
27 kwietnia 2016 roku, odbył się w Bibliotece Publicznej w 
Trzemesznie konkurs recytatorski pod hasłem „Brzechwa 
Dzieciom”. Adresatem byli uczniowie klas I-III Szkół Pod-
stawowych Miasta i Gminy Trzemeszno. Celem konkursu 
była prezentacja poezji Jana Brzechwy, z okazji przypadają-
cej w tym roku 50-tej rocznicy śmierci poety. W konkursie 
wzięło udział 40-stu uczestników ze Szkoły Podstawowej 
w Kruchowie, Trzemżalu, SP1 oraz SP2. Jury w składzie: 
przewodnicząca Joanna Lisiecka oraz Helena Nawrocka i 
Marceli Konieczny, wyłoniło następujących zwycięzców:  
Klasa I
1. Magdalena Liberkowska (SP1) „Entliczek - Pentliczek”,
2. Weronika Szopińska (SP1) „Sroka”,
3. Martyna Napiątek (SP2) „Samochwała”.
Klasy II-III
1. Julita Kaczmarek (Trzemżal) „Chrząszcz”,
2. Inga Stempuchowska (SP1) „Koziołeczek”,
3. Marika Sikorska (Trzemżal) „Żaba”,
Marlena Woźniak (SP1) „Ryby”.

Na zakończenie konkursu jury wręczyło wszystkim 
dzieciom nagrody książkowe.

Konkurs recytatorski „Brzechwa Dzieciom”

W dniu 15 kwietnia 2016r. w hali OSiR w Trzemesznie odbyła się 
II Spartakiada z okazji Obchodów Światowego Dnia Inwalidy Gminy 
Trzemeszno. Udział w spartakiadzie wzięły organizacje działające na 
terenie Gminy Trzemeszno: Środowiskowy Dom Samopomocy, Polski 
Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Polskie Stowarzyszenie 
Diabetyków, Stowarzyszenie Centrum Rehabilitacyjno – Kulturalne 
„PROMYK”.

Przygotowano 7 konkurencji w tym 6 sprawnościowych. Siódmą 
konkurencją był konkurs wiedzy o zdrowiu przeprowadzony w formie 
testu. Udział w konkurencjach sportowych brali wszyscy uczestnicy 
spartakiady, natomiast w konkursie wiedzy uczestniczyli przedsta-
wiciele poszczególnych organizacji. W każdej konkurencji wyłania-
liśmy najlepszych, którzy zostali nagrodzeni medalami. Wręczyliśmy 
w sumie 21 medali. Każda z organizacji otrzymała także statuetkę 

za udział w spartakiadzie. Po zmaganiach sportowych organizatorzy 
zaprosili uczestników na poczęstunek w formie ciasta i kawy. Pod-
czas spartakiady miło nam było gościć Burmistrza Trzemeszna Pana 
Krzysztofa Derezińskiego oraz Prezesa Stowarzyszenia Młodych 
Wielkopolan Pana Tadeusza Tomaszewskiego. Organizatorami spar-
takiady byli: Stowarzyszenie TERAZ w Trzemesznie, Urząd Miejski 
Trzemeszna. Współorganizatorami:Stowarzyszenie Młodych Wielko-
polan oraz OSiR w Trzemesznie.

Spartakiada była współfinansowana ze środków otrzymanych od 
Gminy Trzemeszno w ramach wsparcia realizacji zadań publicznych 
w zakresie: „Ochrony i promocji zdrowia wśród mieszkańców gminy 
Trzemeszno”.

Edyta Koperska

II Spartakiada z okazji obchodów Światowego Dnia Inwalidy Gminy Trzemeszno
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Kolejne tygodnie 2016 roku mijają a my na brak zajęć jak 
zwykle nie narzekamy. Tym razem pod koniec kwietnia 
wybraliśmy się z wizytą do zaprzyjaźnionej stadniny koni 
należącej do „Fundacji Patria”, która mieści się na „Polach 
Lednickich” tuż obok „Bramy Ryby” - znanej ze spotkań 
młodych organizowanych przez śp. Ojca Jana Górę. Było to 
dla nas super doświadczenie. Dopisała nam pogoda, Prze-
jażdżki konne sprawiły dzieciom wielką frajdę a gry i zaba-

wy oraz ognisko z kiełbaskami dopełniły tylko atmosfery. 
To już kolejna nasza wizyta w tej fundacji i jak usłyszeliśmy 
od pracowników : „zawsze jesteście u nas mile widziani!”. 
Dziękujemy za zaproszenie i obiecujemy , że niebawem 
przyjedziemy kolejny raz. Świetnych miejsc i dobrych serc 
nigdy się nie zapomina - więc z przyjemnością mówimy do 
zobaczenia !

PRZEJAŻDŻKI KONNE Z „FUNDACJĄ PATRIA”- IMIOŁKI

Dnia 22 kwietnia 2016 r . w Zespole  Szkół  im. Powstania 
Wielkopolskiego     w Kruchowie odbył się  „Dzień Ziemi”. 
Gromada zuchów pod kierunkiem dh Katarzyny Wiśniew-
skiej przygotowała przedstawienie pt. „Nasza planeta”. Prze-
kazane zostały informacje na temat otaczającego nas świata: 
(ziemi, lądu, góry, wulkanu, lasu, powietrza, wody, równi-
ny, pustyni, płaskowyżu). Aktorzy przebrani byli w różne 
stroje, a widzowie odgadywali, które elementy Ziemi były 
prezentowane. Młodsze dzieci zaśpiewały piosenki o Ziemi.

