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UCHWAŁA	NR	/2017
RADY	MIEJSKIEJ	TRZEMESZNA

z	dnia	29	listopada	2017	roku
w	sprawie	ustanowienia	roku	2018

Rokiem	Pamięci	Powstania	Wielkopolskiego	w	Gminie	Trzemeszno
Na	podstawie	art.	18	ust.	1	w	związku	z	art.	6	ust.	1	ustawy	z	dnia	8	marca	1990	roku

o	samorządzie	gminnym	(Dz.U.	z	2017	r.	poz.	1875)
Rada	Miejska,

uchwala,	co	następuje:
§	1.	1.	Nawiązując	do	uchwały	Sejmu	Rzeczypospolitej	Polskiej	z	dnia	12	października	2017	roku	w	sprawie	ustanowienia	roku	2018	
Rokiem	Pamięci	Powstania	Wielkopolskiego,	dla	podkreślenia	roli	Gminy	Trzemeszno	i	trzemesznian	w	Powstaniu	Wielkopolskim	usta-
nawia	się	rok	2018	Rokiem	Pamięci	Powstania	Wielkopolskiego	w	Gminie	Trzemeszno
2.	Doceniając	patriotyczne	oddanie	i	szlachetne	poświęcenie	powstańców	wielkopolskich	pragniemy	oddać	Im	hołd	i	zachować	w	pamię-
ci	zbiorowej	dla	następnych	pokoleń.
3.	Godnym	podkreślenia	jest	fakt	pochodzenia	z	Trzemeszna	(urodzonego	W	Trzemżalu	na	terenie	gminy	Trzemeszno)	majora	Mie-
czysława	Palucha	-	jednego	z	przywódców	powstania	wielkopolskiego	w	Poznaniu,	któremu	nalezy	się	uznanie	Jego	zasług	oraz	godne	
upamiętnienie,	w	interesie	prawdy	historycznej.
§	2.	Wykonanie	uchwały	powierza	się	Burmistrzowi	Trzemeszna.
§	3.	Uchwała	wchodzi	w	życie	z	dniem	podjęcia.

UZASADNIENIE	DO	UCHWAŁY
z	dnia	29	listopada	2017	r.

w	sprawie	ustanowienia	roku	2018
Rokiem	Pamięci	Powstania	Wielkopolskiego	w	Gminie	Trzemeszno.	Na	wniosek	Pana	Daniela	Bisikiewicza	-	wiceprzewodniczącego	Rady	

Miejskiej	Trzemeszna	oraz	w	intencji	jak	najlepszego	uczczenia	doniosłych	setnych	rocznic	odzyskania	przez	Polskę	niepodległości	oraz	wybuchu	
Powstania	Wielkopolskiego	przedkładam	projekt	niniejszej	uchwały,	która	ustanawia	rok	2018	Rokiem	Powstania	Wielkopolskiego	w	Gminie	
Trzemeszno.	
Trzemeszno	i	trzemesznianie	zapisali	piękną	kartę	niepodległościową,	a	powstania	wpisały	się	na	trwałe	W	dzieje	Trzemeszna.	Stąd	przypi-

sana	Trzemesznu	chwała	niespokojnego	miasta	powstańców,	wyrażająca	dumnie	patriotyzm	i	dążenia	niepodległościowe.	Znajdziemy	więc	w	
przestrzeni	publicznej	wiele	odniesień	i	inicjatyw	upamiętnienia,	które	są	swoistym	hołdem	dla	patriotycznego	oddania	i	szlachetnego	poświę-
cenia	powstańców	wielkopolskich.	Powstanie	Wielkopolskie	było	kolejnym	zrywem	niepodległościowym,	które	aktywnie	poparło	Trzemeszno.	 
W	dniu	29	listopada	1918	roku	wrócił	do	Trzemeszna	Władysław	Wlekliński,	który	zaraz	zaczął	organizować	konspiracyjną	grupę	o	charakterze	
wojskowym.	Zorganizował	oddział	powstańców	trzemeszeńskich,	który	już	w	pierwszych	dniach	obalił	władzę	pruską	w	Trzemesznie,	opanował	
pocztę,	dworzec	kolejowy	i	magistrat,	a	następnie	wyruszył	na	pomoc	powstańcom	w	Zdziechowie.	Kompania	Wleklińskiego	licząca	50	żołnierzy	
1	stycznia	1919	roku	ruszyła	na	wyzwolenie	Mogilna	oraz	kolejno	Strzelna	i	Kruszwicy.	W	dniach	5	i	6	stycznia	powstańcy	walczyli	o	wyzwo-
lenie	Inowrocławia;	dalej	szlak	bojowy	wiódł	przez	Żnin	oraz	na	odcinku	Bydgoszcz-Łabiszyn,	gdzie	szczególnie	pamiętne	boje	toczyły	się	pod	
Antoniewem,	Szubinem,	Władysławowem,	Florentynowem	i	Rudą.	
Pamięć	o	kolejnym	zrywie	powstańczym	oraz	ofierze	krwi	trzemesznian	(16.	tu	powstańców	poległo)	miało	uwiecznić	Mauzoleum	Powstańców	

Wielkopolskich	(1926-1939)	pobudowane	z	inicjatywy	proboszcza	trzemeszeńskiego	księdza	Marcelego	Kowalskiego.	Ciała	powstańców	były	od	
kwietnia	1927	roku	czasowo	złożone	w	krypcie	mauzoleum,	a	po	jego	zburzeniu	przez	Niemców	w	1939	roku	zostały	przeniesione	w	miejsce	obec-
nego	pochówku.	Ze	zniszczonego	mauzoleum	zachował	się	jedynie	metalowy	krzyż	oraz	tablica	inskrypcyjna,	uratowane	przez	byłego	powstańca	
wielkopolskiego	Władysława	Bojanowskiego.	Po	wojnie	stanowiły	one	część	grobu	powstańców.	W	1964	roku	w	zbiorowej	mogile	spoczął	także	
dowódca	kompanii	trzemeszeńskiej	major	Władysław	Wlekliński.	W	2008	roku	dopełnił	się	ostatni	rozdział	starań	o	pamięć	-	Gmina	odbudowała	
Mauzoleum	Powstańców	Wielkopolskich.	
Naszą	dumę	wyraża	fakt	urodzenia	na	terenie	gminy	Trzemeszno	majora	Mieczysława	Palucha-	jednego	z	przywódców	powstania	wielkopol-

