
100 lat temu wybuchło Powstanie Wielkopolskie
28 grudnia 2018 r. w 100. rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego o godz. 11:00 przed gmachem urzędu - ówczesnego Zarządu 

Miejskiego rozpoczęły się uroczyste obchody. Na budynku dzisiejszego Urzędu Miejskiego przy ul. 1 Maja zawisły flagi biało-czerwone 
oraz baner upamiętniający Powstanie Wielkopolskie. Podczas powstania w budynku tym zlokalizowano magazyn broni, kuchnię polową 
i punkt kwaterunkowy. Następnie uczestnicy spotkania udali się na Cmentarz Parafialny, gdzie złożono kwiaty w miejscach pamięci na-
rodowej poświeconych Powstańcom Wielkopolskim.

Kolejnym punktem obchodów był występ dzieci z Przedszkola nr 2 im. Misia Uszatka w Trzemesznie o tematyce patriotycznej, w auli 
Zespołu szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Trzemesznie.

Po części artystycznej rozpoczęła się uroczysta sesja Rady Miejskiej Trzemeszna, której głównym punktem był wykład dr. Andrzeja 
Leśniewskiego o losach Powstania Wielkopolskiego na terenie Trzemeszna oraz podjęcie przez radnych Uchwały ws. upamiętnienia 100. 
rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Na koniec wszystkim obecnym na sali wręczono medale pamiątkowe na 100-lecie Nie-
podległości Polski.

Edyta Kubiak

grudzień 2018



28 grudnia 2018 występowaliśmy na Sejmiku Ziemi Gnieźnieńskiej z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę i Wybuchu Powstania 
Wielkopolskiego 1918/1919 . Zdjęcia z Archiwum Starostwa Powiatowego w Gnieźnie. Dziękujemy organizatorom za zaproszenie.

„PREZENT DLA NAJBLIŻSZYCH”
Dnia 21.12.2018 r. uczniowie należący do szkolnego chóru 

„Kantata” oraz kółka teatralnego „Cztery  żywioły” przedstawili 
inscenizację zatytułowaną „Prezent dla najbliższych”. Nie zabra-
kło głębokich refleksji i wzruszeń. Przedstawienie wprowadziło 
widzów w prawdziwie świąteczny nastrój.

 Uroczystość zaszczycili swoją obecnością: Burmistrz Trze-
meszna – pan Krzysztof Dereziński, przewodniczący Rady 
Miejskiej – pan Benedykt Nitka, skarbnik – pan Adrian Nowak 
oraz ks. Piotr Kotowski.

Dom Kultury w ramach współpracy z Zespołem Szkół Ogólno-
kształcących i Zawodowych w Trzemesznie uczestniczył w Dniu 
Wielkopolskim. Reprezentacja ZPiT „Strzecha” zatańczyła kilka 
tańców wielkopolskich w tradycyjnych strojach szamotulskich. 
Dla młodzieży oraz grona pedagogicznego odbyły sie warsztaty 
taneczne w czasie których pan Mariusz Zieliński uczył kroków i 
figur tanecznych Polki - Wisielok.  Impreza ta była przykładem 
połączenia kultywowania naszych rodzimych tradycji z dobrą 
zabawą całej społeczności szkolnej.
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W dniu 6 grudnia Dom Kultury w Trzemesznie zorganizował na skwerze Cegielskiego I Trzemeszeński Jarmark Świąteczny. Swo-
je niepowtarzalne wyroby artystyczne zaprezentowali twórcy z naszej gminy. Wieczorem przy miejskiej choince w czasie corocznego 
wieczoru mikołajkowego został rozstrzygnięty konkurs plastyczny pt. „Szalona czapka Mikołaja”. W konkursie wzięło udział ponad 150 
uczestników. Mikołaj rozdał wszystkim dzieciom słodkie upominki, a pomagali mu Burmistrz Trzemeszna Krzysztof Dereziński oraz 
Przewodniczący Rady Miejskiej Trzemeszna Benedykt Nitka. Wystawa przepięknych czapek mikołajowych czynna była do końca grudnia

Konkurs szopek bożonarodzeniowych organizowany jest przez Dom 
Kultury w Trzemesznie od 24 lat. Spośród 43 pięknych szopek jury wy-
brało i nagrodziło prace następujących autorów:

Kategoria: przedszkola
1 Miłosz Ostrowski
2 Janek Podedworny
3 Lilianna Podedworna
Kategoria: szkoły podstawowe, kl I-IV
1 Wiktoria Misch
2 Natalia, Adam, Antoni Łuczakowie
3 Julia Podlas
Kategoria: szkoły podstawowe, kl V-VII
1 Natalia Michalska
2 Angelika i Kamil Schrama
3 Dominika i Dawid Płachcińscy
Kategoria: szkoły ponadpodstawowe
Natalia Gapińska
Nagrody równorzędne otrzymały prace zespołowe wykonane przez 

dzieci z trzemeszeńskich przedszkoli.
Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody, słodkie upominki i dyplomy.

