
Piątkowy wieczór 17 lutego br. została otwarta wysta-
wa prac plastycznych Pani Marii Jarczyńskiej. Pani Ma-
ria urodziła sie w Barcinie, ukończyła Szkołę Kreślarska  
w Bydgoszczy a od trzydziestu lat mieszka w Trzemesznie. 
Otwarta wystawa jest pierwszą publiczną prezentacją Jej 
obrazów i rysunków. Zainteresowania plastyczne Pani Mari, 
to także zdobienia docupage, artystyczne karty święteczne 
oraz ikony. Trzemeszeńska wystawa, to  prawie pięćdziesiąt 
obrazów malowanych w technice akrylowej  oraz rysunków 
ołówkiem i weglem. Wystawa jest pierwszą z cyklu pre-
zentacji dorobku twórców mieszkających lub związanych 
z Trzemesznem. Zapraszamy. Ekspozycja czynna będzie  
w Trzemeszeńskim Domu Kultury do 17 marca br.

Bazyliszek w Trzemesznie
9 lutego br. odbyło się w Domu Kultury przdstawienie 

teatralne dla dzieci pt. „Bazyliszek”. Była to ciekawa, we-
soła i pouczająca opowieść o Jadwisi, która przy pomocy 
dzieci uratowała brata ze szponów bazyliszka. Ta historia 
znakomicie przedstawiona przez aktorów Paulinę i Marcina 
z krakowskiego Studia Teatralnego KRAK-ART podobała 
się wszystkim. Organizatorem imprezy był Trzemeszeński 
Dom Kultury.

Wystawa obrazów i rysunków  
Marii Jarczyńskiej

Zabawy bez komputera, to propozycja dla dzieci na ferie zimowe 
przygotowana przez Dom Kultury w Trzemesznie.
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Dzień Myśli Braterskiej - spotkanie harcerskich pokoleń  
dnia 22 lutego 2017 roku

Dnia 22 lutego, w rocznicę urodzin założyciela skautingu, Ro-
berta Baden-Powella oraz jego żony Olave, wszyscy harcerze na 
świecie spotykają się w swoich środowiskach, by wspólnie spędzić 
czas, a także w tym dniu mogą odbywać się charytatywne zbiórki 
pieniędzy.

Również Komenda Hufca Trzemeszno postanowiła zorganizo-
wać spotkanie w Szkole Podstawowej nr 1 w godz. 15.30.-18.00. 
Wszystkich przybyłych, a było ich ok. 120 osób, powitała dh Ko-
mendant Hufca Trzemeszno hm. Stanisława Szymańska. Uczest-
nikami byli:

- Gromady Zuchowe - ,,Przyjaciele Indian” z funkcyjnymi Julią 
Figaj, Aleksandrą Dobruchowską, Zofią Pruss, ,,Zuchy Kruchy” z 
drużynową Katarzyną Wiśniewską, ,,Leśne Ludki” z drużynową 
Ewą Balcerzak, ,,Leśna Gromada” z drużynową Jolantą Kurty-
siak,

- Drużyny Harcerskie – 8 DH ,,Odkrywcy” im. Vasco da Gamy 
w Trzemesznie z funkcyjnymi Jakubem Przybylskim, Darią Skul-
ską, Martyną i Pauliną Kwiatkowskimi, DH im. gen. W. Sikor-
skiego z Ewą Fel i Magdaleną Wiśniewską, DH im. M. Kopernika 
z Kruchowa z drużynową Marzeną Stojek-Kowalik i Alicją Mi-
chalik, 10 DSH ,,Polanie” im. B. Chrobrego ze szczepową Beatą 
Marciniak,

- Harcerski Krąg Seniorów Ziemi Trzemeszeńskiej z komen-
dantem dh Ireneuszem Kasprzykiem,

- członkowie kadry instruktorskiej, m.in. Anna Golińska, Da-
nuta Chojecka, Helena Małolepsza, Włodzimierz Losik, Jarosław 
Majewski, Anna Hęś

- grupa Gości – m.in. Krzysztof Nowak, Władysław Dereziński, 
Marzena Stankowska, Monika Kulas, Katarzyna Kulik, Patrycja 
Grochowska-Juszczyk, Joanna Przybylska

Przebiegiem informacyjnego spotkania kierowała Komendant-
ka Hufca Stanisława Szymańska.

Na spotkaniu odbyło się podsumowanie 25. Finału Wielkiej Or-
kiestry Świątecznej Pomocy oraz spotkań szczepu zorganizowa-
nych w czasie ferii zimowych. Wszyscy obecni otrzymali pamiąt-
kowe podziękowania oraz dyplomy za zaangażowanie i pracę. W 
prowadzeniu spotkania pomogły trzy druhny, należące do 10 DSH 
,,Polanie” im. Bolesława Chrobrego w Trzemesznie. Nie zabrakło 
także śpiewania obrzędowych piosenek, takich jak ,,Płonie ogni-
sko i szumią knieje”, czy wspólnych zabaw, pląsu ,,Kaczuszka” 
lub ,,Bawiły się zuszki...”. Na wszystkich harcerzy czekał słodki 
poczęstunek oraz obrzędowa grochówka. Korzystając z możliwo-
ści, odbyła się dyskoteka. Wszyscy harcerze byli zachwyceni!

    Tekst: Paulina Kwiatkowska
    Foto: Katarzyna Kulik

ZHP informuje

W dniach 30.01 - 12.02.2017 w Sołectwie Lubiń przeprowadzony 
został konkurs fotograficzny „Lubiń wczoraj i dziś”. Przez kolejne 
14 dnia na profilu Sołectwa na portalu Facebook publikowane były 
fotografie naszej miejscowości wykonane przez pana Mieczysława 
Nawrockiego ok 30 lat temu (w kronice Lubinia wklejone wiosną w 
roku 1987). Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu współcze-
snych zdjęć prezentowanych miejsc. Konkurs rozstrzygnięto w dniu 
14.02.2016. Nagrodzeni zostali:

1. Agatka i Ania Popielarz - 96 pkt
2. Karolina Pilarowska - 80 pkt
3. Weronika i Tomasz Giza - 70 pkt
Nagrody (bilety do kina - dla zdobywczyń 1 miejsca oraz kubki  

i słodycze dla uczestników) ufundował Sołtys.
Jako zakończenie przedsięwzięcia 10 marca odbędzie się premie-

rowy pokaz zdjęć konkursowych w świetlicy po nim nastąpi publi-
kacja fotografii na fb. 

Szczegóły dotyczące rywalizacji konkursowej oraz wszystkie sta-
re fotografie dostępne są na naszym profilu na fb  

https://www.facebook.com/pg/solectwolubin

Lubiń wczoraj i dziś
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Dobry wieczór Trzemeszno
fot. Aleksandra Naskręt

Ferie zimowe z Domem Kultury Tradycyjnie już w pierwszym tygodniu ferii zimowych Dom Kultury w Trzemesznie przy-
gotował program zajęć dla grupy trzydzieściga dzieci. Gry i zabawy, wyjazd do kina na film 
„Balerina”, wizyta w gnieźnieńskim teatrze to tylko niektóre z atrakcji przygotowanych przez 
DK. Dom Kultury w Trzemesznie pragnie podziekować następującym osobom za pomoc: Pani 
Renacie Pałuckiej z Tygodnika Przemiany na Szlaku Piastowskim, Panu Rafałowi Lukstaed-
towi ratownikowi medycznemu, naszemu dzielnicowemu panu Sebastianowi Kwiecińskiemu, 
Panu Dariuszowi Majorczykowi właścicielowi Drukarni Majorczyk w Gnieźnie.  Opiekunami 
byli: Monika Wegner, Wiesław Delikta, Marceli Konieczny.

Dzięki uprzejmości Pana Dariusza Majorczyka właściciela Dru-

karni Majorczyk w Gnieźnie mogliśmy poznać pracę drukarni, zo-

baczyć w jaki sposób drukowane są gazety, ulotki, plakaty. Pani Renata Pałucka z Tygodnika Przemiany 
na Szlaku Piastowskim opowiadała nam o pracy 

dziennikarzy i o tym jak wydaje się gazetę.

Teatr im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie.