skiego	w	Poznaniu,	któremu	należy	się	uznanie	Jego	zasług	oraz	godne	upamiętnienie,	w	interesie	prawdy	historycznej.	Na	podkreślenie	zasługuje	
fakt	wdrożenia	w	Gminie	Trzemeszno	programu	znakowania	grobów	powstańców	wielkopolskich	tabliczkami	powstańczymi,	który	spotkał	się	z	
dużym	uznaniem	i	zainteresowaniem	rodzin	powstańców.	Do	tej	pory	dedykowaną	tabliczką	oznakowaliśmy	18	grobów	powstańców	oraz	Pomnik	
na	Zbiorowej	Mogile	Powstańców	Wielkopolskich	i	płytę	pamiątkową	poświęconą	majorowi	Mieczysławowi	Paluchowi.	
Godnym	podkreślenia	jest	także	fakt,	że	w	Trzemesznie	urodził	się	Jędrzej	Moraczewski	(1870-1944)	-	inżynier,	działacz	związkowy,	polityk	 

i	publicysta,	należący	do	grona	ludzi,	którzy	dobitnie	zaznaczyli	swoją	obecność	u	progu	niepodległości,	a	w	społecznej	świadomości	historycznej	
zaistniał	głównie	jako	pierwszy	premier	niepodległej	Polski.	Jak	z	powyższego	wynika	Trzemeszno	ma	szczególny	tytuł	aby	podkreślać	swoją	
rolę	i	zasługi	dla	niepodległej	ojczyzny,	które	są	częścią	naszego	dziedzictwa	i	lokalnej	tożsamości.	Ustanowienie	roku	2018	Rokiem	Powstania	
Wielkopolskiego	w	Gminie	Trzemeszno	będzie	sprzyjało	obchodom	i	przyczyni	się	do	wyzwolenia	wielu	inicjatyw	lokalnych	upamiętniających	 
i	honorujących	powstańców	wielkopolskich
Opracował:	Dariusz	Jankowski	-	Zastępca	Burmistrza
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Grudzień w Domu Kultury

8		grudnia	2017	r.	Rodzinne	zdobienie	bombek

Spotkanie	opłatkowe	pracowników	Domu	Kultury		oraz	uczest-
ników	zajęć	i	członków	zespołów	artystycznych.

6	grudnia	-	wieczór	mikołajkowy	w	Domu	Kultury

Tradycyjny	konkurs	szopek	bożonarodzeniowych.
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Rajd  sylwestrowy 2017r.
W	dniu	31	grudnia	br.,	członkowie	stowarzyszenie	i	jego	sympa-

tycy	 aktywnie	 pożegnali	 2017rok	poprzez	 uczestnictwo	w	 rajdzie	
sylwestrowym.	Miłośnicy	 turystyki	 rowerowej	 w	 sumie	 pokonali	
około	30	km	zaplanowanej	trasy.	Meta	rajdu	znajdowała	się	w	Mia-
tach,	gdzie	w	świetlicy	wiejskiej	przygotowane	były	ciepłe	napoje	
i	 słodki	poczęstunek.	Również	 tradycyjnie	nie	zabrakło	pieczenia	
kiełbasek	przy	ognisku	oraz	składania	sobie	życzeń	noworocznych.		
Dziękujemy	Pani	sołtys	wsi	Miat	za	miłe	przyjęcie	uczestników	

rajdu.			

Pierwsza pomoc 
 

W	dniu	8	grudnia	2017r.	członkowie	Stowarzyszenia	pod	Żaglami	
przeprowadzili	kolejną	prelekcję	z	instruktarzem	udzielania	pierw-
szej	 pomocy	 przedmedycznej	 oraz	 zasad	 bezpiecznego	 zachowa-
nia	się	na	zamarzniętych	zbiornikach	wodnych.	Zajęcia	odbyły	się	 
w	ramach	godziny	wychowawczej	i	kierowane	były	do	uczniów	kla-
sy	II	Gimnazjum	w	Trzemesznie.	Inicjatorem	spotkania	byli	rodzice	 
i	wychowawczyni	 klasy,	 którzy	 skierowali	 do	Stowarzyszenia	 pi-
smo	o	przeprowadzenie	takich	zajęć.	Instruktorzy	Stowarzyszenia	
wykorzystali	pomoce	dydaktyczne	w	postaci	slajdów	pt.	„Bezpiecz-
na	woda”,	fantomów	i	defibrylatora.	Praktyczne	czynności	w	udzie-
laniu	 pierwszej	 pomocy	 przedmedycznej	 wspomagały	 harcerki	 
z	Hufca	ZHP	Trzemeszno,	 które	w	 tym	 zakresie	 posiadają	 odpo-
wiednie	przeszkolenie.	 	Głównym	celem	zajęć	było	przywrócenie	
podstawowych	funkcji	życiowych.					
Zajęcia	cieszyły	się	dużym	zainteresowaniem	ze	strony	uczniów,	

którzy	zadawali	pytania,	brali	czynny	udział	w	zajęciach	praktycz-
nych	i	podawali	przykłady	różnych	zachowań	osób	nad	wodą	oraz	
w	wodzie.

Spotkanie świąteczne 2017r. 
W	dniu	 15.12.2017r.	 odbyło	 się	 spotkanie	 świąteczne	 członków	

i	sympatyków	naszego	stowarzyszenia	oraz	zaproszonych	gości	w	
świetlicy	wiejskiej	w	Niewolnie.	Zgodnie	 z	 tradycją	 składano	ży-
czenia	świąteczne	i	noworoczne	a	na	wigilijnym	stole	nie	mogło	za-
braknąć	świątecznych	potraw,	a	zebranych	w	atmosferę	świąt	prze-
niosły	odgrywane	w	tle	kolędy.	
Dziękujemy	sołtysowi	wsi	Niewolno	za	użyczenie	świetlicy	wiej-

skiej.
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III  Rodzinne kolędowanie w Przedszkolu  
nr 2 im. Misia Uszatka

Magiczny	czas	Świąt	Bożego	Narodzenia	jest	obchodzony	w	na-
szym	Przedszkolu		bardzo	szczególnie.	Święta	te,		są	dla	Polaków	
najważniejsze	 i	 jednocześnie	 najbogatsze	 w	 tradycje	 ludowe.	 W	
dobrym	przeżywaniu	Bożego	Narodzenia	 pomaga	 świadome	 pie-
lęgnowanie	 rodzinnych	 	 tradycji	 i	 zwyczajów.	Należy	wspomnieć	
o	tradycji	wysyłania	kartek	z	życzeniami	i	wspólnego	,	rodzinnego	
kolędowania.	W	czwartek	14	grudnia	2017	 r.	w	Przedszkolu	nr	 2	
im.	Misia	Uszatka	wszystkie	przedszkolaki	wraz	z	Rodzicami	brały	

udział	w			„III	Rodzinnym	Kolędowaniu.”			Podczas	spotkania	został	
rozstrzygnięty		III		Rodzinny	Konkurs	Plastyczny	„Kartka	bożona-
rodzeniowa”.			Jury	w	składzie:		ksiądz	prałat	Piotr	Kotowski,		Edy-
ta	Kubiak	–	sekretarz	Trzemeszna,	 Jacek	Chudziński	–	właściciel	
księgarni	„Regionalna”,	Lucyna	Korzycka	–	dyrektor	Przedszkola	
nr	2,		wyłoniło		zwycięzców	konkursu.	Poziom	i	artyzm	prac		spra-
wił,	że	Jury	miało	bardzo	trudne	zadanie.	Na	konkurs	wpłynęło	88	
prac	(o	10	więcej	niż	w	roku	ubiegłym)		wykonanych	różnorodnymi	
technikami	plastycznymi.	Były	to	prace	wykonywane	przez	dzieci	