Jarmark świąteczny i wieczór mikołajkowy przed Dom Kultury

Konkurs szopek bożonarodzeniowych w Domu Kultury
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Ten rok był niesamowicie pracowity dla zespołu „Świersz-
cze.”Rozpoczęłyśmy go występem podczas Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy, w którym zaprezentowały się wszystkie gru-
py. W czasie ferii zimowych było bardzo  pracowicie, ćwiczyłyśmy 
nowe choreografie na Koncert Jubileuszowy. Warsztaty prowadzili 
panowie: Mariusz i Jan z Krakowa oraz p. Danka i p. Marcelina. 
25-lecie zespołu, to piękny jubileusz, dlatego postanowiłyśmy przy-
gotować coś niezwykłego, a mianowicie musical pt. „W świecie 
harmonii”. Pracy było ogromnie dużo, ale reżyser całego spektaklu-
-nasza p. Danka tak to zaplanowała, że dałyśmy radę ze wszystkim. 
Koncert Jubileuszowy Artystycznego Zespołu  Świerszcze wypadł 
wspaniale, goście dopisali, publiczność nie zawiodła, Świerszcze 
małe i duże wystąpiły pięknie. Czego chcieć więcej?  W kwietniu 
uczestniczyłyśmy w Mistrzostwach Polski WADF, skąd przywio-
złyśmy Brązowy Medal. W majowych Dniach Trzemeszna również 
zaznaczyłyśmy swój udział występem na Babie .Pod koniec maja 
wzięłyśmy udział w Międzynarodowym Festiwalu Piosenki i Tańca 
„ Muszelki Wigier 2018 w Suwałkach. Byłyśmy tam po raz pierw-
szy. W czasie festiwalu na scenie zaprezentowało się ponad 600 
młodych artystów z Polski, Litwy ,Łotwy,Ukrainy, Gruzji,Bułgarii. 

Wywalczyłyśmy Złotą Muszelkę i 2 Brązowe Muszelki. Wystąpiły-
śmy w Koncercie Galowym, który nagrywała TVP, a koncert trans-
mitowany był w całości w programie ABC dla dzieci. Dzień Dziecka 
spędziłyśmy w Magnolii, najpierw tańczyłyśmy dla zebranych tam 
dzieci, a potem bawiłyśmy się i korzystałyśmy z przygotowanych 
atrakcji. W Magnolii wystąpiłyśmy jeszcze raz podczas Ogólnopol-
skiego Dnia Diabetyka. Nasze choreografie podobały się publicz-
ności . Otrzymałyśmy piękne podziękowanie i Medal PSD „Razem 
w walce z cukrzycą’ za szczególne zasługi dla rozwoju Polskiego 
Stowarzyszenia Diabetyków. Zaraz po zakończeniu roku szkolnego 
dwie grupy Świerszczy (29 dziewczynek i 1 chłopiec) wyjechały 
na XI Letni Festiwal Tańca Piotra Galińskiego do Wisły. Tam cały  
tydzień pracowałyśmy pod okiem choreografów, by zaprezentować 
się podczas Koncertu Galowego z nową choreografią oraz tymi, któ-
re przywiozłyśmy z Trzemeszna. Ku naszemu zdziwieniu Jurorzy 
docenili naszą pracowitość i  serce do tańca. Otrzymaliśmy dużo 
nagród: - Grand Prix w kategorii Jazz -Grand Prix w kategorii Show 
Dance - 1 Miejsce w kategorii Inne formy -Nagroda Publiczności za 

nową choreografię.  Ostatnia nagroda zaskoczyła  nas najbardziej. 
Cieszymy się, że publiczność Wisły doceniła nowy układ taneczny 
Świerszczy.  Zaraz po naszym  powrocie najstarsza  grupa dziew-
cząt wyjechała na TOP- ART FESTIWAL do Trogiru w Chorwacji. 
W konkursie dziewczęta zdobyły 1 Miejsce i czek na 500 euro do 
wykorzystania w następnym festiwalu,  Marta Adamkiewicz w kat. 
solo zajęła 2 Miejsce. Dziewczęta wracały do Trzemeszna zadowo-
lone i usatysfakcjonowane.  Po ich powrocie najmłodsze  Świersz-

Pracowity rok „Świerszczy”

18 grudnia odbyło sie w OSP Trzemeszno spotkanie opłatkowe 
Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów - Oddział Re-
jonowy w Trzemesznie.

W spotkaniu wzięli udział zaproszeni goście m.in. Burmistrz 
Krzysztofa Derezińskiego, Przewodniczący Rady Miejskiej Bene-
dykt Nitka, p. Maria Głowacka z koła diabetyków oraz przedstawi-
ciel straży pożarnej p. Grażyna Kachniarz.

W spotkaniu wzięło udział 100 osób wraz z gośćmi zaproszony-
mi. Były życzenia świąteczne, dzielenie się opłatkiem, śpiewanie 
kolęd. Na zakończenie każdy uczestnik otrzymał świąteczny upo-
minek.

