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Polski rock ma się dobrze. I „Kobranocka” 
jest tego znakomitym dowodem. Sobotni 

koncert w hali OSiR skrzył się energią 
rockowych brzmień i rytmów.  Gitara 

i wokal „Kobry”, przeboje „Kocham Cię 
jak Irlandię”, „I nikomu nie wolno się z 

tego śmiać”  i wiele innych, „Atrakcyjny 
Kazimierz” czyli Jacek Bryndal, wszystko 

to docenili liczni fani obecni na koncercie, 
zarówno „czterdziestolatkowie plus” jaki i 
młodzież grająca  w trzemeszeńskich for-

macjach rockowych. „Kobranocka” powstała 
w 1985 roku w Toruniu, w Trzemesznie 

zagrała w składzie: Andrzej „Kobra” Kraiński 
– śpiew, gitara; Jacek „Szybki Kazik” 

Bryndal – śpiew, gitara basowa; Jacek 
Moczadło – gitara oraz Piotr „Vysol” Wysocki 

– perkusja. Organizatorem koncertu był 
Dom Kultury w Trzemesznie, a wszystko to 

działo się w pierwszym dniu wiosny czyli  
21 marca 2015 r.

KOBRANOCKA W TRZEMESZNIE

marzec 2015



Dom Kultury w Trzemesznie zainicjował cykl koncertów i spotkań pod hasłem „Caffe kultura”.  Jest to cykl prezentacji dedykowanych mniejszej ilości 
odbiorców, którzy przy kawiarnianych stolikach degustując się kawą herbatą i ciasteczkiem mogą posłuchać dobrej muzyki, dobrej poezji czy poznać 
ciekawych ludzi. I właśnie w  piątek 6 marca wystąpiła pochodząca z Szamotuł grupa bajarzy „WędrujeMY”. Zaprezentowane zostały baśnie i opowieści z 
bliskiego wschodu. „Baśnie derwisza flecisty” przedstawili bajarze: Łukasz Bernady i Marek Cybułka, a znakomity akompaniament muzyczny stworzyli 
gitarzyści: Wojciech Halamski i Mikołaj Pociecha.

Kolejną imprezą z tego cyklu był koncert Jerzego Stachury... 
Po czwartkowym koncercie ktoś powiedział, że tylko Jerzy Stachura „Junior” może i powinien śpiewać Stachurę „Steda”. I z pewnością jest w tym ziarno 
prawdy, kto słyszał nagrania Edwardy Stachury rejestrowane na taśmie magnetofonowej gdzieś w prywatnym mieszkaniu, od razu poczuł silne pokre-
wieństwo literacko-muzyczne między Jerzym a Edwardem. Niezwykły wieczór, trwające ponad godzinę muzyczne obozowisko rozbite gdzieś pomiędzy 
gitarą a słowami „Steda”. Koncert odbył się 19 marca 2015 r. w trzemeszeńskim Domu Kultury.

„Cztery pory roku – ZIMA” – wyniki konkursu
W kolejnym etapie konkursu fotograficznego „Cztery pory roku – ZIMA” wzięło udział 
21 osób. Jury w składzie Renata Pałucka Tygodnik Przemiany, Wiesława Delikta Dom 
Kultury w Trzemesznie, Maciej Walda i Bartosz Szablewski Klub fotograficzny  
DK Trzemeszno oceniło zdjęcia i przyznało następujące nagrody i wyróżnienia

I nagroda – Ewa Choniej
II nagroda – Jolanta Kwiatkowska
III nagroda – Jerzy Semrau

Wyróżnienia:
Paulina Kubska,  Honorata Świątek, Marcelina Urbaniak, Zuzanna Zawada.
Dziękujemy wszystkim za zainteresowanie i nadesłanie zdjęć, zachęcamy również do 
udziału w „wiosennej” odsłonie konkursu.

