
Gmina Trzemeszno ma swoje logo  
oraz hasło promocyjne! 

Z wielką przyjemnością prezentujemy Państwu logo i hasło 
promocyjne gminy Trzemeszno

Przedstawione elementy zostały wybrane w ogłoszonym pod 
koniec ubiegłego roku przez Burmistrza Trzemeszna Konkur-
sie na opracowanie elementu identyfikacji wizualnej dla Gminy 
Trzemeszno w postaci logotypu promocyjnego. Ich autorem jest 
Pan Jakub Konrad Stachowiak z Trzemeszna.

Autor tak charakteryzuje swój projekt:
Nowoczesny, prosty i czytelny design ma na celu przedstawie-

nie Gminy i Miasta Trzemeszno jako innowacyjnej, nowatorskiej, 
europejskiej. Kolorystyka nawiązuje do herbu gminy Trzemesz-
no. Współczesny projekt uderzać ma do młodych pokoleń, które 
wspólnie tworzyć będą gminę w przyszłości. Czytelna i nowo-
czesna czcionka w swojej prostocie i uniwersalności sprawia, że 
logo będzie ponadczasowe, łatwe do użycia zarówno w różnych 
wersjach kolorystycznych. Horyzont logo ukazuje trzemeszeńskie 
zabytki oraz bardziej nowoczesną część miasta (fabryki, nowo-
czesne budynki).

Hasło #dobryszlak nawiązuje do historycznego szlaku pia-
stowskiego. W dzisiejszych czasach Trzemeszno leży również 
na ważnym szlaku pomiędzy Poznaniem - Bydgoszczą - To-
runiem. Hasło to ma pokazywać młodym ludziom, biznesme-
nom, turystom, że nasza gmina jest warta uwagi. Hasztag 
jest nowoczesną formą tagowania zdjęć, wpisów w mediach 
społecznościowych. #dobryszlak będzie rozpoznawalnym  
i chwytliwym hasłem promującym region Trzemeszna.

I trudno nie zgodzić się z autorem.
Nowe elementy identyfikacji naszej gminy będą systematycz-

nie wprowadzane do materiałów promocyjnych i publikowanych 
informacji.

Edyta Kubiak

W styczniu i lutym br. w Galerii Wojewódzkiej Biblioteki Pu-
blicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu wystawiono 
prace fotograficzne Marcelego Koniecznego. Na co dzień M. Ko-
nieczny jest instruktorem w Domu Kultury w Trzemesznie. Trze-
mesznianin został laureatem Przeglądu Portfolio jaki odbył się w 
ramach Wielkopolskiego Festiwalu Fotografii. 

Analogowe zdjęcia M. Koniecznego pokazywane są od 12 stycz-
nia na wystawie w Galerii Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej  
i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu. Organizatorzy wystawy 
oraz poznańskie środowisko fotograficzne wyrażają się o pracach 
M. Koniecznego w samych superlatywach. 

W folderze promującym wystawę Bogusław Biegowski, po-
znański fotograf niezależny, zajmujący się propagowaniem foto-
grafii analogowej napisał. „Własnoręcznie zrobione aparaty, kopie 
stykowe i klasyczna fotografia w stylu starych mistrzów z pierw-
szej połowy poprzedniego wieku. 38 obrazów niedostępnych dla 
współczesnej fotografii cyfrowej, miękkość bieli i czerni, tajem-
nica przestrzeni i przedmiotów – to wszystko zobaczyć można na 
wystawie. Autor zmusza odbiorców do podjęcia wysiłku dotarcia 
do oryginału, niemal fizycznego z nim kontaktu.” Miejmy nadzie-
ję, że po Poznańskiej wystawie przyjdzie pora na pokazanie nagro-
dzonych prac także w Trzemesznie.

Wystawa fotografii 
Marcelego Koniecznego w Poznaniu
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Jubileuszowy 25 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomo-
cy w naszym miejsko-gminnym środowisku został zorganizo-
wany przez Związek Harcerstwa Polskiego Komendę 
Hufca Trzemeszno im. Powstańców Wielkopolskich 
1918/1919. Obowiązki Szefa Sztabu pełniła Stani-
sława Szymańska – komendantka hufca. Człon-
kowie sztabu to: Włodzimierz Losik, Danuta 
Chojecka, Anna Golińska, Teresa Górna, Be-
ata Marciniak, Marzena Stankowska, Irena 
Karczewska, Jerzy Karczewski, Marzena 
Stojek-Kowalik, Joanna Frelich, Magdale-
na Wiśniewska, Katarzyna Wiśniewska, 
Natalia Woźniak.

Wolontariuszami kwestującymi do pu-
szek byli nauczyciele i uczniowie z nastę-
pujących środowisk: Zespół Szkół w Kru-
chowie: Katarzyna Wiśniewska, Damian 
Łukomski, Julia Kubacka, Natalia Pawlak, 
Patryk Szymański. Zespół Szkół w Trzem-
żalu: Ewa Fel, Magdalena Wiśniewska, Ewa 
Borowiak, Julia Dybała, Damian Koziński. 
Szkoła Podstawowa nr 1 w Trzemesznie: Da-
nuta Afanaszak, Monika Kulas, Katarzyna Kulik, 
Justyna Lis, Zofia Przybylska. Szkoła Podstawowa 
nr 2 w Trzemesznie: Maria Dombek, Joanna Frelich, 
Renata Gezella-Figaj, Teresa Górna, Lidia Krerowicz, Anna 
Kulczycka-Wiśniewska, Agnieszka Majerowicz, Agnieszka Sło-
wińska-Kaszyńska Przedszkole nr 2 w Trzemesznie: Aneta Maj-
-Jędrzejewska, Kamila Kachniarz, Marta Wieczorek. Zespół Szkół 
Ogólnokształcących i Zawodowych w Trzemesz-
nie: Patrycja Grochowska-Juszczyk, Jan Dzi-
mian, Anna Grobelska, Dominika Kłysz, 
Joanna Oświęcimska, Klaudia Simoni, 
Lidia Sommer oraz Weronika Pałuczak 
(absolwentka tej szkoły). Gimnazjum  
w Trzemesznie: Marzena Stankow-
ska, Weronika Brzewińska, Leon 
Ciesielski, Wiktoria Cieślak, 
Małgorzata Firek, Paulina Gaca, 
Michał Grobelski, Alicja Grusz-
czyńska, Nicole Grześkowiak, 
Natalia Jankowska, Oliwia Jó-
zefiak, Julia Kłysz, Agnieszka 
Kończal, Aleksandra Kowa-
lewska, Ewa Kubalska, Bartosz 
Kuchta, Oliwia Liberkowska, 
Michalina Łabęcka, Martyna Mi-
chalak, Zofia Pruss, Klaudia Simo-
ni, Oliwia Siwińska, Julia Stablew-
ska, Dominika Szczudlik, Szymon 
Tomaszewski, Wiktoria Wachowska, 
Martyna Wekwerth, Klaudia Wieczorek; 
dołączyli do nich: Nikodem Bielaś, Marta 
Błaczkowska, Bartosz Filipek, Zuzanna Ka-
sprzyk, Paulina Lubińska, Jagoda Naręgowska, Wero-
nika Zaremba, Agata Bloch, Dobrosława Nitka, Natalia Wasilew-
ska.

W szkołach i przedszkolu, głównie w piątek 13.01.2017 r., kwesty 
do puszek odbyły się w czasie różnego rodzaju organizowanych im-
prez, np. dyskotek, licytacji…

W dniu finału 15 stycznia 2017 roku siedzi-
bą sztabu był Dom Kultury w Trzemesz-

nie. Przechodniów informowały o 
tym ważnym wydarzeniu utwory 

muzyczne z nagłośnienia, o któ-
re zadbał dyrektor DK. Zbiórka 

uliczna była prowadzona w go-
dzinach 730-19. O godzinie 16 na Skwe-

rze im. Hipolita Cegielskiego przed Do-
mem Kultury grupa harcerzy zadbała  
o światełko do nieba, a Włodzimierz 
Losik i Wiesław Delikta przeprowadzili 
licytację przedmiotów dostarczonych 
przez Fundację WOŚP i Piastowski 
Bank Spółdzielczy o/Trzemeszno.