przy	udziale	rodziców.	Po	burzliwej	dyskusji	przewodnicząca	Jury	
Lucyna	Korzycka		ogłosiła	werdykt:	III	miejsce	Jakub	Chwiałkow-
ski,	II	miejsce	Stanisław	Buzała,		I	miejsce		Laura	Bombel.		Ksiądz	
prałat	 Piotr	 Kotowski	 szczegółowo	 uzasadnił	 werdykt	 Jury,	 pod-
kreślając	symbolikę	zwycięskich	 	prac.	Nagrodzone	prace	zostały	
wysłane	z	życzeniami	 świątecznymi	do:	Prezydenta	RP	Andrzeja	
Dudy,	Królowej	Anglii	Elżbiety	II	i	Ministra	Edukacji	Narodowej	
Anny	Zalewskiej.	 	 	Mali	artyści	otrzymali	nagrody	 i	pamiątkowe	
dyplomy.	Wszystkie	prace,	w	formie	wystawy,	można	było	podzi-
wiać		we	wszystkich	budynkach	Przedszkola	(budynek	główny,	filia	
nr	1		i	filia	nr	2).	
Na	przedszkolnej	scenie	występowali	kolejno,	z	wybranymi	przez	

siebie	utworami:	Julia	Dziel	z	bratem	Filipem	i	Rodzicami,	Mikołaj	
Nowakowski	z	siostrami	Agatą	i	Wiktorią	i	Mamą,	Stanisław	Buza-
ła	 z	 bratem	Franciszkiem	 i	Rodzicami,	Hanna	Przybysz	 z	 siostrą	
Basią	i	Rodzicami,	Laura	Bombel	z	Mamą,	Helena	Kicior	z	Mamą,	
Aleksandra	Starosta	z	Mamą,	Marta	Balcerzak	z	ciocią	Kamilą,	Zo-
sia	Bartz	z	siostrą		i	Rodzicami,	Paula	Kraska	z	Mamą,	Alicja	Paw-
lak	z	Mamą,	Dagmara	Kulczak	z	siostrą	Aleksandrą		i		Tatą,			Hanna	
Dupel	 	 z	 siostrą	Mają	 	 i	 Rodzicami	 ,	 Franciszek	Baran	 z	 bratem	

Filipem	i	Tatą.	W	przedszkolu	 rozbrzmiewały	 	przepiękne	kolędy	
i	pastorałki,	które	wprowadzały	wszystkich	w	świąteczny	nastrój.	
Dzięki	zaangażowaniu		dzieci	i	rodziców	koncert	należał	do	bardzo	
udanych.			
Wszyscy	wykonawcy	poradzili	sobie	świetnie.	Mali	artyści	otrzy-

mali	z	rąk	Jury	pamiątkowe	dyplomy	i	nagrody	rzeczowe.	Podczas	
wspólnego	 kolędowania	 dzieci	 brawurowo	 wykonały	 utwór	 pt.:	
„Pastuszek		bosy”,	a	także	kolędę	pt.:	„Przybieżeli	do	Betlejem”.	
	Podczas	spotkania	dzieci	z	oddziałów	„Pszczółki”	 i	„Kruczki”	

wykonały	piosenki	świąteczne	w	języku	angielskim	„Little	Snow-
flake”	i	„What	do	you	want	for	Christmas”.	Te	utwory	dzieci	pozna-
ły	podczas	zajęć	z	języka	angielskiego.	
Dzieci	 podziękowały	 członkom	 Jury,	 wręczając	 gościom	 świą-

teczne	stroiki.		Kończąc		spotkanie	pani	dyrektor	Lucyna	Korzyc-
ka		złożyła	wszystkim	najserdeczniejsze	życzenia	cudownych	świąt	
Bożego	 Narodzenia,	 rodzinnego	 ciepła	 i	 wielkiej	 radości,	 a	 pod	
choinką	dużo	prezentów.	Życzyła	Świąt	dających	radość	i	odpoczy-

nek	oraz	nadzieję,	że	Nowy	Rok	będzie	szczęśliwy.	Bardzo	gorąco	
dziękujemy	Rodzicom	za	wspólnie	spęczony	czas,	za	magię	Świąt	
Bożego	Narodzenia.	Szczególnie	gorąco	dziękujemy	Radzie	Rodzi-
ców	naszego	Przedszkola	za	sfinansowanie	nagród	i	pamiątkowych	
dyplomów.	Wesołych	świąt	i	szczęśliwego	Nowego	Roku.
Małgorzata	Winiarska		
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Jak Miaty witają Nowy Rok
Tradycyjnie	jak	co	roku	odbył	się	bal	sylwestrowy.	Do	tańca	grał	

i	śpiewał	zespół	muzyczny	,,FORTESIMO,,	Rafała	Pieczyńskiego.	
Wszystkim	dopisywały	szampańskie	humory.	O	północ.y	wszyscy	
złożyli	sobie	życzenia	noworoczne	 i	wyszli	na	zewnątrz	 i	powita-
li	Nowy	Rok	przy	pokazie	fajerwerków.	Zabawa	trwała	do	białego	
rana.

Gwiazdor w Miatach
W	sobotę	16.12.2017	r.	w	Sołectwie	Miaty	odbyła	się	gwiazdka	

dla	dzieci.	Wzięły	w	niej	udział	dzieci	wraz	z	rodzicami	oraz	przy-
był	 zaproszony	 gość	wiceprzewodniczący	Daniel	Bisikiewicz.	Na	
początku	 spotkania	 przyjechał	 gwiazdor	 z	wielkim	workiem	pre-
zentów.	Dzieci	serdecznie	powitały	gwiazdorka.	Następnie	recyto-
wały	wiersze	związane	z	Świętami	Bożego	Narodzenia,	 śpiewały	
kolędy	i	grały	na	flecie.	Na	gwiazdce	nie	zabrakło	poczęstunku	dla	
dzieci	i	rodziców	i	serdecznych	życzeń.	Tradycyjnie	jak	w	ubiegłym	
roku	 odbyła	 się	 licytacja	 ozdób	 świątecznych	 zebrane	 pieniążki,	
będą	przeznaczone	na	imprezy	i	słodycze	dla	dzieci.	Paczki	świą-
teczne	 dla	 dzieci	 zawdzięczamy	prócz	Gwiazdora,	 także	 ludziom	
dobrej	woli	 i	sponsorów	na	których	hojność,	podobnie	 jak	w	roku	
ubiegłym	zawsze	mogę	liczyć.	
Podziękowanie!
Sołtys	sołectwa	Miaty	Jadwiga	Przybysz	bardzo	serdecznie	dzię-

kuję	wszystkim	sponsorom	i	ludziom	dobrej	woli,	którzy	przyczyni-
li	się	do	ufundowania	paczek	świątecznych.	Również	dziękuję	Bo-
żenie	Lisieckiej,	Lidii	Sobeckiej,	Magdalenie	Kaczmarczyk	i	panu	
Arturowi	 Szczepankiewiczowi	 w	 przygotowaniu	 gwiazdki.	 Rów-
nież	 dziękuję	Wiceprzewodniczącemu	 Rady	Miejskiej	 Danielowi	
Bisikiewiczowi,	że	przyjął	zaproszenie	 i	był	z	nami	w	 tak	piękny	
przedświąteczny	wieczór.	

