
Rusza budowa sali w Trzemżalu
Gmina Trzemeszno dnia 19.06.2017r. podpisała umowę o robo-
ty budowlane na realizacje inwestycji pn. „Budowa Sali gimna-
stycznej wraz z infrastrukturą (zapleczem szatniowym, maga-
zynowym i dydaktycznym) przy Zespole Szkół w Trzemżalu” 
z wykonawcą Moris – Polska Sp. z o.o. ul. Baletowa 4, 02-867 
Warszawa. Wykonawca został wyłoniony w ramach przetargu 
nieograniczonego.
Umowa opiewa na kwotę 3.898.516,66 zł. brutto z terminem re-
alizacji do 03.05.2018r.
Projekt jest współfinansowany w ramach Osi Priorytetowej 9 
“Infrastruktura dla kapitału ludzkiego” Działanie 9.3 Inwesto-
wanie w rozwój infrastruktury edukacji ogólnokształcącej Po-
działanie 9.3.3 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacji 
ogólnokształcącej Wielkopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2014-2020.

Podpisano umowę na termomoder-
nizację Szkoły Podstawowej nr 2

Gmina Trzemeszno dnia 23.06.2017r. podpisała umowę o robo-
ty budowlane na realizacje inwestycji pn. „Termomodernizacja 
Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Trze-
mesznie” z wykonawcą Zakład Ogólnobudowlany Waldemar 
Flak Rudki 9/2, 62-240 Trzemeszno. Wykonawca został wyło-
niony w ramach przetargu nieograniczonego.
Umowa opiewa na kwotę 442.156,67zł. brutto z terminem reali-
zacji do 28.08.2017r.
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej  
w ramach WRPO na lata 2014-2020; Priorytet 3 – Energia;  
Działanie 3.2 – „Poprawa efektywności energetycznej w sekto-
rze publicznym i mieszkaniowym”

Gratulacje dla Amadeusza Lisieckiego i Krystiana Walczaka
   Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej Trzemeszna w dniu 28 czerwca, Burmistrz Krzysztof Dereziński wraz z Przewodniczącym 
Rady Miejskiej wyróżnili Amadeusza Lisieckiego i Krystiana Walczaka - uczniów ZSOiZ w Trzemesznie, którzy wzięli udział w ogól-
nopolskim konkursie “Sztuka kochania wiersza”, organizowanym przez CK Zamek i UAM w Poznaniu. Zadaniem konkursowym dla 
uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów była interpretacja wiersza słynnej poetki Ewy Lipskiej “Z listu II.”. Ich film pt. “I jak 
tu popełnić samobójstwo?” zdobył uznanie jury i pozwolił im zająć I miejsce w konkursie. Warto przypomnieć również wcześniejsze 
sukcesy młodych artystów, jak kwalifikacje do finału ogólnopolskiego konkursu KLAPS w Bydgoszczy, gdzie zostali wyróżnieni spo-
śród 6 najlepszych produkcji z całego kraju za film “Masks of Life” oraz główną nagrodę UAM, jako najlepszy dokument oraz 3 miejsce 
w ogólnej klasyfikacji za film dokumentalny “W pogoni za marzeniami…” o życiu Klemensa Tomczeka w wielkopolskim konkursie 
im. Braci Hulewiczów.

Edyta Kubiak

czerwiec 2017



Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach WRPO na lata 2014-2020; Priorytet 9  Infrastruktura dla kapitału 
ludzkiego;  Poddziałanie 9.3.3  Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacji ogólnokształcącej

Fotorelacja z placu budowy sali gimnastycznej w Trzemżalu – 03.07.2017

„Lato z folklorem ”  10 czerwca 2017 r. koncert Zespołu Pieśni i Tańca STRZECHA.
Wystąpiły 4 grupy : grupa 1 najmłodsza – Polka , grupa 2 najmłodsza tańce żywieckie, grupa średnia – Polka, Krakowiak , Oberek oraz 

tańce i przyśpiewki wielkopolskie, grupa najstarsza – Polonez, Mazur, Kurpie oraz tańce i przyśpiewki żywieckie.

Międzypowiatowy Konkurs Zespołów Tanecznych - Kleczew 05.06.2017r. Średnia grupa Strzechy wywalczyła III,  
a grupa najstarsza I miejsce  w tej samej kategorii czyli zespołów ludowych.

Zespół Pieśni i Tańca STRZECHA
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Dzień Dziecka z Domem Kultury
1 czerwca na Skwerze Cegielskiego Dom Kultury zorganizował dla 
najmłodzych imprezę z okazji Dnia Dziecka. Główną atrakcją było  
spotkanie z klaunem Albino. Dzieci mogły uczestniczyć w iście cyr-
kowych konkursach m.in. wyścigach na szczudłach, poskromieniu 
grożniego lwa czy chodzenieu po linie. Po emocjach i zabawie na 
placu przyszedł czas na teatrzyk w sali DK. Studio teatralne  
z Krakowa przedstawiło dzieciom opowieść pt. „Zajęcza chatka”

ZAWODY - KULE BULE W TRZEMESZNIE
W dniu 11 czerwca 2017 roku  na Stadionie Miejskim  

w Trzemesznie  rozegrane zostały zawody w Petankę  
w ramach projektu pt. „Kule bule w Trzemesznie”. Uczest-
niczyło 16 drużyn (dublety).Na zawody zjechały drużyny  
z  naszego województwa, z Lubonia, Poznania, reprezen-
tacja z Trzemżala i  Miat oraz innych miejscowości min.  
z  Bydgoszczy i Śremu. Puchary zdobyli przyjezdni ale 
medale otrzymali wszyscy uczestnicy, co zostało przyjęte 
brawami. Myślimy, że w następnych latach zdobędziemy 
więcej punktów, aby jednak tak się stało musimy ćwiczyć,  
a tym samym  zwiększymy umiejętności.

Dziękuję za pomoc w przygotowaniu zawodów dyrekto-
rowi Mariuszowi Kowalczykowi  i pracownikowi Wojcie-
chowi Skrzypczakowi,  OSiR oraz wszystkim uczestnikom 
za udział w I Ogólnopolskich Zawodach w Petankę w Trze-
mesznie. Projekt dofinansowany został przez gminę Trze-
meszno w ramach konkursu dot. „Wspierania organizacji 
imprez o charakterze rekreacyjno-sportowym dla miesz-
kańców gminy Trzemeszno”.

Prezes Fundacji „Nasza wieś” Eleonora Mądra

SPARTAKIADA ZE STOWARZYSZENIEM CENTRUM  
REHABILITACYJNO - KULTURALNYM „PROMYK”  

ODDZIAŁ TRZEMESZNO

Stowarzyszenie Centrum Rehabilitacyjno – Kulturalne „Promyk” 
oddział Trzemeszno  zorganizowało na terenie Ośrodka Konferen-
cyjno – Wypoczynkowego „Magnolia”  Bystrzyca w dniu 5 czerw-
ca 2017 roku Spartakiadę sportowo- integracyjną dla osób niepeł-
nosprawnych i ich opiekunów z terenu miasta Trzemesza oraz dla 
dzieci z Przedszkola Nr 1 im. „Chatka Puchatka” w Trzemesznie  
pt.: „Ochrona i promocja zdrowia”.

Spartakiada cieszyła się dużym zainteresowaniem, wzięło w niej 
udział około 195 osób. Projekt współfinansowany był ze środków 
pochodzących z budżetu gminy Trzemeszno w ramach otwartego 
konkursu ofert w zakresie ochrony i promocji zdrowia.   

Zakładanym celem projektu było propagowanie zdrowego stylu 
życia poprzez popularyzację sportu i rekreacji wśród osób niepeł-
nosprawnych i dzieci. Wyrabianie nawyku aktywnego uczestnic-
twa w różnych formach współzawodnictwa indywidualnego i ze-
społowego. Brania czynnego udziału w konkurencjach sportowych  
i wspólnych zabawach. Poprzez  zabawę i najprostsze formy sportu 
staramy się zachęcać do aktywnego spędzania czasu oraz utwier-
dzić w przekonaniu że można uprawiać sport w takim zakresie na 
jaki pozwala niepełnosprawność. Spotkania takie mobilizują i mają 
na celu pomóc osobom starszym uwierzyć w siebie i we własne siły. 
A dzieciom spotkanie takie uświadamia, że są wśród nich osoby 
starsze, osoby niepełnosprawne, które należy uszanować.

Mimo zmęczenia uczestnicy są zadowoleni, a przyznane  
im dyplomy i medale mobilizują do dalszego aktywnego działania  
i uczestnictwa w tego typu projektach.

Helena Strzelecka

„Z Trzemżala nad morze”
Jak co roku, tradycyjnie Uczniowski Klub Sportowy „Lider” 

przy Zespole Szkół  w Trzemżalu był organizatorem letniego wy-
poczynku dla dzieci i młodzieży z naszej szkoły i z terenu gminy 
Trzemeszno. Od strony finansowej wyjazd do Mikoszewa na trzy 
dni wspomogła dotacja z Urzędu Miejskiego Trzemeszna przyznana 
na realizację zadania publicznego pn.: „Z Trzemżala nad morze”. 
Uczestniczyło 49 uczniów pod czujnym okiem czterech wychowaw-
ców z ZS w Trzemżalu. Tak jak przed rokiem ponownie udaliśmy się 
do miejscowości letniskowej - Mikoszewo, do ośrodka turystycz-
no-wypoczynkowego AMBERWIL. Zanim dotarliśmy na miejsce, 
zwiedziliśmy leżący nad rzeką Nogat Zamek w Malborku, który jest 
najpotężniejszą twierdzą średniowiecznej Europy. Ogromne wraże-
nie zrobiły na nas te imponujące mury z czerwonej cegły, jak rów-
nież pas murów obronnych z wieżami i bramami. Mogliśmy także 
podziwiać pomysłowość średniowiecznych budowniczych podczas 
oglądania ciekawego i dość innowacyjnego jak na tamte czasy sys-
temu centralnego ogrzewania. Mikoszewo to miejsce wręcz wyma-
rzone, aby zapomnieć na chwilę o świecie, z którego się przyjechało. 
Program pobytu był bardzo bogaty i nikt z uczestników nie mógł 
narzekać na nudę czy brak zajęć! 

