
W dniach w dniach  10-13 czerwca br. w Ośrodku Wypoczyn-
kowym „Jutrzenka” w Gołąbkach koło Trzemeszna odbyły się  III 
Międzynarodowe Warsztaty  Fotograficzne dla Osób Niepełno-
sprawnych Intelektualnie. Warsztaty były kolejną realizacją  arte-
terapeutycznych działań  zapoczątkowanych w 2003 roku w Gołań-
czy. W tym roku współorganizatorem imprezy był  Dom Kultury w 
Trzemesznie oraz Stowarzyszenie Artystyczno – Rehabilitacyjno 
– Terapeutyczne „Promyk” Dębnica

W Warsztatach udział wzięli: 41 osób z niepełnosprawnością 
intelektualną rekrutujący się z Dziennego Ośrodka Adaptacyjne-
go nr 1 w Poznaniu, Warsztatów 
Terapii Zajęciowej „Przyjaciele” 
z Poznania, Warsztatów Terapii 
Zajęciowej „Pomost” z Poznania, 
Warsztatów Terapii Zajęciowej 
„Radosne Serca” z Bielic, Domu 
Pomocy Społecznej z Dębna, 
Warsztatów Terapii Zajęciowej z 
Gębic, Warsztatów Terapii Zajęcio-
wej z Wielenia (Trzcianka), Środo-
wiskowego Domu Samopomocy w 
Trzemesznie, Szkoły Podstawowej 
nr 4 im. Jana Brzechwy ze Swarzę-
dza, Szkoły specjalnej ze Sturowa, 
Szkoły Specjalnej z Esztergom, 
Praktické školy Třine, oraz gru-
pa zaawansowanych fotoamatorów w roli instruktorów fotografii, 
opiekunowie osób niepełnosprawnych, tłumacze, pielęgniarka, go-
ście. Łącznie 80 osób

Celem Imprezy było umożliwienie osobom z niepełnosprawno-
ścią intelektualną nabycie nowych umiejętności w sferze poznaw-
czej, intelektualnej i społecznej. Warsztaty rozpoczęły się  uroczy-
stością powitania wszystkich uczestników  przez organizatorów i 
zaproszonych gości,  miedzy innymi:  Dyrektora DK w Trzemesz-
nie Mariusza Zielińskiego, Burmistrza Trzemeszna Krzysztofa 
Derezińskiego, reprezentującą Starostę gnieźnieńskiego Kierow-
nik Działu ds. Osób Niepełnosprawnych w Powiatowym Centrum 
Pomocy Rodzinie Hannę Łęgę i Dyrektor WBPiCAK Lenę Bed-

narską.
Po obiedzie uczestnicy zostali przewiezieni do Trzemeszna, 

gdzie mogli pod opieką instruktorów z miejscowego Domu Kul-
tury zwiedzić miasto i fotografować m.in. w jego chlubę - ba-
rokową bazylikę. O historii tego miejsca opowiedział proboszcz 
parafii – Piotr Kotowski

Pierwszym merytorycznym punktem programu było otwar-
cie wystawy „Fotografie” Attili Mudraka w galerii DK w Trze-
mesznie,  Na uroczystość przyjechali  m.in. goście z Gniezna, 
które jest partnerskim miastem węgierskiego Esztergom  (były 

Dyrektor MOK – Paweł Kostu-
siak, obecny – Dariusz Pilak, 
Kierowniczka Klubu Węgier-
skiego – Julia Graczyk). Po 
powrocie do ośrodka  wszy-
scy chętni mogli pochwalić 
się  swoim dotychczasowym 
dorobkiem fotograficznym w 
ramach prezentacji artystycz-
nych.

W  drugim dniu  imprezy  
odbyły się zajęcia w pięciu 
grupach szkoleniowych. Wie-
czorem odbyła się impreza 
integracyjna przy ognisku, 
podczas której wystąpił zespół 

folklorystyczny „Strzecha” z Trzemeszna, a pieczenie kiełbasek 
umilał zespół muzyczny Artura i Krzysztofa Buczyńskich. W  
trzecim dniu  imprezy  uczestnicy udali się autokarami do po-
bliskiego Biskupina i Wenecji.  Po powrocie do Ośrodka niepeł-
nosprawni fotografowie pod okiem instruktorów selekcjonowali 
wykonane zdjęcia, wybierając najciekawsze, które wieczorem 
i następnego dnia zostały zaprezentowane publicznie. Podczas 
uroczystego zakończenia  imprezy  instruktorzy otrzymali cer-
tyfikaty zaświadczające o nabytych umiejętnościach, a uczest-
nicy drobne upominki i pamiątkowe zdjęcia. (grupowe wszyst-
kich uczestników, portrety z zajęć „Fotografia  A’ la minute” i 
odbitki  zrealizowane w aparatach otworkowych). 

W dniu 12 czerwca br w Centrum Konferencyjno – Wy-
poczynkowym MAGNOLIA odbył się VI Międzypowia-
towy Konkurs Klubów Seniora organizowany przez Dom 
Kultury w Trzemesznie.

W konkursie wzięło udział 20 klubów seniora i prawie 
dwustu Seniorów z Wielkopolski i Kujaw.  Jury w skła-
dzie: Krystyna Polachowska, Jadwiga Bosiacka, Mirosław 
Świerkot  przyznało następujące nagrody i wyróżnienia:

Kategoria: zespoły wokalne: I „Jutrzenka” Konin, II 
„Aksamit” Inowrocław, III „Srebrny Głos” Inowrocław. 
Wyróżnienie: „Nowalijki” Chełmno

Kategoria: zespoły wokalno-instrumentalne: I „My mło-
dzi” Witkowo, II „Radość” Jeziora Wielkie, III „Pakościan-
ki” Pakość”

Kategoria: duety/soliści/trio: I „Złoty Liść” Trzemeszno, 
II „Emka” Rogowo

Kategoria: chóry Wyróżnienie: „Pasjonata” Poznań

Międzynarodowe Warsztaty  Fotograficzne dla Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie, Trzemeszno - Gołąbki
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Komenda Hufca ZHP Trzemeszno w ra-
mach realizacji zadania „Kultura, sztuka, 
ochrona dóbr kultury i dziedzictwa naro-
dowego” była organizatorem wycieczki au-
tokarowej do Warszawy. Zorganizowaniem 
wycieczki zajęli się Stanisława Szymańska 
– komendatka Hufca i Jej z-ca Włodzimierz 
Losik. Wycieczka odbyła się w dniach 6 – 
7 czerwca 2015 roku. Uczestnicy to grupa 
harcerek i harcerzy z drużyn z Kruchowa, 
Trzemżala, Trzemeszna oraz kadry in-
struktorskiej – łącznie 41 osób. Zrealizo-
wany program był następujący: Muzeum 

Harcerstwa, taras widokowy w Pałacu Kul-
tury i Nauki, Łazienki Królewskie, Stare 
Miasto, Powiązki Wojskowe, Muzeum Po-
wstania Warszawskiego, Kościół p.w.Św. 
Anny (msza św.), Zamek Królewski, Plac 
Zamkowy, nocleg w Szkolnym Schroni-
sku Młodzieżowym „ Syrenka”. Kierow-
nikiem „wyprawy” była dh. Stanisława 
Szymańska, a Jej z-cą dh. Teresa Górna. 
Opiekunowie grupy harcerzy: Katarzyna 
Wiśniewska, Ewa Fel, Magdalena Wiśniew-
ska, Monika Woźniak, Norbert Wołowiec. 
Zakładane cele zostały osiągnięte. Wszyscy 
byli bardzo zadowoleni.

W ramach realizacji zadania „Promocja 
zdrowego stylu życia” odbyły się: 
• Rajd „Bolek” w dniu 23 maja 2015 roku. 