O teatrze opowiadała Pani Joanna Żygowska – pedagog 

teatralny. Dzieci zwidziły zakamarki teatru, perukarnię, garde-

roby, pracownie rekwizytorów. Specjalnie dla nas gnieźnieński 

aktor Wojciech Kalinowski przeczytał trzy opowiadania

Spotkanie z Panem Rafałem Lukstaedtem – ratownikiem medycznym

Dzielnicowy Pan Sebastian Kwieciński 
opowiadał o podstawowych zasadach 
bezpieczeństwa.

„Na żywo” w Radiu Gniezno„Balerina” w mogileńskim kinie „Wawrzyn”
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TERAZ ZABAWA (30.01.2017-03.02.2017)
Już tradycja stały się półkolonie organizowane przez Stowarzy-

szenie TERAZ, przy wsparciu finansowym z gminy Trzemeszno. 
Jednakże po raz pierwszy zostały zorganizowany wypoczynek,  
w którym udział wzięły m.in. przedszkolaki. Półkolonie odbyły się 
od 30 stycznia do 3 lutego, a uczestniczyło w nich 40 dzieci w wieku 
od 5 do 8 lat z gminy Trzemeszno. Dzieci pojechały m.in. do kina 
na film „Balerina” oraz do centrum zabaw dla dzieci „Jupiland” 
w Gnieźnie. Poza tym spędziły czas w hali OSiR w Trzemesznie 
gdzie m.in. Marika Popowicz-Drapała - nasza polska lekkoatlet-
ka, sprinterka, dwukrotną brązową medalistką mistrzostw Euro-
py oraz rekordzistką Polski w biegu sztafetowym 4 × 100 metrów 
- przeprowadziła z nimi trening za co otrzymały medal oraz dy-
plom. W ostatnim dniu wypoczynku zorganizowano dla dzieci bal 
przebierańców. W ramach półkolonii dzieci otrzymywały codzien-
nie drugie śniadanie oraz ciepły posiłek w restauracji. Opiekę nad 
uczestnikami sprawowało 4 wychowawców. Półkolonie „TERAZ 
ZABAWA” współfinansowane są ze środków otrzymanych od Gmi-
ny Trzemeszno w ramach wsparcia realizacji zadań publicznych 
w zakresie: „Zorganizowania wypoczynku zimowego dla dzieci  
i młodzieży z terenu gminy Trzemeszno w 2017 roku „.

TERAZ ZIMA (06-10.02.2017)
W dniach od 6 do 10 lutego 2017 w Hali OSiR odbyły się pół-

kolonie zimowe dla 40 dzieci w wieku od 8 do 13 lat z miasta i 
gminy Trzemeszno. Półkolonie pod hasłem „TERAZ ZIMA” or-
ganizowane były przez Stowarzyszenie TERAZ. W poniedziałek 
treningi lekkoatletyczne poprowadziła Pani Marika Popowicz-Dra-
pała. Były biegi, wyścigi, skoki przez płotki, ćwiczenia. wszyscy 
chętnie uczestniczyli w tych zajęciach, a po zakończeniu prosili 
o autografy i wspólne zdjęcia. Wtorek to wyjazd do Kina Waw-
rzyn w Mogilnie na bajkę „Balerina”, która opowiadała, że warto 
mieć swoje marzenia i je realizować. Kolejny dzień to wyjazd na 
basen do Mogilna. Ogromną atrakcją był zamek na wodzie, który 
wymagał trochę wysiłku lub pomocy opiekunek do przejścia. Był 
to radosny i wyczerpujący czas. W czwartek zostały na Hali zor-
ganizowane zawody rzędów. Dzieci zostały podzielone na grupy 
i rywalizowały w konkurencjach szybkościowo-sprawnościowych. 
Nie obyło się także bez gry w piłkę nożną i siatkówkę. Ostatniego 
dnia dzieci rywalizowały ze sobą grając w kręgle w kręgielni w 
Mogilnie. Było wiele pozytywnych emocji. Każdego dnia oprócz 
głównych zajęć, grano w piłkę nożną, siatkówkę, piłkarzyki, cym-
bergaja. Na półkolonii zapewnione były obiady, na które chodzono 
do Hotelu Pietrak. Dzieci chętnie brały udział w zajęciach, a czas 
spędzony na półkolonii zbyt szybko minął. Półkolonie „TERAZ 
ZIMA” współfinansowane są ze środków otrzymanych od Gmi-
ny Trzemeszno w ramach wsparcia realizacji zadań publicznych 
w zakresie: „Zorganizowania wypoczynku zimowego dla dzieci i 
młodzieży z terenu gminy Trzemeszno w 2017 roku „.

Zimowisko profilaktyczne Placówki 
Wsparcia Dziennego w Zakopanem.

Kolejne zimowisko profilaktyczne Placówki Wsparcia Dzien-
nego w Trzemesznie przechodzi do historii. To już kolejny dobry 
czas jaki spędzamy wspólnie w zimowej stolicy Polski i kolejny 
raz kiedy czas ten sprawia nam wielką frajdę. Tym razem żegnali-
śmy naszą rodzinną ziemię i ukochane Trzemeszno w aurze mało 
zimowej, by po kilku godzinach podróży przywitać Zakopane 
skąpane w zimowej szacie. Harmonogram naszej wyprawy został 
tak ułożony by atrakcji jak corocznie nam nie brakowało. Odby-
liśmy m.in. wyprawę na sanki na stok pod Gubałówkę, następnie 
już kolejkową wyprawę na szczyt Gubałówki, by chwilę później 
udać się na wycieczkę do serca Tatrzańskiego Parku Narodowe-
go. Tatrzański Park Narodowy zimą jest wyjątkowo malowniczy  
a zwiedzenie choć niewielkiej jego części stanowi nie lada wyzwa-
nie. Dlatego też odwiedziny w TPN zaplanowaliśmy na dwa dni - 
jednego wspinaliśmy się dziarsko na Rusinową Polanę z kultowym 
już przystankiem na ciepłą herbatkę w Sanktuarium Matki Bożej 
Królowej Tatr na wysokości blisko 1200 m.n.p.m ( w tym miejscu 
zawsze wspominamy magię tego miejsca z uwagi na fakt, że za-
równo sanktuarium jak i samą polanę wielokrotnie odwiedzał Św. 
Jan Paweł II) – by kolejnego dnia udać się całą grupą (tutaj wielkie 
brawa dla całej grupy a w szczególności najmłodszych uczestni-
ków) na pieszą wyprawę do Morskiego Oka. Jak co roku bawiliśmy 
się także na śnieżnym „Zamku Tatrzańskim”, oraz w znajdującym 
się tuż obok labiryncie śniegowym.

Kolejny dzień to atrakcje na torze narciarskim, gdzie cała grupa 
szusowała wielką rynną śniegową na specjalnie przeznaczonych do 
tego celu pontonach. Natomiast grupa narciarska kilka dni spędziła 
na szusowaniu po Zakopiańskich stokach - jak zaobserwowali za-
kopiańscy instruktorzy narciarstwa już dawno nie widzieli grupy, 
która w tak szybkim tempie robiłaby tak znaczne postępy.

Niestety jak w roku ubiegłym część planów pokrzyżowała nam 
Tatrzańska pogoda i mimo, że mieliśmy ogromne chęci musieliśmy 
nasze plany nieco weryfikować.

Codziennie w grupach spacerowaliśmy również po okolicy a tak-
że odwiedzaliśmy szlak spacerowy na Zakopiańskich Krupówkach. 
Od samego początku zimowiska wiele czasu przeznaczyliśmy na 
wspólne rozmowy min. o przyjaźni, tolerancji i wzajemnym sza-
cunku dla siebie nawzajem oraz dla najbliższego otoczenia.
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28 lutego odbył się z Zespole Szkół z Trzemżalu I Międzyszkol-
ny Turniej Szkół Podstawowych w Szachach. Organizatorem był 
Pan Krzysztof Prus, opiekun szkolnego kółka szachowego, który 
za cel turnieju postawił sobie przede wszystkim rozpropagowa-
nie gry w szachy wśród dzieci i młodzieży. Do rywalizacji za-
proszeni zostali uczniowie ze szkół podstawowych w Kruchowie 
oraz szkół nr 1 i  nr 2 w Trzemesznie. Łącznie w turnieju zagrało  
12 chłopców i 2 dziewczynki. Zwycięzcą został Miłosz Kaniewski 
ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Trzemesznie, który zdobył komplet 
punktów. W finale pokonał on Bartosza Filipka ze Szkoły Podsta-
wowej w Trzemżalu, który zajął drugie miejsce, trzeci był również 
zawodnik  ze Szkoły Podstawowej w Trzemżalu Adam Wieczo-
rek. Na turniej przyjechał również zaproszony przez organizatora 
gość specjalny Pan Jerzy Walter, który jest wieloletnim zasłużo-
nym działaczem klubu szachowego w Trzemesznie. Podzielił się 
z uczniami swoimi wspomnieniami i wraz z Dyrektorem Panem 
Krzysztofem Nowakiem wręczyli uroczyście nagrody i dyplomy 
dla zwycięzców oraz pozostałych uczestników turnieju. Turniej 
ten był wspaniałą okazją dla zawodników do wymiany doświad-
czeń i spotkania z kolegami i koleżankami z innych szkół. Oczy-
wiście żegnając się z uczestnikami organizator zaprosił wszyst-
kich już za rok na następny turniej.