Spotkanie opłatkowe PZERiI

czyki po raz pierwszy na dłużej wyjechały na warsztaty taneczne do 
Przyjezierza. Zajęcia prowadziła pani Danka, pomagały jej dziew-
częta z najstarszej   grupy Wiktoria i Natalka. Dzieci nauczyły się 
nowej choreografii, kąpały  w jeziorze, opalały, bawiły  się, ciekawie 
spędzały czas. Bardzo zadowolone wróciły do domu.  I teraz do-
piero zaczęły się wakacje, ale nie  na długo, ponieważ  26 sierpnia 
miały miejsce Gminne Dożynki  w Jastrzębowie, a nas poproszono 
o występ, toteż spotkałyśmy się i przez kilka dni przygotowałyśmy 
taneczne show pt. „Żywioły.  Ten sam program zaprezentowałyśmy 
podczas Festynu Rodzinnego, zorganizowanego przez Trzemeszeń-
ską Parafię.   Wystąpiłyśmy również podczas  pierwszych Dożynek 
Młodzieżowych  w Zespole Szkół w Bielicach.     Potem były  znowu 
warsztaty i przygotowania do Koncertu Jesiennego, który miał miej-
sce  27 października. Koncert wypadł pięknie, był to  musical pt.”W 
poszukiwaniu miłości.” Bohaterem musicalu był Świerszczyk, który 
wędrował od wiosny do jesieni i szukał tego, co najpiękniejsze  i po-
trzebne każdemu człowiekowi- miłości drugiego człowieka.     Pięk-
nie uczciłyśmy 100-letnią rocznicę Niepodległości Naszej Ojczyzny  
występem  w Wylatowie. Nasz koncert zgromadził tamtejszą pu-
bliczność, która nagrodziła nas długimi brawami. 19 listopada po-
jechałyśmy na Mistrzostwa Świata WADF do Liberca w Czechach. 
Przebywałyśmy tam dwa dni, zaprezentowałyśmy się bardzo  ładnie 
i przywiozłyśmy -  Złoty  Medal.  1 grudnia jedziemy na Ogólnopol-
ski Turniej Tańca Terpsychora   2018, a potem wystąpimy podczas 
uroczystości 100-letniej rocznicy ZHP w Trzemesznie. następnie 
Mikołajki , Wigilia i nasze działania zakończą  się na ten rok ka-
lendarzowy. Podsumowując , doszłyśmy do wniosku ,że  niesamo-
wicie dużo zrobiłyśmy ,ale my kochamy taniec i chętnie bierzemy 
udział w konkursach i festiwalach ,chętnie występujemy dla innych, 
by sprawić  radość. Dziękujemy Wszystkim, którzy nas kochają  
i  przychodzą na nasze  koncerty i tym którzy nam pomagają. Bar-
dzo dziękujemy! Wdzięczne Świerszcze.
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Projekt: „Klimat to temat”
Uczniowie naszej szkoły, zarówno  młodsi jak i starsi, z wielkim 

zaangażowaniem uczestniczyli w zajęciach dotyczących klimatu 
w ramach Tygodnia Edukacji Globalnej. Celem było przybliżenie 
konsekwencji zmian klimatu na świecie, ze szczególnym uwzględ-
nieniem najbliższego otoczenia oraz możliwość osobistego wpływu 
na ograniczenie zmian w perspektywie lokalnej i globalnej. Dzia-
łania nasze nawiązywały do Szczytu Klimatycznego ONZ COP24, 
który odbywał  się w Katowicach od 3 do 14 grudnia 2018 roku. 

Zajęcia w szkole były bardzo różnorodne, każdego dnia rodziły 
się nowe pomysły. W czasie realizacji projektu przeprowadziliśmy 
zajęcia związane ze zmianami klimatu na lekcjach języka polskie-
go, biologii, geografii, fizyki, godzinach wychowawczych, a także 
na zajęciach świetlicowych oraz podczas pracy z dziećmi w za-
przyjaźnionej Świetlicy Środowiskowej w Trzemesznie. W ramach 
szkolnej kampanii informacyjno-edukacyjnej uczniowie bardzo 
chętnie zaangażowali się we wszelkie akcje, lekcje, seanse filmowe, 
debaty, konkursy, wystawy. Przy tym dobrze się bawili. Zaintere-
sowanie młodszych dzieci wzbudziła również akcja  tworzenia ry-
sunków i  plakatów. Prace te mogliśmy oglądać na ogólnodostępnej 
wystawie zorganizowanej na szkolnym korytarzu. 

Zmiany klimatyczne dotykają wszystkich ludzi, dlatego od naj-
młodszych lat należy tłumaczyć dzieciom, że mamy wpływ na śro-
dowisko i tylko dzięki nam może zmienić się katastrofalna sytu-
acja. Aby to osiągnąć, ważna jest współpraca, na której opierały się 
wszystkie nasze zajęcia przeprowadzone w ramach projektu „Kli-
mat to temat”. 

Na lekcjach języka polskiego uczniowie powtórzyli opowiada-
nie jako formę wypowiedzi, wykonali rysunki na podstawie filmu 
„Punkt krytyczny. Klimat się zmienia” oraz wspólnie tworzyli opo-
wiadanie, które następnie zapisali w zeszytach. Pracowali razem 
i zobaczyli, że tylko wspólnie mogą osiągnąć sukces. Na geografii 
uczniowie na podstawie prezentacji dotyczącej zmian temperatury 
na Ziemi widzianej z kosmosu zajmowali się przyczynami i konse-
kwencjami zmian klimatu w Polsce i na świecie. Na fizyce układa-
li domino klimatyczne, a na biologii dyskutowali o różnorodności 
biologicznej, zagrożeniach związanych z jej zachwianiem, a także 
nad granicami możliwości roślin, które wyznacza im życie w cieniu 
człowieka.

