
W piątek 22 stycznia członkowie Miejsko Gminne-
go Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa z 
jego przewodniczącym Dariuszem Jankowskim wice-
burmistrzem Trzemeszna złożyli kwiaty w miejscach 
pamięci narodowej. Kwiaty złożono z okazji rocznicy 
Powstania Styczniowego oraz  końca okupacji nie-
mieckiej w 1945 roku.  

Kwiaty złożono przy tablicy upamiętniającej wy-
marsz gimnazjalistów trzemeszeńskich do Powstania 
Styczniowego znajdującej się na terenie Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących i Zawodowych oraz przy grobie 

rodziny Zimmermannów i  zbiorowej mogile ofiar II 
Wojny Światowej.  W uroczystości wzięły udział m.in. 
zuchy i harcerze Hufca ZHP Trzemeszno, którzy za-
ciągnęli warty honorowe. W krótkim wystąpieniu 
Dariusz Jankowski przypomniał jak wysoką cenę nie 
tylko ludzkiego życia poniosło Trzemeszno w ostat-
nich dniach niemieckiej okupacji.  Niemcy uciekając z 
Trzemeszna podpalili bazylikę trzemeszeńską i budy-
nek liceum co spowodowało że Trzemeszno było jed-
nym z najbardziej poszkodowanych miast w naszym 
rejonie.

Uczczono  Powstańców i zakończenie okupacji niemieckiej

WOŚP w Trzemesznie – zebrano 7397,94 zł
Trzemeszno ofiarowało Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy 7397,94 zł to wielki 

wyczyn, dzięki ośmiorgu wolontariuszom i zebranym pieniądzom z Baru p. Prus.
Dziękujemy tej dzielnej ósemce, która w niedzielę 10 stycznia 2016 r. kwestowała na ulicach miasta,  

a byli to: Kamila Wolkiewicz, Maciej Gromelski, Martyna Nowicka, Żaneta Brzewinska, 
Zuzanna Zawada, Ilona Gola,  Dawid Wielgolewski, Katarzyna Marciniak

Wielkie podziękowania dla Gniezna, sztabu i Tinkersa za pomoc.
Po południu odbył się koncert pod hasłem „Gramy dla WOŚP”. Rockowe brzmienia zapewniły 

trzemeszeńskie zespoły: TRISOMIA 21 oraz BLACK EAGLES. Pięknie zaśpiewały Asia Zielińska i Kinga 
Błaczkowska. Na zakończenie energetycznego bluesa zagrał inowrocławski zespół SZULERZY.
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W czasie ferii zimowych Dom Kultury w Trzemesznie 
przygotował dla dzieci spotkanie z Łukaszem Podymskim. 
Ten znany w kraju  iluzjonista młodego pokolenia przy-
gotował niezykły program na który złożyły sie znakomite 
sztuczki magiczne z kartami, latającym stolikiem, tajemni-
czym lustrem czy różdżką .  Nasz gość dosłownie zaczarował 
zarówno najmłodszych jak i dorosłych widzów. Widowisko 
miało interanktywny charakter, widzowie nie tylko mogli 
oglądać, ale również wziąć czynny udział w pokazie. Cie-
szymy się, że tak licznie dopisła publiczność. Pokaz odbył się  
25 stycznia 2016 r. w Domu Kultury w Trzemesznie.

Edukacyjny Teatr Magii 
Mistrza Łukasza Podymskiego

W czwartek 28 stycznia w Domu Kultury w Trzemesznie 
odbył się „Wieczór fotograficzny”  Spotkanie podzielono na 
kilka odsłon. Jedną z ich była wystawa zdjęć wykonanych 
klasycznymi technikami fotograficznymi. Na wstawie moż-
na było podziwiać prace Marcelego Koniecznego instruk-
tora Domu Kultury, pod którego przewodnictwem działa 
koło fotograficzne w DK. Swoje prace zaprezentowali także: 
Bartosz Szablewski, Maciej Walda, Hubert Warchał, Jakub 
Kmiecikowski i Mateusz Kmiecikowski. 

 Zaprezentowane prace były wystawiane m.in. w Poznaniu 
na wystawie „Moja wielkopolska analog – aneks. Organi-
zatorem tego przedsięwzięcia towarzyszącemu 9. Biennale 
Fotografii był Kolektyw Fotograficzny „Świetlica” oraz TL 
Ciemnica. Na trzemeszeński wieczór fotograficzny przyby-
ły osoby związane z wielkopolską fotografią i znawcy tej 

sztuki: Władysław Nielipiński  utytułowany kulturoznaw-
ca, animator kultury i fotograf oraz Bogusław Biegowski z 
Poznania.  - Tu bije prawdziwe serce fotografii. Nie jakiejś 
celebryckiej, hochsztaplerskiej, gdzie liczy się jednorazowy 
blichtr i poklask.  Jest mi niezmiernie przyjemnie, że mogę 
być w takim miejscu, które być może jest ostatnim miejscem 
w Wielkopolsce a może i w Polsce, gdzie realizuje się taki 
klasyczny model uprawiania fotografii. Czyli  jest Dom Kul-
tury, jest ciemnia jest człowiek który się zna na tym zna i 
grupa osób tym zainteresowana – mówił B. Biegowski.  

Spotkaniu towarzyszyło oficjalne otwarcie ciemni w 
Domu Kultury. Podczas spotkania M. Konieczny zaprezen-
tował także działania jakie z kołem fotograficznym realizo-
wał w ostatnich latach. Atrakcją wieczoru było  wywołanie 
zdjęć w kawie rozpuszczalnej i witaminie C. 

Wystawa i otwarcie ciemni w Domu Kultury
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Wszyscy już wiedzą, dlaczego woda w Bałtyku jest słona. Studio Małych Form Teatralnych ART-RE z Krakowa 
przedstawiło najmłodszym widzom opowieść o rybaku, który otrzymał od nieznajomego niezwykły młynek…. To, co 
się później wydarzyło mogły zobaczyć dzieci licznie zgromadzone w sali DK Trzemeszno. Nie tylko zobaczyć, ale wziąć 
również udział w przedstawieniu. Duet aktorski Marcin i Kasia zapewnił nam wyśmienitą zabawę. Spektakl odbył się 27 
stycznia 2016 r. w sali Domu Kultury w Trzemesznie i był jedna z imprez przygotowanych przez DK dla dzieci w czasie 
ferii zimowych.