60 urodziny Misia Uszatka
Uwielbiany przez kilka pokoleń najmłodszych Miś Uszatek 

obchodzi w tym roku 60 urodziny. Postać sympatycznego misia  
z klapniętym uszkiem narodziła się w 1957 roku w pisemku dla 
dzieci „Miś”, ale kultowa stała się dzięki serialowi łódzkiego Se – 
ma –fora. Miś Uszatek narodził się zimą 1957roku. Stworzyli go 
pisarz Czesław Janczarski i ilustrator Zbigniew Rychlicki. Począt-
kowo gościł w pisemku dla dzieci „Miś”, którego był patronem. 
Później stał się bohaterem licznych książek , tłumaczonych na 
obce języki. Miś Uszatek jest bohaterem ponadczasowym, znanym 
i lubianym przez dzieci z różnych zakątków świata. W związku  
z ogólnopolskim  jubileuszem, w poniedziałek 6 marca,  święto swo-

jego patrona obchodziły dzieci z Przedszkola nr 2 w Trzemesznie.   
W udekorowanym barwnym balonikami holu głównym,  zorgani-
zowano wystawę poświęconą twórczości Czesława Janczarskiego. 
Zaprezentowano książki i płyty z przygodami Misia. Pluszowe 
Uszatki  witały wszystkich bardzo serdecznie i zapraszały do 
wspólnej zabawy.  Po śniadaniu dzieci zebrały się przed ekranem  
„ telewizora”, który stanął  w sali Zajączków.  Był to telewizor baj-
kowy – tekturowy.  Pani dyrektor Lucyna Korzycka przy pomocy 
pilota „włączyła telewizor” i na ekranie pojawił się Miś Uszatek 
/ Mirosława Blaszczyk/, który przypomniał  dzieciom swoją hi-
storię. Na ekranie pojawiali się także: Ania /Angelika Mroczkow-

ska/, Mama Ani /Ewa Popowska/ i Pajacyk Bimbambom /Justyna 
Kubalewska/. Dzieci obejrzały bajki pt.; „Okienko Misia Uszatka” 
i „Miś Uszatek i bzie kotki”.  Widzowie  śledzili przygody Uszat-
ka  z ogromnym zainteresowaniem i nagrodzili aktorów gromki-
mi brawami. Następnie dzieci popisały się znajomością przygód 
Misia i jego przyjaciół rozwiązując zagadki przygotowane przez 
Uszatka.  Goście zaśpiewali Uszatkowi gromkie  „Sto lat”.  Miś  
poczęstował wszystkich przepysznym tortem urodzinowym, któ-
ry ufundowali pani E. Mroczkowska z cukierni „Królewska” oraz 
Rada Rodziców  Przedszkola nr 2.  Natomiast  rodzice obdaro-
wali panią dyrektor bukietem przepięknych, różowych tulipanów. 
Kończąc urodzinowe przyjęcie, Miś poprosił dzieci o wykonanie 
jubileuszowych laurek, które zachowa na pamiątkę. Dzieci z wiel-
ką ochotą zrealizowały prośbę Uszatka, na tablicach pojawiły się 
przepiękne laurki.  Urodziny Misia Uszatka  na długo pozostaną 
w pamięci  wszystkich przedszkolaków, a sam jubilat będzie im 
towarzyszył każdego dnia, przez wiele, wiele lat.    

Małgorzata Winiarska 

I Międzyszkolny Turniej Szkół 
Podstawowych w Szachach
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Co roku od kilku lat odbywa się u nas taki wewnętrzny kon-
kurs „Mam Talent”. Formuła programu jest Wam na pewno zna-
na z telewizji. Jest to okazja do występu przed publicznością, 
przełamania swoich lęków i pokazania się od ciekawej strony. 
Ale dzisiaj nie o tym. Właśnie dzięki takim ośrodkowym wy-
stępom odkrywamy talenty Uczestników. Jednym z naszych naj-
większych talentów jest Karol Michalak, który pięknie śpiewa 
i wzrusza nas za każdym razem, kiedy występuje. W zeszłym 
miesiącu zakwalifikował się on do powiatowego konkursu „Zło-
ty Mikrofon Powiatu Gnieźnieńskiego”, który odbywał się w 
Kłecku. Małą, ale niezwykle silną grupą pojechaliśmy do tam-
tejszego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury wspierać naszego 
kolegę. Karol zaprezentował się wspaniale, zaśpiewał piosenkę z 
repertuaru Skaldów „Życzenia z całego serca”, a na klawiszach 
akompaniował mu opiekun muzyczny Pan Wojciech Wrzesz-
czyński. W całym konkursie wystąpiło 25 osób, konkurencja 
była duża, a Karol za swój występ otrzymał wyróżnienie. Jeśli 
jesteście ciekawi jak poszło, zapraszamy na naszą stronę na face-
book’u, gdzie można obejrzeć cały występ Karola.

W naszym kalendarzu nie mogliśmy ominąć święta zako-
chanych. Zgodnie z datą, 14 lutego świętowaliśmy Walentynki. 
Uczestnicy już tydzień wcześniej przygotowywali kartki dla 
swoich sympatii i przyjaciół, wykonywali ozdoby i wybierali 
miłosne dedykacje na dyskotekę. Najpierw odbyły się zajęcia 
w grupach, podczas których Uczestnicy rozwiązywali zagadki 
związane z literaturą i znanymi piosenkami, a także wykonywali 
wspólny plakat o miłości i przyjaźni. Po takiej pracy przyszedł 
czas na słodki poczęstunek, a później na zabawę dyskotekową 
z dedykacjami. Tego dnia działała też poczta walentynkowa, 
która wywołała masę uśmiechów – taki był przecież jej cel. Na 
zabawie walentynkowej bawiliśmy się nie tylko u siebie, ale po-
jechaliśmy również do Gniezna na zaproszenie z „Domu Tęcza”. 
Organizowali oni imprezę w takim miłosnym klimacie. Odbyła 
się ona w Tłusty Czwartek, więc był to podwójny strzał w dzie-
siątkę. Było radośnie i pysznie.

Pozostając jeszcze przy pysznościach, to w lutym wybraliśmy 
się do pizzerii Amzis. Spędziliśmy tam miło czas i zjedliśmy 
smaczną pizzę.

W ostatni dzień lutego kilkuosobowa grupa Uczestników wy-
brała się na kręgle do Gniezna. Tam zmierzyliśmy się w towarzy-
skiej rozgrywce z „Domem Tęcza”.

Jak widzicie, w lutym spędziliśmy czas trochę na tańczeniu, 
trochę na objadaniu się i trochę na sportowo. Tak więc, wszystko 
się wyrównało. Teraz żeńska część odchodzi w cień i daje szansę 
wykazać się męskiej części, bo zbliża się Dzień Kobiet. Podobno 
odbywają się jakieś próby, ale nikt nic nie chce zdradzić. Cze-
kamy.