Zuchy z pomocą p. Marzeny Stojek-Kowalik i p. Katarzy-
ny Wiśniewskiej  napisały też „Listy dla Ziemi”, spośród 
których najlepsze zostały wysłane na konkurs gminny.

Z okazji „Dnia Ziemi” zorganizowano również konkurs 
plastyczny «Ziemia - nasza planeta”. Podczas głosowania 
wybrano 3 najlepsze prace (Kamili Ręklewskiej, Patrycji 
Warchał, Macieja Gapińskiego), które zostały nagrodzone, a 
pozostali uczestnicy otrzymali słodki upominek.

Tekst i zdjęcia: K.Wiśniewska

ZHP INORMUJE - „DZIEŃ ZIEMI”
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Środowiskowy Dom Samopomocy informuje
 Poprzedni miesiąc nie obfitował w wielkie wydarzenia, 

przeżyliśmy go raczej spokojnie. Odbyły się dwa rodzaje 
zajęć warsztatowo-konkursowych. Jedne poświęcone były 
zagadnieniom zdrowotnym, które zorganizowała nasza 
siła medyczna Pani Renata Kuchta. 
Tematem przewodnim była pierw-
sza pomoc. Przypomnieliśmy sobie 
jak prawidłowo zachować się w sy-
tuacjach zagrożenia zdrowia i ży-
cia, jak wezwać pomoc i jak przede 
wszystkim wystrzegać się takich 
wypadków. Nie zabrakło również 
pogadanki na temat zdrowego spo-
sobu odżywiania się oraz dobrego 
wpływu aktywności fizycznej na 
nasze zdrowie i samopoczucie. Po 
takiej pogadance Uczestnicy mieli 
okazję sprawdzić swoją wiedzę w 
zadaniach praktycznych. Podczas zaaranżowanych niebez-
piecznych sytuacji musieli uratować osobę, która uległa 
wypadkowi. Najlepszymi umiejętnościami praktycznymi i 
wiedzą teoretyczną wykazał się Adrian Marysiak.

Jak wiadomo w kwietniu obchodzimy Światowy Dzień 
Ziemi. Wystarczy spojrzeć na nasz ogród i już wiadomo, że 
my obok takiego święta nie możemy przejść obojętnie. Na 
zajęciach zorganizowanych przez Panią Joannę Musiałow-

ską rozpoznawaliśmy różne gatunki roślin, nazywaliśmy 
narzędzia ogrodnicze, segregowaliśmy śmieci i rozwiązy-
waliśmy quizy i zagadki o tematyce przyrodniczej. Na ko-
niec poszliśmy zasadzić nowe rośliny w naszym ciągle roz-

wijającym się ogrodzie.
Wspominając o ogrodzie, w 

którym to spędzamy coraz więcej 
czasu, musimy też powiedzieć o 
treningach piłki nożnej na naszym 
boisku. Pogoda nareszcie dopisuje 
i drużyna piłkarska doczekała się 
rozpoczęcia sezonu. Z niecierpli-
wością czekamy na coroczny Tur-
niej Mini Piłki Nożnej i będziemy 
bronić tytułu.

Jak już jesteśmy w sportowym 
temacie, to pochwalimy się jesz-
cze sukcesami ze Spartakiady or-

ganizowanej przez Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan, 
Stowarzyszenie “Teraz” oraz Urząd Miejski Trzemeszna 
z okazji Międzynarodowego Dnia Inwalidy. W zawodach 
uczestniczyła spora grupa z naszego ośrodka. Lubimy takie 
sportowe zmagania i świetnie się bawiliśmy. Medale zdobyli 
dla nas Emilia Wiśniewska, Dariusz Filip, Piotr Kabaciński i 
Krzysztof Drążkowski. 

Tekst: Joanna Walda

Wraz z nadejściem słonecznych dni, zapragnęliśmy więcej 
czasu spędzać na świeżym powietrzu a w związku z tym 
zdecydowaliśmy się wybrać poza miasto aby doświadczać 
budzącej się do życia natury. Dzięki wieloletniej współpra-
cy z właścicielami Ośrodka Wypoczynkowego „Jutrzenka” 
w Gołąbkach, właśnie to miejsce wybraliśmy na cel naszej 
wyprawy. Wyjazd blisko 30 osobowej grupy zdominowały 

tym razem spontaniczne zabawy, gry a także zajęcia spor-
towe. Nie zapomnieliśmy również o ognisku, pysznych ra-
cuchach i kultowej już ciepłej herbacie pitej na łonie natury. 
Niebawem pewnie wrócimy w to miejsce więc mimo smut-
ku wymalowanego na twarzach wewnątrz już większość 
grupy cieszyła się na następne spotkanie z „Jutrzenką”. 

Dziękujemy bardzo za gościnę i do zobaczenia !

Gry i zabawy na łonie natury w PWD

 Grupa uczestników projektu pt.”Petanka i boule - to gra w kule „ 
w dniu 9 kwietnia 2016 roku w Bieżyniu brała udział w zawodach, 
gdzie rozegrała 5 rund (po  50 minut każda runda) w dubletach.. 
Zawodnicy zjechali z różnych krańców Polski,  aby rywalizować i 
sprawdzić się w celności i precyzyjnym rzucie wybijając kule prze-
ciwnika.  Czasem decydowały milimetry o zdobycie punktu. Walka 
była emocjonująca a każdy zdobyty punkt cieszył. Kilka rund  wy-
graliśmy ale musimy się jeszcze dużo nauczyć. Zawody rozpoczę-
ły się o godz.9.30 i trwały do godz.18,00.  Były cenne nagrody do 
zdobycia, jak laptop, mikrofala ,aparaty fotograficzne, sprzęt spor-
towy. Mimo, że nie udało nam się wygrać,to wróciliśmy do domu 
zmęczone, ale zadowolone z wygranych rund i że mogliśmy godnie 
reprezentować  Gminę Trzemeszno.