Zaczarowany młynek - spektakl dla dzieci w DK Trzemeszno

FERIE ZIMOWE Z DOMEM KULTURY
Pierwszy tydzień ferii zimowych upłynął w Domu Kul-

tury pod znakiem półkoloni dla dzieci. W pierwszym dniu 
przygotowalismy dla dzieci cykl zabaw i gier oraz akcję 
plasytyczną„Urządamy dom”. We wtorek cała grupa poje-
chała na basen do Gniezna. Dwie godziny zabaw w wodzie 
wszystkich usatysfakcjonowało. Do Mogilna pojechaliśmy 
na film „Bella i Sebastian 2” wyświetlany w tamtejszym 
kinie Wawrzyn. Gnieźnieńska „Fantazja” czyli plac zabaw 

„pod dachem” to znakomite miejsce rozrywki na niepogodę. 
Nie mogło zabraknąć oczywiście wizyty w McDonaldzie.   
Przez cały tydzień liczylismy na to, że pojawi się biały puch. 
I tak sie stało. W koncu mamy zimę. I tak też się stało. W 
piątek mogliśmy do woli pojeździć na sankach w naszym 
parku BABA no i rozgrzać się gorącą herbatą przy ognisku. 
W zimowym turnusie uczestniczyło czterdzieścioro dzieci z 
Gminy Trzemeszno.
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Zakończony został IV Plebiscyt na Najpopularniejszego 
Sportowca-Juniora Gminy Trzemeszno organizowany przez 
Gimnazjum w Trzemesznie wspólnie z Międzyszkolnym 
Klubem Sportowym, w którym rywalizowali zawodnicy do 
18-ego roku życia. W tej edycji przez swoich trenerów zgło-
szonych zostało 20 zawodników z czterech trzemeszeńskich 
klubów: KS Trzemeszno, MKS Trzemeszno, TLKS Zjedno-
czeni Trzemeszno oraz TTS Trzemeszno.

Głosowanie trwało od 10 listopada do 10 stycznia, a pod-
sumowanie plebiscytu nastąpiło w piątek 29 stycznia podczas 
Balu Sportowca, który odbył się w Gościńcu „Liliowy Staw” 
w Małachowie koło Witkowa.

Ostatecznie Najpopularniejszym Sportowcem-Juniorem 
Gminy Trzemeszno w 2015 roku został zawodnik KS-u Trze-
meszno - Bruno Kaźmierczak, który podczas głosowania uzy-
skał 1391 punktów. Podczas balu nagrodzona została czołowa 
piątką, a więc oprócz zwycięzcy nagrodzeni zostali kolejno 
Natalia Lisiecka (TTS Trzemeszno) - 1355 punktów, Nor-
bert Odebralski (MKS Trzemeszno) - 1282 punkty, Wiktoria 
Trzcińska (KS Trzemeszno) - 1255 punktów oraz Bartosz Hęć-
ka (MKS Trzemeszno) - 1217 punktów. Cała piątka otrzymała 

pamiątkowe statuetki, dyplomy oraz bony podarunkowe na 
zakup sprzętu sportowego.

Patronat nad plebiscytem objął burmistrz Trzemeszna - 
Krzysztof Dereziński, który podczas plebiscytu wręczył za-
wodnikom nagrody.

Oto jak prezentowała się czołowa dziesiątka plebiscytu: 
1. Bruno Kaźmierczak KS Trzemeszno lekkoatletyka 1391 pkt.
2. Natalia Lisiecka TTS Trzemeszno tenis ziemny 1355 pkt.
3. Norbert Odebralski MKS Trzemeszno piłka nożna 1282 pkt.
4. Wiktoria Trzcińska KS Trzemeszno lekkoatletyka 1255 pkt.
5. Bartosz Hęćka MKS Trzemeszno piłka nożna 1217 pkt.
6. Julia Wojtaszak TTS Trzemeszno tenis ziemny 940 pkt.
7. Eryk Grzegorski Zjednoczeni T-no piłka nożna 841 pkt.
8. Mateusz Brauza MKS Trzemeszno piłka nożna 691 pkt.
9. Maksymilian Welzandt MKS T-no piłka nożna 650 pkt.
10. Hubert Wieliński TTS Trzemeszno tenis ziemny 542 pkt.

Po zakończeniu części oficjalnej rozpoczęła się rozrywkowa 
część Balu Sportowca, a więc zabawa taneczna, która trwała 
do białego rana. Organizatorem balu po raz kolejny był Mię-
dzyszkolny Klub Sportowy w Trzemesznie.

Grzegorz Witkowski

Bruno Kaźmierczak najpopularniejszy

8 stycznia 2016 roku w sali wystaw 
odbyło się spotkanie zamykające wy-
stawę malarstwa Stanisławy Sierant. 
Pochodząca z Kruchowa artystka ob-
darzoną niezwykle żywiołową naturą 
i poczuciem humoru zaprezentowała 
w Trzemesznie prace malarskie po-
chodzące z kilku cykli m.in. „Portret 
Człuchowian” „Anioły” oraz pejzaże 
morskie. To malarstwo niezwykle cie-
płe i intymne. 

Przed południem pani Stanisława 
spotkała sie także z młodzieżą gimna-
zjalną z Zespołu Szół w Kruchowie. 

Już w październiku tego roku w Kru-
chowie zostanie zaprezentowana kolej-
na wystawa obrazów pani Stanisławy.