Środowiskowy Dom Samopomocy informujeSZKOLENIE PT. „BEZPIECZNE ZACHOWANIE  
W GÓRACH Z ELEMENTAMI PIERWSZEJ POMOCY” 

DLA PODOPIECZNYCH ORAZ OPIEKUNÓW PWD
Zima i czas ferii zimowych to radosny czas zabawy na śniegu, czas 

kiedy korzystamy z uciech zimowej aury lecz nie możemy zapominać, 
że wokół nas czai się także wiele niebezpieczeństw i pokus. Głównie 
dzięki temu, że duża ilość wolnego czasu dopinguje nas i zachęca do 
zabaw na świeżym powietrzu. Któż z nas nie będzie wybierał się nie-
bawem na lodowisko, ślizgawkę a może także i narty ? Postanowiliśmy 
jak każdego roku zadbać prewencyjnie o nasze wspólne bezpieczeń-
stwo i zaprosiliśmy do naszej placówki instruktorów ratownictwa oraz 
specjalistów do spraw bezpieczeństwa, którzy w sposób bardzo przy-
stępny i atrakcyjny pokazali nam gdzie czają się na nas wspomniane 
niebezpieczeństwa i jak możemy ich unikać a także w jaki sposób jeśli 
już coś niespodziewanego nam się przydarzy powinniśmy się zacho-
wać. Pani Dominika i pan Piotr przedstawili nam podstawowe zasady 
udzielania pierwszej pomocy w razie nagłego zdarzenia oraz wyjaśnili 
naszym najmłodszym podopiecznym co i jak mają robić gdy znajdą 
się w sytuacji kiedy czyjeś życie lub zdrowie będzie zależało od na-
szej szybkiej reakcji i przeprowadzonych działań ratowniczych. Całe 
szkolenie zostało wzbogacone o świetną prezentację multimedialną 
dotyczącą ciekawostek nt TATR oraz konkursem wiedzy o Tatrach.

W trakcie pokazu uczestnicy spotkania mogli na fantomie  
o wdzięcznym imieniu „ZENEK” przećwiczyć podstawowe zasady 
udzielania pierwszej pomocy zarówno w teorii ale także w praktyce. 
Zainteresowanie wśród obu grup szkoleniowych (młodszej i starszej) 
było b. duże, padały rzeczowe pytania - dotyczące zachowania się  
w konkretnych przypadkach, na które prowadzący udzielali wyczer-
pujących odpowiedzi wzbogacając swoje wypowiedzi bardzo często  
o przykłady zaczerpnięte z zawodowego życia. 

Bardzo serdecznie dziękujemy za przybycie do placówki i profe-
sjonalne a także bezinteresowne i nieodpłatne wsparcie PWD Trze-
meszno. Dziękujemy za wszystkie cenne wskazówki a także demon-
strację wszystkich najnowocześniejszych zdobyczy nauki i techniki 
ratowania życia. Kurs nasz został asygnowane przez międzynarodową 
instytucję szkoleniową EFR - Emergency First Response w Bristolu.  
a każdy uczestnik szkolenia otrzymał od naszych gości dyplomy „ 
MAŁEGO RATOWNIKA” dokumentujące odbyte szkolenie. W ra-
mach współpracy z firmą Safe Work Team – zostało także przepro-
wadzone szkolenie dla wszystkich opiekunów związanych z Placów-
ką Wsparcia Dziennego w Trzemesznie zakończone egzaminem oraz 
uzyskaniem uprawnień w zakresie pierwszej pomocy z resuscytacją 
krążeniowo – oddechową osoby dorosłej oraz dziecka a także używa-
nia AED (automatycznego defibrylatora zewnętrznego). Bilans całego 
kursu 40 przeszkolonych podopiecznych oraz 4 opiekunów – obyśmy 
naszej wiedzy nie musieli nigdy wykorzystywać!
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Wielki Błękit
 „ Mądry jest ten, który potrafi uczyć się od każdego napotkanego 

człowieka”
Aldona Różanek

W dniu 22.01.2017 r. odbyły się drugie otwarte zawody węd-
karskie w 2017 r. organizowane przez Stowarzyszenie Wędkarskie 
ZŁOTY LIN. Odbyły się one na jeziorze Ostrowitym Pryma-
sowskim. W zawodach wzięło udział 41 zawodników. Walczyli 
oni o puchar Starosty Gnieźnieńskiego Beaty Tarczyńskiej. 
Po powitaniu wszystkich przez prezesa stowarzyszenia Andrzeja 
Lisieckiego odbyły się trzygodzinne zmagania. Po zakończeniu 
wędkowania uczestnicy zawodów mogli ogrzać się przy ognisku, 
wypić kubeczek ciepłej kawki lub herbatki oraz posilić się kiełba-
ską upieczoną przy ognisku. Następnie zostały odczytane wyniki 
zawodów. Jak się okazało zwycięzcą został Rafał Bociek , dru-
gie miejsce zajął Robert Kasprzak, a trzecie Wojciech Szarzyń-
ski. Puchary i nagrody zwycięzcom wręczyli w imieniu Starosty 
Gnieźnieńskiego Magdalena  Musiałowicz -dyrektor Wydziału 
Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiato-
wego w Gnieźnie , Marcin Makohoński- dyrektor Wydziału Kultu-
ry, Sportu, Turystyki i Promocji Starostwa Powiatowego w Gnieź-
nie oraz prezes stowarzyszenia Andrzej Lisiecki. Została wręczona 
także nagroda specjalna za złowienie największej ilości ryb - zdo-
był ją Rafał Bociek. 

Prezes stowarzyszenia podziękował także wszystkim osobom 
zaangażowanym w przygotowanie zawodów: 

- sędziom Zenonowi Pawlaczykowi i Emilowi Plewie,
- Trzemeszeńskim Strażakom, którzy czuwali nad bezpieczeń-

stwem zawodników poruszających się po lodzie,  
- gospodarstwu  rybackiemu S.C. Jan Grzybowski & Marek 

Grzybowski ,
- sponsorom : sklep zoologiczno - wędkarski ELTRANS Zbi-

gniew Skibiński, sklep zoologiczno - wędkarski LEMUR. 
Na zakończenie podziękował również wszystkim zawodnikom 

za sportową rywalizację oraz zaprosił na kolejne zawody.

Dnia 13 lutego Drużyna  Harcerska im. Jana Kilińskiego Nie-
przetarty Szlak w Domu Samopomocy zaprosiła na zbiórkę harcer-
ską  pana Artura Bilewskiego oraz wszystkich uczestników tego 
Domu.

Temat spotkania to: „Wielki Błękit” – magia nurkowania na rafie 
koralowej. Pan Artur pokazał  nam baśniowy świat koralowców. 
Poznaliśmy bogatą i piękną kolorystykę  fauny i flory. Pan Artur 
opowiadał  o zwyczajach mieszkańców podwodnego królestwa, o 
koralowcach, dziwnych ale pięknych roślinach, rybach o różnych 
kolorach kształtach i rozmiarach. Zobaczyliśmy ślimaki bez dom-
ków ale ze skrzydełkami i śmiesznymi minami. Brakuje słów, by 
opowiedzieć o tym cudownym  podwodnym świecie, brakuje też 
kolorów, by namalować  to wielobarwne piękno. Trzeba to samemu 
zobaczyć-warto!

14 Drużyna Harcerska im. Jana Kilińskiego dziękuje Urzędowi 
Gminy za wypożyczenie ekranu. Dyrektorowi Domu Kultury za 
okazanie nam zaufania i wypożyczenie cennego rzutnika. Panu 
Arturowi  Bilewskiemu dziękujemy za przeżycie cudownej przy-
gody, za wspólne nurkowanie w głębinach  morskich, za możli-
wość zobaczenia niepowtarzalnego piękna. Wyrażamy nadzieję, 
że to nasze pierwsze spotkanie nie będzie ostatnim.

Staramy się, aby nasza teraźniejszość stawała  się miłym przeży-
ciem i wspomnieniem w przyszłości.