Przebieg rajdu, którego organizatorem 
była 10 Drużyna Starszoharcerska „Pola-
nie” z drużynową Moniką Woźnia przy 
współpracy z Komendą Hufca, był na-
stępujący” 9.00 -  zbiórka przy Zespole 
Szkół O i Z w Trzemesznie , przejazd au-

tokarem do Zespołu Szkół w Trzemżalu, 
9.30 – apel rozpoczynający na boisku ZS 
w Trzemżalu, wędrówka poszczególnych 
zespołów na trasie Trzemżal – Popielewo 
(droga polna). Hasło rajdu „ Zamiast sie-
dzieć przy komputerze – łap z nami powie-
trze „ świeże”. Na punktach kontrolnych 
wykonywanie zadań promujących zdro-
wy tryb życia / piesza wędrówka, aktyw-
ność i treningi zwinności, świat gier i tp./. 
Meta – Gospodarstwo Agroturystyczne 
u Państwa Semrau. Tam odbyły się gry i 
zabawy sprawnościowe na placu zabaw, 
ognisko z pieczeniem kiełbasek. 13.30 
zakończenie „pełnej emocji” harcerskiej 
przygody z wręczeniem dyplomów, po-
wrót autokarem do miejsca zamieszka-
nia. W rajdzie udział wzięły gromady zu-
chowe i drużyny harcerskie z wszystkich 
środowisk harcerskich trzemeszeńskiego 
hufca ZHP tzn. z Kruchowa, Trzemżala, 
Trzemeszna ( ogółem 125 uczestników). 
Opiekunami poszczególnych grup rajdo-
wych byli: dh. Alicja Michalik, dh.Kata-
rzyna Wiśniewska, dh. Ewa Fel, dh. Mag-
dalena Wiśniewska, dh. Ewa Balcerzak, 
dh. Jalanta Kurtysiak, dh. Teresa Górna, 
dh. Julia Nowak, dh. Norbert Wołowiec 
oraz inni funkcyjni – Katarzyna Kulik, 
Grażyna Mikuła, Katarzyna Wynaro-
wicz, Bartłomiej Markiewicz. Zadaniami 
na punktach kontrolnych zajęli się człon-
kowie 10 DSH. W skład komendy Rajdu 
weszli: dh.Stanisława Szymańska, dh. 
Włodzimierz Losik, dh. Danuta Chojec-
ka, dh. Ireneusz Kasprzyk. Gościem był 
Krzysztof Dereziński – Burmistrz Trze-
meszna. W czasie apelu kończącego rajd 
dh. Jolanta Kurtysiak omówiła akcję p.t. 
„ Szymonek potrzebuje twojej pomocy”.

• Biwak 6 Gromady Zuchowej „Przyjacie-
le Indian” w Szkole Podstawowej nr 2 w 
Trzemesznie w dniach 29 – 30 maja 2015 
roku. W biwaku wzięło udział 20 zuchów. 
Zajęcia prowadzili: dh. Teresa Gorna, dh. 
Julia Nowak, dh. Julia Figaj i gościnnie 
– z Hufca ZHP Środa Wlkp.: dh. Maciej 
Mikołajczak i dh. Michał Narojczyk. Cele 
programowe to: integracja członków dru-
żyny, aktywne sposoby spędzania wolne-

go czasu, wdrażanie samoobsługi, nauka 
udzielania pierwszej pomocy, Obietnica 
Zuchowa.

• 9 czerwca 2015 roku – wycieczka auto-
karowa do muzeum Przyrodniczo – Ło-
wieckiego w Uzarzewie. Uczestnicy 
wycieczki to zuchy Gromady Zuchowej 
„Przyjaciele Indian” działającej przy 
Szkole Podstawowej nr 2 w Trzemesznie 
oraz „ Zuchy Kruchy” i drużyna harcer-
ska z Zespołu Szkół w Kruchowie ( łącz-
nie 47 osób). Opiekunowie – drużynowe 
Teresa Górna,Alicja Michalik, Katarzyna 
Wiśniewska oraz Agnieszka Słowińska 
– Kaszyńska. Zrealizowano program – 
zwiedzanie muzeum z przewodnikiem i 
ciekawe zajęcia edukacyjne.

• Dwie wycieczki autokarowe do Mu-
zeum Pierwszych Piastów na Led-
nicy i Wielkopolskiego Parku Et-
nograficznego w Dziekanowicach.  
10 czerwca 2015 roku uczestnikami wy-
cieczki byli zuchy i harcerze oraz grupa 
uczniów nie należących do ZHP z Zespołu 
Szkół w Trzemżalu ( łącznie 40 osób) pod 
opieką drużynowych Ewy Fel,  Magdaleny 
Wiśniewskiej i Radomira Laskowskiego.  
17 czerwca 2015 roku – wycieczka zo-
stała zorganizowana dla zuchów z gro-
mady „Leśne Ludki” i „Leśna Groma-
da” działających w Szkole Podstawowej 
nr 1 w Trzemesznie (łącznie 44 osoby). 
Opiekunami grup były drużynowe Ewa 
Balcerzak i Jolanta Kurtysiak oraz Pa-
nie: Joanna Markiewicz, Małgorzata Van 
Brenk, Edyta Bejenka – Zagozda. Pro-
gram wycieczki to: zwiedzanie Ostro-
wa Lednickiego, przeprawa promem na 
wyspę Jeziora Lednickiego i zwiedzanie 
rezerwatu archeologicznego, spacer w 
Wielkopolskim Parku Etnograficznym z 
licznymi przykładami drewnianego bu-
downictwa.

Tekst: Stanisława Szymańska
Foto: Włodzimierz Losik, Teresa Gorna, 

Jolanta Kurtysiak, Ewa Fel,  
Katarzyna Wiśniewska.
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Pod takim hasłem w dniu 30 maja 2015 roku kolejny raz spotka-
li się absolwenci rocznika 1951-1955 Liceum Ogólnokształcącego 
w Trzemesznie tym razem w 60 rocznicę zdania matury. Oprócz 
organizatorek zjazdu Stanisławy Szymańskiej (Bartoszewskiej) i 
Marii Chojnackiej (Wojewody) na zjazd przybyli: Michał Ander-
sohn, Maria Harenda (Czarnik), Teresa Dorywalska (Drzewiecka), 
Jerzy Lewandowski, Jerzy Ma-
nuszewski, Krystyna Wojewoda 
(Nowakowska), Marian Piszora, 
Maria Tylman (Priebe), Bogdan 
Staszewski, Leonard Strzelecki, 
Edmund Tarnowski, Jerzy Wę-
sierski, Irena Zedler, Wojciech 
Dorywalski, Paweł Heliasz, 
Maria Pierzchała (Kosicka), 
Stefan Łaniecki, Renata Cieśle-
wicz (Bielasik), Wiktor Pawlak, 
Marianna Matacz (Saj), Regina 
Muszyńska (Sibora) oraz na-
uczycielka Krystyna Wielgosz. 
Koleżanki i koledzy z dawnych 
lat witali się w murach LO, zwie-
dzali szkołę i jej izbę pamięci. 
Następnie uczestniczyli we mszy 
świętej odprawionej przez kol. 
Ks. Pawła Heliasza w kaplicy p.w. 

św. Faustyny. Dalszą częścią spotkania była biesiada w restauracji 
Czeremcha. W przerwie biesiady, po obiedzie, uczestnicy spotka-
nia udali się na trzemeszeński cmentarz, składali kwiaty i zapalali 
znicze na grobach swych nieżyjących profesorów oraz zmarłych 
koleżanek i kolegów. Dłużej zatrzymali się przy grobie prof. Sta-
nisława Komara – nagrobek został odrestaurowany z inicjatywy 

Stanisławy Szymańskiej 
przy współpracy z Ma-
rią Chojnacką ( została 
zrobiona zrzutka wśród 
absolwentów LO z lat 
1954, 1955); prace wy-
konała firma Kazimie-
rza Buzały. Po powrocie 
do restauracji w czasie 
dalszego biesiadowania 
– czas rozmów szybko 
upływał i … nastąpił 
czas rozstania. W czasie 
pożegnania padały sło-
wa „Do zobaczenia za 
rok!” Tego sobie i Wam 
koleżanki oraz koledzy 
życzę.

Stanisława Szymańska

W piątek 19 czerwca w Dom Kultury w Trzemesznie odbyło się 
kolejne spotkanie “Caffe Kultura”. Tym razem w Trzemesznie go-
ścił  Jakub Porada, dziennikarz i podróżnik. Tematem spotkania 
było „tanie podróżowanie”, czyli jak spędzić kilka dni za małe pie-
niądze za granicą ale i takżę w Polsce. Dziennikarz radził  gdzie 

szukać tanich biletów lotniczych, noclegów oraz co zabrać ze sobą 
w podróż. Goście „Caffe Kultura” mogli także obejrzeć kilka krót-
kich  reportaży z cyklu „Porada da radę”  i  poznać kulisy wizyty 
Jakuba Porady np. w Szwecji czy Gruzji. 

