
DNI TRZEMESZNA

KONCERT I FESTYN RODZINNO REKREACYJNY

6 maja 2017 r.

Na scenie BRATHANKI

Rockowy CORAL BAND

„Czerwone korale” BRATHANKÓW
Tanecznie i radośnie.
Na scenie MEJK

maj 2017



Tegoroczny koncert i festyn rodzinny z okazji Dni Trzemeszna odbył się 6 maja w trzemeszeńskim Parku BABA. Organizatorami imprezy 
byli Urząd Miejski Trzemeszna oraz Dom Kultury w Trzemesznie. Koncert rozpoczął sie występami naszych zespołów tanecznych: Zespołu 
Pieśni i Tańca STRZECHA i Zespołu Artystycznego ŚWIERSZCZE. Młodzi tancerze na pięknej scenie zaprezentowali się wspaniale.  Klub 
Seniora „Złoty Liść” wystąpił z nowym programem muzycznym, a solowy występ wokalny Kingi Błaczkowskiej zachwycił publiczność ory-
ginalnymi interpretacjami znanych utworów. 

Po trzemeszeńskich prezentacjach przyszedł czas na pierwszą gwiazdę wieczoru - zespół MEJK. Ta niezwykle  taneczna i przepełniona 
pozytywną energią muzyka podobała sie chyba wszystkim. Po występie wokalistka zespołu bardzo długo rozdawała autografy.

Następnie dla miłośników rockowo-popowych brzmień zagrał zespół CORAL BAND.
Finałowy występ wieczoru, to koncert gwiazdy zespołu BRATHANKI. Któż nie zna takich przebojów, jak „Czerwone korale” czy „W ki-

nie, w Lublinie”. Wszystkie największe hity można było tego wieczoru usłyszeć i zaśpiewać razem z Brathankami w trzemeszeńskim parku. 
Świetnie grający zespół i charyzmatyczna wokalistka niezawiedli publiczności. Należy dodać, że widowisko miało niepowtarzalny charakter 
dzięki znakomitej technice scenicznej, oświetleniu i nagłośnieniu. Placówka Wsparcia Dziennego w Trzemesznie przygotowała konkurencje 
sprawnościowe w ramach współpracy z organizatorami. Dom Kultury w Trzemesznie dziękuje wszystkim za pomoc w przygotowaniu koncer-
tu z okazji Dni Trzemeszna, a w szczególności sponsorom: INNOGY ENERGETYKA TRZEMESZNO Sp. z o.o., Prefere Resins Poland Sp. 
z.o.o., Paroc Polska Sp. z o.o., P.U.P.H. „Izotrans” Sp. z o.o., Cembrit Sp. z o.o., Przedsiębiorstwu Przemysłu Ziemniaczanego „TRZEMESZ-
NO” Sp. z o.o., Piastowskiemu Bankowi Spółdzielczemu w Janikowie / Oddział w Trzemesznie, Trzemeszeńskiej Spółdzielni  Mieszkaniowej,  
Remondis Aqua Trzemeszno sp. z o.o., Właścicielom Hotelu i Restauracji CZEREMCHA w Trzemesznie.
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Otwarcie wystawy poświęconej historii  
Szkoły Zawodowej w Trzemesznie

„Wyśpiewaj swój talent”w Domu Kultury
19 maja br. odbyła się jedenasta edycja organizowanego przez 

Dom Kultury w Trzemesznie konkursu wokalnego „Wyśpiewaj 
swój talent”. W wyniku przeprowadzonych wcześniej szkolnych 
eliminacji do konkursu przystąpiło 27 uczestników. Otwarcia 
konkursu dokonał Burmistrz Trzemeszna p. Krzysztof Dereziń-
ski, natomiast nagrody zwycięzcom wręczyła Sekretarz Gminy  
p. Edyta Kubiak. W tym roku śpiewano tylko polskie piosenki. 
Jury w składzie: p. Alina Dobersztyn, p. Magdalena Domieradzka,  
p. Mirosław Świerkot postanowiło przyznać następujące nagrody  
i wyróżnienia:

Szkoły Podstawowe, kl. I-III
1. Marta Majchrzak
2. Jagoda Kańczukowska
3. Oliwia Hanczewska

Wyróżnienie
Filip Dziel

Szkoły Podstawowe, kl. IV-VI
1. Dominika Michalak
2. Joanna Zielińska
3. Oliwia Sosna

Wyróżnienie
Remigiusz Sobiech
Wiktoria Kostka

Gimnazjum
1. Zuzanna Zielińska
2. Ewa Borowiak
3. Magdalena Wesołowska

Wyróżnienie
Klaudia Michalak

Jednym z wydarzeń towarzyszących obchodom 35. Dni Trze-
meszna jest wystawa poświęcona byłej Zasadniczej Szkole Zawodo-
wej, prezentująca tradycję i historię, kadrę nauczycielską, dyrekto-
rów, pracowników oraz absolwentów. Dom Kultury w Trzemesznie 
organizując tę wystawę, pragnął pokazać mieszkańcom Trzemesz-
na zbiory Izby Tradycji Szkoły Zawodowej, która funkcjonowała  
w byłej siedzibie ZSZ. Choć szkoły nie ma już w dawnym kształcie, 
to wystawa przybliża wartości i znaczenie tego miejsca. W otwarciu 
wystawy wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych Trze-
meszna, dyrektorzy szkoły, nauczyciele, pracownicy oraz absolwen-
ci. Burmistrz Trzemeszna Pan Krzysztof Dereziński oraz Wiceprze-
wodniczący Rady Miejskiej Trzemeszna Pan Daniel Bisikiewicz w 
swoich wystąpieniach podkreślili zasługi tej szkoły dla kształtowa-
nia wielu pokoleń wysoce wykwalifikowanych specjalistów w róż-
nych dziedzinach zawodowych. Pan Edmund Szlacheta będący przez 
25 lat dyrektorem ZSZ w Trzemesznie przypomniał historię szkol-
nictwa zawodowego, osiągnięcia i postacie zasłużonych nauczycie-
li. Otwarcie wystawy przebiegło w rodzinnej atmosferze, pełnej 
wspomnień i anegdot. Tę unikatową wystawę można było oglądać  
w sali DK do 25 maja br.
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XXVI Ogólnopolski Bieg im. Jana Kilińskiego 
3 maja tradycyjnie odbyły się na stadionie miejskim w Trzemesz-

nie biegi: półmaraton z Mogilna do Trzemeszna, bieg na dyst. 3,5 
km oraz biegi dziecięce i młodzieżowe. Udział w całej imprezie 
wzięło ponad 1000 osób. W biegach dziecięcych i młodzieżowych 
uczestniczyło ponad 300 młodych zawodników. W tym roku została 
pobita także frekwencja w półmaratonie, który ukończyło 467 osób. 
Zwycięzcą biegu został zawodnik z Kenii: Nduva Boniface Wam-
bua (01:11:13), drugi był Maciej Łucyk (01:13:57) z Poznania, a III 
miejsce zdobył Blahodir Yuri ( 01:13:58) z Ukrainy. Pierwszą kobie-
tą na mecie była zawodniczka Ukrainy Julia Diałlowa (01:26:54), na 
drugim miejscu wśród kobiet znalazła się Katarzyna Besz – Mali-
nowska (01:35:46) z Poznania, a na trzecim Iwona Maciąg z Bolewic 
(01:36:37).
Wyniki Półmaratonu:
kategoria Gmina Trzemeszno:
Kobiety:
I m. BARTKOWSKA Aneta Trzemeszno Bolt Trzemeszno  01:42:38
II m.  WIŚNIEWSKA Żaneta Trzemeszno / Mks Trzemeszno 
01:43:08
III m.  STANKOWSKA Justyna Trzemeszno / Mks Trzemeszno 
01:46:03

Mężczyźni:
I m. SZUKALSKI Michał Trzemeszno Bolt Trzemeszno 01:27:29
II m. BĄK Dawid Wydartowo 01:31:13
III m.  NOWICKI Dominik Trzemeszno 01:35:16

Wyniki kategorii gminy Mogilno:
Kobiet (udział wzięły dwie zawodniczki):
I m.  ADAMSKA Karolina Mogilno 02:01:53
II m. BARTECKA Agnieszka Mogilno 02:04:05

Mężczyzn:
I m.  ZIELIŃSKI Bartłomiej Mogilno Sport i Rekreacja Mogilno  
01:26:15
II m. JAŚKIEWICZ Marcin Mogilno Mogilno Team  01:30:13
III m. WOLSKI Jarosław Mogilno Sport i Rekreacja Mogilno  
01:30:17

W biegu na dystansie 3,5 km udział wzięło 150 biegaczy. Najszyb-
szymi zawodnikami byli: LEWANDOWSKI Jakub z klubu Mks 
Gniezno z czasem 00:10:52, drugi był GORZELAŃCZYK Paweł z 
Trzemeszna (00:10:54) i trzecie miejsce wywalczył ŚWIĄTKOWSKI 
Paweł z Jastrzębowa  (00:11:11). Wśród kobiet najszybsze były za-
wodniczki w kat. K13:  MAZUR Wiktoria Puszczykowo 00:12:36, 
BĄKOWSKA Izabela  Gtt Diament Gniezno 00:12:46, ŁUCZYŃ-
SKA Wiktoria Witkowo 00:13:01.

OSIR Trzemeszno
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W maju w ramach obchodów Dnia Osób z Niepełnospraw-
nością Intelektualną Stowarzyszenie Maki i ŚDS „Dom Tęcza” 
zorganizowały konkurs fotograficzny pod tytułem „Marzenia 
– nie do spełnienia”. Wzięło w nim udział 6 Uczestników z na-
szego ośrodka. Mieli oni za zadanie wymyślić swoje marzenie, 
zorganizować odpowiednie gadżety i przedstawić wszystko od-
powiednio na zdjęciu, wykonanym samodzielnie. Pojechaliśmy 
więc do Gniezna na rozwiązanie konkursu i obchody Dnia na 
rynku. Na miejscu organizatorzy świetnie przygotowali tę im-
prezę. Było dużo atrakcji, pokazy, parada strażacka, występ ze-
społu muzycznego i wystawa prac konkursowych. Magdalena 
Stopczyńska i Emilia Wiśniewska zdobyły wyróżnienie za swoje 
zdjęcie.

Kiedy już w końcu po całym tym śniegu i utrzymujących 
się, dość długo w tym roku, niskich temperaturach pogoda się 
ustabilizowała i postanowiła pokazać nam jak wygląda wiosna 
postanowiliśmy to jakoś uczcić. A jaki jest najlepszy sposób na 
ochłodzenie się w upalne dni? Oczywiście lody. Na taki właśnie 
pyszny deser wybraliśmy się do Piekusia. Była to również dobra 
okazja to treningu ekonomicznego. Dziękujemy za przemiłą ob-
sługę i pyszne lody.