Czuwaj!  Drużynowa  pwd. Irena Karczewska

Zawody wędkarskie
Stowarzyszenia Wędkarskiego 

ZŁOTY LIN

Zimowe „chochoły”  fot. Piotr Talaga
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„Najmniejszy koncert świata” dla podopiecznych PWD Trzemeszno
Każda wizyta Dawida „C-zet’a” Michalaka w naszej placówce 

to wydarzenie bez precedensu niosąca za sobą całą paletę nowych 
premier, dźwięków śpiewów i niekonwencjonalnych ćwiczeń mu-
zycznych, które zawsze przypadają społeczności „placówkowej” do 
gustu. Okazją do niedzielnego spotkania z nami była zbliżająca się 
premiera kolejnej płyty, którą nasz starszy przyjaciel niebawem bę-
dzie wydawał. Oprócz koncertu z nowymi utworami, których jesz-
cze nikt oficjalnie nie miał jeszcze okazji usłyszeć (naturalnie poza 
osobami związanymi z produkcją i bliskimi artysty) – zabrzmiały 
również znane „hiciory” jak „Wspomnienie”, „Właściwa Droga”, 
„Opowiem Ci Szeptem”. Mieliśmy także okazję mega przedpre-
mierowo zobaczyć nowy klip, który będzie najprawdopodobniej 

promował nowy album pt. „LABORATORIUM”. Jako przeryw-
nik między utworami C-zet opowiadał nam o swojej drodze do 
muzycznego świata, o swoim życiu a także planach na przyszłość 
zarówno tych osobistych jak i związanych z tworzoną muzyką. Pod-
czas energetycznego spotkania nasz gość zaproponował również 
przeprowadzenie warsztatów muzycznych podczas, których osoby 
chętne mogły napisać kilka wersów piosenki – którą Dawid pomógł 
nam zestawić z bitem i po połączeniu wszystkiego chóralnie odśpie-
waliśmy ten napisany i skomponowany podczas warsztatów utwór 
muzyczny. 

 Nawet nie spostrzegliśmy się jak na koncertowaniu oraz wspól-
nym muzykowaniu minęły nam prawie 3 godziny.
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AKCJA „DOKARMIANIA ZWIERZĄT ZIMĄ” ZAKOŃCZONA
W piątek 27 stycznia b.r. zbierana  przez uczniów  karma dla 
zwierząt  została przekazana do Leśnictwa Smolary. Zebraliśmy  w 
sumie ponad  100 kg, w tym:  suche pieczywo, ok. 60 kg ziemnia-
ków,2 kg buraczków czerwonych, 4 kg marchwi, ziarno zbóż (ka-
szę, ryż, słonecznik, płatki owsiane i kukurydziane, a także siano, 
jeden z uczniów przekazał także karmnik dla ptaków W imieniu 
swoim, jako opiekuna kółka przyrodniczego oraz  w imieniu leśni-
czego – Pana Sergiusza Przybylskiego oraz zwierząt dziękujemy 
całej społeczności szkolnej oraz Rodzicom i ludziom wrażliwym 
na los leśnych zwierząt, za tak wspaniały gest, wrażliwe serce i 
włączenie się w akcję.

UCZNIOWIE WSPIERAJĄ SCHRONISKO  
DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT
27 stycznia członkowie kółka przyrodniczego wraz z opiekunem 
Panem Piotrem Kubiakiem oraz uczniowie Zespołu Szkół im. 
Powstania Wielkopolskiego w Kruchowie wraz z opiekunem Ma-
rzeną Stojek-Kowalik odwiedzili gnieźnieńskie schronisko w celu 
przekazania zgromadzonych przez uczniów darów dla zwierza-
ków. Każdy przynosił co mógł, nawet najdrobniejszy dar był mile 
widziany. Do akcji włączyły się wszystkie klasy. Były tam koce, 
ręczniki, sucha karma oraz puszki dla kociaków i psiaków. 
DZIĘKUJEMY!!!

ZIMAK SZCZEPU
Podczas ferii zimowych, w dniach od 30 stycznia do 3 lutego 2017 
r. został zorganizowany Zimak szczepu, w którym uczestniczyli 
członkowie 3 Szczepu „Feniks” im. Jana Kilińskiego w Trzemesz-
nie w skład którego wchodzą zuchy   z 6 GZ „Przyjaciele Indian” 
oraz dołączyły „Zuch- Kruchy” z 7 GZ z Kruchowa.  Dla chętnych 
zuchów i harcerzy przygotowano wiele atrakcji na terenie Trze-
meszna, m.in. gry i zabawy integracyjne, warsztaty plastyczne, 
grę terenową „Powstańcy Wielkopolscy w obiektywie”, świecz-
nisko. Zorganizowano również atrakcyjne wyjazdy, do Mogilna 
na kręgle, bilard  i ściankę wspinaczkową, do Torunia na zajęcia 
sportowe w Jump Arenie, zwiedzanie Muzeum Piernika, udział 
w warsztatach pieczenia pierników oraz zwiedzanie Torunia oraz 
do Gniezna na lodowisko, do Muzeum Pierwszych Piastów i na 
film pt. „Sing”. Podczas zimaku opiekę nad zuchami i harcerzami 
sprawowały druhny: Beata Marciniak, Teresa Górna, Julia Nowak 
i Katarzyna Wiśniewska.

WYCIECZKA DO POZNANIA
 Dnia 31 stycznia 2017 r. uczniowie kl. IVb pod opieką p. R. 
Gezelli – Figaj, p. A. Trzcińskiej oraz p. J. Chudaś wybrali się 
pociągiem na wycieczkę do Poznania. Pierwszą atrakcją było Mul-
tikino, gdzie dzieci obejrzały film pt. „Sing”,  następnie  na Starym 
Rynku zwiedziły  odnowione i unowocześnione Muzeum Henryka 
Sienkiewicza, po czym udały się do Mc Donalda, aby posilić się po 
dniu pełnym wrażeń. Miły nastrój, dobry humor i piękna pogoda 
sprawiły, iż ten wyjazd na długo pozostanie w ich pamięci.

ZŁOTY MIKROFON POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO
Dnia 12.02.2017 r. uczniowie naszej szkoły: Malwina Frelich  
i Kacper Kędzierski wzięli udział w Powiatowym Konkursie 
Piosenki „Złoty Mikrofon Powiatu Gnieźnieńskiego”. Konkurs 
odbył się w Miejsko –Gminnym Ośrodku Kultury w Kłecku. By 
zakwalifikować się do części finałowej, uczniowie musieli przesłać 
nagrania  swoich występów i zyskać akceptację Rady Artystycz-
nej. Już samo zakwalifikowanie się było dużym osiągnięciem.  
 Malwina zaprezentowała piosenkę pt. „Śpiewam i tańczę”, a Kac-
per „Nic do stracenia”. Oboje brawurowo wykonali swoje utwory, 
dzięki czemu zyskali ogromne brawa i sympatię słuchaczy oraz 
uznanie jury. Malwina zajęła II miejsce w kategorii od 10 do 12 lat, 
natomiast Kacperkowi  niewiele zabrakło, aby również znalazł się 
na podium.  Podczas podsumowania otrzymali pamiątkowe dyplo-
my i nagrody z rąk burmistrza Gminy Kłecko p. Adama Serwatki. 
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

MISTRZOSTWA GMINY TRZEMESZNO W PIŁCE  
KOSZYKOWEJ I SIATKÓWCE CHŁOPCÓW  
23 lutego 2017 r. odbyły się MISTRZOSTWA GMINY TRZE-
MESZNO W PIŁCE KOSZYKOWEJ I SIATKÓWCE CHŁOP-
CÓW  – W KATEGORII SZKÓŁ PODSTAWOWCYCH. Zawody 
odbyły się w Zespole Szkół Kruchowo. Reprezentacja  szkoły SP2 
zarówno w koszykówce jak i siatkówce zajęła III miejsce.
Chłopcy wystąpili w następującym składzie :Kacper Walkowiak, 
Krystian Kwapich, Paweł Strzeżyński, Jakub Dziekański, Damian 
Gajos, Jakub Walkowiak, Witold Trzciński, Paweł Nowicki, Artur 
Witczak i Adam Kamiński.

KACPER GUZIK NAJPOPULARNIEJSZYM  
SPORTOWCEM JUNIOREM GMINY TRZEMESZNO
20 stycznia 2017 r. został  podsumowany podczas Balu Sportowca  
V Plebiscyt na Najpopularniejszego Sportowca-Juniora Gminy 
Trzemeszno ( organizowany przez Gimnazjum w Trzemesznie 
wspólnie z Międzyszkolnym Klubem Sportowym ).          
Ostatecznie Najpopularniejszym Sportowcem-Juniorem Gminy 
Trzemeszno w 2016 roku został Kacper Guzik ( zawodnik MKS-
-u Trzemeszno, a jednocześnie uczeń naszej szkoły z klasy V ), 
uzyskał 361 punktów. II miejsce zajął również  uczeń SP 2 z kl. V, 
Damian Gajos (MKS Trzemeszno) - 352 punkty. III miejsce, uczeń 
SP 2, kl.IIIa, Jakub Filipiak (MKS Trzemeszno) - 344 punkty. IV 
miejsce Krystian Kwapich (SP 2 Trzemeszno) - 334 punkty.
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Dzień pod znakiem Amorka
W pierwszy wtorek po feriach 14 lutego przypadały walentynki. 
Samorząd Uczniowski zorganizował szkolne obchody tego święta. 
W  kawiarence „POD AMORKIEM” zakupić można było ba-
beczki i ciasto domowego wypieku ozdobione serduszkami oraz 
napoje. W dniach od 14 do 17 lutego działała poczta walentynkowa 
która była dostarczona w piątek 17 lutego przez  „Walentynkowe 
Listonoszki”.

