
Dni Trzemeszna
7-8 maja 2016 r.

maj 2016

CLEO i piękne Słowianki

Gwiazdą  sobotniego 
koncertu była CLEO

Niedziela należała do 
CZADOMANA

Koncert SARY

Na scenie PAXON



DNI TRZEMESZNA 2016 (7 maja) - sobotni koncert rozpoczęły występy solistów 
i zespołów działających w DK Trzemeszno. Jako pierwsi zagrali BLACK EAGLES - 

młody rockowy zespół z Trzemeszna. Następnie grupa średnia Zespołu Pieśni  
i Tańca Strzecha zaprezentowała tańce polskie: poloneza, krakowiaka  

oraz polkę. Wystąpiły także trzemeszeńskie Kluby Seniora: Złoty Liść i Ferajna. 
Bardzo podobały się solowe występy utalentowanej młodzieży, zaśpiewały: 

Joanna Zielińska, Kinga Błaczkowska, Julia Figaj oraz 
Ewa Borowiak. A koncert dopiero się rozpoczynał...... 

Na scenie za sprawą PAXONA zagościło reggae  oraz 
hip-hop. Wszyscy jednak czekali na finałowy koncert 

gwiazdy sobotniej imprezy - CLEO. „My Słowianie” 
 i wiele innych hitów śpiewali razem 

 z artystką nie tylko najmłodsi. 

DNI TRZEMESZNA 2016 (8 maja) - gwiazdą 
niedzielnego koncertu był niewątpliwie CZADOMAN. 
To człowiek od prwdziwej scenicznej roboty. Energia,  

rytmiczne utwory i świetny kontakt  
z publicznością - to musiało sie podobać. Koncert 

SARY to propozycja dla fanów muzyki dance. 
Niedzielny festyn zakończył efektowny pokaz 

sztucznych ogni. Koncerty i festyn odbyły się w Centrum Konferencyjno-
wypoczynkowym MAGNOLIA. Organizatorami byli: Urząd Miejski Trzemeszna, 

Dom Kultury w Trzemesznie, Centrum 
Konferencyjo-wypoczynkowe Magnolia, Fat Party. 

Dziękujemy sponsorom: Piastowskiemu Bankowi 
Spółdzielczemu  w Janikowie o/Trzemeszno, Firmie 

IZOTRANS oraz RWE Energetyka Trzemeszno.

Dni Trzemeszna 7-8 maja 2016 r.
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Zespół Pieśni i Tańca „Strzecha” działający przy Domu Kultury  
w Trzemesznie  28 maja 2016 r wystąpił w Hali OSiR w Trzemesznie. 
Zespół zaprezentował nowe programy taneczne, które zostały przygo-
towane przez instruktora i choreografa zespołu  p. Mariusza Zieliń-
skiego. 
Program koncertu:
- grupa najmłodsza: Poleczka, taniec żywiecki Siustany
- grupa średnia: Polonez, Krakowiak, Polka 
- grupa najstarsza: program tańców wielkopolskich, program tańców 
kaszubskich, program tańców i przyśpiewek  żywieckich.

Instruktorem śpiewu oraz twórcą aranżacji muzycznych do progra-
mów tanecznych jest p. Krystyna Polachowska .

„Strzecha” będąc jedynym takim zespołem na terenie Gminy Trze-
meszno i Powiatu Gnieźnieńskiego powstała 46 lat temu i do dzisiej-
szego dnia popularyzuje folklor polski oraz tańce narodowe. Obecnie  
w zespole tańczy blisko 60 osób w wieku od 6 lat do 20 lat .

Koncert „Lato z Folklorem” został przygotowany przez Dom Kultury 

w Trzemesznie i tu podziękowania za pomoc i piękną dekorację. 
Zespół chciałby podziękować za wsparcie finansowe firmom: Ośro-

dek Wypoczynkowy ”Jutrzenka„ Gołąbki, Firma PAROC, Piastowski 
Bank Spółdzielczy w Janikowie, Firma Cembrit,  Firma RWE, PPZ  
w Trzemesznie, Izotrans Trzemeszno, Restauracja „Czeremcha”, Prefe-
re Resins Trzemeszno. Dziękujemy również władzom naszego miasta 
za wsparcie i przychylność  dla „Strzechy” oraz folkloru polskiego.

Dziękujemy p. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 za udostępnienie 
sali gimnastycznej, gdzie zespół, co sobotę odbywa próby. Podzięko-
wania kierujemy również do naszych strzechowych rodziców, którzy 
zawsze nas wspierają  oraz naszych fanów i przyjaciół zespołu. Dzię-
kujemy wszystkim i jeżeli kogoś nie wymieniliśmy prosimy o wyba-
czenie.

Obecnie zespół przygotowuje się do wyjazdu na Międzynarodowy 
Festiwal Folklorystyczny w Bułgarii na przełomie lipca i sierpnia. 

Dziękujemy i zapraszamy na nasze koncerty.

Lato z Folklorem 2016 

W 10. edycji organizowanego przez Dom Kultu-
ry konkursu „Wyśpiewaj swój talent” wzięło udział 
prawie pięćdziesięciu uczestników. Jury w składzie: 
Krystyna Polachowska, Lucyna Kapcińska, Mi-
rosław Świerkot, Władysław Banaszak przyznało 
nagrody i wyróżnienia w trzech kategoriach wieko-
wych: w kategorii – szkoły podstawowe – kl. I- III 
1. Filip Dziel 2. Marta Majchrzak 3. Malwina Fre-
lich. Wyróżnienie: 1. Oliwia Hanczewska 2. Kacper 
Kędzierski. W kategorii – szkoły podstawowe – kl. 
IV - IV 1. Dominika Michalak 2. Olga Koperska  
3. Aleksandra Kowalewska i Otylia Paczkowska. 
Wyróżnienie: 1. Remigiusz Sobiech 2. Eryk Choj-
nacki. W kategorii – gimnazja 1. Ewa Borowiak  
2. Klaudia Michalak 3. Mateusz Ręklewski. Wyróż-
nienie: 1. Sandra Strzelińska 2. Aleksandra Kujawa

Otwarcia konkursu dokonał burmistrz Trzemesz-
na Krzysztof Dereziński, natomiast nagrody i pu-
chary wręczył zwycięzcom wiceburmistrz Dariusz 
Jankowski.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy.

Wyśpiewaj Swój Talent 2016
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Podczas uroczystych obchodów Powiatowego Dnia Strażaka 
powiatu gnieźnieńskiego, które odbyły się w Strzyżewie Paczko-
wym, gm. Gniezno, w sobotę 28 maja 2016 
r. wyróżnienie „ Gnieźnieńska Ochotnicza 
Straż Pożarna Roku 2015„ zostało przyznane 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Kruchowie, 
gm. Trzemeszno.

Wyróżnienia w trzech kategoriach „Gnieź-
nieńska OSP Roku”, działacz i strażak przy-
znawane są przez Zarząd  Oddziału Powia-
towego ZOSP RP w Gnieźnie  od 2009 roku 
wyróżniającym się w minionym roku jedno-
stce OSP, działaczowi i strażakowi z terenu 
powiatu gnieźnieńskiego na terenie którego 
działają 42 OSP, w tym 11 włączonych do 
Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśnicze-
go, które zrzeszają 1500 druhen i druhów. O wyróżnieniu OSP  
Kruchowo za rok 2015 zadecydowała bardzo duża aktywność stra-

żaków, którzy w minionym roku interweniowali 25 razy, co upla-
sowało ich na drugim miejscu w powiecie wśród OSP spoza KSRG 

i na 12 miejscu na uwzględniając wszystkie 
OSP powiatu. Rozbudowa i modernizacja 
remizy OSP w Kruchowie, który należy pod 
względem funkcjonalności do najlepszych 
tego typu na terenie powiatu, zaangażo-
wanie w rozwój specjalizacji zaopatrzenie 
wodne tzw. jednostka pompowa oraz współ-
praca ze środowiskiem lokalnym.

Pamiątkową statuetkę z rok dh Jacka Ko-
walskiego; prezesa Zarządu Oddziału Po-
wiatowego Związku OSP RP w Gnieźnie 
oraz st. kpt. Mariusza Dębskiego p.o. Ko-
mendanta Powiatowego PSP w Gnieźnie, 
odebrał dh Krzysztof  Kwieciński prezes 

OSP w Kruchowie.
Druhom z Kruchowa serdecznie gratulujemy wyróżnienia.

OSP Kruchowo - Gnieźnieńską OSP Roku 2015

Środowiskowy Dom Samopomocy informuje
W maju stowarzyszenie Maki z Gniezna zorganizowało konkurs 

związany z obchodzoną w tym roku 1050. rocznicą chrztu Polski. 
Nasi Uczestnicy wykonali piękne prace różnymi technikami – wy-
palanie w drewnie, wyklejanie ziarnami, szkicowanie kredkami 
ołówkowymi czy wyklejanie drobnymi kulkami z krepy. Wszystkie 
prace przedstawiały symbole związane z tym wydarzeniem. Mag-
dalena Stopczyńska zajęła 2. miejsce  
w konkursie za swoją pracę wykonaną z 
kamieni i kory brzozy na drewnie ozdo-
bionej techniką wypalania. Wyróżnie-
nie otrzymał natomiast Paweł Białas za 
film pt. „Chrzest Polski”. Zapraszamy 
do obejrzenia wszystkich prac i relacji 
z imprezy na naszej stronie na facebo-
ok’u.