Pod koniec miesiąca odbyły się warsztaty literacko-plastyczne 
z rodzicami i opiekunami podczas których poruszyliśmy tematy-
kę kultury, grzeczności i zasad dobrego zachowania się. Najpierw 
wspólnie czytaliśmy wybrane utwory literackie, które przypo-
mniały nam o tym, jak należy prawidłowo i po koleżeńsku za-
chowywać się w codziennych sytuacjach, a także czego unikać. 
Po podsumowaniu pogadanki wszyscy zgodnie stwierdziliśmy, 
że warto używać słów grzecznościowych, bo są one kluczowe, 
aby utrzymać prawidłowe relacje z otoczeniem. To przecież nic 
nie kosztuje, a może zdziałać wiele. Na koniec wykonaliśmy te-
matyczne plakaty z wykorzystaniem różnych technik plastycz-
nych, które ozdobiły naszą salę i mają za zadanie przypominać 
o tej ważnej lekcji.

Ostatnią zaplanowaną imprezą w tym miesiącu był konkurs ta-
lentów. Zgłosiło się do niego sporo osób. Na przygotowanej sce-
nie wystąpił utalentowany kucharz, wytrwały sportowiec, tance-
rze, piosenkarze i jeden artysta plastyk. Magdalena Stopczyńska 
i Iwona Płużyńska powaliły jednak wszystkich swoją energią 
oraz układem tanecznym i zdobyły tego dnia pierwsze miejsce.

W tych słonecznych dniach korzystamy z pięknej pogody 
wykonując prace w ogrodzie przy pielęgnacji roślin, naprawie 
sprzętu, trenujemy na boisku piłkę nożną i siatkową, relaksujemy 
się w cieniu drzew. Na początku czerwca odbyła się też pierwsza 
w tym sezonie wycieczka rowerowa. Wybraliśmy się do Skorzę-
cina. Po dotarciu na miejsce sprawdziliśmy temperaturę wody w 
jeziorze, zjedliśmy mały posiłek i po odpoczynku ruszyliśmy w 
drogę powrotną. Zgrana ekipa, idealna pogoda i dobra trasa to 
musiała być udana wyprawa. Już planujemy następne wycieczki.

Środowiskowy Dom Samopomocy informujeDzień Dziecka w ROD  im. Jana Kilińskiego w Trzemesznie
 Dnia 3 czerwca w Domu Działkowca ROD im. Jana Kilińskiego 

w Trzemesznie odbył się festyn z okazji Dnia Dziecka. Na kilku-
dziesięciu naszych milusińskich czekało wiele atrakcji – malowa-
nie twarzy, konkurencje sportowe, a także rozstrzygnięcie zorga-
nizowanych wcześniej, z okazji zbliżającego się  80-lecia ROD, 
konkursów – rysunkowego i plastycznego oraz na najbardziej po-
mysłowe przebranie na spotkaniu.

Na początku prezes ROD, Waldemar Kwiatkowski, powitał 
wszystkich przybyłych oraz życzył dzieciom wiele radości, ro-
dzicom natomiast zadowolenia ze swoich pociech, a także miłego 
popołudnia. Następnie odbyło się 6 konkurencji w różnych gru-
pach wiekowych, które prowadziły Martyna i Paulina – zbijanie 
kręgli, rzut piłeczkami do wiadra, skoki w workach, rzut kaloszem 
do beczki oraz hula-hop. Dzieci z uśmiechem na twarzy chętnie 
brały udział w przygotowanych konkurencjach, a zwycięzcy w 
każdej kategorii (po 6 uczestników w każdej) otrzymali nagrody 
rzeczowe.

Każde dziecko otrzymało wylosowaną przez siebie książkę oraz 
paczkę ze słodyczami.

Całość, jak co roku, uświetniły przejazdy bryczką, zorganizowa-
ne przez Ranczo Benonza oraz grill, rozpalany przez v-ce prezesa 
Ogrodu, pana  Krzysztofa Kierczyńskiego – bardzo dziękujemy.

 Dziękujemy  serdecznie wszystkim ofiarodawcom – Martynie  
i Paulinie, PZU, Hydroart Gaca, pani Hani ze sklepu papiernicze-
go, którzy przekazali nagrody dla dzieci oraz działkowcom, którzy 
włączyli się aktywnie w przygotowanie festynu i firmie PPZ, która 
dofinansowała naszą uroczystość.

Anna Kwiatkowska
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 „Bezpieczny przedszkolak” u Uszatka
 
W piątek 12 maja w Przedszkolu nr 2 im. Misia Uszatka w Trze-

mesznie odbył się „Przegląd Muzyczno- Plastyczno- Recytatorski 
„Bezpieczny przedszkolak”. Celem tego przedsięwzięcia było wdra-
żanie do bezpiecznego poruszania się po drodze, jezdni, skrzyżo-
waniu ulic i utrwalenie przepisów ruchu drogowego, poprzez nawyk 
dbania o własne zdrowie i bezpieczeństwo, jak również o zdrowie  
i bezpieczeństwo innych. 

W przeglądzie wzięło udział 8 grup przedszkolnych: Króliczki, 
Wiewiórki, Uszatki, Kruczki, Koguciki, Zajączki, Wróbelki i Żab-
ki,  które zapoznały się z hasłem przeglądu „I Maluchy i Starszaki 
to bezpieczne przedszkolaki” Dzieci rozwiązywały zagadki zwią-
zane z tematyką imprezy. Następnie wystąpiły z programami ar-
tystycznymi. W przewie przeprowadzono wiele zabaw ruchowych. 
Po obejrzeniu występów odbyła się ceremonia wręczenia nagród. 
Otrzymały je wszystkie grupy, a były to książki, gra w domino  
i pamiątkowe dyplomy. Każde dziecko otrzymało także słodycze i 
napoje. Osobami odpowiedzialnymi za przeprowadzeni przeglądu 
były: Grażyna Durska i Małgorzata Winiarska.

Przedszkole nr 2 im. Misia Uszatka w Trzemesznie. 

XI Gminny Konkurs Ortograficzny o „złote pióro” Bur-
mistrza Trzemeszna

23 maja odbyła się finałowa potyczka  XI edycji Gminnego Kon-
kursu Ortograficznego.

Wyłonieni w konkursach szkolnych mistrzowie klas piątych i szó-
stych zmierzyli się z tekstem opiewającym bohaterów górskich wę-
drówek, którzy  w pogrążonych we mgle, przyprószonych śniegiem 
tatrzańskich szczytach, użalając się nad sobą, wzajemnie przekony-
wali się o wyższości szachów i brydża nad alpinizmem. 

Rewelacyjnie poradziła sobie z dyktandem zwyciężczyni – Maja 
Gajda, uczennica klasy VIb SP1. Na drugim miejscu uplasowało się  
aż pięcioro szóstoklasistów: Kacper Bierła – kl. VIc SP1, Jagoda 
Majerowicz – kl.VI                SP Kruchowo, Julia Liszkowska – kl.VIb 
SP1, Zuzanna Bednarek – kl.VIb SP1, Amelia Humańska – kl. VId 
SP1, trzecie miejsce zajęły ex aequo Katarzyna Kozłowska  kl. VI 
SP Trzemżal  i Wiktoria Wilkosz kl. VIa SP1.

Wśród uczniów klas piątych znawczynią ortografii okazała się 
Natalia Kaszuba z SP2, tuż za nią Wojciech Liszkowski – kl.V b 
SP1, na trzecim miejscu: Klaudia Jatczak – kl.V SP Trzemżal i Da-
riusz Stawowy kl.V SP Kruchowo.
„Teatr jest po to, żeby szkoła była inna niż dotąd”

Klasa VI d pod kierunkiem Jolanty Sroczyńskiej – Pietz realizuje 
w tym roku szkolnym projekt zatytułowany „Teatr jest po to, żeby 
szkoła była inna niż dotąd”.  Przygotowany przez uczniów spektakl 
pt. „Światełko” został wybrany spośród kilkudziesięciu innych do 
finału XII Przeglądu Młodego Teatru Wielkopolski „Dzień dobry, 
Sztuko”, gdzie mogło zaprezentować się tylko sześć zespołów z ca-
łej Wielkopolski. W nagrodę klasa otrzymała wielkoformatową fo-
totapetę do swojej sali oraz warsztaty teatralne poprowadzone przez 
aktora Bartosza Budnego.

11 maja uczniowie wzięli udział w XIV Ogólnopolskim Przeglą-
dzie Twórczości Teatralnej MASKA prezentując spektakl pt. „Mło-
dzi bogowie”. Indywidualną nagrodę za rolę Zeusa otrzymała Zuzia 
Fołda. Uczennice z tej klasy odniosły także sukces w Ogólnopol-
skim Konkursie Recytatorskim „Cudne manowce” w Psarach Pol-
skich. Ania Rogalska i Zuzia Fołda zdobyły wyróżnienia. 

W spektaklach wystąpili wszyscy uczniowie klasy VI d: Jakub 
Bednarek, Kamil Chojnacki, Hubert Cichy, Kasandra Czajka, Wik-
toria Dłutkowska, Klaudia Dutkiewicz, Oktawia Fatla, Zuzanna Foł-
da, Julia Grzegorska, Marcel Grzelak, Amelia Humańska, Damian 
Odebralski, Anna Rogalska, Oliwia Sosna, Aleksandra Sosnowska, 
Aleksandra Szymańska, Szymon Wasilewski, Jan Witkowski.
 „Szanuj książki”

   Z okazji  Światowego Dnia Książki dla dzieci aula szkolna wy-
pełniła się klasami 0 i I-III naszej szkoły oraz zaproszonymi gośćmi 
z Przedszkola „Chatka Puchatka” i  z Przedszkola „Misia Uszat-
ka”.  Na scenie pojawili się skrzywdzeni bohaterowie książek dla 
najmłodszych: Calineczka cała w kurzu, Kot w butach bez buta, 
Koziołek Matołek ze złamana nogą.  Postacie, w które wcielili się 

uczniowie klasy IIIf wyjaśniły, dlaczego należy szanować książki, 
dodatkowo udzieliły wskazówek, w jaki sposób można o nie dbać. 
Po zakończeniu spektaklu aktorzy sprawdzili  uwagę gości zadając 
im pytanie konkursowe. Poprawne odpowiedzi zostały nagrodzone 
wykonanymi przez uczniów zakładkami do książek. 

