
Organizatorem  miejsko – gminnego   23. Finału Wielkiej Or-
kiestry Świątecznej Pomocy  11.01.2015r. był Hufiec Związku Har-
cerstwa Polskiego   Trzemeszno im. Powstańców Wielkopolskich 
1918/1919  przy współpracy z Urzędem Miasta i Domem  Kultury 
w  Trzemesznie. Szefem SZTABU została  komendantka Hufca 
Stanisława Szymańska, a w skład Sztabu weszli : Włodzimierz Lo-
sik,  Anna Golińska,  Danuta Chojecka, Marzena Stojek-Kowalik, 
Irena Karczewska, Jerzy Karczewski, Teresa Górna. Łączna liczba  

70 wolontariuszy – nauczycieli i uczniów: 
•  Zespół Szkół w Kruchowie : Alicja Michalik, Katarzyna Wi-
śniewska, Julia Łukomska, Patryk Łukomski , Joanna Staszak,     
•  Zespół Szkół w Trzemżalu : Ewa Fel, Magdalena Wiśniewska, 
Ewa Borowiak, Julia Dybała, Julia Wojtaszak,
•  Szkoła Podstawowa Nr 1  w Trzemesznie : Ewa Balcerzak, 
Jolanta Kurtysiak,  Danuta Afanaszak, Katarzyna Kulik, Justyna 
Lis,
•  Szkoła Podstawowa Nr 2  w  Trzemesznie : Teresa Górna, 
Agnieszka Majerowicz, Joanna Frelich, Renata Gezella-Figaj, 
Anna Kulczycka-Wisniewska, Izabela Schillak – Rodak, Agniesz-
ka Słowińska Kaszyńska, Anna Wołowiec,
•  Gimnazjum w Trzemesznie : Marzena Stankowska, Katarzy-
na Wynarowicz, Jakub Graczyk, Damian Nowicki, Dominik 
Głowski, Kacper Krawczyński, Arleta Głowska, Dariusz Głowski, 
Paulina Kotwas, Natalia Wesołowska, Zuzanna Fatla, Marta Syta, 
Zuzanna Marchlewicz, Klaudia Wieczorek, Agata Bloch, Natalia 
Jankowska, Wiktoria Cieślak, Martyna Sikorska, Julia Kłysz, 
Sylwia Fajfer, Paulina Gaca, Jagoda Naręgowska, Zofia Hartwich, 
Karolina Hadrich,
•  Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Trzemesz-
nie – licealiści: Dawid Wielgolewski, Anna Krerowicz, Bartosz 
Minartowicz, Bartosz Dobek, Kamila Wolkiewicz , Marcelina 

Krajewska, Michalina Kasprzyk, Patrycja Borowska, Anna 
Grobelska, Klaudia Tafelska, Maciej Gromelski, Anna Grzegorek, 
Daria Rumińska,
•   Przedszkole Nr 2 w Trzemesznie : Aneta Maj-Jędrzejewska, 
Katarzyna Wieczorek, Marta Wieczorek.

„Orkiestrową”  zbiórkę  rozpoczęto w szkołach i przedszkolu w 
dniach poprzedzających 11 stycznia 2015 roku organizując m.in. 
dyskoteki, loterie fantowe, wykonanych okolicznościowych serdu-
szek itp. Kwesta na ulicach Trzemeszna rozpoczęła się 11.01.2015r. 
o godz. 7.00. Siedziba Sztabu mieściła się w miejscowym Domu 
Kultury.

Na wolontariuszy oczekiwali Stanisława Szymańska i Mariusz 
Zieliński wręczając  identyfikatory, puszki i serduszka. Wolonta-
riusze kwestowali na ulicach miasta, w sąsiedztwie kościoła i mar-
ketów. 

W Domu Kultury Irena i Jerzy Karczewscy zachęcali wolon-
tariuszy do wypicia ciepłej herbaty lub kawy, do konsumpcji ja-
błek, placka drożdżowego, zupy (było przecież zimno, deszczowo, 
wietrznie). Liczenie zebranych kwot rozpoczęło się o godz. 15.00. 

Do w/w członków Sztabu dołączyły: Marzena Stankowska, Ka-
tarzyna Wynarowicz, Natalia Woźniak, Pierwszą puszką - nie or-
kiestrową była przyniesiona przez Włodzimierza Prusa z DRINK-
-Baru.

O godzinie 17 w DK rozpoczął się koncert rockowo-hip-hopowy. 
Wykonawcy z Trzemeszna to : Musiel i Adishone, Pacix i Kasztan a 
także z Mogilna : Wiktor Mazurkiewicz i duet Klaudia Tomaszew-
ska , Eryk Pollak a z Gniezna grupa O.W.W.

W przerwie koncertu w godzinach 17 – 18.30 Wiesław Delikta i 
Marzena Stankowska  przeprowadzili licytację gadżetów WOŚP, 
a także ufundowanych m.in. przez Stowarzyszenie pod Żaglami i 
Dawida Wielgolewskiego.

Koncert zakończył się o godz. 20.00.  Sztab zakończył liczenie 
zebranych kwot. 

23. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Trzemesznie
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W poniedziałek 12.01.2015r. Anna Krerowicz, Tomasz Stani-
szewski, Norbert Wołowiec kwestowali na terenie Zakładu PA-
ROC.

