. został zamknięty.

Zakończenie Sezonu Żeglarskiego 2016

W środę, 12 października 2016r.  w Przedszkolu nr 2 im. Mi-
sia Uszatka w Trzemesznie gościła autorka przepięknych książek 
dla dzieci i młodzieży pani Beata Ostrowicka, która odwiedziła 
Uszatka po raz drugi po 8 latach.   Przygotowując się do spotka-
nia z autorką dzieci poznawały 
i przypominały sobie utwory 
pani Beaty. Natomiast najstar-
sze przedszkolaki6- latki,  z 
oddziałów „Kruczki” i „Uszat-
ki” brały udział w konkursie 
plastycznym  zorganizowanym 
przez Bibliotekę Publiczną w 
Trzemesznie. Dzieci wykony-
wały ilustrację do ulubionego 
utworu, wybierając dowolną 
technikę plastyczną. Specjalne 
Jury wyłoniło laureatów kon-
kursu. W grupie „Kruczki” 
pierwsze miejsce zajęła Agata 
Popielarz, natomiast w grupie 
„Uszatki” pierwsze miejsce 
zajął Patryk Oleksy. Nagrody 
zwycięzcom wręczyła pisarka, 
były to książeczki ze specjalną 
dedykacją  i autografem, które 
z pewnością staną się  bezcen-
ną pamiątką. Podczas spotkania 
dzieci  z wielką uwagą słuchały opowieści autorki na temat boha-
terów  opowiadań. Przedszkolaki najchętniej sięgają po następujące 
tytuły: „Lulali”, „Mój kochany Kotopies”, Ale, ja tak chcę”. Pisarka 
podczas rozmowy z dziećmi wspomniała również o Drzewiakach, 
zającu Anatolu i jego przyjaciołach dinozaurze Plotku i mrówce Ali. 

Mali czytelnicy dowiedzieli się jak powstaje książka, skąd autorka 
czerpie pomysły na nowe utwory i bohaterów i co spowodowało, że 
została pisarką właśnie dla dzieci. Pani Beata bardzo chętnie odpo-
wiadała  na wszystkie pytania i zachęcała dzieci do codziennego 

obcowania z książką. W po-
dziękowaniu za spotkanie pani 
dyrektor Lucyna Korzycka uho-
norowała pisarkę  pamiątkowym 
znaczkiem „Przyjaciel Przed-
szkola nr 2 im. Misia Uszatka”, 
a dzieci wręczyły „Pamiątkową 
ilustrację” ze specjalną dedyka-
cją od wszystkich uczestników 
spotkania. Na zakończenie spo-
tkania  dzieci miały możliwość 
zdobycia książki z autografem 
pisarki.  Warto sięgać po utwo-
ry Beaty Ostrowickiej ponieważ 
przepełnione są ciepłem, uczą 
dobrego zachowania i tolerancji. 
Nadmienić należy, że to spotka-
nie autorskie zostało zorganizo-
wane przy współpracy z Biblio-
teką Publiczną w Trzemesznie. 
Dzięki wzajemnej współpracy 
wprowadzamy dzieci w świat 
literatury i motywujemy do 

codziennego obcowania z książką zarówno w przedszkolu, jak i w 
domu. Gorąco dziękujemy pani Beacie Ostrowickiej za wspólnie 
spędzony czas i serdecznie zapraszamy na kolejne spotkania.  

 Małgorzata Winiarska

Kolorowe książeczki, kolorowe bajeczki – spotkanie autorskie.
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Środowiskowy Dom Samopomocy informuje
W październiku pogoda nas nie rozpieszczała, szybko poczuli-

śmy jesienne chłody. Jednak dzięki temu mogliśmy dobrze wczuć 
się w typowe dla tej pory roku imprezy tematyczne. Pierwszą z nich 
był Dzień Ziemniaka. My nazwaliśmy swoje zajęcia „Polska Pyra”, 
czyli bardziej po naszemu. Tego dnia wykonywaliśmy zwierzęta z 
warzyw, malowaliśmy plakaty jesienne, tworzyliśmy bukiety róż z 
liści i dekorowaliśmy salę jesiennymi ozdobami. Na koniec zasie-
dliśmy do wspólnego posiłku, aby zjeść tradycyjny pyrczak. Tak 
obchodziliśmy święto naszej pyry.

Pozostając w warzywnym temacie zostaliśmy jeszcze zaproszeni 
na Dzień Dyni do „Domu Tęcza” do Gniezna. Dobrze było znowu 
się spotkać i pobawić w świetnym towarzystwie.