W zeszłym miesiącu nareszcie za-
witała do nas piękna pogoda, urządzi-
liśmy więc wspólne zajęcia w ogro-
dzie łącząc przyjemne z pożytecznym.  
Na początku odbyły się warsztaty na 
temat praw człowieka, na których dys-
kutowaliśmy o potrzebie wzajemnego 
szacunku i tolerancji wobec inności w dzisiejszych czasach. Później 
było kilka zadań praktycznych, a na koniec wykonaliśmy wspólny 
plakat, który idealnie przedstawił naszą cudowną różnorodność. Po 
obowiązkach przyszedł czas na przyjemność, czyli grillowanie. Po 
takim wzmocnieniu przeprowadziliśmy jeszcze zawody sportowe 
na boisku. Było praktycznie, pysznie i zabawnie, poza tym złapali-

śmy mnóstwo witaminy D.
Ostatnio wspominaliśmy o tym, że otworzyliśmy sezon piłkarski 

i trenujemy ostro przed turniejem. Teraz możemy powiedzieć, że 
sezon rowerowy również uważamy za otwarty. Grupa Uczestników 
wraz z opiekunami wybrała się na pierwszą w tym roku wyciecz-
kę rowerową do Skorzęcina. Wyjechaliśmy o 9 rano, pogoda była 

idealna do jazdy. Na miejscu mieliśmy 
krótki postój na zregenerowanie sił  
i mały spacer po okolicy. Wróciliśmy 
zmęczeni ale zadowoleni. Po drodze 
nie było żadnych usterek sprzętu i nie-
planowanych postojów. Niedługo ru-
szamy na kolejną wyprawę.

Codziennie też wykonujemy prace 
pielęgnacyjne w ogrodzie – sadzimy 
nowe rośliny, podlewamy, pielimy. 
Dbamy o ogródek warzywny, który 
daje nam mnóstwo pysznych owoców 
i warzyw, które wykorzystujemy w 
kuchni. Pamiętamy, że ogród do przy-
jemność, ale również ogromny obo-
wiązek i systematyczna praca. Jednak 

dobrze jest po tej pracy usiąść w cieniu drzewa i podziwiać, sma-
kować i wąchać efekty swojej pracy. Na zdjęciu ciężko pracująca 
grupa ogrodnicza: Marcin Sikorski, Patrycja Połomska, terapeuta 
– Pani Joanna Musiałowska, Iwona Płużyńska oraz Ryszard Szy-
mański. 

Joanna Walda

Urząd Miejski Trzemeszna informuje, że Uchwałą Zarządu Po-
wiatu Gnieźnieńskiego zatwierdzony został Regulamin udzielania 
finansowania realizacji przedsięwzięcia pn. „Likwidacja wyrobów 
zawierających azbest na terenie powiatu gnieźnieńskiego”.

W związku z powyższym informujemy o możliwości składania 
wniosków o sfinansowanie demontażu i unieszkodliwiania wyro-
bów zawierających azbest w wysokości 100% całościowych kosz-
tów zadania. Regulamin finansowania oraz wzór wniosku wraz  
z załącznikami dostępny jest poniżej, a także na stronie interne-
towej Starostwa Powiatowego w Gnieźnie www.naszesrodowisko.
pl. Wzór wniosku pobrać można również bezpośrednio w Urzędzie 
Miejskim Trzemeszna (pokój nr 4).

Wnioskodawcami mogą być: osoby fizyczne, osoby prawne i jed-
nostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej w rozu-
mieniu ustawy z 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (tj. Dz.U. 
z 2016 r. poz. 380; ze zm.), które posiadają tytuł prawny do nieru-
chomości lub jej części i na tej nieruchomości nie jest prowadzona 
działalność gospodarcza.

Wartość zadania dla jednego wnioskodawcy nie może prze-
kroczyć 20 tysięcy złotych. Finansowaniu będą podlegały koszty 
związane z unieszkodliwieniem odpadów zawierających azbest 
powstałych przy wymianie pokrycia dachowego i/lub elewacji,  
tj: rozbiórka (demontaż) elementów budynku zawierających azbest 
oraz unieszkodliwianie tj. przygotowanie do transportu – ułożenie 
na palecie, zabezpieczenie folią, załadunek, transport i przekazanie 
na składowisko.

Wnioski o sfinansowanie dla osób z Gminy Trzemeszno wraz  
z załącznikami można składać w Urzędzie Miejskim Trzemeszna, 
ul. Gen. H. Dąbrowskiego 2, pokój nr 4 (parter) do dnia 30 września 
2016 r. Do wniosku winien być dołączony tytuł prawny do nierucho-
mości lub jej części, która znajduje się na terenie Gminy Trzemesz-
no. Wnioski rozpatrywane i weryfikowane będą według kolejności 
ich złożenia do momentu wyczerpania środków na rok 2016.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 61 415 
43 06 lub 722 022 406.

Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie  
Powiatu Gnieźnieńskiego w 2016 r.
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Tradycyjnie 3 maja po raz XXV odbył się półmaraton z Mogilna 
do Trzemeszna. Półmaratonowi od dwudzieste lat towarzyszą biegi 
im. Henryka Bisikiewicza oraz II bieg na dystansie 3,5 km. Pół-
maraton ukończyło 456 zawodników. W biegu na dystansie 3,5 km 
udział wzięło 173 zawodników, natomiast w biegach dziecięcych i 
młodzieżowych ponad 300 młodych biegaczy. Tegorocznym zwy-
cięzcą półmaratonu został zawodnik z Ukrainy POTOCKYI Anton 
z wynikiem 1:09:28. Wśród kobiet najlepszą okazała się Talar Pa-
trycja z Pobiedzisk osiągając czas 01:28:13. Rozdano w sumie 138 
statuetek. W półmaratonie Kategorie OPEN, wiekowe oraz Gmi-
na Trzemeszno i Gmina Mogilno. Najlepszą tegoroczną biegaczką 
gminy Trzemeszno jest Grzesik Paulina z Trzemeszna (01:35:23 ) i 
wśród mężczyzn Nowicki Dominik z Trzemeszna (01:39:09). Bieg 
na dystansie 3,5 km wygrał zawodnik z Gniezna MAQBOOL Adeel 
( MKS Gniezno) osiągając czas 00:11:14. W kategorii OPEN ko-
biet pierwsze miejsca należało do Cieślickiej Weroniki z Witkowa 
(00:12:49).

Był to jubileuszowy XXV bieg. W związku z tym organizatorzy 
podziękowali osobom, które szczególnie włączały się przez te 25 
lat w organizację biegu. W ramach podziękowania wręczono szable 
„Kościuszkowskie” – nawiązując do szabli Jana Kilińskiego – oraz 
grawertony z popiersiem Jana Kilińskiego. Specjalne wyróżnienie 
otrzymał Wojciech Bisikiewicz, z rąk Jerzego Bartnika Prezesa 

Rzemiosła Polskiego – najwyższe honorowe odznaczenie rzemieśl-
nicze czyli „Szablę Kilińskiego” wraz z miniaturką szabli oraz 
legitymacją. Tę odznakę nadaje Kapituła, w skład której wchodzą 
członkowie Zarządu ZRP, rzemieślnikom-członkom organizacji sa-
morządu rzemiosła, między innymi za wybitne zasługi dla rozwoju 
rzemiosła polskiego. Pan Wojciech otrzymał szablę jako 456 osoba 
w Polsce.

Podczas imprezy sołectwa gminy Trzemeszno przygotowały po-
częstunek w formie ciasta, chleba ze smalcem. Można było skorzy-
stać z przejażdżki bryczką, konno czy na kucyku. Dla chętnych były 
przeprowadzane warsztaty garncarskie. W organizację imprezy za-
angażowało się także Stowarzyszenie Światowid wystawiając „Tar-
gi Wiejskie Światowida”. Wszystko to uświetniały występy grupy 
tanecznej „Strzecha”.

W trakcie trwania biegów Stowarzyszenie TERAZ przeprowa-
dziło loterię, podczas której sprzedano 1973 losy. Dochód ze sprze-
daży losów w całości zostanie przeznaczony na organizację letnich 
kolonii. Rozlosowano 45 nagród m.in. dwa rowery, tablety, sprzęt 
AGD, telefony komórkowe i wiele innych.

Organizatorzy szczególnie dziękują sponsorem, wolontariuszom, 
których było blisko 60 osób oraz służbom porządkowym. Bardzo 
dziękujemy za wsparcie finansowe i pomoc w organizacji biegów.

XXV Półmaraton im. Jana Kilińskiego

Często podróżujemy i podziwiamy 
różne miejsca a potoczne powiedzenie 
mówi „cudze chwalicie swojego nie zna-
cie” - więc postanowiliśmy trochę do-
kładniej poznać to co nasze i wybraliśmy 
się z grupą podopiecznych na zwiedzanie 
zakamarków naszego „opactwa”. Opac-
twa dlatego , że dawno temu w murach 
naszego kościoła a w zasadzie w klasz-
torze, z którego do dziś przetrwały tylko 
piwnice mieszkali zakonnicy - „Kanoni-
cy Regularni”. Podczas naszej wycieczki 
chcieliśmy jak najwięcej dowiedzieć się 
szczegółów dotyczących historii tego 
wspaniałego miejsca i poznać wszystkie 
te zakątki, które częściowo są niedostęp-
ne a częściowo mijamy rutynowo nie 
zastanawiając się jakie wspaniałe opo-

wieści się z nimi łączą. Odwiedziliśmy 
podczas naszej wyprawy min dzwon-
nicę , podziemia, skarbiec, kaplicę, w 
której znajduje się krypta ostatniego 
trzemeszeńskiego Opata Edwarda Mar-
kowskiego a także poszliśmy zobaczyć 
miejsce gdzie niegdyś znajdował się 
klasztor. Wyprawa to już kolejny histo-
ryczny spacer po Trzemesznie podczas, 
którego poznajemy losy miejsca, w któ-
rym mieszkamy - a są one bardzo wyjąt-
kowe i pewnie jeszcze nie raz będziemy 
do nich wracali. Dziękujemy za gości-
nę gospodarzowi trzemeszeńskiego 
kościoła - Księdzu Prałatowi Piotrowi 
Kotowskiemu oraz p. kościelnemu An-
drzejowi Dzimianowi

Wycieczka PWD Zakamarkami Trzemeszeńskiego Opactwa - zwiedzanie Bazyliki 
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Michała Archanioła w Trzemesznie
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Poznawanie różnych  zakątków świata
19 maja klasy IIc i Id wybrały się na wy-

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

Zwiedziliśmy podniebną ekowioskę. Mu-
sieliśmy przechodzić przez mosty rozwie-
szone pomiędzy drzewami w lesie. Obej-
rzeliśmy różne zwierzęta w ich naturalnych 
warunkach: wilki, lisy, sarny, jelenie, borsu-
ki, zające, wiewiórki i kuny. Na podestach, 
przy drzewach zatrzymywaliśmy się, aby 
poznać różne plansze informujące o zwie-
rzętach żyjących w naszych lasach, ptakach 
drapieżnych i śpiewających, ciekawostki o 
drzewach.  Rozwiązywaliśmy rebusy przy-
gotowane tam dla nas. 