Plaża, kąpiel w morzu dla odważnych pod czujnym okiem ra-
townika to tylko część programu. Kierownik półkolonii, pan Ra-
domir Laskowski starał się połączyć przyjemne z pożytecznym. 
Dlatego uczestnicy kolejnego dnia zwiedzili m.in. Westerplatte, 
gdzie zapoznali się z topografią półwyspu, rozmieszczeniem obiek-
tów tworzących w 1939 roku system obrony Wojskowej Składnicy 
Tranzytowej oraz przebiegiem działań obronnych w ciągu siedmiu 
dni we wrześniu 1939 roku. Ważnym punktem zwiedzania było 
obejrzenie wystawy plenerowej przygotowanej przez Muzeum 
II Wojny Światowej „Westerplatte: Kurort – Bastion – Symbol”. 
Następnie przepłynęliśmy Martwą Wisłę statkiem z Westerplatte do 
Gdańska, gdzie zwiedziliśmy Stare Miasto. Po tych miejscach opro-
wadziła nas przewodnik, p. Marta, która w bardzo ciekawy sposób 
przekazała nam istotne i warte zapamiętania informacje. Wieczorne 
ognisko połączone z konsumpcją pieczonej kiełbasy wyrażało ro-
dzinną atmosferę wśród uczestników wycieczki. 

Aby jednak dotrzeć do Gdańska skróciliśmy sobie dro-
gę prowadzącą z Mierzei Wiślanej do Gdańska i przeprawi-
liśmy się promem w poprzek Wisły. Prom „Świbno”, którym 
płynęliśmy, jest promem linowym, prowadzonym przez linę za-
mocowaną z obu stron rzeki. Jego napęd stanowi statek-holownik, 
który płynie obok, a kursuje między Świbnem i Mikoszewem. 
Inne ciekawe atrakcje, które uczestnicy na długo zapamiętają to: 
przejażdżka kolejką wąskotorową z Mikoszewa do Stegny czy 
uczestniczenie w niezwykle interesującej i pouczającej lekcji warsz-
tatowej o bursztynach. W ostatnim dniu zwiedziliśmy jeszcze Kry-
nicę Morską, by poczuć piękno i urok nadmorskich miejscowości 
wypoczynkowych.

Ów wszystko to w trzy dni. Chyba nikt z uczestników nie wrócił 
niezadowolony. Ostatnim punktem wycieczki była wizyta w restau-
racji McDonalds. Z ogromem wrażeń i przeżyć oraz z pełnymi żo-
łądkami wracaliśmy do domów. Gromkie brawa dla wychowawców 
i pana kierowcy od uczniów potwierdziło, że tegoroczne półkolonie 
można zaliczyć do udanych.
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Plac zabaw dla dzieci w Niewolnie
Pod koniec maja w miejscowości Niewolno zawiązała się nieformalna 

grupa inicjatywna, której celem jest pozyskanie środków finansowych 
na różne działania służące w równej mierze mieszkańcom , gościom 
i osobom przyjezdnym. W skład grupy, która nazwaliśmy „Zaradne 
Bractwo” wchodzą; Joanna Woźniak, Brygida Gumieniak, Leszek Mel-
ler, Andrzej Lisiecki, Łukasz Zalewski i Irena Radke. W pierwszym 
wniosku złożonym na początku czerwca do LGD do projektu Działaj 
Lokalnie wystąpiliśmy o zakup nowych urządzeń i wyremontowanie 
już istniejących na placu zabaw. Wnioskowaliśmy o zakup; „bocianiego 
gniazda”, siedziska dla maluszka i ścianki wspinaczkowej oraz zakup 
materiałów potrzebnych do umocowania i remontu starych urządzeń, 
wszystko to na kwotę 6 000,00 zł. Koszt całkowity projektu z wolon-
tariatem opiewa na kwotę 8 800,00 zł . Na w/w działania otrzymali-
śmy dofinansowanie i zgodnie z planem skończymy projekt do końca 
sierpnia. Plac zabaw znajduje się w centrum wsi, na tym placu istnieją 
już; boisko do piłki plażowej, kosz do koszykówki i niekompletny plac 
zabaw dla dzieci. Wszystkie te rzeczy powstały przy dużym zaangażo-
waniu mieszkańców . Na przestrzeni kilku ostatnich lat liczba miesz-
kańców sołectwa wzrosła, powstało duże osiedle domków jednorodzin-
nych w większości młode małżeństwa i jest zapotrzebowanie na tego 
typu inicjatywy.

Turnieju piłki nożnej sołectw – Niewolno
W niedzielę 23 czerwca w Niewolnie odbył się  turniej w ramach 

VI edycji turnieju piłki nożnej sołectw.  Poziom na turniejach jest bar-
dzo wyrównany i walka o półfinały trwała do ostatnich meczy. Do 
półfinału weszły drużyny z Grupy A: Miaty, z gr. B. Niewolno oraz  
z gr. C Trzemżal i Zieleń. Do finału  awansowało Niewolno po zwy-
cięskim meczu z Miatami (2:0) oraz Trzemżal, który zdołał pokonać 
Zieleń 2:1. Mecz finałowy zakończył się wynikiem 2:0 dla gospodarzy  
i tym samym Niewolno zdobyło mistrza turnieju.

Zostali wyróżnieni również zawodnicy, uhonorowani statuetkami od 
sponsorów: Najlepszy zawodnik – Sławomir Kupś Trzemżal (ufundo-
wał Krystian Borucki) Najlepszy bramkarz – Piotr Stablewski Niewol-
no (ufundował ZET Meble Michał Ziętarski) Król strzelców – Dawid 
Włodarczyk Trzemżal (ufundował Grzegorz Koperski).

Nagroda została wręczona także Najlepszemu kibicowi – Pawłowi 
Kuchta  oraz formacji tanecznej „HOP” z Niewolna, która przedstawiła 
swoje układy taneczne podczas meczy. Dziewczynki otrzymały statu-
etkę z rąk przewodniczącego RM Trzemeszna Sławomira Peno.

Podczas turnieju odbył się festyn rodzinny zorganizowany przez 
sołectwo Niewolno przy współpracy OSiR. Podczas festynu gospoda-
rze przygotowali poczęstunek (zupę grochową, bigos, ciasto, chleb ze 
smalcem). Przeprowadzone zostały konkurencje dla najmłodszych oraz 
przejażdżki bryczką. Dostępne były także dmuchane atrakcje.

Magia słów - trening kompetencji społecznych podstawą profilaktyki uzależnieniowej. Warsztaty dla dzieci i rodziców.
W dniach 5-6 czerwca 2017 roku zostały zrealizowane warsztaty dla dzieci z zakresu kompetencji społecznych pod nazwą Magia słów-trening 

kompetencji społecznych podstawą profilaktyki uzależnieniowej. W zajęciach prowadzonych przez specjalistów wzięły udział dzieci z klas 0-3 
Szkoły Podstawowej nr 1 w Trzemesznie. Celem projektu było m.in. kształtowanie właściwych postaw, wskazanie możliwości unikania zagrożeń 
i sposobów radzenia sobie z nim, rozwój umiejętności prospołecznych dziecka. Rezultaty osiągnięto dzięki ciekawym zajęciom z wykorzystaniem 
różnych metod. W czasie warsztatów nie zabrakło form zabawowych, edukacyjno rozwojowych oraz twórczości własnej dzieci. Za pomocą tech-
nik dramy, improwizacji oraz technik plastycznych uczniowie poznali tajniki zasad  funkcjonowania w otaczającej ich społeczności. A magiczne 
słowa: proszę, przepraszam, dziękuję nabrały właściwego znaczenia. Uzupełnieniem do warsztatów dziecięcych były zajęcia dla rodziców o mocy 
asertywności. Warsztaty będą kontynuowane w następnym roku szkolnym i obejmą zainteresowane placówki edukacyjne. 

Projekt realizowany przez Fundację Aktywne Trzemeszno przy wsparciu UrzęduMiejskiego Trzemeszna w ramach projektu Magia słów – tre-
ning kompetencji społecznych podstawą profilaktyki uzależnieniowej.

Festyn w Lubiniu
24 czerwca w Lubiniu odbył się Festyn dla dzieci „Bezpieczne 

wakacje” Na początek dorośli przygotowali inscenizację wiersza 
Juliana Tuwima „Rzepka”. Na festyn zaproszono policjantów któ-
rzy przeprowadzili pogadankę o bezpieczeństwie w trakcie waka-
cji. Przybyli również motocykliści z grupy „Wolni Strzelcy” którzy 
umożliwili przejażdżki swoimi motorami. Już tradycyjnie odbył się 
także konkurs ekologiczny. Wśród innych atrakcji: kącik gastrono-
miczny, malowanie twarzy, bańki, rysowanie itp. Na zakończenie 
dzieci rozegrały mecz z motocyklistami Wygrały po rzutach kar-
nych. Wieczorem nad jeziorem rozpalono ognisko dla mieszkańców 
którzy licznie na nie przybyli.

