
I wreszcie nastał ten długo wyczekiwany dzień – sobota  
18 czerwca 2016 roku – IX zjazd Absolwentów trzemeszeńskiego 
Liceum!

Dawni Uczniowie do swojej Zacnej Jubilatki w 240 rocznicę  
Jej założenia , przybyli z nieomalże  wszystkich zakątków Polski  
i różnych stron świata. Powodowani tęsknotą, ciekawością,  
a przede wszystkim miłością nie tyle do murów, ale przede wszyst-
kim do swoich szkolnych przyjaciół i młodzieńczych wspomnień, 
szacunkiem i sympatią do dawnych nauczycieli.

Każdy taki Zjazd, to powrót  do szczególnie pięknej, bo żakow-
skiej  przeszłości, która budzi tylko dobre emocje, rozrzewnienie. 
Dodaje ona wiary w sens przyjaźni i uskrzydla to, co często wydaje 
się być powszednie i banalne.

Wspomnienia Szkoły – to Ludzie, miejsca, przeżycia, zapachy 
i dźwięki. Właśnie do nich wracamy i dążymy, jak Odyseusz do 
mitycznej Itaki. 

Tym razem znowu udało się, jesteśmy pod znanym nam  adresem 
– na placu Kosmowskiego 5 w Trzemesznie. Na początku trzeba 
zarejestrować się, odebrać zjazdowy pakiet, w którym znajdują się 
same skarby: specjalne wydanie ”Kosyniera”, monografia Szkoły 
autorstwa Jana Leśnego oraz profesora Czesława Łuczaka, „Karty 
z dziejów Trzemeszna” pod redakcją Macieja Adamskiego i Prze-
mysława Woźnego,  „Spisy dyrektorów, nauczycieli, pracowników 
i wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Michała Kosmowskiego 
w Trzemesznie wraz z małym słownikiem biograficznym nauczy-
cieli i wychowanków Szkoły” w opracowaniu Macieja Adamskiego 
oraz Danuty Konieczki  -  Śliwińskiej, odznaka z podobizną  za-
łożyciela  Almae Matris Tremesnensis – opata Michała Kościeszy 
Kosmowskiego, materiały promujące miasto i gminę – w tym prze-
piękne kartki z widokami Trzemeszna.

Jeszcze jest czas na krótkie wejście i przywitanie się z ukochaną  
Szkołą, wypicie kawy lub herbaty i zjedzenie ciasta w zjazdowej 
kawiarence, znajdującej się w pomieszczeniu pokoju nauczyciel-
skiego. I już pora udać się do pobliskiej Bazyliki na uroczystą Mszę 
Świętą.

Mszę tę odprawiał biskup gnieźnieński Krzysztof Wętkowski,  
muzycznie  asystowała Mogileńska Orkiestra Dęta, wokalną opra-
wę  stanowiły pieśni w wykonaniu, pochodzącego  również z  Mo-
gilna, chóru Hemantus. Szczególnie wzruszające były modlitwy  
i czytania liturgiczne  w wykonaniu uczniów oraz nauczycieli Czci-
godnej Jubilatki, a także widok wystawionych pocztów sztandaro-
wych  z udziałem tychże.

Po Mszy Świętej  przejście,  z towarzyszeniem orkiestry,  przed 
główny gmach  Szkoły na uroczystość otwarcia Zjazdu, którą pro-
wadził Jej absolwent – mecenas Jarosław Jatczak. Na wstępie, wi-
tając zebranych,  podkreślił on , że  IX Jubileuszowy Zjazd  został  
objęty honorowym patronatem prezydenta Rzeczypospolitej Pol-
skiej Andrzeja Dudy.  Następnie wysłuchaliśmy przemówień oko-
licznościowych: dyrektor Szkoły Pani Ilony Adamskiej,  Pani pre-
zes Wielkopolskiego Stowarzyszenia  Wychowanków Gimnazjum 
I Liceum im. M. Kosmowskiego w Trzemesznie - dr hab. Danuty 

Powrót do młodości – młodości powrót

ciąg dalszy na następnej stronie >

IX Jubileuszowy Zjazd Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Michała Kosmowskiego  
w Trzemesznie
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Konieczki Śliwińskiej, burmistrza Trzemeszna Pana mgr Krzyszto-
fa Derezińskiego, skróconej historii naszej Alma Mater autorstwa 
Pana mgr Macieja Adamskiego oraz wystąpień wielu Znamienitych 
Gości.

Słowom uznania, podziwu i wdzięczności nie było końca. Szcze-
gólne brawa dostali  kolejno przedstawiani byli  nauczyciele i wy-
chowawcy. 

Podniosłym  akcentem uroczystości było wręczenie Nauczycie-
lom, Absolwentom i Sympatykom Szkoły -  ufundowanych przez 
Wielkopolskie Stowarzyszenie  - medali pamiątkowych. Na zakoń-
czenie wystąpił Zespół Pieśni i Tańca Strzecha, wieńcząc część 
oficjalną pięknie zatańczonym polonezem. Było patriotycznie, 
wzniośle i przejmująco, ale udało się na szczęście uniknąć zbędnego 
patosu i fanfaronady. Zatem oklaski dla organizatorów!

Po części oficjalnej – czegoś dla ducha, pora udać się na obiad do 
restauracji Czeremcha – coś dla ciała, aby móc balować do białego 
świtu.

Po obiedzie znowu powrót do Szkoły na to, co najważniejsze  
i najcenniejsze w czasie Zjazdu - spotkania rocznikowe  z koleżan-
kami i kolegami.

Opowieści, wspomnienia, wybuchy śmiechu i ukradkiem ociera-
ne łzy,  wywołane  dobrą pamięcią młodzieńczych lat, słowa piw-
nicznej piosenki „…Ta nasza młodość ten wdzięczny czas. Ta para 
skrzydeł zwiniętych w nas…”  - zapisane  na tablicy w jednej z klas, 
gwar i przyjacielska atmosfera…  – taki był klimat tych miłych ser-
cu każdego Absolwenta spotkań. A tych serc było dużo, bo aż po-
nad pięćset: bijących w równym rytmie zjazdowej fiesty. Radości 
i wspomnień, szczególnie byłym wokalistom i tancerzom, przyspo-
rzył występ Zespołu Pieśni  i Tańca Strzecha. To w obecnym kształ-
cie Zespół, prowadzony przez Pana Mariusza Zielińskiego i Panią 
Krystynę Polachowską, składający się z sześcio, siedmioletnich 
dzieci, młodzieży  szkoły podstawowej, gimnazjum, liceum oraz 

dorosłych.  Pożegnano ich, dziękując za wspaniały koncert,  owacją 
na stojąco.

Wielkim zainteresowaniem cieszyła się przygotowana przez Pana 
mgr Piotra Zielińskiego wystawa, znajdująca się w szkolnej Izbie 
Tradycji. Najwięcej zwiedzających gromadziły wyeksponowane, 
pochodzące z różnych lat, kroniki klasowe. Była to dla Absolwen-
tów możliwość przeniesienia się, choć na chwilę, do tamtych pięk-
nych lat – cytując za Mickiewiczem „…młodości górnej i durnej…”.

W auli szkolnej, natomiast, koncertował, powstały spontanicznie 
z okazji IX Zjazdu Absolwentów, zespół, składający się z byłych 
i obecnych uczniów oraz sympatyków trzemeszeńskiego Liceum. 
Występ ten, dostarczając muzycznej uczty publice, był jakby prelu-
dium Balu Absolwentów.

Przy  dawnych i współczesnych przebojach  wszyscy bawili się 
przednio, dając dowody tanecznej maestrii – łamiąc niejeden obcas 
i zdzierając niejedne zelówki. Chciałoby się rzec: chwilo trwaj!!!

Gościem specjalnym wieczoru, uświetniającym swoim tańcem  
bal,  była tegoroczna absolwentka trzemeszeńskiego  Liceum Ogól-
nokształcącego  - Sara Kaźmierska. Ta utytułowana w Polsce i poza 

granicami tancerka, zachwyciła swoim tanecznym pas de deux  
w dwóch odsłonach – karminowej i białej – zebranych w sali gim-
nastycznej gości. Dali oni  wyraz uznania dla utalentowanej Sary 
burzą oklasków.

Tańczono, radowano się, rozmawiano, spacerowano -  aż po bia-
ły świt, nawet na chwilę nie myśląc o tym, że „…to już koniec…”,  
że  on już blisko. 

Ale czy na pewno? W żadnym razie, bo dalszy ciąg za pięć lat…
Taki to był ten zjazdowy powrót Absolwentów do młodości,  

dla Nich – kolejny wspaniałej młodości powrót!
 Co mogę w pełni poświadczyć, gdyż też tam byłem i stosując 

niezbyt poetycko wyszukany rym, dodam:  z nimi się wspaniale  
bawiłem.  

Piotr Szablewski
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STRZECHA i LO

CZYLI 30 LAT 
WSPÓLNEJ 
HISTORII

Tadeusz Panowicz  - zasłużony dla Trzemeszna

W związku z inicjatywą Dyrektora Domu Kultury w Trzemesznie 
pozytywnie został rozpatrzony wniosek o wyróżnienie działalności 
kulturalno - historycznej Pana Tadeusza Panowicza. Rada Miejska 
Trzemeszna oraz  Burmistrz Trzemeszna zgodnie docenili zasługi tego 
niezwykłego człowieka na rzecz naszego miasta i na sesji Rady Miej-
skiej Trzemeszna w dniu 29 czerwca został mu wręczony „Medal Ho-
norowy Gminy Trzemeszno”.       