25 Finał WOŚP w Trzemesznie odbył 
się bez koncertów, ale ofiarność dar-
czyńców i zaangażowanie wolontariuszy 

pozwoliły zebrać 24.074,86 zł. Ta kwota  
i tzw. waluta obca zostały przesłane do 

Fundacji WOŚP w Warszawie.
W tej kwocie wliczone są: 367,60 zł – do-

starczone przez J.W. Prussów uzbierane w cią-
gu całego roku w ,,słoju groszaków” w drink-ba-

rze; 594,93 zł – zebrane 14.01. w Paroc-u z udziałem  
p. Elżbiety Pruss, a 908,59 zł uzbierała najmłodsza wolon-

tariuszka Zosia Przybylska pod opieką mamy Joanny Przybylskiej. 
W imieniu własnym i członków 25 Finału WOŚP w Trze-

mesznie dziękuję: pracownikom Urzędu Miejskiego Trzemeszna  
z p. Elżbietą Peno i Joanną Stejakowską – za pomoc w sporzą-

dzeniu ankiet wolontariuszy, pracownikom Domu Kultury 
w Trzemesznie: Monice Wegner, Beacie Bielaś, Wiesła-

wowi Delikcie, Marcelemu Koniecznemu wraz z dy-
rektorem Mariuszem Zielińskim za chętny udział  

w przygotowaniach i przeprowadzeniu fina-
łu, pracownikom Piastowskiego Banku Spół-
dzielczego w Janikowie o/Trzemeszno  z dy-
rektorem tego oddziału Adamem Jaskólskim  
i p. Joanną Ryndak – za gadżety na licyta-
cję i udział w przekazaniu zebranej kwoty do 
Fundacji właścicielom restauracji ,,Czerem-
cha” p. Bisikiewicz i sklepu spożywczego p. 
Figaj – za sponsorowanie art. spożywczych 
dla wolontariuszy p. Danucie i Zdzisławowi 
Wieczorkom, I. J. Karczewskim – za pomoc  

w przygotowaniu śniadania i wydawania obiadu, 
wolontariuszom funkcjonariuszom Komisariatu 

Policji w Trzemesznie – za czuwanie nad bezpie-
czeństwem wolontariuszy, wszystkim darczyńcom 

i wolontariuszom – za chętne niesienie pomocy po-
trzebującym – tym razem zgodnie z tematem 25 Jubi-

leuszowego Finału: ,,Dla ratowania życia i zdrowia dzieci 
na oddziałach ogólno pediatrycznych oraz dla zapewnienia 

godnej opieki medycznej seniorom”.

tekst:   hm. Stanisława Szymańska
Komendantka Hufca ZHP

Trzemeszno
Foto: Włodzimierz Losik, Katarzyna Wiśniewska

25. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

ZHP informuje

13 stycznia br. został rozstrzygnięty konkurs fotografii mobilnej „Dobry 
wieczór Trzemeszno” zorganizowany przez Dom Kultury w Trzemesznie. Do 
udziału w konkursie zgłosiło się 13 uczestników. Nadesłane zdjęcia oceniło 
jury konkursowe w składzie: Edyta Kubiak - Sekretarz Gminy Trzemeszno, 
Renata Pałucka - Tygodnik Przemiany na Szlaku Piastowskim oraz Artur Bi-
lewski - Związek Polskich Artystów Fotografików.

Przyznano nagrody następującym osobom:
1. Aleksander van Brenk i Oktawian Jasudowicz
2. Piotr Nadolny
3. Aleksandra Naskręt
Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i upominki. Wystawa 

zdjęć prezentowana jest w holu Domu Kultury do końca stycznia. Konkursowe 
zdjęcia będą publikowane na łamach Biuletynu Informacyjnego „Kosynier”.

Rozstrzygnięcie konkursu fotografii mobilnej
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ANKIETA dla MIESZKAŃCÓW
(niepotrzebny wariant odpowiedzi należy skreślić)

1. Mieszkam w gminie:
krócej niż rok

ponad rok

ponad 5 lat

2. Mieszka mi się tutaj:
dobrze

tak sobie

źle

4. Szczególnie podoba mi się 
.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

5. Szczególnie nie podoba mi się
.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

6. Oferta z dziedziny nieruchomości jest dla mnie i dla Moich bliskich:
wystarczająca

niewystarczająca 

7. Jestem zadowolony z tempa i jakości załatwiania spraw urzędowych.
a) dotyczących spraw związanych z nieruchomościami 
tak 

nie

b) dotyczących spraw oświatowych – przedszkole, szkoła 

tak 

nie

c) dotyczących spraw społecznych – pomoc socjalna 

tak 

nie

d) innych spraw 
(jakich?)     ..................................................................................................................................
tak 

nie

Szanowni Państwo

Zmiany demograficzne i migracyjne stawia-
ją przed naszą gminą nowe wyzwania. Dlatego 
zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnie-
nie załączonej ankiety. Zajmie to Państwu tylko 
kilka minut, a analiza wyników pozwoli nam 
odpowiedzieć na pytanie, co możemy zrobić, by 
czuli się Państwo jako mieszkańcy naszej gmi-
ny coraz lepiej. 

Liczymy na Państwa sugestie, co do tego ja-
kie działania, Państwa zdaniem, mogłyby być 
podjęte przez nas w celu polepszenia jakości ży-
cia rodzin, dzieci, juniorów i seniorów. Chcieli-
byśmy również dowiedzieć się, czy są Państwo 
zadowoleni z pracy naszego urzędu.

Prosimy o zwrot wypełnionej ankiety do dnia 
28 lutego 2017 r. Wśród osób, które poświęcą 
czas na wypełnienie ankiety i dostarczenie jej 
do nas, rozlosujemy nagrody. Ankietę można 
wysłać pocztą na adres Urząd Miejski Trze-
meszna ul. Dąbrowskiego 2 (z dopiskiem An-
kieta – p.Edyta Kubiak), 62-240 Trzemeszno, 
dostarczyć osobiście (pok. nr 3 p. Edyta Ku-
biak) lub przesłać skan dokumentu na adres 
e-mail: sekretarz@trzemeszno.pl

 
Z góry dziękujemy za poświęcony czas
Z wyrazami szacunku 

Burmistrz Trzemeszna
 /-/Krzysztof Dereziński

Nagrodzony zestaw zdjęć autorstwa Aleksandra van Brenk
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8. Jestem  zadowolony z jakości obsługi i uprzejmości pracowników urzędu.

tak 

nie

9. Moim zdaniem  gmina jest przyjazna rodzinie.

tak 

nie

10. Czego Państwa zdaniem brakuje w naszej gminie? 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

...............................................................................................

11. Czy poleciliby Państwo znajomym zamieszkanie w naszej gminie? 

tak 

nie

Dlaczego? ...................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

...................................................................................................................

Inne uwagi

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

...............................................................................................

Wiek .................................

Zawód ...............................

Imię i nazwisko oraz nr telefonu (podanie danych jest dobrowolne i dotyczy osób, 

które chcą wziąć udział w losowaniu nagród za wypełnienie ankiety) 

…………………………………………………………………………………………………..

PROMOTOR TURYSTYKI 2016 dla Stowarzyszenia pod Żaglami
W dniu 14 stycznia br. podczas Gali Plebiscytu Człowiek Roku 2016 Stowarzysze-

nie pod Żaglami otrzymało nagrodę: „Promotor Turystyki 2016” przyznaną przez Re-
dakcję portalu turystycznego PiastowskaKorona.pl – Turystykalokalna.pl.  Nagroda 
ta została przyznana za promowanie i rozwój żeglarstwa w powiecie gnieźnieńskim, 
ale też rajdów rowerowych oraz innych form czynnego spędzania wolnego czasu, 
szczególnie działania kultywujące tradycje narodowe oraz kształcące świadomość 
narodową i obywatelską.

Nagrodę wręczył nam ubiegłoroczny laureat „Promotor Historii 2015” - Arkadiusz 
Gaca.  Od czterech lat nagroda jest przyznawana przez portal turystyczny Piastow-
skaKorona.pl – Turystykalokalna.pl. Portal ten poświęcony jest w głównej mierze 
historii i turystyce. W tym roku zostały przyznane dwie nagrody „Promotor Roku 
2016”: „Promotor Turystyki” i „Promotora Historii”.

„W ten sposób chcemy uhonorować ludzi, który nie tylko w 2016 roku, ale i wcze-
śniej, byli zaangażowani w promocję turystyki i historii w naszym regionie” – dodał 
redaktor naczelny Karol Soberski. Czujemy się wyróżnieni i serdecznie dziękujemy 
za docenienie naszej działalności.

Zima na placu zabaw
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Trzemeszno w zimowej odsłonie. Fot. Bogumiła Matuszak

W dniach od 30 stycznia do 3 lutego 2017 roku w ramach Nie-
obozowej Akcji Zimowej ‘2017 zorganizowane zostały zajęcia  
w Szczepie Harcerskim ,,Feniks” im. Jana Kilińskiego w Trze-
mesznie. W zajęciach uczestniczyło 30 zuchów z gromad ,,Przy-
jaciele Indian” – SP nr 2 w  Trzemesznie i ,,Zuchy Kruchy” z ZS  
w Kruchowie oraz harcerzy z 8 Drużyny Harcerskiej ,,Odkryw-
cy” i 10 Drużyny Starszoharcerskiej ,,Polanie” z Trzemeszna.

Zajęcia były prowadzone przez Beatę Marciniak (szczepową), 
Teresę Górną (z-czynię szczepowej), Katarzynę Wiśniewską  
i Julię Nowak (drużynowe) przy udziale kadry młodzieżowej Julii 
Figaj (drużynowej GZ), Aleksandry Dobruchowskiej i Zofii Pruss 
(przybocznych GZ), Martyny Wekerth (członkini zespołu progra-
mowego szczepu).