Łącznie udało się nam zebrać  16.566,97 zł.
Za zaangażowanie w przygotowanie i przeprowadzenie 23 

Finału WOŚP : Krzysztofowi Derezińskiemu – Burmistrzowi 
Trzemeszna, Tomaszowi Gorczyckiemu i Joannie Stejakowskiej 
z Urzędu Miasta Trzemesza, Pracownikom Domu Kultury  w 
Trzemesznie- szczególnie Mariuszowi Zielińskiemu, Marcelemu 
Koniecznemu, Wiesławowi Delikcie, Beacie Bielaś, Krzysztofo-
wi Buczyńskiemu, Pani Ewie Plota, Paulinie Plota z Gimnazjum 
w Trzemesznie, Dyrekcjom Szkół z terenu miasta i gminy Trze-
meszno, Dyrekcji Przedszkola Nr 2 w Trzemesznie, Paniom; Iwo-
nie Zwierzchlewskiej, Joannie Głowackiej, Elżbiecie Pruss, Annie 

Borowskiej z PAROC-u, Dyrekcji i pracownikom PBS   O/Trze-
meszno,  Komisariatowi Policji w Trzemesznie, 

a wolontariuszom i darczyńcom za ofiarność w niesieniu po-
mocy potrzebującym w imieniu własnym i członków Sztabu tego 
Finału  dziękuję

                                                               Stanisława Szymańska 
                                                           Szef Sztabu 23 Finału WOŚP
                                                            Komendantka Hufca ZHP
                                                                      Trzemeszno
P.S. Zebrana kwota 16.566,97zł   za pośrednictwem Piastow-

skiego Banku Spółdzielczego w Janikowie O/Trzemeszno została 
przekazana na konto Fundacji WOŚP.

Wysłano też tzw. Walutę „obcą” – euro i inne.
                                                             

Tradycyjnie od wielu lat Dom Kultury w Trzemesznie zorganizował przed świętami konkurs szopek bożonarodzenio-
wych. Konkurs skierowany jest do wszystkich, dzieci i dorosłych, do całych rodzin. Celem jest podtrzymywanie tradycji 
plastycznego przedstawiania wydarzeń które miały miejsce ponad dwa tysiące lat temu w Betlejem. Szopki tworzone 
są z przeróżnych materiałów: plastikowych korków od 
butelek, masy solnej, gałęzi, styropianu, plasteliny, desek 
i papieru. Najważniejsze są jednak postacie Dzieciątka 
Jezus, Maryi, Józefa, pasterzy, Trzech Króli stanowią-
ce centrum każdej szopki. W konkursie wzięło udział 
trzydziestu uczestników. Jury postanowiło przyznać 10 
nagród. Wśród nagrodzonych znaleźli się:Filip Pazderski, 
Natalia Filipiak, Michał Nowak, Hubert Cichy, Nikola Fi-
lipczak, Natalia Michalska, Aleksander Basiński, Izabela 
i Maciej Nawroccy,  Grupa „Pszczółki” z Przedszkola 
nr 1 w Trzemesznie, klasa II ze Szkoły Podstawowej w 
Trzemesznie.  Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody i 
upominki.

Rozstrzygnięcie konkursu szopek bożonarodzeniowych
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„Cudze chwalicie, swego nie znacie?” Karty z dziejów Trzemeszna
Celem operacji było zachowanie i 

udostępnienie większej liczbie odbior-
ców dziedzictwa historyczno- kulturo-
wego związanego z gminą Trzemeszno 
a zachowanego w zbiorach Archiwum 
Archidiecezjalnego w Gnieźnie.

Głównym przedsięwzięciem było 
wydanie publikacji pt. „Karty z dziejów 
Trzemeszna.  Wybór źródeł historycz-
nych zachowanych w zbiorach Archi-
wum Archidiecezjalnego w Gnieźnie. 
Cz. I.” Zawiera ona przede wszystkim 
tekst kroniki klasztornej i parafialnej 
z XIX w. prowadzonej przez ks. opata 
Edwarda Markowskiego i ks. Napole-
ona Tomaszewskiego. Ponadto w wy-
dawnictwie znalazły się dokumenty z 
przełomu XVIII i XIX w. dotyczące 
parafii trzemeszeńskiej, jak i same-
go Trzemeszna.   Dodatkowo książka 
została uzupełniona o zarys dziejów 
Trzemeszna oraz biogramy ks. E. Mar-
kowskiego i ks. N. Tomaszewskiego.

W Archiwum Archidiecezjalnym w 
Gnieźnie zachowały się nieznane do-
tąd szerzej i nieopublikowane zapiski 
związane z historią Trzemeszna. Wspo-

mniana kronika parafialna zapoczątko-
wana została ok. roku 1815 i jej pierw-
sze strony spisane zostały w języku 
łacińskim, natomiast ok. połowy XIX 
w. kronikarz posługiwał się językiem 
polskim.  W publikacji dla zachowa-
nia wierności historycznej zachowany 
został oryginalny zapis łaciński, który 
przetłumaczony został na język polski.

W zamyśle publikacja jest pierwszą 
z szeregu, które ukazywać będą dzieje 
Trzemeszna poprzez dokumenty zacho-
wane w Archiwum Archidiecezjalnym. 
By przybliżyć mieszkańcom zasoby 
archiwum związane z Trzemesznem 
w ramach projektu przeprowadzono 
kilka akcji. Po na stronach interneto-
wych miasta oraz w prasie opubliko-
wano zdjęcie pochodzące ze zbiorów 
Archiwum a przedstawiające grupę 
uczniów gimnazjum trzemeszeńskie-
go by umożliwić mieszkańcom iden-
tyfikację znajdujących się na fotografii 
osób. Poszukiwano również potomków 
osób, które złożyły podpisy na jednym 
z parafialnych dokumentów z drugiej 
połowy XIX w.