Pan Tadeusz Panowicz od kilkudziesięciu lat jest wielkim propaga-
torem historii Gminy Trzemeszno na terenie województwa wielkopol-
skiego. Od wielu lat współpracuje z  Domem Kultury w Trzemesznie 
organizując wystawy tematyczne o naszej Gminie, dbając o prawdzi-
wość historyczną tak często zamazaną na przestrzeni wieków. Jest 
również propagatorem historii Liceum i Gimnazjum w Trzmesznie,  
a wielcy Polacy urodzeni, wychowani i wykształceni w Trzemesznie są 
szczególnie podkreślani w jego publikacjach oraz książkach o tematy-
ce regionalnej. Niesamowicie wielka wiedza jaka posiada Pan Tadeusz 
Panowicz jest w Trzemesznie skarbnicą naszej tradycji i historii, czego 
mieszkańcy naszego miasta mogli wielokrotnie doświadczyć na prelek-
cjach, spotkaniach i wykładach organizowanych w Trzemesznie. 

 Faktem godnym podkreślenie jest to, iż działalność upowszechnia-

nia historii regionalnej, w tym również historii Trzemeszna jest działal-
nością społeczną . 

Tadeusz Panowicz - pisarz, grafik, liternik artystyczny, publicysta, 
bibliofil, gawędziarz. Urodził się w 1948 r. w Poznaniu. Od lat mieszka 
w Imielenku na skraju Lednickiego Parku Krajobrazowego. Obdarzo-
ny licznymi talentami, bardzo skromny, pracowity i niezwykle płodny 
artysta. Pozytywnie nastawiony do świata i ludzi mając niewiele potra-
fi dać tak dużo poprzez swoje pasje i zainteresowania oraz olbrzymią 
wiedzę regionalną.  Jako pisarz wydał następujące pozycje: „Legen-
dy o Św. Wojciechu”, „Pamiętamy o naszych bohaterach! Powstanie 
Wielkopolskie 1918-1919 „, Od Kruszwicy do Poznania – rzecz o Szlaku 
Piastowskim”. 

Jest aktywnym członkiem:  Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, Wiel-
kopolskiego Towarzystwa Przyjaciół Książki, Wielkopolskiego Towa-
rzystwa Kulturalnego, Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego.

Odznaczenia : Brązowy Krzyż Zasługi – 2012 r. , Odznaka Honorowa 
„Za zasługi dla Województwa Wielkopolskiego „ 2011 r.,Złota odznaka 
Honorowa „Zasłużony dla Towarzystwa Wiedzy Powszechnej” 2008 
r., Medal Milenium Zjazdu Gnieźnieńskiego  2007 r.,  Medal „Labor 
Omnia Vincit” Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego 2012 r.,
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Kolejna, siódma już edycja przeglądu twórczości Seniorów "My Seniorzy zawsze młodzi" organizowanego przez Dom Kultury w Trzemesz-
nie, odbyła się 10 czerwca br. W przeglądzie uczestniczyło trzynaście zespołów. Jury w składzie: p. Krystyna Polachowska, p. Jadwiga Bosiacka, 
p.Mirosław Świerkot, p. Włodziemierz Losik przyznało nagrody i wyróżnienia w następujących kategoriach: Zespoły wokalne: I nagroda - "Se-
nioritki" z Poznania, II nagroda - "Magnolia" z Kórnika, III nagroda - "Kalina" z Chabska, Wyróżnienie - "Złoty Liść" z Trzemeszna
Zespoły wokalno - instrumentalne: I nagroda - "Radość" z Jezior Wielkich, II nagroda - "Złota Jesień" z Kostrzyna, III nagroda - "Kleszczo-
wianie" z Kleszczewa, Wyróżnienie - "Powidzanki" z Powidza
Duety: Wyróżnienie - "Emka" Rogowo

My Seniorzy zawsze młodzi

Choć Podwórko NIVEA  w Trzemesznie czynne jest już od kilku 
miesięcy, to jego oficjalne otwarcie nastąpiło dopiero 1 czerwca, 

czyli w Dniu Dziecka. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonał 
Burmistrz Trzemeszna Dariusz Jankowski w towarzystwie dzieci. Plac 
zabaw NIVEA sam w sobie dostarcza wiele atrakcyjnych sposobów 

na dobrą zabawę, ale w Dniu Dziecka zostały przygotowane 
wspólnie przez trzemeszeńskie  instytucje i organizacje -  atrakcje 
dodatkowe. I tak można było pomalować pięknie buzię, puszczać 
bańki mydlane, sprawdzić się w konkurencjach sprawnościowych. 

Na boisku osiedlowym odbył się konkurs rysowania kredą. Powstały 
także rysunkowe “portrety” Podwórka NIVEA. Wystąpił zespół 

“HOP” z Niewolna. W mgnieniu oka rozeszły się upominki i gadżety 
od sponsora czyli firmy NIVEA. Na boisku przy hali chętni mogli 
przejechać się bryczką. Organizatorami Dnia Dziecka byli: Urząd 
Miejski Trzemeszna, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Trzemesznie, 

Dom Kultury w Trzemesznie oraz Trzemeszeńscy Patrioci.

OTWARCIE PODWÓRKA NIVEA
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Środowiskowy Dom Samopomocy informuje
Pogoda sprzyja zajęciom na świeżym powietrzu, a takie lubimy 

najbardziej. Tak więc w ostatnim czasie, w naszym ogrodzie zor-
ganizowane zostały podchody kulinarne. Uczestnicy podzieleni na 
grupy i zaopatrzeni w mapy z ukry-
tymi zadaniami musieli rozwiązywać 
zagadki, odnaleźć produkty na sałat-
ki, ułożyć piękne bukiety i nazywać 
ziarna oraz rośliny. Było zabawnie  
i smacznie.

Również w czerwcu zorganizowa-
liśmy „Warsztaty literackie”, na które 
zaprosiliśmy rodziców i opiekunów. 
Tematem przewodnim tego spotkania 
była rodzina. W przyjemnej atmos-
ferze odczytaliśmy nasze ulubione 
utwory, bardziej i mniej poważne. 
Później projektowaliśmy swoje herby 
rodzinne i po takiej pracy plastycznej 
udaliśmy się na poczęstunek. Dzięku-
jemy za przybycie i wspólnie spędzo-
ny czas.

Niedawno też odbyła się u nas druga już edycja „Mam Talent”. 
Formuła zabawy jest wszystkim znana – Uczestnicy przygotowy-
wali swoje występy ćwicząc intensywnie już od dłuższego czasu. 

Publiczność bawiła się równie dobrze co sami występujący oglą-
dając pokazy taneczne i wokalne. Wyróżnienie za swój występ 
otrzymała Angelika Jankowska, która zaśpiewała piosenkę „Wielka 

miłość” z repertuaru Seweryna Kra-
jewskiego.

26 czerwca wybraliśmy się na wy-
cieczkę do skansenu znajdującego 
się na brzegu Jeziora Lednickiego na 
obchody Nocy Kupały. Jest to święto 
miłości i radości obchodzone w okre-
sie letniego przesilenia. Na początek 
popłynęliśmy promem na wyspę. Na 
miejscu zwiedziliśmy okolicę z prze-
wodnikiem, który opowiedział nam 
o historii tego miejsca, pokazał ruiny 
i rzeźby związane z chrztem Polski. 
Potem pletliśmy tradycyjne wianki, 
podziwialiśmy występy zespołów 
tanecznych i wokalnych, obserwo-
waliśmy panie zielarki przy pracy,  
a niektórzy odważyli się skorzystać z 

usług wróżbity. Chociaż pod koniec dnia pogoda nie dopisała, była 
to piękna i pełna wrażeń wycieczka. 

 Joanna Walda

Zespół Pieśni i Tańca „Strze-
cha” działający przy domu Kultury  
w Trzemesznie wziął udział w projekcie 
edukacyjnym skierowanym do dzieci  
i młodzieży Gminy Mogilno. W ra-
mach projektu „MDK na wyjeździe 
2” odbyły się 4 lekcje, gdzie „Strze-
cha” pokazała na żywo tańce narodo-
we poparte prezentacją multimedialną  
z wiadomościami o historii i charak-
terze tańców polskich. Pierwsze dwa 
koncerty w dniu 10 czerwca odbyły 
się w szkole w Wylatowie oraz w Bie-
licach, gdzie lekcje w wykonaniu ze-
społu prowadzone przez p. Mariusza 
Zielińskiego zostały entuzjastycznie 
odebrane przez uczestników. Najwięk-
szym zainteresowaniem cieszyły się 
stroje szlacheckie, które kolorystyką 
i krojem przypominają wszystkim  
o wspaniałym okresie naszej narodo-
wej historii. Dwa następne koncerty 
odbyły się 11 czerwca we Wszedniu 
oraz w Chabsku i miały podobny 
przebieg i odbiór . Tańce Narodowe w 
wykonaniu „Strzechy” zawsze stały 
na najwyższym poziomie dlatego też 
pokazanie ich jako lekcja polskości 
to piękny aspekt działalności naszego 
zespołu. Jak zwykle namawiamy mło-
dzież gimnazjalną i ponadgimnazjalną 
do naszego zespołu, gdzie przez waka-
cje będzie tworzona grupa początku-
jąca. Próby w wakacje będą odbywać 
się w Domu Kultury w Trzemesznie  
w środy o godz. 10. Tel. 61 41 54 380.