Prezes Fundacji „Nasza wieś” Eleonora Mądra

Fundacja „Nasza wieś” realizuje projekt pn.: „Petanka i boule ...”
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X jubileuszowy konkurs o tytuł 
Mistrza Szkoły w czytaniu ze 
zrozumieniem rozstrzygnięty!

Mistrzowie klas wyłonieni we wcześniej-
szych eliminacjach wzięli udział w kon-
kursie o tytuł Mistrza Szkoły wczytaniu ze 
zrozumieniem. Zmagania z trudnym testem  
zakończyły się następująco: - wśród uczniów 
klas trzecich pierwsze miejsce zajęła – Do-
minika Durlak, drugie miejsce – ex aequo 
Miłosz Kaniewski i Mikołaj Brończyk,                                                                                                     
trzecie miejsce – ex aequo Martyna Szam-
belan i Witold Czerniak Na poziomie klas 
czwartych najlepiej test rozwiązał – Woj-
ciech Liszkowski drugie miejsce - ex aequo 
Anastazja Wikaryczak i Hanna Kulas, trze-
cie miejsce- ex aequo Angelika Schrama i 
Zuzanna Dzienniak. Wśród uczniów klas 
piątych najlepiej wypadła Zuzanna Bedna-
rek. drugie miejsce ex aequo Michał Choniej 
i Wiktoria Wilkosz,  trzecie miejsce – Ame-
lia Humańska.  

Na poziomie klas szóstych najlepiej test 
rozwiązał Jakub Durlak drugie miejsce ex 
aequo zajęli Mikołaj Wiśniewski i Eryk 
Chojnacki trzecie miejsce zajęli ex aequo – 
Kacper Lis i Wojciech Szymański.

Wesołe jest życie IIc
Międzynarodowy Dzień Kobiet był oka-

zją do wesołej zabawy w klasie II c. Chłop-
cy tego dnia mieli wszystkie obowiązki  na 
swojej głowie. 

Tematyka Dnia Kobiet była myślą prze-
wodnią w konkursie recytatorskim dla 
uczniów klasy II c. Każdy nauczył się wier-
sza i zaprezentował się na forum klasy. 

Następnie dzieci wykonały kwiatki z kre-
py dla swoich mam. Dużo pracy było przy 
tym i trochę bałaganu, ale koledzy dyżurni 
poradzili sobie sprawnie w sprzątaniu klasy 
po zajęciach. Miłym akcentem było wrę-
czenie bukiecików wszystkim koleżankom 
przez chłopców. A potem wspólne pałaszo-
wanie słodyczy przygotowanych przez opie-
kuńcze mamy. Dziękujemy! Było pysznie! 

The Master of English
W marcu odbył się szkolny konkurs 

językowy dla klas piątych‚ The Master 
of English’. W konkursie wzięło udział 
23 uczestników. Zadanie polegało 
na rozwiązaniu testu leksykalno - 
gramatycznego. Poziom uczestników był 
bardzo wyrównany, jednak udało się wyłonić 
zwycięzców. 

Wyniki ukształtowały się następująco:
I miejsce exequo -  Julia Liszkowska klasa V 

b i Natalia Gaca klasa V 
II miejsce - Mateusz Harendziak klasa V e 
III miejsce - Jacek Kierczyński klasa V a
Wyróżnienia otrzymali uczniowie: 
Oliwia Biadasz klasa V c
Anna Rogalska klasa V d
Damian Odebralski klasa V d 
Kinga Liberkowska klasa V a
Wiktoria Wilkosz klasa V a 

Konkurs recytatorski klas IIIb i IIc
15 kwietnia 2016r. w SP 1 w Trzemesznie 

odbył się konkurs recytatorski obejmujący 
twórczość Juliana Tuwima. Konkurs przy-
gotowały panie Wioletta Tomaszewska i 
Dorota Skazińska. Uczniowie klas II c i III b 
przygotowywali się do niego przez dwa tygo-
dnie. Dzieci wykonały ilustracje do wierszy 
J. Tuwima. W dniu konkursu ozdobiły one 
klasę, w której odbywał się konkurs. Panie 
zorganizowały też wystawę książek napisa-
nych przez Juliana Tuwima. W komisji oce-
niającej uczestników zasiadły: pani dyrektor 
Krystyna Kwaśniewska, Anna Śmiatacz, 
Dorota Stube i Małgorzata Jędrzejak. Z klasy 
IIIb udział wzięło siedemnaścioro  uczniów: 
Jarosław Czarnecki, Dominik Dziekański, 
Tomasz Giza, Kacper Górny, Aleksandra 
Jędrzejczak, Julia Jurkiewicz, Aleksandra 
Kapela, Oliwia Kos, Oliwia Ligocka, Julia 
Łukowska, Natalia Łukowska, Katarzyna 
Łuszcz, Maja Maciejewska, Alan Mrzewka, 
Dominika Piechowiak, Jakub Skrzypczak, 
Maja Zamiara.