Finisaż wystawy 
malarstwa 
Stanisławy Sierant  
w DK Trzemeszno
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DYŻURY URZĘDU SKARBOWEGO - PRZYJMOWANIE ZEZNAŃ PODATKOWYCH
Urząd Miejski Trzemeszna informuje, że zeznania podatkowe za rok 2015 będą 

przyjmowanie przez pracownika Urzędu Skarbowego w Gnieźnie
w siedzibie tutejszego Urzędu w dniach:

 22 lutego 2015 r. (poniedziałek)

07 marca 2015 r. (poniedziałek)

21 marca 2015 r. (poniedziałek)

04 kwietnia 2015 r. (poniedziałek)

18 kwietnia 2015 r. (poniedziałek)

 w godzinach od 9.00  do 13.00  (sala ślubów przy ul. 1 Maja 1)
Druki do rozliczeń (PIT-y) są dostępne w siedzibie

Urzędu Miejskiego przy ul. Dąbrowskiego 2.

Bal  Karnawałowy dla dzieci odbył się 20 stycznia w świe-
tlicy wiejskiej w Trzemżalu.Zorganizowany został przez 
Stowarzyszenie KGW „Razem” sołectwa Trzemżal i Fun-
dację ‚Nasza wieś”. Podczas balu dzieci pod opieką Pani Jo-
lanty Borowiak zaprezentowały swoje stroje karnawałowe. 
Przebrały się (m.in. za rycerzy, kibiców, piłkarzy, policjanta, 
piratów, królewny, księżniczki,  za kota i wróbelka ). Brały 
udział w konkurencjach i zabawach przygotowanych przez 
Panią Jolę..Z pośród uczestników dzieci same wybrały kró-
la balu , którym został  Marceli Bucholc   a  królową balu 
została  Alicja Paluch. Dzięki dofinansowaniu przez  Firmę 
Remondis Aqua Trzemeszno, Piastowski Bank Spółdziel-
czy w Janikowie oraz Panu  Zbigniewowi Mądremu, który 

prowadzi  Stację Kontroli Naprawy i Zbytu Pojazdów Auto-
service w Środzie Wielkoplskiej wszystkie dzieci otrzymały 
bogate paczki ,w  których mogły znaleźć  słodycze, owoce, 
,jogurty i artykuły papiernicze.Organizatorzy, grupa dzieci 
oraz rodzice, babcie   jeszcze raz dziękują za wsparcie finan-
sowe wszystkim  wymienionym Firmom , które przyczynily 
się do  zorganizowania czasu wolnego najmłodszym miesz-
kańcom Trzemżala. Organiztorzy dziękują mieszkancom za 
wspaniałe wypieki oraz Pani pedagog z miejscowej szkoły 
Jolancie Borowiak    za wspólną organizację balu.

   Prezes Fundacji „Nasza wieś”
   i Stow. KGW „Razem”
    /-/ Eleonora Mądra

Bal karnawałowy w Trzemżalu

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Gnieźnie
zaprasza na otwarte szkolenie nt.

składania zeznań rocznych przez Internet.

Termin:   17 luty 2016 r. godz. 12.00

                24 luty 2016 r. godz. 12.00

 

Miejsce: Urząd Skarbowy w Gnieźnie, ul. Spichrzowa 4, Sala 210

Chętnych prosimy o telefoniczne zgłoszenie uczestnictwa pod numerem 61 423-77-11 (sekretariat Urzędu).
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Sukcesy w piłce ręcznej i w siatkówce
Reprezentacje naszej szkoły 

wzięły udział w zawodach w pił-
kę ręczną i w siatkówkę.           12 
stycznia odbyły się zawody gminne 
w piłkę ręczną. Graliśmy z dwoma 
drużynami, z Trzemżala i Kruchowa. 
W pierwszym meczu  chłopców z 
Kruchowem uzyskaliśmy wynik 17:1 
, a w drugim z Trzemżalem 11:0. 
W taki sposób zajęliśmy 1 miejsce. 
Natomiast dziewczęta z Trzemżalem 
wygrały 11:1, a z Kruchowem 15:0. 15 
stycznia odbyły się zawody w siatkówkę. 
Udział wzięły oprócz SP1 trzy drużyny: 
SP Trzemżal, SP Krucho-
wo i SP 2 z Trzemeszna. 
Pierwszy mecz chłop-
ców rozegrany został 
z drużyną z Trzem-
żalem i został zakoń-
czony wynikiem 2:0. 
Następnie graliśmy ze 
szkołą z Kruchowa i wy-
graliśmy również 2:0. 
Ostatni mecz rozegrali-
śmy z reprezentacją SP nr 
2.Zakończył się on rów-
nież wynikiem 2:0. Do-
kładnie takie same wyni-
ki uzyskały dziewczęta. 
Reprezentacja dziewcząt rozgrywa-
ła mecze w składzie (piłka ręczna): 
Klaudia Lisiecka, Oktawia Giza, Mi-
lena Wiśniewska, Wiktoria Nawroc-
ka, Julia Falkowska, Oliwia Kolberg, 
Oliwia Kostka, Karolina Baczyńska, 
Julia Liszkowska, Joanna Zielińska, 
Wiktoria Wachowska, Zofia Wojta-
szewska, Dominika Ciszak. Skład re-
prezentacji chłopców (piłka ręczna): 
Bartosz Filipek, Antoni Mikuła, Leon 
Ciesielski, Mateusz Brauza, Eryk 
Chojnacki, Maciej Siwa, Olaf Siwa, 
Jakub Bednarek, Marcel Grzelak, 
Kacper Skibiński, Łukasz Kowalski, 
Tomasz Kozłowski, Nikodem Żyw-
czewski, Oskar Dzienniak, Wojciech 
Szymański. Reprezentacja  dziewcząt 
(siatkówka): Oktawia Giza, Klaudia 
Lisiecka, Oliwia Kostka, Zofia Woj-
taszewska, Julia Falkowska, Zofia 
Mikuła, Wiktoria Wachowska, Ka-
rolina Baczyńska, Nikola Mrzewka, 
Wiktoria Nawocka, Joanna Zielińska. 
Reprezentacja chłopców (siatkówka): 

Maciej Siwa, Bartosz Filipek, Antoni 
Mikuła, Mateusz Brauza, Jakub Bed-
narek, Leon Ciesielski, Nikodem Żyw-
czewski, Jakub Socha, Olaf Siwa, Woj-
tek Szymański. 