„Strzecha” na ziemi mogileńskiej po raz drugi ...
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Festyn rodzinny pod żaglami

W dniu 11 czerwca br. odbył się  tematyczny rajd rowerowy  
„Z historią w tle”. Uczestnicy rajdu mieli do przebycia trasę liczącą 
około 30 kilometrów, która wiodła następująco: Trzemeszno – Nie-
wolno – Kierzkowo - Kruchowo – Ławki – Gołąbki – Jastrzębowo 
– Kozłowo – Trzemeszno. Głównym celem rajdu było przybliżenie 
mieszkańcom gminy Trzemeszno osób: Jana Kilińskiego, Henryka 
Wrzeszczyńskiego i Hipolita Cegielskiego, które miały ogromny 
wpływ na rozwój naszej „Małej Ojczyzny”.  Nasz cel to podtrzy-
manie tradycji narodowych oraz rozwoju świadomości narodowej, 
obywatelskiej i kulturowej w formie żywej lekcji historii, poprzez 
organizację rajdów rowerowych.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w na-
szym rajdzie i zapraszamy na kolejne wojaże rowerowe. Ponadto 
dziękujemy Panu Komendantowi  podinsp. Sławomir Nowakow-
ski i funkcjonariuszom z Komisariatu Policji w Trzemesznie za 
zapewnienie bezpieczeństwa w czasie rajdu. Rajd był sfinansowany 
ze środków otrzymanych z Gminy Trzemeszno w ramach zadania 
publicznego «Podtrzymywanie tradycji narodowych, pielęgnowanie 
polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej, 
kulturowej mieszkańców Trzemeszna»

Rajd rowerowy „Z historią w tle”

W dniu 26 czerwca br. Stowarzyszenie pod Żaglami zorganizo-
wało Festyn Rodzinny nad Jeziorem Popielewskim w Trzemesznie. 
Po oficjalnym rozpoczęciu festynu odbyła się parada jednostek, któ-
re na co dzień pływają po naszym akwenie. Po uroczystej paradzie 
odbyły się regaty jachtów żaglowych, gdzie zgromadzeni uczest-
nicy mogli podziwiać zmagania sterników. Następnie osoby, które 
przybyły na festyn mogły skorzystać z darmowych rejsów na jach-
tach żaglowych i motorowodnych. Ponadto dla najmłodszych czeka-
ły inne atrakcje takie jak dmuchany zamek, malowanie twarzy czy 
przejażdżka bryczką. Dodatkową atrakcją było stoisko przygotowa-
ne przez Powiatową Komendę Policji z Gniezna, gdzie można było 
sobie zrobić zdjęcie z „Pyrkiem” czy założyć ochraniacze i kask.

Podczas festynu na jeziorze odbył się pokaz ratownictwa wod-
nego, wykonany przez Ochotniczą Straż Pożarną w Trzemesznie. 
Przed koncertem muzyki szanty w wykonaniu Marka Radowskiego 

zostały wręczone upominki dla sterników, którzy brali udział w re-
gatach. Upominki wręczyli Burmistrz Miasta Trzemeszno Krzysz-
tof Dereziński i Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Trzemeszna  
Daniel Bisikiewicz. Serdecznie dziękujemy dyrektorowi Domu 
Kultury w Trzemesznie za pomoc w nagłośnieniu imprezy oraz kon-
certu muzyki szanty, Komendantowi Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Trzemesznie za zabezpieczenie imprezy oraz profesjonalny pokaz 
ratownictwa wodnego oraz Komendantowi Komendy Powiatowej 
Policji za włączenie się w imprezę. Dziękujemy armatorom jachtów 
motorowodnych: Marianowi i Dawidowi Marciniak oraz  Pawłowi 
Kuchcie za aktywne włączenie się w festyn.

Festyn rodzinny współfinansowany był ze środków otrzymanych 
z Gminy Trzemeszno w ramach zadania publicznego „Wspieranie 
rozwoju sportu na terenie gminy Trzemeszno w 2016 roku”
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W sobotę, 11 czerwca w Kruchowie, gmina Trzemeszno, powiat 
gnieźnieński, odbyły się obchody 60. lecia powstania miejscowej 
Ochotniczej Straży Pożarnej połączone z otwarciem zmodernizo-
wanej remizy oraz przekazaniem wozu bojowego. 

Uroczystości rozpoczęły się punktualnie o godzinie 12.00 w ko-
ściele parafialnym pw. Wszystkich Świętych  w Kruchowie mszą 

świętą odprawioną przez proboszcza ks. Ryszarda Skrzypczaka w 
intencji strażaków i ich rodzin. Przed mszą na pobliskim cmentarzu 
zapalono znicze pamięci na grobach zamarłych strażaków. 

Następnie uczestnicy obchodów przemaszerowali na plac przed 
remizą OSP w Kruchowie, gdzie zostali powitani przez prezesa 
dh Krzysztofa Kwiecińskiego, który przedstawił rys historyczny 
jednostki. Kolejnym punktem było uroczyste otwarcie obiektu po-
przez przecięcie symbolicznej wstęgi oraz jego poświęcenie wraz  
z wozem bojowym Star 244 przekazanym przez OSP Trzemeszno,  
a przystosowanym w Kruchowie do działań w zakresie zaopatrze-
nia wodnego podczas dużych lub długotrwałych akcji gaśniczych.

Modernizacja remizy OSP w Kruchowie została sfinansowana ze 
środków budżetu

Gminy Trzemeszno w wysokości 258 tys zł. Należy ona do naj-
ładniejszych tego typu na terenie gminy Trzemeszno oraz powia-
tu gnieźnieńskiego. Aktywna działalność miejscowych Druhów 
została doceniona przez Oddział Powiatowy Związku OSP RP  
w Gnieźnie, który wyróżnił OSP Kruchowo podczas tegorocznego 
powiatowego Dnia Strażaka tytułem „ Gnieźnieńska Ochotnicza 

Straż Pożarna 2015 roku”. 
W czasie jubileuszu z kolei kruchowscy strażacy podziękowali 

swoim sponsorom i przyjaciołom obdarowując grupę przedstawi-
cieli władz samorządowych, firm, instytucji, zakładów pracy, sto-
warzyszeń, strażaków, osób prywatnych pamiątkowymi hełmami 
i toporkami strażackimi z dedykacją. Całość zakończył uroczysty 
obiad w świetlicy wiejskiej przygotowany przez panie z Koła Go-
spodyń Wiejskich, był również strażacki jubileuszowy tort. 

W uroczystościach udział wzięli m. in. Krzysztof Dereziński – 
Burmistrz, Trzemeszna, Sławomir Peno – Przewodniczący Rady 
Miejskiej Trzemeszna, radni Rady Miejskiej Trzemeszna, dh Ja-
cek Kowalski – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP  

w Gnieźnie, dh Marek Gotowała -wiceprezes ZOP OSP RP w Gnieź-
nie, prezes ZOMG ZOSP RP w Trzemesznie, radny Rady Powiatu 
Gnieźnieńskiego w jednej osobie, który  w tym dniu reprezentował 
Posła na Sejm RP Krzysztofa Ostrowskiego, st. kpt. Adam Doma-
galski – reprezentujący Komendanta Powiatowego PSP w Gnieźnie 
– st. kpt. Mariusza Dębskiego. Delegacje KGW w Kruchowie, OSP 
z Wiekowa, gm. Witkowo, Trzemeszna i Ławek. 

Opracował: Piotr Dzięcielak
ZOMG ZOSP RP Trzemeszno

Zdjęcia : Marceli Konieczny 
Dom Kultury Trzemeszno

Jubileusz 60 lat OSP w Kruchowie
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W dniu 4 czerwca Fundacja „Nasza wieś” z Trzemżala w ramach 
projektu pt. „Bezpieczny sport”, na który otrzymała dotację w ra-
mach konkursu pn. „Wspierania rozwoju sportu na terenie gminy 
Trzemeszno poprzez udzielenie wsparcia finansowego z budżetu 
gminy Trzemeszno” zorganizowała przy współpracy ze Stowarzy-
szenia „Pod Żaglami” z Trzemeszna spływ kajakowy na najpięk-
niejszym odcinku rzeki Wełny, która przepływa przez Rezerwat 
Przyrody - Nowy Młyn - Jaracz - Rożnowice .   

Podjęte działania mają na celu  zachęcenie osób w różnym wie-
ku do aktywnego stylu życia, który pomaga w walce z nadwagą 
czy otyłością i wieloma innymi dolegliwościami. Ile i komu spadało 
z wagi, tego nie wiemy, ale z pewnością zgubiliśmy trochę kalorii  
i oto chodziło!! Kto nie był z nami niech żałuje. Na szlaku duża ilość 

kajakarzy, widoki przepiękne, które uczestnikom rekompensowały 
kilkugodzinne wiosłowanie. Przymusowe postoje związane z prze-
szkodami dawały  wrażenie, że płynie się rzeką „Amazonką”. Pod-
czas przerwy i tzw. „przenośki kajaków” w Jaraczu ( z leniwej na 
bystrzejszy odcinek Wełny) zwiedziliśmy Muzeum Młynarstwa, do 
którego zwiedzania zachęcamy. Kilku naszych uczestników miało 
możliwość przy użyciu swoich mięśni obrócić do wiatru „koźlaka”.

Pogoda, humory wyśmienite, które już teraz zachęcają uczestni-
ków do kolejnego spływu. Dziękujemy Instruktorom, opiekunom z 
„żagli” a przede wszystkim uczestnikom za zdyscyplinowanie pod-
czas spływu.

Eleonora Mądra Prezes Fund. „Nasza wieś”

Stowarzyszenie KGW „Razem” sołectwa Trzemżal otrzymało 
dotację w ramach wspierania rozwoju sportu przez Gminę Trze-
meszno na projekt pt. „Fit and Jump”.

W dniu 12 czerwca 2016 roku grupa uczestniczek projektu przy 
sprzyjającej pogodzie do aktywnego spędzania czasu a przy okazji 
zgubienia kalorii w walce z nadwagą wybrała się na zwiedzanie Szla-
ku im. Jerzego Waldorffa rowerami i z kijkami. Jerzy Waldorf ur. się  
4 maja 1910 roku. Mieszkał w małym dworku w Rękawczynie  

k/ Kamieńca, a edukację rozpoczął w Trzemesznie, zm. 29 grudnia 
1999 roku. Dziś już nie ma śladu po zabudowaniach dworskich ale 
udało nam się odkryć w gęstych zaroślach piwnicę, która z pewno-
ścią służyła do przechowywania zapasów. Mieliśmy kilka przystan-
ków, aby rowery zamienić na kijki i odwrotnie. Rajd upłynął bardzo 
przyjemnie i już niedługo mamy zaplanowany wypad na kolejne 
szlaki.