W w/w terminie odbyły się trzy jednodniowe wycieczki au-
tokarowe do Mogilna, Gniezna, Torunia oraz dwa dni zajęć  
w Trzemesznie w świetlicy gimnazjum  i w terenie. Ważniejsze 
zrealizowane zadania to: w czasie wycieczek – spacery ulicami 
wymienionych miast, zajęcia w OSiR w Mogilnie oraz na lodo-
wisku w Gnieźnie, seans filmowy – film ,,Sing”, Jump Arena  
i Muzeum Piernika w Toruniu, Muzeum Pierwszych Piastów  
w Gnieźnie, w Trzemesznie – gry i zabawy integracyjne, gry te-
renowe ,,Powstańcy Wlkp.  w obiektywie” i ,,Operacja Pampers 
2”, warsztaty z modelowania papieru, podchody, świecznisko  
pt. ,,Jedność i braterstwo w szczepie”. 

Na nudę nie było czasu!

ZHP informuje

Zakończony został V Plebiscyt na Najpopularniejszego Sportow-
ca-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 zgłoszonych zostało 26 zawodników  
z klubów i szkół z terenu gminy Trzemeszno.

Głosowanie trwało od 28 listopada do 10 stycznia, a podsumo-
wanie plebiscytu nastąpiło w piątek 20 stycznia podczas Balu 
Sportowca, który odbył się w Gościńcu „Liliowy Staw” w Mała-
chowie koło Witkowa. W tym roku zmianie uległ nieco regulamin 
plebiscytu. Głosować mogli tylko i wyłącznie uczniowie szkół  
z terenu gminy Trzemeszno.

Ostatecznie Najpopularniejszym Sportowcem-Juniorem Gmi-
ny Trzemeszno w 2016 roku został zawodnik MKS-u Trzemesz-
no – Kacper Guzik, który podczas głosowania uzyskał 361 punk-
tów. Podczas balu nagrodzona została czołowa piątką, a więc 
oprócz zwycięzcy nagrodzeni zostali kolejno Damian Gajos (MKS 
Trzemeszno) - 352 punkty, Jakub Filipiak (MKS Trzemeszno)  
- 344 punkty, Krystian Kwapich (SP 2 Trzemeszno) - 334 punkty 
oraz Nikole Galus (TTS Trzemeszno) - 323 punkty. Cała piątka 
otrzymała pamiątkowe statuetki, dyplomy oraz bony podarunkowe 
na zakup sprzętu sportowego.

Patronat nad plebiscytem objął burmistrz Trzemeszna - Krzysztof 
Dereziński, który podczas plebiscytu wraz ze sponsorem nagród – 
Panią Hanną Czarny wręczył zawodnikom nagrody. Po zakończeniu 
części oficjalnej rozpoczęła się rozrywkowa część Balu Sportowca, 
a więc zabawa taneczna, która trwała do wczesnych godzin poran-
nych. Organizatorem balu po raz kolejny był Międzyszkolny Klub 
Sportowy w Trzemesznie.

Grzegorz Witkowski

Kacper Guzik najpopularniejszym  
sportowcem-juniorem gminy Trzemeszno

Zapraszamy na wystawę prac plastycznych mieszkającej  
w Trzemesznie Pani Marii Jarczyńskiej
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Dnia 24 stycznia 2017 r. w świetlicy wiejskiej Miaty odbył się 
Dzień Babci i Dziadka. Z okazji ich święta dzieci przedstawiły 
bajkę o czerwonym kapturku. Potem mówiły wiersze i zaśpiewały 
100 lat. Na koniec występu dzieci wręczyły babciom i dziadkom 
piękne róże. Po wystąpieniu dzieci, babcie i dziadkowie zostali na 
słodkim poczęstunku. 

Pani sołtys pragnie serdecznie podziękować pani Lidce Sobec-
kiej, Magdalenie Kaczmarczyk i Bożenie Lisieckiej za pomoc  
w przygotowaniu.

Nowy rok zaczęliśmy spokojnie, ale z nowymi nadziejami i ze 
świeżą energią do działania. Pogoda na początku nie rozpiesz-
czała, ale w końcu zima uraczyła nas pięknymi widokami. Jed-
nego cudownie zimowego dnia udaliśmy się na krótkie zdjęcia 
do ogrodu. Udało nam się uchwycić nasze rośliny w zimowym 
ubraniu. Śnieg oraz szron cudownie pokrył wszystko, co spo-
tkał na swej drodze, widoki były jak malowane. W tym okresie 
wszystkie zajęcia odbywają się w ciepłym zaciszu naszych pra-
cowni, więc była to miła odmiana.

Już od samego początku stycznia wszystkie nasze myśli krą-
żą wokół jednego wielkiego wydarzenia jakim jest coroczny Bal 
Karnawałowy, na który przyjeżdżają nasi przyjaciele z innych 
ośrodków i zaproszeni goście. Uczestnicy wymyślają najróż-
niejsze kostiumy, aby dobrze zaprezentować się tego dnia. Było 
więc kolorowo, głośno i zabawnie. Tańczyliśmy do upadłego, 
zjedliśmy wspólny poczęstunek i bawiliśmy się biorąc udział w 
licznych konkursach. Dzień był za krótki, bo energii starczyłoby 
nam chyba do rana.

W zeszłym miesiącu odbyły się u nas również warsztaty ku-
linarne pod pozytywnym hasłem "Szybko, kolorowo, smacznie 
i zdrowo!". Uczestnicy podzieleni na grupy najpierw wykony-
wali zadania o tematyce kulinarnej i wykazywali się wiedzą z 
zakresu zdrowego żywienia. Na koniec musieli sami stworzyć z 
podanych produktów pyszny koktajl.

Ostatnim wydarzeniem, o którym warto wspomnieć jest finał 
konkursu fotograficznego organizowanego przez Dom Kultury 
w Trzemesznie pod tytułem „Dobry wieczór Trzemeszno”. Brało 
w nim udział dwóch Uczestników z naszego Ośrodka – Sylwia 
Greficz i Piotr Kabaciński. Otrzymali oni dyplomy i drobne upo-
minki, a ich zdjęcia można było podziwiać na wystawie pokon-
kursowej. Sami też odwiedziliśmy wystawę liczna grupą. Gra-
tulujemy wszystkim biorącym udział pięknych i klimatycznych 
zdjęć, które pokazały nam ciekawe ujęcia naszego miasta.

Tekst i zdjęcia: Joanna Walda 

Środowiskowy Dom Samopomocy informuje

Trzemeszeńskie morsy i foczki w czasie 25. Finału WOŚP nad 
Jeziorem Winiary w Gnieźnie: Bogusia Zamiara, Sławomir Za-
miara, Maciej Nowicki, Lidia Nowicka, Klaudia Kaczmarek, Ja-
cek Brzewiński, Jarek Kulas, Kazimierz Chudy, Maciej Fabiański, 
Dawid Wielgolewski, Grzegorz Wielgolewski, Maria Grabow-
ska, Żaneta Krawczyk, Marcin Bombel, Cyprian Muszyński, 
Justyna Jagodzińska, Bartek Kowalczyk, Natalia Łuczyszczyn,  

Eryk Przybysz.

Dzień Babci i Dziadka w Miatach

Zimowy bal u Uszatka
Karnawał to miła tradycja przepełniona muzyką i zabawą, 

gdzie ważnym elementem tego okresu są bale karnawałowe.  Bal 
przebierańców to dla przedszkolaków  dzień niezwykły, często 
wyczekiwany przez wiele tygodni. Jest atrakcją bardzo lubianą 
przez dzieci dostarczającą im wielu przeżyć i radości.  W piątek 
27.01.2017r. odbył się kolejny bal u Uszatka. Tegoroczna zabawa 
została przeniesiona do  Ośrodka Sportu i Rekreacji w Trzemesz-
nie.  Już od rana w przedszkolu pojawiły się kolorowe postacie. 
Dzieci przebrane były za bohaterów znanych bajek, w salach 
przedszkolnych można było spotkać wróżki, królewny, delikatne 
motylki,  kotki, rycerzy, piratów, policjantów, Spider-Mana, Bat-
mana…., nie sposób zliczyć i wymienić tych wszystkich postaci. 
Dzięki pomysłowości rodziców i dziadków, było bardzo trudno 
rozpoznać wszystkich. Na balu gościli przedstawiciele Rady Ro-
dziców, którzy również przygotowali wspaniałe, bajkowe prze-
brania, a także rodzice – przedstawiciele poszczególnych grup, 
którzy bardzo chętnie tańczyli z przedszkolakami. Po śniadaniu 
barwny korowód przebierańców kroczył wesoło i radośnie ulica-
mi osiedla by jak najszybciej rozpocząć zabawę. W sali balowej 
czekał na wszystkich didżej, Pan Marek  i wesołą muzyką zapra-
szał do tańca. Bal uroczyście otworzyły Panie  Monika i Kamila, 
które powitały wszystkich bardzo serdecznie i życzyły miłej za-
bawy.   Przedszkolaki bawiły się   doskonale, tańcząc twista, rock 
and rolla, sambę, Makarenę, kaczuszki.  W trakcie zabawy dzieci 
brały udział w konkursach, który były również chwilą odpoczyn-
ku.  Uśmiech nie znikał z twarzy mimo chwilowego zmęczenia.  
Kiedy czas zabawy dobiegał końca dzieci z żalem opuszczały 
salę balową.  Wspólna zabawa przyniosła wiele radości naszym 
wychowankom, a to było głównym celem tego balu. Dziękuje-
my rodzicom za zaangażowanie w przygotowanie pięknych balo-
wych strojów, wspólną zabawę i poczęstunek przygotowany dla 
wszystkich uczestników.   Bardzo gorąco dziękujemy dyrektoro-
wi Ośrodka Sportu i Rekreacji w Trzemesznie, Panu Mariuszowi 
Kowalczykowi za umożliwienie zorganizowania karnawałowego 
balu przedszkolaków.