Andrzejki 
26 listopada dzięki inicjaty-

wie Samorządu Uczniowskiego, 
Rady Rodziców i Dyrekcji odbyła 
się wspaniała zabawa taneczna dla 
uczniów klas IV-VI. Uczniowie od 
początku do końca pięknie się bawi-
li i prawie nie opuszczali parkietu.  

W świątecznym nastroju
W czasie przygotowań do tych wy-

jątkowych Świąt Bożego Narodzenia  
klasa II c zorganizowała  wieczór po-
ezji o tematyce świątecznej.  Był to 
cały cykl działań, który miał uświa-
domić uczniom jak ważne jest słowo 
pisane.  Dzieci przygotowały kartki 
świąteczne, na których miały wypisać 

życzenia zredagowane 
samodzielnie. Technika 
wykonania kartki była 
dowolna. Aby urozmaicić 
spotkanie i przypomnieć 
krajobraz zimowy zro-
biliśmy sobie bałwanka 
z białej skarpety i ryżu. 
Rozmawialiśmy też o 
znaczeniu bycia razem z 
rodziną, Rozmowie pro-
wadzonej z mamą, tatą, 
rodzeństwem czy dziad-
kami. A nie tylko  ciche 
siedzenie przed telewizo-

rem czy komputerem. Aby wprowadzić 
świąteczny nastrój zaśpiewaliśmy kil-
ka kolęd znanych najlepiej przez dzie-
ci. Każdy wypowiadał się o tradycjach 
bożonarodzeniowych kultywowanych 
w jego rodzinie, potrawach, które zja-
wiają się na świątecznym stole.  

 Mamy nadzieję, że taki  kontakt z 
literaturą zachęci uczniów klasy II c do 
częstszego sięgania po książki z wier-
szami, bajkami i innymi utworami li-
terackimi.  Wprawdzie na to spotkanie 
wiersze wybrały panie D. Skazińska i 
D. Stube, ale dzieci bardzo przeżywały 
swe występy.

Miłym akcentem na koniec spotka-
nia były drobne upominki dla dzieci 
ufundowane przez rodziców klasy II c.

Warsztaty plastyczne
8 grudnia 2015r. uczniowie kl. IIf  i 

IIIa uczestniczyli w warsztatach pla-
stycznych pt.,,Malowanie na szkle’’. 
Zajęcia prowadził instruktor z Domu 
Kultury p. Marceli Konieczny. 

Uczniowski spektakl
Tuż przed świętami Bożego Naro-

dzenia uczniowie klasy IIf pod opieką 
p. Iwony Weber zaprezentowały przed-
stawienie pt.,,Prezenty’’. Dzieci wcieli-
ły się w rolę elfów Świętego Mikołaja. 
W sposób humorystyczny zaprezen-
towały przedświąteczną krzątaninę. 
Przedstawienie obejrzały  zaproszone 
klasy.

Wojewódzki Konkurs Matematyczny
8 stycznia w SP 17 w Poznaniu od-

był się etap rejonowy, w którym udział 
wzięli Karolina Choniej i Eryk Choj-

cd > 
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SZKOLNY KONKURS WIEDZY O PRAWACH DZIECKA
  Dnia 15 grudnia 2015 r.  odbył    się   Szkolny Konkurs 

Wiedzy o Prawach Dziecka  dla klas IV-VI. Konkurs miał 
formę testu.  Oto wyniki:
I  m. Inga Kaniasty  z kl. VI
II m. Oliwia Wesołowska z kl. V
III m. Dominika Szczudlik z kl. VI

Laureatki  otrzymały  dyplomy oraz nagrody rzeczowe. 
Konkurs zorganizowały: p. Agnieszka Słowińska Kaszyń-
ska oraz p.  Agnieszka Majerowicz.

JASEŁKA W TRZEMESZEŃSKIEJ BAZYLICE

 Dnia 3 stycznia 2016 r.  uczniowie klasy IIIa wystąpili 
w trzemeszeńskiej bazylice. Dzieci zaprezentowały jasełka 
bożonarodzeniowe.

 Widzowie byli pod wrażeniem znakomitej gry małych 
aktorów. Po zakończeniu przedstawienia nagrodzili ich 
gromkimi brawami.

  Jasełka zostały przygotowane przez panie: Lidię Krero-
wicz, Teresę Górną oraz Joannę Frelich.

KOLEJNY PRÓBNY SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY 
Najstarsi uczniowie naszej szkoły intensywnie przy-

gotowują się do kwietniowego testu po klasie szóstej. Na 
początku stycznia przystąpili do Próbnego Sprawdzianu 
Szóstoklasisty z Operonem i „Gazetą Wyborczą”.  Musieli 
wykazać się wiedzą z zakresu języka polskiego, matematy-
ki oraz języka angielskiego.  Zadania w części polonistycz-
nej zostały opracowane w oparciu o tekst zatytułowany 
„Wielcy żeglarze i ich odkrycia” oraz bajkę Ignacego Kra-
sickiego „Człowiek i zdrowie”. Zadanie otwarte polegało na 
napisaniu opowiadania z dialogiem pod tytułem „ Zdrowie 
to prawdziwy skarb”.

nacki. Zmierzyli się z uczniami 
szkół z powiatów gnieźnieńskie-
go, międzychodzkiego, nowoto-
myskiego, obornickiego i wrze-
sińskiego. 