Eleonora Mądra Prezes KGW „Razem” sołectwa Trzemżal

Projekt „Fit and jump”

Fundacja Aktywne Trzemeszno zorganizowała w dniach  
10-11.06.2016 wyjazd wolontariacko-historyczny do Sulejówka-
-miasta ściśle związanego z postacią marszałka Józefa Piłsudskiego.  
W projekcie uczestniczyła młodzież z trzemeszeńskiego Liceum 
Ogólnokształcącego oraz Gimnazjum pod opieką Agnieszki Mikoła-
jewskiej. Nasza młodzież od trzech lat stanowi jeden z filarów Biegu 
Marszałka. Elementem rozpoznawalnym i unikatowym biegu jest 
odwołanie do idei Piłsudskiego, który stale przypominał o koniecz-
ności wychowania pokoleń zahartowanych, rozumiejących potrzebę 
rozwijania szeroko pojętej kultury: zarówno wysokiej, jak i stricte 
fizycznej. W tym roku FAT przeprowadziła również blok biegów dla 
najmłodszych- Bieg Krasnala.Projekt „Każdy z nas jest elementem 
historii” był współfinansowany w ramach konkursu ofert ze środków 
Urzędu Miejskiego Trzemeszna.    

Fundacja Aktywne Trzemeszno

III edycja  „Każdy z nas jest elementem historii”

Spływ kajakowy w ramach projektu „Bezpieczny sport”
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Od poniedziałku 6 czerwca 2016r. dzieci i pracownicy Przed-
szkola nr2 im. Misia Uszatka w Trzemesznie, rozpoczęli uroczyste 
obchody 40 urodzin placówki. Dzieci z kolorowymi tabliczkami, 
przedstawiającymi nazwy grup, barwnymi balonikami i oczywi-
ście z promiennymi uśmiechami przemaszerowali ulicami naszego 
miasta, zapraszając wszystkich mieszkańców na  jubileuszowe uro-
czystości. Oficjalna uroczystość  40 - lecia Przedszkola  odbyła się  
w środę, 8 czerwca. Pierwsza część uroczystości miała miejsce  

w hali OSiR, gdzie nie zabrakło oficjalnych przemówień i przy-
pomnienia historii placówki. Wszystkich gości przybywających 
na uroczystość witała dyrektor Lucyna Korzycka wraz z małymi 
pomocnikami, Misiem Uszatkiem – Stasiem Czerniakiem i Zającz-
kiem – Alicją Garstką. Wszystkich zaproszonych gości, rodziców, 
absolwentów i dzieci powitała Anna Obara, która prowadziła uro-
czystość. W uroczysty nastrój wprowadziły licznych, gości dzieci 
z grup „Króliczki” i „Uszatki” oraz absolwenci roczników 2000  
i 2005,  brawurowo tańcząc poloneza. Jeden z najstarszych absol-
wentów - Artur Bilewski odczytał wiersz napisany specjalnie na 
te uroczystość przez Grażyną Durską, nauczycielkę przedszkola. 
Nie zabrakło oficjalnych życzeń, które złożyli Lucynie Korzyckiej, 
dyrektor przedszkola m.in. Krzysztof Dereziński, burmistrz Trze-
meszna i Sławomir Peno, przewodniczący Rady Miejskiej oraz 
ksiądz prałat Piotr Kotowski, a także delegacje z zaprzyjaźnionych 
placówek oświatowych i współpracujących  z przedszkolem. Były 
także życzenia osobiste z łezką w oku od obecnych i byłych pra-
cowników. Serdeczne życzenia złożyła m.in. poprzednia dyrek-
tor przedszkola Stanisława Grabowska, której towarzyszył Stefan 
Kaczmarek, pierwszy przewodniczący komitetu rodzicielskiego.  
W dalszej części uroczystości, dzieci z oddziałów „Króliczki”  
i „Uszatki” wraz z absolwentami, zaprezentowały inscenizację  
pt.:  „Bal u Misia Uszatka”, a także zatańczyły przepięknego wal-
ca. Za oprawę artystyczną odpowiedzialne były Małgorzata Wi-
niarska, Magdalena Luzar i Ewa Popowska. Kończąc program ar-

tystyczny, do finałowego tańca, dzieci i młodzież zaprosili gości  
i pracowników przedszkola. Artystyczne występy zakończył wy-
stęp pracowników przedszkola – kadra brawurowo zaśpiewała pio-
senkę „Czterdzieści lat minęło”, z tekstem napisanym specjalnie na 
tę uroczystość przez Małgorzatę Winiarska i Ewę Popowską – na-
uczycielki przedszkola. Kolejne elementy uroczystości miały miej-
sce na terenie  przedszkola. W niebo uniosły się kolorowe baloniki 
z życzeniami dla znalazców. Następnie L. Korzycka, S. Grabowska 
i S. Peno odsłonili pamiątkowy obraz namalowany przez Mateusza 
Kmiecikowskiego. Kolejnym, bardzo ważnym etapem uroczystości, 
było zakopanie „kapsuły czasu”, w której znalazły się m.in. odci-
ski dziecięcych rąk, spis ulubionych potraw, aktualne zdjęcia dzieci  
i pracowników, prace plastyczne dzieci- „Kim będę”. Kapsuła może 
zostać otwarta najwcześniej za 20 lat. Oficjalne obchody zakończył 
słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców. Goście zwiedza-
li również wystawę fotograficzną , przygotowaną  na tę okazję, pod 
hasłem „40 lat minęło…”, Emerytowani pracownicy z sentymen-
tem i łezką w oku spoglądali na prezentowane fotografie. Wszyscy 
zaproszeni goście otrzymali pamiątkowe foldery okolicznościowe 
oraz breloczki. 

Dla dzieci przygotowano szczególne atrakcje 9 i 10 czerwca. 
Maluchy wybawiły się skacząc i brykając na „dmuchanym pla-
cu zabaw” i tańcząc na „wiosennym balu”.     Gorąco dziękujemy 
wszystkim Rodzicom , Instytucjom i Firmom, którzy pomogli nam 
w zorganizowaniu uroczystości. Dziękujemy także, bardzo serdecz-
nie absolwentom, którzy poświęcili swój czas i wspólnie z młodszy-
mi kolegami przygotowali program artystyczny.   Ten czerwcowy- 
jubileuszowy tydzień pozostanie na długo w pamięci wszystkich 
małych i dorosłych, związanych z Przedszkolem Misia Uszatka w 
Trzemesznie.  

Małgorzata Winiarska

40 - lecie Przedszkola nr 2 im. Misia Uszatka

Czerwcowe upały

Bronisław Wątroba - współautor wystawy  
„Gdy św. Wojciech idzie do miasta”  prezentowanej 

w czerwcu w Trzemeszeńskim Domu Kultury
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Poznawanie różnych  zakątków świata
19 maja klasy IIc i Id wybrały się na wycieczkę za Poznań, do Deli 

Parku.  Pogoda tego dnia była słoneczna, więc wszystkie atrakcje za-
planowane na świeżym powietrzu udały się wyśmienicie.  Po dotarciu 
na miejsce dzieci zjadły śniadanie, aby mieć siłę na zwiedzanie parku.  
Pani przewodniczka oprowadziła uczniów  po miniaturach  sławnych 
budowli i bardzo ciekawie opowiedziała o ich powstawaniu i ludziach 
związanych z nimi. Obejrzeliśmy Wieżę Eiffla, Big Ben, Empire State 
Building, Złoty Pawilon w Kioto, Taj Mahal, World Trade Center, 30 
St Mary Axe, Partenon, miasto Machu Picchu, zamek Neuschwanstein  
i wiele innych.

Zwiedziliśmy podniebną ekowioskę. Musieliśmy przechodzić przez 
mosty rozwieszone pomiędzy drzewami w lesie. Obejrzeliśmy różne 
zwierzęta w ich naturalnych warunkach: wilki, lisy, sarny, jelenie, bor-
suki, zające, wiewiórki i kuny. Na podestach, przy drzewach zatrzy-
mywaliśmy się, aby poznać różne plansze informujące o zwierzętach 
żyjących w naszych lasach, ptakach drapieżnych i śpiewających, cie-
kawostki o drzewach.  Rozwiązywaliśmy rebusy przygotowane tam 
dla nas. Dużym zainteresowaniem cieszyło się minizoo. Przyjrzeliśmy 
się  ptactwu wodnemu: żurawiom, kaczkom, perkozom. Był też paw o 
pięknym kolorowym ogonie. Wśród większych zwierząt podziwialiśmy 
jaki, kozy, lamy oraz lemury, wesoło skaczące po gałęziach. Oprócz 
żywych zwierząt oglądaliśmy modele mamuta, tura, nosorożca i żubra 
oraz owadów znajdujących się pod ochroną i mieszkających w Polsce. 
Trzeba tu dodać, że przez cały czas spacerowaliśmy po pięknym par-
ku – ogrodzie, w którym kwitło mnóstwo różnokolorowych tulipanów, 
bratków i innych wiosennych kwiatów. Alejki spacerowe zostały obsa-
dzone  różnorodnymi iglakami i krzewami kwitnącymi.  W tą piękną 
scenerię wkomponowano  wspomniane budowle i modele zwierząt. 