Przedstawienie słowno-muzyczne  pt. „Szanuj książki” miało na 
celu propagowanie czytelnictwa, podkreślenie znaczenia bajek w 
życiu, które uwielbiane są zarówno przez dzieci jak i mile wspomi-
nane przez dorosłych.
Życie i twórczość Jana Brzechwy

W ramach prowadzonego projektu „Rozwój czytelnictwa”  kla-
sy IIIa, IIIc i IId uczestniczyły w lekcji bibliotecznej w Bibliotece 
Publicznej w Trzemesznie.  Tematem spotkania było „Życie i twór-
czość Jana Brzechwy”. Uczniowie sami wyszukiwali w różnych źró-
dłach ( encyklopedia, słownik pisarzy polskich, internet, notatki na 
okładkach książek) informacji o autorze. Obejrzeli krótkie filmiki 
ilustrujące niektóre wiersze autora, np. „Żuk i biedronka”, „Żuraw  
i czapla”, „Kaczka dziwaczka”, „Dzik”, „Niedźwiedź”, ”Żubr”. 

Panie bibliotekarki przygotowały też wystawę książek  
J. Brzechwy. Dzieci mogły zapoznać się z nimi. Przeczytali też kil-
ka krótkich wierszy „Tańcowała igła z nitką”, „Na straganie”, „Leń”, 
„Samochwała”.

Rozmawialiśmy o sposobie przedstawienia przez autora wad  
i ułomności ludzkich:  sprytne  przedstawienie ich pod postacią wa-
rzyw czy zwierząt („Na straganie”, „Jajko”). Brzechwa potrafił też 
świetnie operować fantastyką. Przykładem tego gatunku literackie-
go jest „Akademia Pana Kleksa”. Dzieci znały ten utwór z filmu, 
ale po bardzo ciekawej prezentacji może wakacje spędzą przy tej 
ciekawej lekturze. 

  Dla utrwalenia zdobytych wiadomości w klasie już uczniowie  
kl IIIa, IIIc i IId rozwiązywali test ze znajomości bohaterów wy-
stępujących w utworach J.Brzechwy. Wspólnie rozwiązywali krzy-
żówkę, gdzie hasłami były tytuły wierszy. Aby ułatwić sobie odga-
dywanie haseł, dzieci głośno czytały wskazane wiersze.

Wiadomości zebrał szkolny  zespół  redakcyjny:
Zofia Wekwerth, Wojciech Liszkowski, Jacek Kierczyński,  

Foto. p. K. Kulik, p. W. Chojnacka p. D. Skazińska p. D. Stube
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AKADEMIA Z OKAZJI
ROCZNICY UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA
   Dnia 10.05.2017 r. w naszej szkole odbyła się  uroczysta akademia 
z okazji 226. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
   Program artystyczny przygotowali uczniowie z klasy IIIa, IIIb i 
VI. Nie zabrakło pięknych pieśni patriotycznych oraz ciekawej pre-
zentacji multimedialnej poświęconej wydarzeniom z 1791 r. 
  Uroczystość przygotowały panie: Maria Dombek, Anna Kowal-
czyk oraz Renata Gezella – Figaj.

KONCERT ZESPOŁU „SREBRNA TARKA”
  Dnia 20.04.2017 r. w naszej szkole gościł zespół „Srebrna tarka”, 

który zaprezentował największe przeboje dixielandowe.
Muzycy swój występ rozpoczęli od  wykonania utworów Louisa 

Armstronga, a następnie omówili budowę takich instrumentów jak: 
trąbka, puzon i saksofon. Kolejnym punktem programu były kon-
kursy muzyczne, np. rozpoznawanie utworów czy gra na saksofo-
nie. Uczniowie z chęcią i  zaangażowaniem  brali udział w konkur-
sach. Na zakończenie  gromkimi brawami nagrodzili grę artystów.

SZKOLNY   KONKURS   PLASTYCZNY    
„TRZEMESZNO – MOJE MIASTO”

W drugiej połowie kwietnia miało miejsce podsumowanie szkol-
nego konkursu plastycznego „Trzemeszno – moje miasto” zorgani-
zowanego przez świetlicę szkolną. Dzieci miały za zadanie wykona-
nie dowolną techniką pracy plastycznej przedstawiającej fragment 
naszego miasta Trzemeszna.
 Laureatów wyłoniła trzyosobowa komisja w składzie: p. Agnieszka 
Majerowicz, p. Agnieszka Słowińska Kaszyńska, p. Lidia Krero-
wicz.
Laureaci klas I – III to :
I miejsce ex aequo :Julia Walczak (IIa) i Julia Skonieczna(IIa)
II miejsce ex aequo : Oliwia Krawczyk ( IIIb ) i Nikodem Hajder 
(IIIa )
III miejsce ex aequo : Oliwia Giza ( IIIb ), Agata Bartkowiak (IIb), 
Mikołaj Walczak ( IIIb )
Wszystkim dziękujemy za aktywny udział, laureatom gratulujemy!

„ŻYCIE JEST MUZYKĄ”
  Dnia 25.04.2017 r. odbyła się kolejna edycja Szkolnego Konkur-

su Wokalnego „Życie jest muzyką”. 
  Uczniowie zaprezentowali zróżnicowany repertuar muzyczny, 

więc każdy ze słuchaczy mógł znaleźć coś dla siebie. 
Oto wyniki: 
KLASY I – III
I. Julia Walczak
II. Michał Walczak
III. Michał Nawrocki 
KLASY  IV – VI
I. Malwina Frelich, Kacper Kędzierski i Tomasz Nawrocki
II. Wiktoria Rożek i Dominika Wegner
 Wszyscy uczestnicy i laureaci otrzymali pamiątkowe dyplomy 

i nagrody. Konkurs zorganizowały i przeprowadziły panie: Maria 
Dombek, Renata Gezella – Figaj i Anna Wiśniewska Kulczycka.

BIEGI 3 MAJA
   3 maja na stadionie miejskim w Trzemesznie odbyły się tra-

dycyjnie biegi im. H. Bisikiewicza. Nie zabrakło w nich również 
reprezentantów „dwójki”. Najlepiej zaprezentowali się Witold 
Trzciński - 2 miejsce na dystansie 400 m i Aleksandra Olejniczak -   
5 miejsce na dystansie 400m.

SUKCES  KAMILA  KOCIERZA
11 maja w całej Polsce o godz. 10.00 odbywał się Krajowy Kon-

kurs Wiedzy Olimpijskiej.    Ze Szkoły Podstawowej nr 2 startowało 
6 uczniów : Marcelina Firek, Tymoteusz Nowakowski, Kamil Ko-
cierz, Malwina Frelich, Michalina Zebel i Wiktoria Rożek. 

18 maja dotarła do nas wspaniała wiadomość, że Kamil Kocierz 
uzyskał drugi wynik w województwie wielkopolskim i będzie re-
prezentował je w wielkim Finale Ogólnopolskim w Białymstoku!!!

Odpowiedzialnym za przeprowadzenie konkursu i opiekę jest p. 
Marcin Jakubiak.

WIOSENNY  BIEG  OSIEDLA  SPORTOWEGO
   13 maja odbyła się kolejna edycja Wiosennego Biegu Osie-

dla Sportowego w Trzemesznie. Nie zabrakło w niej również na-
szych reprezentantów. Najlepiej spisali się Agata Bartkowiak rocz-
nik 2009-2008 - 3 miejsce, Witold Trzciński rocznik 2006-2007  
- 2 miejsce.
FINAŁ  CZWARTKÓW LEKKOATLETYCZNYCH

15 maja obył się kolejny Finał Czwartków Lekkoatletycznych we 
Wrześni i tradycyjnie przywieźliśmy z nich medale!!! KS Trzemesz-
no reprezentowały: Aleksandra Olejniczak - 1 miejsce w skoku w 
dal i 2 miejsce na dystansie 300 m, Kacper Paternoga - 3 miejsce 
na dystansie 300 m i Witold Trzciński - 4 miejsce na dystansie 300.

Do zawodów uczniów przygotowywał przez cały sezon p. Marcin 
Jakubiak, a opiekę podczas finału sprawowała p. Renata Gezella-
-Figaj.

WYCIECZKA  DO  WROCŁAWIA
W dniach 15-16 maja odbyła się wycieczka do Wrocławia. Uczest-

niczyli w niej uczniowie klasy IVa, V i VI. W programie było m.in. 
kompleksowe zwiedzanie stadionu miejskiego, spotkanie z p. prze-
wodnik - spacer szlakiem legend i krasnoludków: Ostrów Tumski, 
most miłości, fontanny, Zoo/Afrykarium i Oceanarium oraz punkt 
widokowy Sky Tower. Opiekę podczas wyjazdu sprawowali Anna 
Kulczycka, Piotr Kubiak, Kazimierz Chojecki i Marcin Jakubiak.
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W dniu 22 maja w Wysocku Wielkim k. Ostrowa Wielkopolskiego 
odbyły sie uroczystości z okazji XX lecia Stowarzyszenia Sołtysów 
Województwa Wielkopolskiego w którym brały udział delegacja  
z Gminy Trzemeszno w składzie Wiesław Pokorski - s\Sołtys So-
łectwa Gołąbki, Jadwiga Przybysz - Sołtys Sołectwa Miaty, Leszek 
Meller - Przewodniczący Rady Sołeckiej Niewolna. Na zjeździe 
omawiano nurtujące sprawy rolnictwa, sprawy związane z działal-
nością sołectw oraz pracą sołtysów. Na koniec zjazdu wręczono wy-
różnienia i nagrody za wieloletnią działalność na rzecz rolnictwa. 
Takie wyróżnienie otrzymał również pan Wiesław Pokorski Sołtys 
Sołectwa Gołąbki.

XXVII OGÓLNOPOLSKI  BIEG  NIECHANA
19 maja odbył się już XXVII Ogólnopolski Bieg Niechana. Nie 

zabrakło w nim Klubu Sportowego Trzemeszno, którego reprezen-
towali uczniowie dwóch Trzemeszeńskich szkół podstawowych: 
SP-1 i SP-2. Najlepiej w swoich rocznikach zaprezentowali się Pa-
tryk Bombel(SP1) i Anastazja Wikaryczak(SP1) - 1 miejsce oraz Ja-
kub Koperski(SP2) - 2 miejsce. W całej klasyfikacji drużynowej KS 
Trzemeszno zajął 3 miejsce zdobywając tym samym cenny puchar 
do swojej kolekcji. 

   Podczas zawodów opiekę sprawowali Edmund Łukomski i Marcin  
Jakubiak.

RAJD „BOLEK” 2017
20 maja 2017 r. zuchy z 6 GZ  „Przyjaciele Indian” uczestniczyły  

w XI Rajdzie harcerskim im. Bolesława Chrobrego „Bolek”, zor-
ganizowanym przez Hufiec ZHP Trzemeszno i 10 DW „Polanie”. 
Na bardzo ciekawej trasie z Kruchowa do Hubertówki w Ignalinie 
organizatorzy przygotowali 10 punków kontrolnych z zadaniami 
nawiązującymi do czasów Bolesława Chrobrego. Zuchy jak zwy-
kle spisały się rewelacyjnie, a co najważniejsze bawiły się przy tym 
doskonale. Rajd zakończył się spotkaniem z leśniczym i wspólną 
grochówką. 