Uczniowie na wszystkich zajęciach uświadomili sobie jakie kon-
sekwencje niesie zmiana klimatu dla nas ludzi, dla zwierząt, roślin 
i dla samej Ziemi. Dzięki zajęciom przypomnieli, jak w prosty spo-
sób mogą dbać o środowisko… Jak wiele zależy od nich samych…

Jak zdobyć Mount Everest swojego mózgu?
Pod takim tytułem odbyły się w naszej szkole warsztaty dla 

uczniów starszych klas. Uczestnicy mieli okazję poznać i przećwi-
czyć:

- robienie efektywnych notatek
- mnemotechniki
- mapy myśli i notatki wizualne
- jak mądrze uczyć się w grupie.
Dowiedzieli się także jakie znaczenie dla nauki mają: powtórki, 

sen, ćwiczenia, wysiłek fizyczny, aranżacja przestrzeni, optymalny 
czas nauki. Warsztaty poprowadzili specjaliści z Fundacji Edukacji 
Zdrowotnej i Psychoterapii.

Sukcesy sportowe: unihokej
Reprezentacja dziewcząt wzięła udział w ćwierćfinale woje-

wództwa w unihokeju klas szóstych w Nowym Mieście nad Wartą. 
Sam awans do tych rozgrywek był dla nas wielkim wyróżnieniem. 
Dziewczęta zaprezentowały się bardzo dobrze. Poziom zawodów 
był wysoki. Ostatecznie zdobyły V miejsce, lecz walka była zacięta 
do ostatnich chwil rozgrywek. Po zakończeniu wszystkie zespoły 
podziękowały sobie za grę fair play.

Skład drużyny: Julia Jurkiewicz, Wiktoria Nowicka, Marcelina 
Kachniarz, Dominika Piotrowska, Marcelina Ciesielska, Dominika 
Oleksy, Iga Kapela, Dominika Durlak.

Niepokonani w piłce ręcznej
Podczas gminnych rozgrywek zarówno drużyna dziewcząt 

jak i chłopców zwyciężyła, pokonując reprezentacje pozosta-
łych szkół. Rozegraliśmy mecze w systemie „każdy z każdym”. 
 Składy drużyn: Wiktoria Nowicka, Julia Jurkiewicz, Dominika 
Piotrowska, Marcelina Kachniarz, Marcelina Ciesielska, Oliwia 
Kos, Anna Stepaniak, Dominika Oleksy, Marika Kujawa.

 Mikołaj Czarnecki, Kacper Górny, Hubert Szczepankiewicz, An-
toni Chudziński, Mikołaj Brończyk, Bartosz Lisiecki, Tomasz Giza, 
Alan Mrzewka, Mateusz Skonieczny, Mikołaj Morzewski, Jakub 
Skrzypczak.

Siatkówka – super!
W hali OSiR odbyły się Mistrzostwa Gminy w Piłce Siatkowej 

klas szóstych. Rozgrywając zawody systemem ,,każdy z każdym”. 
Reprezentacja chłopców zajęła miejsce pierwsze, a dziewcząt – 
miejsce drugie.

Mistrzostwa Gminy
13 grudnia odbyły się Mistrzostwa Gminy w Piłkę Ręczną klas VII-

-VIII  i  Gimnazjum. Na tle innych zespołów zaprezentowaliśmy się 
bardzo dobrze. Dziewczęta zdobyły mistrzostwo, a chłopcy wywalczy-
li II miejsce, ulegając tylko zespołowi z Gimnazjum w Trzemesznie. 
Składy drużyn: Oliwia Kolberg, Oliwia Liberkowska, Joanna Zie-
lińska, Julia Grzegorska, Zofia Mikuła, Zofia Wekwerth, Oliwia 
Rożek, Anna Budasz, Anastazja Wikaryczak, Maja Barczak, Mak-
symilian Welzandt, Oskar Dzienniak, Jakub Bednarek, Marcel 
Grzelak, Dominik Nowak, Wiktor Dzięcielak, Hubert Cichy, Niko-
dem Szablewski, Wiktor Jaworski, Paweł Wójkowski, Kacper Wit-
kowski, Fryderyk Antas.

Dla Oliwii
W trwającej od 9 listopada do 15 grudnia zbiórce pieniędzy na le-

czenie naszej koleżanki 
udało się zebrać kwotę 10.337,37 zł.
Dyrekcja Szkoły oraz Rada Rodziców serdecznie dziękują 

wszystkim ludziom dobrej woli, którzy zaangażowali się w pomoc  
naszej absolwentce zmagającej się z ciężką chorobą.

Wiadomości zebrał szkolny  zespół  redakcyjny
Foto. p. K. Kulik,
p. W. Chojnacka
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ZBIÓRKA KARMY DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT
W bieżącym roku szkolnym po raz kolejny została zorganizowana 

zbiórka karmy dla  bezdomnych zwierząt ze schroniska w Gnieźnie. 
W akcję zbiórki włączyły się dzieci z oddziału przedszkolnego oraz 
uczniowie klas I-VIII i III klas gimnazjalnych. 