Było też bardzo sportowo. Na początku października siedmiooso-
bowa grupa Uczestników wzięła udział w Regionalnej Olimpiadzie 
Osób Niepełnosprawnych, która odbywała się w Witkowie. Dzielnie 
walczyliśmy i zdobyliśmy parę medali. Z kolei na koniec miesiąca 
wybraliśmy się do Strzałkowa na Turniej Piłki Halowej – czyli to, co 
nasza męska część lubi najbardziej. Zajęliśmy tam II miejsce.

Największą atrakcją był jednak wyjazd do Torunia. Na miejscu 

zwiedziliśmy ogromne Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, 
gdzie obejrzeliśmy niesamowite wystawy, pracownie tematyczne i 
braliśmy udział w pokazach naukowych, technicznych i kultural-
nych. Wszystko było na wyciągnięcie ręki, mogliśmy pobawić się w 
kosmicznych maszynach, zajrzeć do wnętrza człowieka, poekspery-
mentować i przetestować naszą siłę oraz refleks. Doskonale się tam 
bawiliśmy. Później zwiedzaliśmy Rynek i odwiedziliśmy kościół, w 
którym Mikołaj Kopernik przyjął chrzest. Po takim spacerze roz-
grzaliśmy się herbatą i ruszyliśmy dalej na Stare Miasto. Wzięliśmy 
też udział w warsztatach piernikowych, gdzie sami wyrabialiśmy 
ciasto i ozdabialiśmy nasze wyroby. Po tak aromatycznych zajęciach 
zgłodnieliśmy, więc poszliśmy na obiad, a na zakończenie wyciecz-
ki zwiedziliśmy ruiny zamku krzyżackiego. Tak zakończyliśmy ten 
intensywny dzień i zmęczeni ale zadowoleni wróciliśmy do domu.

Zapraszamy także do odwiedzania naszej strony na facebooku, 
gdzie znajdziecie aktualne informacje o naszych wycieczkach, zaję-
ciach i wydarzeniach, a także podpatrzycie jak pracujemy i co two-
rzymy na zajęciach.

„Rapsolutorium” to pierwszy solowy krążek SPR’a, czyli połowy 
duetu Synowie Rapu.

Na niemalże 50 minutowym materiale znajdziemy 15 ścieżek: 10 
utworów, 3 skity, intro i outro. Tematyka albumu jest dość osobi-
sta, co potwierdzają kawałki takie jak: „Moje 5 Minut”, „One”, „ 9 
Miesięcy”, czy „Persona Non Grata”, jednak jak na piewcę świado-
mego rapu przystało, nie zabrakło tematów społecznych („My, Pre-
kariusze”), oraz zaangażowanych w konkretne tematy, jak np. opis 
dzisiejszej rzeczywistości pełnej kiczu i tandety („Atak Klonów”). 
Trueschoolowego akcentu dodaje track „Elementy”, klimat zbliżo-
ny bardziej nurtowi bragga usłyszymy w numerze „i” czy „Rapsol-
went”, ale nie zabrakło również odrobiny humoru („Jestem Łysy”).

Za warstwę muzyczną w znacznej większości odpowiedzialny jest 
GlonBeatz, dwa bity wyprodukował Sivy, a jeden Maryś, właściciel 
studia eMstudio, w którym skądinąd został zrealizowany cały ma-
teriał. Popisy na deckach to robota DJ Micky Move oraz DJ marYO!.

Nie bez powodu na okładce znajdziemy przerobiony z amerykań-
skiego Parental Advisory komunikat „Uwaga, zawiera duże ilości 
szczerości”. Autentyczność i szczerość to z pewnością jeden z głów-
nych atutów tego krążka, co w połączeniu z oryginalną techniką 
składania rymów, błyskotliwymi środkami stylistycznymi, oraz 
klasycznie brzmiącymi podkładami tworzy ciekawą pozycję. Pre-
miera albumu 9 grudnia 2016.