Małgorzata Winiarska
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WIELKI PUCHAR PREZYDENTA GNIEZNA 
XIV ZIMOWEJ SPARTAKIADY SPORTOWO-
-REKREACYJNEJ 2017  
DLA PWD TRZEMESZNO

Miło nam poinformować, że korzystając z zaproszenia naszych 
przyjaciół z Gniezna wzięliśmy 31.01.2017 r. udział w XIV ZI-
MOWEJ SPARTAKIADZIE SPORTOWO-REKREACYJNEJ. To 
bardzo zasłużona impreza, której zadaniem jest prócz szczepienia 
wśród młodzieży sportowych nawyków, także przeciwdziałanie 
niebezpieczeństwom, które czekają na dzieci i młodzież ze strony 
otaczającego nas świata. Jadąc na spartakiadę nawet nie spodziewa-
liśmy się, że będzie to dla nas tak wyjątkowy dzień a trofea, które 
przywieziemy z Gniezna sprawią nam tyle frajdy. W zdrowym cie-
le zdrowy duch- motto to przyświeca nam praktycznie od zawsze 
ale dzisiejszy dzień stał się dla nas prawdziwym świętem, nie tylko 
sportowym ale także świętem w sferze nowych doznań i zawartych 
znajomości. Łącznie we wszystkich rozgrywanych konkurencjach 
zdobyliśmy 11 medali: 6 złotych, 2 srebrne i 3 brązowe a co naj-
ważniejsze zwyciężyliśmy w końcowej klasyfikacji drużynowej, 
zdobywając pierwsze miejsce dla naszej „Placówki” oraz WIELKI 
PUCHAR PREZYDENTA GNIEZNA - XIV ZIMOWEJ SPARTA-
KIADA !!!!!

W zwycięskiej drużynie wystartowali: Magda Skotarczak, Wik-
toria Pietrzak, Żaneta Strzeżyńska, Marcel Brzóstowski, Kajetan 
Powała, Maksymilian Wilkowski, Mateusz Buluk, Mateusz Weso-
łowski, Dominik Głowski, Jarek Skotarczak

Organizatorami spartakiady byli: Urząd Miasta Gniezna, Miej-
skie Świetlice Socjoterapeutyczne w Gnieźnie, Miejska Komisja 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gnieźnie, Uczniow-
ski Socjoterapeutyczny Klub Sportowy RODZICE – DZIECIOM  
w Gnieźnie.

W dniu 15.01.2017 r. odbyły się pierwsze otwarte zawody węd-
karskie w 2017 r. organizowane przez Stowarzyszenie Wędkarskie 
ZŁOTY LIN pod patronatem Gminy Trzemeszno o puchar Burmi-
strza Trzemeszna Krzysztofa Derezińskiego. Zawody odbyły się 
na jeziorze Malicz. Otworzył je prezes stowarzyszenia Andrzej Li-
siecki. W zawodach wzięło udział 29 zawodników. Po zakończeniu 
trzygodzinnego  wędkowania zawodnicy przyjechali na świetlice 
wiejską w Niewolnie, gdzie posilili się obiadem. Następnie zostały 
odczytane wyniki zawodów. Na podium zawodów kolejno uplaso-
wali się: 1. Adam Rożek, 2. Rafał Pawlaczyk,3. Rafał Bociek. Wszy-
scy zawodnicy otrzymali dyplomy i upominki, a najlepsza trójka 
dodatkowo otrzymała puchary i nagrody, które wręczyli Burmistrz 
Trzemeszna Krzysztof Dereziński wraz z Prezesem  Stowarzysze-
nia. Prezes stowarzyszenia Andrzej Lisiecki podziękował także 
wszystkim osobom zaangażowanym  w  przygotowanie zawodów: 
sędziemu Emilowi Plewie, trzemeszeńskim Strażakom, którzy czu-
wali nad bezpieczeństwem zawodników poruszających się po lo-
dzie, paniom: Zofii Pawlaczyk, Elżbiecie Pawlaczyk, Małgorzacie 
Lisieckiej, Joannie Lisieckiej-  które przygotowały pyszny posiłek, 
sołtysowi Niewolna Łukaszowi Zalewskiemu, który udostępnił 
świetlice wiejską, prezesowi gospodarstwa rybackiego w Łysinie 
Henrykowi Sobolewskiemu,  który udostępnił jezioro do organi-
zacji zawodów wędkarskich. Na zakończenie Prezes podziękował 
wszystkim zawodnikom za sportową rywalizację oraz zaprosił na 
kolejne zawody.  

Andrzej Lisiecki Prezes Stowarzyszenia ZŁOTY LIN

Klub fotograficzny 50+ działa w Trzemeszeńskim Domu Kultury 
od ponad roku. W zajęciach uczestniczy 8 osób. Celem zajęć jest 
zdobycie umiejętności obsługi aparatu fotograficznego, ćwiczenie 
zdolności obserwacji i wyobraźni. Uczestnicy fotografują, ale także 
uczą sie obróbki i katologowania zdjęć w komputerze. Zapraszamy 
w poniedziałki i wtorki od godz. 15. Zapewniamy naprawdę miłą 
atmosferę. Fotografia może stać się wielka pasją i przygodą. Nie 
potrzeba drogiego sprzętu, wystarczy zwykły aparat cyfrowy i chęc 
fotografowania. Zdjęcia uczetników zajęć zaprezentowane zostały 
na wystawie fotograficznej „Moje miejsce” w listopadzie ubiegłego 
roku.

Seniorski Klub Fotograficzny
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Seria zwycięstw reprezentacji dziewcząt 
04.01.2017 r. odbyły się Mistrzostwa Gminy w piłce siatkowej i 
koszykowej dziewcząt w SP Kruchowo. W zawodach rywalizo-
wały: SP 1 w Trzemesznie, SP 2 w Trzemesznie , SP w Trzem-
żalu i SP w Kruchowie. W obydwu konkurencjach reprezentacja 
SP 1 Trzemeszno z wyraźną przewagą zajęła pierwsze  miejsca 
kwalifikując się do Mistrzostw Podrejonowych.  
10.01.2017 r. dziewczęta kontynuowały serię zwycięstw podczas 
Mistrzostw  Podrejonowych w Szczytnikach Duchownych. 
Tam miały możliwość gry ze szkołami z Fałkowa i Szczytnik 
Duchownych. Dziewczęta zaprezentowały się bardzo dobrze 
wygrywając mecze 2:1 i 2:0 czym zapewniły sobie pierwsze 
miejsce i awans do Mistrzostw Powiatu.

W składzie  reprezentacji  wystąpiły: Joanna Zielińska , Daria 
Kłysz , Julia Liszkowska, Zofia Mikuła, Wiktoria Kostka, Oli-
wia Liberkowska, Blanka Chojnacka, Anastazja Wikaryczak, 
Oliwia Rożek, Oliwia Kolberg. 

Spotkanie z górnikiem
„Górnik świdrem węgiel kruszy z latarenki światło spływa.
 Już wagonik z węglem ruszył, winda w górę go porywa”.
 Klasy II d i III c przeżyły miłą niespodziankę: pani Dorota 

Stube (logopeda) zaprosiła górnika z Kopalni Węgla Brunatne-
go w Koninie - pana Stanisława Czapskiego. Uczniowie przy-
gotowali na to spotkanie rysunki przedstawiające górników 
podczas pracy w kopalni oraz w odświętnym, galowym stroju. 
Zaśpiewali też piosenkę opowiadającą o pracy w kopalni pt. „Hej  
w kopalni”. 