Dyplomy i nagrody książkowe otrzymali:
1. Natalia Łukowska, która wyrecytowała 
utwór „Rzepka” 
2. Oliwia Kos - „ Słoń Trąbalski ” 
3. Marcel Przybysz  -„ Okulary ”
Wyróżnienia i nagrody kolorowani otrzy-
mali:
1. Aleksandra Jędrzejczak  - „ Zosia Samo-
sia”  
2. Marlena Woźniak  -  „ Pstryczek ”  
3. Dominik Dziekański  - „ Kotek” 

Pani dyrektor wręczyła zwycięzcom dy-
plomy i nagrody. Na zakończenie zwycięż-
czyni konkursu Natalia Łukowska zaprezen-
towała jeszcze raz wiersz „Rzepka”.

W poszukiwaniu wiosny
Idziemy gromadą, wesołym pochodem.
Niesiemy Marzannę nad zieloną wodę.
Płyń sobie Marzanno szumiącym potokiem
Nad morze szerokie, nad morze głębokie.
Giń, przepadnij Zimo i nie wracaj do nas!
Na przyjęcie wiosny otwórzmy ramiona.

Z takim śpiewem witała klasa II c wiosnę 
w tym roku.  Ale mottem imprez drugoklasi-
stów  są  spotkania z literaturą. Interpretacje 
utworów różnych poetów bywają niezwykłe.  
Tym razem  tematem przewodnim była ocze-
kiwana, ciepła pora roku – wiosna.  Ucznio-
wie nauczeni wcześniejszymi występami, 
wybierają coraz dłuższe utwory i coraz lepiej  
je recytują.  

Poszukiwano też pierwszych oznak wio-
sny ze znanym bohaterem  książki autorstwa  
Mari Kownackiej -  Plastusiem.  Uczniowie 
mogli wykazać się swoją wiedzą przyrodni-
czą rozwiązując krzyżówki i rebusy obraz-
kowo-literowe, utrwalili tez swą wiedzę na 
temat ptaków powracających z ciepłych kra-
in oraz tych, które zimę spędzają w naszych 
karmnikach. Nad bezpiecznym przebiegiem 
powtórek i zabaw czuwały panie Dorota Ska-
zińska i Dorota Stube.

   
Czwórbój lekkoatletyczny                                  

21 kwietnia na bieżni Szkoły Podstawowej 
nr 1 odbyły się Mistrzostwa Miasta i Gminy 
Trzemeszno w czwórboju lekkoatletycznym 
dziewcząt i chłopców.

Uczestnicy rywalizowali w biegu na 60m, 
biegu na 600m, skoku w dal i rzucie piłeczką 
palantową. Zawody wzbudzały dużo emocji, 
gdyż wielu zawodników biło własne rekordy, 
a zdarzali się tacy, którzy swoimi wynikami 
zapisali się w tabeli rekordów szkoły. Najlep-
szymi w swoich kategoriach okazali się Wik-
toria Nawrocka i Eryk Chojnacki. 

Zespół SP1 Trzemeszno będzie reprezen-
tować Gminę na Mistrzostwach Powiatu.

Skład reprezentacji SP1 : Wiktoria Na-
wrocka, Oktawia Giza, Klaudia Lisiecka, 
Oliwia Kolberg, Milena Wiśniewska, Mari-
ka Stachowiak, Julia Liszkowska, Wiktoria 

Wachowska, Dominika Derezińska, Zofia 
Mikuła, Jagoda Wilgosz. Eryk Chojnacki, 
Łukasz Kowalski, Bartosz Filipek, Mateusz 
Brauza, Jakub Socha, Leon Ciesielski, Kac-
per Skibiński, Antoni Mikuła, Maciej Siwa.

Wiadomości zebrał szkolny  zespół  re-
dakcyjny: Dominika Derezińska, Nikodem 
Żywczewski, Eryk Chojnacki,  Karolina 
Choniej, Jacek Kierczyński

Foto. p. K. Kulik, p. W. Chojnacka
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„ŻYCIE JEST MUZYKĄ”
Dnia 21 kwietnia 2016 r. w naszej 

szkole odbył się Szkolny Konkurs Wo-
kalny „Życie jest muzyką”. Jak zwykle 
cieszył się dużym  zainteresowaniem. 
Wzięło w nim  udział 29 uczniów z 
klas I –VI. W jury tym razem zasiada-
ły: p. Teresa Górna, p. Anna Kulczyc-
ka – Wiśniewska, p. Dorota Palicka 
oraz p. Renata Gezella – Figaj. Nagło-
śnieniem zajmował się p. Leszek Figaj, 
któremu pomagał uczeń klasy V - Piotr  
Schillak.

Wyniki są następujące:
KLASY I – III
I. m. - Malwina Frelich kl. IIIa   
II. m. - Kacper Kędzierski kl. IIIb  
          - Wiktoria Rożek kl. IIIb 
III. m.  - Martyna Napiątek  kl. Ia 
            - Agata Bartkowiak  kl. Ib 
IV. m. - zespół:
Michalina Zebel   kl. IIIa 
Marcelina Firek   kl.  IIIa
Julia Szajda kl. IIIa
KLASY IV – VI
I. m. - Inga Kaniasty kl. VI 
        - Karolina Kasprzyk kl. VI 
II. m.  - Oliwia Płachcińska kl. VI 
III. m. - Wiktoria Nowicka kl. IV 

 Wszyscy uczestnicy konkursu otrzy-
mali pamiątkowe dyplomy oraz nagro-
dy i upominki. Laureaci wezmą udział 
w konkursie „Wyśpiewaj swój talent”, 
który odbędzie się dnia 13.05.2016 r. w 
Domu Kultury w Trzemesznie.