 SPR na FB: www.facebook.com/SPRSynowieRapu
Synowie Rapu na FB: www.facebook.com/synowierapu
YouTube: www.youtube.com/user/synowierapu
SoundCloud: www.soundcloud.com/synowierapu

Konkurs na logo Gminy Trzemeszno
Interesujesz się grafiką? Jesteś osobą kreatywną?
Jeśli tak, to weź udział w konkursie i opracuj logo Gminy Trzemeszno!
Burmistrz Trzemeszna serdecznie zaprasza wszystkich chętnych do wzięcia udziału w konkursie na logo Gminy Trzemeszno.
Prace konkursowe należy nadesłać przesyłką poleconą na adres: Urzędu Gminy Trzemeszna, do dnia 30 listopada 2016 r.  (nie obowiązuje data 
stempla pocztowego) lub składać osobiście w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego Trzemeszna do godz. 12.00, do dnia 30 listopada 2016 r.
Na zwycięzcę konkursu czeka nagroda.
Regulamin konkursu oraz oświadczenie uczestnika do pobrania na stronie www.trzemeszno.pl
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Przyjemnie i mądrze jest czytać
W roku szkolnym 2016/2017 podstawowym kierunkiem polityki 

oświatowej państwa jest upowszechnianie czytelnictwa i rozwijanie 
kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży. Obok działań 
podejmowanych przez nauczycieli języka polskiego wyzwanie to 
realizują również nauczyciele klas I – III, wychowawczynie świetli-
cowe i panie bibliotekarki.  Przygotowane zostaną lekcje oraz zaję-
cia dodatkowe związane z propagowaniem czytelnictwa, wieczorki 
recytatorskie, konkursy międzyklasowe  związane z czytelnictwem.

Dzieciom w wieku sześciu – ośmiu lat najłatwiej jest zaszczepić 
wzorce czytelnicze.  Musimy wskazać uczniom książki wartościo-
we i pozwolić im na samodzielny wybór literatury. 

Poprzez częste nawiązywanie na lekcjach do różnych tematycznie 
książek, dzieci poznają wartościową literaturę, z której będą mogły 
czerpać wzorce wychowawcze, będą uczyły się właściwie zagospo-
darować swój czas wolny, planując czytanie, wzbogacą swoją wie-
dzę i pogłębią umiejętność czytania ze zrozumieniem. 

Aby zdobywać dobre oceny, trzeba być wypoczętym
 Korzystanie z komputera, tabletu lub telewizora przed snem po-

woduje u wielu osób kłopoty z zasypianiem. Udowodniono, że świe-
cenie w oczy po zmroku obniża poziom melatoniny, czyli hormonu 
regulującego rytm odpoczynku i czuwania. Im krócej przebywamy 
w ciemności, tym mniej melatoniny produkuje nasz organizm. Jej 
braki mogą stać się przyczyną bezsenności, zmęczenia i obniżenia 
odporności organizmu. Amerykańcy neurolodzy i neurobiolodzy 
prowadzący badania nad funkcjonowaniem ludzkiego organizmu 
udowodnili, że przed snem zdrowsza jest lektura papierowej książki 
przy zwykłej nocnej lampce (byle nie do białego rana!). Badania 
nad długością snu prowadzone przez ekspertów niemieckich udo-
wodniły, iż czas spędzony w łóżku ma wpływ na szkolne oceny. 
Okazuje się, że najlepsi uczniowie śpią średnio pół godziny dłużej 
od uczniów słabszych. Zbyt krótki sen to problemy z koncentracją i 
przyswajaniem wiedzy oraz nowych umiejętności.

Poezja rozwija mózg
Teksty poetyckie, po które uczniowie bardzo rzadko, niestety, 

sięgają z własnej woli, to wspaniały pokarm dla mózgu, pod wa-
runkiem, że czytający sam będzie dociekał, co autor miał na my-
śli. Zadaniem specjalistów najintensywniej uczymy się robiąc coś 
z zainteresowaniem, nieświadomie chcąc zgłębić temat wchodząc 
w rolę odkrywcy lub eksperymentatora próbującego rozwiązać ja-
kiś problem. Z pewnością czytanie książek ma wpływ  na szereg 
naszych kompetencji życiowych, stajemy się bardziej kreatywni i 
aktywniejsi życiowo.

Intelekt a muzyka
Eksperymenty naukowców kanadyjskich dowodzą, iż osoby w 

młodości uczące się gry na instrumentach muzycznych potrafią 
dwa razy szybciej korzystać ze swych mózgów przy rozpoznawa-
niu brzmienia poszczególnych słów, ułatwia to z pewnością naukę 
języków obcych.

Czytanie poprawia pamięć
Amerykańcy lekarze po trwających kilka lat eksperymentach 

udowodnili, iż pochłanianie książek znacząco wpływa na naszą 
pamięć. Trzystu osobom wykonywano testy pamięci i sprawności 
umysłu, musiały odpowiadać na wiele pytań. Badania wykazały, że  
to właśnie czytanie jest najdoskonalszym  ćwiczeniem dla ludzkie-
go mózgu i pamięci. 