Tadeusz Panowicz o Chrobrym 
Tadeusz Panowicz, regionalista i znawca historii 

po raz kolejny gościł w Trzemesznie. W piątek 31 
czerwca otworzył wystawę poświęconą Bolesławo-
wi Chrobremu z okazji 990. rocznicy jego koronacji. 
Wernisaż miał miejsce w Domu Kultury w Trzemesz-
nie. Zgromadzone eksponaty pochodzą z prywatnej 
kolekcji Tadeusza Panowicza. Na wystawie znalazły 
się zdjęcia, monety, wycinki z gazet, dokumenty i wi-
zerunki Bolesława Chrobrego, które znacznie się od 
siebie różnią. T. Panowicz przypomniał zebranym iż 
w tym roku  przypadają okrągłe rocznice aż czterech 
koronacji królewskich: Bolesława Chrobrego, Miesz-
ka II, Przemysła II i Wacława II. Regionalista przy-
wiózł ze sobą m.in. film dokumentujący odsłonięcie 
pomnika Bolesława Chrobrego w Gnieźnie w 1985 
roku, który także został na wernisażu zaprezentowa-
ny.

Kuba Porada w Trzemesznie

60 lat minęło…
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AKTYWNE PRZEDSZKOLAKI
W ramach zajęć na boisku Orlik animator OSiR Magdalena Giza zorganizowała spotkanie z przedszkolakami z Przed-

szkola Nr 1 w Trzemesznie. Spotkanie odbyło się 6 maja na boisku przy hali OSiR. W trakcie zajęć dzieci bardzo chętnie 
uczestniczyły w grach i zabawach ruchowych. Udział w spotkaniu z animatorem wzięło około 70 dzieci. Dzieci były bardzo 
zadowolone. Za aktywny udział otrzymały słodki poczęstunek oraz dyplomy dla każdej z grup. Grupy biorące udział w 
zajęciach: Króliczki, Motylki, Misie oraz Pszczółki.

TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ SOŁECTW W PŁACZKOWIE:
21 czerwca odbył się turniej piłki nożnej sołectw w Płaczkowie w ramach IV turnieju o Puchar Burmistrza. Był to 

drugi w tym roku turniej a do końca gran prix pozostały jeszcze 4 turnieje: 12.07.2015 Niewolno, 30.08.2015 Jastrzębowo, 
13.09.2015 Mijanowo, 20.09.2015 – Kamieniec  – zakończenie

W rozgrywkach udział wzięło 14 drużyn: Kruchowo, Niewolno, Kamieniec, Zieleń, Mijanowo, Trzemżal, Wydartowo, 
Ławki, Jastrzębowo, Wymysłowo, Rudki, Miaty, Szydłowo i Gołąbki. Jest to rekordowa ilość sołectw jaka brała do tej pory 
udział w turniejach.

Tym razem zwycięzcą został gospodarz turnieju Sołectwo Szydłowo-Płaczkowo. Mecze półfinałowe i finałowe w których 
rywalizowały drużyny z Niewolna, Kamieńca, Szydłowa i 
Zielenia były bardzo wyrównane. Trzykrotnie rzuty karne 

rozstrzygały ostateczne wyniki meczy. II miejsce wywal-
czyło sołectwo Zieleń-Bieślin, III Kamieniec. Gospodarz 
turnieju ufundował puchary dla najlepszych drużyn oraz 
statuetki indywidualne, które decyzją sędziów i organi-
zatorów otrzymali: Najlepszy zawodnik turnieju Fabian 
Różalski z Kamieńca, Król Strzelców Jan Albinowski z 
Niewolna oraz najlepszy bramkarz Sebastian Głowacki. 
Turniejowi towarzyszył festyn rodzinny dla kibiców 
i zawodników. Dzieci mogły korzystać z darmowych 
zjeżdżalni, bungee. Gospodarze przygotowali darmowy 
posiłek, można było skosztować kiełbasy z grilla, zupy 
pomidorowej czy domowych wypieków.

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Trzemesznie
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Zarząd Koła Diabetyków z Trzemeszna o godz. 10:00 
zgłosił się do punktu jako uczestnicy pielgrzymki. Punkt 
informacyjny był obsługiwany przez panie z Zarządu Re-
jonowego P.S.D z Częstochowy. O godz. 10:45 odbył się 
przemarsz pielgrzymów,  poczty sztandarowe poprowadzi-
ły procesje do kaplicy Matki Bożej. W kaplicy Cudownego 
Obrazu Matki Bożej poczty sztandarowe otoczyły ołtarz. W 
prezbiterium wraz z księżmi kapelanów diabetyków z róż-
nych stron kraju zasiedli członkowie diabetyków, wśród nich 
znalazła się również grupa Trzemeszeńskiego Koła Diabety-
ków,do tej grupy dołączyło 5-oro gości z Zarządu Koła Dia-

betyków z Gniezna. 
Podczas Mszy Świętej ojciec Tomasz Michalski w swej 

homilii serdecznie pozdrowił pielgrzymów - diabetyków  i 
na duchowe aspekty cierpienia zalecał modlitwę na poko-
nanie wszystkich trudów, które niesie choroba. Msza Święta 
zakończyła się ogólnym błogosławieństwem.

Na zakończenie spotkania uroczyście wyprowadzono 
sztandary. W salce O. Kordeckiego odbyło się spotkanie z p. 
dr. Andrzejem Paciorkowskim. Po południu pielgrzymi spo-
tkali się na Jasnogórskiej Drodze Krzyżowej, po tej drodze 
pielgrzymi rozjeżdżali się do domu.

W sobotę 30.05.2015r. w Przedszkolu nr2 im. Misia Uszatka w 
Trzemesznie odbył się festyn rodzinny, zorganizowany pod ha-
słem „ Żyjmy zdrowo na sportowo”. Propagowanie  zdrowego sty-
lu życia, to jedno z zadań priorytetowych naszej placówki. Zachę-
camy wszystkich, zarówno dzieci jak i dorosłych do aktywnego 
spędzania wolnego czasu  i zdrowego odżywiania się. 

Podczas tegorocznego festynu rozegrano następujące konku-
rencje: tunel, bieg z przeszkodami, slalom, rzut do kosza. Naj-
większym zainteresowaniem cieszyła się zabawa zręcznościowa z 
chustą animacyjną. Dzieci korzystały również ze sprzętu tereno-
wego. Wszyscy startujący zawodnicy , jak również kibice dopin-
gowali się wzajemnie i zawsze stosowali  zasady fair play. Zabawa 
była wspaniała. Podczas festynu rodzice mogli nabyć, wykonane 
przez dzieci  bransoletki. Fundusze uzyskane ze sprzedaży biżu-
terii zasilą kasę Rady Rodziców.  Podczas festynu rodzice mo-
gli przyłączyć się do głosowania w ramach akcji PODWÓRKO 

-   NIVEA.  Zaangażowanie rodziców było bardzo duże, dzieci 
wesoło bawiły się w ogrodzie przedszkolnym, a rodzice głosowali, 
zapewniając swoim pociechom nowe miejsce do zabawy. Nie za-
brakło również kącika makijażu, w którym dzieci mogły wykonać 
makijaż według własnego pomysłu. Stąd na placu zabaw pojawiły 
się barwne motylki, biedronki, kotki, tygryski.  Podczas festynu 
dzieci mogły jeździć konno dzięki współpracy z panem Beno-
nem Kmieciakiem, który bardzo chętnie uczestniczy w imprezach 
przedszkolnych. Zadbano również o poczęstunek- na stołach po-
jawiły się   przepyszne ciasta przygotowane przez rodziców, jak 
również napoje , kawa i herbata dla dorosłych oraz soki dla dzieci. 
Czas spędzony wśród przyjaciół i rodziny minął bardzo szybko  i 
przyjemnie. Wesoła muzyka, radosny śmiech i świergot ptaków  A 
ostatnia majowa sobota, na długo pozostanie w pamięci wszyst-
kich  przedszkolaków.   

Małgorzata Winiarska

Wybory u diabetyków
W środę 20 maja trzemeszeńskie Koło Polskiego Stowarzysze-

nia Diabetyków dokonało wyboru swoich władz.  W siedmiooso-
bowym zarządzie znaleźli się: Maria Głowacka  prezes, Edmund 
Szlacheta zastępca, Zdzisława Majewska skarbnik, Grażyna 
Winkler sekretarz oraz Wojciech Kaczmarek, Maciej Adamski i 
Krzysztof Brzostowski.   Do komisji rewizyjnej wybrano: Tere-
sę Szeliską przewodnicząca, Ryszarda Tarłowskiego i Mirosławę 
Bojanowską. Natomiast delegatami na zjazd rejonowy zostali: M. 
Głowacka, Z. Majewska i W. Kaczmarek. Gośćmi  zebrania byli: 
poseł Tadeusz Tomaszewski i Edyta Kubiak, sekretarz  Gminy 
Trzemeszno. Trzemeszeńskie koło PSD zrzesza 164 członków. 