Książka miała swoją zapowiedź pod-
czas Festynu Parafialnego, który odbył 
się w miesiącu wrześniu. Natomiast jej 
prezentacja nastąpiła w dniu 28 grud-
nia 2014 r. podczas spotkania przezna-
czonego dla mieszkańców.  W trakcie 
tej uroczystości odczyt na temat doku-
mentów związanych z Trzemesznem 
wygłosił ks. Michał Sołomieniuk – dy-
rektor Archiwum Archidiecezjalnego 
w Gnieźnie.

Ponadto uczestnicy spotkania mogli 
obejrzeć film pt. „Historia Bazyliki 
Trzemeszeńskiej”, który powstał we 
współpracy Stowarzyszenia Miłośni-
ków Zabytków położonych na terenie 
Miasta i Gminy Trzemeszno oraz ks. 
prałata Bronisława Michalskiego, do 
którego narrację dodał Karol Strasbur-
ger.

Każda osoba otrzymała także egzem-
plarz publikacji oraz miała możliwość 
zdobycia autografów jej autorów, tj. 
ks. Michała Sołomieniuka, p. Macie-
ja Adamskiego oraz p. Przemysława 
Woźnego.

Edyta Kubiak

Uczcili rocznicę wyzwolenia Trzemeszna
W dniu 22 stycznia w 70. rocznicę wyzwolenia Trzemeszna oraz 152. rocznicę wybuchu powstania styczniowego władze samorzą-
dowe Trzemeszna, członkowie Miejsko-Gminnego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Trzemesznie, zarząd Koła 
Miejsko-Gminnego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Trzemesznie oraz uczniowie Gimnazjum w 
Trzemesznie złożyli wiązanki i znicze w miejscach pamięci narodowej poświęconych osobom z terenu naszej gminy, które oddały 
życie za wolność ojczyzny.
Uroczystość ta została poprzedzona posiedzeniem MGKOPWiM, podczas którego członkowie Komitetu złożyli najlepsze życzenia 
Pani Marii Wojciechowskiej, która następnego dnia obchodziała swoje 94.urodziny.

Edyta Kubiak
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URODZENIA
Mrówczyński Aleksander (Adam, Karolina) Trzemeszno
Jara Oleg (Andrzej, Marta) Trzemeszno
Szczudłowski Kacper (Tomasz, Justyna) Rudki
Kapela Luiza (Łukasz, Monika) Rudki
Szczepankiewicz Oliwia (Andrzej, Edyta) Trzemeszno
Borowczyk Nikodem (Krystian, Anna) Trzemeszno
Wojtasiński Hubert (Przemysław, Joanna) Trzemeszno
Kańczukowska Anna (Łukasz, Joanna) Trzemeszno
Wesołowska Klaudia (Tomasz, Anna) Trzemeszno
Popielarz Anna (Tomasz, Katarzyna) Lubiń
Skrzypczak Ksawery (Hubert, Pamela) Gołąbki
Ciałkowska Anita (Piotr, Patrycja) Kruchowo
Dudziak Maksymilian (Tomasz, Ilona) Trzemeszno
Stopczyńska Hanna (Łukasz, Anna) Trzemeszno
Bisikiewicz Mikołaj (Maciej, Milena) Trzemeszno

Krawczak Antonina (Mateusz, Monika) Lubiń
Świderska Aleksandra (Rafał, Milena) Płaczkowo
Cierech Kamil (Adrian, Justyna) Miaty
Janeczko Robert (Damian, Małgorzata) Wydartowo
Przybysz Maurycy (Dawid, Joanna ) Kruchowo
Robak Gabriel (Marek, Anna )Rudki
Łukaszewska Nadia (Ryszard, Katarzyna) Trzemeszno
 
MAŁŻŃSTWA
 Szeszycki Adam-Gaj, Cieluch Anna-Miaty
 
ZGONY
 Grzybowska Marianna- Trzemeszno, 73 lata
Pilarowski Janusz- Lubiń, 50 lat
Joachimczak Paweł- Kruchowo, 26 lat
Bosak Adrian- Trzemeszno, 25 lat

Zanotowano w USC - grudzień 2014

Rok 2015 w Placówce Wsparcia Dzien-
nego rozpoczynamy od akcentu kultural-
nego. Na specjalne zaproszenie panów Ar-
tura Banaszkiewicza- wirtuoza skrzypiec 
i pana Pawła M. Posadzego ze Stowarzy-
szenia Twórców i Animatorów Kul-
tury WAGA podopieczni PWD mieli 
zaszczyt uczestniczyć w koncercie 
karnawałowym pt.: „ Wieczór w kra-
inie Czardasza”, – który odbył się we 
wspaniałej sali koncertowej poznań-
skiej „WAGI”.

W programie tego wyjątkowego 
koncertu znalazły się szlagiery mu-
zyki operowej, operetkowej i wirtu-
ozowskiej, które inspirowane były 
folklorem cygańskim a także żydow-
skim. Wydarzenie muzyczne zostało 
przygotowane a także poprowadzo-
ne przez wirtuoza skrzypiec- pana Artura 
Banaszkiewicza – wystąpił on podczas 
wieczoru wraz z zespołem w składzie:

Kuba Majda - klarnet, Andrij Melnyk - 
akordeon, Marcin Antczak – kontrabas. 
Gościnnie wystąpili w trakcie trwania kon-

certu także p. Agata Sava - mezzosopran, 
p. Rafał Rachwał - saksofon altowy oraz 
p. Bartłomiej Marusik – gitara i p. Michał 
Główka - akordeon.

W repertuarze wieczoru znalazły się 

m.in.: J. Brahmsa, G. Bizeta, F. Lehara. 
Pan Artur Banaszkiewicz występuje na 

scenie od piątego roku życia - jest wirtu-
ozem skrzypiec, kompozytorem, aranże-
rem i niezwykłym showmanem, który jak 
sam mówi o sobie: „oprowadza publiczność 

m.in. po krainie czardasza i cygańskich 
szlagierów”.