Jednak tematem naszej wyprawy było powstawanie chleba. Wszyscy 
musieliśmy dokładnie wyszorować ręce. Pan Szymon, nasz instruktor 
– piekarz najpierw podał nam do ubrania piękne czerwone fartuchy. 
Pokazał nam różne rodzaje mąki: pszenną, żytnią, kukurydzianą, ry-
żową, razową. Różniły się one kolorem , były też inne w dotyku.  Do-

wiedzieliśmy się z jakich produktów powstaje ciasto na chleb i na bułki. 
Pan Szymon pokazał nam, jak formuje się różne gatunki bułek, chałek, 
bagietek, bajgli, obwarzanek, kajzerek, grahamek. Dzieci otrzymały po 
kawałku gotowego już ciasta i uformowały każde swoją bułkę. Potem 
posmarowaliśmy ją tajemną miksturą, na którą można było dodać ozdo-
bę bułeczki, czyli posypać ją nasionkami słonecznika, dyni, maku, se-
zamu, siemienia lnianego lub czarnuszki. Nasz naczelny piekarz zabrał 
nasze bułki w ciepłe miejsce, żeby wyrosły  przez  20 minut i potem 
do gorącego pieca na 20-25 min.  Po tym czasie pan Szymon przyniósł 
pachnące, chrupiące, przepyszne bułeczki. Wszyscy pałaszowali je z 
wielkim apetytem. 

Oczywiście  było trochę czasu na rozrywki ruchowe. Znajdował się 
tam wielki plac zabaw, który wszystkim bardzo się spodobał: zjeżdżal-
nie, tunele, huśtawki. Pod koniec pobytu w Deli Parku przeszliśmy do 
placu zabaw pod dachem, a tam był basen z piłeczkami, labirynty i 
wspinaczki po drabinkach sznurkowych.

Opiekę małym podróżnikom zapewniły panie: Anna Śmiatacz, Do-
rota Skazińska, Dorota Stube.

Lekcja plenerowa w gospodarstwie rolnym
20 maja klasy IIc i IIIb  pojechały obejrzeć gospodarstwo rolne w 

Zieleniu.  Jarek (III b) i Martynka (IIc) Czarneccy byli dumni, że mogą 
pokazać  gospodarstwo swoich rodziców.   Po przywitaniu się z pań-
stwem Agnieszką i Wojciechem Czarneckimi oraz dziadkiem - panem 

Janem Czarneckim, pierwsze kroki skierowaliśmy do obory, gdzie na 
wydojenie czekała krowa Krasula. Pan Czarnecki założył jej dojarkę 
elektryczną, my czekaliśmy w skupieniu na mleko. Gdy było już w wia-
derku,  poszliśmy z nim do cieląt, które niecierpliwie czekały na swoje 
ulubione śniadanie. Bardzo sprawnie poszło im wypicie mleka z wia-
derka.  Oblizywały zabawnie  pyszczki po pysznym śniadaniu.  

Świnki też czekały na jedzenie. Dostały do koryta paszę. Trochę gło-
śno mlaskały podczas posiłku, ale widać było, że im smakuje.  Dzieci 
obserwowały pilnie wesołe świnki, ich przepychanki przy korycie, po-
chrząkiwania i kwiki. Dziadek Martynki i Jarka pokazał też króliczą 
mamę ze swoimi dziećmi. Bardzo ciekawie opowiedział  o zwyczajach 
tych zwierząt. Podał  fachowe nazwy ich części ciała: słuchy – uszy, 
trzeszcze – oczy, omyk – ogon, skoki – nogi, turzyca – sierść. Dzieci 
mogły utrwalić i poszerzyć swą wiedzę o tych ssakach. Dziewczyn-
ki zainteresowały się kurami. Pani Agnieszka dała ziarna pszenicy  
i dziewczęta mogły je nakarmić. Ale kury lubią też skubać sobie zieloną 
soczystą trawkę i inne pachnące zioła, o czym dzieci nie wiedziały. Ta-
kie lekcje w plenerze okazują się bardzo pożyteczne, wiele ciekawostek 
można zobaczyć, o których z książki byśmy się nie dowiedzieli. Wesoła 
gromada kur ładnie pośpiewała swoje ko, ko, ko… Ciekawe czy znio-
sły już dziś jajka? - zastanawiali się niektórzy.Przeszliśmy na ogródek 
warzywny. Zapoznaliśmy się z narzędziami potrzebnymi tu do pracy:  
łopata, grabie, graczka, konewka. Tutaj każdy wypróbował swoich sił w 
kopaniu ogródka łopatą. Potem grabienie. I w ten sposób przygotowa-
liśmy grządkę, na której wsialiśmy kukurydzę. Ciekawe czy wyrośnie?

Po ciężkiej pracy poszliśmy zrelaksować się na łąkę. A tam pach-
nące zioła, zielona trawa, pszczoły, motyle…pięknie. Jednak nie było 
czasu na leniuchowanie. Pan Czarnecki opowiedział jak należy dbać  
o łąkę, aby rosła na niej piękna trawa. Wymieniliśmy nazwy roślin, 
które tu rozpoznaliśmy: trawa, perz, jaskry, stokrotki. Pani Wioletta 
Tomaszewska przyniosła  żywą trawę zwiniętą w rulon, taką, którą mo-
żemy rozłożyć sobie w ogródku przed domem. Porównywaliśmy je w 
dotyku, zapachu, wysokości. Obie  żywe i rosnące, jednak wszystkie 
dzieci wolałyby w swym ogródku trawę prawdziwą, taką jak na łące. 
Tu poznaliśmy też urządzenie pod nazwą kosiarka rotacyjna. Pan Czar-
necki pokazał nam jak kosi się trawę tym sprzętem. No, ale w gospo-
darstwie rolnym jest dużo maszyn ułatwiających ludziom pracę i my też 
obejrzeliśmy je. Niewątpliwie największe wrażenie wywarł kombajn do 
zbóż. Wszyscy musieli wdrapać się na niego i poczuć się przez chwilę 
jak prawdziwy kombajnista.  Potem podziwialiśmy z bliska ciągniki, 
przyczepy, pługi, brony, siewnik, opryskiwacz, rozrzutnik do obornika. 
Po tych wszystkich wrażeniach i doświadczeniach dzieci zgłodniały i 
zjadły swoje śniadanie. Trochę pograły w piłkę  na podwórku. Bardzo 
zadowoleni wróciliśmy do szkoły.

Dziękujemy bardzo państwu Agnieszce i Wojciechowi Czarneckim 
za ciekawe opowieści o pracy na gospodarstwie rolnym i pokazanie 
zwierząt, i maszyn, a panu Jackowi Przybylskiemu za nieodpłatne 
transport do Zielenia . 

Indywidualne biegi przełajowe
17 maja w Gnieźnie na obiektach Stadniny Ogierów rozegrane zo-

stały mistrzostwa powiatu w indywidualnych biegach przełajowych. 
Szkołę naszą reprezentowało 12 zawodników. Wszyscy  pokazali hart 
ducha, dzielnie pokonując dystans 1200m kończąc biegi w czołówce 
każdej kategorii wiekowej. Do zawodów wojewódzkich zakwalifikowa-
li się następujący uczniowie:
Oktawia Giza jako Mistrzyni Powiatu
Jakub Socha – brązowy medalista Mistrzostw
Mateusz Brauza – 4. miejsce w powiecie
Oliwia Kolberg – 5.miejsce w powiecie
Marika Stachowiak – 6.miejsce w powiecie

Zawody wojewódzkie przeprowadzone zostały 2 czerwca w Żer-
kowie na pięknym obiekcie lekkoatletycznym. Do całych zawodów 
zgłoszono i zarejestrowano ok.1250 zawodników. W kategorii szkół 
podstawowych dziewczęta rocznik 2004 i młodsze na dystansie 1200 
m, biegło 112 uczestniczek, wśród nich nasza reprezentantka- Oliwia 
Kolberg zajmując bardzo dobre 21. miejsce, uzyskując czas 4,21,30.

Oktawia Giza nasza czołowa biegaczka niestety z powodu niedyspo-
zycji nie ukończyła biegu.

Natomiast chłopcy w liczbie startujących 106 w kategorii rocznik 
2003 na dystansie 1200 m zaprezentowali się równie dobrze zdoby-
wając – Jakub Socha miejsce 37. z czasem 4,01,49, a Mateusz Brauza 
miejsce 44. z czasem 4,03,96.

Czwórbój  lekkoatletyczny
18 maja odbyły się Mistrzostwa Rejonu Poznań Teren Wschód w 

czwórboju lekkoatletycznym. Do zawodów zgłosiło się 6 szkół: SP2 
Jarocin, SSP 6 Września, SP Suchy Las, SP 4 Jarocin, SP 1 Śrem i 
SP 1 Trzemeszno.  
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„WIECZÓR GENIUSZA”
20.05.2016 r. w  godzinach wieczornych odbył się w naszej szkole 

„ Wieczór Geniusza”. Były to zajęcia matematyczno- przyrodnicze 
dla uczniów klasy VI. Uczniowie mieli okazje pooglądać tkanki, 
rośliny, a nawet bardzo małe istoty żywe, które pływają w jeziorach 
-pod mikroskopem. Przeprowadzili też badanie wody jeziornej przy 
pomocy specjalnych odczynników.  Bardzo dobrze poradzili sobie 
z rozwiązywaniem zadań i zagadek matematycznych, które  musieli 
najpierw odszukać według podanych wskazówek. Chętnie  współ-
pracowali, wspólnie szukali rozwiązań . 

Zajęcia przygotowali Natalia Czarnecka i Piotr Kubiak.

KONKURS MATEMATYCZNY „MISTRZ RACHUNKU”
24.05.2016 r. odbył się szkolny konkurs matematyczny 

„Mistrz Rachunku”. Wzięli w nim udział uczniowie klas IV. 
 Konkurs poświęcony był sprawności rachunkowej-  dodawanie, 
odejmowanie, mnożenie, dzielenie, potęgowanie. Uczniowie mu-
sieli umieć też zastosować prawa kolejności wykonywania zadań. 
Trudność zadań była dostosowana do wieku uczestników. Najlepiej 
wypadła uczennica klasy VI- Natalia Czarnecka. Tylko punkt mniej 
zdobyła uczennica klasy IV-  Wiktoria Nowicka, która to zajęła dru-
gie miejsce. Trzecie miejsce zajęły uczennice klasy VI- Karolina 
Jankowska i Nicola Koszela. Zwycięzcom gratulujemy i zachęcamy 
wszystkich do ćwiczenia sprawności rachunkowej. Organizatorem 
konkursu była Natalia Czarnecka.