                                                                                                              
Wyniki Olimpiady Wiedzy  
Archimedes  Matematyka 
- Plus XXIV Edycja

Laureat I stopnia z wyróżnie-
niem – 100 pkt /100 pkt

Mikołaj Brończyk kl. IIIa, 
Laureat I stopnia – 96 pkt 
/100 pkt, Witold Czerniak kl. 
III c, Kacper Płóciniak kl. III 
c, Martyna Szambelan kl. III 
a, Marta Komisarek kl. IV 
a, Eryk Chojnacki kl. VI a, 
Mikołaj Wiśniewski kl. VI c, Laureat 
II stopnia – 92 pkt /100 pkt, Marta 

Adamkiewicz kl. III a, Aleksandra 
Arczewska kl. III a, Wiktor Dawido-
wicz kl. III c, Dominika Durlak kl. III 

c., Miłosz Kaniewski kl. III 
a, Wojciech Walczak kl. IV a, 
Laureat III stopnia – 88 pkt 
/100 pkt, Wiktoria Nowicka 
kl. III a, Hubert Staszak kl. 
III c, Agata Wojtaszewska kl. 
III a, Hanna Kulas kl. IV a, 
Laureat IV stopnia – 84 pkt 
/100 pkt, Patryk Bombel kl. 
IV a, Blanka Chojnacka kl. 
IV c, Laureat V stopnia – 80 
pkt /100 pkt, Hubert Szcze-
pankiewicz kl. III c, Antoni 
Lukstaedt kl. IV a, Aleksan-
dra Kowalewska kl. VI a.

Wiadomości zebrał szkolny  
zespół  redakcyjny: Dominika De-
rezińska,  Nikodem Żywczewski, 

Eryk Chojnacki Foto. p. K. Kulik, p. D. Skaziń-
ska, p. D. Stube    
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Świąteczna wizyta w schronisku
Uczniowie klasy III C w tym roku 

szkolnym, zamiast wręczać sobie na-
wzajem świąteczne prezenty, postano-
wili zakupić suchą karmę dla psów ze 
Schroniska dla Zwierząt w Gnieźnie. 
Tuż przed świętami pokarm zawiozła 
delegacja uczniów: Marika Jaskuła, Mi-
chalina Twarużek, Alan Pietrzak i Da-
mian Stempuchowski. Towarzyszył im 
wychowawca p. Maciej Adamski. Gratu-
lujemy tak ciekawej inicjatywy. 

 Sukces Marty Kirszner  w konkursie 
„Happy Birthday Your Majesty!”

Hello English Culture Centre w Po-
znaniu w związku z przypadającymi na 
2016 rok  90-tymi urodzinami królowej 
Elżbiety II zorganizował konkurs na naj-
piękniejszą kartkę urodzinową dla bry-
tyjskiej królowej. Na konkurs nadesłano 
380 kartek wykonanych przez uczniów 
gimnazjów i szkół średnich z całej Pol-
ski. Kartka zaprojektowana i napisana 
przez Martę miała formę eleganckiego 
kapelusza damskiego i okazała się tą 
najpiękniejszą i wkrótce zostanie wysła-
na na dwór brytyjski. Marta w nagrodę 
otrzymała smartfon. Również Jagna Jat-
czak i Katarzyna Naskręt otrzymały wy-
różnienia w konkursie, do udziału w któ-
rym  uczniów przygotowali nauczyciele 
j. angielskiego p. Agnieszka Nowicka i p. 
Maciej Adamski. 

Gratulujemy!

Przedsmak zimy na 
podpoznańskim lodowisku.

Zespół nauczycieli wychowania fi-
zycznego 5 stycznia zorganizował wy-
jazd na kryte lodowisko „Misiałek” w 
Tarnowie Podgórnym. Siedemnaścioro 
uczniów wraz z opiekunkami p. Justyną 
Bąk i p. Justyną Stankowską aktywnie i 
w zimowym nastroju spędziło ten dzień.

Jak obchodzono rocznicę 
powstania wielkopolskiego?

Inny niż zwykle przebieg miały lek-
cje historii dla uczniów klas II C i I E 
przeprowadzone w grudniu przez p .p. 
Przemysława Woźnego i Macieja Adam-
skiego. Zostały one poświęcone majoro-
wi Kazimierzowi Haberowi, bohaterowi 
powstania wielkopolskiego pochowa-
nemu w 1933 roku na trzemeszeńskim 
cmentarzu. Informację o pogrzebie Ka-
zimierza Habera przypadkowo odkrył w 
przedwojennej prasie p. Maciej Adamski, 
przygotowując uczniów  do konkursu o 
polskim ziemiaństwie w XX wieku. Na-
stępnie obaj nauczyciele znaleźli więcej 
informacji na temat tego  zapomnianego 
powstańca i wspólnie przeprowadzili dla 
uczniów klasy II C oraz uczniów z koła 
historycznego z klasy I D.  Uczniowie 
wraz z nauczycielami udali się także na 
cmentarz, gdzie przed grobowcem, w 
którym pochowany jest major Kazimierz 
Haber zapalono znicz.

Gimnazjaliści dla  członków 
Wielkopolskiego Stowarzyszenia  
wychowanków Gimnazjum 
i Liceum w Trzemesznie

8 stycznia 2016 roku podczas spotka-
nia opłatkowego gimnazjaliści przy-
gotowani przez p.p. Dorotę Kaniew-
ską, Magdalenę Paczkowską i Michała 
Stochlińskiego zaprezentowali montaż 
słowno-muzyczny przygotowany na 
uroczystość Bożego Narodzenia zapre-
zentowany gimnazjalistom 22 grudnia 
w bazylice trzemeszeńskiej. W progra-
mie wystąpiły uczennice: Agata Bloch, 
Aleksandra Dobruchowska, Julia Gerke, 
Natalia Jankowska, Marika Jaskuła, Ja-
goda Naręgowska, Jagoda Przybylska i 
Zuzanna Zielińska oraz członkowie chó-
ru „Kantata”.