Oto skład dzielnego patrolu reprezentującego nasza gromadę: 
Alicja Czajkowska, Michał Kruczyński, Michał Nawrocki, Zosia 
Przybylska, Zuzia Walczak, Ania Wesołowska i Kasia Wesołowska. 
Podczas rajdu zuchami z 6 GZ opiekowała się dh. Teresa Górna i dh. 
Aleksandra Dobruchowska. 

SUKCES „DWÓJKI”
24 maja 2017 r. uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Trze-

mesznie zdobyli wyróżnienie na IV Międzywojewódzkim Prze-
glądzie Inscenizacji Teatralnych dla Szkół Podstawowych „An-
tonówka” w Bydgoszczy.  Przegląd składał się z dwóch etapów.  
W pierwszym etapie   jury oceniło nadesłane 5 –minutowe  filmy 
ukazujące fragmenty przedstawień. Inscenizacje  musiały poruszać 
temat racjonalnego odżywiania się i zdrowego stylu życia.

 11 zespołów  przeszło wstępne eliminacje i zakwalifikowało się 
do ścisłego finału, w tym grupa ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Trze-
mesznie. Podczas drugiego etapu, który miał miejsce w Kinoteatrze 
„Adria” w Bydgoszczy,  młodzi  trzemesznianie rewelacyjnie za-
grali swe role.   Brawurowo przedstawili autorską inscenizację „Żyj 
zdrowo i kolorowo” ukazującą zalety właściwego odżywiania się   
i uprawiania sportu. Publiczność nagrodziła ich gromkimi brawa-
mi, a jury przyznało prestiżowe wyróżnienie. W przerwie pomiędzy 
występami  można było  posilić się i skosztować przygotowanych 
przez organizatorów i sponsorów zdrowych i smakowitych przeką-
sek.  Dużym zaskoczeniem było zaproszenie uczennicy kl. IVa Mal-
winy Frelich do wzięcia udziału w tworzonej „na gorąco” etiudzie 
teatralnej „Po drugiej stronie maski”, w której  miała możliwość 
pokazania się w zupełnie nowej roli. Etiuda została zaprezentowana 
widowni tuż przed galą finałową.

  Serdecznie gratulujemy młodym artystom!

ENGLISH  IDIOM  ART  CONTEST
26 maja został rozstrzygnięty Międzyszkolny Konkurs pt. English 

Idiom Art Contest, co w tłumaczeniu oznacza Angielskie Idiomy w 
Obrazach. Organizatorem konkursu była Szkoła Podstawowa im. 
Lotnictwa Polskiego w Witkowie. Był on skierowany dla uczniów 
klas IV – VI, a jego celem było przedstawienie w dowolnej formie 
plastycznej wybranego przez siebie wyrażenia idiomatycznego. W 
konkursie uczestniczyły Szkoły Podstawowe reprezentujące Miasto 
i Gminę Witkowo, Powidz, Niechanowo, Trzemeszno oraz Wrze-
śnię. Z naszej szkoły wybrano prace: Oliwii Balcerek kl.VI, Rok-
sany Marciniak kl.VI, Natalii Kaszuby kl.V, Malwiny Frelich kl. IV 
a oraz  Wiktorii Rożek IV b. Ocenie podlegały: kreatywność, zro-
zumienie zilustrowanego tematu oraz walory estetyczne. Przesłane 
prace prezentowały wysoki poziom artystyczny. Dzieci zrozumia-
ły tematykę  konkursu, prace były czytelne, kolorowe, oddawały 
urok angielskich wyrażeń idiomatycznych. I miejsce w konkursie 
zdobyła Malwina Frelich z kl. IVa. Ponadto komisja konkursowa 
nagrodziła uczniów z ZSP w Powidzu, SP w Witkowie oraz SP  
w Jarząbkowie.

Otwarcie placu zabaw w Miatach 
W sobotę 27.05.2017r. odbyło się oficjalne otwarcie placu zabaw 

w Miatach. Przy tej okazji świętowano Dzień Dziecka. W uroczy-
stości wzięli udział zaproszeni goście: Burmistrz Krzysztof Dere-
ziński, Przewodniczący Sławomir Peno, Wiceprzewodniczący Da-
niel Bisikiewicz, Dyrektor hali OSiR Mariusz Kowalczyk, Sołtys 
sołectwa Gołąbki Wiesław Pokorski i Hanna czarny. Otwarcie placu 
zabaw i przecięcie wstęgi dokonali: Burmistrz Krzysztof Dereziń-
ski, Przewodniczący Sławomir Peno, Wiceprzewodniczący Daniel 
Bisikiewicz, Dyrektor hali OSiR Mariusz Kowalczyk i dzieci Anie-
la Sobecka i Maja Szczepankiewicz. Imprezie towarzyszyły różne 
atrakcje. Pani Patrycja Juszczyk przygotowała przeróżne konkuren-
cje dla wszystkich dzieci. Pan Lisiecki woził dzieci bryczką. Dzieci 
również miały malowane twarze przez panią Beatę Dołyk. Także 
pani Gałęzewska poprowadziła ćwiczenia Fit and Jump dla dzie-
ci i dorosłych. Na każde dziecko czekał słodki poczęstunek, napo-
je, lody, liczne nagrody oraz kiełbasa z grilla. Pani sołtys Jadwiga 
Przybysz dziękuje ślicznie zaproszonym gościom za przybycie rów-
nież dzieciom i mieszkańcom. Mieszkańcom sołectwa za pomoc w 
przygotowaniu tej imprezy. Pragnie wyrazić wdzięczność wszyst-
kim, którzy ją wspierają a przede wszystkim Pani Hani i Jerzemu 
Czarny. To wielka radość mieć takie osoby. 
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Koncert dixielandowy
Po raz kolejny odwiedziła nas grupa muzyków „Srebrna Trąbka” 

z Łodzi. Tym razem zaprezentowali muzykę dixielandową, której 
korzenie związane są z południem Stanów Zjednoczonych. Na trąb-
ce puzonie i klarnecie zagrali najbardziej znane szlagiery. Tak jak 
w latach poprzednich odbyło się kilka konkursów polegających na 
zgadywaniu utworów muzycznych. Najwięksi śmiałkowie mogli 
pokazać się na scenie, tworząc wspólnie z muzykami zespół dixie-
landowy. Okazało się, że gra na instrumentach dętych nie jest sztuką 
łatwą, co udowodnili uczniowie, próbując wydać dźwięk z wymie-
nionych wcześniej instrumentów.

Spotkanie z pisarzem
24 kwietnia w auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawo-

dowych w Trzemesznie odbyło się spotkanie z pisarzem Marcinem 
Mortką, autorem powieści zarówno dla starszych jak i młodzieży 
oraz opowieści o wikingu Tappim dla dzieci. Organizatorem przed-
sięwzięcia było nasz Gimnazjum, ale w wydarzeniu tym uczestni-
czyli także gimnazjaliści z Kruchowa i Trzemżala, oraz licealiści z 
Trzemeszna. Spotkanie to zorganizowane zostało z okazji Świato-
wego Dnia Książki i Praw Autorskich, który przypadło 23 kwietnia 
i miało na celu promowanie czytelnictwa. Marcin Mortka w intere-
sujący sposób zaprezentował swój dorobek literacki,  czytając frag-
menty swojej powieści „Dom pod Pękniętym Niebem”, która mówi 
o zagrożeniach współczesnego świata.  Dużą przyjemność sprawi-
ło uczniom zadawanie pytań, dotyczących twórczości, jak również 
życia prywatnego literata. Na zakończenie autor złożył autografy 
w swoich książkach i przekazał po egzemplarzu ww. powieści dla 
uczestniczących w spotkaniu szkół oraz trzemeszeńskiej bibliote-
ki miejskiej.  W auli przygotowano wystawę książek pisarza (udo-
stępnionych ze zbiorów Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Trze-
meszno), z którą zapoznali się uczestnicy wydarzenia.

Sukces Jagny w Konkursie Wiedzy o Prawie
Na początku kwietnia odbył się etap szkolny konkursu wiedzy o 

prawie. Uczestniczyło w nim kilkanaście osób. Do etapu okręgo-
wego zakwalifikowali się laureaci etapu szkolnego Eryk Chojnac-
ki, Jagna Jatczak i Julia Gherke. Odbył się on w dniu 25 kwietnia 
w Poznaniu. Składał się z części pisemnej i ustnej. Część pisemna 
polegała na analizie kazusu (opisanego zdarzenia prawnego), nato-
miast w części ustnej uczniowie losowali jedno zagadnienie, które 
mieli przedstawić komisji konkursowej i publiczności. Zadanie to 
wymagało nie tylko posiadania wiedzy przedmiotowej, ale dogłęb-
nego rozumienia omawianego tematu popartego przykładami z ży-
cia oraz ogólnego obycia i umiejętności oratorskich. Etap okręgowy 
zakończył się sukcesem naszej uczennicy Jagny Jatczak (II D), która 
zajęła pierwsze miejsce. 

Do etapu centralnego zakwalifikowało się łącznie 40 uczniów z 
14 województw. W tym etapie oceniano ustną wypowiedź, będącą 
omówieniem uprzednio wylosowanego zagadnienia.  Jagna została 
sklasyfikowana ostatecznie na miejscach ex aequo 7 – 22  ( byli to 
uczniowie, którzy uzyskali 19 na 20 możliwych do uzyskania punk-
tów). Gratulujemy Jagnie !

Gimnazjaliści w THE ULTIMATE LONDON
Troje uczniów: Marta Kirszner, Edyta Bednarek i Eryk Chojnacki 

uczestniczyli w konkursie THE ULTIMATE LONDON . Uczestni-
cy musieli odpowiedzieć na kilkadziesiąt pytań dotyczących Lon-
dynu i posiadłości królewskich. Do  każdego pytania dołączone było 
zdjęcie dotyczące treści. Niewątpliwą trudnością było to, iż należało 
odpowiadać bardzo szybko, ponieważ pytania były zadawane śred-
nio co 30s. Mimo niezajęcia miejsca w czołówce, uczniowie mówią, 
że było to dla nich ciekawe doświadczenie i już myślą o przyszło-
rocznej edycji.