Wszyscy uczestnicy zgonie zauważyli, 
że jeszcze w takim wydarzeniu muzycz-
nym nie brali udziału a blisko 2,5 godzinny 

koncert nawet na moment nie tracił 
nic z napięcia, które zostało usta-
lone na wysokim poziomie już w 
pierwszych minutach. Nasz udział 
w koncercie nie byłby możliwy gdy-
by nie współpraca PWD ze Stowa-
rzyszeniem Twórców i Animatorów 
Kultury WAGA w szczególności z 
Panem Pawłem M. Posadzym, który 
już od dawna wspiera nas w różno-
rakich przedsięwzięciach - nie tylko 
kulturalnych.

Pragniemy serdecznie podzię-
kować w tym miejscu za zaprosze-

nie, licząc, że rok 2015 będzie obfitował 
w mnogość wydarzeń na tak wysokim 
artystycznym poziomie a pomoc, której 
doświadczamy będzie w tym roku tak 
wspaniała jak dotąd.

„WIECZÓR W KRAINIE CZARDASZA” - 19.01.2015 r.

Grudzień jest zawsze miesiącem podsu-
mowań, świątecznych spotkań i porząd-
ków. Styczeń z kolei powinien płynąć nam 
pod hasłami nowych nadziei i postanowień. 
W dobrych humorach i z nowymi chęcia-
mi do pracy wróciliśmy więc do naszych 
codziennych zajęć. Zaczęliśmy spokoj-
nie, bo długo wyczekiwany, coroczny bal 
karnawałowy czeka nas dopiero w przy-
szłym miesiącu. Teraz skupiliśmy się na 
dogadzaniu naszym kubkom smakowym 
i rozwijaniu umiejętności kulinarnych. 
Przeprowadzony został Konkurs Kulinar-
ny, organizowany przez panią Aleksandrę 
Sieradzką. Wzięli w nim udział wszyscy 
Uczestnicy. Na początek trzeba było zmie-
rzyć się z kartką z testami, zagadkami i 
układankami tematycznymi. Nie było ła-
two. Później natomiast przystąpiliśmy do 
bardziej praktycznych zajęć. Każda druży-
na miała za zadanie przygotowanie proste-

go posiłku – surówki, koktajlu czy deseru. 
Oczywiście z zachowaniem wszystkich 

przepisów BHP obowiązujących w kuchni. 
Wszystko było punktowane przez czujne 
jury. Różne urządzenia kuchenne poszły 
w ruch razem z nożami. Sprawne ręce 

naszych Uczestników przygotowały zada-
ne im małe posiłki. Pomoc medyczna nie 
była potrzebna. Po podliczeniu punktów 
wyłoniono zwycięzcę i wręczono dyplom 
oraz upominki. Szczęśliwców możemy 
podziwiać na zdjęciu. Chociaż tego dnia 
wszyscy byli wygrani, bo kto nie lubi zjeść 
smacznie w dobrym towarzystwie.

 A jeśli już o tym mowa, to również w 
styczniu wybraliśmy się do pobliskiej 
pizzerii Sorella. Wyjście, zbiórkę i plan 
spotkania zorganizowali sami Uczestnicy. 
Tego, co się działo później, chyba nie trze-
ba opisywać. Było pysznie i wesoło. Choć 
mamy za sobą tak intensywnie kulinarny 
miesiąc, to z radością przygotowujemy się 
do zabawy karnawałowej. Wtedy wszystko 
wytańczymy. Z niecierpliwością czekamy 
też na jakiekolwiek oznaki zimy, aby po-
szaleń na śniegu.

Środowiskowy Dom Samopomocy informuje
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16 stycznia w Ośrodku Wypoczynko-
wym „Jutrzenka” w Gołąbkach odbyła się 
już po raz siódmy zabawa karnawałowa 
zorganizowana przez Międzyszkolny Klub 
Sportowy w Trzemesznie. Impreza, poza 
celem czysto rozrywkowym, ma charakter 
charytatywny. Każda dodatkowa złotówka 
zebrana na balu zostaje przeznaczona na 
sportowy rozwój dzieci trenujących na co 
dzień w klubie. Dodatkowo, w tym roku, 
rodzice naszych zawodników 
obecni na zabawie zwrócili 
się do zebranych z prośbą o 
wsparcie finansowe dla jed-
nego z podopiecznych sekcji 
piłki nożnej, u którego zdia-
gnozowano białaczkę. W tym 
celu przygotowana została 
skarbonka, do której można 
było wrzucać datki przez cały 
okres trwania balu. Nastąpiło 
także oficjalne ogłoszenie wy-
ników plebiscytu na Najpopu-
larniejszego Sportowca Junio-
ra Gminy Trzemeszno 2014 roku. 

Stałym punktem ceremonii otwarcia 
zabawy jest podziękowanie kierowane do 
przyjaciół i darczyńców. Tak też było w 
tym roku. Okolicznościowe grawertony z 
rąk prezesa Sławomira Kupsia trafiły tym 
razem do panów – Jerzego Pawełczaka, 
Sławomira Peno, Tadeusza Pawlaka, Jaro-
sława Ferenca i Witolda Długokęckiego.