XXIV Ogólnopolska Pielgrzymka Diabetyków Częstochowa Jasna Góra - 12 czerwca 2015roku

Festyn rodzinny  „Żyjmy zdrowo na sportowo” 
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23 maja przy na boisku Orlik przy hali OSiR w Trzemesz-
nie odbył się festyn rodzinny mający na celu przeciwdziałania 
alkoholizmowi. Frekwencja była bardzo duża. Dzieci mogły 
skorzystać z darmowych dmuchanych zjeżdżalni i spotkać się 
z Kubusiem Puchatkiem. Dużym powodzeniem cieszyły się 
konkurencje sportowe, które były nagradzane słodkim poczę-
stunkiem. Został zorganizowany konkurs plastyczny pt.: Nie 
palę, nie piję i zdrowo żyję. Najlepsze plakaty zostały wyłonio-
ne przez powołane jury i nagrodzone. Ponadto organizatorzy 
przygotowali spotkanie z certyfikowanym specjalistą psycho-
terapii uzależnień, Panią Małgorzatą Wajcht.

Coraz częściej dzieci i młodzież żyje w rodzinach dotknię-
tych problemem uzależnień od alkoholu. Do tego dochodzi 
brak umiejętności wykorzystania wolnego czasu, brak hobby 
co prowadzi do pojawienia się zachowań na granicy patologii, 
zagrażające zdrowemu stylowi życia, często prowadzących do 
groźnych uzależnień.

Rodzina jest najlepszym środowiskiem dla zdrowego rozwoju 
człowieka, kształtuje postawę człowieka i stanowi najważniej-
szy czynnik chroniący przed niebezpiecznymi eksperymenta-
mi i doświadczeniami. Badania ogólnopolskie udowadniają iż 
inwestowanie w relacje rodzinne obniża ryzyko sięgania przez 
dzieci po alkohol, narkotyki czy dopalacze.

Poprzez organizację festynu chcemy zagospodarować czas 
wolny dzieci, młodzieży i ich rodzin. Spotkanie z terapeutą 
uzależnień miało uświadamiać zagrożenia jakie płyną ze spo-
żywania alkoholu i uzależniania od niego.

W trakcie festynu można było także wziąć udział w biegu 
dla Nikoli, które przeprowadziło Stowarzyszenie BOLT. Za 
każdy zdobyty kilometr przez dzieci, które wykazały się tu-
taj dużą aktywnością jak i ich rodziców na bieżni, rowerku, 
wiosłach, biegając zdobywali pieniążki dla 7-letniej Niko-
li Pietrzak chorej na białaczkę. Pieniądze w wysokości 1800 
zł na rzecz Nikoli przeznaczyło Stowarzyszenie TERAZ. 
Panie które wsparły także naszą inicjatywę upiekły pysz-
ne ciasta, których mógł skosztować każdy uczestnik festynu. 
ORGANIZATORZY: Stowarzyszenie TERAZ, Urząd Miejski 
Trzemeszno,

Partnerzy: Placówka Wsparcia Dziennego, Stowarzy-
szenie BOLT, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Trzemesznie. 
„Festyn Rodzinny dla Was” współfinansowany jest ze środków 
otrzymanych od Gminy Trzemeszno w ramach wsparcia reali-
zacji zadań publicznych w zakresie: „Przeciwdziałania alkoho-
lizmowi”

WYJAZD DO ZOO
6 czerwca Stowarzyszenie TERAZ zorganizowało wyjazd do ZOO w Poznaniu oraz do McDonalda. Wyjazd był kierowany głównie 

dla dzieci ze schorzeniami i ich rodziców. Udział w wyjeździe wzięło 10 dzieci oraz 10 rodziców. Dzieci zwiedziły  ogród zoologiczny, 
skorzystały z przejażdżki kolejką, oraz zabawy na placu zabaw. Po pełnym emocji pobycie w zoo dzieci i ich opiekunowie udali się do 
ulubionej restauracji najmłodszych -   McDonald. 

Była to kolejna inicjatywa Stowarzyszenia TERAZ z myślą o dzieciach borykających się z ciężkimi chorobami. Do tej pory udała się 
zorganizować Piknik w Gaju pn. „Rowerowo-Zdrowo-Razem” oraz innych imprez, których stowarzyszenie było współorganizorem.

20 czerwca w hali OSiR w Trzemesznie odbyła się spartakiada 
sołectw i osiedli gminy Trzemeszno. Organizatorem spartakiady 
było Stowarzyszenie TERAZ, Urząd Miejski Trzemeszna przy 
współpracy Ośrodka Sportu i Rekreacji w Trzemesznie. Udział w 
spartakiadzie wzięło 10 drużyn: Sołectwa Kruchowo, Lubiń, Ław-
ki, Miaty, Niewolno, Popielewo, Wydartowo, Zieleń oraz Osiedle 
Nr 1 Osiedle Nr 2 w Trzemesznie.

Przeprowadzone zostało 13 konkurencji dla dzieci, kobiet, 
mężczyzn oraz konkurencji drużynowych. Spartakiada wywoła-
ła wiele emocji i uśmiechów na twarzach kibiców i zawodników. 
Najciekawszymi konkurencjami okazały się takie konkurencje 
jak: ubijanie białek na czas, podnoszenie ciężarów, przeciąganie 

liny czy siłowanie się na rękę. Walka była zacięta i wyrównana, 
jednakże przysporzyła wszystkim wiele zabawy. Nagrodą głów-
ną spartakiady była nagroda Burmistrza Trzemeszna 500 zł, którą 
wywalczyło Sołectwo Wydartowo. Poza tym wszystkie drużyny 
otrzymały dyplomy, najlepsi w poszczególnych konkurencjach 
medale a 4 pierwsze drużyny otrzymały puchary. Spartakiada zo-
stała zakończona grillem dla wszystkich uczestników spartakiady. 
Spartakiada współfinansowana była ze środków otrzymanych od 
Gminy Trzemeszno w ramach wsparcia realizacji zadań publicz-
nych w zakresie: „Ochrony i promocji zdrowia wśród mieszkań-
ców gminy Trzemeszno”.

STOWARZYSZENIE TERAZ

SPARTAKIADA SOŁECTW I OSIEDLI GMINY TRZEMESZNO
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W dniach12-13.06.2015 młodzież z trzemeszeńskiego Li-
ceum Ogólnokształcącego pod opieką Agnieszki Mikołajew-
skiej i Magdy Pęczkowskiej uczestniczyła w wyjeździe wo-
lontariacko- historycznym do Sulejówka. W ramach części 
historycznej młodzież uczestniczyła w lekcji pt. ”Brzydkie 
oblicze sztuki” przeprowa-
dzonej  w Muzeum Naro-
dowym w Warszawie oraz 
zwiedziła Muzeum Wojska 
Polskiego. Całość dopełnił 
spacer po Łazienkach, któ-
ry był idealnym zakończe-
niem części dydaktycznej. 
W godzinach wieczornych 
„trzemeszeńska grupa” roz-
poczęła pracę w biurze zawo-
dów VIII Biegu Marszałka 
w Sulejówku. Organizatorzy 
odwołują się do idei Piłsud-
skiego, który stale przypo-
minał o konieczności wy-

chowania pokoleń zahartowanych, rozumiejących potrzebę 
rozwijania szeroko pojętej kultury: zarówno wysokiej, jak i 
stricte fizycznej. „Grupa trzemeszeńska” po krótkim nocnym 
wypoczynku-we wczesnych godzinach rannych opanowała 
biuro zawodów  oraz strefę dekoracji zwycięzców, dokonano 

rejestracji  ok.600 uczestni-
ków. Trzemeszno wypraco-
wało już sobie bardzo rzetel-
na markę( w zeszłym roku 
tez mieliśmy bardzo dobre 
oceny).Takie działania są naj-
lepszą wizytówką Trzemesz-
na i najlepszą formą promocji 
LO i Trzemeszna. Wyjazd 
w ramach projektu Każdy z 
nas jest elementem historii-
-od zwiedzania do działania 
zorganizowała Fundacja 
Aktywne Trzemeszno przy 
wsparciu Urzędu Miasta 
Trzemeszna.

W sobotę 13 czerwca mieszkańcy Gminy Trzemeszno mieli 
okazję zobaczyć prawdziwe cuda motoryzacji. Stowarzyszenie 
Światowid i Automobilklub Wielkopolski zorganizowali rajd 
zabytkowych pojazdów, którego szlak wiódł ze Skorzęcina 
m.in. poprzez Słowikowo, Trzemeszno, Kruchowo i  Gniezno.   