Dzień Dziecka w Zespole Szkół w Trzemżalu 
1 czerwca 2017 r.

1 czerwca 2017 r. odbył się w naszej szkole  Dzień Dziecka i Spor-
tu połączony z Tygodniem Profilaktyki. Tegorocznemu świętowaniu 
przyświęcało hasło „Zdrowa szkoła bez uzależnień”. Podczas trwa-
nia Tygodnia Profilaktyki odbył się konkurs plastyczny skierowa-
ny do uczniów klas I-III SP a także konkurs wiedzowy dotyczący 
uzależnień, w którym wzięli udział uczniowie klas IV-VI oraz I-III 
gimnazjum (w dwóch kategoriach wiekowych). 

Dzień wcześniej, 31 maja 2017 r. odbył się Turniej Piłki Noż-
nej o Puchar Dyrektora Szkoły Krzysztofa Nowaka. W Tur-
nieju wzięły udział 4 zespoły: MIAMI, LSO Trzemżal, Family 
Team, Sztos.Sędziował pan Jacek Siwa. Zwycięzca została dru-
żyna Family Team. Pierwsze trzy miejsca zostały uhonorowa-
ne medalami. Każdy uczestnik otrzymał drożdżówkę, wodę 
i słodki poczęstunek.Dziękujemy za pomoc w organizacji  
i za słodki poczęstunek panu Łukaszowi Zalewskiemu, sołtysowi 
Niewolna, który ufundował pierwszą nagrodę.

1 czerwca 2017 r. już o 8.00 pan dyrektor Krzysztof No-
wak przywitał wszystkich uczniów składając im życzenia  
z okazji ich święta oraz życząc wspaniałej zabawy. Dzień ten 
wypełniony był wieloma konkursami. Najpierw uczniowie bra-
li udział w konkurencjach sportowo – rekreacyjnych przygo-
towanych dla nich w 3 kategoriach wiekowych: kl. I-III SP, IV 
– VI, I – III gimnazjum. Wszystkie konkurencje odbywały się  
na boisku szkolnym, co wzmacniało wzajemny doping uczniów. Nad 
bezpieczeństwem uczniów czuwali strażacy z Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Trzemżalu – którzy, jak zwykle, o nas pamiętali. W tym 
samym czasie miał miejsce II Szkolny Turniej Szachowy o Puchar 
Dyrektora szkoły. Udział  w nim wzięło łącznie szesnastu zawod-
ników -  po ośmiu ze szkoły podstawowej i gimnazjum.  Uczennice 
kl. III gimnazjum przygotowywały pyszne owocowe sałatki, które 
okazały się znakomitym dodatkiem do śniadanka przygotowane-
go dla wszystkich dzieci przez Radę Rodziców, a składającego się  
z soczku i batonika.

Wzmocnieni słodką przekąską uczniowie brali udział w me-
czach na boisku szkolnym. Następnie odbył się Szkolny Konkurs 
Wiedzy o Sporcie dla uczniów kl. IV – VI, a także  I – III gim-
nazjum. Młodsi uczniowie wzięli udział w konkursie czytelniczym   
pt.,,W krainie baśni i bajek”, który odbył się w bibliotece szkolnej. 
Uczniowie rozwiązywali zagadki, rozpoznawali baśnie i bajki na 
podstawie rekwizytów oraz fragmentów utworów. Chętni uczniowie, 
niezaleznie od wieku,  przygotowali w grupach plakat profilaktyczny  
z hasłem „Zdrowa szkoła bez uzależnień”.

Wszystkie przygotowane przez uczniów prace plastyczne o te-
matyce „Zdrowa szkoła bez uzależnień” zdobią gabinet pedagoga, 
gablotkę pedagoga na korytarzu szkolnym, a także świetlicę szkolną 
przypominając wszystkim uczniom, że nie warto sięgać po używki. 
Dzieci z oddziału  przedszkolnego oraz te z zerówki również wykonały 
plakaty o tematyce dotyczącej uzależnień. Przygotowany przez Radę 
Rodziców grill dodał uczniom kolejnej porcji energii, już tym razem,  
aby odebrać szereg nagród we wszystkich, jakże różnych konkuren-
cjach. Realizacja zadania możliwa była dzięki wsparciu finansowe-
mu ze srodków pochodzących  z budżetu gminy Trzemeszno.
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Darmowa „Noc Marzeń w ZOO” podopiecznych PWD  
w Trzemesznie.:)

To już kolejne nasze spotkanie oko w oko ze zwierzętami w po-
znańskim ogrodzie zoologicznym w ramach sponsorowanej przez 
dyrekcję darmowej, integracyjnej „Nocy Marzeń w ZOO 2017 r.” 
Atrakcje, których doświadczyliśmy można by wymieniać długo. 
Nasi podopieczni, którzy spędzili cały wieczór w Nowym ZOO 
przeżyli z pewnością niezapomnianą przygodę. 

Zwiedzanie ogrodu specjalną kolejką, zabawa na łonie wyjątko-
wej natury, spotkanie wspaniałych mieszkańców ogrodu a także 
smaczny posiłek oraz wiele niespodzianek sprawiły, że poczuliśmy 
się tego dnia bardzo wyjątkowo. Nasza wizyta była także okazją 
do spotkania i integracji z wieloma grupami także osób niepełno-
sprawnych. Cieszymy się także, że gospodarze tego wspaniałego 
miejsca kolejny raz pamiętali o nas i przyjęli całą naszą rozkrzycza-
ną grupę z otwartymi ramionami co spotęgowało fakt wyjątkowości 
wydarzenia. Nowe Zoo w Poznaniu to przecież drugi pod względem 
powierzchni ogród zoologiczny w Polsce więc jak się pewnie do-
myślacie poznać wszystkie zakamarki nie było łatwo a zobaczyć to 
wieczorową porą kiedy zwykle ogród jest zamknięty ujęło wszyst-
kich. Prawdziwa potęga 120 hektarów usytuowanych w lesie, sześć 
olbrzymich stawów a wśród nich słonie, żyrafy, niedźwiedzie, kan-
gury, małpy, lisy, … ach trudno jednym tchem wymienić wszyst-
kich mieszkańców, których poznaliśmy! 

Dziękujemy za wszystko, za słodkie prezenty, za pyszne kiełbaski 
i już dziś cieszymy się na nasze kolejne spotkania. 

To wielki zaszczyt dla nas, że pamiętacie o dzieciach z odległego 
Trzemeszna.

FESTYN RODZINNY CHCEMY ZDROWO ŻYĆ - 
BĘDZIEMY RAZEM DLA ZDROWIA SZYMONKA 

14.06.2017
14 czerwca na boisku Orlik w Trzemesznie, odbył się festyn ro-

dzinny „Chcemy zdrowo żyć”. Podczas festynu promowany był 
zdrowy styl życia: przeprowadzono konkurencje sportowe oraz me-
cze piłki nożnej drużyn składających się z mieszkańców, jednostek 
oraz organizacji działających w gminie. Podczas meczy można było 
obejrzeć występy formacji tanecznych czirliderek z Niewolna oraz  
z SP nr 2. Ponadto najmłodsi mogli skorzystać z darmowych dmu-
chanych atrakcji a starsi z porad fizjoterapeuty oraz masażu. Jednak-
że najważniejszym podczas festynu był nasz mały bohater 7- letni 
Szymon z Trzemeszna chorujący na ostrą białaczkę limfoblastycz-
ną, dla którego odbyła się zbiórka do puszek. Dla Niego rodzice  
i nauczyciele z SP nr 2 zorganizowali dodatkowe atrakcje oraz spon-
sorów. To dla Niego przyjechali motocykliści grupy „ELITE SQU-
AD” i „Wolni strzelcy”. To dla Niego odbyły się pokaz samocho-
dów “Monster Truck” oraz pojazdów firmy “Truck Serwis Jarosław 
Szoszorek”. Dla Niego Ranczo Benonza zorganizowało przejażdżki 
bryczką a strażacy z OSP Trzemeszno przeprowadzili pokaz wozu 
strażackiego. Dla Niego wolontariusze z Poznania malowali twarze 
dzieciom, robili pokazy cyrkowe oraz figurki z balonów a młodzi 
artyści zaprezentowali piosenki przygotowane specjalnie na tą oka-
zję.  Dla Niego w końcu był zorganizowany catering w postaci cia-
sta i grill, przy wsparciu Cukierni „Czas na kawę herbatę” i restau-
racji Czeremcha. Frekwencja oraz pomoc jaką otrzymał Szymon 
przekroczyła nasze najśmielsze oczekiwania. Zdołaliśmy zebrać 
6.122,23 zł. Kwota ta w całości zostanie wpłacona na konto „Pomoc 
dla Szymona”. Dziękujemy za udział w festynie i za pomoc udzie-
loną Szymonkowi Organizator festynu: Urząd Miejski Trzemeszna, 
Stowarzyszenie TERAZ, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Trzemesz-
nie, SP nr w Trzemesznie.

Sponsorzy: Cukiernia Czas na kawę herbatę, Truck Servis Ja-
rosław Szoszorek, Antmel Truck Serwis Małgorzata Szoszorek, 
Plantrem, Poltrans, Sklep Maja, Fiku-Miku, Czeremcha, Ranczo 
Benonza, Miłośnicy motocykli z Jastrzębowo oraz Wolni Strzelcy, 
Walczak Zygmunt Schody Drewniane, Majster, Lech Iwona Gry-
gier-Zwolińska, OSP Trzemeszno. Zbiórkę przeprowadziło Stowa-
rzyszenie TERAZ. Festyn współfinansowany był ze środków otrzy-
manych od Gminy Trzemeszno w ramach wsparcia realizacji zadań 
publicznych w zakresie: Ochrony i promocji zdrowia.