Dużym zainteresowaniem cieszyło się 
minizoo. Przyjrzeliśmy się  ptactwu wodne-
mu: żurawiom, kaczkom, perkozom. Był też 
paw o pięknym kolorowym ogonie. Wśród 
większych zwierząt podziwialiśmy jaki, 
kozy, lamy oraz lemury, wesoło skaczące po 
gałęziach. Oprócz żywych zwierząt oglą-
daliśmy modele mamuta, tura, nosorożca 
i żubra oraz owadów znajdujących się pod 
ochroną i mieszkających w Polsce.

Trzeba tu dodać, że przez cały czas space-
rowaliśmy po pięknym parku – ogrodzie, w 
którym kwitło mnóstwo różnokolorowych 
tulipanów, bratków i innych wiosennych 
kwiatów. Alejki spacerowe zostały obsa-
dzone  różnorodnymi iglakami i krzewami 
kwitnącymi.  W tą piękną scenerię wkom-
ponowano  wspomniane budowle i modele 
zwierząt. 

Jednak tematem naszej wyprawy było 
powstawanie chleba. Wszyscy musieliśmy 
dokładnie wyszorować ręce. Pan Szymon, 
nasz instruktor – piekarz najpierw podał 
nam do ubrania piękne czerwone fartuchy. 
Pokazał nam różne rodzaje mąki: pszen-
ną, żytnią, kukurydzianą, ryżową, razową. 
Różniły się one kolorem , były też inne w 
dotyku.  Dowiedzieliśmy się z jakich pro-
duktów powstaje ciasto na chleb i na buł-
ki. Pan Szymon pokazał nam, jak formuje 
się różne gatunki bułek, chałek, bagietek, 
bajgli, obwarzanek, kajzerek, grahamek. 

Dzieci otrzymały po kawałku gotowego już 
ciasta i uformowały każde swoją bułkę. Po-
tem posmarowaliśmy ją tajemną miksturą, 
na którą można było dodać ozdobę bułeczki, 
czyli posypać ją nasionkami słonecznika, 
dyni, maku, sezamu, siemienia lnianego lub 
czarnuszki. Nasz naczelny piekarz zabrał 
nasze bułki w ciepłe miejsce, żeby wyrosły  
przez  20 minut i potem do gorącego pieca 
na 20-25 min.  Po tym czasie pan Szymon 
przyniósł pachnące, chrupiące, przepyszne 
bułeczki. Wszyscy pałaszowali je z wielkim 
apetytem. 

Oczywiście  było trochę czasu na rozryw-
ki ruchowe. Znajdował się tam wielki plac 
zabaw, który wszystkim bardzo się spodo-
bał: zjeżdżalnie, tunele, huśtawki. Pod ko-
niec pobytu w Deli Parku przeszliśmy do 
placu zabaw pod dachem, a tam był basen 
z piłeczkami, labirynty i wspinaczki po dra-
binkach sznurkowych.

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

Lekcja plenerowa w 
gospodarstwie rolnym

20 maja klasy IIc i IIIb  pojechały obej-
rzeć gospodarstwo rolne w Zieleniu.  

Jarek (III b) i Martynka (IIc) Czarneccy 
byli dumni, że mogą pokazać  gospodarstwo 
swoich rodziców.    Po przywitaniu się z 
państwem Agnieszką i Wojciechem Czar-
neckimi oraz dziadkiem - panem Janem 
Czarneckim, pierwsze kroki skierowaliśmy 
do obory, gdzie na wydojenie czekała krowa 
Krasula. Pan Czarnecki założył jej dojarkę 
elektryczną, my czekaliśmy w skupieniu na 
mleko. Gdy było już w wiaderku,  poszliśmy 
z nim do cieląt, które niecierpliwie czekały 
na swoje ulubione śniadanie. Bardzo spraw-
nie poszło im wypicie mleka z wiaderka.  
Oblizywały zabawnie  pyszczki po pysznym 
śniadaniu.   Świnki też czekały na jedzenie. 
Dostały do koryta paszę. Trochę głośno 
mlaskały podczas posiłku, ale widać było, 
że im smakuje.  Dzieci obserwowały pilnie 
wesołe świnki, ich przepychanki przy kory-
cie, pochrząkiwania i kwiki. Dziadek Mar-
tynki i Jarka pokazał też króliczą mamę ze 
swoimi dziećmi. Bardzo ciekawie opowie-
dział  o zwyczajach tych zwierząt. Podał  fa-
chowe nazwy ich części ciała: słuchy – uszy, 
trzeszcze – oczy, omyk – ogon, skoki – nogi, 
turzyca – sierść. Dzieci mogły utrwalić i po-
szerzyć swą wiedzę o tych ssakach. 

Dziewczynki zainteresowały się kura-
mi. Pani Agnieszka dała ziarna pszenicy i 
dziewczęta mogły je nakarmić. Ale kury lu-
bią też skubać sobie zieloną soczystą traw-
kę i inne pachnące zioła, o czym dzieci nie 
wiedziały. Takie lekcje w plenerze okazują 
się bardzo pożyteczne, wiele ciekawostek 
można zobaczyć, o których z książki byśmy 
się nie dowiedzieli. Wesoła gromada kur 
ładnie pośpiewała swoje ko, ko, ko… Cieka-
we czy zniosły już dziś jajka? - zastanawiali 
się niektórzy.

Przeszliśmy na ogródek warzywny. Zapo-
znaliśmy się z narzędziami potrzebnymi tu 
do pracy:  łopata, grabie, graczka, konew-
ka. Tutaj każdy wypróbował swoich sił w 
kopaniu ogródka łopatą. Potem grabienie. I 
w ten sposób przygotowaliśmy grządkę, na 
której wsialiśmy kukurydzę. Ciekawe czy 
wyrośnie?

Po ciężkiej pracy poszliśmy zrelaksować 
się na łąkę. A tam pachnące zioła, zielona 
trawa, pszczoły, motyle…pięknie. Jednak 

nie było czasu na leniucho-
wanie. Pan Czarnecki opo-
wiedział jak należy dbać o 
łąkę, aby rosła na niej piękna 
trawa. Wymieniliśmy nazwy 
roślin, które tu rozpozna-
liśmy: trawa, perz, jaskry, stokrotki. Pani 
Wioletta Tomaszewska przyniosła  żywą 
trawę zwiniętą w rulon, taką, którą możemy 
rozłożyć sobie w ogródku przed domem. Po-
równywaliśmy je w dotyku, zapachu, wyso-
kości. Obie  żywe i rosnące, jednak wszyst-
kie dzieci wolałyby w swym ogródku trawę 
prawdziwą, taką jak na łące. Tu poznaliśmy 
też urządzenie pod nazwą kosiarka rotacyj-
na. Pan Czarnecki pokazał nam jak kosi się 
trawę tym sprzętem. 

No, ale w gospodarstwie rolnym jest 
dużo maszyn ułatwiających ludziom pra-
cę i my też obejrzeliśmy je. Niewątpliwie 
największe wrażenie wywarł kombajn do 
zbóż. Wszyscy musieli wdrapać się na nie-
go i poczuć się przez chwilę jak prawdziwy 
kombajnista.  Potem podziwialiśmy z bliska 
ciągniki, przyczepy, pługi, brony, siewnik, 
opryskiwacz, rozrzutnik do obornika. 

Po tych wszystkich wrażeniach i doświad-
czeniach dzieci zgłodniały i zjadły swoje 
śniadanie. Trochę pograły w piłkę  na po-
dwórku. Bardzo zadowoleni wróciliśmy do 
szkoły.

Dziękujemy bardzo państwu Agnieszce i 
Wojciechowi Czarneckim za ciekawe opo-
wieści o pracy na gospodarstwie rolnym i 
pokazanie zwierząt, i maszyn, a panu Jacko-
wi Przybylskiemu za nieodpłatne transport 
do Zielenia . 