W rajdzie wzięło udział 38 załóg. 
Na parkingu przed bazyliką w Trze-
mesznie przygotowano parking dla 
zabytkowych  pojazdów. Tutaj także 
był zorganizowany jeden z punktów 
kontrolnych. Na załogi aut czekały 
także dwa trudne zadania. Pierwsze 
z nich polegało na odnalezieniu w 
trzemeszeńskiej świątyni kilku cie-
kawostek historycznych i architek-
tonicznych. Kolejna próba dotyczyła 
umiejętności prowadzenia pojazdu. 

Mieszkańcy Trzemeszna chętnie 

korzystali z okazji i fotografowali się na tle niebanalnych sa-
mochodów, a  wśród nich znalazł się m.in. chevrolet fleetline 
z 1946 r., mercedesa W180 z 1956 r. czy volvo 1800 ES z 1972 
r. Nie zabrakło także nieco młodszych pojazdów z lat 70-tych i 
początku 80-tych.  Kolejnym przystankiem rajdu było gościnne 

Kruchowo,  gdzie panie z Koła Go-
spodyń Wiejskich pod przewodnic-
twem Marii Dłutkowskiej poczęsto-
wały uczestników imprezy pysznym 
domowym ciastem oraz truskawka-
mi. Atrakcją przystanku w Krucho-
wie były także wybory „mis” wśród 
pojazdów oraz  zjazd pojazdów 
ochotniczych straży pożarnych  z te-
renu Gminy Trzemeszno. Nie zabra-
kło także historycznych mundurów. 

Rajd zabytkowych samochodów odwiedził Trzemeszno

Fundacja Aktywne Trzemeszno

FUNDACJA AKTYWNE TRZEMESZNO ZAPRASZA NA 
TRENING Z JURKIEM SKARŻYŃSKIM 
Już po raz trzeci w sobotę 11 lipca w Gołąbkach, odbędzie się trening z Jurkiem Skarżyńskim - ikoną polskich 
biegów długodystansowych. W przededniu treningu - 10lipca, w godz.17.00-19.00, w O.W. Jutrzenka, odbędzie 
się wykład Jurka Skarżyńskiego o tematyce biegowej.
Zasadniczy trening rozpocznie się 11.07.2015 o godz.13.00. Ma formułę wspólnego biegu bez elementów współ-
zawodnictwa na dystansie 15km lub 6km.  Piknik zakończy się ogniskiem i pieczeniem kiełbasek.  O godz.11.00 
startuje specjalny program dla dzieci ”Poligon Małego Komandosa”. Dzieci będę mogły spróbować przejścia po 
specjalnie zaprojektowanej ścieżce poligonowej, a nad jej przebiegiem czuwać będą żołnierze z jednostki specjal-
nej. Na naszych „Małych Komandosów” będą czekały niespodzianki.  Udział w pikniku i wykładzie jest bezpłatny 
zarówno dla dzieci jak i dorosłych. Miejsce – Ośrodek wypoczynkowy „Jutrzenka” Gołąbki.
Fundację Aktywne Trzemeszno wspiera w tym projekcie miasto i gmina Trzemeszno. 
Tylko w  Gołąbkach potrenujesz pod okiem Jurka Skarżyńskego!
więcej szczegółowych informacji na stronie:
www.aktywnetrzemeszno.pl
oraz https://www.facebook.com/events/1619868691579587/
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    Mówi się, że w ogrodzie to człowiek panuje, ale tak naprawdę 
to rośliny rządzą, rozrastają się w swoim tempie i zachwycają nas 
swoim wyglądem, a człowiek może się nimi tylko opiekować i po-
magać. Dbanie o ogród to wielka sztuka i ciężka praca.

Nasz ogród otacza ośrodek ze wszystkich jego stron. To co-
dzienne obcowanie z naturą daje nam niezwykle pozytywną ener-
gię, która dodaje sił do pracy. Na jego terenie ciągle coś się dzieje. 
Można go podzielić na część użytkową, gdzie znajdują się ozdobne 
rośliny i warzywa oraz na część rekreacyjną, gdzie odpoczywamy 
lub aktywnie spędzamy czas. Najwięcej miejsca zajmują drzewa, 
krzewy i rośliny ozdobne. W swojej kolekcji posiadamy około 60 
różnych gatunków.

 Już od frontu wita nas kawałek pięknie zaaranżowanej zieleni. 
Ogrodzenie ozdabiają krzewy, a wzdłuż chodników rosną różne 

gatunki bylin i kwiatów jednorocznych. Po przejściu na tyły głów-
nego budynku wita nas piękna, otwarta przestrzeń. Każda roślina 
ma swoje miejsce, więc panuje tu pełna harmonia. Możemy tu zna-
leźć kilka wydzielonych terenów m. in. miejsce na boisko, ogród 
warzywny i ozdobną skarpę. Na górze znajduje się taras, gdzie w 
słoneczne dni odpoczywamy czytając książki, słuchając muzyki 
lub rozmawiając. Na dół prowadzą trzy rodzaje ścieżek. Jedna, 
z lewej strony tzw. górska, zbudowana z kamieni i wzmocniona 
palikami. Po środku naturalistycznie tworzonej skarpy, która po-
wstawała przez lata wije się następna ścieżka, wokół której rosną 
przeróżne gatunki roślin – tulipany, korony cesarskie oraz krzewy 
takie jak magnolie, azalie, forsycje i inne. Po prawej stronie, koło 
sadu, znajduje się ścieżka edukacyjna sfinansowana ze środków 
Urzędu Miejskiego Trzemeszno. Została ona uroczyście otwar-

ta podczas obchodów pięciolecia istnienia ośrodka w 2013 roku. 
Wyłożona jest kostką brukową i ułatwia Uczestnikom mającym 
problemy w poruszaniu się zejście na teren boiska i warzywnika.

Gdy tylko dopisze pogoda, boisko najczęściej służy nam do 
treningów piłkarskich. Tak przygotowujemy się do Turnieju Mini 
Piłki Nożnej odbywającego się już regularnie od kilku lat. Na to 
wydarzenie zawsze zapraszamy naszych przyjaciół z zaprzyjaź-

nionych ośrodków i jest to dla nas wielkie sportowe wydarzenie.
Na dole znajduje się również miejsce na ognisko, gdzie np. ob-

chodzimy Dzień Pieczonego ziemniaka lub witamy wiosnę. Mamy 
również murowany grill, który często wykorzystujemy podczas 
festynów i imprez okolicznościowych.

Za boiskiem mieści się warzywnik, w którym sadzimy i hodu-
jemy owoce i warzywa sezonowe – ogórki, buraki, fasola, dynie, 

truskawki i maliny to tylko niektóre z nich. Wszystko jest ekolo-
giczne i w pełni wykorzystywane w kuchni, którą prowadzi Pani 
Aleksandra Sieradzka. Wiele warzyw i owoców wykorzystujemy 
to robienia własnych przetworów, a nad ich jakością i całym pro-
cesem dobrego ich przygotowania czuwa Pani Jolanta Pawełczak z 
pracowni porządkowo-gospodarczej.

Nasz przepiękny ogród rozwija się dzięki ciężkiej pracy Uczest-

ników i opiekunów. Pracownię ogrodniczo-artystyczną prowadzi 
Pani Joanna Musiałowska i to ona wraz z podopiecznymi opiekuje 
się wszystkimi roślinami.

Nasz ogród nie rozwijałby się tak cudownie, gdyby nie pasja 
Pani Kierownik Elwiry Dragan, która sama opiekuje się roślina-
mi, pielęgnuje je, pozyskuje nowe okazy i wprowadza w życie cie-
kawe pomysły i rozwiązania.

Już mamy w głowie parę nowych planów rozbudowy i ulepsze-
nia naszych terenów zielonych, a także zasadzenia nowych roślin. 
O ogród trzeba dbać cały rok, nasi pracownicy i Uczestnicy wkła-
dają w jego uprawę całe serce. Nie raz pot leje się po plecach, ale 
miło patrzeć jak wszystko kwitnie i rozwija się. Aby zrekompen-
sować sobie tę ciężką pracę, często spotykamy się w ogrodzie na 
imprezach okolicznościowych, wyprawiamy grilla, uprawiamy 
sport na powietrzu lub po prostu relaksujemy się we własnym 
towarzystwie. A wtedy każda nawet najmniejsza roślinka cieszy 
nasze oko, a my czujemy, że rozpiera nas duma, bo stworzyliśmy 
swój własny kawałek niezwykłej krainy.