9 czerwca br odbyła się w Centrum Konferencyjnym Magnolia, 
VIII edycja Międzypowiatowego Konkursu Klubów Seniora „My 
Seniorzy zawsze młodzi”organizowanego przez Dom Kultury  
w Trzemesznie. Uroczystego otwarcia konkursu dokonali: Krzysz-
tof Dereziński Burmistrz Trzemeszna oraz Sławomir Peno Prze-
wodniczący Rady Miejskiej Trzemeszna. W przeglądzie wzięło 
udział 16 zespołów: Ferajna z Trzemeszna, Złoty Wiek z Janikowa, 
Wrzos z Barcina, Złoty Liść z Trzemeszna, Tulipan z Konina, Po-
widzanki z Powidza, Kalina z Chabska, Wylatowianki z Wylatowa, 
Uśmiech z Janowca Wlkp., Radość z Jezior Wielkich, Jutrzenka  
z Konina, Złota Jesień z Kostrzynia, My Młodzi z Witkowa, Tulipan 
z Łabiszyna, Wrzos z Rojewa, Sukces z Piły.

Jury w składzie” Krystyna Polachowska, Jadwiga Bosiacka, Mi-
rosław Świerkot, Włodzimierz Losik przyznało następujące nagro-
dy i wyróżnienia:

kategoria – zespoły wokalne:
1 „Złoty Wiek” Janikowo
2 „Ferajna” Trzemeszno
3 „Wrzos” Barcin
Wyróżnienie: „Złoty Liść” Trzemeszno
Kategoria – zespoły wokalno-instrumentalne
1 „Jutrzenka” Konin
2 „My młodzi” Witkowo
3 „Złota jesień” Kostrzyn
Wyróżnienie: „Radość” Jeziora Wielkie
„Sukces” Piła
Laureatom nagrody i puchary wręczyli Sławomir Peno Przewod-

niczący Rady Miejskiej Trzemeszna oraz Mariusz Zieliński Dyrek-
tor Domu Kultury w Trzemesznie.

VIII Międzypowiatowy Konkurs Klubów Seniora
Sukcesy naszych Seniorów
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Spis absolwentów Gimnazjum w Trzemesznie - 2017 r.

III A – wychowawca p. K. Wynarowicz
Gromelski Mikołaj, Grudzień Daniel, Hanczewski Patryk, Kirszner Marta, 
Kuś Katarzyna, Liberkowska Oliwia, Maciński Eryk, Michalak Błażej, 

Piotrowicz Arkadiusz, Radacz Eryk, Skotarczak Magdalena, Sosiński Tomasz, 
Stojek Bartosz, Strzeżyńska Żaneta, Woźniak Mateusz, Zaręba Weronika

III B – wychowawca p. A. Nowicka
Błaczkowska Marta, Cieślak Wiktoria, Ciszak Alan, Czarnecki Kacper, 

Dziel Wiktoria, Ferenc Sebastian, Grobelski Michał, Hęćka Bartosz, Kacz-
marek Oliwier, Kaniasty Michał, Kasprzyk Zuzanna, Kiełpiński Krzesimir, 

Kwapich Marika, Liberkowski Bartosz, Lubińska Paulina, Michalak Martyna, 
Powała Wiktoria, Przybysz Filip, Sobański Bartosz, Walkowska Zuzanna, 

Wesołowska Magdalena, Wieczorek Klaudia

Klasa 3 A z wychowawcą Klasa 3 B z wychowawcą

III C – wychowawca p. D. Kaniewska
Bloch Agata, Bruk Amadeusz, Dobruchowska Aleksandra, Gaca Paulina, 

Głowski Dariusz, Jankowska Jessica, Jankowska Natali, Kłysz Julia, Kończal 
Agnieszka, Korzycki Mikołaj, Kozanecki Jakub, Kronowiecka Kinga, Kuś 

Kacper, Naręgowska Jagoda, Sarnowski Patryk, Sęk Jakub, Stachowiak 
Marcelina, Wasilewska Oliwia, Wełnogórski Kamil, Wojciechowski Łukasz, 

Wojtaszewski Filip, Zamiara Zuzanna, Zielińska Zuzanna

III D – wychowawca – p. M. Paczkowska
Czarny Michał, Czerwiec Martyna, Ficer Wanessa, Gaca Patryk, Gerke 

Julia, Grzegorek Krzysztof, Kamińska Agata, Kilian Bartosz, Kluzek Do-
minika, Kowalski Mateusz, Kubiak Oliwier, Kujawa Aleksandra, Kurtysiak 
Paweł, Magnes Szymon, Marchlewicz Zuzanna, Mulżyński Bartosz, Pióro 

Mateusz, Schrama Sandra, Statkiewicz Wioletta, Wilgosz Aleksandra, Witek 
Maciej, Ziemiński Łukasz

Klasa 3 C z wychowawcą Klasa 3 D z wychowawcą

III E – wychowawca p. A. Kaczmarek
Czarnecki Mikołaj, Ficer Kacper, Firek Małgorzata, Graczyk Kacper, Grzechowiak Daniel, 

Grześkowiak Nicole, Hołoga Natalia, Józefiak Oliwia, Kania Miłosz, Kuchta Bartosz, Majchrzak 
Sandra, Molicki Jakub, Napieralska Jagoda, Pawlaczyk Liwia, Płociński Kacper, Stepaniak Julia, 

Wyrkowski Kacper

Klasa 3 E z wychowawcą

Dzień Europejski, czyli Unia i jej członkowie
1.06.2017r. w hali widowiskowo-sportowej w Trzemesznie odbył 

się Dzień Europejski. Pod kierunkiem nauczycieli języków obcych 
i wychowawców przygotowany on został przez 11 klas trzemeszeń-
skiego gimnazjum. Każda klasa reprezentowała inny kraj, a były 
to: Grecja, Włochy, Niemcy, Holandia, Irlandia, Dania, Hiszpania, 
Portugalia, Wielka Brytania, Francja i Polska. Przygotowane pre-
zentacje krajów były bardzo różnorodne i ciekawe. Nie zabrakło 
elementów muzycznych i tanecznych. Podczas dziesięciominuto-
wej przerwy pomiędzy prezentacjami przedstawiciele każdej z klas 
wzięli udział w dwóch quizach: językowym i z wiedzy o Unii Euro-
pejskiej. Oczekiwanie na wyniki zmagań umiliły  występy wokalne 
Oli Kujawy z IIID, Marty Błaczkowskiej i i Magdaleny Wesołow-
skiej z IIIB oraz Natalii Jankowskiej i Zuzanny Zielińskiej z IIIC.

Zwycięzcami Dnia Europejskiego została klasa III D ( Włochy), 
drugie miejsce przypadło klasie II D ( Wielka Brytania), natomiast 
miejsce trzecie zajęła  III B (Grecja). Pamiątkowe dyplomy wrę-
czyli pani Dyrektor Danuta Derezińska wraz z panem Dyrektorem 
Sławomirem Kupsiem.  W związku z tym, że 1 czerwca to Dzień 
Dziecka, rodzice ufundowali wszystkim lody.
Czas wycieczek

Maj i czerwiec to tradycyjnie czas wycieczek. Już 17 maja  
na 4 dni w Karkonosze i do Pragi pojechali uczniowie klas I A,B i C.  
31 maja klasy II B i C  z koleżanką i kolegami z II E i III A przez trzy 
dni zwiedzali Trójmiasto. 7 czerwca do Krakowa i Energylandii  
w Zatorze pojechali uczniowie klasy II D, III  C i E.

13 czerwca 2017r. uczestnicy projektu „Ku pokrzepieniu serc” 
udali się na wycieczkę do Oblęgorka i Kielc. Wyjazd był nagrodą 
za zajęcie I miejsca w konkursie o zasięgu powiatowym zorganizo-
wanym przez Stowarzyszenie Ziemia Gnieźnieńska we współpracy  
z Zespołem Szkół w Niechanowie. Ponadto kilka klas  
w czerwcu poznawało miejsca związane z początkami pol-
skiej państwowości ( Gniezno i Ostrów Lednicki) na wy-
cieczkach zorganizowanych przez nauczyciela historii  
p. S. Płanetę.
Sukcesy matematyczne

  Dnia 12 czerwca 2017r. nauczyciele matematyki w Gimnazjum 
w Trzemesznie zorganizowali dwa konkursy matematyczne. Do ry-
walizacji w XIII edycji gminnego konkursu o tytuł Mistrza Mate-
matyki klas pierwszych stanęło 12 uczniów, którzy do rozwiązania 
mieli 11 zadań. Zwycięzcą został Mikołaj Wiśniewski z klasy I C 
Gimnazjum w Trzemesznie. Klasy drugie rozwiązywały zadania w 
zespołach czteroosobowych, biorąc udział w XIV Gminnym Ma-
ratonie Matematycznym. Do zmagań z matematyką zgłosiło się  
7 zespołów. Najlepszym okazał się zespół klasy II C Gimnazjum 
w Trzemesznie, drugie miejsce zajęła klasa II D, a trzecie repre-
zentacja Gimnazjum w Trzemżalu. 23 maja odbył się finał szkol-
nego konkursu SUDOKU. Uczestniczyli w nim uczniowie, którzy 
rozwiązując, raz w miesiącu, od grudnia 2016r. do kwietnia 2017r., 
zadania SUDOKU o trzech stopniach trudności (łatwy, średni, trud-
ny). Finałowa „dwunastka” zmagała się, przez 60 minut z trzema 
zadaniami SUDOKU. Mistrzem SUDOKU została Patrycja Bagiń-
ska – uczennica klasy II B. Drugie miejsce przypadło Wiktorii Dziel 
– uczennicy klasy III B i Mikołajowi Wiśniewskiemu – uczniowi 
klasy I C.  Trzecie miejsce Mikołajowi Korzyckiemu z klasy III 
C. Tuż za podium znalazła się Jagoda Naręgowska z klasy III C.  
W Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangur” Mi-
chał Grobelski z III B uzyskał wyróżnienie.
Festiwal Projektów

Również w czerwcu odbyła się edycja wiosenna Festiwalu Pro-
jektów. Tym razem wyniki swojej ponad dwumiesięcznej pracy pre-
zentowało 11 grup projektowych. Zarówno sposoby prezentacji jak 
i tematyka były bardzo różne. Związane były ze sportem, ekologią, 
zdrowym odżywianiem, fotografią,  historią czy literaturą.