A więc: ABY ZDOBYWAĆ DOBRE OCENY CZYTAJ JAK 
NAJWIĘCEJ!

Samorząd Uczniowski
Informujemy, iż ukonstytuował się Samorząd Uczniowski, któ-

rego opiekunem w bieżącym roku szkolnym jest pan Edmund Łu-
komski.

Oto jego skład:
Adam Gołębiowski z kl.V d - przewodniczący, Natalia Gaca z 

kl.VI b i Anna Rogalska z kl.VI d - zastępcy oraz Rada Samorządu, 
którą tworzą: Wiktor Dawidowicz  z kl. IV c, Tomasz Giza  z kl. IV 
b, Patryk Bombel  z kl. V a, Igor Kawka  z kl. V a, Hubert Hanczew-
ski  z kl.VI e, Weronika Tokarczyk  z kl. V c.

W skład pocztu sztandarowego weszli uczniowie z kl.VI a i kl.VI 
b : Wiktor Dzięcielak, Jagoda Hofmann, Daria Kłysz, Paulina Ko-

walczyk, Oliwia Rumińska i Maksymilian Welzandt.
Samorząd Uczniowski proponuje w bieżącym roku szkolnym sze-

reg imprez dla klas IV-VI. Będą to rozgrywki sportowe, olimpiada 
wiedzy, dekorowanie sal z okazji świąt- wszystko w ramach współ-
zawodnictwa o tytuł ,,KLASA NA MEDAL’’. Rozstrzygnięcie kon-
kursu nastąpi pod koniec roku szkolnego.

Ślubowanie  klas pierwszych
7 października w auli naszej szkoły odbyło się uroczyste ślubowa-

nie klas pierwszych. Do uczniowskiego grona przyjęto 21 uczniów 
kl. Ia. i 14 uczniów kl. Ib.

Uroczystość poprowadziła Paulina Kowalczyk z kl. VI a. Roz-
poczęły ją wiersze i piosenki w wykonaniu pierwszaków. Występy 
nagrodzono wielkimi brawami.

Niespodzianką była krótka wycieczka do  gabinetu pani dyrektor 
Ewy Balcerzak. Po powrocie do auli nastąpił moment najważniej-

szy: ślubowanie i pasowanie na ucznia Szkoły Podstawowej nr 1. 
Wszyscy zgodnie przyrzekali  być dobrymi uczniami, dbać o honor 
klasy i szkoły, służyć pomocą  słabszym, sprawować radość rodzi-
com i nauczycielom.

Uroczystość zakończyło rozdanie słodkich upominków ufundo-
wanych przez Radę Rodziców.

Wszystkim pierwszoklasistom życzymy wielu sukcesów, a wy-
chowawczyniom- pani Monice Kulas i pani Beacie Kurnatowskiej- 
sukcesów w pracy pedagogicznej!

Wiadomości zebrał szkolny  zespół  redakcyjny: Daria Kłysz, Natalia 
Gaca, Zuzanna Bednarek, Jacek Kierczyński, p. M. Jędrzejak 

Foto. p. K. Kulik, p. E. Łukomski
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KONKURS PLASTYCZNY DLA UCZNIÓW Z KLAS IV – VI 
„RACJONALNIE SIĘ ODŻYWIASZ, ZDROWIE WYGRYWASZ”

We wrześniu 2016 r.  wśród uczniów z klas IV – VI przeprowa-
dzono konkurs plastyczny pod hasłem  „RACJONALNIE SIĘ OD-
ŻYWIASZ, ZDROWIE WYGRYWASZ”.

Najciekawsza praca autorstwa Malwiny Frelich i Kingi Kubiak z 
kl. IVa wzięła udział w eliminacjach wojewódzkich. 

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za wykonanie pięknych i in-
teresujących plakatów na temat zdrowego odżywiania się. 

Konkurs przeprowadziły panie Renata Gezella - Figaj i Lidia Kre-
rowicz.

ŚWIATOWY TYDZIEŃ TABLICZKI MNOŻENIA
 26-30.09.2016r. uczniowie naszej szkoły mieli okazje wziąć 

udział w dodatkowych zajęciach w związku ze Światowym Ty-
godniem Tabliczki Mnożenia. Jest to bezpłatna akcja edukacyjna. 
Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia odbywa się każdego roku w 
ostatni piątek września. Celem akcji jest propagowanie zabawowej 
formy nauczania- uczenia się matematyki.  Ma ona zachęcić do 
przypomnienia sobie tabliczki mnożenia, w przyjemny, niecodzien-
ny sposób. Akcja jest okazją dla uczniów do nadrobienia „tabliczko-
wych” zaległości po wakacjach. Podczas zajęć uczniowie układali 
domino matematyczne, grali w pamięć.  Taka forma zajęć bardzo im 
się podobała, chętnie podejmowali nowe zadania, z dużym zapałem 
i ciekawością. 