Świętujemy z klasą 
– Walentynkowy konkurs filmowy

Z okazji Dnia Świętego Walentego zaproponowano kolejny etap 
międzyklasowej rywalizacji. Tym razem jest to konkurs na film 
p.t. „WALENTYNKOWA NIESPODZIANKA”. 
PODSTAWOWE WYMAGANIA TO: 
• Czas trwania filmu od 2 do 5 minut; 
• Udział minimum 5 osób, maksimum 8 osób – w tym 2 chłopców; 
• Wykorzystanie walentynkowych gadżetów (serca, amorki, świece, 
balony  itp.)

Podziękowania od Jurka
 20 lutego w świetlicy szkolnej odbyło się  spotkanie, w trakcie  
którego oficjalnie  podziękowano wolontariuszom za pracę na 
rzecz gminnego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 
Pani Stanisława Szymańska – szef trzemeszeńskiego sztabu, pan 
Włodzimierz Losik oraz dyrektor szkoły pan Sławomir Kupś 
wręczyli wszystkim zaangażowanym w akcję okolicznościowe 
dyplomy, przesłane przez Jerzego Owsiaka i jego fundację.

Kolejna obietnica Samorządu Uczniowskiego 
zrealizowana
Już druga obietnica z kampanii wyborczej kandydatów do Samo-
rządu Uczniowskiego została zrealizowana. Tym razem sprawiła 
ona wiele radości gimnazjalistkom. W toalecie damskiej naresz-
cie wisi lustro. Pojawiło się w drugim tygodniu po feriach i od 
razu wzbudziło wiele pozytywnych emocji wśród „lepszej” płci. 
Dodajmy, że pierwszą zrealizowaną obietnicą było wprowadzenie 
„Szczęśliwego numerka”.

Jakie te pączki były dobre... 
W czwartek 23 lutego Samorząd Uczniowski zadbał, aby i w 
naszej szkole tradycji stało się zadość. Od samego rana na wszyst-
kich czekała kawiarenka zaopatrzona przede wszystkim w pączki. 
Dwieście sztuk tego przysmaku rozeszło się w niespodziewanie 
szybkim tempie

Stypendium sportowe dla Julki Stablewskiej
Uczennica klasy 2 B Julia Stablewska otrzymała stypendium 
sportowe, którego fundatorem jest Gmina Trzemeszno. Młoda, 
utalentowana siatkarka reprezentuje barwy Międzyszkolnego 
Klubu Sportowego w Trzemesznie oraz wchodzi w skład drużyny 
młodziczek „Sokoła” Mogilno. Serdecznie gratulujemy i życzymy 
wspaniałych sukcesów sportowych.

Lato w środku zimy, czyli pobyt 
w Berlinie i Tropical Island
Ponad trzydziestu uczniów Gimnazjum w Trzemesznie posta-
nowiło spędzić początek ferii na wspólnym pobycie w Berlinie. 
We wtorek 31 stycznia młodzież wraz z opiekunami dotarła do 
stolicy Niemiec gdzie w ciągu kilku godzin zobaczyła i zwiedziła 
Muzeum Techniki. Założone w 1982 roku Niemieckie Muzeum 
Techniki, znajdujące się na terenie byłego dworca towarowego 
„Anhalter Güterbahnhof”, zaprasza na wyprawę odkrywczą ślada-
mi historii techniki. Na ok. 25.000 m² prezentowane są ekspozycje 
nt. techniki komunikacji, produkcji, energii i transportu. W nowym 
budynku ze szkła przedstawiona jest żegluga wodna i powietrzna. 
Do dyspozycji stoi również biblioteka i archiwum historyczne. 
W 2011 r. otwarto przy byłej drodze załadunku wystawę stałą pt. 
„Człowiek w ruchu – podróż samochodem & in., prezentującą 
powozy, rowery, motocykle i 30 samochodów z różnych epok. 
Historyczne parowozownie mieszczą poza tym 40 pojazdów kole-
jowych. W parku wokół muzeum można zwiedzić wiatraki i młyny 
wodne oraz browar. 
Dzięki Science Center Spectrum (można tu we własnym zakresie 
zobaczyć, dotknąć i zrozumieć wiele zjawisk z różnych dziedzin 
nauki), codziennym demonstracjom historycznych maszyn i mode-
li oraz bogatej ofercie muzeum stanowi skarbnicę wiedzy i wrażeń 
zarówno dla młodszych jak i starszych zwiedzających.

Dobrze zaPROJEKTowana szkoła
Miło nam poinformować, że biorąc udział w VII edycji konkursu 
„Projekt z klasą” Wydawnictwa Nowa Era nasza szkoła znalazła 
się w elitarnym gronie placówek, które w szczególny sposób dbają 
o rozwijanie umiejętności kluczowych swoich uczniów i została 
uhonorowana tytułem „Dobrze ZaPROJEKTowana Szkoła”.

Oznacza to, że nasza szkoła:
• podchodzi do edukacji w sposób nowoczesny,
• jest otwarta na uczniowskie inicjatywy,
• tworzy dobre warunki do rozwijania pasji i wspierania talentów,
• poprzez wspieranie pracy metodą projektu kształtuje umiejętno-

ści i postawy niezbędne do funkcjonowania w życiu społecznym 
(m.in. współpraca, planowanie, odpowiedzialność),

• jest atrakcyjna dla rodziców, którzy poszukują dla swoich dzieci 
szkoły inspirującej i twórczej.

SKŁADAMY SERDECZNE PODZIĘKOWANIA ZA 
WSPARCIE I ODDANE GŁOSY

NA NASZ PROJEKT P.T. „SZKOLNY MARATON FIT 
AND JUMP Z SIOSTRAMI ADIHD”. 

IMPREZA JUŻ 30 MARCA 2017 ROKU
Redakcja numeru: K. Kuś, O. Liberkowska, M. Kirszner; opie-

kun I. Łaniecka-v.Gierschewski
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ULOTKA Zjawisko tak zwanego „hejtu” jest coraz bardziej popularne; 
początkowo tylko w sieci, jednak ostatnio zaczyna się przenosić  
do świata realnego. Gdy przechodzimy chodnikiem obok pobliskiej 
szkoły, możemy  słyszeć „przestań mnie hejtować”. Co to znaczy  
i jak się zaczęło? Sięgnijmy do początków. Sam neologizm pocho-
dzi od angielskiego słowa hate, czyli nienawidzić. Ludzie – a raczej 
my sami coraz częściej nadużywamy słów szczególnie wartościu-
jących. Rzucanie kocham cię,  jesteś moją najlepszą przyjaciółką 
czy  będziemy zawsze razem to tylko wierzchołek góry lodowej. 
Poza pozornie przyjemnymi stwierdzeniami, które nie mają pokry-
cia w rzeczywistości, nadużywamy też stwierdzenia nienawidzę… 
Dzięki Internetowi, poczuliśmy większą wolność. Znacznie łatwiej 
jest „obsmarować” kogoś anonimowo; szczególnie miło jest kryty-
kować za czyjąś twórczość, która nam się nie podoba. Słyszałam 
bardzo ładne stwierdzenie, które brzmi mniej więcej tak: To nie 
jest hejt, tylko konstruktywna krytyka. OK, zgodzę się, że coś 
takiego istnieje, jednak to, że coś ci się nie podoba, nie uprawnia 
cię do tego, żeby kogokolwiek obrażać. To nie jest konstruktywna 
krytyka, to jest po prostu  twoja opinia. Konstruktywna krytyka 
zakłada w swoim znaczeniu, że dobrze znasz temat, na który się 
wypowiadasz, i nie wygłaszasz jej publicznie, żeby dobić twórcę, 
tylko mówisz mu prywatnie, by pozytywnie wpłynąć na jego dal-
sze projekty. Oczywiście zakładam optymistyczną wersję, że dany 
artysta czy pseudoartysta – nawet jego nie powinno się bezsensow-
nie upokarzać – nie obraża twoich uczuć religijnych, światopoglą-
dowych itp. … /Swoją drogą, na tym tle jesteśmy trochę przewraż-
liwieni, ale o tym może innym razem/.  
* małe litery miały uderzyć w TWOJE ego, /taka mała rzecz,  
a irytuje wiele osób/, miała nakłonić do przemyślenia: czy JA nie 
rzucam słów na wiatr??? 