Jadwiga	Przybysz

Wigilia Przedszkolna w Chatce Puchatka
 

21	grudnia	to	szczególny	dzień	dla	dzieci	z	Chatki	Puchatka.	Tego	dnia	odwiedził	przedszkolaków	Gwiazdor.	Wręczył	on	prezenty	wszyst-
kim	grupom	po	zaśpiewaniu	przez	nie	piosenki	świątecznej	lub	kolędy.	Dalej	dzieci,	obecni	i	emerytowani	pracownicy	przedszkola	obej-
rzeli	jasełka	przedstawione		przez	dzieci	z	przedszkolnego	teatrzyku	„Bajka”.	Małych	aktorów	przygotowała	pani	Mirosława	Wegner	–	
opiekun	przedszkolnego		koła	teatralnego		oraz	pani	Kinga	Grzechowiak	–	wychowawczyni	dzieci	z	grupy	Króliki.	Po	obejrzeniu	jasełek	
wszyscy	podzielili	się	opłatkiem,	złożyli	sobie	życzenia	i	zasiedli	do	wspólnego	stołu,	gdzie	smakowali	wigilijne	potrawy.

Joanna	Lisiecka
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•	29	listopada	2017	roku	zuchy,	harcerze	i	grupa	uczniów	nie	należą-
cych	do	ZHP	(łącznie	32	osoby)	ze	Szkoły	Podstawowej	w	Trzem-
żalu	 z	 drużynowymi	Ewą	Fel,	Magdaleną	Wiśniewską	 oraz	Doro-
tą	 Jankowską	 uczestniczyli	w	 autokarowej	wycieczce.	 Zwiedzanie	
Zamku	w	Kórniku	i	Muzeum	Regionalnego	im.	Dzieci	Wrzesińskich	
we	Wrześni	z	udziałem	przewodników	okazały	się	bardzo	ciekawy-
mi	lekcjami	historii.	–	tekst	hm.	Stanisława	Szymańska

•	Dnia	8	grudnia	2017r.	harcerze	z	10	Wielopoziomowej	Drużyny	Har-
cerskiej	 im.	Bolesława	Chrobrego	„Polanie”	udali	się	na	biwak	do	
wsi	Grabowo,	 gdzie	 spędzili	 cały	weekend.	 Podczas	 8-10	 grudnia	
uczestnicy	biwaku	wcielili	się	w	role	elfów	Świętego	Mikołaja.	W	
świetlicy	wiejskiej	 i	 okolicach	 odbyły	 się	 rozmaite	 zajęcia	 nawią-
zujące	do	zbliżających	się	Świąt	Bożego	Narodzenia.	W	ramach	do-
brego	uczynku	harcerze	wykonali	karmniki	dla	ptaków,	zrobili	rów-
nież	kartki	świąteczne	oraz	nauczyli	się	kilka	szybkich	patentów	na	
efektowne	zapakowanie	prezentów.	Nie	zabrakło	również	wspólne-
go	śpiewania,	zabaw	i	gier	terenowych.	Biwak	odwiedził	nawet	sam	
święty	 Mikołaj	 zostawiając	 harcerzom	 słodycze.	 Po	 tak	 aktywnie	
spędzonym	czasie,	„Polanie”	z	pewnością	byli	dobrze	przygotowani	
na	święta.	Opiekunką	była	dh	Anna	Hęś.	–	tekst	Martyna	Wekwerth

•	19	grudnia	ponad	30	instruktorów	Hufca	ZHP	Trzemeszno	spotka-
ło	się	na	uroczystej	zbiórce	w	restauracji	Czeremcha.	Nie	zabrakło	
śpiewania	kolęd,	wymiany	myśli,	 czy	złożenia	najlepszych	życzeń	
urodzinowych	 dh	 komendantce	 hm.	 Stanisławie	 Szymańskiej.	 W	
grudniu	odbyły	się	także	spotkania	wigilijne	w	poszczególnych	dru-
żynach.

•	W	wigilijny	poranek	24	grudnia	trzemeszeńscy	harcerze	z	8DH	,,Od-
krywcy”	im.	Vasco	da	Gamy	oraz	10	WDH	,,Polanie”	im.	Bolesława	
Chrobrego	po	Mszy	Świętej	o	godz.	10.00.	przekazali	Betlejemskie	
Światło	 Pokoju	 do	 domów	 mieszkańcom	 gminy.	 Dodatkowo	 na	
Mszy	św.	harcerki	i	harcerze	z	drużyny	,,Polan”	pełnili	służbę	litur-
giczną	w	czasie	czytań	mszalnych	 i	procesji	z	darami.	Tegoroczne	
hasło-przesłanie	BŚP	brzmiało:	,,Światło	jest	w	Tobie!”.

•	28	grudnia	2017r.,	w	99	rocznicę	wybuchu	Powstania	Wielkopolskie-
go	w	Trzemesznie	odbyło	się	uroczyste	spotkanie	w	Urzędzie	Miasta	
i	Gminy,	a	następnie	na	Cmentarzu	odsłonięte	zostały	pamiątkowe	
tabliczki	powstańców	Wielkopolskich:	Sylwestra	Kamyszka,	Hiero-
nima	Szafraniaka,	Józefa	Sobocińskiego,	Kazimierza	Woldyńskiego.	
Złożono	też	kwiaty	w	miejscach	upamiętniających	naszych	bohate-
rów.	Harcerze	i	zuchy	z	6	GZ	,,Przyjaciele	Indian”,	8	DH	,,Odkryw-
cy”	oraz	10	WDH	,,Polanie”	z	Trzemeszna	oraz	zuchy	i	harcerze	ze	
Szkoły	Podstawowej	w	Kruchowie	zaciagnęli	warty.