ZWIAD „TRZEMESZNO  
-  MIASTO SZEŚCIU PLACÓW”

30 września 2016 r. zuchy z 6 GZ „Przyjaciele Indian” wzięły 
udział w zwiadzie pod hasłem „Trzemeszno- miasto sześciu pla-
ców”, zorganizowanym dla wszystkich gromad zuchowych i dru-
żyn harcerskich Hufca Trzemeszno.  Podczas zwiadu zuchy szuka-
ły odpowiedzi na pytania dotyczące biografii bohaterów czterech 
trzemeszeńskich placów i dwóch skwerów. Zuchy nie tylko zdobyły 
dużo ciekawych informacji ale również miło spędziły czas na świe-
żym powietrzu .

Zakończenie i podsumowanie zwiadu odbyło się na boisku Ze-
społu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych. Dla wszystkich 
uczestników zwiadu przewidziano pamiątkowe dyplomy oraz słod-
ki poczęstunek.

UROCZYSTE PASOWANIE PIERWSZAKÓW
W dniu 6 października 2016 roku odbyła się uroczystość ślubowa-

nia i pasowania na uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im. Polskich 
Olimpijczyków w Trzemesznie, którą zaszczycili swoją obecno-
ścią: zastępujący dyrektora szkoły pan Piotr Kubiak, pan wicebu-
rmistrz Dariusz Jankowski, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 
pan Daniel Bisikiewicz, przewodnicząca Rady Rodziców Szkoły 
pani Katarzyna Dziekańska oraz nauczyciele i rodzice uczniów. 
 Część artystyczną przygotowaną przez wychowawczynię klasy 
I – panią Teresę Górna oraz panią Agnieszkę Majerowicz prowa-
dziły uczennice klasy czwartej: Marcelina Firek, Malwina Fre-
lich, Maja Kapela, Kinga Kubiak i Michalina Zebel. Podczas uro-

czystości pierwszoklasiści wykonywali kolejne zadania, za które 
zdobywali „medale”. Wszyscy uczniowie zaprezentowali umiejęt-
ności recytatorskie, wokalne i taneczne. Następnie w niezwykle 
podniosłej atmosferze, przed pocztem sztandarowym pierwszaki 
ślubowały być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją 
szkołę, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i 
nauczycielom. Po złożeniu ślubowania pan Piotr Kubiak dokonał 
symbolicznego pasowania na ucznia i wspólnie z wychowawczy-
nią klasy I wręczyli uczniom dyplomy oraz upominki. Następnie 
pan Piotr Kubiak złożył pierwszakom życzenia sukcesów w nauce 
i zachowaniu. Do życzeń dołączyli się wszyscy zaproszeni goście.  
Uroczystość zakończyła się pysznym słodkim i owocowym poczę-
stunkiem przygotowanych przez rodziców i na pewno na długo po-
zostanie w pamięci pierwszaków.  

ODSŁONIĘCIE POMNIKA WOJCIECHA BĄKA
  Dnia 8 października 2016 r.  uczniowie  z klasy  V i VI wraz 

z opiekunami wzięli udział w uroczystościach upamiętniających 
Wojciecha Bąka z Kozłowa, działacza spółdzielczości  bankowej, 
sołtysa Kozłowa, wielkiego społecznika      i patrioty zamęczonego 
przez Niemców w 1939 r.

  Uroczystości rozpoczęły się mszą św. w Jastrzębowie, następnie 
wszyscy uczestnicy udali się do Kozłowa, gdzie odsłonięto pomnik 
poświęcony pamięci Wojciecha Bąka.

  
 AKADEMIA Z OKAZJI  DNIA EDUKACJI NARODOWEJ

Dnia 13 października b.r. w naszej szkole odbyła się uroczysta 
akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 

Uczniowie z klas IV – VI przygotowali zabawny program arty-
styczny ukazujący życie ucznia i nauczyciela. Nie zabrakło podzię-
kowań i życzeń.