Indywidualne biegi przełajowe
17 maja w Gnieźnie na obiektach Stadni-

ny Ogierów rozegrane zostały mistrzostwa 
powiatu w indywidualnych biegach prze-
łajowych. Szkołę naszą reprezentowało 12 
zawodników. Wszyscy  pokazali hart ducha, 
dzielnie pokonując dystans 1200m kończąc 
biegi w czołówce każdej kategorii wieko-
wej. Do zawodów wojewódzkich zakwalifi-
kowali się następujący uczniowie:
Oktawia Giza jako Mistrzyni Powiatu
Jakub Socha – brązowy medalista Mi-
strzostw
Mateusz Brauza – 4. miejsce w powiecie
Oliwia Kolberg – 5.miejsce w powiecie
Marika Stachowiak – 6.miejsce w powiecie

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

Oktawia Giza nasza czołowa biegaczka 
niestety z powodu niedyspozycji nie ukoń-
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Konkurs matematyczny Kangur
17 marca 2016 roku konkurs Kan-

gur odbył się po raz 25. Wzięli w nim 
udział również uczniowie naszej szko-
ły. Najwięcej było uczniów klas III, 
jak również byli przedstawiciele klas 
IV i VI. Konkurs przeprowadzany jest  
w sześciu kategoriach. Nasi uczniowie 
uczestniczyli w kategorii „Maluch” (kla-
sy 3. i 4. szkół podstawowych) i „Benia-
min” (klasy 5. i 6. szkół podstawowych). 
Test konkursowy w kategorii „Maluch” 
zawierał 24 zadania o różnym stopniu 
trudności (8 zadań po 3 punkty, 8 zadań  
po 4 punkty i 8 zadań po 5 punktów). Uczeń 
uczestniczący w konkursie w tej kategorii 
otrzymuje w chwili rozpoczęcia konkur-
su 24 punkty; maksymalnie może więc 
uzyskać 120 punktów. Testy konkursowe 
pozostałych kategorii zawierają po 30 py-
tań o różnym stopniu trudności (10 zadań  
po 3 punkty, 10 zadań po 4 punkty  
i 10 zadań po 5 punktów). Uczeń uczest-
niczący w konkursie w każdej z tych 
kategorii otrzymuje w chwili rozpoczę-
cia konkursu 30 punktów, maksymal-
nie może więc uzyskać 150 punktów. 
Uczennice naszej szkoły odniosły sukcesy  
w młodszej kategorii wiekowej tj. „Maluch” . 
Michalina Zebel uzyskała 81,25 pkt – wynik 
wyróżniony, oraz Natalia Kaszuba, która 
uzyskała 115 pkt – wynik bardzo dobry.

Zwycięzcom gratulujemy i zachęcamy  
do udziału za rok!!!

Międzyszkolny konkurs czytelniczy 
„Legendy i podania polskie”

Dnia 22 kwietnia br. w naszej szkole 
odbył się konkurs czytelniczy „Legendy i 
podania polskie”. Konkurs został przygo-
towany dla uczniów klas IV – V ze szkół 
podstawowych nr 1 i 2 w Trzemesznie. 
Organizatorami konkursu były p. Aldona 

Trzcińska i p. Barbara Zasławska. Celem 
konkursu było motywowanie do czytania 
legend i podań, rozwijanie zainteresowań 
czytelniczych, zachęcanie do pogłębiania 
wiedzy na temat legendarnych początków 
państwa polskiego oraz znajomość legend i 
podań związanych z Polską i swoją najbliż-
szą okolicą. W konkursie wzięło udział 21 
uczestników – dziesięcioro ze Szkoły Pod-
stawowej  nr 2 i jedenaścioro ze Szkoły Pod-
stawowej nr 1. Konkurs składał się z dwóch 
części. Pierwsza miała formę testu. Do dru-
giej części przeszło 8 uczniów z największą 

ilością punktów. W tej części uczestnicy od-
powiadali ustnie na pytania, porządkowali 
zdarzenia w jednej z legend i kojarzyli re-
kwizyty z odpowiednimi legendami. Pracę 
uczniów oceniało jury w składzie p.Alek-
sandra Dzimian ( bibliotekarka z Biblioteki 
Publicznej), p. Barbara Zasławska ( bibliote-
karka z SP nr 1)  i p. Agnieszka Majerowicz 
(nauczyciel świetlicy z SP nr 2 ).
Wyniki konkursu :
I m. Natalia Kaszuba, 39 pkt., SP nr 2 
II m.  Aleksandra Sosnowska, 36 pkt., SP nr 1 
III m. Zuzanna Dzienniak, 35 pkt., SP nr 1 
IV m. Mateusz Koliński, 34,5 pkt., SP nr 2 
V m. Julia Tycka, Anastazja Wikaryczak,  
   34 pkt., SP nr 1
VI m. Patrycja Nowak, Dominika Wegner,  
   32 pkt., SP nr 2

Konkurs poprowadziła p.Aldona Trzciń-
ska. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy 

i upominki, a laureaci nagrody 
książkowe.

Biwak „Zdobywcy 
Dzikiego Zachodu”

W dniach 29 i 30 kwietnia 2016 r. odbył się 
na terenie naszej szkoły biwak „Zdobywcy 
Dzikiego Zachodu”, w którym uczestniczy-
ło 20 zuchów z 6 GZ „Przyjaciele Indian”. 
W pierwszym dniu biwaku zuchy budowa-
ły osadę i stworzyły Western City, wybra-
ły szeryfa oraz sędziego, uczyły się tańca 
country oraz pomogły w zorganizowaniu 
świeczniska, podczas  którego 7 zuchów 
złożyło Obietnicę zuchową. Drugi dzień 
biwaku został przeznaczony na gry i zaba-
wy kowbojskie, wizytę Indian, poszukiwa-
nie złota, pościg za rabusiami oraz piknik 
country. Biwak zakończył się uroczystym 
apelem, podczas którego wszystkie zuchy 
otrzymały sprawność Zdobywcy Dzikiego 
Zachodu.

Obietnicę zuchową złożyli: Jakub Czar-
necki, Michał Kruczyński, Kacper Kubiak, 
Zofia Przybylska, Gracjan Sarnowski, Edy-
ta Szulc, Karol Zebel.

Pozostałe zuchy uczestniczące w biwaku: 
Alan Albinowski, Marcelina Firek, Amanda 
Fojucik, Marcin Fojucik, Malwina Frelich, 
Maja Kapela, Marysia Kowalska, Kinga 
Kubiak, Wiktoria Rożek, Julia Szajda, Mi-
chalina Zebel, Kacper Wiśniewski, Kacper 
Żywica.

czyła biegu. Natomiast chłopcy w liczbie 
startujących 106 w kategorii rocznik 2003 
na dystansie 1200 m zaprezentowali się rów-
nie dobrze zdobywając – Jakub Socha miej-
sce 37. z czasem 4,01,49, a Mateusz Brauza 
miejsce 44. z czasem 4,03,96.

Czwórbój  lekkoatletyczny
18 maja odbyły się Mistrzostwa Rejonu 

Poznań Teren Wschód w czwórboju lek-
koatletycznym. Do zawodów zgłosiło się 
6 szkół: SP2 Jarocin, SSP 6 Września, SP 
Suchy Las, SP 4 Jarocin, SP 1 Śrem i SP 1 
Trzemeszno.   Naszą  szkołę reprezentowa-
ły dziewczęta w składzie: Oktawia Giza, 
Wiktoria Nawrocka, Klaudia Lisiecka, 
Milena Wiśniewska i Marika Stachowiak. 
Drużyna SP1 Trzemeszno zaprezentowała 
się bardzo dobrze na tle innych szkół. Ok-
tawia Giza okazała się najlepszą zawodnicz-
ką w biegu na 600 m zyskując czas 1,50,5 
s. Natomiast jedne z najdłuższych skoków 
uzyskały Wiktoria Nawrocka- 4,42 m oraz 
Milena Wiśniewska- 4,34 m. W ogólnej kla-
syfikacji SP1 zajęła III miejsce z wynikiem 
1142 punkty. O wysokim poziomie świad-
czy  również fakt, że tak niewiele brakowało 
do miejsca I, bo tylko 25 punktów.  Należy 
przyznać dziewczętom, że odniosły wielki 
sukces i pogratulować tak silnej ekipy.

Konkursy przyrodnicze
23 maja ,  Kacper Lis , uczeń kl. VIc po 

wcześniejszym na etapie wojewódzkim, brał 
udział w etapie ogólnopolskim zwanym „fi-
nałem- finałów”, który odbył się w Świebo-
dzinie. 

Kacper rozwiązał fenomenalnie test zdo-
bywając 36/40 punktów. Zakwalifikował się 
do ścisłego ustnego finału, w którym za-
jął 9. miejsce. Jest to w historii  konkursu  
„Salamandra” największy sukces ucznia z 
naszego miasteczka. Kacper był jednym z 

nielicznych uczniów w finale ze szkoły pod-
stawowej, bowiem konkurs skierowany jest 
głównie dla gimnazjalistów.

Powiatowe Prezentacje Ekologiczne
25 maja – ośmioosobowa reprezentacja 

naszej szkoły brała udział w Powiatowych 
Prezentacjach Ekologicznych w Gnieźnie. 
Brało w nich udział 12 szkół podstawowych 
z całego powiatu.  Konkurs  składał się z 
4 konkurencji: Testu  przyrodniczo – eko-
logicznego, w którym maksymalną  ilość 
punktów  zdobył zespół w składzie: Eryk 
Chojnacki, Kacper Lis i Bartek Filipek. Te-
stu  z wiedzy ogrodniczej – także na maksy-
malną liczbę punktów wywalczyły: Natalia 
Gaca, Aleksandra Sosnowska i Zuzanna 
Bednarek. Konkursu  plastycznego, w któ-
rym  reprezentowała naszą szkołę  Anna 
Rogalska. Konkursu  literackiego, w którym 
znakomicie wypadła  Blanka Chojnacka, 
prezentując wiersz, którego jest autorką.

Po zsumowaniu wszystkich punktów na-
sza szkoła zajęła I miejsce w powiecie.

Wiadomości zebrał szkolny  zespół  re-
dakcyjny: Dominika Derezińska, Nikodem 

Żywczewski, Eryk Chojnacki,  Karolina Cho-
niej, Jacek Kierczyński Foto. p. K. Kulik, p. W. 