Podsumowanie całorocznej rywalizacji
Od wielu lat w naszej szkole odbywają się liczne konkursy 

związane z całoroczną rywalizacją. Już po raz czternasty podsu-
mowano Międzyklasowe Współzawodnictwo Sportowe. W tym 
roku najlepsza okazała się klasa III B, uczniowie której wzięli 
udział we wszystkich zaproponowanych formach sportowej za-
bawy i zebrali 127 punktów. Na drugim miejscu uplasowała się 
równie aktywna klasa III C, gromadząc na swoim koncie 94 punk-
ty. Trzecia lokata przypadła w udziale klasie II D, która zdobyła  
91 punktów. Najlepsze drużyny otrzymały z rąk Dyrektora Sła-
womira Kupsia pamiątkowe puchary. Wręczono też okoliczno-
ściowe dyplomy. Wybrano i nagrodzono słodkimi upominkami 
najlepszych zawodników w poszczególnych turniejach.

Od kilku lat nasza szkoła otrzymuje tytuł „Ekolidera”. Gimna-
zjaliści rywalizują w zbiórce surowców wtórnych. W tym roku 
pierwsze miejsce w rywalizacji przypadło klasie II C, drugie II D, 
a trzecie II B. Najlepsi „zbieracze” zostali nagrodzeni atrakcyjny-
mi upominkami, a najlepszy z najlepszych – Kacper Labuda z II C 
otrzymał tablet. W nagrodę za wielkie zaangażowanie w działal-
ność ekologiczną dwoje uczniów z klasy III D Z. Marchlewicz i D. 
Witek  w październiku pojedzie do Niemiec i Holandii.

„Świętujemy z Klasą” to kolejny całoroczny konkurs mający na 
celu rozwijanie umiejętności współdziałania, współodpowiedzial-
ności i pracy w grupie. W jego ramach odbyło się w tym roku 
szkolnym 10 konkursów. W całorocznej rywalizacji zwyciężyła 
klasa II D, drugie miejsce zajęła III B, a trzecie II B.

Ze świadectwami na wakacje
23 czerwca o godzinie 9.00  uroczyście zakończyli  rok szkolny  

uczniowie klas pierwszych i drugich. W sali gimnastycznej ZSO-
iZ świadectwa z wyróżnieniem oraz liczne nagrody za sukcesy  
w różnych dziedzinach z rąk dyrektora otrzymali najlepsi ucznio-
wie. Następnie odbyły się spotkania z wychowawcami w klasach, 
gdzie wręczono pozostałe świadectwa. 

Uroczystość ukończenia gimnazjum przez trzecioklasistów 
odbyła się o godzinie 12.00 w auli. Po ślubowaniu i przemówie-
niach zaproszonych gości wręczono świadectwa, nagrody, listy 
gratulacyjne i podziękowania. Uhonorowano także „Przyjaciół 
Szkoły”. Na zakończenie absolwenci przedstawili program arty-
styczny przygotowany pod kierunkiem p. D. Kaniewskiej i p.M. 
Paczkowskiej.

Redakcja: J. Durlak, K. Lis, M. Wiśniewski, K. Kuś, O. Liber-
kowska, W. Zaręba, opiekun I. Łaniecka-v. Gierschewski.
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„Czytanie zbliża”
XVI Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom.

Już o wielu lat w Przedszkolu nr 2 im Misia Uszatka w Trze-
mesznie, organizowany jest Dzień Bajki w ramach akcji Cała Pol-
ska czyta Dzieciom . Ten szczególny dzień jest ściśle związany  
z Ogólnopolskim Tygodniem Czytania Dzieciom. Tegoroczny 
Dzień Bajki obchodziliśmy  5 czerwca. Zgodnie z naszą tradycją, 
każdego roku czytamy utwory wybranego autora. Realizując  hasło 
tegorocznego XVI Tygodnia Głośnego Czytania Dzieciom  „Czyta-
nie zbliża” wybraliśmy utwory Ludwika Jerzego Kerna. Zadaniem 
dzieci było  przyjść tego dnia do przedszkola,  przebranym za postać 
z polskiej bajki. Początkowo to zadanie  dostarczało dzieciom wiele 
trudności, ale po głębszym zastanowieniu okazało się bardzo proste 
do zrealizowania. W przedszkolu gościli: Koziołek Matołek, Bolek  
i Lolek, Smok Wawelski i jego dzielny Kucharz, Szewczyk Dratew-
ka, tajemniczy Don Pedro, Grześ, Kot w butach, Jacek i Agatka, 
sierotka Marysia, Zosia Samosia, Krasnoludki, Rycerze, Królowie                         
i wiele innych postaci.  Dzieci wysłuchały wierszy:  „Żyrafa u foto-
grafa”, „Dwa jeże” czytanych przez Karolinę Białek, Agatę Kowa-
lewską, Magdalenę van Brenk i Stanisława Czerniaka. W dalszej 
części spotkania panie: dyrektor - Lucyna Korzycka i wychowaw-
czynie- Kamila Kachniarz, Ewelina Stablewska i Angelika Mrocz-
kowska,  przeczytały fragmenty książki pt.: „Proszę słonia”.   Dzieci 
poznały przygody małego Pinia i jego rodziców. Po wysłuchaniu                
utworu  wszystkie dzieci złożyły uroczyste ślubowanie małego 
czytelnika i otrzymały Dyplom Pasowania na Czytelnika. Stałym 
punktem Dnia Bajki jest przemarsz bajkowym korowodem ulica-
mi miasta i zachęcanie mieszkańców do codziennego obcowania z 
książką. Pogoda pozwoliła nam zrealizować również ten punkt na-
szej uroczystości. Z kolorowymi motylkami – symbolem akcji Cała 
Polska czyta Dzieciom , przeszliśmy ulicami zachęcając dorosłych  
i dzieci do sięgania po książkę, ponieważ tak jak powiedziała Wisła-
wa Szymborska: „Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką 
sobie ludzkość wymyśliła”.

Małgorzata Winiarska

„Żyjmy zdrowo  na sportowo”
-  Festyn Rodzinny u Uszatka.

Festyn rodzinny zapisał się na stałe wśród imprez organizowanych 
w Przedszkolu nr 2 im. Misia Uszatka w Trzemesznie i jest bardzo 
lubiany przez rodziców i dzieci. 2 czerwca w ogrodzie przedszkol-
nym odbył się coroczny XIII Festyn Rodzinny „Żyjmy zdrowo na 
sportowo”. Celem imprezy było zachęcanie rodziców do wspólnych 
zabaw ze swoimi dziećmi, a także dostarczenie uczestnikom festynu 
wielu okazji do radości, śmiechu i dobrego nastroju. Podczas tego-
rocznego festynu wśród zabaw dominowały „zabawy spod trzepa-
ka”. Pogoda również nam sprzyjała.  Uczestników  festynu powitała 
dyrektor Przedszkola Lucyna Korzycka życząc wszystkim  udanej 
zabawy  i niezapomnianych wrażeń. Pani dyrektor podziękowała 
fundatorom nagród dla dzieci i przedstawicielom Rady Rodziców, 
którzy byli współorganizatorami wiosennego festynu. Nagrody dla 
dzieci biorących udział w konkursach i zabawach ufundowali: Euro 
Bank, Bank Polski i Starostwo Powiatowe. Za wszystkie przekazane 
upominki bardzo gorąco dziękujemy.   Na początek kadra pedago-
giczna przygotowała niespodziankę dla dzieci, były to dwa układy 
taneczne: „Walc Bolka i Lolka” i „Walc integracyjny”. Następnie 
na scenie wystąpiły dzieci z grup „Kruczki” – Martynka Zaparu-
cha, Maciej Szczepankiewicz, Kacper Józefiak, Agata Popielarz   
i „Uszatki” – Magdalena Van Brenk, Karolina Białek , Jessica Grze-
gorska, Anna Kronowiecka, Nadia Galus, uczęszczające na  dodat-
kowe zajęcia umuzykalniające, zagrały  na dzwonkach następujące 
utwory: „Ta Dorotka”,  „Kurki trzy”, „My jesteśmy krasnoludki”, 
„Mam chusteczkę”, „Wlazł kotek”  . Na scenie  wystąpili także lau-
reaci  XXII Konkursu Piosenki Przedszkolaków „Czerwonak 2017” 
: Julia Jagła zaśpiewała piosenkę „Laleczka z saskiej porcelany”, 
Agata Kowalewska wykonała piosenkę „Bursztynek” i Szymon 
Nowicki zaprezentował piosenkę „Idziemy do ZOO”.  Kończąc 
program artystyczny dzieci z grupy „Uszatki” zaprezentowały trzy 
tańce ludowe: „Wróblanka”, „Szot”, „Koziorajka”. Po części arty-
stycznej rozegrano  konkurencje sportowe. Dzieci wraz z rodzicami 
pokonywały tor przeszkód, brały udział w wyścigach w workach, 
bawiły się w gąski, gąski do domu, skakały w chłopka i w klasy,  
a także brały udział w zabawie przy muzyce. Mali artyści plastycy 
mogli zaprezentować swoje zdolności podczas zadania „Malowanie 
na parkanie- Zabawy spod trzepaka”. Wspaniałe obrazy ozdobiły 
parkan przedszkola.  Nie zabrakło również kolorowych baloników, 
z których dzieci mogły wyczarowywać przeróżne zwierzęta. Jak 
na festynie z przed lat, nie zabrakło również waty cukrowej, która 
cieszyła się ogromnym powodzeniem zarówno wśród dzieci  i doro-
słych, którzy wspominali smak dzieciństwa. Festyn mógł się odbyć 
dzięki  ogromnemu zaangażowaniu rodziców, którzy przygotowali 
poczęstunek dla wszystkich. Uczestnicy festynu zajadali się prze-
pysznymi kiełbaskami z grilla, oraz słodkimi przekąskami. Ogrom-
nym powodzeniem cieszyły się napoje  owocowe i woda mineralna.  
Wspólna zabawa dostarczyła wszystkim wiele radości i z pewnością 
na długo pozostanie w pamięci dzieci i dorosłych. I każdy uczestnik 
festynu zapamięta nasze hasło „Uśmiech, humor i zabawa to jest 
najważniejsza sprawa”.        