Warto uczyć  się różnych  języków
Dobrą okazję do sprawdzenia swoich 

umiejętności w języku angielskim gim-
nazjaliści mieli w tygodniu przed feria-
mi zimowymi podczas spotkań ze stu-
dentami z Maroka i Gwatemali – Ismaila 
Bouhallafa i Gian Marco Nadaliniego. 
Gościli oni od 11 do 15 stycznia w Ze-
spole Szkół Ogólnokształcących i Zawo-
dowych w Trzemesznie  w ramach pro-
gramu realizowanego przez największą 
międzynarodową organizację studencką 
AIESEC. Podczas spotkań po angielsku 
opowiadali o swoich krajach- ich poło-
żeniu geograficznym, ciekawych miej-
scach, historii, tradycji, obyczajach i 
kuchni. Można było dowiedzieć się wię-
cej, pod warunkiem, że pytanie było za-
dane po angielsku. Może tylu chętnych  
jak do wspólnego zdjęcia nie było, jed-
nak pytania od uczniów pojawiały się. 

Ferie w Berlinie i Tropical Island
Podobnie jak w ubiegłym roku część 

uczniów Gimnazjum postanowiła pierw-
szy dzień ferii spędzić w Berlinie i Tro-
pical Island. 18 stycznia wczesnym ran-
kiem gimnazjaliści wraz z opiekunami 
p.p. K. Janik, A. Nowicką, M. Stankow-
ską i S. Kupsiem wyruszyli do Berlina, 
aby  zobaczyć stolicę Niemiec a w niej 
m. in.: Alexanderplatz z wieżą telewizyj-
ną, Wyspę Muzeów, Katedrę Berlińską 
Bramę Branderburską, Reichstag. Z ko-
puły widokowej na gmachu parlamentu 
można było oglądać panoramę miasta. 
Po kilku godzinach zwiedzania Berli-
na w zimowej scenerii uczestniczy wy-
cieczki udali się na „Tropikalną Wyspę”, 
aby w letniej i upalnej atmosferze kąpać 
się w tropikalnym morzu i poleżeć na 
ciepłym piasku. 

Późnym wieczorem wypoczęci gim-
nazjaliści dotarli do Trzemeszna.
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ZHP  INFORMUJE
11 stycznia 2016 roku w auli Ze-

społu Szkół Ogólnokształcących i Za-
wodowych w Trzemesznie zebrali się 
członkowie drużyn wchodzących w 
skład Szczepu Harcerskiego „Feniks” 
im. Jana Kilińskiego w Trzemesznie 
na tzw. SPOTKANIU NOWOROCZ-
NYM.

Przygotowaniem spotkania zajęły się 
szczepowa Beata Marciniak i jej z-czy-
ni Teresa Górna, a do realizacji progra-
mu dołączyli drużynowi - Julia Figaj, 
Jakub Przybylski, Monika Woźniak 
oraz przyboczne- Aleksandra Dobru-
chowska, Sandra Bethke, Julia Nowak. 
Gościem była komendantka hufca hm. 
Stanisława Szymańska.  Przy śpiewie 
kolęd, łamaniu się opłatkiem i skła-
daniu życzeń, słodkim poczęstunku, 
zabawach integracyjnych – spotkanie 
zakończono  w wesołej atmosferze.  

Zajęcia w czasie Nieobozowej Ak-
cji Zimowej w dniach 18 – 22 stycz-
nia 2016 roku będące kontynuacją 
zaplanowanych w roku harcerskim 
2015/2016 dla 40 zuchów i harcerzy z 
drużyn wchodzących w skłąd Szczepu 
„Feniks” im. Jana Kilińskiego w Trze-
mesznie przygotowały i prowadziły: 

Teresa Górna, Beata Marciniak, Moni-
ka Woźniak – do realizacji zajęć dołą-
czyli: Agnieszka Majerowicz, komen-
dantka hufca Stanisława Szymańska i 
jej z-ca Włodzimierz Losik.

Zrealizowany atrakcyjny program 
to:

18.01 – Zajęcia integracyjne i sporto-
we w Gimnazjum Trzemeszno.

19.01. – Wycieczka autokarowa do 
Poznania: zwiedzanie Muzeum Po-
wstania Wielkopolskiego, Muzeum 
Archeologiczne, Blubry poznańskie le-
gendy w 6D oraz przeprowadzono grę  
tematyczną na Starym Rynku.

20.01. – Wyjazd autokarem do Mo-
gilna: seans w kinie „Wawrzyn” – pt. 
„Fistaszki” w 3D, zajęcia na zimowym 
placu zabaw w Sali widowiskowej 
MDK, zwiedzanie Klasztoru.

21.01. – Wycieczka autokarowa i 
zwiedzanie: Puszczykawo – Muzeum 
Arkadego Fidlera, Września – Mu-
zeum Dzieci Wrzesińskich.

22.01. – Zajęcia w Trzemesznie pt. 
„Promocja zdrowego stylu życia przez 
zabawę i sport”. W rocznicę wybuchu 
Powstania Styczniowego i wyzwolenia 
Trzemeszna spod okupacji hitlerow-
skiej uczczenie ofiar w/w wydarzeń na 

terenie ZSOiZ i Gimnazjum oraz pa-
rafialnym cmentarzu ( zapalenie zni-
czy, pełnienie wart podczas obchodów 
miejsko – gminnych).

W czasie NAZ”2016 w dniach 27 – 
29 stycznia dla 20 zuchów i harcerzy 
z Zespołu Szkół w Kruchowie zajęcia 
prowadziły Alicja Michalik i Katarzy-
na Wiśniewska. Uczestnicy biwaku 
zorganizowanego w świetlicy wiejskiej 
w Niewolnie  27 i 29.01. poznawali Nie-
wolno i okolice( w tym złożyli kwia-
ty przy pomniku i obelisku – uczcili 
ofiary z 1939 roku), uczestniczyli w 
zajęciach integracyjnych, konkursie 
plastycznym, zajęciach kulinarnych, 
bawili się i śpiewali przy ognisku, 
zwiedzali miejscową izbę pamięci. 
28.01. odbyła się wycieczka autokaro-
wa do Poznania  - tu m.in. odbyły się: 
spacer po Starym Rynku, zwiedzanie 
Muzeum Powstania Wielkopolskiego 
i Archeologicznego, seans filmowy, 
Blubry poznańskie legendy,  obiad w 
MC Donald,s.