Tekst: Joanna Walda
Zdjęcia: Sylwia Greficz

Środowiskowy Dom Samopomocy informuje
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Zakończenie roku szkolnego 2014/2015
  26 czerwca uroczyście zakończyliśmy rok szkolny 
2014/2015. O godzinie 9.15 odbyło się zakończenie 
roku dla uczniów klas I i II. Ci, którzy osiągnęli 
najlepsze wyniki w nauce, otrzymali świadectwa z 
wyróżnieniem oraz nagrody książkowe ufundowa-
ne przez Radę Rodziców. Ponadto uhonorowano 
uczniów, którzy nie opuścili ani jednej godziny w 
mijającym roku szkolnym, przyznając im medal 
„Mistrza Frekwencji”. O godzinie 12.00, zgodnie z 
tradycją naszego gimnazjum, pożegnano uroczyście 
trzecioklasistów. Na uroczystości przygotowanej 
przez wychowawczynie klas trzecich p. p. Justynę 
Bąk, Iwonę Łaniecką-von Gierschewski, Bożenę 
Łukiewską i Justynę Stankowską a  prowadzonej 
przez uczniów klas drugich - Marikę Jaskułę i 
Mateusza Ręklewskiego, zjawili się uczniowie, ro-
dzice, nauczyciele, pracownicy administracji i ob-
sługi oraz zaproszeni goście w osobach burmistrza 

Trzemeszna p. Krzysztofa Derezińskiego, skarbnik 
gminy p. Aliny Kociemby, przewodniczącej Rady 
Rodziców p. Hanny Czarny. Uroczystość rozpo-
częło ślubowanie absolwentów. Następnie głos 
zabrał Dyrektor Sławomir Kupś, który podsumował 
mijające trzy lata i życzył uczniom sukcesów w 
nowych szkołach.  Słowa pożegnania do absolwen-
tów w imieniu wychowawców skierowała p. Iwona 
Łaniecka-von Gierschewski. W imieniu rodziców 
za naukę i wychowanie dziękował p. Leszek Figaj.  
Uczennica klasy II A Sandra Strzelińska podzięko-
wała starszym kolegom za współtworzenie szkolnej 
rzeczywistości.  Kolejną część uroczystości 
rozpoczęło wręczenie świadectw z wyróżnieniem 
dla uczniów, którzy osiągnęli średnią ocen powyżej 
4,75. Rodzice tych uczniów otrzymali listy gra-
tulacyjne. Nagrody Burmistrza i Rady Miejskiej 
Trzemeszna otrzymali z rąk burmistrza uczniowie, 
którzy w swojej klasie uzyskali najwyższą średnią 

ocen. Dyrekcja nagrodziła 7 uczniów za najwyższe 
wyniki na egzaminie gimnazjalnym. Nagrodzono 
także uczniów za osiągnięcia i działalność na rzecz  
szkoły, miasta i gminy w różnych dziedzinach: 
naukowej, sportowej, artystycznej i społecznej.
Rodzice angażujący się w życie klasy i szkoły 
otrzymali  podziękowania. Kilku osobom i firmom 
wspomagającym działalność gimnazjum wręczono 
statuetki „ Przyjaciel Szkoły”.
Wyrazem podziękowań absolwentów były kwiaty 
oraz program artystyczny zaprezentowany przez 
uczniów klas trzecich i członków chóru „Kantata”, 
a przygotowany przez p.p. Dorotę Kaniewską i 
Iwonę Łaniecką-von Gierschewski.
Należy dodać, że tydzień wcześniej, 19 czerwca, 
odbył się Bal Gimnazjalisty zorganizowany przez 
dyrekcję, wychowawców i rodziców.

Klasa III A 
wychowawca p. Bożena 
Łukiewska
Borys Mikołaj
Choniej Weronika
Giza Alan
Górny Dawid
Hanczewska Weronika
Jatczak Zuzanna
Juszczyk Jakub
Kabacińska Natalia
Kaczmarek Karol
Kirszner Klaudia
Kociszewska Ewelina
Kubasiak Klaudia
Kwiatkowski Kornel
Makowski Adrian
Matuszyński Igor
Nowakowski Adam
Pawlak Katarzyna
Pejka Mateusz
Pitkiewicz Zofia
Przybylski Jakub

Skulska Daria
Sobecki Błażęj
Staszewska Diana
Szczepankiewicz Paulina
Witkowski Arkadiusz
Wójkowska Iwona

Klasa III B
wychowawca p. Iwona 
Łaniecka-v. Gierschewski
Bethke Sandra
Borowczyk Jakub
Ciszak Norbert
Figaj Julia
Gospodarek Karol
Hanczewski Remigiusz
Harłożyński Hubert
Jankowski Bartosz
Jasińska Daria
Kasprzak Dawid
Kasprzyk Klaudia
Kędzierska Luiza
Kretek Dominika

Kurek Norbert
Kwiecińska Sandra
Musiałowski Hubert
Pietraszewski Bartosz
Poznachowska Klaudia
Sobiesiak Natalia
Surówka Oskar
Szoszorek Dominik
Szrama Weronika
Wieczorek Damian

Klasa III C 
wychowawca p. Justyna Bąk
Chlastawa Martyna
Dołyk Joanna
Dudziak Wojciech
Fajfer Kevin
Głowski Dominik
Graczyk Jakub
Hadrich Karolina
Izydorek Łukasz
Kotwas Paulina
Krawczyński Kacper

Kubalski Adam
Kurowska Ewelina
Maciejewski Cezary
Mytowska Klaudia
Nawrocki Łukasz
Niklaus Marcin
Nowakowska Jagoda
Nowicki  Damian
Psuty Maja
Psuty Patryk
Walter Bartosz
Wesołowska Natalia
Wojtaszak Julia
Wójkowski Marcin

Klasa III D 
wychowawca p. 
JustynaStankowska
Bagińska Wiktoria
Buda Klaudia
Fajfer Sylwia
Gajda Jakub
Galus Luiza

Grajkowski Leszek
Kamyszek Ilona
Kośmicka Klaudia
Kowalska Oliwia
Kubicki Jakub
Kuchta Julia
Kwiatkowska Weronika
Leszek Błażej
Łukowski Szymon
Michalak Jagoda
Mulżyński Filip
Nowicka Dagmara
Odebralski Karol
Pokryszkin Jakub
Ryczkowska Magdalena
Semrau Katarzyna
Strzyżewska Sandra
Szablewski Kacper
Śramska Milena
Wawrzyniak Hubert
Woś Norbert
Woźniak Adam
Zybała Mikołaj

Oto tegoroczni trzecioklasiści

Klasa III A z wychowawcą Klasa III B z wychowawcą

Klasa III C z wychowawcą Klasa III D z wychowawcą
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Książka  niejedno  ma  imię
„Temu, kto lubi książki, nigdy nie za-

braknie wiernego przyjaciela, mądrego 
doradcy, wesołego towarzysza, sku-
tecznego pocieszyciela.” 

(Isaac Barrow)
W ramach obchodów Światowe-

go Dnia Książki uczniowie klasy IVd 
wraz z wychowawczynią  przygotowali 
przedstawienie pod tytułem „Książka 
w opałach”. Widzowie uczestniczyli w 
charakterze świadków w niezwykłej 
rozprawie sądowej mającej udzielić 
odpowiedzi na pytanie, czy komputer 
może zastąpić książkę?

Forma spektaklu, gra młodych akto-
rów, a także piękne stroje urzekły nas 
wszystkich.

Mistrzowie w posługiwaniu się językiem 
angielskim

Pod koniec kwietnia odbył się kon-
kurs językowy dla klas piątych ‘ The 
Master of English’. Celem konkursu 
było wyłonienie mistrzów w posługi-
waniu  się  językiem  angielskim. 
Zadanie polegało na rozwiązaniu testu 
leksykalno – gramatycznego. 
Wyniki ukształtowały się następująco:
I miejsce ex aequo  zdobyli  Eryk Choj-
nacki z klasy Va i Aleksandra Kowa-
lewska z Vc
II miejsce zajął Jakub Durlak – kl. V c
III miejsce - Mikołaj Wiśniewski  -  kl. 
V c
Wyróżnienia otrzymali Nikodem Bie-
laś - kl.Va oraz  Przemysław Dylawer-
ski  kl.Vc

Uczniowie otrzymali dyplomy oraz 
nagrody książkowe. 