Kolejnym ważnym punktem otwarcia 
imprezy było oficjalne ogłoszenie wyni-
ków trzeciego już plebiscytu na Najpopu-
larniejszego Sportowca Juniora Gminy 
Trzemeszno 2014 roku. Organizatorem 
plebiscytu był Międzyszkolny Klub Spor-
towy oraz Gimnazjum w Trzemesznie. 
Lista kandydatów do tytułu liczyła 21 za-

wodników, którzy zostali zgłoszeni przez 
swoich trenerów z klubów działających na 
terenie miasta i gminy Trzemeszno. Nad 
głosowaniem w szkołach czuwali nauczy-
ciele wychowania fizycznego. Mieszkańcy 
mogli zagłosować za pomocą kuponów 
plebiscytowych zamieszczonych na stro-
nie internetowej klubu i szkoły. Zgodnie z 
regulaminem plebiscytu celem było wyło-
nienie 5 najpopularniejszych sportowców, 

którzy nie znając do końca kolejności zo-
stali zaproszeni na uroczyste ogłoszenie 
wyników do Gołąbek. Tę część poprowa-
dziła sekretarz MKS Trzemeszno Marzena 
Stankowska. Laureaci z rąk Burmistrza 
Krzysztofa Derezińskiego oraz prezesa 
MKS Sławomira Kupsia otrzymali pamiąt-
kowe statuetki, okolicznościowe dyplomy 
oraz nagrody rzeczowe. Po zakończeniu 
części oficjalnej wszyscy zostali zaproszeni 
na poczęstunek. Rozpoczęto także wspólną 
zabawę, która potrwała do wczesnych go-
dzin porannych.

Czołowa dziesiątka plebiscytu:
I. NATALIA LISIECKA – TTS Trze-

meszno – tenis ziemny – 1229 pkt.
Ambitna młoda zawodniczka. Trium-

fatorka wielu lokalnych turniejów tenisa 
ziemnego oraz uczestniczka imprez biego-
wych.

II. WIKTORIA TRZCIŃSKA – KS 
Trzemeszno – lekkoatletyka – 991 pkt.

Wicemistrzyni powiatu gnieźnieńskie-
go. Uczestniczka Grand Prix Czwartków 
Lekkoatletycznych we Wrześni. Systema-
tycznie rozwija swoje umiejętności i zapo-
wiada się na bardzo dobrą zawodniczkę.

III. HUBERT SIWA – 
„Zjednoczeni” Trzemeszno – 
piłka nożna – 851 pkt.

Środkowy, defensywny po-
mocnik drużyny Juniorów 
Starszych TLKS „Zjednocze-
ni” Trzemeszno. 

IV. SZYMON WŁODAR-
CZYK – MKS Trzemeszno – 
piłka nożna – 651 pkt.

Strzela dla zespołu wiele 
bramek co nie umknęło uwa-
dze trenerowi kadry wielko-
polski rocznika 2002, który 

dwa razy powołał go na zgrupowanie.
V. KLAUDIA WIECZOREK – MKS 

Trzemeszno – piłka siatkowa – 612 pkt. 
Wicemistrzyni Powiatu Gnieźnieńskie-

go w kategorii szkół podstawowych. Do-
brze zapowiadająca się młoda siatkarka.

VI. DAWID LIBERKOWSKI – „Zjedno-
czeni” Trzemeszno – piłka nożna – 597 pkt.

VII. OLIWIER KACZMAREK – MKS 
Trzemeszno – piłka nożna – 514 pkt.

VIII. DARIA SKULSKA – TTS Trze-
meszno – tenis stołowy – 491 pkt.

IX. ARTUR STEPANIAK – TTS Trze-
meszno – tenis ziemny – 454 pkt.

X. ANTONI MIKUŁA – MKS Trze-
meszno – piłka nożna – 441 pkt.

Plebiscyt na Najpopularniejszego Sportowca Juniora Gminy Trzemeszno 2014 roku

17 stycznia rozegrana został ostatnia kolejka tegorocznej ligi piłki nożnej halowej. Mecze te miały decydujący wpływ na tabelę końcową w obu ligach. 
O I miejsce II Ligi walczyły drużyny: Pelikan Trans-Stach Niechanowo (13 pkt.) oraz AVACO Ławki (10pkt.). Mecz pomiędzy drużynami został rozegrany w 
ostatniej kolejce. Pelikanowi wystarczył remis natomiast drużyna AVACO musiała zwyciężyć to spotkanie.  Pelikan Niechanowo okazał się jednak lepszym 
i pokonał rywali wynikiem 3:1. W I LIDZE o tytuł Mistrza walczył Producent Mebli KAPI z 19 pkt. i Plotrans z 21 pkt. Zadecydował mecze rozegrany pomiędzy 
tymi drużynami. W tej rozgrywce lepszą okazała się drużna Producent Mebli KAPI (2:1), tym samym zdobywając Mistrza tegorocznej Trzemeszeńskiej ligi.

 Zakończenie XVIII Trzemeszeńskiej Ligi Piłki Nożnej Halowej Kapi max kuchnie CUP 2014/15
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Konkurs na najpiękniejszy tekst życzeń świątecz-
nych i noworocznych

17 grudnia zostały rozstrzygnięte zmaga-
nia  literackie  dla  uczniów  klas  czwar-
tych,  którzy kierowali życzenia do osób so-
bie bliskich, rówieśników, wychowawców 
i dyrekcji szkoły.  Jury, biorąc  pod uwagę 
przede wszystkim oryginalność tekstu i po-
prawność językową, wyłoniło zwycięzców: 

miejsce I  zajęła - Jagoda Hoffman z klasy 
IV a miejsce II  ex aequo  - Natalia Sko-
nieczna z IV e i Marcelina Kuligowska z 
klasy IV c, miejsce III – Daria Kłysz  z kla-
sy IV b, miejsce IV – Marcel Podhorodecki  
z IV b i Maja Gajda z IV b 

Wyróżnienia przyznano: 
Oliwii Rumińskiej kl. IV a ,Wiktorii 

Kachniarz kl. IV a, Weronice Wiśniewskiej 
kl. IV c.