Już od początku akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem oraz 
chęcią  pomocy bezdomnym, chorym, często skrzywdzonym przez 
ludzi zwierząt. W ciągu kilku dni zbiórki zebraliśmy 95 kilogramów 
suchej karmy, 63 puszek  pełnowartościowej karmy dla psów i kotów, 7 
kocy, 3 smycze, 1 kaganiec, 6 litrów mleka, 1 legowisko dla kot. Ponad-
to przysmaki, chleb, zabawki dla zwierząt oraz obroże. Zebrana karma 
i akcesoria zostały przekazane przez członków kółka przyrodniczego 
do schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gnieźnie. Dzieci mogły zo-
baczyć jak funkcjonuje schronisko, w jakich warunkach przebywają 
zwierzęta, gdzie przygotowuje się jedzenie. Była to też okazja do zada-
nia kilku pytań na temat przebywających tam zwierząt. W schronisku  
ponad 70 psów czeka na nowy dom, właściciela,  który go adoptuje    i 
pokocha. Cieszy fakt, że zwierzęta w tak ciężkim okresie jesienno-zi-
mowym mogą liczyć na pomoc dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. 
Polskich Olimpijczyków w Trzemesznie.  Dziękuję dzieciom, rodzi-
com, wszystkim, którzy okazali tak wielkie serce. 

SZKOLNE ZMAGANIA W KONKURSIE ZŁOTA ŻABA   2018/2019
22 i 23 listopada 2018 roku odbył się etap szkolny kolejnej edycji 

konkursu Fundacji Edukacji Społecznej EKOS „Złota Żaba”. Konkurs 
ten obejmuje przede wszystkim zakres wiedzy z dwóch dziedzin: ma-
tematyki i języka polskiego. Nie jest jednak typowym testem z tych 
przedmiotów. Wymaga od uczniów również wiedzy z innych dziedzin, 
logicznego myślenia i dociekliwości.

W etapie szkolnym z matematyki udział wzięło 10 uczniów z klas 
trzecich gimnazjum oraz siódmej szkoły podstawowej. Inspiracją do te-
gorocznych zadań był bogaty dorobek Polskiej Szkoły Matematycznej. 
Największą ilość punktów w szkole uzyskała K. Choniej z III C i tym 
samym zakwalifikowała się do finału.

Natomiast do konkursu z języka polskiego zgłosiło się 28 uczniów 
zklas trzecich gimnazjum, ósmej i siódmej szkoły podstawowej. Mu-
sieli oni, między innymi, „odbyć wycieczkę” po Poznaniu ( na planie 
miasta) śladami wybitnych Polaków oraz poradzić sobie z odczytaniem 
zaszyfrowanej informacji o słynnej ENIGMIE. W tej grupie najwięcej 
punktów w szkole uzyskała A. Kowalewska również z III C i będzie 
reprezentować szkołę w finale konkursu. Wszystkim uczestnikom ser-
decznie gratulujemy!

KONKURS  PLANSZOWY„DESZCZOWE WIERSZOWANIE”
W ostatnim tygodniu listopada br. odbywał się konkurs planszo-

wy „Deszczowe wierszowanie” przeznaczony dla uczniów klas IV. 
Uczestnicy mieli za zadanie „wpleść odpowiednie słowo” w fragmenty 
wierszy polskich poetów o szarudze jesiennej. Fragmenty wierszy w 
postaci kropli deszczu spadających z parasola , pod którym schowała 
się  dziewczynka znajdowały się na planszy. Należało znaleźć dziesięć 
odpowiednich słów. W konkursie udział wzięło 12 uczniów z klasy IV 
a i IV b.  

Laureaci :
I miejsce  Tatiana Ciszak  - 10 p. kl. IV b
II miejsce Igor Majtler – 9 p. kl. IV b
III miejsce  Anna Michalak – 8 p. kl. IV a
IV miejsce Julia Walczak – 7 p. kl. IV a 

SZKOLNY KONKURS WIEDZY  O PRAWACH DZIECKA
W naszej szkole jak co roku odbył się w miesiącu grudniu Szkolny Kon-

kurs Wiedzy o Prawach Dziecka. Konkurs miał formę testu. Oto laure-
aci: I miejsce ex aequo Nadia Papierska 5b, Oliwia Krawczyk 5b, II miej-
sce ex aequo Jakub Koperski 6b, Kacper Guzik 6b, III miejsce ex aequo 
Gerard Kaczmarek 4b, Wiktoria Rożek 6b, Wiktoria Liberkowska 5b. 
Dzieci otrzymały nagrody rzeczowe i dyplomy. Gratulujemy!

SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY PN.”MOJE 
PRAWA-PLAKAT” DLA KLAS 1-3

W związku z obchodami Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka w 
naszej szkole został zorganizowany konkurs plastyczny dla klas 1-3 
pn.”Moje prawa-plakat”. 