 Małgorzata Winiarska

 50 lat po maturze wrócili do szkoły 
W piątek 2 czerwca w Liceum Ogólnokształcącym w Trzemesz-

nie im. Michała Kosmowskiego odbyło się spotkanie maturzystów 
z 1967roku. Na jubileuszowy zjazd przyjechało 18 osób z 40-osobo-
wej klasy, organizatorem zjazdu był Adam Morawski. Na zjeździe 
nie zabrakło wychowawczyni klasy – Stanisławy Szymańskiej oraz 
nauczycieli: Anny Mackiewicz, Władysława Derezińskiego i Bole-
sława Święciechowskiego.

Spotkanie rozpoczęto od zwiedzania szkoły wraz z izbą tradycji. 
Następnie maturzyści uczestniczyli we mszy świętej w pobliskiej 
bazylice, którą odprawił w intencji swych kolegów ze szkolnej ławy, 
ksiądz Zenon Lewandowski proboszcz mogileńskiej fary. Wzrusza-
jącym momentem było wypuszczenie gołębi pokoju na dziedzińcu 
bazyliki. Absolwenci odwiedzili także cmentarz parafialny, gdzie 
złożyli kwiaty na grobach nauczycieli. Ponieważ wśród uczestni-
ków zjazdu nie zabrakło absolwentów, którzy mieszkali w inter-
nacie w czasie nauki w trzemeszeńskim liceum, postanowiono od-
wiedzić także i ten budynek. Obecnie znajduje się w nim Zespół 
Placówek Wsparcia Rodziny ”Droga do Domu”. Po emocjonują-
cym zwiedzaniu absolwenci spotkali się w restauracji ”Magnolia”,  
gdzie mogli podzielić się swoimi wrażeniami i wspomnieniami. 

Zawody wędkarskie i piknik z okazji Dnia Dziecka
W dniu 03.06.2017 r. Stowarzyszenie Wędkarskie „ Złoty Lin” 

zorganizowało zawody wędkarskie i piknik z okazji Dnia Dziecka 
w ramach projektu ,, Dzieci i Młodzież z wędką na ryby” finanso-
wanego ze środków budżetu Starostwa Powiatowego w Gnieźnie. 
W zawodach brało udział 32 zawodników. Podczas tych zawodów 
odwiedzili nas  pracownicy Starostwa Powiatowego w Gnieźnie - 
pani Magdalena Musiałowicz  ( dyrektor Wydziału Ochrony Środo-
wiska ) oraz pan Marcin Makohoński  ( dyrektor Wydziału Kultury, 
Sporu, Turystyki i Promocji ), którzy byli zachwyceni organizacją 
oraz dużą frekwencją.  Po dwu godzinnym wędkowaniu uczestnicy 
zawodów posili się grochówką, a następnie mieli okazję  uczestni-
czyć w  pokazie gościa specjalnego - Kamila Pochylskiego  (członka  
kadry U25 ), który zaprezentował fachowe  przygotowanie zanęty 
oraz łowienie tyczką 13 m. Kolejne atrakcje, które czekały tego dnia 
na najmłodszych wędkarzy to: konkurs łowienia rybek na czas w 
basenie, konkurs rzutu sztuczną przynętą do celu oraz przejażdżka 
bryczką.  Na zakończenie prezes stowarzyszenia Andrzej Lisiec-
ki odczytał wyniki i wręczył: dyplomy, medale, puchary, nagrody 
rzeczowe.  Podziękował także osobom,  które były zaangażowane 
podczas zawodów i pikniku: sędziom Andrzejowi Górnemu, Ra-
fałowi Boćkowi, Maciejowi Krencowi, paniom Joannie Lisieckiej, 
Elżbiecie Pawlaczyk, Małgorzacie Lisieckiej, które dbały o żołądki 
uczestników, panu Rafałowi Pawlaczykowi i Ryszardowi Rosłańco-
wi, Jarosławowi Maćkowiakowi za przygotowanie terenu do zawo-
dów i pikniku oraz sponsorom za wsparcie: Starostwo Powiatowe 
w Gnieźnie, Fundacja Jaxon, Ośrodek Wypoczynkowy Jutrzenka  
z Gołąbek, Sklep wędkarski Lemur z Gniezna, Gospodarstwo Ry-
backie  Łysinin, Kret-Pol Krzysztof Słowik .  

Na koniec prezes zaprosił wszystkich na wspólne pieczenie kieł-
basek przy ognisku. 

SPŁAWIKOWE ZAWODY WĘDKARSKIE
Stowarzyszenie wędkarskie „Złoty lin”odniosło kolejny sukces 

-w dniu 24.06.2017 r. w  spławikowych zawodach wędkarskich   
o puchar prezesa Stowarzyszenia Wędkarskiego Złoty Lin Andrzeja 
Lisieckiego uczestniczyło aż 50 zawodników. Zawody sędziowali 
Andrzej Lisiecki i Przemysław Bartz. Zawodnicy rywalizowali w 
czterech kategoriach.  Najlepsza  trójka w danej kategorii otrzymała  
puchary, medale i nagrody rzeczowe. Po odczytaniu wyników węd-
karze  uczestniczyli  w pieczeniu kiełbasek przy ognisku. Na koniec 
prezes stowarzyszenia podziękował osobom,  które przyczyniły się 
do organizacji zawodów: Urząd Gminy w Trzemesznie, prezesowi 
Gospodarstwa Rybackiego w Łysinnie Henrykowi Sobolewskiemu 
(użyczył bezpłatnie jezioro na czas trwania zawodów ), dyrektorowi 
OSiR Mariuszowi Kowalczykowi, oraz sołtysowi Niewolna Łuka-
szowi Zalewskiemu. Zawody finansowane ze środków budżetu gmi-
ny z projektu „ Wędkować Każdy Może” - cykl zawodów. Zarząd  
i członkowie stowarzyszenia zapraszają na kolejne otwarte zawody, 
które odbędą się 16.07.2017 r. .
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ULOTKA
KRÓTKIE SPIeCIE 

prawie wakacyjne
9.06 – wyjazd wolontariuszy do Sulejówka w celu pomocy przy organiza-
cji Biegu  im. Marszałka Piłsudskiego
13.06 – wycieczka kl. IIa na Ostrów Lednicki połączona z lekcją muze-
alną dotyczącą początków państwa polskiego
14.06 – wycieczka dydaktyczna kl. Ia i IIa do Poznania
21.06 – Dzień sportu
23. 06 – uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/2017

SKŁAD REDAKCJI: J. Dzimian, O. Jasudowicz, J. Pałucki, K. Ście-
pura, K. Wąsowicz. Opiekun – M. Ciechorska

Idź i kochaj! 
Pod takim hasłem 3 czerwca odbywało się XXI Spotkanie 

Młodych na Lednicy. Wśród 70 tys. pielgrzymów przybyłych 
pod Bramę - Rybę nie mogło zabraknąć i uczniów naszej Szko-
ły. W tym roku każdy wchodząc na Lednickie Pola, otrzymał 
puzzle – symbol spotkania oraz różaniec i świecę – symbol 
światła i pokoju, a podczas homilii wygłoszonej przez bpa Ry-
sia mógł usłyszeć, że aby realizować hasło tegorocznej Led-
nicy, potrzeba samemu zostać obdarowanym miłością, trzeba 
też tworzyć Kościół, który za pomocą Ducha Świętego będzie 
otwarty na każdego człowieka.  Atmosfera towarzysząca piel-
grzymom na Polach Lednickich była nie do opisania. Pomimo 
skwaru lejącego się z nieba, każdy miał  tyle sił, aby razem 
z innymi wychwalać Pana Boga tańcem i śpiewem. Pieśni 
Lednickiego zespołu „Siewcy Lednicy” tradycyjnie bardzo 
szybko „wpadły w ucho”. Każdy, według powiedzenia ojca 
Wojciecha Prusa, prowadzącego Spotkanie Młodych, „ko-
chani, jesteście bardzo kochani”, czuł się  bardzo kochanym 
i potrzebnym. Nikt  też nie wyjechał bez zawarcia nowych 
znajomości. Ci, którzy wzięli udział w lednickim Spotkaniu 
Młodych, na pewno powrócą tam za rok, bowiem nigdzie in-
dziej nie można znaleźć tylu ludzi pragnących dobra dla dru-
giego człowieka -  w tym roku nie pozostaje im nic innego  
jak tylko…  iść i kochać!