W uroczystości wzięli udział nauczyciele, pracownicy admini-
stracji i obsługi, emerytowani pracownicy naszej szkoły oraz zapro-
szeni goście: p. Sławomir Peno - przewodniczący Rady Miejskiej 
Trzemeszna,  p. Alina Kociemba - skarbnik oraz p. Katarzyna Dzie-
kańska – przewodnicząca Rady Rodziców.  

Akademię przygotowały: p. Joanna Frelich, p. Lidia Krerowicz 
oraz p. Renata Gezella – Figaj. Dekorację wykonała p. Agnieszka 
Majerowicz. 
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Noc Naukowców
30 października klasy I b i I c oraz uczniowie klas trzecich  

uczestniczyli w kolejnym wyjeździe na Noc Naukowców, która 
miała miejsce na Politechnice Poznańskiej. Wyjazd był okazją do 
obserwacji doświadczeń chemicznych, poznania historii wynalazku 
Ignacego Łukasiewicza, zobaczenia najnowszych osiągnięć nauki 
i nowoczesnych technologii. Wszyscy wysłuchali także głównego 
wykładu Nocy Naukowców- Fizyka Water Show, który dotyczył 
różnych właściwości wody. Opiekunami „przyszłych naukowców” 
byli pp. Aldona Siwińska, Katarzyna Wynarowicz, Elżbieta Bart-
kowska i Maciej Adamski.

Lekcja demokracji, czyli wybory do 
Samorządu Uczniowskiego 

W poprzednim numerze pisaliśmy o kampanii wyborczej kandy-
datów do Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum. 10 października 
nastąpiło rozstrzygnięcie zmagań. Lokal wyborczy mieścił się w 
niezbyt obszernym szkolnym korytarzu. Szkolna Komisja Wybor-
cza zasiadła przy stole nakrytym śnieżnobiałym obrusem. Przygo-
towano osobne miejsce dla głosujących. Z Domu Kultury w Trze-
mesznie wypożyczono urnę używaną podczas wyborów do władz 
państwowych i lokalnych.

Po podliczeniu głosów okazało się, że najwięcej zdobyła Martyna 
Wekwerth z 2 D ( 99 głosów), tuż za nią znalazł się Tomek Kozłow-
ski z 1 A ( 50), następnie Bartek Gąsior (33) i Patrycja Bagińska ( 21)  
z 2 B i Eryk Chojnacki z 1 C (22). Opiekunem Samorządu została p. 
Marzena Stankowska, uzyskując 89 głosów. Frekwencja wyborcza 
była bardzo wysoka i wyniosła 93, 75 %. 

Nowy zarząd SU miał okazję pokazać się już z dobrej strony pod-
czas Dnia Edukacji Narodowej (oczywiście poprzednicy pomagali 
również i kierowali  organizacją uroczystości). 

Dzień Edukacji Narodowej
W przeddzień przypadającego na 14 pażdziernika Dnia Edukacji 

Narodowej gimnazjaliści złożyli życzenia i wręczyli kwiaty swym 
nauczycielom.

W czwartek 13.10. o godzinie 16 w auli ZSOiZ w Trzemesznie 
odbyło się spotkanie, w którym  uczestniczyli pracownicy szkoły, 
emeryci oraz zaproszeni goście: Burmistrz Trzemeszna Krzysz-
tof Dereziński, Przewodniczący Rady Miejskiej Sławomir Peno, 
Skarbnik Alina Kociemba, Prałat Piotr Kotowski. Wszystkich po-
witał Dyrektor Szkoły Sławomir Kupś. Po okolicznościowych prze-

mówieniach i życzeniach uczniowie klas drugich i trzecich gimna-
zjum zaprezentowali montaż słowno – muzyczny przygotowany pod 
kierunkiem p. D. Kaniewskiej i p. M. Stochlińskiego. W progra-
mie wystąpili: A. Bloch, J. Gerke, A. Kujawa, A. Dobruchowska, 
J. Naręgowska, N. Jankowska, P. Gaca, Z. Zielińska, S. Szulc, J. 
Jatczak i M. Wekwerth. Piosenki zaśpiewali członkowie  szkolnego 
chóru „Kantata”. W montażu wykorzystano m.in. wiersze i fraszki 
polskich poetów oraz utwory polskich i zagranicznych wykonaw-
ców. Po występie przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego zło-
żyli życzenia pracownikom szkoły i wręczyli słodkie upominki.  14 
października  uczniowie swój program zaprezentowali podczas uro-
czystości z okazji DEN zorganizowanych przez Związek Nauczy-
cielstwa Polskiego.