Drzwi Otwarte w ZSOiZ
26 kwietnia trzecioklasiści zostali zaproszeni do ZSOiZ w Trze-

mesznie na Drzwi Otwarte w celu poznania oferty na przyszły rok 
szkolny. Uczniowie podzielili się na grupy ze względu na zainte-
resowania. Można było wybierać pomiędzy: florystyką, masażem, 
połamańcami językowymi, komputerami, historią i j. Obcymi. Po 
krótkim otwarciu w auli gimnazjaliści udali się do wyznaczonych 
sal. Tam sprawdzali swoje umiejętności i zdobywali nowe doświad-
czenia. Na boisku szkolnym odbył się pokaz strażacki przygoto-
wany przez uczniów straży pożarniczej. Można było też sprawdzić 
swoją celność w strzelaniu z wiatrówki oraz zapoznać się z pracą w 
warsztatach szkolnych. Na zakończenie odbyła się gra terenowa a 
zwycięska grupa dostała pizzę.

Wiwat Maj, Trzeci Maj !
Uczniowie klas 3B i 3E pod kierunkiem p. E. Bartkowskiej 

przygotowali apel z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 
Maja. Gimnazjaliści przybliżyli najważniejsze fakty roku 1791. 
Wcielili się w postacie uczestniczące w Sejmie Wielkim i zapre-
zentowali przebieg uchwalenia pierwszej w Europie konstytucji. 
Ponadto nie brakowało również utworów poetyckich i muzycz-
nych upamiętniających to jedno z najważniejszych w historii Pol-
ski wydarzeń.

Sukces w Niechanowie
11 maja 2017 roku członkowie koła teatralnego „Cztery ży-

wioły” zajęli I miejsce w zmaganiach konkursowych  podsu-
mowujących udział w powiatowym projekcie edukacyjnym 
„Ku pokrzepieniu serc”. Organizatorem przedsięwzięcia było 
Stowarzyszenie Ziemia Gnieźnieńska we współpracy z  Zespo-
łem Szkół w Niechanowie. Finał projektu odbył się w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Niechanowie.

Zadaniem uczniów było zaprezentowanie przedstawienia 
przygotowanego na podstawie twórczości Henryka Sienkiewi-
cza. Gimnazjaliści pod kierunkiem pań  A. Siwińskiej, K. Weso-
łowskiej   i D. Kaniewskiej przygotowała spektakl na podstawie 
powieści pt.„Ogniem i mieczem”. Uzdolnieni  artyści (Natalia 
Jankowska, Olga Woźniak, Jagoda Naręgowska, Julia Gerke, 
Martyna Wekwerth, Jakub Durlak) podbili serca jury doskonałą 
grą aktorską, kostiumami, kreatywnością i „Dumką na dwa ser-
ca” w wykonaniu aktorek i jednocześnie członkiń chóru „Kanta-
ta”(N.Jankowskiej i O.Wożniak).

Dzień z Językiem Polskim
W tym roku szkolnym 24 maja odbyła się druga edycja Dnia z 

Językiem Polskim. Organizatorkami tego przedsięwzięcia były 
nauczycielki języka polskiego. Tematem przewodnim była lite-
ratura, a dokładniej mówiąc, rodzaje literackie. Uczniowie klas 
pierwszych prezentowali omawiane w gimnazjum utwory epic-
kie ( „Małego Księcia” A. de Saint Exupery’ego, „Opowieść 
wigilijną” K. Dickensa i „Oskara i panią  Różę” E. Schmidta). 
Drugoklasiści zajęli się dramatem ( „Dziady” cz. II A. Mickiewi-
cza, „Skąpiec” Moliera, „Romeo i Julia” Szekspira, „Zemsta” A. 
Fredry oraz  powstanie i początki dramatu starożytnego). Klasy 
trzecie skupiły się na gatunkach lirycznych takich jak fraszka, 
oda, bajka, sonet, tren.

Różnorodne formy prezentacji: plakaty, afisze teatralne,  in-
scenizacje fragmentów utworów, recytacja, krzyżówki i quizy 
sprawiły, że w ciekawy sposób wszyscy  uczniowie przypomnieli 
sobie zdobytą wcześniej na lekcjach języka polskiego wiedzę. W 
większość prezentacji zaangażowani byli wszyscy uczniowie z 
klasy, co pokazało, jak ważne i cenne  są współpraca i współ-
działanie.

Redakcja:  M. Kirszner, K. Kuś, O. Liberkowska, W. Zaręba; 
opiekun I. Łaniecka – v. Gierschewski

Koncert dixielandowy

Dziady - II C
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fotoULOTKA„Pociąg do… koleżeńskości” w Placówce 
Wsparcia Dziennego Trzemeszno.:)

Jak wiemy w dzisiejszym pędzącym świecie „droga do koleżeń-
skości” i prawdziwej przyjaźni nie jest prosta i wymaga od nas i 
naszych kolegów oraz koleżanek sporo zaangażowania oraz dobrej 
woli i niezliczonej ilości kompromisów a także mnóstwo natural-
nej radości. Nad tym wszystkim w naszej społeczności PWD za-
stanawiała się w ostatnim czasie grupa młodsza podopiecznych 
uczęszczających do placówki. Nasze odczucia i przemyślenia posta-
nowiliśmy zamienić na czyny i okrasić dużą dawką zabawy. Posta-
nowiliśmy w ramach warsztatów przygotować własny pociąg, taki 
prawdziwy, fizyczny, który nazwany został przez nas „pociągiem do 
koleżeńskości”.Podczas zabawy każdy z uczestników przygotowy-
wał lokomotywę, wagoniki a także osobisty bagaż, który jest nie-
zbędny w każdej naszej wędrówce. W zabawie musieliśmy minąć 
(pokonać) wiele stacji, po drodze wykonując różnorodne zadania, 
aby w finale zabawy zdobyć upragniony cel podróży. Celem tym 
była STACJA KOLEŻEŃSKOŚĆ ! :)
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ULOTKA
KRÓTKIE SPIeCIE 

28. 04. – uroczyste pożegnanie uczniów klas III
04. 05. –  MATURA 2017 /j. polski/
08. – 11.05. – wycieczka do Lwowa
12. 05.  – spotkanie z p. Waldemarem Wierzbą – znawcą gwary poznań-
skiej
17. 05. – ognisko kl. I a i IIa
24. 05. – finał konkursu wiedzy o prawie
24.05.  – spotkanie kl. Ia z p. Arturem Bilewskim na temat idei polskie-
go olimpizmu i trzemeszeńskiego sportu oraz zbrodni katyńskiej 

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

Sztuka kochania wiersza
Tegoroczni maturzyści Amadeusz Lisiecki i Krystian Walczak 

z klasy III a LO zostali zwycięzcami ogólnopolskiego konkursu 
Sztuka kochania wiersza organizowanego przez Centrum Kultury 
Zamek i UAM w Poznaniu. Okazali się bezkonkurencyjni wśród 69 
uczestników, z których każdy zaprezentował twórczą wizję wiersza 
Ewy Lipskiej Z listu II. 

Ewa Lipska – jedna z najbardziej znanych polskich poetek współ-
czesnych, podobnie jak członkowie jury, uznała koncepcję naszych 
uczniów za najciekawszą. 

Amadeusz i Krystian nakręcili film będący ich autorską interpre-
tacją wiersza zawierającego ponadczasowe motywy egzystencjalne. 
Tytuł filmu I jak tu popełnić samobójstwo… to wiele mówiący cy-
tat z utworu Ewy Lipskiej. Pomocą w odczytaniu metaforyki tekstu 
służyła laureatom polonistka Janina Baranowska. 

Zwycięstwo naszych uczniów nie jest przypadkiem. To efekt ich 
reżysersko – filmowych zainteresowań, bowiem Amadeusz i Kry-
stian zostali już m. in. finalistami ogólnopolskiego konkursu filmo-
wego Klaps, na którym zaprezentowali film Maks of Life. 

Nasi artyści przedstawiają swoje prace na You Tube. Gratulujemy 
sukcesów i czekamy  na… Oskara!

NASZYM ZDANIEM, CZYLI NIE TAKA MATURA 
STRASZNA, JAK O NIEJ PISZĄ…

Matura 2017  już za nami, maturzyści mogą więc spokojnie 
odpoczywać aż… do ogłoszenia wyników. Korzystając z okazji, 
zadaliśmy im kilka niezwykle ważnych dla przyszłych abiturientów 
pytań. Aby wzmocnić wiarygodność, zostawiliśmy wypowiedzi  
w formie niezmienionej.
Na początek tradycyjne pytanie. Jak poszło?
Agata: Myślę, że poszło mi dobrze i zdałam, a to najważniejsze.
Tomek: Poszło dobrze, było całkiem przystępnie (śmiech).
Jagoda: Myślę, że poszło ok, a przynajmniej mam taką nadzieję.
Daria: Mogło być lepiej - jak zawsze( śmiech).
Amadeusz: Jestem mile zaskoczony.
Z jakiego przedmiotu pytania okazały się najtrudniejsze, a z  jakie-

go najłatwiejsze?  
Agata: Najtrudniejsza okazała się chemia. Na języku polskim były 

podchwytliwe pytania .  
Nie było nic szczególnie łatwego, ale wydaje mi się, że matematyka 
nie była zła.
Tomek: Najtrudniejsza była chyba matematyka -  tak mi się wyda-

je, ale większych problemów nie miałem. Dało się spokojnie zdać. 
Najłatwiejszy natomiast był angielski -  w podstawie jak i rozsze-
rzeniu, nie dało się chyba nie zdać.
Jagoda: Najtrudniejszy był angielski rozszerzony, najłatwiejsza 

matma podstawowa.
Daria: Jak dla mnie - angielski i geografia.  Najłatwiejsza matma 

podstawowa.
Amadeusz: Najtrudniejsze pytania, moim zdaniem, były z geogra-

fii (były same statystki, które chyba trzeba było na pamięć wykuć) 
oraz angielski rozszerzony.  Najłatwiejsze wydawały się pytania z 
biologii. 
Co Cię najbardziej zaskoczyło?
Agata: Zaskoczyło mnie pytanie na ustnym polskim. Nie przydały 

się niestety lektury, które dobrze umiałam.
Tomek: Zaskoczony byłem pozytywnie językiem polskim. Nie 

było bardzo łatwo, ale spodziewałem się, że będzie gorzej. Temat 
rozprawki dawał duże możliwości, argumenty można było użyć  z 
wielu różnych źródeł i lektur.
Jagoda: Zaskoczył mnie tekst o metodzie datowania węglem na 

angielskim i duża ilość pytań o PRL na historii - zawsze były dwa 
pytania max.
Daria:  Temat na angielskim ustnym.
Amadeusz: Jak chodzi o podstawy to byłem miło zaskoczony i z 

pisemnych obstawiam z każdej matury od ok. 70/80% w górę. Ust-
ne w naszej szkole to pestka na 90%, jak masz głowę na karku, to 
łatwo zdać! Najtrudniejsze pytania, moim zdaniem, były z geografii 
(były same statystki, które chyba trzeba było na pamięć wykuć) 
oraz angielski rozszerzony.  
Jakie masz rady dla przyszłych maturzystów? 
Agata: Przede wszystkim to uczyć się i nie denerwować, bo nie 

jest tak źle, jak się wydaje. Na pewno przed maturą przyda się dużo 
odpoczynku. Więc nauka i odpoczynek.
Tomek: Przyszłym maturzystom nie polecam stresu i przywiązy-

wania nadmiernej wagi do egzaminu maturalnego, po wszystkim 
wydaje się on co najmniej śmieszny.
Jagoda: Uczcie się przez całe liceum. Ostanie dni przed maturą nic 

nie dadzą. Trzeba się uczyć cały czas! Polecam repetytoria, a dla 
osób zdających z historii - oglądanie filmów historycznych. 
Daria: Nie stresować się, liczyć matematykę na stronie „zdajmy-

razem.pl” i przeglądać „Kalkulator Maturzysty” na język polski 
ustny.
Amadeusz: Nie stresujcie się, bo to nic nie pomoże... Ja tydzień 

przed nie mogłem ze stresu jeść, brałem tabletki i nawet dostałem 
gorączki... To totalnie bez sensu! Teraz to wydaje się dla mnie 
śmieszne, serio Dacie radę!