Billy Sparrow

HANDEL LUDŹMI JAKO WSPÓŁCZESNA FORMA 
NIEWOLNICTWA – O CYBERPRZEMOCY 

W środę 15. lutego 2017r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących  
i Zawodowych w Trzemesznie odbyło się kolejne spotkanie policjantów  
z Gniezna z młodzieżą naszej Szkoły, które poprowadzili pani Anna 
Osińska i pan Arkadiusz Wieczorek. Jego tematem był problem CYBER-
PRZEMOCY. Zajęcia miały uświadomić nam, jak bardzo łatwo stać się 
ofiarą lub sprawcą CYBERPRZEMOCY, i zwrócić uwagę na większą 
samokontrolę oraz umiejętność rozmawiania o tych sprawach z rodzi-
cami i wychowawcami. Prowadzący bardzo szybko nawiązali z nami 
kontakt, co niewątpliwie oprócz formy – projekcji multimedialnej – było 
zaletą spotkania, które zorganizowała pani pedagog Patrycja Grochow-
ska – Juszczyk. Warto dodać, iż wśród pytań zadawanych policjantom, 
pojawiły się też poruszające problemem handlu ludźmi jako współ-
czesną formą niewolnictwa – skalą tego zjawiska byliśmy zaskoczeni.                                                                                                                                     
Środowe spotkanie zapewne wzbogaciło naszą wiedzę na temat CY-
BERPRZEMOCY, stało się również cenną lekcją życia.  

KL Zimowy Bieg Trzech Jezior 
Zimowy Bieg Trzech Jezior to jedno z trzech sportowych 

wydarzeń wchodzących w skład Grand Prix Biegów organizo-
wanych przez OSiR, Urząd Miejski i Ochotniczą Straż Pożarną  
w Trzemesznie oraz Nadleśnictwo Gołąbki i Starostwo Powia-
towe w Gnieźnie. 

XV już Zimowy Bieg Trzech Jezior rozpoczął się o godz. 
11.00  11 lutego w Gołąbkach.  

Biegacze w tym roku mieli utrudnione zadanie, ponieważ stan 
nawierzchni dróg budził bardzo duże obawy. Na szczęście orga-
nizatorzy stanęli na wysokości zadania i zadbali o bezpieczeń-
stwo oraz komfort biegaczy, posypując całą trasę piaskiem. 

Start i meta miały miejsce przy ośrodku Jutrzenka w Gołąb-
kach, a uroczyste zakończenie imprezy odbyło się w hali OSiR. 
W tym roku bieg ukończyło 709 zawodników.

Zwycięzcą został Andrzej Starżiński z Ukrainy z czasem  
47 minut 42 sekund. Z  naszej gminy najszybciej pobiegł Paweł 
Gorzelańczyk, drugi był Łukasz Urbaniak, a trzeci Dominik No-
wicki. 

Warto zauważyć, iż Zimowy Bieg już na stałe wpisał się  
w kalendarz imprez sportowych Trzemeszna i staje się coraz po-
pularniejszy, przyciągając malowniczością trasy oraz niepowta-
rzalną atmosferą biegaczy z różnych zakątków naszego kraju,  
a nawet z zagranicy. Mamy nadzieję, iż wśród przyszłorocznych 
zawodników dostrzec będzie można i twarze naszych kolegów 
ze szkolnej ławy.    

 Martyna Nadolska

KRÓTKIE SPIeCIE *

Nikogo nie obchodzi twoje zdanie!!!

28.01-12..02 –  Ferie zimowe - nareszcie!!! 
14.02 – Walentynki i oczywiście poczta walentynkowa 
15.02 – Spotkanie z Policjantami dotyczące cyberprzemocy 
23.02 – Maraton chemiczny w PWSZ Gniezno  
27.02 – Sklepik w nowym miejscu - przeniesiony do „Hadesu” 
28.02 – Apel upamiętniający wymarsz gimnazjalistów do powstania 
styczniowego w 1863 roku

*ze względu na ferie rzeczywiście… krótkie

Słowo na < 100 dni przed maturą
Drodzy Uczniowie klas III, przed Wami – nami też –  ostatnie 

dwa miesiące ciężkiej pracy skupionej na zdobywaniu dobrych 
stopni, nadrabianiu zaległości i przede wszystkim przygotowa-
niu do najważniejszego egzaminu w Waszym życiu. Widząc, że 
w kalendarzu zostało już < 100 dni dzielących od Matury, nie-
którzy zapewne dopiero teraz uświadomili sobie, że czas naj-
wyższy wziąć się do dzieła, ale przeraża ich wizja spędzenia 
tych pięknych wiosennych miesięcy z nosem w książkach. Dopa-
da ich też obawa niezaliczenia jakiegoś przedmiotu i nieodłącz-
ny stres…  Można z tym sobie jednak poradzić. A jak? Postara-
my się Wam podpowiedzieć, przedstawiając kilka wskazówek,  
jak uczyć się efektywnie i… nie stracić przy tym głowy

• Weźcie teraz głęboki oddech i policzcie spokojnie do 10,  
a następnie zapoznajcie się z poniższymi spostrzeżeniami.

• Nie myślcie ciągle o dobrym wyniku, tylko jak ten dobry wynik 
osiągnąć. 

• Dokładnie rozplanujcie sobie ostatnie powtórki, możecie rozpi-
sać je na kartce papieru. Zapiszcie kiedy, gdzie i o której godzi-
nie planujesz powtarzać np. literaturę współczesną

• Nie słuchajcie przechwałek absolwentów – oni są już PO, 
PRZED byli bliźniaczo podobni do Was. 

• Powtarzając materiał, możecie ułatwić sobie zapamiętywanie, 
wykonując np. mapę myśli –  na pewno łatwiej będziecie koja-
rzyć fakty. 

• Wygospodarujcie czas na relaks np. kino, spacer, spotkanie  
z przyjaciółmi, jazda na rowerze. 

• Unikajcie imprez. Nie martwcie się – po uzyskaniu dobrego wy-
niku będziecie mieli co świętować. 

• Dbajcie o sen – dzięki niemu to, czego się nauczyliście, utrwali 
się, a nowa wiedza będzie łączyć fakty z posiadaną. 

• I na koniec – bardzo ważna rada: stres może pomóc w działaniu, 
ale tylko wtedy, gdy… znacie materiał.

POWODZENIA!
Bella T.  i Sebastian Wilkowski. 

 25 lutego 2017 r. odbył się  II  etap  powiatowego  międzyszkolnego 
Wielkopolskiego  Konkursu Matematycznego Supermatematyk . 
Naszą Szkołę reprezentowali uczniowie liceum: Kamila Wąsowicz  

z kl. I a i Oskar Surówka z kl. II a, których przygotowała pani Aurelia 
Tycka – Witek. Oskar  zajął III miejsce w kategorii klasy drugie liceum, 
tym samym potwierdził… swoją klasę – przypominamy, że w I etapie 

zajął I miejsce!