Chojnacka p. D. Skazińska p. D. Stube

ciąg dalszy na następnej stronie >

KOSYNIER | Biuletyn Informacyjny Gminy Trzemeszno | maj 2016 7



Biwak przygotowała i przeprowadziła ka-
dra w składzie: dh. Teresa Górna, dh. Julia 
Figaj, dh. Aleksandra Dobruchowska, dh. 
Julia Nowak i dh Mikołaj Henkel.

225. Rocznica uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja

Dnia 5 maja 2016 roku w naszej szkole 
odbyła się uroczysta akademia z okazji 225. 
rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. 

W uroczystości wzięła udział cała spo-
łeczność szkolna wraz z nauczycielami  
i dyrektorem szkoły panem Jarosławem Ka-
niasty.  Przybyli również zaproszeni goście:  
pan Sławomir Peno - przewodniczący Rady 
Miejskiej, a także pan Tomasz Gorczycki re-
prezentujący burmistrza Trzemeszna.

Uczniowie przedstawili program arty-
styczny z akcentami muzycznymi. Szcze-
gólną uwagę widzów przykuła piosenka 
„Żeby Polska była Polską”. 

Akademię przygotowały panie: Renata 
Gezella – Figaj, Maria Dombek oraz Aldona 
Trzcińska.

Konkurs wiedzy o Chrzcie Polski
Dnia 6 maja 2016 r. odbył się Szkolny kon-

kurs wiedzy o chrzcie Polski. Wzięło w nim 
udział 9 uczniów z klas IV – VI. 

W celu przygotowania uczniów do zmie-
rzenia się z trudnym tematem 1050. rocznicy 
chrztu Polski przygotowano okolicznościo-
wą gazetkę ścienną oraz przeprowadzono 
cykl zajęć, podczas których uczniowie ana-
lizowali teksty na w/w temat, opracowywali 
krzyżówki tematyczne czy układali wiersze 
poświęcone temu doniosłemu wydarzeniu.
Oto wyniki:
I miejsce Inga Kaniasty
II miejsce Dominika Szczudlik
III miejsce Wiktor Kłos
IV miejsce Karina Kierzek
V miejsce Jakub Kaźmierski

 Pozostali uczestnicy to: Bartosz Jagła, 
Mateusz Koliński, Artur Witczak, Filip Gó-
ralczyk. Wręczenie dyplomów i nagród na-
stąpiło dnia 10 maja 2016 r. podczas apelu. 
Nagrody książkowe ufundował ks. prałat 
Piotr Kotowski, natomiast pozostałe upo-
minki zostały pozyskane z Wydziału Pro-
mocji Starostwa Powiatowego w Gnieźnie. 
Konkurs zorganizowały panie: Renata Ge-
zella – Figaj, Aldona Trzcińska oraz Lidia 
Krerowicz.

Zmagania z ortografią
Dnia 10.05.2016 r.  odbył się Szkol-

ny Konkurs Ortograficzny dla uczniów 
z klasy V i VI. Uczniowie musieli wyka-
zać się znajomością zasad ortograficznych 
oraz niezwykłą czujnością i koncentracją.    
 Laureatami tego konkursu w klasie V zo-
stali: Artur Witczak, Mateusz Koliński oraz 
Tomasz Nawrocki.  Wśród szóstoklasistów 
najlepszymi okazali się: Inga Kaniasty  
i Bartosz Jagła.  Konkurs przygotowała  
i przeprowadziła pani Renata Gezella – Figaj. 

Zwycięzcy, czyli Inga Kaniasty i Artur Wit-
czak wzięli udział w Gminnym Konkursie 
Ortograficznym  o Złote Pióro Burmi-
strza Trzemeszna, który miał miejsce dnia 
19.05.2016 r. w Szkole Podstawowej  nr 1  
w Trzemesznie.

 Inga w kategorii klas VI wywalczyła III 
miejsce, a Artur w kategorii klas V zajął IV 
lokatę.

Finał Miejski Czwartków 
Lekkoatletycznych we Wrześni

16 maja 2016 roku, odbył się wielki Finał 
Miejski Czwartków Lekkoatletycznych we 
Wrześni. KS Trzemeszno reprezentowało 
5 zawodników: Klaudia Różycka, Domini-
ka Wegner, Jakub Ogara i Karina Kierzek 
z SP-2 Trzemeszno oraz Oliwia Kolberg z 
SP-1. Zawodnicy startowali w całym cyklu 
pod opieką p. Marcina Jakubiak.         W pod-
sumowującym finale czterem uczestnikom 
udało wywalczyć się 6 medali!!! Klaudia 
Różycka zdobyła podwójne złoto w biegu na 
300 m i skoku w dal, Oliwia Kolberg złoto  
na 300 m i srebro w skoku w dal, Jakub Oga-

ra srebrny medal w biegu na 300 m i Ka-
rina Kierzek brąz w skoku w dal. Klaudia 
Różycka-nasza uczennica wraz z koleżanką 
z SP 1, Oliwią Kolberg, będą  reprezento-
wać KS Trzemeszno na dystansie 300 me-
trów w FINALE OGÓLNOPOLSKIM W 
ŁODZI 18 I 19 CZERWCA 2016 ROKU!!! 

RAJD „BOLEK” 2016 
14 maja 2016 r. zuchy z 6 GZ  „Przyjaciele 
Indian” uczestniczyły  w rajdzie 
pieszym „Bolek” zorganizowanym przez 
Hufiec ZHP Trzemeszno  p.h.„Bawcie 
się z nami zamiast siedzieć przed 
telewizorami”. Rajd rozpoczął się w 
parku „Baba”, a jego trasa przebiegała 
ulicami Orchowską i Wyszyńskiego, 
a następnie przez Brzozówiec, Święte, 
stadion miejski i ulicę Sportową.

Na trasie rajdu zuchy jak zwykle dosko-
nale bawiły się wykonując zadania na ośmiu 
punktach kontrolnych przygotowanych 
przez 10 DS „Polanie”. W skład patrolu „By-
stre Leniwce” weszli: Marcelina Firek, Julia 
Szajda, Michalina Zebel, Julia Liberkowska, 
Wiktoria Liberkowska, Nikola Filipczak, 
Wiktoria Rożek, Oliwia Krawczyk, Edyta 
Szulc, Alan Albinowski, Jakub Czarnecki, 
Gracjan Sarnowski, Kacper Wiśniewski, 
Kacper Żywica, Michał Kruczyński i Karol 
Zebel. Rajd zakończył się na boisku Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w 
Trzemesznie wspólnymi zabawami i tańca-
mi oraz pyszną harcerską grochówką.  Na 
podsumowanie rajdu  odbył się uroczysty 
apel, podczas którego poszczególnym gro-
madom i drużynom  wręczono dyplomy  
i nagrody rzeczowe.

W czasie rajdu zuchami z 6 GZ opie-
kowały się druhny: Teresa Górna, 
Agnieszka Majerowicz i Julia Figaj.  

Międzyszkolny Konkurs Fotograficzny 
„TWÓJ NAUCZYCIEL POLECA KSIĄŻKĘ”

Organizatorem konkursu była Publiczna 
Biblioteka Pedagogiczna w Gnieźnie. Kon-
kurs trwał przez cały kwiecień. Uczestni-
kami konkursu mogli być uczniowie klas 
V-VI.

Celem konkursu była popularyzacja czy-
telnictwa w niekonwencjonalny sposób, roz-
wijanie zainteresowań fotograficznych oraz 
upowszechnianie i popularyzacja fotografii 
jako dziedziny sztuki.

Uczniowie klasy VI Jakub Kaźmierski  
i Wiktor Kłos zrobili zdjęcia nauczycielom, 
którzy polecali książki swoim uczniom. 
Pani Joanna Frelich , nauczyciel języka an-
gielskiego polecała uczniom klasy II a i II 
b książki Tove Jansson o Muminkach. Tak 
zachęciła dzieci do czytania tych książek, że 
na drugi dzień książki zniknęły z półek. Pani 
Agnieszka Majerowicz, nauczyciel świetli-
cy promowała książki Agnieszki Chyliń-
skiej „Zezia i Giler” oraz jej dalsze części. 
Jej opowieści słuchały dzieci z klas III. Te 
książki również cieszą się dużym powodze-
niem. Pani Renata Gezella-Figaj, nauczyciel 
języka polskiego opowiadała      o książkach 
Małgorzaty Musierowicz. Polecała „Jeży-
cjadę”, a wysłuchały ją dziewczynki z kla-
sy IV i VI. Dnia 13 maja 2016 r. odbyła się 
uroczystość w Gnieźnie : otwarcie wystawy 
i wręczenie nagród, na którą organizatorzy 
zaprosili wszystkich uczestników i nauczy-
cieli polecających swe ulubione książki.  
W uroczystości wzięli udział uczniowie, 
którzy wykonali zdjęcia i nauczyciele p. Jo-
anna Frelich i I Renata Gezella-Figaj.

Jakub Kaźmierski otrzymał wyróżnienie 
za zdjęcie, na którym pani Majerowicz pre-
zentuje książkę Agnieszki Chylińskiej „Ze-
zia i Giler”, a Wiktor Kłos dyplom i upomi-
nek za udział.