Lekcja „trudnej” historii – trzecioklasiści na filmie „Wołyń”
Trzecioklasiści 18 października wraz z opiekunami pp. D. Ka-

niewską, I. Łaniecką - v. Gierschewski, A. Nowicką i M. Paczkow-
ską pojechali do kina „Wawrzyn” w Mogilnie na film W. Smarzow-
skiego „Wołyń”.  To, opowiadające o trudnych dziejach żyjących 
obok siebie na Wołyniu Polaków i Ukraińców  w czasie II wojny 
światowej,  dzieło filmowe zrobiło na gimnazjalistach duże wraże-
nie. Było dla nich swoistego rodzaju lekcją historii, o której już coś 
słyszeli, ale którą dokładniej poznają na lekcjach historii w szkołach 
ponadgimnazjalnych.

Z ortografią za pan brat?!
25 października 2016 r. w naszej szkole odbył się Ogólnopolski 

Test Ortograficzny. Do zmagań z trudną ortografią języka polskiego 
przystąpiło siedemnaścioro uczniów: Wiktor Kłos i Nikodem Żyw-
czewski z 1A, Jakub Durlak, Amelia Tonak, Eryk Chojnacki i Paweł 
Kozłowski z 1C, Katarzyna Naskręt i Zuzanna Kuś z 2B, Zuzanna 
Lukstaedt i Sara Szulc z 2D, Nicole Brzycka z 2E, Tomasz Sosiński 
z 3A, Wiktoria Cieślak i Magdalena Wesołowska z 3B, Julia Gerke 
z 3D oraz Nicole Grześkowiak i Natalia Hołoga z 3E. Nad prawi-
dłowym przebiegiem testu czuwały polonistki: p. Iwona Łaniecka 
– v. Gierschewski i p. Elżbieta Bartkowska - Szkolny Organizator 
Konkursu. 

Akcja „Zapal Znicz Pamięci”
Nasze gimnazjum kolejny raz uczestniczyło będzie w akcji Zapal 

Znicz Pamięci. W niedzielę 23 października 2016 roku, tradycyjnie 
w południe po mszy św. o godzinie 11.30, niewielka grupa uczniów 
i nauczycieli udała  się na parafialny cmentarz, by zapalić znicze na 
grobach poległych, rozstrzelanych i zamęczonych w 1939 roku oraz 
w kolejnych latach II wojny światowej.

W sobotę natomiast (22.10.) ok. 20 osobowa grupa uczniów wraz 
z opiekunami p. Przemysławem Woźnym i Maciejem Adamskim 
odwiedziła  miejsca martyrologii na terenie naszej gminy: Niewol-
no, Wydartowo, Kruchowo, Kozłowo i Kamieniec. Tam również  
zapalono  znicze pamięci.

Akcja organizowana jest od ośmiu lat. Jak podają jej organiza-
torzy „celem jest przywrócenie pamięci bohaterów ginących w 
publicznych egzekucjach, więzieniach, obozach na zachodnich kre-
sach II Rzeczypospolitej za uparte podtrzymywanie polskości, za 
aktywność społeczną, za patriotyzm. Celem akcji jest też przypo-
mnienie o warunkach okupacyjnych na ziemiach wcielonych do III 
Rzeszy.”

Organizatorami akcji są Instytut Pamięci Narodowej wraz z 
Regionalnymi Rozgłośniami Polskiego Radia w Poznaniu, Byd-
goszczy, Łodzi, Gdańsku i Katowicach. Patronat na akcją objęli 
Wojewoda Wielkopolski pan Zbigniewa Hoffmann i Marszałek Wo-
jewództwa Wielkopolskiego pan Marek Woźniak. Partnerem akcji 
jest Muzeum Historii Polski i portal historyczny dzieje.pl. Więcej o 
przebiegu akcji można dowiedzieć się  na stronie internetowej Radia 
Merkury: http://www.radiomerkury.pl/. 

Pamiętamy o tych, którzy odeszli  - zapłonęły 
znicze na grobach pracowników szkoły

Tak jak w poprzednich latach Samorząd Uczniowski zorganizo-
wał akcję, w ramach której każda klasa przyniosła 3 znicze. Zarząd 
Samorządu Uczniowskiego pod opieką p. Marzeny Stankowskiej 
przygotował i dodał do nich okolicznościowy napis „Pamiętamy”. 
Znicze te zostały zaniesione na cmentarz parafialny i zapalono je na 
grobach nieżyjących już pracowników szkoły.