Pan S. Czapski opowiadał dzieciom o trochę odmiennym cha-
rakterze pracy w kopalni odkrywkowej w Koninie, tu pracuje się 
na powierzchni ziemi, chodź w wykopach. Wydobywany węgiel 
nazywamy brunatnym. Zdjęcia z kopalni pozwoliły uczniom 
wyobrazić sobie górniczy trud. Duże zainteresowanie wzbudziła 
koparka i taśmociągi do węgla. 

Dzieci obejrzały też galowy strój górnika, w którym przybył 
nasz gość. Przeliczyły guziki przy mundurze i przymierzyły 
czapkę z pióropuszem.    

Wizyta w kopalni soli w Kłodawie 
Po  „teoretycznym”  przygotowaniu uczniowie klas trzecich  

wybrali się zwiedzić kopalnię soli w Kłodawie. Przed wejściem 
każdy został wyposażony w kask ochronny. Przewodnik zapro-
wadził nas do miejsca, w którym była winda, w dół oczywiście. 
Trochę było strachu podczas wyprawy windą 600 metrów pod 
ziemię. Ale było warto. Korytarze kopalni mają piękny różowy 
kolor. Zobaczyliśmy manekiny górników w stroju codziennym, 
roboczym oraz galowym. kapliczki poświęcone św. Barbarze 
- patronce górników oraz  św. Kindze. Poznaliśmy też legendę 
o św. Kindze, dzięki której mamy kopalnie soli. Zobaczyliśmy  
straszną grotę , w której mieszka rumuński książę Drakula. Wi-
dzieliśmy go, stał w kącie swojej jaskini. Nad nim krążyły nie-
toperze, a pod ścianą stało jego łoże – otwarta trumna, brr….

Podczas marszu korytarzami kopalni oglądaliśmy różne ma-
szyny i sprzęty potrzebne przy wydobywaniu soli, wagoniki, 
którymi przewożono sól. Zobaczyliśmy atrapy materiałów wy-
buchowych, którymi kruszono ściany solne.

Odwiedziliśmy też podziemną salę koncertową, w której jest 
bardzo dobra akustyka. No i nie mogło obejść się bez występu. 
Każda klasa na podziemnej scenie zaśpiewała piosenkę pt. „Hej 
w kopalni” . Na pamiątkę pobytu każdy mógł zabrać bryłkę ró-
żowej soli.  No i jeszcze ekscytująca podróż, tym razem windą w 
górę. Ciekawe, czy teraz, gdy wiemy skąd się bierze  sól, będzie 
nam lepiej smakowała?

Konkurs recytatorski
Konkurs recytatorski „Smok wawelski w oczach dziecka” zor-

ganizowany  został przez wychowawczynie świetlicy szkolnej. 
Dzieci prezentowały wiersze swojego autorstwa, jak i  utwory 
ogólnie  znane. Każdy z uczestników otrzymał dyplom i upomi-
nek. Główne nagrody powędrowały do:

- Zosi Wolaszek  z  kl. III f 
- Alicji  Paulus z kl. III a
- Bartka Pruszaka z kl. III f 
Wyróżnienia otrzymali: Aleksander Basiński kl. III f,  Zuzia 

Pilarowska  kl. II c i Julia Stepaniak kl. III c.

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
Tegoroczna Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zbiera-

ła fundusze dla ratowania życia i zdrowia dzieci na oddziałach 
pediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej 
seniorom. Staraliśmy się przyłączyć do tak wartościowej akcji.

 12 stycznia odbyła się dyskoteka  szkolna, podczas której 
można było delektować się ciastem przygotowanym przy wspar-
ciu rodziców, czy też dziadków. W niedzielę 15 stycznia  wolon-
tariuszki: p. Danuta Afanaszak, p. Ewa Balcerzak, p. Katarzyna 
Kulik, p. Jolanta Kurtysiak i p. Justyna Lis oraz zuchy z Leśnej 
Gromady i Leśnych Ludków brali udział w zbiórce ulicznej. Miło 
pochwalić się kwotą 4 154,89 przekazaną na rzecz WOŚP. 

Wiadomości zebrał szkolny  zespół  redakcyjny:
Zofia Wekwerth, Julia Kaliniak,

Aleksander Gumuliński, Jacek Kierczyński
Foto. p. K. Kulik, p. W. Chojnacka

p. D. Skazińska p. D. Stube
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Dla ratowania życia i zdrowia dzieci na oddziałach ogólnopedia-
trycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej seniorom. 
12 stycznia zagraliśmy w naszej szkole dla WOŚP! Dzie-
ci z klas młodszych miały możliwość zaprezentowania swo-
ich pięknych strojów podczas zorganizowanego specjalnie 
dla nich balu przebierańców, a uczniowie klas starszych ba-
wili się na dyskotece. Podczas obu imprez uczniowie mie-
li możliwość kupienia pysznych kanapek przygotowanych 
przez nauczycieli i napojów serwowanych przez Radę Rodzi-
ców. Tradycyjnie przygotowano loterię fantową i licytację.  
Wolontariuszkami w tym roku były: p. Maria Dombek, p. Jo-
anna Frelich, p. Renata Gezella – Figaj, p. Teresa Górna, p. 
Lidia Krerowoicz, p. Anna Kulczycka - Wiśniewska,    p. 
Agnieszka Majerowicz i p. Agnieszka Słowińska - Kaszyńska.  
 Dużym wsparciem dla wolontariuszek podczas imprezy, byli 
pozostali nauczyciele naszej szkoły i panie z Rady Rodziców.

4 stycznia 2017 roku w Zespole Szkół w Kruchowie odbyły 
się Mistrzostwa Miasta i Gminy Trzemeszno w piłce siatkowej 
i koszykówce dziewcząt. Nasze uczennice zajęły II miejsce    w 
siatkówce i IV miejsce w koszykówce. Do rywalizacji przystąpi-
ły cztery szkoły podstawowe: SP1, SP2, Kruchowo i Trzemżal. 
Skład: Oliwia Balcerek, Marcelina Małek, Malwina Frelich, Oli-
wia Wesołowska, Kinga Kubiak, Sandra Wieczorek, Dominika 
Wegner, Marcelina Obecna, Sandra Walczak, Weronika Boja-
nowska, Patrycja Nowak, Weronika Wojtaszak, Klaudia Różyc-
ka.

25. FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY 
ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

ZAWODY W KRUCHOWIE

Fundacja Aktywne Trzemeszno po raz trzeci zorganizowała cykl 
biegów, na które składały się  4 biegi/marsze (od listopada 2016 
do lutego 2017). Wszystkie  na tej samej-crossowej trasie 10 km 
(NW 5,500km),jednak przy odmiennych warunkach pogodowych. 
Mieliśmy zatem listopadowy słoneczny bieg, grudniową śnieżycę, 
styczniową ślizgawkę i lutową jeszcze większa ślizgawkę. Wielu za-
wodników i zawodniczek z biegu na bieg uzyskiwało progres wy-
niku, pomimo wymagających warunków pogodowych. Gratulujemy!  
W takich warunkach rywalizowały również  dzieci i młodzież. Jednak 
najważniejszy cel, który udało nam się zrealizować to zaangażowanie 
do uczestnictwa całych rodzin. Kolorytu dodały dodatkowe klasyfi-
kacje karnawałowe czy biegi dedykowane-urodzinowe. 4 lutego 2017 
zakończyliśmy Grand Prix Trzemeszna. Zwycięzcami ostatniej edycji 
zostali Arkadiusz Kędzierski i Agnieszka Mielecka w kategorii nor-
dic walking, a w biegu na 10 km Świątkowski Paweł i Alicja Kapała.

Po cztero-etapowej rywalizacji, w klasyfikacji generalnej  
III G.P. w biegach zwyciężyli: 
Kobiety: Mężczyźni:
1.Alicja Kapała 1.Paweł Świątkowski
2.Aneta Bartkowska 2.Andrzej Krzyścin
3.Violetta Mróz 3.Mariusz Adamczyk

w nordic walking:
Kobiety Mężczyźni
1. Agnieszka Mielecka 1.Arkadiusz Kędzierski
2. Agnieszka Kędzierska 2. Marek Wojciechowski
3. Kamila Kolberg 3. Dariusz Łagowski

Gratulujemy nie tylko zwycięzcom, ale wszystkim uczestni-
kom. Brava również dla Dzieci i ich Rodziców. Szczególne ukłony 
kierujemy do naszych wolontariuszy oraz strażaków. Dziękujemy za 
wsparcie sponsorskie firmom: Drukarnia Majorczyk, Dachy-Pawlak 
oraz O.W. Jutrzenka.

Dla niektórych uczestników biegi były elementem treningu, dla in-
nych początkiem drogi biegowej, niektórzy przyjechali z sympatii,  
a niektórzy tutaj poprawili swoje rekordy biegowe. Wszystkich jedno-
czyło jedno: chęć biegania w przyjaznej i rodzinnej atmosferze.

Fundacja Aktywne Trzemeszno zaprasza już teraz na IV edycję 
Grand Prix w biegach, w listopadzie 2017.

Do zobaczenia za 9 miesięcy!