Wrzesińskie Czwartki 
Lekkoatletyczne

W kwietniu KS Trzemeszno wraz 
z grupą dzieci z SP-2 rozpoczął star-
ty we Wrzesińskich Czwartkach Lek-
koatletycznych. Szkołę reprezentują 
Dominika Wegner - dystans 60m i 
skok w dal, Klaudia Różycka - dy-

stans 300 m i skok w dal oraz Karina 
Kierzek - dystans 300 m      i skok w 
dal. Startuje również Oliwia Kolberg, 
trenująca w Klubie Sportowym Trze-
meszno - dystans 300 m i skok w dal. 
W maju odbędzie się wielki Finał 
Miejski gdzie najlepsze trójki zostaną 
nagrodzone medalami. Organizatorem 
wyjazdów jest KS Trzemeszno. Dzie-
ci startują pod opieką nauczyciela SP2 
Trzemeszno p. Marcina Jakubiaka.

Mistrzostwa Gminy Trzemeszno 
w Czwórboju Lekkoatletycznym

21 kwietnia 2016 roku odbyły się 
Mistrzostwa Gminy Trzemeszno w 
Czwórboju Lekkoatletycznym. Re-
prezentacja dziewcząt SP-2 zajęła, z 
wynikiem 876 pkt., II miejsce. Naj-
lepszą zawodniczką z naszej szkoły, z 
dorobkiem 205 pkt., okazała się Inga 
Kaniasty. Reprezentacja chłopców 
SP-2 zajęła III miejsce z 
wynikiem 547 pkt. Naj-
lepszym zawodnikiem z 
naszej szkoły okazał się 
Krystian Kwapich z do-
robkiem 133 pkt.

Skład dziewcząt: Nata-
lia Czarnecka, Karolina 
Jankowska, Karina Kie-
rzek, Klaudia Różycka, 
Inga Kaniasty, Oliwia 
Balcerek

Skład chłopców: Jaro-
sław Skotarczak, Szymon 
Lubiński, Krystian Kwa-
pich, Paweł Strzeżyński, Jakub Ogara.

Międzyszkolny Konkurs Czytelniczy 
„Legendy i podania polskie”

Dnia 22 kwietnia br. w naszej szkole 
odbył się konkurs czytelniczy „Legen-
dy i podania polskie”. Konkurs został 
przygotowany dla uczniów klas IV – V 
ze szkół podstawowych nr 1 i 2 w Trze-
mesznie. Organizatorami konkursu 
były p. Aldona Trzcińska i p. Barbara 
Zasławska.

Celem konkursu było motywowanie 
do czytania legend i podań, rozwijanie 
zainteresowań czytelniczych, zachę-
canie do pogłębiania wiedzy na temat 
legendarnych początków państwa pol-
skiego oraz znajomość legend i podań 
związanych z Polską i swoją najbliższą 
okolicą.

W konkursie wzięło udział 21 
uczestników – dziesięcioro ze szko-

ły podstawowej  nr 2 i jedenaścioro 
ze szkoły podstawowej nr 1. Konkurs 
składał się z dwóch części. Pierwsza 
miała formę testu. Do drugiej części 
przeszło 8 uczniów z największą ilo-
ścią punktów. W tej części uczestnicy 
odpowiadali ustnie na pytania, porząd-
kowali zdarzenia w jednej z legend i 
kojarzyli rekwizyty z odpowiednimi 
legendami. Pracę uczniów oceniało 
jury w składzie p.Aleksandra Dzimian 
(bibliotekarka z Biblioteki Publicznej), 
p. Barbara Zasławska (bibliotekarka 
z SP nr 1) i p. Agnieszka Majerowicz 
(nauczyciel świetlicy z SP nr 2). Wyni-
ki konkursu :
I miejsce – Natalia Kaszuba, 39 pkt., 
SP nr 2
II miejsce – Aleksandra Sosnowska, 
36 pkt., SP nr 1
III miejsce – Zuzanna Dzienniak, 35 
pkt., SP nr 1

IV miejsce – Mateusz Koliński, 34,5 
pkt., SP nr 2
V miejsce – Julia Tycka, Anastazja 
Wikaryczak, 34 pkt., SP nr 1
VI miejsce – Patrycja Nowak, Domi-
nika Wegner, 32 pkt., SP nr 2 

Konkurs poprowadziła p.Aldona 
Trzcińska. Wszyscy uczestnicy otrzy-
mali dyplomy i upominki, a laureaci 
nagrody książkowe.
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ZHP informuje
• W dniach 11-13 marca 2016 roku w Gnieźnie odbył się 

Wielkopolski Zlot Wędrowników. 12 Drużynę Wędrow-
niczą ,,Skrzydła” im. Aleksego Dawidowskiego z naszego 
hufca reprezentował patrol w składzie: Damian Bojanow-
ski (drużynowy), Monika Woźniak, Jakub Przybylski, 
Sandra Bethke, Julia Nowak, Julia Figaj, Hubert Waw-
rzyniak, Sebastian Wołowiec, Krystian Bielaś.