„OD CHRZTU WSZYSTKO SIĘ ZACZĘŁO”
  Dnia 24 maja 2016 r. reprezentacja naszej szkoły w składzie 

Inga Kaniasty, Dominika Szczudlik oraz Wiktor Kłos wzięła udział  
w gminnym konkursie religijno – historycznym „Od chrztu wszyst-
ko się zaczęło”. Został on zorganizowany z okazji 1050. rocznicy 
chrztu Polski. 

  Konkurs odbył się w Zespole Szkół Szkoła Podstawowa i Gim-
nazjum im. Bohaterów Września 1939 r. w Trzemżalu. 

„KRÓLEWNA ŚNIEŻKA I SIEDMIU KARSNOLUDKÓW”
Dnia 3 czerwca 2016 r. klasy III a i III b po raz kolejny zaprosiły 

uczniów klas I - III wraz z wychowawczyniami na przedstawienie 
kukiełkowe. Tym razem dzieci zaprezentowały bajkę pt. „ Królew-
na Śnieżka i siedmiu krasnoludków „. Uczniowie klas młodszych z 
ogromnym zainteresowaniem obejrzały przedstawienie. Najwięcej 
oklasków otrzymały „ krasnoludki „. Przedstawienie kukiełkowe 
zostało przygotowane przez panie: Jolantę Świerkot i Teresę Górną.

GMINNY KONKURS ORTOGRAFICZNY
Dnia 9 czerwca 2016 r. odbył się XVI Gminny Konkurs Orto-

graficzny w Kruchowie. Konkurs przeznaczony był dla uczniów 
klas drugich i trzecich szkoły podstawowej. Wzięli   w nim udział 
uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 2 
w Trzemesznie, z Zespołu Szkół w Trzemżalu oraz Zespołu Szkół 
w Kruchowie. Naszą szkołę reprezentowało czworo uczniów z klas 
trzecich: Julia Szajda i Amelia Półtorak z klasy III a oraz Zofia Jan-
ka  i Jakub Koperski z klasy III b.

Uczniowie naszej szkoły: Zofia Janka, Julia Szajda i Jakub Koper-
ski zajęli II miejsce. 

Naszą  szkołę reprezentowały dziewczęta w składzie: Oktawia 
Giza, Wiktoria Nawrocka, Klaudia Lisiecka, Milena Wiśniewska i 
Marika Stachowiak. Drużyna SP1 Trzemeszno zaprezentowała się 
bardzo dobrze na tle innych szkół. Oktawia Giza okazała się najlep-
szą zawodniczką w biegu na 600 m zyskując czas 1,50,5 s. Nato-
miast jedne z najdłuższych skoków uzyskały Wiktoria Nawrocka- 
4,42 m oraz Milena Wiśniewska- 4,34 m. W ogólnej klasyfikacji 

SP1 zajęła III miejsce z wynikiem 1142 punkty. O wysokim pozio-
mie świadczy  również fakt, że tak niewiele brakowało do miejsca 
I, bo tylko 25 punktów.  Należy przyznać dziewczętom, że odniosły 
wielki sukces i pogratulować tak silnej ekipy.

Powiatowe Prezentacje Ekologiczne
25 maja – ośmioosobowa reprezentacja naszej szkoły brała udział 

w Powiatowych Prezentacjach Ekologicznych w Gnieźnie. Brało 
w nich udział 12 szkół podstawowych z całego powiatu.  Konkurs  
składał się z 4 konkurencji:

Testu  przyrodniczo – ekologicznego, w którym maksymalną  
ilość punktów  zdobył zespół w składzie: Eryk Chojnacki, Kacper 
Lis i Bartek Filipek.

Testu  z wiedzy ogrodniczej – także na maksymalną liczbę punk-
tów wywalczyły: Natalia Gaca, Aleksandra Sosnowska i Zuzan-
na Bednarek. Konkursu  plastycznego, w którym  reprezentowała 
naszą szkołę  Anna Rogalska. Konkursu  literackiego, w którym 
znakomicie wypadła  Blanka Chojnacka, prezentując wiersz, które-
go jest autorką. Po zsumowaniu wszystkich punktów nasza szkoła 
zajęła I miejsce w powiecie.

Wiadomości zebrał szkolny  zespół  redakcyjny:
Dominika Derezińska, Nikodem Żywczewski,

Eryk Chojnacki,  Karolina Choniej, Jacek Kierczyński
Foto. p. K. Kulik,
p. W. Chojnacka
p. D. Skazińska

p. D. Stube

ciąg dalszy na następnej stronie >
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GMINNY KONKURS MATEMATYCZNY
Dnia 10 czerwca 2016 r. w Szkole Podstawowej nr 1 w Trzemesz-

nie odbył się Gminny Konkurs Matematyczny dla uczniów klas 
trzecich. Naszą szkołę reprezentowało czworo uczniów, którzy zdo-
byli najwięcej punktów w konkursie matematycznym „ Kangur „: 
Michalina Zebel i Marcelina Frelich z klasy III a oraz Jakub Ko-
perski i Kacper Paternoga       z klasy III b.   Oto wyniki konkursu: 
II miejsce zajęła Marcelina Frelich, uczennica klasy IIIa III miejsce 
zajął Jakub Koperski, uczeń klasy IIIb

Prezentacja prac historycznych podczas 
spotkania  Miejsko – Gminnego Komitetu Ochrony 
Pamięci  Walk i Męczeństwa w Trzemesznie

Dnia 10 czerwca 2016 r. w sali konferencyjnej  Urzędu Miejskiego  
w Trzemesznie odbyło się uroczyste spotkanie Miejsko – Gminnego 
Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.

Głównym punktem programu była prezentacja prac historycz-
nych opracowanych przez uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 2  
im. Polskich Olimpijczyków w Trzemesznie na Ogólnopolski Kon-
kurs Tematyczny „Losy Bliskich i losy Dalekich – życie Polaków w 
latach 1914 -1989”.

W spotkaniu uczestniczyli członkowie  MGKOPWiM, autorzy 
prac historycznych oraz  zaproszeni goście. 

Na początku zebrani obejrzeli Animowaną Historię Polski, której 
twórcą  jest Tomasz Bagiński, mistrz współczesnej polskiej anima-
cji, nominowany do Oscara za utwór „Katedra”. 

  Następnie pani Renata Gezella – Figaj - szkolny koordynator 

konkursu przedstawiła tematy  prac, które powstały w latach 2011 
– 2015. 

Wszystkie opracowania dotyczyły II wojny światowej, jednak 
każde z nich dotykało innego zagadnienia związanego z wojną. 
Losy bohaterów mogłyby niejednokrotnie stanowić kanwę piękne-
go, poruszającego filmu. O wielu z nich nie usłyszelibyśmy, gdyby 
nie ta inicjatywa. 

 Kolejnym punktem programu była prezentacja prac przygotowa-
nych w bieżącym roku szkolnym:

„Losy mojego pradziadka  Adama Komasy”       - autorstwa Nicoli 
Koszeli

„Antoni Kierczyński – zwycięzca Wielkiej Gry”  - praca Domi-
niki Szczudlik

„Henryk Wrzeszczyński – człowiek, który przeżył Mauthausen 
– Gusen” 

- autorstwa Bartosza Jagły.
  Po odczytaniu ostatniej pracy zebrani obejrzeli prezentację  mul-

timedialną „Otwarcie Izby Pamięci w Niewolnie koło Trzemeszna”.  
  Eksponaty z  Izby zostały przekazane do  Muzeum Stutthof  

w Sztutowie, po czym w październiku 2009 r. dokonano powtórne-
go otwarcia wystawy.   Prezentacja powstała na zlecenie Muzeum.  
Zgody na jej odtworzenie podczas  spotkania udzieliła pani dr Da-
nuta Drywa, która pełni funkcję Kierownika Działu Dokumenta-
cyjnego w Muzeum Stutthof w Sztutowie.

  Prace uczniów poruszyły serca słuchaczy. Nie zabrakło wzru-
szeń i ciepłych słów podziękowań. 

 Na zakończenie pan Dariusz Jankowski – przewodniczący  
MGKOPWiM w Trzemesznie uhonorował uczniów pamiątkowymi 
dyplomami oraz nagrodami książkowymi. Podziękowano również 
koordynatorce konkursu p. Renacie Gezelli – Figaj.

  Ze względu na jubileusz podziękowania otrzymał również pan 
Dariusz Jankowski, który w ciągu 5 lat wspierał inicjatywę młodych 
trzemesznian i umożliwiał prezentację ich prac podczas spotkań 
Komitetu. 

  Podziękowania otrzymała także pani Edyta Kubiak – sekretarz 
Gminy Trzemeszno za pomoc w organizacji spotkań oraz pan Ad-
rian Wojtczak, który każdego roku  zajmował się obsługą sprzętu 
audiowizualnego.

  Podczas uroczystości miało miejsce jeszcze jedno niezwykłe 
wydarzenie. Na ręce pana Daniela Bisikiewicza przekazano medal 
Honorowego Obywatela Trzemeszna, który nadano panu Walente-
mu Bisikiewiczowi – mistrzowi szewskiemu za osiągnięcia gospo-
darcze w dziedzinie rzemiosła w 120. rocznicę śmierci. 