Foto: Teresa Górna                                                                         
hm. Stanisława Szymańska

Katarzyna Wiśniewska                                                          
Komendantka Hufca ZHP Trzemeszno
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Po długiej świątecznej przerwie 
wróciliśmy z nowymi siłami do pracy. 
Na początku stycznia udało nam się 
złapać trochę pięknej, zimowej pogo-
dy. Na naszym boisku urządziliśmy 
konkurs rzeźb ze śniegu. Podzieleni 
na kilka małych grup świetnie bawi-
liśmy się przy tworzeniu tradycyjnych 
bałwanów. Powstał też ogromny smok 
i żółw. Na koniec rozegrała się bitwa 
na śnieżki. Po ustnej zgodzie wszyst-
kich stron zawarty został pokój i wró-
ciliśmy do budynku aby się osuszyć i 
napić ciepłej herbaty.

Również w styczniu odbył się kon-
kurs kulinarny pod tytułem „Zdrowe 
koktajle warzywne i owocowe” zor-
ganizowany i prowadzony przez pa-
nią Aleksandrę Sieradzką. Uczestnicy 
najpierw mieli za zadanie rozwiązać 
zagadki kulinarne, a później przygo-
tować wylosowany koktajl z podanych 
składników. Było pysznie i kolorowo. 
Zwycięzcy dumnie prezentują się na 
zdjęciu.

Jednak najgłośniejszym i najbardziej 
oczekiwanym wydarzeniem miesią-
ca był coroczny bal karnawałowy. 

Uczestnicy już od dawna przygoto-
wywali wymyślone przez siebie stroje, 
wykonywali dekoracje i obmyślali ru-
chy taneczne. Na zabawę zaprosiliśmy 
naszych przyjaciół z ośrodków z Gnie-
zna, Skubarczewa, Bielic i Słowikowa. 
Na sali tego dnia można było wypa-
trzeć między innymi tygrysa, kowbo-
ja, Indian i silną grupę medyczną. Było 
niesamowicie kolorowo i w pełni wy-
korzystaliśmy ten krótki karnawałowy 
czas. 

Środowiskowy Dom Samopomocy informuje

18 wielkopolskich samorządów po-
wołało Klaster Turystyczny „Szlak 
Piastowski w Wielkopolsce”. Spotka-
nie założycielskie odbyło się w dniu 15 
stycznia br. w siedzibie Starostwa Po-
wiatowego w Gnieźnie.

Założycielami klastra były następu-
jące jednostki samorządu terytorialne-
go: powiaty – gnieźnieński, kościań-
ski, średzki, wągrowiecki, wrzesiński; 
gminy miejskie - Poznań, Kalisz, Ko-
nin, Gniezno; gminy miejsko-wiejskie - 
Kłecko, Krzywiń, Pobiedziska, Pyzdry, 
Trzemeszno, Września oraz gminy wiej-
skie - Dominowo, Łubowo, Wągrowiec.

Klaster został powołany w celu ko-
ordynacji Szlaku Piastowskiego na te-
renie województwa wielkopolskiego, 
kreowania jego atrakcyjnego wizerunku 
w kraju i za granicą, zwiększenia licz-
by turystów odwiedzających szlak i re-
gion, wydłużenia ich czasu pobytu, a co 
za tym idzie – zwiększenia dochodów z 
turystyki.

Liderem procesu przebudowy Szlaku 
Piastowskiego jest samorząd Powiatu 
Gnieźnieńskiego.

Klaster Turystyczny „Szlak Piastowski w Wielkopolsce” utworzony!
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Ferie w Placówce Wsparcia Dziennego rozpoczęliśmy karnawałowym balikiem przebierańców. Jak każdego roku gości-
ny udostępnili nam druhowie zaprzyjaźnionej z PWD - Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzemesznie. Wszyscy uczestnicy 
spotkania z dużym zaangażowaniem przygotowali przebrania a wesołe pląsy trwały kilka godzin. Bardzo dziękujemy sze-
fostwu OSP za udostępnienie nam swojej świetlicy - radość dzieci oraz wysoka frekwencja to najlepsze podziękowanie dla 
wszystkich osób zaangażowanych.

„Balik Karnawałowy w PWD”

Kolejny już raz mieliśmy wspaniałą okazję uczestniczyć 
w wyjątkowym wydarzeniu jakim jest Puchar Świata w 
Skokach Narciarskich w Zakopanem. Tegoroczne zmagania 
trwały trzy dni i rozpoczęły się kwalifikacjami, następnego 
dnia odbył się konkurs drużynowy a w ostatni dzień kibico-
waliśmy w konkursie indywidualnym. Na zawody zjechały 
do Zakopanego tysiące kibiców a atmosfera była nieporów-
nywalna z żadnymi innymi zawodami. ...Były trąby, okrzy-
ki kolorowe flagi narodowe i wiele, wiele innych atrybutów 

prawdziwych kibiców. Ciekawym wydarzeniem dla nas 
była możliwość obserwowania i spotkania się ze skoczkami 
narciarskimi z m.in Polski i Japonii na „Wielkiej Krokwi”. 
Wszyscy byliśmy pełni podziwu dla odwagi i możliwości 
fizycznych zawodników uprawiających tą trudną dyscyplinę 
sportową. Wielkie wydarzenie i wspaniałe wspomnienia - 
mamy nadzieję, że to nie pierwszy i nie ostatni raz kiedy 
doświadczamy tak wyjątkowych emocji.