• wZlot jest imprezą szkoleniową dla harcerzy w wieku 
16-21 lat z województwa wielkopolskiego, organizowaną 
na szczeblu wojewódzkim cyklicznie od 2011 roku przez 
Referat Wędrowniczy Chorągwi Wielkopolskiej Związ-
ku Harcerstwa Polskiego. Celem wZlotu jest aktywiza-
cja środowisk, przedstawienie uczestnikom pomysłów 
na działania programowe w ciągu roku. Ten cel pozwala 
osiągnąć ciekawy program, integracja środowisk, nowe 
doświadczenia i profesjonalizm. 

• 9 kwietnia b.r. Komenda Hufca ZHP Trzemeszno była 
organizatorem warsztatów z opracowywania zadań prób 
instruktorskich. Warsztaty odbyły się przy współpracy 
z Chorągwianą Komisją Stopni Instruktorskich. Prowa-
dzone były przez hm. Dorotę Schwarz-Wolską i hm. Ja-
nusza Wolskiego z Hufca ,,Piast” Poznań Stare Miasto. W 
warsztatach wzięło udział 16 instruktorów z naszego, tzn. 
trzemeszeńskiego Hufca ZHP. 

• Natomiast w dniu 23 kwietnia b.r. Warsztaty Opieku-
nów Prób instruktorskich zorganizowane przez Szkołę 
Instruktorską ,,Szkoła Wodzów” w Poznaniu ukończyli: 
hm. Stanisława Szymańska, phm. Włodzimierz Losik, 
phm. Danuta Chojecka.

• Społeczność harcerska naszego hufca realizowała zada-
nia związane z obchodami 1050. Rocznicy Chrztu Polski. 
Ważnym wydarzeniem było uczestnictwo licznej grupy 
zuchów, harcerzy, instruktorów w uroczystej Mszy św. W 
intencji Ojczyzny sprawowanej w bazylice trzemeszeń-
skiej w dniu 10 kwietnia b.r.

• Grupa członków Harcerskiego Kręgu Seniorów Ziemi 
Trzemeszeńskiej w składzie: Ireneusz Kasprzyk (prze-
wodniczący), Edmund Szlacheta, Zdzisława Majewska, 
Józefa Ostrowska, Jerzy Karczewski, Jarosław Adamski, 
Przemysław Hędzelek w dniu 15 kwietnia b.r. brała udział 
w Wielkopolskim Zlocie Seniorów Harcerskich zorgani-
zowanym przez Wielkopolską Radę Kręgów Starszyzny 
Harcerskiej  i Seniorów na terenie Gniezna, Ostrowa 

Lednickiego, Łubowa.
• Komenda 3 Szczepu Harcerskiego ,,Feniks” im. Jana Ki-

lińskiego w Trzemesznie przeprowadziła warsztaty dla 
funkcyjnych drużyn.
Warsztaty odbyły się 16 kwietnia 2016 roku w Gimna-
zjum w Trzemesznie.
W zajęciach prowadzonych przez Beatę Marciniak, Mo-
nikę Woźniak, Teresę Górną udział wzięli:
z 12 DW ,,Skrzydła” – Julia Figaj, Sandra Bethke, Daria 
Skulska
z 10 DSh ,,Polanie” – Jagna Jatczak, Alicja Gruszczyń-
ska, Ewa Kubalska, Natalia Nowak, Zofia Pruss, Martyna 
Wekwerth
z 8 DH ,,Odkrywcy” – Nikodem Bielaś, Bartosz Filipek, 
Leon Ciesielski, Igor Kawka, Zuzanna Wańkowicz, Julia 
Wawrzecka, Szymon Tomaszewski
z DH w Kruchowie – Natalia Gapińska, Zuzanna Michal-
ska, Adrianna Pawlaczyk
z DH w Trzemżalu – Martyna Krajewska, Alicja Paluch
Podsumowanie zajęć w obecności komendantki hufca 
Stanisławy Szymańskiej odbyło się w kręgu. Uczestnicy 
warsztatów otrzymali dyplomy o ich ukończeniu  i z ba-
gażem zdobytej wiedzy wracali do domów.

• W dniach 29-30 kwietnia b.r. w Szkole Podstawowej nr 
2 w Trzemesznie odbył się biwak 6 Gromady Zuchowej 
,,Przyjaciele Indian”. W biwaku zorganizowanym p.h. 
,,Zdobywcy Dzikiego Zachodu” wzięło udział 22 człon-
ków gromady. Atrakcyjne zajęcia prowadzili: Teresa Gór-
na (komendantka), Mikołaj Henkel (z-ca komendantki), 
Aleksandra Dobruchowska (oboźna), Julia Figaj (kwater-
mistrz), Julia Nowak (programowiec). Czas wypełniony 
był tematycznymi zajęciami; były też gry, zabawy, pląsy, 
śpiewy, a w czasie świecznika Obietnica Zuchowa. Nie 
było nudy – było super!