Tekst:	Paulina	KwiatkowskaFoto:	Anna	Hęś,	Włodzimierz	Losik,	Ewa	
Fel,	Paulina	Kwiatkowska

•	W	2018	roku,	który	rozpoczęliśmy,	społeczność	harcerska	naszego	
hufca	weźmie	aktywny	udział	w	obchodach	upamiętniających	waż-
ne	wydarzenia	historyczne:	100	rocznicę	odzyskania	niepodległości	
przez	 Polskę,	 100	 rocznicę	 wybuchu	 Powstania	Wielkopolskiego,	
100-lecie	Związku	Harcerstwa	Polskiego	 (	w	 tym	udział	w	Zlocie	
100-lecia	ZHP	w	Gdańsku),	 100-lecie	HARCERSTWA	TRZEME-
SZEŃSKIEGO.	Realizacja	zaplanowanych	zadań	wiąże	się	z	koszta-
mi.	Jako	stowarzyszenie,	organizacja	pożytku	publicznego	działamy	
w	oparciu	o	składki	członkowskie.	Liczymy	na	wsparcie	finansowe	
od	sympatyków	ZHP,	między	innymi	na	przekazanie	1%	podatku	za	
2017	rok.	Darczyńcom	z	lat	ubiegłych	serdecznie	dziękujemy.

Przypominamy	nasz	KRS	–	0000266321 
Cel	szczegółowy	–	ZHP	Hufiec	Trzemeszno 
Za	przekazanie	nawet	niewielkich	kwot	z	góry	dziękujemy. 
hm.	Stanisława	Szymańska	 
komendantka	Hufca	ZHP	Trzemeszno

Warsztaty w Zespole Szkół Ogólnokształcących 
i Zawodowych w Trzemesznie

Wybory	Józefa	Piłsudskiego	-	warsztaty	w	Zespole	Szkół	Ogól-
nokształcących	i	Zawodowych	w	Trzemesznie.	Dokładnie	5	grud-
nia	miała	miejsce	150.	rocznica	urodzin	Józefa	Piłsudskiego.	Tego	
dnia	uczniowie	klas	licealnych	i	techników	w	ZSOiZ	w	Trzemesz-
nie	 uczestniczyli	w	warsztatach	 pt.	 „Wybory	Piłsudskiego”,	 które	
poprowadzone	 zostały	 przez	 przedstawicieli	 Muzeum	 Józefa	 Pił-
sudskiego	z	Sulejówka	i	Fundacji	Polska	Debatuje.	Warsztaty	zosta-
ły	zorganizowane	dzięki	współpracy	 szkoły	z	Fundacją	Aktywne	
Trzemeszno	oraz	przy	wsparciu	Gminy	Trzemeszno.
W	czasie	warsztatów	uczniowie	musieli	zmierzyć	się	z	dylemata-

mi	przed	którymi	stawał	w	swoim	życiu	Józef	Piłsudski.	Dotyczyły	
one	 zarówno	 politycznych	 jak	 i	 prywatnych	wyborów	marszałka,	
uczniowie	mieli	za	zadanie	wcielić	się	w	rolę	J.	Piłsudskiego	i	do-
konać	wyborów.	Warsztaty	uczyły	także	umiejętności	debatowania,	
podejmowania	decyzji	oraz	wzbogacały	wiedzę	na	temat	marszałka	
Piłsudskiego	i	historii	Polski	na	przełomie	XIX	i	XX	w.	90-minu-
towe	zajęcia	wypełnione	były	pracą	w	grupach,	dyskusjami	 i	 grą	
dydaktyczną

ZHP informuje
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WARSZTATY DLA RODZICÓW 
POZNAJ SWOJE DZIECKO

5	grudnia	2017	w	Szkole	Podstawowej	nr	1im.	Jana	Kilińskiego	 
w	Trzemesznie	odbyło	się	bezpłatne	szkolenie	dla	 rodziców	z	za-
kresu	 zaburzeń	 odżywiania	 i	 zapobiegania	 depresji	 wśród	 dzieci	
i	młodzieży.
Szkolenie	jest	częścią	projektu	pt.	„Wspieranie	szkół	i	placówek	

oświatowych	w	zakresie	interwencji	kryzysowej”,	który	jest	reali-
zowany	przez	Caritas	Archidiecezji	Szczecińsko-Kamieńskiej	a	fi-
nansowany	 przez	Ministerstwo	Zdrowia	 ze	 środków	Narodowego	
Programu	Zdrowia	na	lata	2016-2020.
Zachęcamy	 wszystkich	 Rodziców,	 którzy	 chcą	 lepiej	 po-

znać	 i	 zrozumieć	 swoje	 pociechy	 na	 certyfikowane	 zajęcia.	
Koordynatorem	 szkoleń	 jest	 Fundacja	 Aktywne	 Trzemesz-
no.	 Następne	 warsztaty	 odbędą	 się	 w	 I	 kwartale	 2018	 roku. 
Szczegółowych	 informacji	 udziela:	 Maria	 Grabowska,	 
email:biuro@aktywnetrzemeszno.pl.

9	grudnia	2017	biegaliśmy	i	maszerowaliśmy	w	ramach	IV	Grand	
Prix	Trzemeszna	w	biegach.	W	Mikołajkowej	odsłonie	biegu	naj-
bardziej	 obleganym	miejscem	były	 okolice	 ogniska.	Klubowo-ro-
dzinna	atmosfera	nie	wypaczyła	rywalizacji	sportowej.

Pierwsza Trójka w kategorii kobiet w biegu głównym:
1.Mróz	Violetta	KS	Sokół	Gąsawa,
2.Krygier	Ewa	Drewno,
3.Mielecka	Agnieszka	KS	Sokół	Gąsawa.
Pierwsza Trójka w kategorii mężczyzn w biegu głównym:
1.Łucyk	Maciej	ASIC	FrontRunner	Polska,
2.Bosacki	Jacek	No	Excuses	Team,
3.Szajda	Tomasz	Karkonosz	Running	Team.
Pierwsza Trójka w kategorii kobiet nordic walking:
1.Kędzierska	Agnieszka	Kijkowe	Trzemeszno,
2.Kolberg	Agnieszka	Kijkowe	Trzemeszno,
3.Jóźwiak	Marianna	WTW	Włocławek.
Pierwsza Trójka w kategorii mężczyzn w nordic walking:
1.Wojciechowski	Marek	Nordic	Team	Gniezno,
2.Buczkowski	Jerzy	KS	Sokół	Gąsawa,
3.Stepniak	Bogdan	Poznań.
Pełne	wyniki	na	stronie	www.aktywnetrzemeszno.pl	i	www.ma-

ratonczykpomiarczasu.pl	.
Najbardziej	radosną	częścią	były	jak	zwykle	biegi	dziecięce,	roz-

grywane	na	dystansach	od	70	m	do	1000m.	Wszystkim	biegaczom	
i	 kijkarzom	 gratulujemy.	 Dziękujemy	 młodzieży,	 ich	 opiekunom		
oraz	strażakom	z	OSP	za	pomoc.
3	bieg	IV	GP	Trzemeszna	już	13	stycznia	2018	i	tradycyjnie	bę-

dzie	 to	 bieg	 przebierańców	 z	 dodatkowa	 klasyfikacją:	 najlepsze	
przebranie	kobiece	i	męskie.
Zapraszamy	wszystkich	miłośników	aktywnego	trybu	życia	 	do	