Tegorocznych Maturzystów na okoliczność przepytał Jan Dzimian 

SZCZĘŚLIWEJ DROGI, JUŻ CZAS…
28 kwietnia pożegnaliśmy naszych kochanych starszych kole-

gów – uczniów klas III. Był to dla nich wyjątkowy dzień, zakoń-
czyli bowiem kolejny etap swego życia i stanęli przed otwartymi 
drzwiami do przyszłości, w której “wszystko się może zdarzyć, 
gdy serce pełne marzeń…”.  Podczas uroczystości abiturienci 
usłyszeli wiele ciepłych słów od dyrekcji, wychowawców, rodzi-
ców , zaproszonych gości i od nas – drugoklasistów. Najlepsi oraz 
wyróżniający się osiągnięciami  zostali uhonorowani nagrodami, 
a ich rodzice – listami gratulacyjnymi. Uroczystość pożegnalna 
zwieńczył program artystyczny wykonany przez uczniów kl. IIa, 
która przygotowała krótki film inspirowany filmikami “Matura to 
bzdura” oraz prezentację zdjęć z życia odchodzących klas utrzy-
maną w tonacji “Przeżyjmy to jeszcze raz”. Na koniec nie mogło 
zabraknąć okolicznościowej pieśni – tym razem była to parafraza 
znanego przeboju “Mój przyjacielu” z ciekawie brzmiącym refre-
nem “Mój nauczycielu”. Był to dzień szczególny, pełen wrażeń  
i wspomnień, które już na zawsze pozostaną w pamięci tegorocz-
nych absolwentów. Może po latach z łezką w oku wspomną czasy 
swojej młodości  przeżytej w naszej Szkole. Przecież to tutaj zro-
dziły się wielkie odkrycia, przyjaźnie i wspaniałe uczucia. To co 
do niedawna było obce  i nieznane – stało się przyjazne i bliskie.  
I takie już zostanie… 

Ps. Wśród absolwentów było wielu, którzy tworzyli niepowta-
rzalny klimat Szkoły. A oto niektórzy z nich i ich osiągnięcia:
Amadeusz Lisiecki: III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie 
Filmów Dokumentalnych im. Braci Hulewiczów, Laureat Ogólno-
polskiego Konkursu Filmowego „Klaps”, Laureat Ogólnopolskie-
go Konkursu na Young Prezentera w RadiuYoungStars, Finalista 
Ogólnopolskiego Konkursu „Sztuka kochania wiersza”
Krystian Walczak: III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie 
Filmów Dokumentalnych im. Braci Hulewiczów, Laureat Ogól-
nopolskiego Konkursu Filmowego „Klaps”, Finalista Ogólnopol-
skiego Konkursu „Sztuka kochania wiersza”
Jakub Kieruj: III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Filmów 
Dokumentalnych im. Braci Hulewiczów,
Magdalena Czarnecka: Wyróżnienie w Konkursie Matematycz-
nym „Kangur”.
Jagoda Woźniak: I i II miejsce w Mistrzostwach Świata w Tańcu 
Federacji WADF, kat. Contemporary balet i produkcja, III miejsce 
w Mistrzostwach Europy Federacji WADF, III miejsce w Woje-
wódzkim Konkursie Wiedzy o Prawie
Daria Zarada: I i II miejsce w Mistrzostwach Świata w Tańcu 
Federacji WADF, kat. Contemporary balet i produkcja,
Julian Wyrkowski: I miejsce w „Supermaturzyście” w roku 
2017,
Finalista Powszechnego Konkursu organizowanego przez Poli-
technikę Warszawską  2017 r., II miejsce w „Supermatematyku” 
/2016/ i III miejsce w „Supermatematyku” /2015/, I miejsce  
w Konkursie Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym,
Julia Fryca: zakwalifikowanie się do wojewódzkiego etapu Kon-
kursu Wiedzy Ekologicznej,
Karol Adamski: Finalista konkursu Know America 2016 organi-
zowanego przez Fundację Wspomagania Wsi i Ośrodek Studiów 
Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z 
Ambasadą Amerykańską w Polsce, Laureat XIX Edycji Nagrody 
Młodych im. Witolda Hulewicza,
Mateusz Wojciechowski: 4 miejsce w „Supermatematyku”  
2015 r.

Oliwia i Weronika
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O wiele lepiej dać ludziom kwiaty za życia, 
niż układać je stosami na grobie…*
/E.Kubler-Ross/
*Rzadko doceniamy to, co mamy w zasięgu ręki - to, co wydaje się 

tak naturalne, oczywiste, że aż banalne. Niech poniższy list do wyjąt-
kowego adresata pozwoli nam spojrzeć na codzienność w kategoriach 
niezwykłości, bo… taka jest!

Drogie Życie,
Dziękuję, że jesteś ze mną od początku, chociaż często mam Ciebie 

dosyć. Rzucasz mi kłody pod nogi, co jest niemiłe, ale wiem, że bez 
Twojej obecności byłabym nikim.

Ostatnimi czasy zastanawiam się, dlaczego odchodzisz bez żadne-
go pożegnania. Skoro jest się z kimś tyle lat, czy nie wypada ostrzec 
o nagłym opuszczeniu? Może   nie zdajesz sobie z tego sprawy, ale 
nieraz znikasz zbyt szybko… Jak już Cię nie ma, jest  za późno na 
powiedzenie tych paru słów. Pewnie myślisz sobie teraz, że przecież 
by wystarczyło zanieść białe gerbery. Wszyscy je lubią. Tyle że kwia-
ty lepiej dostać w Twojej obecności, niż położyć na grobie. Bo co za 
radość z kwiatów, za które nie można nawet podziękować? Nic nie 
można zrobić, gdy odchodzisz, zabierasz ze sobą cały byt. A po co 
niebytowi rośliny? Byt powiedziałby, że ładny kolor mają, a niebyt 
może jedynie sprawić, że uschną. Nie twierdzę, że cała wina leży w 
Tobie - tylko jej część. Gdybyś potrafiło nakierować ludzi, byłoby 
łatwiej. Wiem, że chodzisz swoimi ścieżkami, a one niekoniecznie 
pokrywają się z tymi, którymi ja pragnę podążać, dlatego proszę Cię, 
nie zaskocz mnie, jak to zazwyczaj robisz, ponieważ możesz kogoś 
bardzo zranić. Życie, co byś zrobiło, gdybyś nagle umarło?

Czy byłoby Tobie miło, że za życia źle Cię traktowano, a na trum-
nie stosy wiązanek położono? Gdybyś było bardziej sprawiedliwe  
i ludzi dobrze prowadziło, mniej tęsknoty i smutku krążyłoby na tym 
świecie. A może właśnie o to chodzi? Żeby tęsknić za Tobą  i  o Tobie 
myśleć. Albo raczej o Twoim braku. Żeby dać karę tym, którzy nie 
otworzyli w porę oczu. Bycie dobrym, życzliwym i pamiętającym 
niekoniecznie idzie w parze z Tobą, niestety. A Ty jesteś zawsze. Po-
trafisz zamglić oczy na długi czas, nie dając szansy na poprawne wi-
dzenie, bo dopiero, gdy Cię nie ma, dostrzegamy, że jesteś. Dostrze-
gamy i żałujemy  za wszystko, co zrobiliśmy i nie powiedzieliśmy. 
Mamy ochotę przytulić Cię i wołamy  z nadzieją, że wrócisz. Ale Ty 
nigdy nie wracasz! Płaczemy i liczymy na to, że kwiaty będą wystar-
czającym zadośćuczynieniem. W głębi duszy wiemy, że tak nie jest. 
Dopiero wtedy Ciebie doceniamy. W końcu pęk kwiatów kładziony 
na marmurowej płycie staje się rutyną. A Ciebie nadal nie ma, nie 
wrócisz…

Nie wiem, czy wypada mi Cię pozdrowić, skoro sprawiasz tyle 
bólu i ogłupiasz. Mimo tego wydaje mi się, że mogę nazwać Ciebie 
przyjacielem. A przyjaciele nie zawodzą, dlatego mam nadzieję, że 
przekażesz innym to, iż o wiele lepiej dać ludziom kwiaty za życia, 
niż układać je stosami na grobie.

Twoja na zawsze, Natalia   

Prawo bez tajemnic 
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Poznaniu zorganizowała 

już po raz piąty konkurs wiedzy o prawie. Organizatorzy uczcili 
20. rocznicę uchwalenia Konstytucji RP, bowiem tematyka za-
dań nawiązywała do naszej ustawy zasadniczej. 

Etap szkolny odbył się 21 kwietnia. Uczestniczyli w nim: Ja-
goda Woźniak z klasy III a, Jakub  Kubicki, Karol Odebralski  
i Weronika Szrama z II a oraz Kamila Wąsowicz z I a. 

Zawodnicy rozwiązywali test z wiedzy o ustroju RP i samo-
rządzie terytorialnym, a następnie odpowiadali ustnie w II czę-
ści na pytania dotyczące zagadnień prawnych.

Do zawodów regionalnych zakwalifikowali się : Jagoda Woź-
niak, Jakub Kubicki oraz Kamila Wąsowicz. Uczniowie ci zo-
stali zaproszeni do  siedziby Okręgowej Izby Radców Prawnych 
w Poznaniu na finał konkursu, który odbył się 24 maja. 