I Indywidualne Mistrzostwa Gminy Trzemeszno  
w Lekkoatletyce w kategorii szkół podstawowych

21 czerwca 2016 roku Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olim-
pijczyków w Trzemesznie wspólnie z Radą Rodziców działającą przy 
szkole i KS Trzemeszno zorganizowali I Indywidualne Mistrzostwa 
Gminy Trzemeszno w Lekkoatletyce w kategorii szkół podstawowych. 
Były to I Mistrzostwa Gminy, ale równocześnie V z rzę-
du Mistrzostwa Szkoły Podstawowej nr 2 im. Polskich Olim-
pijczyków w Trzemesznie. Dlatego klasyfikacja medalo-
wa przebiegała w dwóch kategoriach gminnej i szkolnej. 
Podczas imprezy dzieci mogły startować w konkurencjach towa-
rzyszących, które przeprowadzali uczniowie z klas V-VI Szkoły 
Podstawowej nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Trzemesznie. 
Rada Rodziców przygotowała także poczęstunek dla wszystkich 
przybyłych gości w postaci warzyw i owoców oraz chleb ze smal-
cem, dżemem,, ogórkiem małosolnym itp. Podczas zawodów wy-
stąpił również zespół artystyczny „Iskierki” działający przy Szko-
le Podstawowej nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Trzemesznie. 
Inicjator i organizator imprezy, Marcin Jakubiak, składa serdecz-
ne podziękowania wspaniałym RODZICOM, którzy spisali się na 
medal, całemu Gronu Pedagogicznemu Szkoły Podstawowej nr 2  
im. Polskich Olimpijczyków w Trzemesznie, Pani Krystynie Kwa-
śniewskiej - za użyczenie boiska lekkoatletycznego, Panu Mariu-
szowi Kowalczykowi  -za  pomoc w organizacji, Justynie Bąk, 
Wioletcie Chojnackiej, Edmundowi Łukomskiemu, Marcinowi Du-
szyńskiemu  i Radomirowi Laskowskiemu- za pomoc w sędziowa-
niu, Panu Burmistrzowi Krzysztofowi Derezińskiemu - za ufundo-
wanie pucharów i medali, a także sponsorom: Danielowi Brzykcy 
Sklep Niemiecki „Maja”, Zakładowi Instalatorstwa Sanitarnego 
Marian Jakubiak, Państwu Wandzie i Romanowi Myślickim, Ra-
dzie Rodziców Szkoły Podstawowej nr 2 im. Polskich Olimpijczy-
ków w Trzemesznie oraz wszystkim tym którzy w jakikolwiek spo-
sób pomogli  w organizacji imprezy!!!
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Jak świętowano Dzień Dziecka?
2 czerwca w  hali OSiR świętowano Dzień Dziecka. Tak jak  

w poprzednich latach obchody połączone były z Dniem Sportu. Po 
uroczystym otwarciu przez dyrektora Sławomira Kupsia nastąpiło 
podsumowanie całorocznej rywalizacji „Świętujemy z Klasą”przy-
gotowanej przez samorząd uczniowski pod opieką p. M. Stankow-

skiej  i XIII edycji Międzyklasowego Współzawodnictwa Sporto-
wego organizowanej przez nauczycieli wychowania fizycznego. W 
tej pierwszej na podium znalazły się klasy: 3 E – pierwsze miejsce,  
3 B – drugie i 1 D – trzecie. Najbardziej „usportowioną” klasą oka-
zała się klasa sportowa 2 B, za nią na podium znalazły się 3 E i 3 B. 

W ramach rywalizacji sportowej z okazji Dnia Dziecka ucznio-
wie zmagali się w wesołych i bardzo emocjonujących konkuren-
cjach przygotowanych przez p. Grzegorza Witkowskiego: Bieg ze 
zniczem olimpijskim, Przeprowadzka, Zakupy i Nie ma lipy. Po-
między konkurencjami można było posilić się kiełbaskami z gril-
la przygotowanymi przez mamy z Rady Rodziców  i wypić napój. 
Przed ostatecznym ogłoszeniem wyników odbył się mecz Nauczy-
ciele – Uczniowie. 

Zwycięską klasą została 3 D, druga była 3 B a trzecie miejsce 
zajęła 2 B. 

Co jeszcze się zdarzyło?
• Na przełomie maja i czerwca grupa gimnazjalistów z nauczy-

cielem j. angielskiego p. M. Adamskim wyjechała do Londynu  
na warsztaty językowe.

• 7 czerwca w auli ZSOiZ odbyła się sesja letnia Festiwalu Projek-
tów. 7 grup uczniów klas drugich realizujących edukacyjny projekt 
gimnazjalny zaprezentowało efekty swojej trzymiesięcznej pracy.

• Bal Gimnazjalisty – dwa tygodnie przed ukończeniem szkoły 
uczniowie klas trzecich wraz z Rodzicami i Nauczycielami wzięli 
udział w balu.

• W sobotę 11 czerwca gimnazjalni miłośnicy historii i  turystyki 
rowerowej pokonali 40- kilometrową trasę, wiodącą m. in.  przez 
Kruchowo, Ławki, Palędzie Kościelne, Józefowo, Gołabki, rajdu 
krajoznawczego.

• Na początku czerwca odbyły się XIII Gminny Maraton Matema-

tyczny dla uczniów klas drugich, pomysłodawczynią którego jest 
p. B. Łukiewska oraz XII Gminny Konkurs o tytuł Mistrza Ma-
tematyki klas pierwszych organizowany przez p. D. Derezińską.  
W maratonie udział wzięło 7 czteroosobowych zespołów. Pierw-
sze miejsce zajęła drużyna klasy 2 A w składzie: O. Liberkowska, 
M. Kirszner, M. Gromelski i M. Wożniak; drugie klasa 2 C a trze-
cie   drużyna z Trzemżala. Z kolei o tytuł mistrza klas pierwszych 
walczyło 15 uczniów. Jednak mistrz mógł być tylko jeden i został 
nim uczeń klasy 1 A K. Skrzypczak. Gratulujemy nie tylko zwy-
cięzcom, ale i wszystkim uczestnikom! 

• 17 czerwca odbył się I Gminny Konkurs Recytatorski dla uczniów 
klas szóstych szkół podstawowych zorganizowany przez p.p.  
D. Kaniewską i M. Paczkowską.  Dziesięcioro uczniów recyto-
wało poezję D. Wawiłow. Najlepszą okazała się M. Łabęcka z SP 
1, druga była M. Krajewska z Trzemżala a trzecie miejsce zajęła  
M. Wiśniewska z SP 1.

• W Ogólnopolskim Konkursie Historyczno-Artystycznym „Pa-
mięć nieustająca” J. Adamski z kl. I D został laureatem, natomiast 
K. Kostrzewa z 3 B i Z. Pruss z 1 D otrzymały wyróżnienie. Po-
nadto prace J. Adamskiego oraz O. Woźniak i N. Galus ( wszyscy 
z 1 D) zostaną opublikowane przez Fundację „Ostoja przy Wiśle” - 
organizatora konkursu. Uczniowie przygotowali prace pod opieką 
p.p. D.Kaniewskiej, A. Siwińskiej i M. Adamskiego.

• 17 czerwca w Domu Kultury odbyło się podsumowanie ogólnopol-
skiego projektu „Postaw na Słońce”. Grupa projektowa, w skład 
której wchodzili uczniowie klasy 3 D i E przedstawiła prezentację 
podsumowującą efekty sześciu miesięcy pracy i badań. 34 gości  
– dyrektor, nauczyciele, właściciele domów, którzy zgodzili się, 
aby ich posesje objąć badaniami,  zapoznali się z korzyściami śro-
dowiskowymi oraz ekonomicznymi wynikającymi z zastosowania 
odnawialnych źródeł energii, w szczególności energii słonecznej  
i byli zaskoczeni profitami wynikającymi z założenia solarów 
słonecznych. Przedstawiciele grupy projektowej podziękowali  
p. K. Wynarowicz za opiekę, wsparcie i nieustanną pomoc w reali-
zacji projektu.  ( Ania Lange )

• Członkowie koła teatralnego „Cztery żywioły” pod opieką p.p.  

D. Kaniewskiej i A. Siwińskiej  21 czerwca w ramach nagrody kon-
kursu organizowanego przez Stowarzyszenie Ziemia Gnieźnień-
ska przy współpracy z Zespołem Szkół w Niechanowie pojechali 
do Łodzi. Tam odwiedzili łódzką „Filmówkę”, studio „Semafor”, 
Muzeum Kinematografii oraz spacerowali łódzką Aleją Gwiazd. 

• 15 nauczycieli uczestniczyło w projekcie „Teatralna długa prze-
rwa” zorganizowanym przez Teatr im. Aleksandra Fredry  
w Gnieźnie. Podczas jednej z długich przerw zaprezentowali 
efekty swojej pracy, przenosząc się w lata swojego dzieciństwa  
i angażując do swoich zabaw gimnazjalistów.  Po pierwszych chwi-
lach wielkiego zaskoczenia uczniowie „wciągnęli się” w zabawy  
i niechętnie wracali po dzwonku na lekcje. Większość uczestni-
ków prosiła o powtarzanie takich przerw chociaż raz w miesiącu. 
Pomysł godny zastanowienia.

• 24 czerwca – zakończenie roku szkolnego 2015/2016. Uczniowie 
klas pierwszych i drugich odebrali swoje świadectwa i nagrody 
podczas uroczystości, która rozpoczęła się o godz. 9.00 na boisku 
szkolnym. Natomiast trzecioklasiści, tak jak w latach ubiegłych, 
świadectwa ukończenia gimnazjum otrzymali podczas uroczysto-
ści o godzinie 12.00.
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Spis absolwentów Gimnazjum w Trzemesznie - 2016 r.