Laureaci :
 I miejsce ex aequo Igor Szczepankiewicz 1a, Natasza Różewicz 

1b,Lena Wawrzyniak 1b,
 II miejsce ex aequo Kornelia Burda 1a, Nikodem Galus 1a, Bartek 

Marciniak 1a, 

III miejsce ex aequo Alan Walczak 1b, Jakub Chwiałkowski 1a, Blan-
ka Mszanecka kl.2.

Wyróżnienia : Oliwier Terliński 1a, Borys Zawodny 1a.
Laureaci otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe.
Wszystkim dzieciom gratulujemy i dziękujemy za udział!

ŚWIETLICOWY KONKURS PLASTYCZNY 
PN.  „NAJPIĘKNIEJSZA BOMBKA”

Konkurs był przeznaczony dla dzieci z klas 1-3. Prace miały być wy-
konane na kartce formatu A4 dowolną techniką. Lista laureatów przed-
stawia się następująco:

 I miejsce ex aequo Nicole Felcyn 1a, Kornelia Burda 1a, Nikodem 
Galus 1a,

 II miejsce ex aequo Julia Borowicz kl.2, Maja Kronowiecka kl.3, 
Filip Gaca kl.2,

 III miejsce ex aequo Blanka Mszanecka kl.2, Daniel Kronowiecki 
kl.3, Karol Polanowski kl.2.

Wyróżnienia: Wiktoria Ziemba kl.3, Amelia Rożek 1a, Borys Zawod-
ny 1a,Jakub Chwiałkowski 1a,  Oliwier Terliński 1a, Wojtek Mrocz-
kowski 1a, Zuzanna Obecna 1a, Alan Walczak 1b, Wojtek Krawczyk 
1b, Hania Gładziszewska 1b,  Dominika Potalska kl.2, Aniela Sobecka 
kl.2, Nikodem Kapczyński kl.2, Nikola Skrzypczak kl.2, Hubert Fre-
lich kl.2, Julia Słowik kl.2, Wiktor Balicki kl.2.

Laureaci otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe.
Wszystkim dzieciom gratulujemy i dziękujemy za udział!

AKCJA CARITAS
Dnia 07.12.2018r. od godziny 14.00 do 20.00 uczniowie naszej szkoły 

uczestniczyli w bożonarodzeniowej akcji Caritas, zbierając żywność  w 
sklepie Biedronka . Zachęcali kupujących do podzielenia się zakupami 
na rzecz rodzin najbardziej potrzebujących wsparcia.

 Zebrana żywność trafiła do 10 rodzin. Bardzo dziękujemy wolonta-
riuszom i ludziom dobrej woli za wsparcie tak szczytnego celu. 

WARSZTATY PROFILAKTYCZNE
Dnia 14.12. 2018r. uczniowie klasy VIII i klas III gimnazjum brali 

udział w warsztatach o tematyce profilaktyki przeciwdziałania zjawi-
sku przemocy i uzależnieniom, zorganizowanych we współpracy z te-
atrem Kurtyna z Krakowa. Uczniowie brali aktywny udział w zajęciach 
dzieląc się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami. 

Warsztaty zostały sfinansowane przez GKRPA w Trzemesznie. 
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ZHP informuje
•  8 grudnia 2018 r. w Auli ZSOiZ w Trzemesznie odbyła się ,,Uro-

czystość jubileuszowa – dokładnie w 100 rocznicę powstania har-
cerstwa w Trzemesznie”.

Poprzedził ją apel na placu J. Kilińskiego oraz msza w trzeme-
szeńskiej bazylice, w której harcerze pełnili służbę liturgiczną. Po 
mszy św. i przerwie na ,,grochówkę” rozpoczęły się główne uroczy-
stości. Odśpiewano hymn narodowy, następnie komendantka trze-
meszeńskiego hufca hm. Stanisława Szymańska oraz jej zastępca 
hm. Włodzimierz Losik powitali przybyłych. Uroczystość swoją 
obecnością zaszczycili: w imieniu starosty gnieźnieńskiego – pra-
cownik etatowy Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego, Mariusz Mą-
drowski, radny powiatowy Leszek Figaj, władze gminy Trzemeszno 

– burmistrz Krzysztof Dereziński, zastępca burmistrza i jednocze-
śnie przewodniczący Gminnego Komitetu Ochrony Pamięci Walk 
i Męczeństwa w Trzemesznie Dariusz Jankowski, przewodniczący 
Rady Miejskiej Trzemeszna Benedykt Nitka, radni – Daniel Bisi-
kiewicz, Rafał Nawrocki, burmistrz Mogilna – Leszek Duszyński, 
radna Rady Miasta Mogilna – Alina Dobersztyn, ks. hm. Józef No-
wakowski – kustosz z Torunia, ks. prałat Piotr Kotowski, ks. Prze-

mysław Grzybowski, dyrektorzy szkół, przedstawiciele Kręgów Se-
niorów z Mogilna, Gniezna, Słupcy, Komendantka Hufca Mogilno 
hm. Barbara Bultrowicz z członkami Komendy Hufca Mogilno. 

Po rozpaleniu świeczowiska prowadzący powitali członków 
wszystkich pionów metodycznych hufca, ,,byłych” harcerzy i har-
cerki, pozostałych zebranych.

Minutą ciszy uczczono tych, którzy odeszli na wieczną wartę, a 
tych, którzy oddali życie za Ojczyznę – pieśnią ,,Jak długo w ser-
cach naszych”. 