W części pierwszej zawodów uczniowie rozwiązywali kazus 
prawny dotyczący sytuacji dyskryminacji mniejszości kulturo-
wych i narodowych w polskiej szkole. Następnie po przerwie 
przystąpili do części ustnej, odpowiadając na pytania dotyczące 
problematyki prawnej. 

W rywalizacji brali udział uczniowie z wielkopolskich szkół 
ponadgimnazjalnych, nasi uczniowie znaleźli się w finałowej 
30. Gratulujemy! Mamy nadzieję, iż przyszły rok będzie jeszcze 
lepszy, czego młodym znawcom prawa gorąco życzymy.

Koleżanko, kolego, co wiesz o 
życiu Hipolita Cegielskiego?

Konkurs wiedzy o Hipolicie Cegielskim 
„Koleżanko, Kolego co wiesz o

życiu Hipolita Cegielskiego?” został 
zorganizowany przez Rektora Wyższej Szkoły 
Zawodowej imienia Hipolita Cegielskiego w 
Gnieźnie   w siedzibie uczelni. Wzięło w 
nim udział 9 zespołów uczniowskich z szkół 
ponadgimnazjalnych - liceów,  techników oraz 
szkół zawodowych imienia H. Cegielskiego.Naszą 
Szkołę reprezentowały uczennice klasy  
I Szkoły Zawodowej: Joanna Oświęcimska, 
Dominika Kłysz, Agata Szczepankiewicz  
i Daria Głowacka.Dziewczyny zespołowo zajęły 
II miejsce, a w kategorii indywidualnej 
Dominika Kłysz zdobyła I miejsce. 
Gratulacje!Uczennice do zmagań konkursowych 
przygotował Pan Piotr Szablewski, który 
również pełnił funkcję opiekuna podczas 
wyjazdu do Gniezna.  Dyrekcję reprezentowała 
Pani wicedyrektor Sylwia Liszkowska.
Warto dodać, iż konkurs był połączony ze 
Świętem PWSZ w Gnieźnie, w ramach którego  
zorganizowano również bieg na 1 km i 5 km 
oraz  festyn. Można było skosztować zupy 
pomidorowej, chleba ze smalcem oraz ogórków 
małosolnych. Serwowano też ciepłe napoje.
Uczestnicy zwiedzili uczelnię, a przede 
wszystkim uczelniane Muzeum Techniki – zatem: 
coś dla ciała i coś dla ducha w bardzo dobrej 
atmosferze.

Majowe popołudnie przy młynie w Zieleniu 
17 maja 2017r. klasa Ia wraz z  IIa postanowiła zorganizować 

integracyjne ognisko. Dzięki uprzejmości rodziców ucznia klasy 
drugiej – Państwa Szoszorków – młodzież mogła korzystać z prze-
pięknego terenu przydzielonego do młyna w Zieleniu. Urocza sce-
neria i piękna pogoda sprawiły, że przez parę godzin czuliśmy się 
jak na wakacjach. Mogliśmy podziwiać zachód słońca na jeziorze,  
a także ławice rybek w strudze płynącej obok młyna, które stały się 
wdzięcznym obiektem fotografii i przyczyniły się pośrednio do... 
utopienia telefonu! Ta przygoda na pewno długo pozostanie w naszej 
pamięci. Pamiętać też  będziemy blask ogniska i widok pieczonych 
w nim kiełbasek. Wraz z dymem uleciały wszelkie niepewności i 
nieśmiałości. A kiełbaski? Jedne były smaczne, inne zaś, i to dość 
sporo, zakończyły swoje istnienie w ogniu. Po ognisku klasa IIa zor-
ganizowała – tradycyjnie już – minipodchody, a Ia mogła skorzystać 
z huśtawek, zjazdów na linie czy też oddać się przyjemnościom sto-
łu. Niestety to, co dobre, często krótko trwa – za krótko. Tak było i 
tym razem: ok. 21.00 musieliśmy się rozstać, ale już dziś tęsknimy 
do następnego ogniska. Nad bezpiecznym spędzaniem przyjemne-
go czasu czuwały nasze wychowawczynie: Panie Sławomira Sob-
kowiak i Mariola Ciechorska. Nie zabrakło też niezawodnych mam 
– wspomnianej już – Pani Szoszorek oraz Pani Kowalskiej, którym 
jeszcze raz serdecznie dziękujemy.

K. Ś.

ULOTKAcd.

Matematyka & Geogebra MaGIK
Uczniowie Liceum: Karina Ściepura i Hubert Harłożyński zostali 

laureatami II Ogólnopolskiego Konkursu dla uczniów Matematyka 
& GeoGebra MaGIK!  W konkursie, który polegał na przygotowa-
niu najciekawszego apletu z wykorzystaniem bezpłatnego opro-
gramowania GeoGebra, udział wzięli : Karina Ściepura i Kamila 
Wąsowicz z kl. Ia oraz Bartosz Jankowski i  Hubert Harłożyński   
z IIa. Uczniowie przygotowali aplety w następujących kategoriach:

- Ilustracja twierdzenia lub pojęcia matematycznego z GeoGebrą
- Sztuka i GeoGebra
Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu, ogłoszenie wyników i po-

kaz prac odbędą się 3 czerwca w godzinach 10.00  -14.00 w War-
szawie w siedzibie Microsoftu. Laureatom gratulujemy i cieszymy 
się, że będą reprezentować naszą Szkołę w stolicy.

W rytmie poznańskiej gwary, czyli o ślypiach,  
gierach, sznupie…  oraz innych rzeczy kupie

12 maja na placu przed Domem Kultury odbyło się spotkanie  
z panem Waldemarem Wierzbą – poznaniakiem z urodzenia i po-
znaniakiem z wyboru, który poprowadził warsztaty poświęcone 
gwarze poznańskiej. Dzięki nim poznaliśmy lub przypomnie-
liśmy sobie wiele słów gwarowych dotyczących codzienności. 
Przekonaliśmy się, jak bogaty może być język i jak ciekawa jest 
gwara poznańska. Pan Waldemar łatwo nawiązał kontakt ze słu-
chaczami, więc nietrudno było mu zachęcić nas do wzięcia udzia-
łu w quizie, sprawdzającym znajomość poznanych określeń gwa-
rowych. Najodważniejsi okazali się chłopcy z kl. IIa /widoczni na 
zdjęciu/, którzy w nagrodę dostali Kieszonkowy słownik gwary 
poznańskiej. Z tego źródła pochodzą też zapisane poniżej słowa, 
znane zapewne niejednemu mieszkańcowi Trzemeszna:
Mela – dziewczyna;  bania – głowa;  beretka – beret;  boba – 
czapka;  bojączka – tchórz; 
szczon – chłopak; blubrać – ględzić;  szneka z glancem – droż-
dżówka z lukrem;  kluka – nos;
gira –  noga;  oszczytko – temperówka;  pyra – ziemniak;  chi-
chrać się – śmiać się;  cołki – cały;   czewiki – półbuty;  dziaba-
ka – usta; gzubek – małe dziecko; haferfloki – płatki owsiane.   

Może to spotkanie obudzi w nas miłośników ojczystej mowy?
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Gry i zabawy ruchowe z Placówką Wsparcia Dzienne-
go w Trzemesznie w ramach 35. „Dni Trzemeszna” 

w parku „BABA”

„Dni Trzemeszna” to impreza, która gości w kalendarzu Trze-
meszna już od 35 edycji. W tym roku kolejny już raz na zaproszenie 
organizatorów obchodów: Urzędu Miejskiego w Trzemesznie oraz 
Domu Kultury w Trzemesznie mogliśmy całą grupą włączyć się w 
organizację tego wydarzenia. 

Podczas tegorocznej edycji byliśmy odpowiedzialni za przygoto-
wanie i przeprowadzenie rekreacyjnych konkurencji sportowych dla 
dzieci. Kapryśna pogoda w ostatnich dniach nie napawała optymi-
zmem więc z obawami przygotowywaliśmy naszą część sportową – 
jak się później okazało pogoda nad wyraz łaskawie tego dnia na nas 
„spoglądała” i wszystkie konkurencje udało się przeprowadzić bez 
niespodzianek meteorologicznych. Bardzo przyjemnie było widzieć 
zaangażowanie młodych sportowców podczas festynowych konku-
rencji, trzeba przyznać, że nawet najmłodsi uczestnicy fantastycz-
nie wywiązywali się z trudnych zręcznościowo sprawnościowych 
zadań. Cieszy także bardzo liczny udział we wszystkich konku-
rencjach co zostało nagrodzone. Drobne podarunki oraz słodycze 
otrzymali wszyscy uczestnicy rywalizacji natomiast najlepsi w 
poszczególnych konkurencjach i kategoriach wiekowych dodatko-
wo podarunki ufundowane przez tegorocznych sponsorów 35. Dni 
Trzemeszna . Dziękujemy za Wasze uczestnictwo (mimo kapryśnej 
pogody), a organizatorom dziękujemy za zaufanie i świetną atmos-
ferę podczas festynu. 

To była dla nas prawdziwa przyjemność :).

DZIEŃ DZIECKA W PWD TRZEMESZNO 
- „DZIEŃ TALENTÓW”

Pod wszystko mówiącym tytułem „DZIEŃ TALENTÓW”, 
1 czerwca 2017 r. został w naszej placówce zorganizowany tego-

roczny „Dzień Dziecka”. Był to dzień pełen nie tylko niespodzia-
nek, słodkości a także pokazów uzdolnień, którymi obdarzeni są 
podopieczni placówki. Nie zabrakło pokazów uzdolnień wokalnych, 
tanecznych, sportowych, artystycznych, recytatorskich a także pla-
stycznych. Wszystkie występy i pokazy charakteryzowały się wy-
jątkowym profesjonalizmem. Zabawom nie było końca a radosna 
atmosfera udzieliła się wszystkim. W głównym konkursie uczestni-
kom za ich artystyczny trud wręczono drobne podarunki a wszyst-
kim podopiecznym prezenty z okazji Dnia Dziecka, po czym wszy-
scy zasiedli do radosnego i słodkiego biesiadowania. 

Raz jeszcze wszystkiego najlepszego! :)

Odbiór azbestu w 2017 r.
Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu 

Gnieźnieńskiego w 2017 r.
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 skła-
dania wniosków o sfinansowanie demontażu i unieszkodliwiania 
wyrobów zawierających azbest w wysokości 100% całościowych 
kosztów zadania. Regulamin finansowania oraz wzór wniosku 
wraz z załącznikami dostępny jest tutaj, 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 
jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej w ro-
zumieniu 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 przekro-
czyć 20 tys. 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 uniesz-
kodliwianie tj. przygotowanie do transportu – ułożenie na palecie, 
zabezpieczenie folią, załadunek, transport i przekazanie na składo-
wisko.