KOSYNIER | Biuletyn Informacyjny Gminy Trzemeszno | październik 2016 7



KOSYNIER BIULETYN INFORMACYJNY GMINY TRZEMESZNO 
Redaktor naczelny: Mariusz Zieliński 

Skład i grafika: Dom Kultury w Trzemesznie
Wydawca: Gmina Trzemeszno, ul. Dąbrowskiego 2, 62- 240 Trzemeszno 

Adres redakcji: Dom Kultury, ul. Św. Jana 11, 62- 240 Trzemeszno, tel.61 41 54 380 
kosynier@dktrzemeszno.net

Wersja elektroniczna (PDF) dostępna na stronie www.trzemeszno.pl w zakładce Kosynier.

Kolejny nasz wyjazd na lotnisko do Kobylnicy stał się okazją 
do rozstrzygnięcia konkursu plastycznego pt. „Moje Podniebne 
Marzenie”, i prezentację nagrody, którą ufundował dla nas Aero-
klub Poznański – czyli trzech miejsc w kokpicie szybowcowym na 
przelot wraz z instruktorem nad okolicami lotniska aeroklubu. Na 
konkurs zostało przygotowanych kilkanaście prac plastycznych, 
które oceniło „placówkowe” jury w składzie p. Jolanta Dzięcielak, 
p Mariusz Kowalczyk, p. Marceli Konieczny p. Adrianna Świątek. 
Po burzliwej naradzie jury wyłoniło 4 prace, które okazały się naj-
lepsze. Wśród wszystkich uczestników nagrodzono Julię Grzechnik 
i Maksymiliana Wilkowskiego z młodszej grupy oraz Magdę Sko-
tarczak i Karolinę Osikowską z grupy starszej. Do lotu ostatecznie 
wyłoniono trzy osoby Julię Grzechnik, Magdę Skotarczak i Karo-
linę Osikowską niestety tej ostatniej zajęcia szkolne nie pozwoliły 
wziąć udziału w wyjeździe i w jej miejsce został zabrany kolejny 
uczestnik konkursu Dariusz Głowski. Każda nasza wizyta na lot-
nisku to wydarzenie samo w sobie i podobnie było i tym razem, 

prócz realizacji nagród dla zwycięzców mieliśmy również okazję 
do kolejnego spotkania z wyjątkowym człowiekiem a mianowicie 
panem Aleksandrem Kujawskim (ur. 1931) czynnym instruktorem 
i pilotem szybowcowym I klasy, pilotem samolotowym a także 
skoczkiem spadochronowy III klasy. Dla naszych zwycięzców była 
to podwójna nagroda bo dwoje z nich mogło odbyć swój lot z pa-
nem Aleksandrem. Po przepełnionym lotami spotkaniu na płycie 
lotniska udaliśmy się na przygotowanego specjalnie dla nas grilla i 
posilając się nieopodal pasa startowego mogliśmy podziwiać kunszt 
i umiejętności pilotów szybowcowych biorących tego dnia udział w 
zawodach szybowcowych na celność lądowania. To kolejne nasze 
lotnicze przeżycie, które na długo zapadnie w naszej pamięci.

W tym miejscu chcielibyśmy kolejny raz serdecznie podziękować 
panu Dyrektorowi Krzysztofowi Maciejewskiemu oraz pani Joan-
nie Jabłońskiej bez których nasza wizyta nie mogłaby się udać!

Dziękujemy za zaproszenie, możliwość odbycia lotów a także za 
pamięć na którą zawsze z Waszej strony możemy liczyć. :) 

„Podniebne Marzenie ” - Wręczenie nagród !

Już po raz szósty Urząd Miejski Trzemeszna wspólnie z dyrek-
torami i nauczycielami ze szkół podstawowych z terenu miasta 
i gminy Trzemeszno we współpracy z instruktorami i trenerami 
nauki pływania z Ośrodka Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji w Mo-
gilnie realizował projekt p.n. „Nie brakuje w Trzemesznie żaków, 
nie zabraknie też pływaków”. Powyższy projekt współfinansowany 
był przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu 
Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów w ramach programu 

„Umiem pływać”. Projektem zostały objęte dzieci z klas III (w roku 
szkolnym 2015/2016) z terenu miasta i gminy Trzemeszno, które w 
okresie od marca do października b.r. uczestniczyły raz w tygodniu 
w zajęciach nauki pływania na krytej pływalni w Mogilnie. Głów-
nym celem projektu było wyrównanie szans oraz zmniejszenie dys-
proporcji w edukacji sportowej uczniów.

Edyta Kubiak

VI edycja projektu „Nie brakuje w Trzemesznie żaków, nie zabraknie też pływaków” zakończona