W kolejnej części podano informację o odznaczeniach:
- Hufiec Trzemeszno im. Powstańców Wielkopolskich Wlkp. 

otrzymał medal za zasługi dla Gminy Trzemeszno
- brązowy Krzyż ,,za zasługi dla ZHP” otrzymał hm. Włodzi-

mierz Losik
- komendantka Hufca hm. Stanisława Szymańska została odzna-

czona medalem honorowego obywatela Gminy Trzemeszno
Wręczono odznaki ,,Harcerska Służba Wielkopolsce, otrzymało 

je 8 osób: Anna Hęś, Martyna Kwiatkowska, Paulina Kwiatkowska, 
Agnieszka Majerowicz, Katarzyna Wiśniewska, Magdalena Wi-
śniewska, Monika Woźniak.

4 osoby: Anna Kwiatkowska, Waldemar Kwiatkowski, Mario-
la Szymańska, Wiesław Ziółkowski otrzymały srebrną odznakę 
,,Ruch przyjaciół harcerstwa”.

Zobowiązanie instruktorskie z 12 DW ,,Skrzydła” im. Aleksego 
Dawidowskiego złożyli: Julia Figaj, Jagna Jatczak, Daria Skulska, 
Martyna Wekwerth, Jakub Przybylski.

Obecni obejrzeli bardzo ciekawą – przygotowaną przez Beatę 
Marciniak – prezentację multimedialną ukazującą karty z historii 
trzemeszeńskiego harcerstwa.

Głos zabrali zaproszeni goście, którzy na ręce Komendantki Huf-
ca składali gratulacje, podziękowania i życzenia.

Występ artystyczny przygotował harcerski zespół ,,Świerszcze” 
pod kierunkiem Danuty Szreder.

Część oficjalną uroczystości zakończyła śpiewana w kręgu pieśń 
,,Bratnie słowo”.

Niespodzianką były trzy wielkie torty z napisami ,,100 lat trzeme-
szeńskiego harcerstwa”.

Podsumowując działania w 2018 roku:
Harcerze Hufca ZHP Trzemeszno dobrze przygotowali się do ob-

chodów swego jubileuszu i godnie reprezentowali Hufiec podczas 
uroczystości patriotycznych p.h. 100-lecie odzyskania niepodległo-
ści przez Polskę, 100 rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskie-
go. Na szóstkę wywiązali się z powierzonych zadań.

Dzisiaj łączy nas harcerski krąg pokoleń.
 Czuwaj harcerzu
 Polsce służ
 Dziś gdy 100 lat minęło już
 Podejmie syn, podejmie wnuk
 Harcerską pieśń wśród polskich dróg
 Więc niech płonie nasza watra
 Niech nigdy nie zagaśnie
 100 lat płonęła, będzie płonąć –
 Taka to prawda właśnie.
Tekst: phm. Anna Golińska

• Dnia 23 grudnia na mszy świętej o godz. 10.00. przekazaliśmy 
Betlejemskie Światło Pokoju, które później rozdawaliśmy zaintere-
sowanym mieszkańcom, chcącym zabrać je do domu w zniczach i 
lampionach.

• Dnia 28 grudnia, w 100 rocznicę. wybuchu Powstania Wielko-
polskiego, harcerze i instruktorzy Hufca ZHP Trzemeszno wzięli 
udział w miejsko-gminnych obchodach upamiętniających ten zwy-
cięski zryw. Na początku złożyliśmy znicz pod Urzędem Miasta 
i Gminy Trzemeszno, by następnie uczcić pamięć poległych na 
Cmentarzu Parafialnym.

Obejrzeliśmy patriotyczny występ dzieci z Przedszkola nr 2, póź-
niej komendantka Hufca ZHP Trzemeszno razem z instruktorami 
wzięła udział w uroczystej sesji Rady Miejskiej dotyczącej bohater-
skiego zrywu i udziału Trzemesznian w nim.

Tekst : Paulina Kwiatkowska
Foto: Paulina Kwiatkowska

KOSYNIER | Biuletyn Informacyjny Gminy Trzemeszno | grudzień 2018 7



KOSYNIER BIULETYN INFORMACYJNY GMINY TRZEMESZNO 
Redaktor naczelny: Mariusz Zieliński 

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

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

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

Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego
W niezwykle uroczystej oprawie 16 par żyjących na terenie gmi-

ny Trzemeszno świętowało w miniony piątek w Restauracji „Cze-
remcha” jubileusz 50- i 51-lecia pożycia małżeńskiego. W tym wy-
jątkowym wydarzeniu małżonkom towarzyszyli znamienici goście 
na czele z Burmistrzem Trzemeszna Krzysztofem Derezińskim, 
Przewodniczącym Rady Miejskiej Trzemeszna Benedyktem Nitką, 
Wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej Trzemeszna Agnieszką Bartz, 
ks. Prałatem Piotrem Kotowskim oraz Zastępcą Kierownika Urzędu 
Stanu Cywilnego Elżbietą Peno.