Gołąbek.
PROJEKT		REALIZOWANY	PRZEZ	FUNDACJĘ	AKTYWNE	

TRZEMESZNO	PRZY	WSPARCIU	MIASTA	 I	GMINY	TRZE-
MESZNO

Świąteczny Otwarty Turniej Szachowy
16	grudnia	2017	r.	w	OSIR	w	Trzemesznie,	odbył	się	Świąteczny	

Otwarty	Turniej	Szachowy.	W	 turnieju	mógł	wziąć	udział	każdy,	
bez	względu	na	wiek	i	posiadane	umiejętności	gry	w	szachy.	Roz-
piętość	wiekowa	była	ogromna,	najmłodszy	zawodnik	miał	10	lat	a	
najstarszy	80	lat.	Pojawili	się	zawodnicy	bardzo	doświadczeni,	ale	i	
również	tacy,	którzy	dopiero	zaczynają	swoją	przygodę	z	szachami.	
W	turnieju	brał	udział	również	zawodnik	niewidomy	Piotr	Plewa,	
który	oczywiście	przybył	 ze	 swoją	„specjalną”	 szachownicą.	Tur-
niej	sędziował	Wiesław	Wiśniewski,	który	zdecydował	ostatecznie,	
że	zawodnicy	nie	będą		podzieleni	na	grupy	wiekowe.
	Oczywiście	jak	na	świąteczny	turniej	przystało,	mimo	sportowej	

rywalizacji,	 panowała	 bardzo	miła	 i	 sympatyczna	 czasami	wręcz	
rodzinna	 atmosfera.	 Zdarzało	 się,	 że	 zawodnicy	 starsi	 i	 bardziej	
doświadczeni	 udzielali	w	 czasie	 pojedynku	 swoim	młodszym	 ry-
walom	bardzo	cennych	wskazówek.	Do	tego	nie	zabrakło	również	
kącika	 z	 gorącą	 i	 pokrzepiającą	 kawą	 i	 herbatą	 oraz	 chrupiących	
ciasteczek.
	Na	koniec	organizator	 turnieju	Krzysztof	Prus,	ogłosił	uroczy-

ście	wyniki.	Zwycięzcą	został	Jerzy	Pawełczak,	drugie	miejsce	zajął	
Jerzy	Walter,	trzecie	miejsce	zajął	Marcin	Janusz.	Wśród	najmłod-
szych	uczestników	najwięcej	punktów	zdobył	Antoni	Prus,	drugie	
miejsce	Jakub	Kaczmarek,	trzecie	miejsce	Wojciech	Majewski.
	Na	koniec	organizator	podziękował	sponsorom	Jerzemu	Paweł-

czakowi,	Marcinowi	Januszowi	i	Wiesławowi	Majewskiemu	za	po-
moc	w	pozyskaniu	nagród	dla	zwycięzców	i	wszystkich	uczestni-
ków	turnieju.	I	tak	Pierwszy	Świąteczny	Otwarty	Turniej	Szachowy	
przeszedł	do	historii.	Organizator	jednak	zapowiedział	już	następ-
ny,	tym	razem	dla	dzieci	i	młodzieży,	który	odbędzie	się	również	w	
OSIR	w	Trzemesznie	w	najbliższe	ferie	zimowe.	
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Mikołajkowy koncert
W	grudniu	do	naszej	szkoły	przybyli	muzycy	z	Łódzkiego	Biura	

Koncertowego	„Wirtuoz”,	którzy	zagrali	na	 instrumentach	perku-
syjnych,		zaprezentowali	różne	ich	rodzaje.		Wykonali	także	kilka	
utworów	m.in.	Taniec	z	szablami	czy	Mamma	Mia.	Uczniowie	mieli	
okazję	zagrać	na	wybranych	instrumentach,	co	bardzo	im	się	podo-
bało.

Na długie, zimowe wieczory…
Listopad	 tradycyjnie	 jest	 miesiącem	 poświęconym	 zmarłym,	

dlatego	uczniowie	klasy	VII	a	postanowili	przypomnieć	dawny	ob-
rzęd	dziadów,	który	w	swym	dramacie	przywołał	A.	Mickiewicz.	
Wieczorem	 4	 grudnia	 w	 auli	 szkoły	 rodzice,	 nauczyciele	 i	 inni	
zaproszeni	 goście	 mieli	 przyjemność	 podziwiać	 młodych	 akto-
rów,	którzy	wcielili	się	w	bohaterów	II	części	„Dziadów”	wielkie-
go	 wieszcza.	 Następnego	 dnia	 spektakl	 obejrzeli	 inni	 uczniowie.		
Widzowie	wzięli	również	udział	w	konkursie	dotyczącym	lektury	
oraz	zrobili	pamiątkowe	zdjęcia	z	„duchami”.

W  Centrum Profilaktyki w Rogoźnie 
Uczniowie	klas	VIa	 	 i	VIId		wzięli	udział	w	zajęciach	„Jak	żyć	

zdrowo	 i	 bezpiecznie?”.	 	Wyposażyły	one	uczestników	w	wiedzę	
na	temat	zagrożeń	i	niebezpieczeństw	codziennego		życia:	Jak	być	
asertywnym?	Jak	właściwie	korzystać	z	internetu.	Mnóstwo	radości	
i	relaksu	zapewniły	wieczory	przy	wspólnych	grach	oraz	ciekawe,	
nieco	inne	niż	w	szkole,	rozmowy.

Szlachetna Paczka
W	roku	szkolnym	2017/2018	w	naszej	 szkole	odbyła	się	kolejna	

edycja	 przygotowywania	 świątecznych	 prezentów	 dla	 potrzebują-
cych	takiego	wsparcia.	Nasza	szkoła	przygotowała	7	paczek.	Miło	i	
pożytecznie	jest	umieć	dzielić	się	z	innymi.