Kto  wykonał  najpiękniejszą  ozdobę  na  
choinkę?

Tuż  przed  świętami uczniowie  klas  I 
- III  prześcigali  się  w  przygotowaniu  naj-
wspanialszych,  choinkowych  ozdób.  Ko-
misja  oceniająca,  jak  każdego  roku,  nie  
miała łatwego zadania.  Wiele  prac  wy-
eksponowanych  na  szkolnych  korytarzach  
zauroczyło  oglądających. Zdecydowano  
o  przyznaniu  równorzędnych  wyróżnień  
następującym   uczniom: Kacprowi  Ligoc-
kiemu – kl.Ie, Michalinie  Trzcińskiej – 

kl.Ie, Marcelinie  Kachniarz -  kl.IIa, Han-
nie  Kulas – kl. IIIa, Agacie Hęś – kl.IIIa, 
Oliwierowi  Lange – kl.IIIa, Wojciechowi  
Walczakowi  - kl. IIIa, Blance Chojnackiej 
– kl. IIIc.

Jasełka – przedstawienie o narodzeniu Jezusa
Radosną  nowinę o narodzeniu dzieciątka  

przeżyliśmy po  raz  kolejny. Towarzyszy-
liśmy w trudach  wędrówki  Maryi  i  Jó-
zefowi, spojrzeliśmy  na  to  wydarzenie  
oczyma  rzymskich  rzemieślników, ubo-
gich  i  niezwykle  życzliwych  pastuszków, 
wreszcie  oczyma  uczniów naszej  szkoły. 
Nadszedł  czas  na  refleksję i  próbę  za-
trzymania  bożonarodzeniowej  magii.  
Wspólnie  zaśpiewane  kolędy  wprowadzi-
ły  świąteczny nastrój.

 
 Być  człowiekiem – to  brzmi  dumnie

Każdego  roku  włączamy  się  w  działa-
nia  Wielkiej  Orkiestry  Świątecznej  Pomo-
cy.  Już we  czwartek,  8 stycznia odbyła się 
dyskoteka  szkolna, z której dochód przeka-
zano na WOŚP. Niepowtarzalny  nastrój  tej  
imprezie  zapewnił  pan Gerard  Kaniewski,  
który  wcielił  się  w  rolę  didżeja.  W  nie-
dzielę, 11 stycznia  nie  zabrakło  naszych  
wolontariuszy  na  ulicach  miasta.  Zebrali-
śmy 1988,02 zł. 

Mistrzostwa  Miasta i Gminy  Trzemeszno  w  
piłce ręcznej 

Drużyny dziewcząt  i  chłopców  repre-
zentujące  naszą szkołę  podczas  Mistrzostw  
Miasta i Gminy Trzemeszno miały okazję 
zademonstrować swe  umiejętności tech-
niczne w  grze  w  piłkę  ręczną. Zwycięskie 
mecze zakończyły  się  rewelacyjnymi  wy-
nikami – dla  dziewcząt – 9:1,  dla  chłop-
ców – 15:1. Obydwie reprezentacje  wezmą  
udział  w  rozgrywkach  o  tytuł  mistrza 
powiatu.

Wiadomości zebrał szkolny  
zespół redakcyjny:

Nicole Brzycka,Dominika Derezińska, 
Eryk  Walter

Foto. p.K. Kulik  

ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ FRYDERYKA CHOPINA
Dnia 5 grudnia 2014 r. z okazji 165.  rocz-

nicy śmierci kompozytora odbył się kon-
kurs „Życie i twórczość Fryderyka Chopi-
na”. 

W konkursie wzięło udział 8 uczniów z 
klas szóstych i z klasy piątej. Uczestnicy 
mieli do rozwiązania test oraz musieli roz-
poznać dwa utwory muzyczne. Następnie 
ustnie udzielali odpowiedzi na dwa pytania.

 Zmagania uczennic oceniało jury w skła-
dzie: p. Renata Gezella – Figaj oraz uczen-
nica kl. VIa Angelika Kamińska.
Wyniki klasyfikacji:
I miejsce Wiktoria Trzcińska    – 12 pkt.
II miejsce Alicja Gruszczyńska – 11,25 pkt
III miejsce Zofia Koteras - 11 pkt
IV miejsce Zuzanna Balcerzak  - 10 pkt

  Laureaci otrzymali nagrody książkowe, 
a wszyscy uczestnicy dyplomy i upominki, 
które ufundowała Rada Rodziców oraz or-
ganizatorka konkursu  p. Aldona Trzcińska.

JAK ZMIENIŁA SIĘ MOJA OKOLICA DZIĘKI 
FUNDUSZOM UNIJNYM

Na przełomie listopada i grudnia bieżące-
go roku Regionalny Ośrodek Europejskiego 
Funduszu Społecznego w Poznaniu zorga-
nizował konkurs plastyczny dla uczniów 
szkół podstawowych pod hasłem „Jak  
zmieniła się moja okolica dzięki funduszom 
unijnym”.

Aby wziąć udział  w konkursie należało 
przygotować plakat w formacie A-3 na wy-
żej wymieniony temat.

Kilkoro uczniów z naszej  szkoły  zapo-
znało się z inwestycjami, które powstały 

dzięki funduszom unijnym w gminie Trze-
meszno, a następnie  przygotowało ciekawe 
prace. W konkursie wzięli udział: Alicja 
Gruszczyńska, Dobrosława Nitka, Nicolet-
ta Torcz oraz Kamil Skrzypczak.