• - 2 maja – Dzień Flagi, 3 Maja – Święto Konstytucji – Pa-
miętali o tym zuchy  i harcerze. Pod opieką kadry instruk-
torskiej realizowali zajęcia o symbolach Narodowych, a 
w dniu 3 maja delegacja Gromad Zuchowych oraz drużyn 
harcerskich z Trzemeszna i Kruchowa, poczty sztandaro-
we hufca i szczepu, a także liczna grupa instruktorów byli 
uczestnikami Mszy św. odprawionej w intencji Ojczyzny  
w trzemeszeńskiej bazylice.

foto: Teresa Górna 
hm. Stanisława Szymańska

Komendantka Hufca ZHP Trzemeszno
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Wszystko na opak, czyli Dzień 
Wiosny w prima aprilis

W związku z rekolekcjami obchody Dnia 
Wiosny zostały przeniesione na 1 kwietnia. 
Ich organizacją zajął się SU. Klasy wylo-
sowały tematy przebrań:1a Mieszanka na-
rodów, 1b Powróćmy jak za dawnych lat, 
1c Daleko od noszy, 1d Sportowy mix, 1e 
Kraj kwitnącej wiśni, 2a Wiejskie wesele, 
2b Klasowe zoo, 2c Dzieci kwiaty, 2d Dzi-
ki Zachód, 2e Służby mundurowe, 3a Para-
da gwiazd, 3b Gwiezdne wojny, 3c Piżama 
Party, 3d Wesołe przedszkole, 3e Hawajska 
gorączka. Trzeba przyznać, że większość 
uczniów znakomicie wcieliła się w role.

W kawiarence na parterze serwowano soki 
warzywne i owocowe, przepyszne domowe 
ciasta oraz karteczki uprawniające do niepy-
tania na danej lekcji 

Wesołą niespodziankę przygotowali na-
uczyciele, którzy zorganizowali”Gimnazjal-
ny Szpital Kliniczny”. Można było odnaleźć 
OIOM, laboratorium, pokój pielęgniarek, 
izbę przyjęć, gabinet ordynatora czy salę 
operacyjną. Sami przemykali na lekcje w 
białych kitlach z endoskopami na szyjach. 
Wiele z lekcji odbywało się na zasadzie kon-
syliów lekarskich. 

Tydzień wcześniej S U wyszedł z pro-
pozycją nadania nazw salom lekcyjnym. 
Trzeba przyznać, że pomysłowość uczniów 
i nauczycieli przeszła oczekiwania. I tak mo-
gliśmy uczyć się fizyki w sali “Wzajemnych 
oddziaływań”, informatyki w sali “Harcują-
cych myszek”, chemii w “Norce wodorka”.

Dzień Języka Polskiego
Po raz pierwszy w tym roku do kalenda-

rza imprez szkolnych wprowadzono Dzień 
Języka Polskiego. Zmagania z zawiłościami 
języka, poprawnością stylistyczną i grama-
tyczną dla uczniów klasy trzeciej, znajo-
mością lektur szkolnych oraz umiejętnością 
przekonania rówieśników do czytania ksią-
żek i odwiedzania teatru dla klasy drugiej 
oraz trudną polską ortografią w dyktandzie 
i teście z zasad ortograficznych dla klasy 
pierwszej miały miejsce 13 kwietnia. Wyni-
ki poszczególnych konkursów ogłoszono 21 
kwietnia. Bardzo cieszy fakt, iż w konkur-
sach startowało wielu uczniów. 
Egzaminy już za nami

   Od 18 do 20 kwietnia trzecio-
klasiści pisali egzamin gimnazjalny. 
Pierwszego dnia najpierw zmagano się 
z wiedzą z historii i wos-u, a w części 

drugiej gimnazjaliści sprawdzali swoje 
umiejętności polonistyczne. Zaskocze-
niem była charakterystyka bohatera, a 
nie jak się spodziewano – rozprawka. 
Drugi dzień zawsze jest najbardziej 
stresujący, ponieważ trzeba wykazać 
się wiedzą z wielu przedmiotów: biolo-
gii, chemii, fizyki, geografii i matema-
tyki. Dzień trzeci to egzamin z języ-
ków obcych. W tym roku 13 uczniów 
wybrało język rosyjski, 12 – język 
niemiecki, natomiast zdecydowana 
większość zdawała język angielski. 
Na efekty trzeba będzie czekać prawie 
do końca czerwca, kiedy CKE przyśle 
wyniki. 

Trzemeszeńscy gimnazjaliści w 
konkursie „Utracone dziedzictwo 
– losy ziemian w XX wieku

27 kwietnia w pałacu w Dobrzycy pod-
sumowano etap wojewódzki ogólnopolskie-
go konkursu „Utracone dziedzictwo- losy 
ziemian w XX w.” Zwycięzcami w katego-
rii praca multimedialna zostali uczniowie 
naszego gimnazjum: Marcin Cieślewicz, 
Jakub Gadziński, Michał Nowak i Maksy-
milian Witkowski, którzy przygotowali film 
pt. „Losy rodziny Alfreda i Zofii Jankow-
skich, właścicieli majątku Kruchowo”. 10 
czerwca będą oni uczestniczyć w ogólnopol-
skim finale, który odbędzie się w Krakowie.

Konkurs współorganizowany przez Pol-
skie Towarzystwo Ziemiańskie, Małopolskie 
Kuratorium Oświatowe w Krakowie, a tak-
że Oddziałowe Biura Edukacji Publicznej 
IPN w Krakowie, Poznaniu, Białymstoku, 
Lublinie, Rzeszowie, Szczecinie oraz Gdań-
sku. Obszar kraju został podzielony na 7 re-
gionów, nasz etap wojewódzki obejmował 2 
województwa- wielkopolskie i lubuskie. W 
konkursie uczestniczyli również inni ucznio-
wie, którzy otrzymali wyróżnienia: Wikto-
ria Krugiełka i Natalia Lisiecka ,Tomasz 
Figas, Kacper Gąsiorek, Jakub Milewski 
i Wojciech Średziński.  Uczestnikami kon-
kursu byli także Bartosz Kilian, Mateusz 
Kowalski, Kacper Kuś i Mateusz Wojcie-
chowski. Laureaci i uczestnicy konkursu 
zostali nagrodzeni nagrodami książkowymi, 
grami planszowymi (w tym kultową już grą 
„Kolejka”) oraz kuponami do sieci Empik.  
Do konkursu uczniowie zostali przygotowa-
ni przez p. Macieja Adamskiego oraz p. Prze-
mysława Woźnego.