Mistrzostwa w piłce ręcznej
15	grudnia	w	hali	OSiR	w	Trzemesznie	 rozegrano	Mistrzostwa	

Gminy	Trzemeszno	w	piłce	ręcznej	dziewcząt	i	chłopców.	W	rywa-
lizacji	wzięły	udział	wszystkie	szkoły:SP1	Trzemeszno,	SP2	Trze-
meszno,	SP	Kruchowo	i	SP	Trzemżal.	Mecze	rozegrano	systemem	
„każdy	z	każdym”,	a	szkoły	uplasowały	się	na	następujących	miej-
scach:
Dziewczęta:
I	miejsce	–	SP1	Trzemeszno
II	miejsce	–	SP	Kruchowo
III	miejsce	–	SP	Trzemżal
IV	–	SP2	Trzemeszno
Chłopcy:
I	miejsce	–	SP	Kruchowo
II	miejsce	–	SP2	Trzemeszno
III	miejsce	–	SP1	Trzemeszno
IV	miejsce	–	SP	Trzemżal
Skład	reprezentacji	SP1	Trzemeszno:
Wiktoria	Kostka,	Oliwia	Rożek,	Blanka	Chojnacka,	Zofia	Mikuła,	

Marcelina	Kachniarz,	Anastazja	Wikaryczak,	Maja	Barczak,	Zofia	
Wekwerth,	Agata	Hęś,	Karolina	Adamczewska,	 Julia	 Jurkiewicz,	
Oliwia	Kos,	Kamil	Sydorowicz,	Jakub	Zawada,	Ksawier	Ostrowski,	
Igor	Kawka,	Adam	Gołębiowski,	Fryderyk	Antas,	Mateusz	Linetty,	
Damian	Gajos

Jasełka
Magia	świąt	przybiera	na	sile	,	gdy	razem	oglądamy	szkolne	ja-

sełka	i	śpiewamy	kolędy.
W	 tym	 roku	 w	 tak	 dobrze	 znane	 postacie	 wcielili	 się	 młodsi	

uczniowie,	 a	w	 towarzystwie	 chóru	 żadna	 z	 kolęd	nie	wydaje	 się	
być	trudna.

Wiadomości	zebrał	szkolny		zespół		redakcyjny.
Foto.	p.	K.	Kulik,
p.	W.	Chojnacka
p.	J.	Sroczyńska-Pietz
p.	S.	Krzemińska
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KONKURS WIEDZY O ŚW. WOJCIECHU
	 	W	połowie	grudnia	w	naszej	szkole	przeprowadzono	Konkurs	

wiedzy	o	św.	Wojciechu.	Wzięli	w	nim	udział	uczniowie	z	klas	V-	
VII.	Oto	wyniki:	I	miejsce	–	Filip	Góralczyk,	II	miejsce	–	Witold	
Trzciński,	III	–	Kamil	Kocierz,	IV	–	Mateusz	Koliński	i	V	–	Artur	
Witczak.	Serdecznie	gratulujemy!

KONCERT ZESPOŁU PERKUSYJNEGO „A2”
	 	Dnia	6	grudnia	2017	 r.	 uczniowie	z	klas	 I	–	VII	mieli	 okazję	

wysłuchać	koncertu	zespołu	perkusyjnego	„A2”.	
		W	muzyczne	klimaty	wprowadził	publiczność	uczeń	klasy	VII	

Patryk	Fojucik	–	laureat	Wojewódzkiego	konkursu	gry	na	flecie	pro-
stym,	który	zaprezentował	utwór	przewodni	z	filmu	„Titanic”.
Następnie	rozpoczął	się	koncert.	Artyści	przekazali	uczniom	wie-

dzę	o	budowie	 instrumentów	perkusyjnych	oraz	wykonali	wybra-
ne	 utwory	 z	muzyki	 poważnej,	 np.	 „Marsz	 turecki”	Mozarta	 czy	
„Marsz	torreadora”	Bizeta.	

   
GMINNE ZAWODY W PIŁCE RĘCZNEJ
15.12.2017	r.	odbyły	się	gminne	zawody	w	piłce	ręcznej.	IV	miej-

sce	w	turnieju	zajęły	dziewczęta,	II	miejsce	chłopcy.	Naszą	szkołę	
godnie	reprezentowali:
Natalia	Filipiak,	Natalia	Kaszuba,	Wiktoria	Nowicka,	Dominika	

Olejniczak,	 Klaudia	 Różycka,	 Aleksandra	 Rumianowska,	 Sandra	
Walczak,	Sandra	Wieczorek,	Weronika	Wojtaszak	i	Weronika	Bo-
janowska	oraz	Jakub	Walkowiak,	Kacper	Walkowiak,	Samuel	Gu-
mieniak,	Igor	Kędzierski,	Błażej	Michalak,	Paweł	Nowicki,	Kamil	
Kocierz,	Kacper	Guzik,	Witold	Trzciński,	Kacper	Paternoga	i	Jakub	
Koperski.

WYCIECZKA DO FABRYKI BOMBEK
Dnia		15.12.2017	dzieci	z	klas	IV	a,	IV	b	oraz	V	a	zwiedziły	FA-

BRYKĘ	BOMBEK	ŚWIĘTEGO	MIKOŁAJA	 	„GABI	 -	GLASS”		
w	Gnieźnie.	W		czterech			głównych		działach		zakładu		uczniowie	
zapoznali	się		z	procesem	produkcji	szklanych	ozdób.	Zobaczyli	jak	
w	wyniku	wysokiej	temperatury	powstają	piękne	kształty	bombek,	
jak	nabierają	one	kolorów	i	są	dekorowane.								Na	zakończenie	dzie-
ci	uczestniczyły	w	warsztatach	plastycznych	prowadzonych	przez	
doświadczonych	 pracowników.	Malowanie	 i	 ozdabianie	własnych	
bombek	 było	 wspaniałą	 zabawą	 i	 bardzo	 ciekawym	 doświadcze-
niem.	Wszyscy	uczestnicy	wycieczki	otrzymali	pamiątkowe	bomb-
ki	z	wybranymi	przez	siebie	napisami.

AKCJA CARITAS
Uczniowie	klasy	VII	naszej	szkoły	wraz	z	uczniami	Gimnazjum	

w	Trzemesznie	wzięli	 udział	w	ogólnopolskiej	 	 zbiórce	 żywności	
Caritas,	która	odbyła	się	w	sklepie	Biedronka.	
W	 akcję	 zaangażowani	 byli	 :	Mateusz	Koliński,	 Roksana	Mar-

ciniak,	 Natalia	 Szczepankiewicz,	 Oliwia	Wesołowska,	 Marcelina	
Obecna,	Marcelina	Małek	Patryk	Fojucik	i	Artur	Witczak.

Z   WIZYTĄ  W  PRZEDSZKOLU  NR  2
Klasa	IV	a	odwiedziła	swoich	młodszych	kolegów	w	Przedszko-

lu	nr	2	im.	Misia	Uszatka	w	Trzemesznie	i	wystąpiła	tam	w	świą-
tecznym	przedstawieniu	pt.	„Nie	miały	aniołki		choinki	na	święta”.		
Młodzi	aktorzy	otrzymali	gromkie	brawa.	
Takie	 spotkania	 i	przeżycia	zbliżają	 ludzi,	 a	dzieciom	pokazują	

jak	ważna	jest	tradycja	Świąt	Bożego	Narodzenia	i	jak	bardzo	jest	
to	rodzinne	święto.