  Tuż przed świętami Bożego Narodzenia 
zostały ogłoszone wyniki. Ku naszej rado-

ści Kamil Skrzypczak zdobył I miejsce, a 
Nicoletta Torcz wyróżnienie. Uczniowie 
zostali nagrodzeni  książkami J.K. Rowling 
o przygodach Harrego Pottera oraz słody-
czami. Kamil za zajęcie najwyższego miej-
sca otrzymał dodatkowo tablet. 

 Serdecznie gratulujemy i życzymy dal-
szych sukcesów.

W POSZUKIWANIU MIŁOŚCI
Tradycyjnie w ostatnim dniu nauki 

przed świętami Bożego Narodzenia 
spotkała się cała społeczność szkolna. 
Widzowie obejrzeli historię narodzenia 
Pana Jezusa pt. „W poszukiwaniu Miłości 

Maleńkiej”, którą przedstawili uczniowie 
klas VI: Zofia Koteras, Julia Guzik, Zofia  
Pruss, Marcelina Gaca, Weronika Brze-
wińska, Dobrosława Nitka, Nicoletta Torcz, 
Wiktoria Trzcińska, Michał Wojciechow-
ski, Zuzanna Kuś, Agnieszka Popielarz, 
Szymon Gaca, Malwina Grylewicz, Paweł 
Pluta, Julia Schillak, Dominika Brzewiń-
ska,  Gracjan Jakubowski, Krystian Słowik, 
Kamil Skrzypczak. Młodzi artyści zostali 
przygotowani przez p. L. Krerowicz oraz p. 
J. Frelich. 

Jasełka wprowadziły wszystkich w 
świąteczny nastrój. Dyrektor szkoły p. 
Jarosław Kaniasty podziękował dzieciom 
oraz ich opiekunom za przygotowanie wy-
jątkowej inscenizacji, a także złożył świą-
teczne życzenia przybyłym na uroczystość 
gościom, nauczycielom, pracownikom 
szkoły, emerytom, rencistom, rodzicom i 
uczniom. 

23. FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ 
POMOCY

W naszej szkole Wielka Orkiestra Świą-
tecznej Pomocy zagrała już w piątek, 9 
stycznia 2015 r.  Z tej okazji nauczyciele 
zaangażowani w tę akcję przygotowali  dla 
uczniów licytację fantów oraz poczęstunek.  
Tegoroczną  zbiórkę funduszy  zorganizo-
wano w celu  podtrzymania wysokich stan-
dardów  leczenia dzieci na oddziałach pe-
diatrycznych i onkologicznych oraz godnej 
opieki medycznej seniorów.
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W grudniowym nastroju
Gimnazjaliści w akcji „Tak – pomagam” i „Świą-
teczna paczka”.

12 i 13 grudnia w trzemeszeńskiej Bie-
dronce w ramach ogólnopolskiej akcji 
„Tak – pomagam” organizowanej przez 
Caritas,  gimnazjaliści rozdawali klien-
tom sklepu ulotki z informacją o możli-
wości przekazania kupionych produktów 
na cele charytatywne. Zbiórka żywności 
cieszyła się dużym zainteresowaniem, 
a kosze do niej przeznaczone zapełnia-
ły się  bardzo szybko. Pod opieką pań 
M.Borys, N.Woźniak  i E.Hapońskiej w 
akcji uczestniczyło 34 wolontariuszy.

Ponadto w szkole przeprowadzono 
akcję „Świąteczna paczka”. Zebranymi 
produktami obdarowano kilkanaście ro-
dzin naszych gimnazjalistów. 

Konkurs Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych
Uczennice naszego gimnazjum wzięły 

udział w pierwszym etapie rejonowego 
Konkursu Wiedzy o Krajach Angloję-
zycznych zorganizowanego przez Zespół 
Szkól w Mogilnie. Młodzież musiała 
wykazać się znajomością faktów histo-
rycznych, kulturowych, politycznych, 
ekonomicznych i geograficznych na te-
mat Wielkiej Brytanii, Stanów Zjedno-
czonych,  Australii, Nowej Zelandii, Ir-
landii, Indii, Jamajki, Kenii oraz innych 
państw anglojęzycznych. Trzy uczennice 
naszej szkoły: Weronika Pietz, Klaudia 
Wekwerth oraz Marika Jaskuła zakwali-
fikowały się do kolejnego etapu konkur-
su. Gratulujemy i życzymy powodzenia.

„Jest taki dzień...”
Te słowa piosenki Czerwonych Gitar 

rozbrzmiewały na każdej lekcji w ostat-
nim dniu nauki przed świętami. 

O godzinie 9 uczniowie wraz z wycho-
wawcami spotkali się przy wigilijnych 
stołach, na których poza opłatkiem zna-
lazły się pierniki, mandarynki, słodycze, 
a nawet gdzieniegdzie wigilijne potrawy. 
Nie zabrakło także prezentów od Gwiaz-
dora, czyli upominków przygotowanych 
przez rodziców lub kolegów.

Po klasowych wigiliach odbyło się spo-
tkanie wszystkich pracowników szkoły 

oraz zaproszonych gości. W świąteczną 
atmosferę wprowadził wszystkich pro-
gram słowno-muzyczny przygotowa-
ny przez uczniów oraz członków chóru 
Kantata pod kierunkiem p.p. D.Kaniew-
skiej, M.Paczkowskiej, K.Wesołowskiej i 
A.Kaczmarek.

Po części artystycznej przedstawicie-
le Samorządu Uczniowskiego złożyli 
zebranym świąteczno-noworoczne ży-
czenia i obdarowali upominkami. Spo-
tkanie zakończył Dyrektor Sławomir 
Kupś, dziękując młodzieży za program 
artystyczny i upominki oraz składając 
życzenia.