III Grand Prix Trzemeszna 
oficjalnie zakończone
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Próbny egzamin gimnazjalny 10-12.01.
W drugim tygodniu stycznia trzecioklasiści pisali próbny egza-

min gimnazjalny. Rozpoczął się on we wtorek 10 stycznia od testu 
z historii i wos, a po nim pisano test z języka polskiego. Następnego 
dnia rano test z przedmiotów przyrodniczych sprawdził wiedzę z 
biologii, chemii, geografii i fizyki. Tego dnia także gimnazjaliści 
rozwiązywali zadania z matematyki. W czwartek po  18 uczniów 
przystąpiło do egzaminów z języka niemieckiego i języka rosyjskie-
go, pozostali do języka angielskiego. Próbny egzamin uświadomił 
trzecioklasistom, nad czym jeszcze należy popracować, aby podczas 
kwietniowego egzaminu napisać na maksimum swoich możliwości. 

WOŚP – 13.01 w gimnazjum,  gimnazjalni wolonta-
riusze z puszkami 15.01.2017

W Polsce  15 stycznia WOŚP zagrała po raz 25. W naszej  sz-
kole 13 w piątek. SU zorganizował wiele atrakcji. Od rana za 
symboliczną złotówkę można było kupić karteczkę z nazwą 
przedmiotu, z którego chciało się uniknąć pytania. W świetlicy 
w „Fotobudce”, przygotowanej specjalnie na ten dzień, możli-
we było zrobienie sobie zdjęcia  z różnorodnymi gadżetami. Ła-
suchów korciły ciasta domowego wypieku. Podczas szkolnego 
finału zebrano 500 zł. Nasi gimnazjalni wolontariusze zbierali 
także  datki do puszek 15. 01.2017. Oto wyniki zbiórki: 

Wiktoria Cieślak, Marta Błaczkowska – 1234,23, Paulina Gaca, 
Jagoda Naręgowska – 1104,22, Zofia Pruss, Martyna Wekwerth 
– 1033,12, Wiktoria Wachowska, Dominika Szczudlik – 807,33, 
Natalia Jankowska, Agata Bloch – 612,82, Weronika Brzewińs-
ka, Ewa Kubalska – 610,35, Julia Stablewska, Dobrosława Nit-
ka – 567,50, Klaudia Wieczorek, Paulina Lubińska – 506,55, 
Julia Kłysz, Ag-
ata Kończal – 
439,67, Micha-
lina Łabęcka, 
Oliwia Siwińska 
– 431,94, Marty-
na Michalak, Zu-
zanna Kasprzyk 
– 429,40, Szy-
mon Tomasze-
wski, Bartosz 
Filipek – 389,78, 
Michał Grobel-
ski, Aleksandra 
Kowalewska – 
389,51, Alicja 
G r u sz cz y ń sk a 
, Natalia Wasilewska – 311,48, Nicole Grześkowiak, Bartosz 
Kuchta – 274,00, Leon Cisielski, Nikodem Bielaś – 259,12, Oli-
wia Józefiak, Małgorzata Firek – 188,32, Oliwia Liberkowska, 
Weronika Zaręba – 184,62 . Dało to 9.773,96. W sumie gimnaz-
jaliści zebrali 10 tysięcy 273 złote i 96 groszy. Należą się im szc-
zególne podziękowania i gratulacje za tak świetny wynik zbiórki. 

10, 11 i 12 stycznia 2017 r. uczniowie naszego gimnazjum wzięli 
udział w Ogólnopolskim Projekcie Stypendialnym pod nazwą 
,,Stypendiada Polonistyczna”. Uczestnicy projektu mogli wykazać 
się umiejętnościami w trzech kategoriach języka polskiego:
10.01.2017r. - Konkurs Czytelniczy ,,Kreator” - znajomość lektur 
szkolnych;
11.01.2017r. - Konkurs Ortograficzny” Ortograf” - znajomość reguł 
ortograficznych;
12.01.2017r. - Konkurs Literacki ,, Polonus” - umiejętność redago-
wania dłuższych form wypowiedzi pisemnych. 
Z językiem polskim zmagali się uczniowie klas pierwszych: 
Kacper Lis, Jakub Durlak, Eryk Chojnacki, Nikodem Żywczewski, 
Bartosz Jagła; klas drugich: Patrycja Bagińska i Zuzanna Kuś; klas 
trzecich: Zuzanna Kasprzyk, Magdalena Wesołowska, Zuzanna 

Walkowska, Wiktoria 
Dziel, Wiktoria Cieślak, 
Oliwier Kaczmarek, 
Natalia Hołoga, 
Nicole Grześkowiak, 
Julia Gerke i Agnieszka 
Kończal. Rozstrzygnię-
cie konkursów ,,Stypen-
diady Polonistycznej” 
nastąpi pod koniec 
marca 2017r. 

Wyjazd na spektakl NTE do Gniezna
19 stycznia wszyscy drugo- i trzecioklsiści obejrzeli spektakl 

„Trzeźwy wybór” w wykonaniu aktorów Narodowego Teatru 
Edukacji im. Adama Mickiewicza z Wrocławia. Opowiadał 
o podejmowaniu wyborów przez młodych ludzi oraz  konse-
kwencjach tych wyborów. Zwracał uwagę przede wszystkim 
na alkoholizm i nieumiejętność zabawy bez używekpodczas 
imprez. Ukazano również ważne problemy, z jakimi boryka 
się współczesna młodzież, m. in. brak odpowiedzialności za 
spowodowanie wypadku czy skutki presji grupy rówieśniczej.

Praca Nikodema i Szymona w najlepszej „piętnastce”. 
Scenariusz filmu napisany przez uczniów klasy I b Nikode-

ma Bielasia i Szymona Tomaszewskiego znalazł się wśród 15 
najlepszych scenariuszy filmowych nadesłanych na konkurs pt. 
„Kadry z historii” zorganizowany przez Muzeum Józefa Piłsud-
skiego w Sulejówku. I etap konkursu polegał na stworzeniu sce-
nariusza filmu dotyczącego lokalnego wydarzenia, które miało 
miejsce w latach1863- 1935. Nasi uczniowie przygotowali sce-
nariusz filmu pod tytułem „Gimnazjaliści 1863. Wyprawa trze-
meszeńska.” Konkurs rozgrywany jest w dwóch kategoriach: 
szkół podstawowych oraz gimnazjów i szkół średnich. W tej dru-
giej kategorii o zwycięstwo walczyć będzie 10 zespołów z gim-
nazjów i liceów z całego kraju. Nagrodą główną są atrakcyjny 
sprzęt elektroniczny dla uczniów oraz wyposażenie pracowni 
historycznej dla zwycięskiej szkoły. Podczas II etapu konkursu 
uczniowie mają za zadanie przygotowanie filmu na podstawie 
napisanego scenariusza. Natomiast opiekunowie zakwalifikow-
anych do II etapu zespołów zostaną zaproszeni do Warszawy na 
specjalne szkolenie dotyczące realizacji i montażu filmów repor-
tażowych. 

Uczniowie klasy I b i I c odszukują 
„Ukryte piękno” na „Plaży w Pourville”

Uczniowie klas I b i I c uczestniczyli w wyjeździe do Poznania, 
podczas którego obejrzeli film „Ukryte piękno” oraz wzięli udział 
w lekcji muzealnej dotyczącej fałszerstw i fałszerzy dzieł sztuki. 
Lekcja w Galerii Sztuki Muzeum Narodowego była ciekawa. W jej 
trakcie uczniowie poznawali terminy takie jak kopia, replika, re-
produkcja oraz dowiedzieli się w jaki sposób skradziono obrazy z 
muzeum, w szczególności najdroższy obraz, jaki znajduje się w Po-
znaniu, czyli słynną „Plażę z Pourville” namalowaną przez ojca im-
presjonizmu Claude’a Moneta. Ponadto uczestnicy wyjazdu musieli 
wykonać szereg ciekawych zadań- znaleźć obrazy, na podstawie ich 
opisu i graficznego fragmentu a także poukładać puzzle. 

W karnawałowym nastroju
W piątek 27 stycznia Samorząd Uczniowski wraz z Radą Ro-

dziców zorganizował Karnawałowy Bal Przebierańców, na który 
zaprosił Dyrekcję, Grono Pedagogiczne oraz wszystkich uczniów. 
Głównym punktem programu była wspólna zabawa przy muzyce 
„serwowanej” przez niezastąpionego DJ Jakuba Kierczyńskiego 
– absolwenta naszej szkoły. Ponad pięćdziesięcioosobowa grupa 
uczniów bawiła się doskonale w rytm nowych i nieco starszych 
znanych przebojów. Nasz DJ jako przedstawiciel młodego poko-
lenia dobrze wiedział, jakimi utworami zachęcić młodzież do 
tańca. W trakcie trwania dyskoteki przeprowadzono kilka zabaw 
i konkursów z nagrodami. W rywalizacji na najliczniej repre-
zentowaną klasę zwyciężyła 2 B. Na przybyłych gimnazjalistów 
czekała tradycyjnie kawiarenka. Lokal zaopatrzono w pyszne 
ciasta domowego wypieku. Wybór był ogromny, gdyż słodkości 
zostały dostarczone przez wszystkie trzynaście klas. Rada Ro-
dziców zadbała także o zimne napoje. 