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
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APEL POLEGŁYCH
28 lutego w 154. rocznicę wymarszu gimnazjalistów do po-

wstania styczniowego uroczystym Apelem Poległych uczci-
liśmy uczestników wyprawy trzemeszeńskiej. Przy obelisku 
upamiętniającym ten fakt w obecności pocztu sztandarowego i 
warty harcerskiej odśpiewaliśmy hymn narodowy, po czym wy-
słuchaliśmy wzruszającego listu jednego z młodych powstań-
ców, który wyruszając do walki, żegnał się z bliskimi, pisząc do 
ojca kilka ostatnich słów. Następnie odczytany został Apel Po-
ległych. Słowa „Stańcie do Apelu!”, „Zginęli za Ojczyznę”  oraz 
„Chwała bohaterom” jak i symboliczna minuta ciszy wywoły-
wały szczególne wzruszenie. Co ważne, hołd zawarty w milcze-
niu, płomieniu znicza i złożonych kwiatach obejmował wszyst-
kich, którzy, niezależnie od czasu, w jakim  przyszło im żyć, 
złożyli siebie na ołtarzu Ojczyzny. Szczególnie pamiętaliśmy  
o Żołnierzach Wyklętych, bowiem ich wspomnienie przypada-
ło następnego dnia. Warto pamiętać, iż przypadł im w udziale 
tragiczny los, gdyż żyjąc w wyzwolonej Polsce, musieli walczyć 
o prawdziwą wolność, za co byli represjonowani. Ostatniego z 
nich stracono w 1963 roku, ale mimo śmierci to oni zwyciężyli i 
to oni mogą uczyć nas patriotyzmu oraz wierności wartościom.                                                                                                           
Program przygotowali uczniowie kl. I a: Marcin Andrzejewski, 
Jan Dzimian, Aleksander Hanczewski i Damian Śramski pod 
kierunkiem pani Marioli Ciechorskiej i pana Piotra Zielińskie-
go.          
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Karnawał 2017
Karnawał, organizowany od kilkuset lat, jest okresem zabaw, tań-

ca, śpiewu, maskarad i różnego rodzaju imprez. Tego roku trwał do 
1 marca.

Najhuczniej, jak wiemy, karnawał świętuje się w Rio de Janeiro  
i tam odbywa się największa impreza na świecie, na którą przyjeż-
dżają tysiące turystów z całego świata!Karnawał w Rio rozpoczyna 
się od symbolicznego przekazania kluczy do miasta uczestnikom 
karnawałowej parady i pokazami sztucznych ogni.Podczas karna-
wału wybierana jest najlepsza szkoła samby w Brazylii. Tancerze 
tudzież szkoły przygotowują piękne stroje, przepełnione kolorami, 
piórami oraz świecidełkami i przez pięć dni i nocy pokazują swoje 
układy taneczne na tak zwanym Sambodromie, czyli ruchomej plat-
formie, która porusza się ulicami Rio de Janeiro. 

A jak wygląda karnawał w Polsce?
Na pewno mało się słyszy o jakichś wielkich imprezach czy prz 

bierankach podczas karnawału w Polsce, jednak istnieją też cieka-
we tradycje – na przykład te kultywowane w naszych okolicach.    
W ostatni dzień karnawału w domach piecze się wyjątko-
we ciasto, tzw. «popielnik», tego dnia można też spotkać kozie 
orszaki wędrujące po ulicach Inowrocławia, Mątew czy Janikowa,  
a wśród nich  babę z dziadem, młodą parę, niedźwiedzie, koźlarków,  
Żyda i Cygana, przodownika, no i oczywiście kozę. 

Jeszcze kilka lat temu można było zobaczyć kolorowe orszaki, któ-
re przeszły ulicami Mogilna oraz wsi Chabsko i Wylatowo.

Jak widać – karnawał w Polsce nie wygląda jak w Wenecji czy Rio 
de Janeiro, ale niektóre miasta  zachowały jeszcze cząstkę dawnej 
oryginalnej karnawałowej tradycji, którą warto zachować dla przy-
szłych pokoleń.

                                                                                                                                          A.M.

Noce z siatkówką 
Samorząd Uczniowski wraz z opiekunem panią Agnieszką Miko-

łajewską, aby umilić czas uczniom, zorganizował zajęcia z siatków-
ki. Myliłby się jednak ktoś, kto by sądził, że jest to typowa gra, jaką 
znamy z  lekcji wf - u. To fantastyczna zabawa i relaks po ciężkim 
tygodniu. 

Pomysł  rozgrywek narodził się w listopadzie. Chcąc zintegrować 
uczniów oraz miło spędzić czas, Samorząd Uczniowski postanowił 
spotykać się co drugi piątek w sali gimnastycznej i rozgrywać towa-
rzyskie mecze w piłkę siatkową. 

Spotkania rozpoczynają się o godzinie 20.00 i trwają tak długo, 
jak długo… starczy sił uczestnikom.  Zwykle bierze w nich udział  
10 - 15 osób. Dzielimy się na dwie drużyny i rozpoczynamy zabawę. 
Mimo że są to rozgrywki czysto towarzyskie, nie brakuje zaanga-
żowania w grę i emocji. Poza możliwością rozwijania swoich umie-
jętności sportowych, możemy poznać bliżej kolegów i koleżanki z 
młodszych lub starszych klas, jest to więc doskonały sposób  inte-
gracji międzyklasowej. Oprócz tego taka forma spotkań towarzy-
skich pozwala odpocząć i oderwać się od obowiązków szkolnych, 
co szczególnie doceniamy.

Jan Dzimian

„SAMOTNOŚĆ TO TAKA STRASZNA TRWOGA…”
Stoisz sam wśród tłumu. Z każdej strony możesz dostrzec 

wędrujące w Twoim kierunku dłonie. Każdy otaczający Cię 
człowiek wmawia Ci, że jest obok Ciebie, by nieść pomoc, 
kiedy będziesz jej potrzebował. Słyszysz głosy, które mówią  
o tym, że w każdej chwili Twojego życia będą z Tobą, nie zawio-
dą i nie okłamią. Otaczają Cię uszy chętne wysłuchać twoich 
problemów. Ktoś właśnie wyznał Ci miłość. Spędzasz dzień w 
towarzystwie znajomych, na których podobno możesz polegać. 
Czego Ci brakuje? Czy nie tak wygląda szczęście? Zastanawiasz 
się, dlaczego, mimo wszystko, wciąż jesteś nieszczęśliwy. Myślisz 
o tym, dlaczego, mimo tylu wpatrzonych w Ciebie oczu, wciąż 
czujesz się inny, samotny. Kiedy zapada zmrok, ściągasz maski, 
które musiałeś włożyć za dnia, by podobać się towarzystwu,  
by nie być innym, odmiennym. W głośnikach rozbrzmiewa 
melodia piosenki, której słuchałeś z babcią kilkanaście lat temu, 
dokładnie tej samej, której tekst wyśmiał ostatnio Twój kolega. 
Wyciągasz album ze zdjęciami, które mają dla Ciebie ogromne 
znaczenie. Od kiedy koleżanka powiedziała Ci, że w dzisiej-
szych czasach nie wypada mieć miękkiego serca i płakać nad 
fotografiami, robisz to tylko w ukryciu. Zaplatasz długi warkocz 
-  dokładnie taki, jaki kiedyś zaplatała Ci mama. Niedawno w 
towarzystwie usłyszałeś, że to już niemodne, więc robisz go tylko 
w domu, kiedy nikt Cię nie widzi. Przeglądasz się w lustrze. 
Dostrzegasz, że garbek na nosie odziedziczyłeś po tacie, którego 
znasz tylko z historii. Oddał życie, by ratować Twoje. Przypomi-
nasz sobie ukłucie w sercu, kiedy w szkole śmiano się z Twojej 
niedoskonałości. Uświadamiasz sobie, że prawdziwym sobą 
możesz być tylko wtedy, kiedy jesteś sam, tak jak teraz. Zdajesz 
sobie sprawę z tego, że w towarzystwie ludzi, których nazywasz 
przyjaciółmi, musisz udawać kogoś, kim nie jesteś. Myśl o sa-
motności wywołuje w Tobie niespotykany lęk. Masz świadomość 
tego, że jesteś inny. Kładziesz się w ciepłym łóżku, by pomyśleć. 
Czujesz się wolny. Zdajesz sobie sprawę, iż -  mimo wszystko - 
uwielbiasz piosenkę, którą słyszysz. Jej tekst mówi o wojnie,  
o niej opowiadała Ci babcia. W ręku trzymasz zdjęcie, przytu-
lasz je do piersi, bardzo cenisz stare fotografie. Spod głowy wy-
ciągasz warkocz, który przypomina Ci piękne chwile z dzieciń-
stwa, tak bardzo Ci się podoba. Uświadamiasz sobie, że kochasz 
swój niedoskonały nos, to Twoja pamiątka po tacie. Zasypiasz  
z nadzieją. Budzisz się, kiedy wstaje świt. Zaraz spotkasz się  
ze znajomymi. Wkładasz dziesiątki masek. Przecież nie chcesz 
być inny. Przecież nie chcesz być sam…

KN

ULOTKAcd.
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