Świąteczna przerwa
W tym roku szkolnym mieliśmy wyjąt-

kowo długą przerwę świąteczną. Trwała 
ona od 22 grudnia 2014 roku do 6 stycz-
nia 2015. Jednak do ferii zimowych pozo-
stał jeszcze przeszło miesiąc wytężonej 
pracy.

Z impetem w nowy rok
Nasz udział w WOŚP

W piątek 9 stycznia w Gimnazjum 
zagrała WOŚP. Organizacją zajął się Sa-
morząd Uczniowski pod kierunkiem p. 
M.Stankowskiej. Za symboliczną złotów-
kę można było zakupić serduszko Wiel-
kiej Orkiestry, do którego dołączone było 
zwolnienie z odpytywania z wybranego 
przedmiotu. Wiele przedmiotów cieszyło 
się ogromną popularnością. Około go-
dziny 11.30 zapachniało tostami. One też 
wzięły „znaczny” udział w zbiórce pie-
niędzy na rzecz WOŚP. Ponadto wolonta-
riusze, chodząc z puszkami po poszcze-
gólnych klasach, zbierali przysłowiowe 
grosze. W ten sposób udało się zebrać 
łącznie  954,11 złotych.

W niedzielę wolontariusze - gimnazja-
liści również kwestowali z puszkami. Oto 
zestawienie zebranych przez nich kwot:
Jakub Graczyk – 603, 19 zł.
Damian Nowicki – 412,29 zł.
Arletta Głowska i Dariusz Głowski – 
580,93 zł.
Julia Kłysz i Sylwia Fajfer – 448,18 zł.
Dominik Głowski i Kacper Krawczyń-
ski – 425,57 zł.
Zuzanna Fatla i Marta Syta – 379,32 
zł.
Wiktoria Cieślak i Martyna Sikorska 
– 331, 11 zł.
Agata Bloch i Natalia Jankowska – 
261,27 zł.
Natalia Wesołowska i Paulina Kotwas 
– 255,55 zł.
Zofia Hartwich i Karolina Hadrich – 
250,17 zł.
Klaudia Wieczorek i Zuzanna Mar-

chlewicz – 230 zł.
Paulina Gaca i Jagoda Naręgowska – 
161,55 zł.
p. Katarzyna Wynarowicz – 223,44 zł.

Jak widać wkład naszych koleżanek i 
kolegów w ogólną kwotę zebraną w Trze-
mesznie podczas XXIII Finału WOŚP  
jest całkiem spory. Gratulujemy i dzięku-
jemy za zaangażowanie.

Próba przed egzaminami

Od 12 do 14 stycznia trzecioklasiści mo-
gli sprawdzić swoją wiedzę, gdyż pisali 
próbny egzamin gimnazjalny. Pierwszego 
dnia były to najpierw historia i wos, a po 
krótkiej przerwie język polski; drugiego 
dnia przedmioty przyrodnicze i matematy-
ka; trzeci dzień to języki obce – 1 osoba 
pisała egzamin z języka niemieckiego, 13 
osób z języka rosyjskiego a pozostali z ję-
zyka angielskiego.  Wyniki wszystkich eg-
zaminów będą znane pod koniec stycznia. 

Po raz kolejny „Hipermarket”
 Uczniowie z koła teatralnego i chóru 

Kantata realizujący innowację pedagog-
iczną „Wyrażamy siebie przez sztukę” 
pod kierunkiem p.p. A. Siwińskiej i 
K. Wesołowskiej po raz kolejny za-
prezentowali przygotowany w okresie 
przedświątecznym  spektakl „Hipermar-
ket”. Tym razem widzami byli rodzice, 
którzy 19 stycznia przyszli na zebranie z 
wychowawcami. 
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W sobotę 24 stycznia  Wspólnota Trzemeszeńskich „Wojt-
ków” przy współpracy z Ośrodkiem Wypoczynkowym Ju-
trzenka w Gołąbkach i Stowarzyszeniem „Promyk” zorgani-
zowała bal charytatywny z którego dochód przeznaczono dla 
chorej Dobrusi z Kruchowa.  

Wspólnotę „Wojtków”, tworzą osoby z terenu gminy Trze-
meszno, które zostały  utytułowane w plebiscycie „Przemian 
na Szlaku Piastowskim” w którym wyróżnienie przyznawane 
jest za szlachetność serca i  bezinteresowną pomoc innym. Tym 
razem w organizacje imprezy włączyli się: Bożena i Tadeusz 
Skrzypczak oraz Helena Strzelecka i Irena Karczewska. 

Trzydzieści złotych z każdego biletu trafiło do charytatywnej 
puli. Organizatorzy balu zaproponowali swym gościom także 
zabawę, podczas której sprzedawano szczelnie  zapakowane 

róże. Wśród kilkudziesięciu czerwonych jedna biała wskazała 
parę królewską balu. Każda róża kosztowała 10 złotych, a ze-
brane w ten sposób pieniądze także trafiły do charytatywnych 
puszek. Znaczną część zebranych pieniędzy stanowił dochód 
z przeprowadzonej licytacji. Darczyńcy pod młotek przekazali 
m.in. obrazy z wizerunkiem gminy Trzemeszno dawniej i dziś, 
rękodzieło, złotą biżuterię oraz piękne obrazy o tematyce re-
ligijnej. Łącznie dochód z charytatywnego balu wyniósł 8516 
zł. – Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim osobom, 
które bezpłatnie przekazały przedmioty na aukcje. Szcze-
gólnie dziękujemy jednak hojnym uczestnikom balu, którzy 
bardzo aktywnie uczestniczyli w licytacji – mówi Tadeusz 
Skrzypczak.

Bal charytatywny dla Dobrusi