O Festiwalu Projektów Gimnazjalnych
Tradycyjnie w ostatnim tygodniu przed feriami odbyła się zi-

mowa edycja Festiwalu Projektów Gimnazjalnych, podczas któ-
rej osiem grup projektowych zaprezentowało efekty ponad dwu-
miesięcznej pracy. Zarówno tematyka jak i sposób prezentacji 
były bardzo różnorodne. 

Stypendiada polonistyczna – 11-13.01.
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ULOTKA
01.12.2016 -  Julian Wyrkowski z IIIa na Olimpiadzie z przedsiębior-

czości. 
02.12.2016 -  Noc Filmowa
06.12.2016  - Zakładamy czapki mikołajkowe.
06.06.2016  - Warsztaty Hand Made z p.Małgorzatą van Brenk
12.01.2017  - Jan Dzimian i Damian Śramski z Ia na Olimpiadzie  

z Teologii /etap diecezjalny/ Janek najlepszy wśród 
uczniów klas pierwszych!

13.12.2016  - Przedstawienie związane z 35. rocznicą wprowadzenia 
stanu wojennego / aktorzy  - uczniowie kl. Ia, pod 
kierunkiem p. Marioli Ciechorskiej i p. Piotra Zieliń-
skiego/

16.12.2016 - Spotkanie uczniów klas III z przedstawicielami  
PWSZ Gniezno

16.12.2016 - Wieczór z siatkówką
19.12.2016 - Projekcja filmu Dywizjon 303 i spotkanie z reżyserem.
19.12.2016 -  Mediatorzy z naszego liceum na otwarciu centrum 

mediacyjnego w trzemeszeńskim gimnazjum.
19.12.2016 - Ubieranie choinki!
21.12.2016  - Świąteczny kabaret.
22.12.2016  - Wigilie klasowe.
05.01.2017  - Turniej hokeja dla chłopców.
17.01.2017  - Spotkanie  klas I  z policjantami.
18.01.2017 -  Połowinki klas II a i I a w Qrniku
21.01.2017  - Studniówka – wreszcie…
23.01.2017  - Szkolna drużyna siatkówki na zawodach w Gnieźnie – 

brawo, dziewczyny!
24.01.2016   - Zakwalifikowanie się Julii Frycy z klasy III a do 

wojewódzkiego etapu konkursu z wiedzy ekologicznej 
– gratulujemy!

15 stycznia 2017r. odbył się 25. już Finał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. Celem tej Fundacji jest działalność w zakre-
sie ochrony zdrowia, polegająca na ratowaniu życia chorych osób,  
a w szczególności dzieci.

Podstawowy element Finału to granie ,,Wielkiej Orkiestry”, im-
prezy kulturalne i sportowe. W tym roku podczas Finału WOŚP za-
deklarowano rekordową kwotę darowizn – ponad 62 milionów zł. 
Do tego sukcesu przyczynili się nie tylko darczyńcy, ale również 
bezawaryjnie działający system informatyczny. Darczyńcy najchęt-
niej wspomagali Fundację online, biorąc udział w licytacjach in-
ternetowych. Pochodzili oni z 80 krajów, co nadało akcji światowy 
wymiar.

Oczywiście nie ma Finału bez „Światełka do nieba”. Jest to już 
tradycja: co roku, gdy tylko zapada zmrok, wysyła się do nieba ty-
siące fajerwerków. Towarzyszy temu poczucie, że znów wspólnymi 
siłami udało się dokonać niesamowitych rzeczy. Ostateczna kwo-
ta zebrana przez WOŚP w 2017 zostanie podana 8 marca. Warto 
przypomnieć, że w ubiegłym roku 3 miesiące po finale na konto 
WOŚP trafiło dodatkowe 20 milionów. 25 Finał WOŚP już za nami, 
ale chętni nadal mogą dołączyć do orkiestrowych zbiórek, które od-
bywają się w Internecie. 

Martyna Nadolska 

Drodzy Państwo, mimo iż od Świąt Bożego Narodzenia upłynę-
ło już trochę czasu, to jeszcze czujemy zapach  wigilijnych potraw  
i świerkowej choinki, a w sercu przechowujemy słowa opłatko-
wych życzeń… Tę atmosferę chcemy stworzyć i dziś, proponując 
wsłuchanie się w strofy świątecznej poezji oraz dźwięki znanych 
kolęd, które – mamy nadzieję – będą Państwo śpiewać razem  
z nami, do czego serdecznie zapraszamy. 

Tymi słowami 13 stycznia rozpoczęło się tradycyjne spotka-
nie opłatkowe Wielkopolskiego Stowarzyszenia Absolwentów  
i Wychowanków  Gimnazjum i Liceum im. M. Kosmowskiego 
w Trzemesznie. Jak co roku, uczniowie Liceum  przygotowali 
program artystyczny złożony ze strof poezji. Wśród nich znala-
zły się też wiersze niezwykłego autorstwa, bowiem napisał je 
Pan Profesor Władysław Dereziński. O swojej pasji opowiedział  
w drugiej części spotkania, którą zakończył wspólny poczęstunek.                                                                                                                          
Miły nastrój i serdeczność sprawiły, iż ten styczniowy wieczór stał 
się wieczorem niezwykłym…. 

Program artystyczny przygotowali uczniowie klasy II a pod kie-
runkiem pani Marioli Ciechorskiej i pana Piotra Szablewskiego;  
świąteczne dekoracje „wyczarowała” pani Sławomira Sobkowiak.

JF i MAC

Lubię działać na rzecz lokalnej społeczności – wywiad z Janem 
Dzimianem – stypendystą funduszu stypendialnego Stowarzysze-

nia ”Światowid”  MŁODY WIELKI
 

Klaudia: Czy mógłbyś krótko opowiedzieć o projekcie, w którym 
wziąłeś udział? 
Jan: Projekt polega na wykorzystaniu stypendium w różnego 
rodzaju akcjach społecznych  czy też reklamach danej społecz-
ności – ja chcę stworzyć film, który będzie promocją naszej 
Szkoły.  
Klaudia: Co zachęciło Cię do wzięcia udziału w projekcie? 
Jan: O projekcie dowiedziałem się od Pani Dyrektor. Od razu 
mnie zainteresował, ponieważ lubię działać na rzecz lokalnej 
społeczności. Oprócz mnie zaangażowanych jest około 10 osób, 
które zgłosiły się do pomocy w jego realizacji. 
Klaudia: Jak masz zamiar wykorzystać nagrodę z projektu?  
Jan: Jestem coraz bliżej dorosłości i pieniądze na pewno się 
przydadzą, choćby na prawo jazdy. 
Klaudia: Jakie są Twoje zainteresowania pozaszkolne? 
Jan: Poza szkołą staram rozwijać się poprzez czytanie różnych 
książek, granie w szachy, udział w akcjach charytatywnych. 
Interesuję się praktycznie wszystkim „po trochu”. 
Klaudia: Jakie zatem są Twoje plany na przyszłość? 
Jan: Przyszłość wiążę z przedmiotami humanistycznymi, 
ale – jak na razie – nie mam jeszcze wybranego określonego 
zawodu. 
Klaudia: Na koniec zapytam, czy warto – według Ciebie – próbo-
wać swoich sił w tego typu projektach? 
Jan: Oczywiście! Jest to idealny sposób na integrację z osoba-
mi zaangażowanymi w film i rozwijanie swoich zainteresowań. 
Myślę, że będziemy się świetnie bawić, a przy okazji mamy 
szansę zrobić coś dla społeczeństwa. Gorąco zachęcam do 
brania udziału w tego typu akcjach. 
Klaudia: Dziękuję bardzo, życzę dalszych sukcesów oraz powo-
dzenia w realizacji marzeń!

Jan: Dziękuję!
Wywiad przeprowadziła Klaudia Nawrot

KRÓTKIE SPIeCIE

SPOTKANIE OPŁATKOWE

SREBRNY FINAŁ WOŚP
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WARTO POSŁUCHAĆ…
Muzyka nie-klasyczna?