 
XXVI Ogólnopolski Bieg Niechana 2016

20 maja 2016 roku odbyła się kolejna 
edycja biegu Niechana. Jak co roku cie-
sząca się dużą frekwencją młodych bie-
gaczy. Dzieci ze Szkoły Podstawowej  
nr 1 i 2 zjednoczyły wspólnie siły i wy-
stępowały pod jednym szyldem KS Trze-
meszno, co zaowocowało II miejscem w 
klasyfikacji generalnej!!! W zawodach 
wziął udział jeden zawodnik Trzemeszeń-
skiego gimnazjum Bruno Kaźmierczak, w 
swojej kategorii zajął III miejsce! Z młod-
szych zawodników najlepiej zaprezentowali 
się Oktawia Giza m. I, Krystian Kwapich  
m. II, Oliwia Kolberg m. III, Karolina Jan-
kowska m. IV, Mateusz Brauza m.IV, Inga 
Kaniasty m. V Jakub Socha m. VI Kari-
na Kierzek m. IX. W zawodach wystąpili 

również Klaudia Różycka, Damian Gajos, 
Jakub Bednarek, Oliwia Balcerek, Szymon 
Lubiński i Bartosz Jagła. Na zawodników 
po biegu czekała drożdżówka oraz kiełba-
ska z grilla!!!

8 KOSYNIER | Biuletyn Informacyjny Gminy Trzemeszno | maj 2016



Jak Polska długa i szeroka
Maj to miesiąc wycieczek klasowych.  

W tym roku już 4 maja zaczął się „gimna-
zjalny sezon turystyczny”.  Do Krakowa, 
Wadowic i Zakopanego wyjechali uczniowie 
z klas 3 B i 3 E i 1 A . Warszawę i Jachrankę 
zwiedzali gimnazjaliści z klasy 3 C, 3 D i 2 
E. Na północ, do Szczecina i Międzyzdro-
jów, pojechała klasa 2 C, a pierwszoklasiści 
z 1 B i 1 D pojechali do Ustronia Morskiego. 
Warszawę również wybrali drugoklasiści z 
2 B i 2 D.

Zdarzyło się w... - sukces po raz trzeci
12 maja 2016 roku w Gminnym Ośrodku 

Kultury w Niechanowie odbyła się 4 edy-
cja projektu edukacyjnego organizowanego 
przez Stowarzyszenie Ziemia Gnieźnień-
ska przy współpracy z Zespołem Szkół  
w Niechanowie. Członkowie koła teatral-
nego „Cztery żywioły” pod kierunkiem p. 
A. Siwińskiej oraz D. Kaniewskiej przy-
gotowali przedstawienie na temat Jana Ki-
lińskiego – celem projektu było zaprezen-
towanie historii rodzinnej miejscowości. 
Uczniowie zajęli pierwsze miejsce w kon-
kursie (było to trzecie zwycięstwo trzeme-
szeńskich gimnazjalistów w tym projekcie). 
W prezentacji wystąpili: Marcelina Ryndak, 
Amanda Siwińska, Jagoda Naręgowska, Na-
talia Jankowska, Jan Dzimian oraz Mateusz 
Ręklewski. Oprawę muzyczną przygotował 
p. M. Stochliński, a prezentację multime-
dialną – p. A. Kaczmarek, multimedia ob-
sługiwał J. Kierczyński.

Dzień Europejski
24 maja po raz drugi  w ramach ogólno-

polskiej akcji Macmillan Lower Secondary 
School Tournament przeprowadzony został 
turniej języka angielskiego dla gimnazjali-
stów.  Odbywał się przy współpracy Gimna-
zjum w Trzemesznie z wydawnictwem Mac-

millan reprezentowanym przez  p. Monikę 
Szałkiewicz – Nowak. Wzięło w nim udział 
24 uczniów reprezentujących szkoły: Ze-
spół Szkolno- Gimnazjalny w Szczytnikach 
Duchownych, Zespół Szkół w Trzemżalu, 
Zespół Szkolno – Gimnazjalny w Zdziecho-
wie,  Zespół Szkolno – Gimnazjalny w Nie-
chanowie, Gimnazjum im. Ks. Wawrzynia-
ka w Mogilnie, Gimnazjum w Czerniejewie 
i gospodarz -  Gimnazjum w Trzemesznie ( 
S. Harendziak, M. Gromelski, P. Kurtysiak, 
E. Bednarek, M. Korzycki ). 

Uczestnicy mieli 45 minut na rozwiąza-
nie testu. Zadaniem komisji konkursowej, 
w skład której wchodzili nauczyciele ze 
wszystkich uczestniczących szkół, było 
wyłonienie laureatów trzech pierwszych 
miejsc. Zwycięzcą została Zuzanna Kulczak 

z Mogilna, drugie miejsce zajęła Ewa Boro-
wiak z  Trzemżala, a trzecie Paweł Kurty-
siak z Trzemeszna. 

Nad przebiegiem i organizacją turnieju 
czuwała p. A. Nowicka, nauczycielka języka 
angielskiego w Gimnazjum w Trzemesznie.

Dzień później, 25 maja o godzinie 11.00 
swoją wiedzę o krajach europejskich  w hali 
OS i R prezentowały wszystkie klasy gim-
nazjalne. Uroczystość rozpoczął dyrektor 
S. Kupś. Następnie przedstawiciele klas z 
flagami  15 krajów przy dźwiękach „Ody 
do radości”  przemaszerowali przed zgro-
madzoną publicznością. Imprezę prowadzili 
przedstawiciele klas trzecich . W komisji 
oceniającej prezentacje zasiedli nauczyciele 
niebędący wychowawcami. 

 Klasy prezentowały się w następującej  
kolejności: 3 E – Belgia, 2 E – Portugalia, 
1 E – Grecja i 3 B – Irlandia,  1 A – Wielka 
Brytania, 2 A – Czechy, 3 A – Finlandia, 1 
B – Austria,  Niemcy – 1 C, Rosja – 2 B, 
Węgry – 2 D, Szwecja – 1 D, Włochy – 2 C, 
Hiszpania – 3 C i Francja – 3 D. 

Quiz na temat ciekawych miejsc i budowli 
w Europie, był częścią rywalizacji między-
klasowej. W przerwach pomiędzy kolejny-
mi turami prezentacji można było usłyszeć 
piosenkę „Kanikuły” w wykonaniu uczen-
nic klasy 2 B M. Błaczkowskiej i M. We-
sołowskiej oraz piosenkę Adele w świetnym 
wykonaniu K. Michalak z klasy 1 E. Człon-
kowie jury stwierdzili, że mieli nie lada 
kłopot z wyłonieniem zwycięzców, gdyż 
wszystkie klasy w bardzo ciekawy i róż-
norodny  sposób przedstawiły wylosowane 
wcześniej kraje. O zwycięstwie zadecydo-
wało doświadczenie, brak tremy i obycie ze 
sceną, gdyż na podium znalazły się klasy 
trzecie: I miejsce – klasa 3 E Belgia, drugie 
miejsce – klasa 3 B Irlandia i trzecie miej-
sce – klasa 3 D Francja. Klasy te otrzymały 
dyplomy zwycięzców, słodkie upominki i 
„smycze”. Pozostałe klasy otrzymały dyplo-
my za udział i drobną słodycz. 

Organizacją Dnia Europejskiego zajmo-
wali się nauczyciele języków obcych, głów-
nym koordynatorem tego wydarzenia była 
p. Agnieszka Nowicka.

 Czwórbój lekkoatletyczny
20 maja na Stadionie Miejskim przy  

ul. Sportowej w Trzemesznie przeprowa-
dzono przedostatni etap sportowej rywali-
zacji klas Gimnazjum w Trzemesznie. Tym 
razem do zmagań przystąpili lekkoatleci. 
Zawody zorganizowano w formie czwórbo-
ju, w skład którego weszły następujące kon-
kurencje lekkoatletyczne – bieg na 100 m, 
skok w dal, pchnięcie kulą oraz bieg średni 
(800 m dla dziewcząt, 1000 m dla chłop-
ców). Najlepiej spisali się reprezentanci kla-
sy 2 B. Na drugim miejscu uplasowała się 
klasa 2 C a tuż za nią znalazły się  z  3 D i 3 
E. Nad przebiegiem lekkoatletycznych poty-
czek czuwali – Justyna Stankowska, Marze-
na Stankowska i Grzegorz Witkowski. 

Dzień Piłki Nożnej
W środę 18 maja w trzemeszeńskim Gim-

nazjum odbył sie I Szkolny Dzień Piłki Noż-
nej. Impreza ta podzielona została na dwie 
części. W czasie zajęć lekcyjnych, wspólnie 
z Samorządem Uczniowskim, zorganizowa-
ny został międzyklasowy konkurs na naj-
lepsze przebranie piłkarskie. Zadaniem klas 
było przygotowanie strojów z nazwiskami 
swoich idoli piłkarskich, ulubionych klu-
bów lub reprezentacji narodowych. Dodat-

kowo oceniane było posiadanie gadżetów 
kibicowskich takich jak szaliki, czapki czy 
wuwuzele. Jeden z uczniów –Paweł Kur-
tysiak– pamiętał o znakomitej piłkarskiej 
przeszłości dyrektora naszej szkoły p. Sła-
womira Kupsia. Uczeń ubrany był w koszul-
kę Zjednoczonych Trzemeszno z numerem 
„9” oraz nazwiskiem „Kupś”. 

III Wiosenny Bieg Osiedla Sportowego
  Już po raz trzeci  odbył się  Wiosenny 

Bieg Osiedla Sportowego organizowany 
przez Gimnazjum w Trzemesznie. Wzię-
ło w nim udział ponad 200 osób nie tylko 
z Trzemeszna, ale także z Witkowa, Łubo-
wa, Czerniejewa. Dystans do przebiegnięcia 
uzależniony był od wieku biegaczy. Jako 
pierwsze  na dystansie 100 m  biegały przed-
szkolaki a chłopcy z trzeciej klasy gimna-
zjum musieli pokonać 1000 m.