Sukces w Konkursie Wiedzy o Samorządzie 
Terytorialnym

27 maja 2015 roku na uroczystej se-
sji Rady Miejskiej wręczono nagrody 
w  Trzemeszeńskim Konkursie Wie-
dzy o Samorządzie Terytorialnym. 
Był on jednym z elementów obchodów 
25. rocznicy odrodzenia w Polsce sa-
morządu terytorialnego. W kategorii 
szkół podstawowych test konkursowy 
najlepiej rozwiązały uczennice repre-
zentujące Szkołę Podstawową nr 1 w 
Trzemesznie , zdobywając wszystkie 
trzy miejsca na podium. Są nimi: Mar-
tyna Wekwerth, Jagna Jatczak i Jagoda 
Białek. Tym samym szkoła nasza uzy-
skała pierwsze miejsce w klasyfikacji 
drużynowej. Zwyciężczynie zostały 
nagodzone tabletami, a szkoła otrzyma-
ła aparat fotograficzny. Przygotowania 
dziewcząt do konkursu koordynowała 
pani Jolanta Sroczyńska-Pietz.

Organizatorami konkursu byli: Rada 
Miejska Trzemeszna, Burmistrz Trze-

meszna, Urząd Miejski Trzemeszna, 
Gimnazjum w Trzemesznie oraz Ze-
spół Szkół Ogólnokształcących i Za-
wodowych w Trzemesznie. Honorowy 
patronat nad konkursem objęli wielko-
polscy posłowie do Parlamentu Euro-
pejskiego: Ryszard Czarnecki, Andrzej 
Grzyb, Agnieszka Kozłowska – Raje-
wicz, Krystyna Łybacka oraz Adam 
Szejnfeld. 

Finał wojewódzkiego konkursu „Polska i Polacy w 
okresie II wojny światowej” 

29 maja 2015 r. w siedzibie Gimna-
zjum nr 1 w Luboniu odbył się finał 
Wojewódzkiego Konkursu Historycz-
nego dla szkół podstawowych „Polska 
i Polacy w czasie II wojny światowej”. 
Celem konkursu było poszerzenie wie-
dzy o historii Polski w latach 1939–
1945 oraz kształtowanie świadomości 
patriotycznej młodego pokolenia.

W konkursie, organizowanym od kil-
ku lat przez  poznański oddział IPN, 
wzięła udział również nasza szkoła. 
Do finału zakwalifikowało się dwoje 
uczniów: Jagoda Białek i Eryk Walter. 
Finaliści zmierzyli się z trudnym te-
stem dotykającym wielu aspektów II 
wojny światowej: polskiego państwa 
podziemnego, działań zbrojnych na 
wszystkich frontach czy polityki mię-
dzynarodowej. Dziesięciu najlepszych 
uczniów uzyskało tytuł laureata, wśród 
nich znalazła się Jagoda Białek z klasy 
VI a. 

Poznajemy naszą  Ojczyznę
W dniach 21 – 22 maja odbyła się wy-

cieczka do Trójmiasta. Pierwszego dnia 
uczniowie zwiedzali akwarium gdyń-
skie, w którym mogli poznać niezwy-
kłe gatunki ryb, płazów i gadów pocho-
dzących z różnych rejonów świata, np. z 
Afryki, Ameryki Północnej czy półno-
cy naszego kontynentu. 

Jedną z  największych atrakcji  oka-
zała  się  rafa koralowa, która zachwy-
ca pięknymi barwami i bogactwem 
kształtów jej mieszkańców -  intrygu-
jących bezkręgowców morskich  takich 
jak strzykwy, rozgwiazdy czy jeżowce 
oraz ryb rafowych - skrzydlic, muren, 

błazenków, pławikoników. Niezwykłe 
poruszenie wywołała także ośmiornica 
olbrzymia, rekiny przydenne, węgo-
rze elektryczne, najmniejszy krokodyl 
świata -  krokodyl krótkopyski oraz 
zaskakujące umiejętnością kamuflażu 

„ryby kamienie”, czyli szkaradnice.
 Podczas spaceru po molo  uczest-

ników  ekspedycji  zachwycił  mor-
ski  krajobraz,  nieco później  przejaw  
nowoczesnej architektury  w Sopocie 
– Krzywy Dom. Kolejnym punktem 
wycieczki była wizyta w oliwskim 

zoo – jednym  z największych ogrodów 
zoologicznych w Polsce, który może 
poszczycić się ogromną ilością różno-
rodnych gatunków zwierząt  ze wszyst-
kich kontynentów. 

Interesujące  opowieści  oraz  cieka-
wostki  dotyczące  Gdańska  wypełniły  
drugi dzień wyprawy, którą  zakończył  
rejs po zatoce w kierunku Westerplat-
te  oraz  chwila  zadumy  u  podnóża 
pomnika.

Wiadomości zebrał szkolny  zespół   
redakcyjny: Nicole Brzycka, Dominika  

Derezińska, Eryk  Walter
Foto. p. K. Kulik,
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SPACER PO WARSZAWIE 
  Dnia 22 maja 2015 r. uczniowie z klasy 

VIa pod opieką pani Renaty Gezelli – Figaj 
oraz pani Anny Kulczyckiej Wiśniewskiej 
wybrali się na wycieczkę do Warszawy. 

Najpierw zwiedzili Muzeum Powstania 
Warszawskiego, następnie podziwiali pa-
noramę miasta z tarasu widokowego Pa-
łacu Kultury i Nauki. Kolejnym punktem 
programu były Łazienki. Spacer po parku 
podczas przepięknej pogody był prawdziwą 
przyjemnością. Nie mogło zabraknąć rów-
nież wizyty na Starym Rynku i w Zamku 
Królewskim. Czas spędzony w stolicy na-
szego kraju szybko minął. Pozostaną  wspo-
mnienia…  

25.  ROCZNICA ODRODZENIA SAMORZĄDU TERY-
TORIALNEGO

Dnia 27 maja 2015 r. delegacja uczniów i 
nauczycieli uczestniczyła w mszy św. w in-
tencji 25. rocznicy  odrodzenia samorządu 
gminy Trzemeszno.

NADMORSKIE PEJZAŻE
  W dniach 28-30 maja 2015 r. klasa V 

przebywała na wycieczce w Łebie. Pod-
czas trzydniowego pobytu uczniowie po-
znali wiele ciekawych miejsc. Główną 
atrakcją był spacer na wydmy brzegiem 
morza i podziwianie pięknych widoków 
tego wyjątkowego miejsca oraz Słowiń-
skiego Parku Narodowego. Uczniowie 
przebywali również w Sea Parku w Sarb-
sku oraz  w Parku Dinozaurów. Mieli więc 
okazję, aby zobaczyć prehistoryczne oce-
anarium w 3D,  makiety zwierząt morskich 
w naturalnej wielkości, miniatury latarni  
 morskich polskiego wybrzeża, mini ZOO, 
wystawę skamielin i minerałów, muzeum 
marynistyczne. Dzieci wzięły też udział 
w wielu zabawach, np. strzelanie z łuku, 
płukanie złota, gra w mini golfa, malowa-
nie piaskiem. Dużą atrakcją wycieczki było 
obejrzenie karmienia fok oraz rejs statkiem. 
Nie zabrakło też czasu na wspaniała zabawę 
w parku rozrywki. 

  Uczestnicy wycieczki wrócili do domu 
zadowoleni i pełni wrażeń. 

Opiekę nad  uczniami sprawowały panie: 
Maria Dombek i Wanda Szopińska.

DZIEŃ DZIECKA

Dnia 2 czerwca 2015 r. cała społeczność 
szkolna udała się do Ośrodka Wypoczyn-
kowego „Jutrzenka” w Gołąbkach, by tam 
świętować Dzień Dziecka. Dzieci uczestni-
czyły w różnych zabawach i konkurencjach 
sportowych, jak również miały możliwość 
obejrzenia z bliska wozu strażackiego. 

  Po wysiłku fizycznym mogły zjeść droż-
dżówkę oraz posilić się  kiełbaską usmażo-
ną nad ogniskiem. Poczęstunek został przy-
gotowany przez Radę Rodziców.

ODCZYT PRAC HISTORYCZNYCH
  Dnia 3 czerwca 2015 r. uczniowie z klas 

IV – VI: Nicoletta Torcz, Kamil Skrzyp-

czak, Jakub Kaźmierski oraz Bartosz Ma-
gowski zaprezentowali prace historyczne 
opracowane na Ogólnopolski Konkurs Te-
matyczny „Losy Bliskich i losy Dalekich – 
życie Polaków w latach 1914 -1989”  podczas 
uroczystego spotkania Miejsko – Gminnego 
Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeń-
stwa w Trzemesznie.  W spotkaniu uczest-
niczyli również członkowie rodzin uczniów 
oraz dyrektor szkoły pan Jarosław Kaniasty.  