W tytule mowa jest o niesamowitym duecie Chorwatów, któ-
rzy całkowicie złamali zasady „dobrego smaku” oraz „powagi  
i tradycji” w muzyce klasycznej. Luka Sulić i Stjepan Hauser swo-
ją działalność zaczęli w 2011 roku, kiedy to opublikowali Smo-
oth Criminal Michaela Jacksona w serwisie Youtube, zyskując  
13 000 000 wyświetleń! Zaistnieli w świecie z niezwykłego po-
wodu: grają muzykę znanych zespołów rockowych na wioloncze-
lach. To nieprawdopodobne, kiedy dwóch chłopaków odgrywa 
piosenki AC/DC  Kings of Leon Coldplay Nirvana lub Guns’n’Ro-
ses. Ktoś może powiedzieć, że jest to pogwałcenie zasad klasyki, 
jednak, moim zdaniem, to świetny sposób zachęcenia młodego 
pokolenia do słuchania, a może nawet i gry na ,instrumentach 
smyczkowych. Ktoś może powiedzieć, że nie jest fanem rocka, 
jednak 2Cello posunęli się o krok dalej i postanowili nagrać cover 
piosenki Wake me up Avicii’ego, Dj’a , którego w 2016 roku mo-
gliśmy powitać w Polsce. Chłopcy nadążają za współczesnością 
i wiedzą, co podoba się młodym ludziom, dlatego nagrali swoją 
wersję muzyki pochodzącej ze znanego serialu „Gra o Tron” na 
podstawie książki Georga R.R Martina. Kiedyś zdanie „wyrwać 
dziewczynę na wiolonczelę” brzmiałoby śmiesznie, jednak w od-
niesieniu do 2Cello jest to jak najbardziej realne! Luka i Stjepan 
grają nie tylko w koloseach, teatrach i salach koncertowych, ale 
są częstymi gośćmi klubów, gdzie ludzie bawią się do ich muzyki. 
Coż… pewnie dla dużej części tych osób to jedyna możliwość 
spotkania z kulturą. Dobra robota, Panowie!   

Jagoda Woźniak

… I OBEJRZEĆ
CISZA

Film opowiada o tragedii licealistów w Tatrach, która ro-
zegrała się 28 stycznia 2003 roku: wskutek zejścia lawi-
ny zginęło siedmioro uczniów i jeden opiekun wycieczki.                                                                                                                         
Wojtek Domagała jest chłopakiem tętniącym życiem – należy 
do licealnego koła wspinaczkowego i uwielbia się wspinać. Pew-
nego razu Tadeusz Brzozowski – nauczyciel geografii w liceum  
i opiekun koła – proponuje uczniom wycieczkę w Tatry, a w ra-
mach niej wspinaczkę na Rysy, co zostaje entuzjastycznie przez 
nich przyjęte, jedynie matka Wojtka - Alicja ma, wydawać by się 
mogło, irracjonalne obawy. W końcu szczęśliwa ekipa wyjeżdża 
i dociera do schroniska nad Morskim Okiem. Nic nie zapowiada 
tragedii. Młodzi zdobywcy gór mozolnie wspinają się na Rysy, 
nagle schodzi lawina…

Film oparty na faktach. Trzyma w napięciu, lecz efekty specjal-
ne nie zachwycają.

Dominik Schrama

Połowinki
Świetny humor  oraz dobre towarzystwo to recepta na udaną 

zabawę, o czy mogliśmy przekonać się, biorąc udział w POŁO-
WINKACH klas Ia i IIa, które zostały zorganizowane 14 stycznia 
w restauracji Qrnik. Po uroczystym rozpoczęciu – przemowach 
uczniów oraz wychowawczyń: p. M. Ciechorskiej i p. S. Sobko-
wiak – wszyscy uczestnicy ruszyli na parkiet i bawili się wyśmie-
nicie aż do końca imprezy. Warto dodać, iż  o dobrą muzykę zadbał  
p. Leszek Figaj, który doskonale sprawdził się w roli DJ’a, co po-
twierdziliśmy, wręczając okolicznościowy certyfikat.  Tańce trwały 
do 1 w nocy i były niezłą próbą przed przyszłoroczną studniówką. 
Sobotni wieczór zapisał się w naszej pamięci jako jedno z milszych 
szkolnych wspomnień.

Swoimi wrażeniami podzieliła się Klaudia Kirszner z kl. IIa    

ZAWSZE ZNAJDUJĘ CZAS DLA PRZYJACIÓŁ…
W cyklu WYWIAD Z CIEKAWYMI LUDŹMI tym razem roz-

mowa z uczniem naszej Szkoły - Igorem  Matuszyńskim z klasy II a 
Liceum Ogólnokształcącego, stypendystą Prezesa Rady Ministrów.
• Czy nauka zawsze była dla Ciebie priorytetem ? 

Raczej tak. Wiedza zawsze się przyda.
• Ile czasu poświęcasz nauce ? 

Nie potrafię określić tego w wymiarze czasowym. To zależy, na 
co muszę się przygotować, lecz nie wygląda to tak, że siedzę cały 
dzień nad książkami. Czasami wiem, że poświęciłem tego cza-
su za mało... ale - tak jak każdy - czasem mam przysłowiowego 
„lenia”.

• Czy znajdujesz czas na życie towarzyskie? 
Zawsze znajduję czas dla przyjaciół. Nawet kiedy mam dużo na-
uki w tygodniu, znajdę kilka minut dla nich. No i oczywiście są 
jeszcze weekendy.

• Jakie masz plany na przyszłość ? 
Od dziecka chciałem być żołnierzem Wojska Polskiego,  
ale to raczej tylko marzenia. Interesuję się chemią i matematyką, 
więc pewnie wybiorę studia związane z tymi kierunkami. Być 
może inżynieria chemiczna i procesowa, ale jeszcze nie jestem 
do końca pewny.

• Jak wykorzystujesz stypendium? 
Spełniam marzenia i inwestuję w swój rozwój. Zawsze chciałem 
nauczyć się grać na gitarze, dlatego postanowiłem część pienię-
dzy przeznaczyć właśnie na ten cel. Reszty na pewno nie zmar-
nuję.

• Z jakim reakcjami spotykasz się w najbliższym środowisku ? 
Rodzice są ze mnie dumni, najbliżsi przyjaciele również.

• Czy ktoś okazuje zazdrość ? 
Raczej nie, przynajmniej nic mi o tym nie wiadomo.

• Jakie masz zainteresowania pozaszkolne ? 
Lubię sport i to wokół niego kręci się „mój pozaszkolny świat”. 
Współprowadzę treningi STREET WORKOUT TRZEMESZNO 
(chętnych zapraszam). Aktywność fizyczna jest dla mnie ważna  
i już nie wyobrażałbym sobie życia bez niej.

• Jak to zrobiłeś, że nie jesteś tzw. typowym kujonem ? 
Zawsze jestem sobą. Nigdy nie uważałem się za kujona. Nauka 
przychodzi mi z łatwością, więc nie spędzam całego wolnego 
czasu tylko na niej. 

• Jak widzisz siebie za 10 lat ? 
Trudno powiedzieć, bo to bardzo dużo czasu. Nie wiadomo,  
co przyniesie los, ale chciałbym ukończyć studia, powoli zakła-
dać rodzinę, mieć dobrą i wymarzoną pracę.

• Nie pozostaje mi więc nic innego jak tylko życzyć, aby rzeczywi-
stość przerosła Twoje marzenia, byś miał dobre i szczęśliwe życie. 

Wywiad przeprowadziła Anna Grobelska 

Matura próbna z Operonem i Nową Erą
W środę 23 listopada2016 r. rozpoczęliśmy pisanie próbnych 

matur z  wydawnictwem Operon. Na pierwszy ogień poszła ma-
tematyka podstawowa, która jest zmorą niejednego ucznia.  
Po jej zakończeniu nie ukrywaliśmy swojego niezadowolenia  
i rozczarowania, matura  bowiem okazała się bardzo trudna,  
a w szczególności zadanie z Anką i Danką. W czwartek 24 listo-
pada odbyła się matura z języków obcych poziomu podstawowe-
go. Matura z angielskiego, według większości uczniów, okazała 
się prosta i nie sprawiła problemów jak pisana dzień wcześniej  
z matematyki.  Ostatniego dnia matur, czyli w piątek 25 listopa-
da, przystąpiliśmy do matur z przedmiotów rozszerzonych, jakie 
wybraliśmy, według własnych możliwości oraz zainteresowań. 
Po zakończonych egzaminach próbnych stres opadł i mogliśmy 
odetchnąć z ulgą, że to już koniec, ale okazało się, iż byliśmy 
w błędzie, gdyż 4 stycznia 2017 r. ponownie odbyły się matury 
próbne, tym razem z wydawnictwem Nowa Era.  Pierwszego 
dnia zmierzyliśmy się z maturą z języka polskiego, 5 stycznia 
przyszedł czas na matematykę, a po weekendzie, 8 stycznia, 
przystąpiliśmy do matury z języków obcych poziomu podstawo-
wego i w następnych dniach do matur z wybranych przez siebie 
przedmiotów rozszerzonych. Ostatecznie próbne matury zakoń-
czyły się w piątek 13 stycznia. Część maturzystów przyznała,  
że matura z wydawnictwem Nowa Era była na podobnym po-
ziomie trudności co matura z Operonu. A jaka będzie w maju? 
Odpowiedź poznamy już niedługo…

 Karolina

ULOTKAcd.
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