    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 
2017 r. Do wniosku winien być dołączony tytuł prawny do nieru-
chomości lub jej części, która znajduje się na terenie Gminy Trze-
meszno. Wnioski rozpatrywane i weryfikowane będą według kolej-
ności ich złożenia do momentu wyczerpania środków na rok 2017.

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

Katarzyna Byczkowska
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POBYT PODOPIECZNYCH PWD W  
POZNAŃSKIEJ JUMP ARENIE.:)

Podopieczni wraz opiekunami PWD Trzemeszno wybrali się do 
jednego z najpopularniejszych miejsc na sportowo-rozrywkowej 
mapie Poznania, parku trampolin - „Jump Arena”. 

Miejsce to wyjątkowo elektryzowało najmłodszych ale bardzo 
zainteresowało także starszych. Najważniejsze jednak jest to, że 
zdopingowało ono do aktywności ruchowej całą naszą grupę bez 
wyjątku. Po buziach młodszej i starszej grupy można było zaob-
serwować, że ten czas wszystkich bardzo rozluźnił i rozbawił. Było 
więc przyjemnie i pożytecznie! 

„Jump Arena” to olbrzymie hale, w których każdy znalazł coś 
dla siebie. Pewnie dlatego, że znajdują się tam nie tylko trampoliny 
ale również ścieżka akrobatyczna, basen z belką do „walk gladia-
torskich”, arena z kwadratowymi trampolinami, sprawnościowy tor 
przeszkód, lina do wspinaczki z asekuracją oraz skośne trampoliny. 

Tak więc jak się domyślacie zabawa była na całego! :)

Od sprintu do maratonu
„Sprintem do maratonu” to ogólnopolska akcja skierowana do 

przedszkoli w celu promowania aktywnego stylu życia. Przedszkole 
nr 2 im. Misia Uszatka w Trzemesznie wzięło w niej udział. W środę 
17 maja cała społeczność przedszkolna biegała i zdobywała medale. 

Od 4 do 19 maja na stronie biegu był zamieszczony licznik od-
mierzający liczbę przebytych metrów, przez poszczególne placówki 
przedszkolne, które zdecydowały się przystąpić do akcji. Przedszko-
laki z Trzemeszna dołożyły swoją cegiełkę w postacie 60 metrów.  
Jednak nim przystąpiono do biegu imprezę poprzedził przemarsz 
dzieci i ich opiekunów na murawę boiska przy Hali Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Trzemesznie. Tam rozgrzewkę przed biegiem prze-
prowadzili rodzice przedszkolaków, którzy na co dzień uprawiają 
bieganie: Karolina Galus, Rafał Szczepankiewicz i Paweł Antas.   
Powodzenia w pokonaniu wymierzonego dystansu życzyła wszyst-
kim Lucyna Korzycka dyrektor przedszkola. Jak się okazało dzieci 
świetnie się spisały, toteż wszystkie zasłużyły na kolorowe medale 
oraz dyplomy. 

Przedszkole nr 2 im. Misia Uszatka w Trzemesznie.

II WEEKEND NA SZLAKU PIASTOWSKIM za nami

W dniach 5-7 maja b.r. odbyła się druga edycja święta Szlaku Piastowskiego. Po 
raz kolejny, na naszych gości czekało bardzo dużo atrakcji.

Podróżowanie po szlaku w trakcie weekendu było dużo łatwiejsze dzięki pla-
nerowi podróży. Stworzone trzy pakiety pobytowe pozwalały przemierzyć szlak 
zgodnie z określoną warstwą tematyczną lub profilem odbiorców. Trzemeszno było 
jednym z punktów pakietu nr 2 „Piastowskie świątynie inaczej”. W ramach tego 
pakietu w sobotę 6 maja odbył się w naszej bazylice spacer z przewodnikiem p.n. 
Odkrywamy bazylikę, podczas którego zwiedzający mogli zobaczyć wnętrze ko-
ścioła, słuchając jego historii oraz zwiedzić wystawę archeologiczną. Taka możli-
wość była również w piątek i niedzielę.

Weekend na Szlaku Piastowskim doczekał się promocji w wielu mediach - na 
portalach internetowych, w gazetach tradycyjnych oraz w stacjach radiowych i 
telewizyjnych, m.in. Koordynator Szlaku Pan Przemysław Buryan brał udział w 
audycji Wielkopolska Warta Poznania w TVP 3 Poznań w piątek, 28.04.2017, w 
audycji radia Emaus w dniu 02.05.2017 oraz w dniu 05.05.2017 r. w TVP 3 Poznań.

Wydarzenie doczekało się obszernej promocji na stronach facebooka. Dwie kam-
panie popularyzowały zarówno ideę szlaku jak i Weekendu na Szlaku Piastow-
skim. Na dzień 5 maja b.r. posty facebookowe dotarły do 194 525 osób a obejrzane 
zostały przez 53 538 osób.

Natomiast strona z harmonogramem wydarzenia doczekała się 5 816  unikalnych 
wejść.

Edyta Kubiak

KOSYNIER | Biuletyn Informacyjny Gminy Trzemeszno | maj 201714



Akcja edukacyjna „Bezpieczna Woda”
Z myślą o zbliżających się wakacjach letnich Stowarzysze-

nie pod Żaglami wraz z harcerzami ZHP Hufiec Trzemesz-
no rozpoczęło na terenie gminy Trzemeszno akcję edukacyjną 
„Bezpieczna Woda”. W dniu dzisiejszym tj.8 maja 2017 roku 
rozpoczęliśmy od przeprowadzenia zajęć w Szkole Podstawo-
wej nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Trzemesznie, Szko-
le Podstawowej i Gimnazjum im. Powstania Wielkopolskie-
go  w Kruchowie oraz w Zespole Szkół - Szkoła Podstawowa  
i Gimnazjum im. Bohaterów Września 1939  w Trzemżalu.

W czasie spotkania uczniowie zostali zapoznani z zasadami bez-
piecznego zachowania na wodą, w wodzie i na wodzie. Ponadto pod-
czas dzisiejszych spotkań została zaprezentowana część praktyczna 
na której pokazano jak prawidłowo należy wezwać pomoc, przepro-
wadzić prawidłowo RKO, czyli resuscytacje krążeniowo-oddecho-
wą czy jak i kiedy używać defibrylatora podręcznego AED, który 
coraz częściej można zauważyć na stacjach CPN czy w supermarke-
tach. W czasie spotkania zostały przeprowadzone konkursy, gdzie 
osoby które udzieliły prawidłowej odpowiedzi otrzymały upomin-
ki. Ponadto na sam koniec każdy z uczestników otrzymał informator 
edukacyjny, którego ogólnopolskim koordynatorem  jest  Minister-
stwo Sportu i Turystyki we współpracy z Wodnym Ochotniczym 
Pogotowiem Ratunkowym, Ministerstwem Edukacji Narodowej, 
Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Ministerstwem Zdrowia, 
przy wsparciu Komendy Głównej Policji, Centrum Turystyki Wod-
nej PTTK i Polskiej Organizacji Turystycznej. Dziękujemy dyrekcji 
szkół i wychowawcom klas za możliwość zaprezentowania  wiedzy i 
umiejętności z którą chętnie podzieliliśmy się z uczniami. W niedłu-
gim czasie podobne zajęcia zostaną przeprowadzone w Szkole Pod-
stawowej nr 1 im. Jana Kilińskiego w Trzemesznie oraz Gimnazjum  
w Trzemesznie.

Projekt „Bezpieczna woda” jest finansowany ze środków Gminy 
Trzemeszno w ramach zadania publicznego: „Zadanie w zakresie 
ochrony i promocji zdrowia”.

Rajd Rowerowy z historią w tle
W dniu 13 maja 2017 r. Stowarzyszenie pod Żaglami zor-

ganizowało Rajd Rowerowy z historią w tle „Rowero-
wo na Szlaku Piastowskim”. Rajd został zorganizowany  
w ramach II Weekendu na Szlaku Piastowskim oraz dotacji otrzyma-
nej z Gminy Trzemeszno w ramach zadania publicznego pn.: „Rajd 
rowerowy z historią w tle”. Rajd rozpoczął się o godz. 9.30 w Trze-
mesznie na pl. Kosmowskiego, gdzie zostały omówione zasady bez-
pieczeństwa i przebieg trasy. Następnie uczestnicy mieli okazję po-
znać historię Bazyliki pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny  
w Trzemesznie, która została wybudowana w stylu barokowym, z 
widocznymi pozostałościami stylu romańskiego (kolumny z XII w.) i 
gotyckiego w zachodniej części, którą w bardzo ciekawy sposób opo-
wiedział nam Ksiądz Proboszcz Piotr Kotowski. Następnie ruszyli-
śmy w kierunku wsi Kozłowo, gdzie znajduje się obelisk upamiętnia-
jący osobę Wojciecha Bąka, który przed II wojną światową zakładał  
w Wielkopolsce polską bankowość . Przez lata był też sołty-
sem Kozłowa i lokalnym autorytetem. Dalej udaliśmy się do 
Gniezna, gdzie wraz z przewodnikiem zwiedziliśmy Bazyli-
kę prymasowską Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.   
Po zwiedzeniu katedry udaliśmy się do miejsca, gdzie zostało 
przygotowane ognisko z pieczeniem kiełbasek. Po posiłku re-
generacyjnym uczestnicy udali się w drogę powrotną do Trze-
meszna, która wiodła przez Osiniec, Lubochnię i Miaty. Rajd 
był współfinansowany ze środków otrzymanych z Gminy Trze-
meszno w ramach zadania publicznego „Kultury, sztuki, ochro-
ny dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”. Dziękujemy rów-
nież za pomoc w organizacji rajdu Starostwu Powiatowemu  
w Gnieźnie i Organizacji Szlak Piastowski.

KOSYNIER | Biuletyn Informacyjny Gminy Trzemeszno | maj 2017 15



KOSYNIER BIULETYN INFORMACYJNY GMINY TRZEMESZNO 
Redaktor naczelny: Mariusz Zieliński 

Skład i grafika: Dom Kultury w Trzemesznie
Wydawca: Gmina Trzemeszno, ul. Dąbrowskiego 2, 62- 240 Trzemeszno 

Adres redakcji: Dom Kultury, ul. Św. Jana 11, 62- 240 Trzemeszno, tel.61 41 54 380 
kosynier@dktrzemeszno.net

Wersja elektroniczna (PDF) dostępna na stronie www.trzemeszno.pl w zakładce Kosynier.

ZHP informuje
2 Maja – Dzień Flagi – oraz 3 Maja – Święto Konstytucji 

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

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

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

Dh Paulina Kwiatkowska

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

Dh. Jagna Jatczak Dh. Martyna Wekwerth

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

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

Dh Katarzyna Wiśniewska

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

Dh Martyna Kwiatkowska
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