 PIERWSZAKI NA PIKNIKU RODZINNYM
  Dnia 10 czerwca 2015 r. na terenie Cen-

trum Konferencyjno – Wypoczynkowego 
„Magnolia” odbył się  Piknik rodzinny zor-
ganizowany przez wychowawcę panią Annę 
Kowalczyk oraz rodziców dzieci z klasy Ib. 
Spotkanie odbyło się pod hasłem „MAMA, 
TATA I JA” i wzięło w nim udział ponad 
60 osób. Były mamusie, tatusiowie, ale nie 
zabrakło też rodzeństwa.                                                  

  Impreza rozpoczęła się od zaprezen-
towania programu artystycznego z okazji 
Dnia Mamy i Dnia Taty, a potem miały 
miejsce wspólne zabawy, pływanie moto-
rówką oraz  rowerami wodnymi po Jeziorze 
Popielewskim. Były też harce na dmuchanej 
zjeżdżalni i na torze przeszkód. Nie zabra-
kło również słodkiego poczęstunku i kieł-
basek pieczonych nad ogniskiem. Zarówno 
dzieci, jak   i rodzice świetnie się bawili.                                                                                                                           

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2014/2015
    Dnia 26 czerwca 2015 r. uroczyście za-

kończono rok szkolny 2014/2015. O godz. 
9.00 na placu od strony ul. 1 Maja zebrali się 
uczniowie z klas 0 - V, nauczyciele, rodzice 
oraz zaproszeni goście.

  Dyrektor szkoły p. Jarosław Kaniasty 
podsumował tegoroczne wyniki w nauce 
oraz osiągnięcia i sukcesy, a także wręczył 
świadectwa z wyróżnieniem i nagrody,  a 
przedstawicielka Rady Miejskiej p. Renata 
Wiśniewska wręczyła nagrody dla najlep-
szych uczniów z poszczególnych klas. Głos 
zabrała również przewodnicząca Rady Ro-
dziców p. Jadwiga Schillak, dziękując opie-
kunom SU i rodzicom za współpracę. 

  Po uroczystym apelu uczniowie rozeszli 
się do klas, gdzie spotkali się z wychowaw-
cami. 

  O godz. 11.00  pożegnano tegorocznych 
absolwentów. W uroczystości wzięli udział 
nauczyciele, rodzice, zaproszeni goście oraz 
delegacja uczniów z klasy V. 
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Podopieczni Placówki Wsparcia Dziennego w Trzemesznie „POZnawali Ławicę”
Podopieczni PWD 3 czerwca 2015 roku z okazji „Dnia Dziecka” mieli niepowtarzalną 

okazję zwiedzić lotnisko pasażerskie i wziąć udział w programie edukacyjno-poznawczym 
pt:„POZnaj Ławicę”.

To wyjątkowa możliwość zwiedzenia całego lotniska z oprowadzeniem przez przewodni-
ka, które umożliwiło nam zapoznanie się z funkcjonowaniem portu lotniczego jak również 
było doskonałą okazją do spotkania się z różnymi pracownikami „Ławicy.” Swoją przygodę 
rozpoczęliśmy od wywołania naszej grupy przez głośniki lotniskowe do stawienia się w celu 
odprawy i wypełnienia przez każdego uczestnika indywidualnej karty lotniskowej. Podczas 
2- godzinnej wycieczki mogliśmy zapoznać się z tym wszystkim co muszą przejść podróżni 
podczas standardowej odprawy lotniskowej. Musieliśmy przed wejściem poddać się kontro-
li osobistej, oddać nasze bagaże do kontroli przeprowadzonej przez pracowników Placówki 
Straży Granicznej oraz Oddziału Celnego. Uczestniczyliśmy również w pokazie który przy-
gotowali dla nas „pirotechnicy” z Ławicy – podczas wizyty w pomieszczeniach „pograniczni-
ków” mieliśmy okazję zobaczyć jak wygląda sprzęt wykorzystywany przez nich w codziennej 
pracy a w szczególności robotów, które dzięki swoim kamerom mogą zajrzeć we wszystkie 
zakamarki niedostępne dla oczu człowieka. Po tym spotkaniu udaliśmy się na poczęstunek 
przygotowany przez restaurację lotniskową a po „przekąsce” udaliśmy się jeszcze zobaczyć 
odprawę pasażerów wsiadających do swoich samolotów, zwiedziliśmy salonik VIP dla naj-
bardziej ekskluzywnych klientów lotniska a także zwiedziliśmy taras widokowy oraz halę 
przylotów. Na koniec pani przewodnik przygotowała dla nas kolejne słodkie łakocie oraz zor-
ganizowała mini quiz z nagrodami, którego tematem była chwilę wcześniej zdobyta wiedza o 
lotnisku „Ławica”. Dwie godziny bardzo szybko minęły i z pewnością na długo zostaną one w 
naszej pamięci – tym bardziej, że wielu uczestników naszej wycieczki marzy o locie samolo-
tem – choćby najmniejszym.

Warsztaty z poznańską malarką - Katarzyną Kossowską w PWD
Wczoraj 25.06.2015 r. na zaproszenie PWD przyjechała na kilkugodzinne warsztaty pla-

styczne z podopiecznymi poznańska artystka,malarka Katarzyna Kossowska. To już kolejny 
artysta, który zgodził się pokazać „odrobinę” swojego talentu i spróbował (w tym konkretnym 
przypadku spróbowała) zarazić rozbrykaną ferajnę „sztuką”. Pani Kasia jest absolwentką Ar-
chitektury Wnętrz i Wystawiennictwa na Uniwersytecie Artystycznym i właśnie dziś postano-
wiła przekazać podopiecznym PWD odrobinę jej sposobu postrzegania sztuki i otaczającego 
nas świata. Od dziś stwierdzenie, że życie „nabrało kolorów” nie jest dla nas tylko zwykłym 
zwrotem. Dzisiejsze zajęcia to nie tylko paleta kolorów ale także kolejna okazja do obcowania 
ze sztuką na łonie natury- ponieważ warsztaty odbyliśmy w ośrodku wypoczynkowym Pań-
stwa Skrzypczaków w Gołąbkach. Prócz „uczty” artystycznej spędziliśmy także miło czas 
przy ognisku piekąc kiełbaski oraz zajadając przygotowane przez gospodarzy pyszne racuchy. 
Mamy wrażenie, że dzisiejsze spotkanie to pierwsze z cyklu, które będziemy mogli odbyć z 
panią Katarzyną – kolejne plany już mamy ale o tym przy kolejnej okazji- może będzie to jakaś 
wystawa, którą pomoże nam przygotować Pani Kasia. Dziękujemy serdecznie za wspaniałe 
warsztaty zarówno p. Katarzynie jak i właścicielom „Jutrzenki”.

TURNIEJ ROWEROWY PT. „ŚWIADOMY ROWERZYSTA”
We wtorek, 16 czerwca 2015 roku funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego i Zespołu Pre-

wencji Kryminalnej, Nieletnich i Patologii przyjechali do Placówki Wsparcia Dziennego, aby zor-
ganizować turniej rowerowy pt.”Świadomy rowerzysta”, który miał na celu przed zbliżającymi się 
wakacjami letnimi uświadomienie czyhających na drodze niebezpieczeństw oraz poprawy umie-
jętności i zdobycie wiedzy o ruchu drogowym przez rowerzystów gminy Trzemeszno. W turnieju 
aktywny udział wzięli podopieczni Placówki Wsparcia Dziennego w Trzemesznie oraz uczniowie 
klasy 5 Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Trzemesznie . Zwycięzcy turnieju 
rowerowego połączonego ze sprawdzianem wiedzy o ruchu drogowym otrzymali specjalnie przy-
gotowane nagrody, natomiast wszyscy uczestnicy biorący udział w rywalizacji zostali obdarowani 
upominkami ufundowanymi przez firmę SERV – NET z Trzemeszna. 

Organizatorzy pragną bardzo serdecznie podziękować za pomoc w przygotowaniu przedsięwzię-
cia firmie SERV – NET, bez pomocy, której z pewnością nie można było by przeprowadzić tak 
pożytecznego spotkania. Zarówno wiedza jak i umiejętności praktyczne zdobyte na spotkaniu na 
długo pozostaną w pamięci a piękne upominki będą nam tylko o tym przypominały. To już kolej-
ne wydarzenie podczas, którego PWD gościła w Trzemesznie funkcjonariuszy Wydziału Ruchu 
Drogowego i Zespołu Prewencji Kryminalnej, Nieletnich i Patologii, którym także przy tej okazji 
również pragniemy bardzo serdecznie podziękować licząc, że jeszcze wiele razy będziemy mogli 
spotykać się przy okazji różnych wydarzeń edukacyjnych. Dziękujemy !
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