Świętowanie rozpoczęło się odnowieniem ślubnego przyrzecze-
nia przez świętujące pary:

Ludwika i Wandę Brzewińskich z Ochodzy
Grzegorza i Marię Chwiłka z Trzemeszna
Józefa i Danutę Delatowskich z Ostrowitego
Ryszarda i Urszulę Dziekańskich z Trzemeszna
Kazimierza i Elżbietę Figaj z Trzemeszna
Jana i Barbarę Gapińskich z Trzemeszna
Stanisława i Kazimierę Kowalskich z Trzemeszna
Herionima i Reginę Lamęckich z Kruchowa
Wojciecha i Reginę Macińskich z Trzemeszna
Stefana i Teresę Michalak z Jerzykowa
Michała i Marię Mądrych z Dyśka
Czesława i Elżbietę Staszaków z Trzemeszna
Juliana i Urszulę Stepaniaków z Wymysłowa
Klemensa i Barbarę Tora z Trzemeszna
Jana i Zofię Zamiara z Trzemeszna
Zbigniewa i Wandę Bronś z Wymysłowa
- Złote gody to jubileusz obchodzony w naszej polskiej tradycji 

szczególnie uroczyście, jubileusz za sprawą którego patrzymy na 
Was drodzy jubilaci z podziwem i chylimy przed Wami z szacunkiem 
i pokorą głowy. – podkreślił Krzysztof Dereziński, Burmistrz Trze-
meszna. – Państwa obecność tu dowodzi, że dochowaliście, wbrew 
wszelkim przeciwnościom przysięgi małżeńskiej, bo przecież miłość 

jest dawaniem, nie braniem, budowaniem nie niszczeniem, zaufa-
niem nigdy zwodzeniem, cierpliwym znoszeniem i wiernym dziele-
niem każdego sukcesu i każdego smutku. 

Po czym dodał:
- Dostojni jubilaci minęło 50 i więcej lat od chwili kiedy połą-

czyliście swój los. Kiedy złączeni uczuciem i wzajemną ufnością 
powiedzieliście sobie słowo „tak” i włożyliście obrączki. Mimo róż-
nych przeciwności losu, przyrzeczenia danego sobie dotrzymaliście. 
Możliwe to było tylko dlatego, że darzycie się nawzajem uczuciem i 
poszanowaniem. Z waszego życia wynika niejedna nauka dla tych, 
którzy wybrali lub wybiorą wspólnotę małżeńską. Przychodziły na 
świat z waszych małżeństw dzieci. Usilnie zabiegaliście nie tylko o 
ich fizyczny, ale głównie o ich duchowy rozwój. Uczyliście je otacza-
jącego świata i pierwszych słów. Przywiązania do ludzi i zaufania 
do nich. Gdy dzieci dorosły razem pokazywaliście im słowem i wła-
snym przykładem jak żyć, by być człowiekiem godnym naśladowa-
nia. Spotykacie się drodzy jubilaci na uroczystościach rodzinnych 
i przy zwykłych okazjach. Wymieniacie nawzajem poglądy, gotowi 
jesteście na pewno spieszyć sobie z moralnym poparciem i pomocą. 
Jesteście przykładem dobrych rodzin. Dziś z pewnością martwicie 
się o dzieci, o wnuki, jak ułożą sobie życie w tej naszej trudnej rze-
czywistości. Czy dopisze Wam zdrowie, by móc cieszyć się tym, jak 
rozwijają się następne pokolenia. Możecie również z dumą stwier-
dzić, że dobrze wywiązaliście się ze swoich obowiązków wobec sie-
bie, dochowując sobie przez tyle lat wierności małżeńskiej.

Z rąk pana Burmistrza, który w tym momencie reprezentował 
Prezydenta RP, Dostojni Jubilaci obchodzący Złote Gody otrzymali 
medale za długoletnie pożycie i stosowne legitymacje. Wszyscy Ju-
bilaci zostali obdarowani kwiatami i upominkami ufundowanymi 
przez gminę Trzemeszno. Do życzeń pana Burmistrza dołączyli się 
Przewodniczący i Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Trzemesz-
na, ks. Prałat Piotr Kotowski oraz Zastępca Kierownika USC Elż-
bieta Peno.

Uroczystość z wdziękiem i humorem uświetnił występ Zespołu 
Klubu Seniora „Złoty Liść”.

Edyta Kubiak

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z uchwaloną dnia 5 sierpnia 
2015 r. ustawą, od dnia 1 stycznia 2019 r. w gminie Trzemeszno 
kontynuowany będzie dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej 

świadczonej osobiście przez adwokata lub radcę prawnego,  
a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z ich upoważnienia, 

aplikanta adwokackiego lub aplikanta radcowskiego.
Porady odbywać będą się w Urzędzie Miejskim Trzemeszna  

- sala USC w budynku przy ul. 1 Maja 1 w Trzemesznie
Harmonogram działania punktu nieodpłatnej pomocy prawnej
Poniedziałek: od godz. 9.00 do 13.00 /organizacja pozarządowa/

Wtorek: od godz. 9.00 do 13.00 /adwokat/
Środa: od godz. 9.00 do 13.00 /adwokat/

Czwartek: od godz. 13.00 do 17.00 /adwokat/
W dni ustawowo wolne od pracy punkt będzie nieczynny.