 Młodzi o demokracji
8 czerwca w Poznaniu odbyła się uroczysta gala podsu-

mowująca V edycję konkursu wiedzy o prawie „XX-lecie 
Konstytucji RP-2017” połączona z debatą konstytucyjną 
„Rzeczpospolita jako dobro wspólne wszystkich obywate-
li”. Na uroczystość zaproszono gości specjalnych:
- Panią prof. Hannę Suchocką (w latach 1992–1993 Pre-
zes Rady Ministrów, Ambasador RP w Watykanie w 
latach 2001–2013)
- Pana dr. Ryszarda Balickiego (Katedra Prawa Konsty-
tucyjnego Uniwersytetu Wrocławskiego)
-     Pana prof. Wojciecha Łączkowskiego (prof. UAM  
w stanie spoczynku, sędzia Trybunału Konstytucyjnego 
w latach 1990–1998)
- Pana prof. Sławomira Patyrę (Katedra Prawa Konsty-
tucyjnego Uniwersytetu Marii Skłodowskiej – Curie  w 
Lublinie).

 Warto zaznaczyć, iż gala miała akcent trzemeszeński, 
bowiem  nagrodzony został uczeń naszej Szkoły – Jakub 
Kubicki z klasy IIa, którego  zapamiętano również dzięki 
patriotycznemu napisowi na koszulce. Opiekunem Kuby 
był Pan Piotr Zieliński. Gratulujemy zdolnemu koledze   
i jego opiekunowi.

Druga część, czyli debata konstytucyjna, stała się bar-
dzo interesująca, gdyż stworzono nam – uczestnikom – 
możliwość zadawania pytań. Dotyczyły one, między inny-
mi,  wartości demokracji dla młodych obywateli. Debata 
uświadomiła nam, jak ważne jest zaangażowanie się każ-
dego z nas w życie społeczne. 

PRIMUS INTER PARES
23 czerwca zabrzmiał dla nas ostatni dzwonek,  który zakończył 
rok szkolny 2016/2017. Wielu uczniów zapewne jest zadowolo-
nych ze swoich wyników  w nauce i ocen na świadectwach, ale są 
wśród nas i tacy,  którzy  zasłużyli na najwyższe laury, bowiem 
otrzymali świadectwa z wyróżnieniem:

klasa I LO:
- Wąsowicz Kamila – 5,31
- Hanczewski Aleksander – 4,75
klasa II LO:
- Matuszyński Igor – 5,56
- Kirszner Klaudia – 5,45
- Harłożyński Hubert – 5,38
- Figaj Julia – 5, 18
- Kamyszek Ilona – 5,09
- Jatczak Zuzanna – 5,00
- Borys Mikołaj – 4,78
- Jankowski Bartosz – 4,78
klasa II ZSZ
- Wesołowska Natalia – 5,13
- Kubasiak Klaudia – 5,00

Godnym odnotowania są również wszelkie zasługi naszych ko-
leżanek i kolegów, o czym informowały wpisy na świadectwach:

Klasa I LO:
Andrzejewski Marcin: Wolontariat – przynależność do Związku 
Strzeleckiego „Strzelec” Rzeczpospolitej Polskiej,
Dzimian Jan: Udział w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy 
Biblijnej, Udział w Olimpiadzie Teologii Kościoła Katolickiego, 
Udział w konkursie organizowanym przez IPN „Bóg, Honor 
i Ojczyzna – wartości polskiego ziemiaństwa”, Wolontariat 
– pomoc w organizacji Biegu im. Marszałka Piłsudskiego w 
Sulejówku  i WOŚP,
Hanczewski Aleksander: IV miejsce w Trójboju Sportowo – 
Obronnym im. H. Cegielskiego w Rogoźnie, Udział w konkur-
sie organizowanym przez IPN „Bóg, Honor i Ojczyzna – warto-
ści polskiego ziemiaństwa”,
Jasudowicz Oktawian: Udział w konkursie organizowanym 
przez IPN „Bóg, Honor i Ojczyzna – wartości polskiego zie-
miaństwa”,
Jędrzejczak Natalia: Wolontariat – pomoc w organizacji Biegu 
im. Marszałka Piłsudskiego w Sulejówku,
Pietraszak Weronika: Wolontariat – pomoc w organizacji Biegu 
im. Marszałka Piłsudskiego w Sulejówku,
Simoni Klaudia: Wolontariat – pomoc w organizacji GP Trze-
meszna w biegach i WOŚP
Stepaniak Artur: IV miejsce w Trójboju Sportowo – Obronnym 
im. H. Cegielskiego w Rogoźnie,
Ściepura Kamila: III miejsce w II Ogólnopolskim Konkursie 
Matematyk Geogebra MaGIK organizowanym przez War-
szawskie Centrum Geogebry przy SWPS. Udział w konkursie 
organizowanym przez IPN „Bóg, Honor i Ojczyzna – wartości 
polskiego ziemiaństwa”, Wolontariat – pomoc w organizacji 
Biegu im. Marszałka Piłsudskiego w Sulejówku  i GP Trze-
meszna w biegach,
Śramski Damian: Udział w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy 
Biblijnej, Udział w Olimpiadzie Teologii Kościoła Katolickiego, 
Wolontariat – pomoc w organizacji Biegu im. Marszałka Piłsud-
skiego w Sulejówku,
Wąsowicz Kamila: Udział w V finale Konkursu Wiedzy o Pra-
wie w Poznaniu, Udział w konkursie organizowanym przez IPN 
„Bóg, Honor i Ojczyzna – wartości polskiego ziemiaństwa”, 
Wolontariat – pomoc w organizacji Biegu im. Marszałka Piłsud-
skiego w Sulejówku  i GP Trzemeszna w biegach,

Klasa IILO:
Figaj Julia:
- Udział w VI Maratonie Chemicznym,
Harłożyński Hubert:
- III miejsce w II Ogólnopolskim Konkursie Matematyk Geo-
gebra MaGIK organizowanym przez Warszawskie Centrum 
Geogebry przy SWPS,
Kirszner Klaudia: Finalistka Państwowego Konkursu Ekolo-
gicznego 2017, Udział w VI Maratonie Chemicznym, Wolonta-
riat – pomoc w organizacji Biegu im. Marszałka Piłsudskiego  
w Sulejówku,
Kubalski Adam: Udział w etapie wojewódzkim Olimpiady 
Historycznej 2017,
Kubicki Jakub: Wyróżnienie w Regionalnym Konkursie Wie-

dzy o Prawie 2017, 
Matuszyński Igor: Udział w VI Maratonie Chemicznym,
Surówka Oskar: III miejsce w IV edycji Wielkopolskiego Kon-
kursu „Supermatematyk”,
Wieliński Hubert: IV miejsce w Trójboju Sportowo – Obronnym 
im. H. Cegielskiego w Rogoźnie

Klasa I ZSZ:
Głowacka Daria: II miejsce drużynowo w Konkursie Widzy  
o Życiu i działalności Hipolita Cegielskiego,
Kłysz Dominika: I miejsce indywidualnie w Konkursie Widzy  
o Życiu i działalności Hipolita Cegielskiego,
Oświęcimska Joanna: II miejsce drużynowo w Konkursie Widzy 
o Życiu i działalności Hipolita Cegielskiego,
Szczepańska Agata: II miejsce drużynowo w Konkursie Widzy  
o Życiu i działalności Hipolita Cegielskiego,
Sommer Lidia: Wolontariat – WOŚP.

Przy okazji warto przypomnieć również najwyższe średnie i wpi-
sy na świadectwach w III klasach LO:
Najwyższe średnie:
Czarnecka Magdalena – 5,31
Woźniak Jagoda – 5,25
Adamski Karol – 5,23
Wyrkowski Julian – 5,06
Walczak Krystian – 5,05

Wpisy na świadectwa:
Lisiecki Amadeusz: III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Fil-
mów Dokumentalnych im. Braci Hulewiczów, Laureat Ogólnopol-
skiego Konkursu Filmowego „Klaps”, Laureat Ogólnopolskiego 
Konkursu na Young Prezentera w RadiuYoungStars.
Walczak Krystian: III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Fil-
mów Dokumentalnych im. Braci Hulewiczów, Laureat Ogólnopol-
skiego Konkursu Filmowego „Klaps”.
Kieruj Jakub: III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Filmów 
Dokumentalnych im. Braci Hulewiczów.
Czarnecka Magdalena: Wyróżnienie w Konkursie Matematycz-
nym „Kangur”.
Woźniak Jagoda.I i II miejsce w Mistrzostwach Świata w Tańcu 
Federacji WADF, kat. Contemporary balet i produkcja, III miejsce 
w Mistrzostwach Europy Federacji WADF, III miejsce w Woje-
wódzkim Konkursie Wiedzy o Prawie.
Zarada Daria: I i II miejsce w Mistrzostwach Świata w Tańcu Fe-
deracji WADF, kat. Contemporary balet i produkcja.
Wyrkowski Julian: I miejsce w „Supermaturzyście” w roku 2017,
Finalista Powszechnego Konkursu organizowanego przez Po-
litechnikę Warszawską (2017 r.), II miejsce w „Supermatematy-
ku” (2016) i III miejsce w „Supermatematyku” (2015), I miejsce  
w Konkursie Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym.