KONKURS  „CHOINKOWI  GOŚCIE”
			W	grudniu	br.	biblioteka	szkolna	zorganizowała	konkurs	plan-

szowy	 „Choinkowi	 goście”.	 Konkurs	 został	 przygotowany	 dla	
uczniów	klas	III	i	IV.	Do	konkursu	przystąpiło	12	uczniów.	Zada-
niem	 uczestników	 było	 rozpoznanie	 	 bohaterów	 książek,	 których	
rysunki	 zostały	umieszczone	 	na	bombkach	choinkowych.	Kartki	
z	odpowiedziami	(	imię	rozpoznanej	postaci,	nazwisko	autora	i	ty-
tuł	książki	)	uczniowie	pozostawiali	w	bibliotece.	Jury	w	składzie	
Renata	Gezella-	Figaj	i	Aldona	Trzcińska	sprawdziły	prace	dzieci	i	
ogłosiły	wyniki	na	apelu	szkolnym.
Laureatami	konkursu	zostali	:
I	miejsce	Agata	Kaszuba,
II	miejsce	Julia	Kasprzyk
III	miejsce	Kinga	Juszczyk
IV	miejsce	Antonina	Burda,	Oliwia	Krawczyk
V	miejsce	Dominika	Ciborska,	Mateusz	Knych.
Laureaci	 otrzymali	 dyplomy	 i	 nagrody	 rzeczowe,	 a	 pozostali	

uczestnicy	upominki.

KOSYNIER | Biuletyn Informacyjny Gminy Trzemeszno | grudzień 201710

https://www.facebook.com/profile.php?id=100004298028409
https://www.facebook.com/roksana.roksana.9699523
https://www.facebook.com/roksana.roksana.9699523
https://www.facebook.com/profile.php?id=100012683705321
https://www.facebook.com/profile.php?id=100018625204558
https://www.facebook.com/marcela.obecna.1
https://www.facebook.com/marcela.obecna.1
https://www.facebook.com/profile.php?id=100016295496789
https://www.facebook.com/profile.php?id=100016091359231


Mikołajkowo
6	grudnia	zorganizowano	szkolne	mikołajki,	które	 	przebiegały	

podobnie	jak	w	latach	ubiegłych.	Uczniowie	przybyli	do	szkoły	w	
mikołajkowych	czapkach,	a	wtedy	mogli	liczyć	na	to,	że	nie	będą	
przez	nauczycieli	pytani.	Jeżeli	dodatkowo	cała	klasa	nauczyła	się	
na	pamięć	piosenki	Czerwonych	Gitar	–	„Jest	taki	dzień”	i	wspólnie	
odśpiewała	 ją	na	początku	każdej	 lekcji,	zwolniona	była	z	pisania	
kartkówek.	Dyrekcja	szkoły	w	okolicznościowych	strojach	rozdała	
wszystkim	świąteczne	słodkości.

Z perkusją dookoła świata
6	grudnia	również	odbył	się	koncert	„Z	perkusją	dookoła	świa-

ta”.	Duo	perkusyjne	A2	w	składzie	Dominik	Rosłon	i	Piotr	Pietrzak	
przedstawiło	niezwykły	świat	instrumentów	perkusyjnych.	Można	
było	zobaczyć	 tradycyjne	 instrumenty	perkusyjne	-	znane	 i	mniej	
znane	-	i	ich	elektroniczne	odpowiedniki.	Uczniowie	usłyszeli	tak-
że	historie	związane	z	instrumentami	oraz	usłyszeli	kilka	utworów,	
także	z	muzyki	poważnej,	zagrane	na	instrumentach	perkusyjnych.	
Czworo	gimnazjalistów	miało	także	możliwość	zagrania	na	bardzo	
ciekawych	instrumentach,	np.	na	krowim	dzwonku.

Na meczu „Kolejorza”
W	ramach	akcji	,,Kibicuj	z	klasą”	uczniowie	gimnazjum	10	grud-

nia	udali	się	na	mecz	piłki	nożnej	Lech	Poznań	-	Cracovia	Kraków	
„.	Celem	akcji	jest	zaszczepienie	u	młodych	kibiców	miłości	do	po-
znańskiego	klubu.	Mimo	przenikliwego	zimna	nasi	uczniowie	go-
rąco	dopingowali	gospodarzy	spotkania	i,	mamy	nadzieję,	że	dzięki	
naszemu	dopingowi,	 zawodnicy	Lecha	pokonali	Cracovię.	 Jedyną	
bramkę	spotkania	zdobył	strzałem	głową	Emir	Dilaver.

Warto pomagać
Uczniowie	Gimnazjum	w	Trzemesznie	po	raz	kolejny	włączyli	się	

w	ogólnopolską	akcję	charytatywną	świątecznej	zbiórki	żywności	
organizowaną	przez	CARITAS.

W	tym	roku	zaproszono	do	udziału	w	akcji	również	Szkołę	Pod-
stawową	nr	2	oraz	Zespół	Szkół	Ogólnokształcących	i	Zawodowych	
w	Trzemesznie.	Zbiórka	żywności	odbywała	się	na	terenie	miejsco-
wej	„Biedronki”	 i	 „Tesco”	w	dniach	8	 i	9-tego	grudnia.	Zbierano	
trwałe	 produkty	 żywnościowe,	 takie	 jak:	 cukier,	mąkę,	 słodycze,	
konserwy,	 dżemy,	 ryż,	 kaszę,	 olej,	 makaron,	 itp.	 Prowadzili	 ją	
uczniowie.	Z	naszej	szkoły	zaangażowało	się	16	wolontariuszy	i	4	
nauczycieli.	Z	pomocy	skorzystały	rodziny	uczniów	naszych	szkół,	
potrzebujące	wsparcia.

Kolejna „Noc świetlików”
13	grudnia	2017r.	w	naszej	szkole	odbyła	się	„Noc	świetlików”,	

czyli	wystawa	prac	 związanych	 z	 prądem	elektrycznym	 stworzo-
nych	 przez	 uczniów	 klas	 trzecich.	 Wydarzenie	 rozpoczęło	 się	 o	
godzinie	17.00	w	sali	34.	Można	było	 	zobaczyć	wyjątkowe	dzie-
ła	 	 pomysłowych,	 młodych	 naukowców.	 Mrok	 w	 sali	 przełamy-
wały	 odblaski	 światełek	 umieszczone	w	modelach	 elektrycznych.	
Wszystkie	prace	zasługiwały	na	uwagę	 i	 zostały	docenione	przez	
odwiedzających	wystawę.	Miłą	atmosferę	dopełniał	 słodki	poczę-
stunek.

W świątecznym nastroju
21	grudnia	od	rana	trwały		wigilie	klasowe.	Przy	stołach,	na	któ-

rych	oprócz	pierników,	słodyczy	i	owoców	znalazły	się	również	róż-
norodne	potrawy	wigilijne,	zasiedli	odświętnie	ubrani	gimnazjaliści	
wraz	z	wychowawcami.	O	godzinie	11.30	wszyscy	udali	się	do	auli	
ZSOiZ,	 gdzie	 obejrzeli	 przygotowane	 przez	 koleżanki	 i	 kolegów	
piękne	i	refleksyjne	jasełka	bożonarodzeniowe.
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