 Największą atrakcją był  tradycyjnie Bieg 
Rodzinny, w którym wspólnie musieli bie-
gać członkowie rodziny, przy czym musiały 
to być co najmniej jedna osoba dorosła oraz 
dziecko. Laureaci pierwszych trzech miejsc 
w każdej kategorii z rąk burmistrza K. De-
rezińskiego lub dyrektora S. Kupsia  otrzy-
mywali medale i dyplomy, a wszyscy którzy  
bieg ukończyli wracali do domu z pamiąt-
kowym dyplomem.  Podczas biegu zbierano 
też karmę dla zwierząt. Pomysłodawczy-
nią i główną organizatorką tej imprezy jest  
p. J. Stankowska, nauczycielka wychowania 
fizycznego w Gimnazjum w Trzemesznie.
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W piątek 27 maja - w myśl hasła - „Wszystkie dzieci nasze są” po 
raz kolejny na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego  im. „Jana 
Kilińskiego” w Trzemesznie odbył się festyn z okazji  Dnia Dziecka. 
Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 1530 w Domu Działkowca, gdzie 
wszystkich przybyłych powitał prezes Zarządu Waldemar Kwiatkow-
ski, który złożył milusińskim najserdeczniejsze życzenia z okazji ich 
święta oraz życzył przyjemnej, niezapomnianej zabawy.

Główną atrakcją oraz niespodzianką było pojawienie  się zabawnych 
artystów  prosto z cyrku: Zebry ZOU, Misia  Coralgola, Małpki  Czi-czi 
oraz  Króla Lewa, którzy dostarczyli wiele radości, śmiechu i zabawy 
naszym najmłodszym oraz pomagali przy przeprowadzaniu zręczno-
ściowych konkurencji. W programie imprezy zaplanowane były różne 
atrakcje dla wszystkich  kilkudziesięciu przybyłych dzieci.

Z okazji Dnia Dziecka przygotowano perfekcyjne malowanie twa-
rzy przez Anię i Grażynę, puszczanie przez dzieci dużych kolorowych 
baniek mydlanych oraz wiele konkurencji zręcznościowych, między 
innymi: rzut woreczkami do celu, rzucanie butem do beczki, strzelanie 
piłką do bramki, tunel, hula-hop i inne. Dla pięciu zwycięzców w każ-
dej konkurencji przygotowano atrakcyjne nagrody. Prowadzenie oraz 
super zabawę organizatorzy zawdzięczają paniom Karolinie i Paulinie, 
za co serdecznie dziękują. W czasie trwania festynu  artyści obdarowali 
dzieci paczkami ze słodyczami. Dla wszystkich obecnych działkow-
cy przygotowali słodki poczęstunek i napoje. Organizatorzy gratulują 
zwycięzcom oraz dziękują wszystkim osobom, które przyczyniły się 
do zorganizowania tak wspaniałej imprezy. Podczas festynu  przepro-
wadzono loterię fantową, w której każde dziecko wylosowało dla siebie 
książkę. Pod koniec uroczystości (jak co roku) odbyły się przejażdżki 
bryczką bardzo lubiane przez dzieci, zorganizowane przez „Ranczo 
Benonza”.  Ponadto, dzięki sponsorowi PPZ, każdy mógł skosztować 
pysznej kiełbaski z grilla, które przygotowała i obsługiwała rodzina 
działkowców p. Kierczyńskich, dziękujemy.

Organizatorzy składają serdeczne podziękowanie wszystkim ofia-
rodawcom wspaniałych nagród, działkowcom, którzy przygotowali 
słodki poczęstunek oraz wszystkim osobom, które przyczyniły się do 
organizacji tegorocznego niezapomnianego na długo przez  dzieci Dnia 
Dziecka.

Dzień  Dziecka w ROD im.J.Kilińskiego  
w Trzemesznie

W sobotę 28 maja na ulicach przylegających do Stadionu Miejskie-
go w Trzemesznie – Sportowej, Słonecznej, Czarnieckiego i XX – le-
cia PRL – odbył się III Wiosenny Bieg Osiedla Sportowego. Ogółem 
rozegrano 12 biegów na dystansach od 100 do 1000 metrów, w któ-
rych rywalizowały przedszkolaki a także dzieci i młodzież ze szkół 
podstawowych i gimnazjalnych. Oprócz klasyfikacji indywidualnej 
przeprowadzono również klasyfikację generalną szkół. Zwieńczeniem 
rywalizacji był Bieg Rodzinny „PO ZDROWIE”, w którym startowa-
ły spokrewnione pary złożone z osoby pełnoletniej, która ukończyła  
20 lat i dziecka do lat 15. Wspólnie podjęto decyzję, żeby bieg ten odbył 
się na dystansie 200 metrów.

Nasze sportowe przedsięwzięcie zgromadziło na starcie blisko  
200 osób chcących spędzić wspólnie czas na dobrej zabawie z nutką ry-
walizacji. Z zaproszenia na zawody skorzystały miejscowe przedszkola 
i szkoły. Gościliśmy także uczniów i nauczycieli z okolicznych miej-
scowości – Trzemżala, Gniezna, Łubowa, Witkowa i Żydowa.

W tym roku, poza rywalizacją i zabawą, przyświecał nam również 
cel charytatywny. Tegoroczną edycję biegu zadedykowaliśmy naszym 
małym, wiernym przyjaciołom – zwierzętom. W związku z tym przez 
cały czas trwania imprezy, na specjalnie przygotowanym stoisku, 
prowadzona była zbiórka karmy suchej i mokrej. W realizacji tego 
punktu zawodów pomogli członkowie Szkolnego Koła Ekologicznego 
„Ekopuszek” wraz z opiekunem p. Pauliną Plotą. Zebrane dary tra-
fią wkrótce do schroniska w Gnieźnie. Koordynatorem imprezy była  
p. Justyna Stankowska. Funkcję sędziego głównego pełnił p. Grzegorz 
Witkowski. W sekretariacie zawodów pracował zespół w składzie:  
p. Iwona Łaniecka von Gierschewski , p. Marzena Stankowska  
i p. Justyna Bąk. W przeprowadzeniu wydarzenia pomogli nauczyciele –  
p. Sławomir Kupś, p. Agnieszka Nowicka, p. Magdalena Paczkowska, 
p. Przemysław Woźny, p. Marcin Duszyński i p. Grzegorz Paczkow-
ski oraz uczniowie – Jakub Kierczyński (3 e), Michalina Twarużek (2 
c), Wiktoria Szuba (3 e), Olga Woźniak (1 d), Natalia Lisiecka (1 d), 
Hubert Cieślewicz (1 a), Kacper Borowicz (1 a) i Wiktoria Nowicka  
(SP 1 Trzemeszno) a także absolwentki szkoły Konstancja Paczkowska 
i Żaneta Wiśniewska.

III Wiosenny Bieg Osiedla Sportowego
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• 2.05. – Dzień Flagi, 3.05. – Święto Konstytucji, 8.05. – Narodowe 
Święto ZwycięstwaPoszczególne jednostki organizacyjne Hufca 
ZHP Trzemeszno realizowały zadania z w/w przybliżając wiedzę 
o symbolach i barwach narodowych, uczestnicząc w mszy św. 
za Ojczyznę, podejmując służbę wartowniczą, składając kwiaty, 
zapalając znicze w miejscach upamiętniających ofiary II wojny 
światowej.

• Tradycyjny w naszym hufcu majowy rajd ,,Bolek” odbył się  
14 maja 2016 roku p.h. ,,Bawcie się z nami, zamiast siedzieć przed 
telewizorami”. Organizatorem rajdy była 10 Drużyna Starszohar-
cerska ,,Polanie” im. Bolesława Chrobrego pod kierunkiem Moni-
ki Woźniak – drużynowej i Beaty Marciniak – szczepowej, przy 
współpracy  z komendantką hufca – Stanisławą Szymańską i Jej 
zastępcą – Włodzimierzem Losikiem. Uczestnicy rajdu (łącznie 
150 osób) zgromadzili się w parku miejskim Baba. Tu Komendant-
ce Stanisławie Szymańskiej zameldowały się zespoły z wszyst-
kich gromach zuchowych i drużyn harcerskich, działających  
w placówkach szkolnych  w Trzemesznie, Kruchowie, Trzem-
żalu, a także grupa członków Harcerskiego Kręgu Seniorów. 
Gość – burmistrz Trzemeszna Krzysztof Dereziński m.in. ży-
czył uczestnikom powodzenia i miłych wrażeń na trasie pieszej 
wędrówki, której ok. 5-kilometrowa trasa wiodła z parku Baba 
ulicą Orchowską, Wyszyńskiego, Brzozówiec, Sportową do Ze-
społu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych  w Trzemesznie. 
Poszczególne osoby na stracie otrzymały wodę mineralną i świe-
żo p[przygotowany popcorn. Opiekunami poszczególnych grup 
byli drużynowi: Marzena Stojek-Kowalik, Katarzyna Wiśniew-
ska, Alicja Michalik, Ewa Fel, Magdalena Wiśniewska, Ewa Bal-
cerzak, Jolanta Kurtysiak, Teresa Górna, Julia Figaj, Agnieszka 
Majerowicz, Jakub Przybylski, Damian Bojanowski, Ireneusz Ka-
sprzyk z pomocą sympatyków harcerstwa Katarzyny Kulik i Gra-
żyny Mikuły. Na trasie wędrówki, w ośmiu punktach kontrolnych 
przygotowanych przez członków 10 DSH, uczestnicy wykonywali 
zadania, których nazwy były związane z popularnymi programa-
mi  i serialami telewizyjnymi (dlatego uczestnicy byli przebrani  

w stroje postaci z filmów). Na mecie rajdu w budynku Gimna-
zjum w Trzemesznie oczekiwała Komenda rajdu: Stanisława Szy-
mańska, Włodzimierz Losik, Beata Marciniak, Danuta Chojecka, 
Helena Małolepsza. Na szkolnym boisku po posiłku (grochówki 
z bułką), wspólnej zabawie, wręczeniu dyplomów i nagród zakoń-
czono kolejne bardzo udane hufcowe spotkanie harcerskich po-
koleń.