J. Chudziński, D. Ferenc, M. Filipiak, A. Goździcka, S. Harendziak, 
B. Kaźmierczak, O. Kiełpiński, D. Kłysz, D. Kłysz, J. Kobielska,  

M. Maciejewski, B. Maciński, K. Ogara, J. Pałuczak, Sz. Sochacki,  
A. Sommer, S. Strzelińska, K. Staszewski, K. Szyszka,  

B. Walkowska,  A.  Wełnogórska;

J. Dzimian, A. Hanczewski, K. Kostrzewa, P. Kunicka,  
N. Olejniczak, N. Osikowski, J. Oświęcimska, J. Pałucki, A. Powała, 
M. Ręklewski, J. Rożek, P. Różycki, K. Simoni, N. Szczepankiewicz, 

K. Ściepura, D. Śramski, A. Urbańska, A. Wiewióra,  
D. Włodarczyk, P. Wojtaszak;

Klasa 3 A z wychowawcą p. M. Krzyżaniak- Świątek Klasa 3 B z p. A. Siwińską

Ł. Adamski, M. Chmielewski, P. Grzegorek, E. Grzegorski,  
M. Jaskuła, O. Jasudowicz, N. Jędrzejczak, F. Kawka, D. Kuchta,  

N. Łabęcka, K. Osikowska, B. Pawlak, W. Pietraszewska,  
A. Pietrzak, A. Sarnowski, D. Stempuchowski, A. Stepaniak,  

M. Tomaszewski, M. Twarużek, P. Wieczorek, M. Wiśniewski;

W. Brzezińska, K. Chyłka, K. Ciesielczyk, A. Głowska,  
Z. Hartwich, E. Jędrowski, B. Kisiel, N. Kozłowska, W. Książek,  
A. Lange, W. Maciejewska, A. Mietlicki, B. Pochylski, D. Psuty,  

M. Sobecki, D. Szambelan, M. Śrama, N. Wesołowska,   
J. Wiśniewska, K. Wojnarowski, B. Wójkowski, M. Wókowski;

Klasa 3 C z p. M.Adamskim Klasa 3 D z p. A. Michalik

K. Andrzejewska, D. Baczyński, A. Borowski, Z. Fatla, K. Głowala, J. Humański,  
I. Jagodzińska, L. Sommer, Z. Janicka, L. Kabacińska, J. Kierczyński, B. Kos,  
K. Małkowski, E. Odebralaska, W. Pietz, J. Przybylska, O. Rodak, M. Ryndak,  

A. Siwińska, Sz. Sydorowicz, M. Syta,  W. Szuba,  K. Wekwerth,  D. Witek,  
N. Piechowiak.

3 E z p.K.Wesołowską i p. G. Witkowskim
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“Niech służba harcerska nie będzie tylko rozkazem,  
ale przygotowaniem do służby naszej Ojczyźnie.” 

Bł.ks. Stefan Wincenty Frelichowski

Na pograniczu województwa wielkopolskiego  
i kujawsko-pomorskiego, pomiędzy dwoma jeziorami 
leży Skulsk. Miejscowość znana przede wszystkim  

z Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej, jednego z najstarszych w die-
cezji włocławskiej. Miejsce szczególnie upodobali sobie munduro-
wi. To tutaj 20 lat temu odezwał się 
po raz pierwszy dzwon wzywający 
harcerzy do Skulska, do Sanktu-
arium i Mauzoleum - pomnika pa-
mięci - jedynego takiego w Polsce 
i Europie. Od 20 lat harcerze przy-
bywali każdego roku, by pokłonić 
się swojej Pani serdecznie witani 
przez mieszkańców. Tak też dnia 11 
czerwca 2016 roku ze skulskiej wie-
ży rozległ się dzwon, który wezwał 
harcerzy przed Maryi Tron. Przed 
tron skulskiej piety z XV w. uko-
ronowanej w 1997 roku papieskimi 
Koronami przez Jana Pawła II pod-
czas uroczystości w Gnieźnie. 

Po raz dwudziesty spotkały się 
harcerskie pokolenia. Podstawo-
wym celem tych spotkań jest re-
alizacja zadań: więzi harcerskich 
pokoleń, przywoływania pamięci 
harcerzy, którzy odeszli na wieczną wartę, a swoimi czynami za-
służyli na pamięć. Utrzymanie więzi koleżeńskiej, rozwój życia 
towarzyskiego harcerzy seniorów - to główne zadania wspólnoty. 
Spotkania harcerzy w Skulsku, to doskonała lekcja historii harcer-
stwa i wychowania duchowego, które dostarczają obecnym wiele 
przeżyć i wzruszeń. Upewniają nas, że ideały o których mówimy 
w harcerskim kręgu nie zagubią się w nabierającym tempa świecie. 
Każdego roku przybywa nas do Skulska 400-500 osób: hierarchów 
kościelnych, gości harcerek i harcerzy, seniorów harcerskich, człon-
ków rodzin tych, co są honorowani tabliczkami epitafijnymi. i ich 

przyjaciół. W XX Patronalnym Dniu Skupienia w Skulsku udział 
wzięli harcerze Kręgu Seniorów Ziemi Trzemeszeńskiej: Przewod-
niczący dh. Ireneusz Kasprzyk, dh. Józefa Ostrowska, dh. Irena 
Karczewska. ZHP Hufiec Trzemeszno reprezentowały: Komendant-
ka Stanisława Szymańska, dh. Helena Małolepsza oraz dh. Danuta 
Chojecka.

 W tym roku przybyło do Mauzoleum Pamięci Harcerstwa  
41 tabliczek epitafijnych. Między innymi poświęciło dwie tablicz-
ki Trzemesznian: ŚP. phm. Romualdy Chomskiej oraz ŚP. phm. 

Janusza Góralczyka. Złożyliśmy 
kwiaty i zapaliliśmy znicze powie-
rzając naszych zmarłych opiece 
skulskiej piety. Jubileusz, to czas 
wspomnień, podziękowań i ży-
czeń - to czas radosny. Uroczysta 
msza św. wzmocniła nas na rok 
następny, a słowa homilii przypo-
mniały nam przypomniały nam  
o nadrzędnych zadaniach… “Każ-
dy z nas jest powołany, aby służyć 
drugiemu człowiekowi… Mamy 
przed sobą trudną drogę. Pełnienie 
służby harcerskiej stanowi walkę  
o wolność człowiek, godność  
i sprawiedliwość. Harcerze Senio-
rzy, bądźcie drogowskazami dla 
młodego pokolenia, bo takie jest 
Wasze zadanie. Nie może Wam za-
braknąć sił i entuzjazmu. Czujcie 
się odpowiedzialni za Ojczyznę… 

Są takie ślady, które odciskają się nie tylko w Niebie, ale i tutaj na 
Ziemi…” Powiedział ksiądz w czasie głoszenia homilii. Po głów-
nych uroczystościach przyszedł czas na radosny harcerzy śpiew, 
przyjacielską rozmowę oraz smaczną grochówkę. Pozytywnie na-
ładowani, rozbawieni, najedzeni wybraliśmy się w drogę powrotną  
z nadzieją, że w przyszłym roku pokłonimy się znowu Bolesnej Mat-
ce Skulskiej i powierzymy Jej opiece harcerzy. Opowiemy o swoich 
osiągnięciach i radościach. W kłopotach poprosimy o pomoc.

Czuwaj. dh. Irena Karczewska
HKS Ziemi Trzemeszeńskiej

XX Patronalny Dzień Skupienia Seniorów i Starszyzny  Harcerskiej w Sanktuarium  
Matki Bożej Bolesnej w Skulsku 2016 rok.

Dnia 21 maja 2016 roku, nad Jeziorem Popielewskim, odbyła 
się kolejna zbiórka HKS Ziemi Trzemeszeńskiej. …”Każdy dzień 
ma własny smak. Dzisiejszy dzień ma smak majówki, poezji i pio-
senek harcerskich.  … Mam nadzieję, że czas mi dany nie będzie 
zmarnowany i spędzimy go w miłej atmosferze” … Powiedziała na 
wstępie dh. Irena Karczewska, która także powitała zebranych gości 
w osobach: Komendantki ZHP Hufca Trzemeszno Stanisławy Szy-
mańskiej, pana Władysława Derezińskiego, dh. Heleny Małolepszej 
i dh. Włodzimierza Losika oraz członków Kręgu. Temat zbiórki 
brzmiał: “Życie harcerskie w wierszach i piosenkach”. Po odśpie-
waniu Hymnu ZHP, którego historię omówiła Helena Małolepsza, 
organizatorka zbiórki Irena Karczewska oraz Danuta Szreder czy-
tały wiersze Władysława Derezińskiego i Heleny Ostaszewskiej. 
Przerywnikami był wspólny śpiew piosenek. Ciąg dalszy spotkania 
wypełniły rozmowy przy „małej czarnej”. Był też czas na pamiąt-
kowe zdjęcia. Pogoda i humory dopisały. 

Foto: Jerzy Karczewski

Dnia 25 maja 2016 roku spotkały się dwie Gromady Zuchowe: dh. 
Ewy Balcerzak “Leśna Gromada” i dh. Jolanty Kurtysiak “Leśne 
Ludki”, by wspólnie podsumować obchody 1050. rocznicy Chrztu 
Polski. Zuchy w grupach zajęły się rozwiązywaniem Szyfru zwią-
zanego z w/w tematem. Wszyscy bezbłędnie odpowiedzieli na py-
tania zawarte w ankiecie. Z wielką radością przystąpili do prac pla-
stycznych związanych z tematem zbiórki. Była też wesoła zabawa 
przy piosence pt. Dżungla.

W spotkanie Gromad zuchowych czynnie uczestniczyła pwd. Ire-
na Karczewska.

Foto: Ewa Balcerzak

Zbiórka harcerskich Seniorów Spotkania Gromad Zuchowych

KOSYNIER | Biuletyn Informacyjny Gminy Trzemeszno | czerwiec 2016 15



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.

W czerwcu zamontowano na terenie miasta 18 szt. słupków żeliwnych miejskich  oraz 30 szt. koszy na śmieci.