Placówka Wsparcia Dziennego na Pucharze Świata w Skokach Narciarskich w Zakopanem

 Dzięki współpracy z Aeroklubem Poznańskim udało się dla grupy dzieci z 
PWD zorganizować wyjazd, który pewnie na długo zostanie w pamięci. To 
już kolejny raz kiedy wspaniali ludzie z Aeroklubu Poznańskiego zapew-
niają nam tak „odlotową” niespodziankę - a co w dzisiejszych czasach nie-
spotykane- robią to zupełnie BEZPŁATNIE!!! Praktycznie od samego star-
tu samolotu z lotniska w Kobylnicy mogliśmy podziwiać „okiem ptaka” 
miejsca, które znamy z ziemskiej perspektywy: Stadion „LECHA”, Katedrę 
Poznańską, Stary Rynek, Tor Regatowy MALTA z pięknie połyskującą 
taflą jeziora, a także wijącą się w dole wstęgę WARTY a to tylko niektóre 
z licznych atrakcji dnia. Prócz głównego punktu wyprawy mieliśmy także 
okazję zwiedzić z przewodnikiem prawie całe lotnisko- od izby pamięci 
po najdalsze zakamarki lotniczych hangarów – z ciekawymi opowieściami 
towarzyszył nam pan instruktor lotnictwa Aleksander Kujawski (ur. 1931 
r.) czynny instruktor i pilot szybowcowy I klasy, pilot samolotowy, skoczek 
spadochronowy – pilot odznaczony Złotą Odznakę Szybowcową z Trzema 
Diamentami. Bardzo dziękujemy przy tej okazji wszystkim pracownikom 
lotniska i Aeroklubu Poznańskiego, którzy z wielkim zaangażowaniem 
włączyli się w organizację tego wyjątkowego wydarzenia. Dziękujemy za 
wspaniały i bezpieczny lot. W tym miejscu bardzo dziękujemy p. Krzysz-
tofowi Maciejewskiemu i p. Joannie Jabłońskiej, bez których nasz przyjazd 
nigdy nie doszedł by do skutku – jesteście wielcy! 
Więc tak jak żegnaliśmy się w sobotę podobnie pożegnamy się i teraz- do 
zobaczenia … wkrótce ! :)

Placówka Wsparcia Dziennego - wspomnienie lata...
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 Od 18 do 22 stycznia br. odbyły sie 
w hali OSiR w Trzemesznie półkolo-
nie pn. "Ferie na TERAZ" zorganizo-
wane przez Stoawarzyszenie TERAZ.  
Na dzieci czekało dużo atrakcji: wy-
jazd do Centrum Zabaw JUPILAND 
w Gnieźnie, wyjazd do kina WAW-
RZYN w Mogilnie na film "Fistaszki" 
oraz ognisko i zabawy na śniegu w OW 
JUTRZNKA w Gołąbkach. Czwartko-
wy dzień zaplanowano na sportowo. 
Uczestnicy półkolonii  uczyli się pod 
okiem instruktorów gry w tenisa ziem-
nego z Panem Marianem Lipińskim z 

Trzemeszeńskiego Towarzystwa Spor-
towego, tenisa stołowego pod okiem 
Pani Agnieszki Mikołajewskiej rów-
nież z Trzemeszeńskiego Towarzystwa 
Sportowego oraz lekkoatletyki z Pa-
nem Tomaszem Hęś z Stowarzyszenia 
BOLT.

Udział w półkoloniach wzięło 45 
dzieci w tym 26 dzieci zweryfikowa-
nych przez OPS w Trzemesznie. Półko-
lonie kierowne były głównie do dzieci 
z terenów wiejskich w związku z tym 
organizatorzy zapewnili dojazd auto-
karem. Dzieci codziennie otrzymywa-

ły obiady oraz II śniadanie. Udział w 
półkoloniach był darmowy.

Półkolonie były współfinansowane 
ze środków otrzymanych od Gminy 
Trzemeszno w ramach wsparcia reali-
zacji zadań publicznych w zakresie: 
„Organizacja wypoczynku stacjonar-
nego z możliwością jednodniowych 
wyjazdów."

Organizatorzy: Stowarzyszenie TE-
RAZ, Urząd Miejski Trzemeszna,

Współorganizatorzy: Ośrodek Spor-
tu i Rekreacji w Trzemesznie, Ośrodek 
Opieki Społecznej w Trzemesznie

Ferie ze Stowarzyszeniem TERAZ

Karnawał to miła tradycja przepeł-
niona muzyką i zabawą, gdzie waż-
nym elementem tego okresu są bale 
karnawałowe.  Bal karnawałowy dla 
przedszkolaków to dzień niezwykły, 
często wyczekiwany przez wiele tygo-
dni. Jest atrakcją bardzo lubianą przez 
dzieci dostarczającą im wielu przeżyć 
i radości. Tak też było u nas. W dniu 
15.01.2016r. w Przedszkolu nr2 im. Mi-
sia Uszatka odbył się bal karnawałowy. 
Tego dnia już od rana w przedszkolu 
pojawiły się kolorowe postacie. Dzieci 
przebrane były za bohaterów znanych 
bajek, w salach przedszkolnych można 

było spotkać wróżki, królewny, deli-
katne motylki, rycerzy, piratów, po-
licjantów, Spider-Mana, Batmana…., 
nie sposób zliczyć i wymienić tych 
wszystkich postaci. Rozpoznać dzieci 
było bardzo trudno. Na balu pojawi-
li się również rodzice naszych milu-
sińskich, którzy w większości bardzo 
chętnie tańczyli z przedszkolakami. 
Wystrój „sali balowej” wprowadził w 
radosny nastrój oraz zachęcał wszyst-
kich do wesołej zabawy. Przedszkolaki 
bawiły się na balu doskonale, tańcząc 
twista, rock and rolla, sambę, Maka-
renę, kaczuszki. Dzieci  świetnie ba-

wiły się podczas konkursów. Uśmiech 
nie znikał z twarzy mimo chwilowego 
zmęczenia. Kiedy czas zabawy dobie-
gał końca dzieci z żalem opuszczały 
salę balową. Bal umożliwił dzieciom. 
Rodzicom i wychowawcom Spędzenie 
czasu w miłej atmosferze. Wspólna za-
bawa przyniosła wiele radości naszym 
wychowankom, a to było głównym ce-
lem tego balu. Dziękujemy rodzicom 
za zaangażowanie w przygotowanie 
pięknych balowych strojów i zabawę.           

Małgorzata Winiarska
                                                                                                    

Bal karnawałowy u Uszatka