• 18 maja 44 zuchów z gromad ,,Leśne Ludki” i ,,Leśna Groma-
da” działających przy Szkole Podstawowej nr 1 w Trzemesznie  
z drużynowymi Ewą Balcerzak i Jolantą Kurtysiak oraz z grona 
rodziców Edytą Bejenka-Zagozdą i Agnieszką Wilkowską uczest-
niczyło w wycieczce autokarowej do Biskupina i Wenecji. Program 
wycieczki pozwolił uczestnikom pogłębić wiedzę historyczną  
i bardzo atrakcyjnie spędzić czas pobytu w w/w miejscach. Atrak-
cji było dużo!

• W dniach 20-22 maja 2016 r. grupa 10 członków 10 DSH ,,Po-
lanie” z Trzemeszna w składzie: Brzewińska Weronika, Dobru-
chowska Aleksandra, Gruszczyńska Alicja, Jatczak Jagna, Pruss 
Zofia, Torcz Nicoletta, Wekwerth Martyna, Woźniak Mateusz, 
Bethke Sandra, Wołowiec Sebastian z drużynową Moniką Woź-
niak reprezentowała nasz hufiec w Drugim Wielkopolskim Zlo-
cie Harcerzy Starszych ,,Wihajster”, który w tym roku odbył się  
w Ostrowie Wielkopolskim. Program zlotu pozwalał na integrację 
środowisk, wymianę doświadczeń i zdrową rywalizację. Nasz pa-
trol zdobył trzecie miejsce za przygotowany kabaret.

• 25 maja b.r. 20 harcerzy i zuchów z drużyn działających w Kru-
chowie z drużynowymi Marzeną Stojek-Kowalik, Joanną Kań-
czukowską, Katarzyną Wiśniewską spędzali czas na wycieczce 
w Gnieźnie. Celem wyprawy było przybliżenie wiedzy z historii  
i współczesności Gniezna, a także kąpiel w basenie – bo sport to 
zdrowie!

• W sobotę 28 maja b.r. 18 osób (instruktorów i harcerzy wędrowni-
ków) wzięło udział w spływie kajakowym zorganizowanym przez 
Stowarzyszenie ,,Pod żaglami”, którego aktywnym członkiem jest 
Dh Włodzimierz Losik. To była wspaniała przygoda – podobną 
uczestnicy chcą przeżyć jeszcze raz… a może więcej razy

hm. Stanisława Szymańska
Komendantka Hufca ZHP Trzemeszno

W niedzielę 1 maja odbyła się V edycja Otwartych Mistrzostw Gminy 
Trzemeszno w Nordic Walking na dystansie 6,5 km o Puchar Gimnazjum 
w Trzemesznie. Głównym organizatorem imprezy było Gimnazjum w 
Trzemesznie przy współpracy  z Międzyszkolnym Klubem Sportowym 
oraz Domem Kultury w Trzemesznie. Start i meta tegorocznego marszu 
usytuowane były na ulicy XX – lecia PRL przy Wieży Ciśnień. Zawody 
zostały rozegrane w kategorii open oraz kategoriach wiekowych dla kobiet 
i mężczyzn. Na starcie zameldowało się 92 zawodników, którzy przemie-
rzyli ulicę Słoneczną, Orchowską oraz malowniczą okolicę Zielenia. Ry-
walizację na pierwszym miejscu ukończył Ireneusz Lubiatowski z Gubina 
z wynikiem 0:39:51, reprezentujący KS Metrako Polkowice. W kategorii 
kobiet najwyższą lokatę wywalczyła Agnieszka Mielecka z Gąsawy z cza-
sem 0:42:49, reprezentująca KS Sokół Gąsawa. Wśród mieszkańców Gmi-
ny Trzemeszno najlepsi okazali się – Agnieszka Kędzierska, która była 
druga w klasyfikacji generalnej kobiet (czas 0:45:37) oraz Henryk Macie-
jewski z Niewolna (0:49:45). Na linii mety na wszystkich czekał pamiąt-
kowy medal. W klasyfikacji generalnej oraz w kategoriach wiekowych 
najlepszym wręczono puchary oraz nagrody rzeczowe. Dodatkowo wśród 
wszystkich zawodników rozlosowano atrakcyjne upominki. Na rozpoczę-
ciu zawodów a także podczas zakończenia obecni byli – Burmistrz Trze-
meszna p. Krzysztof Dereziński, Dyrekcja Gimnazjum w Trzemesznie p. 
Danuta Derezińska i p. Sławomir Kupś, Przewodniczący Rady Miejskiej 
p. Sławomir Peno oraz radny p. Tadeusz Pawlak.

TRZEMESZEŃSKI MARSZ PO ZDROWIE
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Nie zdajemy sobie często sprawy z tego jak ważni są w naszym 
życiu prawdziwi przyjaciele – a do takich zaliczamy z pewnością 
kierownictwo oraz pracowników AEROKLUBU POZNAŃSKIE-
GO, którzy kolejny już raz sprawili nam wspania-
łą niespodziankę! Było nią zaproszenie, które 
skierowali na ręce p. kierownik Agnieszki 
Bilewskiej p. Dyrektor Piotr Haberland 
wraz ze swoim zastępcą p. Krzysztofem 
Maciejewskim. Dzień Dziecka w aero-
klubie to super wydarzenie podczas, 
którego na dzieci od rana do popołu-
dnia czeka zawsze moc atrakcji za-
równo na ziemi jak i w powietrzu. My 
rozpoczęliśmy od mocnego akcentu i 
to tego z kategorii „podniebnych”. Był 
nią lot widokowy samolotem AN-2 nad 
Poznaniem i okolicami. W zasadzie były to 
dwa loty ponieważ dwie grupy dzieci i młodzieży 
zostały zaproszone do skorzystania z atrakcji. Zarówno 
podniebne atrakcje jak i te lotniskowe zostały nam kolejny raz za-
sponsorowane za co baaaardzo dziękujemy!!!

Dzieci podczas wizyty na lotnisku mogły podziwiać sprzęt latają-
cy znajdujący się w posiadaniu aeroklubu, historyczne samochody, 
które tego dnia zaparkowały tuż przy płycie lotniska. W samo po-

łudnie podziwialiśmy koncert i popisy ekwilibrystyczne Orkiestry 
Dętej ze Swarzędza a tuż po nich zostaliśmy zaproszeni na wspa-
niały posiłek (kiełbaski z grilla, grochówę wojskową, placki, łako-

cie i wiele, wiele innych pyszności). Tuż po atrakcjach 
kulinarnych przyszedł czas na skoki spadochro-

nowe, popisy grupy akrobacji powietrznych 
„ŻELAZNY” a także modeli zdalnie ste-

rowanych i samolotów typu „ULTRA-
LIGHT”. W tak zwanym międzyczasie 
dzieci mogły skorzystać z przejażdżek 
konnych, bryczką … wziąć udział w 
rywalizacji sportowej a także w za-
jęciach plastyczno- kulturalnych oraz 

zwiedzić wozy bojowe straży pożarnej. 
Wielu naszych podopiecznych w grach i 

zabawach zdobyło ciekawe nagrody więc 
do domu wracaliśmy w wyśmienitych hu-

morach! Dziękujemy, że na Aeroklub Poznański 
zawsze możemy liczyć – przyjaźń z Waszą placówką to 

dla nas wielki zaszczyt! Przy tej okazji chcielibyśmy także podzię-
kować Pani Joannie Jabłońskiej, która na miejscu opiekowała się 
naszą grupą i była dobrym duchem naszej wizyty … KOCHANI 
JESTEŚCIE WIELCY !

Podniebny „Dzień Dziecka” - Placówki Wsparcia Dziennego w Aeroklubie Poznańskim

Kolejna grupa podopiecznych (w większości z młodszej grupy) 
dzięki współpracy z Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Po-
znaniu mogła wziąć udział w szkoleniu z zakresu bezpieczeństwa 
publicznego, wykorzystania numeru alarmowego 112 i całego sys-
temu ratunkowego jaki funkcjonuje w naszym kraju. Potoczne po-
wiedzenie mówi , że”czego Jaś się nie nauczy tego Jan nie będzie 
umiał” ... ! My z takich wyjazdów czerpiemy całymi garściami i 
nie tylko dlatego , że nasi podopieczni mogą zobaczyć to co nie jest 
dostępne wszystkim, że dostają wspaniałe i pożyteczne upominki. 
Bezcenna jest dla nas wiedza zdobywana i ta praktyczna i ta teore-

tyczna! W tym roku to już kolejne nasze spotkanie z procedurami 
ratunkowymi. Mamy nadzieję , że wiedza ta nie będzie nikomu ni-
gdy potrzebna w praktyce ale jeśli już nastąpi taka konieczność to 
nikt nie zawaha się, aby pomagać w ratowaniu życia ... po prostu być 
i pomagać wtedy, kiedy pomoc ta będzie niezbędna.

Dziękujemy serdecznie pracownikom Urzędu Wojewódzkiego w 
Poznaniu a w szczególności panu rzecznikowi prasowemu Wojewo-
dy WLKP Tomaszowi Stube a także p. kierownik Ilonie Skwierzyń-
skiej i wszystkim pracownikom Centrum Powiadamiania Ratunko-
wego w Poznaniu.

PWD w siedzibie Centrum Powiadamiania Ratunkowego-numeru 112 w Poznaniu

Nowe ławki na placu św. Wojciecha oraz nad Jeziorem Popielewskim