Fryca Julia: zakwalifikowanie się do wojewódzkiego etapu Kon-
kursu Wiedzy Ekologicznej.
Adamski Karol: Finalista konkursu Know America 2016 organi-
zowanego przez Fundację Wspomagania Wsi i Ośrodek Studiów 
Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy                 
z Ambasadą Amerykańską w Polsce, Laureat XIX Edycji Nagrody 
Młodych im. Witolda Hulewicza.

Wojciechowski Mateusz: 4 miejsce w „Supermatematyku”  
(2015 r.).
Wszystkim wyróżnionym i nagrodzonym serdecznie gratulujemy 
i życzymy powodzenia w przyszłości.

CAMPANULA SARMATICA  ze zbiorami Raczyńskich w tle 
 14 czerwca klasy I i II LO wyjechały do Poznania na wy-

cieczkę przyrodniczo – humanistyczną. Atrakcją dla klasy przy-
rodniczej były zajęcia w Ogrodzie Botanicznym UAM,  doty-
czące drzew  polskich lasów, podczas których poszerzyliśmy 
swoją wiedzę na temat  tego drzewostanu. 

Aby ucieszyć klasę humanistyczną, zwiedzaliśmy także Bi-
bliotekę Raczyńskich, gdzie mogliśmy zobaczyć dział obejmu-
jący ZBIORY SPECJALNE, a wśród nich bardzo stare, bo po-
chodzące z XVII i XVIII w., zielniki.

Na koniec wycieczki udaliśmy się na Stare Miasto, gdzie mo-
gliśmy podziwiać zabytki sztuki renesansowej – m. in. prze-
piękny Ratusz.

Wyjazd ten był nie tylko okazją poszerzenia wiedzy w nie-
konwencjonalny sposób, ale stał się również przyjemną formą 
integracji uczniów naszych klas. 

Czerwiec spędziliśmy dość aktywnie i pracowicie. W poło-
wie miesiąca odbył się u nas III Turniej Tenisa Stołowego. Dys-
cyplina ta cieszy się u nas dużym zainteresowaniem. Uczestnicy 
chętnie ćwiczą i doskonalą się w tym temacie. Spośród zapalo-
nych graczy wyłoniono czwórkę najlepszych, aby reprezentowali 
nasz Ośrodek podczas turnieju. Mieliśmy sporą konkurencję, bo 
na nasze zaproszenie przyjechały zaprzyjaźnione ośrodki – Dom 
Anki i Dom Tęcza z Gniezna oraz DPS ze Skubarczewa. Po dość 
wyrównanej walce i kilku godzinach rozgrywek ogłoszono zwy-
cięzcę... Obroniliśmy tytuł z zeszłego roku. Gratulacje dla naszej 
drużyny w składzie: Krzysztof Drążkowski, Ryszard Szymań-
ski, Dariusz Filip i Piotr Kabaciński. Zawodnicy chociaż mocno 
zmęczeni po ogłoszeniu wyników skakali z radości. Były po-
dziękowania i nagrody. Następny, spędzony na sportowo dzień, 
zaliczamy do udanych. Poza tenisem stołowym trenujemy rów-
nież na boisku grę w piłkę nożną. Jeszcze dobrze nie zakończy-
liśmy jednego turnieju, a już myślimy i ostro przygotowujemy 
się do tych zawodów. Jednak to będzie miało miejsce dopiero  
w sierpniu.

Teraz skupiamy się jeszcze na naszym ogrodzie, sadzeniu ro-
ślin, warzyw i ziół, pieleniu chwastów, ozdabianiu skalniaków 
i skrzynek nowymi kwiatami. Każdego bezdeszczowego dnia 
grupa ogrodnicza wychodzi z typowej pracowni, aby pracować 
na powietrzu i dba o wszystkie zakątki ogrodu. Jest on dla nas 
nie tylko miejscem pracy, ale także odpoczynku. Zaraz męska 
część podniesie głos i przypomni, że jest to także miejsce róż-
nych rozgrywek sportowych i intensywnych treningów. Pod ko-
niec czerwca jednak na chwilę opuszczamy swoje „cztery ścia-
ny” oraz „podwórko” i wyjeżdżamy, jak co roku, na trzydniowy 
biwak. Ale o tym więcej następnym razem.

Środowiskowy Dom Samopomocy informuje

W czerwcu zostały zmienione oznaczenia poziome miejsc   
parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
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ZHP informuje
•	 2 Maja – Dzień Flagi – oraz 3 Maja – Święto Konstytucji  

3 Maja – to czas, kiedy trzemeszeńscy harcerze realizowali 
zadania wokół symboli i barw narodowych. W tym cza-
sie oprócz tematycznych zbiórek zuchy i harcerze z 6 GZ 
,,Przyjaciele Indian”, 8 DH ,,Odkrywcy” im. Vasco da Gamy 
(dh: Zuzanna Wańkowicz, Patryk Sarnowski, Adrian Hen-
kel) oraz 10 WDH ,,Polanie” im. Bolesława Chrobrego  
(dh: Martyna Wekwerth, Jagna Jatczak, Weronika Brze-
wińska, Aleksandra Kowalewska, Aleksandra Dobruchow-
ska, Michalina Łabęcka, Alicja Gruszczyńska, Ewa Kubalska, 
Marta Niewiadomska) wyszli na ulice miasta, by rozdać 
przechodniom flagi oraz naklejki, przypominające o tych 
wydarzeniach.

3 Maja zaś Hufiec Trzemeszno wziął udział w uroczystej 
mszy za Ojczyznę. W skład pocztu sztandarowego weszli 
dh  Jakub Przybylski, Daria Skulska, Julia Figaj, Michał 
Grobelski, Patryk Sarnowski, Aleksandra Dobruchowska, 
Martyna Wekwerth, Szymon Tomaszewski.

W mszy wzięły udział zuchy z 6 GZ ,,Przyjaciele Indian”  
z drużynową Julią Figaj i Teresą Górną, GZ ,,Leśne Ludki”  
i ,,Leśna Gromada” z drużynowymi Jolantą Kurtysiak i Ewą 
Balcerzak, 10 WDH ,,Polanie” im. Bolesława Chrobrego, 
zuchy i harcerze z Kruchowa z dh Katarzyną Wiśniewską  
i Marzeną Stojek-Kowalik oraz harcerze z Trzemżala  
z dh Magdaleną Wiśniewską. Dh Paulina Kwiatkowska

•	 20 maja 2017 roku odbył się rajd harcerski ,,Bolek’’ orga-
nizowany przez 10 WDH ,,Polanie‘’ im. Bolesława Chrobre-
go. Na trasie Kruchowo-Ignalin rozstawiono 10 punktów 
nawiązujących do czasów Słowian. W rajdzie wzięło udział 
6 patroli z całego hufca. Na początku wszystkich uczest-
ników powitała Komendantka Hufca, hm. Stanisława Szy-
mańska. Przebrane zgodnie z tematyką patrole wychodziły 
na trasę ze szkoły w Kruchowie w odstępach pięciominu-
towych. Na swojej trasie spotkali m.in. Wiedźmę, Rusałkę, 
Myśliciela i Bolesława Chrobrego. Po wykonaniu wszyst-
kich zadań uczestnicy zebrali się w Hubertówce. Obecni 
harcerze i zuchy na zakończenie otrzymali pamiątkowe 
plakietki, a także ciepłą grochówkę oraz bułkę.  
Dh. Jagna Jatczak Dh. Martyna Wekwerth

•	 Dnia 30 maja (wtorek) 50 zuchów i harcerzy z Kruchowa 
uczestniczyło w jednodniowej wycieczce autokarowej do 
Torunia. Wyjazd zorganizowała dh Katarzyna Wiśniewska. 
Harcerze korzystali z Jump Areny, zwiedzili Stare Miasto 
oraz Rynek. Pobyt zakończył się poczęstunku w McDonald-
sie. 

Opiekę pełniły druhny: Katarzyna Wiśniewska, Alicja 
Michalik, Marzena Stojek-Kowalik, Joanna Kańczukowska.
Dh Katarzyna Wiśniewska

•	 2 czerwca w Domu Działkowca ROD im. Jana Kilińskiego 
w Trzemesznie w godzinach popołudniowych zebrało się 
blisko 80 zuchów, harcerzy, instruktorów i seniorów,  
by wspólnie uczestniczyć w 1 edycji Festiwalu ,,Odkrywa-
my nieznane… piosenki szantowe”. Wydarzenie zorgani-
zowała 8 DH ,,Odkrywcy” im. Vasco da Gamy. Wszystkie 
drużyny przygotowały po 2 piosenki – harcerską i szan-
tową. Pięknym występom nie było końca. Całość uświet-
niały przekąski i warzywne burgery przygotowane przez 
,,Odkrywców”. Na zakończenie wszystkie grupy otrzymały 
pamiątkowe dyplomy oraz magnesy ze zdjęciami ich dru-
żyn. Mamy nadzieję, że za rok odbędzie się kolejna edycja 
Festiwalu! Dh Martyna Kwiatkowska
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