Stypendia wręczone
28 kwietnia w auli ZSOiZ dyrektor S. 

Kupś wręczył gimnazjalistom stypendia 
uchwalone przez Radę Miejską Trzemesz-
na. Otrzymali je uczniowie klas pierwszych, 
którzy na sprawdzianie szóstoklasisty zdo-
byli co najmniej 70% punktów możliwych 
do uzyskania oraz utrzymali na I półrocze 
średnią ocen 4,75 i więcej uzyskaną również 
na koniec klasy szóstej. Wśród stypendystów 
są: Edyta Bednarek, Jakub Czarnecki, Ja-
kub Gadziński, Nicole Galus, Alicja Grusz-
czyńska, Julia Guzik, Jagna Jatczak, Kacper 
Kiedrowski, Zuzanna Kuś, Natalia Lisiecka, 
Katarzyna Naskręt, Natalia Nowak, Kamil 
Skrzypczak i Wioletta Ściepura.

Wśród uczniów klas drugich i trzecich 
stypendia otrzymało troje gimnazjalistów: 
Anna Lange – za najwyższą średnią ocen w 
szkole, Marta Kirszner – za najwyższą śred-
nią ocen z przedmiotów humanistycznych 
oraz języków obcych i Marcin Tomaszew-
ski – za najwyższą średnią z przedmiotów 
matematyczno-przyrodniczych. Wszystkim, 
którzy zostali nagrodzeni serdecznie gratu-
lujemy!

Kto czyta, żyje podwójnie
15 kwietnia 2016 roku w świetlicy  od-

było się spotkanie, pt. “Wieczór z książką 
i filmem”. Uczniowie trzemeszeńskiego 
gimnazjum zaprezentowali swoje ulubio-
ne pozycje literackie, m. in.: “Trzy metry 
nad niebem” Federico Moccia, “My, dzieci 
z dworca zoo” Christiane Vera Felscheri-
now i “Nie mów nikomu” autorstwa Harlan 
Coben. Młodzież wymieniała się doświad-
czeniem czytelniczym, podkreślała walory 
książek, zachęcając do ich przeczytania. Po 
rozmowie o książkach uczniowie obejrzeli 
film fantastyczny, pt.:”Dary Anioła: Miasto 
Kości” w reżyserii Harald Zwart. Spotkanie 
literackie miało głównie na celu rozbudzanie 
zainteresowań czytelniczych wśród młodzie-
ży, ukazanie obcowania z książką jako jedną 
z form spędzania wolnego czasu, natomiast 
film był miłym dodatkiem, który wszystkim 
się spodobał. “Wieczór z książką i filmem” 
zapewne na długo pozostanie w ich pamięci. 

Materiały do numeru przygotowały: K. 
Kuś, O.Liberkowska, W. Zaręba pod opieką 
I.Łanieckiej-v. Gierschewski.
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Zapisu na Zjazd  można dokonać poprzez wpłatę 60 PLN na 
konto stowarzyszenia lub w sekretariacie Zespołu Szkół Ogól-
nokształcących i Zawodowych w Trzemesznie. Prosimy o po-
danie nazwiska i imienia oraz roku ukończenia szkoły  wraz  
z dopiskiem „Zjazd Absolwentów”.  

www.wychowankowietrzemeszno.weebly.com
 ZAPRASZAMY !!!

Patronat medialny

Wielkopolskie Stowarzyszenie Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Michała Kosmowskiego w Trzemesznie, 
pragnąc godnie uczcić 240. rocznicę trwania swej ALMAE MATRIS TREMESNENSIS, organizuje w jej murach 

IX Jubileuszowy Zjazd Wychowanków Szkoły w dniu 18 czerwca 2016 r. (sobota). Do udziału w uroczystości 
serdecznie zapraszamy absolwentów, wychowanków, nauczycieli, pracowników Szkoły oraz wszystkich  

Jej Przyjaciół i Sympatyków.

IX Jubileuszowy Zjazd Wychowanków
Gimnazjum i Liceum im. Michała Kosmowskiego  

w Trzemesznie

PROGRAM ZJAZDU:
Godz. 10.00 Msza św. w intencji wychowanków i nauczycieli 

Szkoły w Bazylice Trzemeszeńskiej z udziałem ks. bpa Krzysz-
tofa Wętkowskiego.

Godz. 11.30  Otwarcie Zjazdu przed gmachem głównym Szkoły
1. Powitanie uczestników uroczystości.
2. Wystąpienia okolicznościowe.
3. Wręczenie Medali Wielkopolskiego Stowarzyszenia 

Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Michała Ko-
smowskiego w Trzemesznie 

4. Krótki program artystyczny
 

Od godz. 15.00  Spotkania towarzyskie w klasach
Od godz.15.30 Występy zespołów artystycznych (sala gimna-

styczna i aula)
Od godz. 19.00 Bal Absolwentów (sala gimnastyczna)

Uroczystość uświetnią Mogileńska Orkiestra Dęta  
oraz Chór Hemantus.

Jubileuszowy Zjazd Absolwentów objęty
Honorowym Patronatem 

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzeja Dudy
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