STACHURA ŚPIEWA STACHURĘ

Caffe kultura - przyjdź i zobacz

BAŚNIE DERWISZA FLECISTY
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ZHP informuje

W dniu 18 marca 2015 r. odbyło sie spotkanie w ramach 
„Szkoły Cukrzycy” zatytułowane „Cukrzyca a wysiłek 
fizyczny”. Po prezentacji multimedialne odczytane zostały 
życzenia z okazji „Dnia Kobiet” i „Dnia mężczyzny”. Nie 
zapomniano o życzeniach dla jubilatów. Podeszły wiek należy 
taktować jako dobrodziejstwo. Przecież nie każdy zostanie 
nim obdarzony. Tak więc senior to ktoś wyjątkowy i wyróż-
niony. Gratulacje i życzenia otrzymali: Ludomira Połomska, 
Henryk Nowak oraz Leon Wegner. Na zakończenie prezes 
Koła wręczyła uczestnikom po tabliczce gorzkiej czekolady 
zamiast kwiatka.

Maria Głowacka

Z Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - jako Szef Miejsko-Gminnego Sztabu 23 Finału otrzymałam pismo z dnia 18 
lutego 2015 r. potwierdzające rozliczenie sztabu z zebranych i przekazanych Fundacji kwot. Otrzymałam również okolicznościo-
we podziękowania, które przekazałam członkom sztabu, wolontariuszom i współorganizatorom finału. Wraz z otrzymaniem w/w 
pisma Sztab Trzemeszno 23 Finału WOŚP został rozwiązany. „Już teraz dziękujemy Wam za 23 Finał, zapraszamy do przyszłorocz-
nego” - czytamy w liście od Fundacji Jurka Owsiaka. 

W lutowym numerze „Kosyniera” podaliśmy informację o zajęciach zorganizowanych w czasie ferii zimowych 2015. Atrakcyj-
ne zagospodarowanie czasu wolnego dla zuchów i harcerzy mogliśmy zapewnić dzięki dotacji Gminy Trzemeszno. Uzyskanej w 
wyniku konkursu ogłoszonego przeza Burmistrza Trzemeszna. Wsparcie finansowe otrzymaliśmy od: CEMBRIT, Przedsiębiorstwo 
UPH IZOTRANS, Piastowskiego Banku Spółdzielczego w Janikowie o/Trzemeszno, RWE Energetyka Trzemeszno. Dziekujemy.

Członkom i sympatykom naszej organizacji życzę dużo pomyślności oraz zdrowych, 
wesołych Świąt Wielkanocnych.

hm. Stanisława Szymańska
Komendantka Hufca ZHP

Urząd Miejski Trzemeszna informuje,  

że zeznania podatkowe za rok 2014 będą przyj-

mowane przez pracownika Urzędu Skarbowego  

w Gnieźnie w siedzibie tutejszego Urzędu  

w dniach:

13 kwietnia 2015 r.

20 kwietnia 2015 r.

w godzinach 9-13 (sala ślubów przy ul. 1 Maja 1) 

Druki do rozliczeń (PIT) są dostępne w siedzibie 

UM przy ul. Dąbrowskiego 2
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26 marca miała miejsce gala podsumo-
wująca Konkurs Szkolnych Filmów Doku-
mentalnych o Tematyce Historycznej im. 
Braci Hulewiczów pt. „Wielkie wczoraj w 
małym kręgu” zorganizowana przez sto-
warzyszenie Światowid w Łubowie i Gim-
nazjum w Trzemesznie przy współpracy 
z Zespołem Szkół Ogólnokształcących i 
Zawodowych w Trzemesznie.  W konkur-
sie wzięło udział 118 uczniów z 17 szkół 

z terenu województwa wielkopolskiego, 
którzy przygotowali 39 filmów dokumen-
talnych. Patronat nad konkursem obję-
li wiceprzewodniczący PE pan Ryszard 
Czarnecki, senator RP pan Piotr Grusz-
czyński, starosta powiatu gnieźnieńskiego 
pani Beata Tarczyńska, prezydent Gniezna 
pan Tomasz Budasz i burmistrz Trzemesz-
na pan Krzysztof Dereziński. Patronat 
medialny sprawowali TVP Historia oraz 
miesięcznik ”W Sieci historii” a naukowy 
Instytut Historii Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu.

Uroczystość zaszczycili swoim udzia-
łem m.in. pan senator Piotr Gruszczyński, 
pan prof. dr hab. Jan Żaryn- pracownik 
Biura Edukacji Publicznej IPN i redaktor 
naczelny miesięcznika „W Sieci Historii”, 
burmistrz Trzemeszna pan Krzysztof De-
reziński, pan Ryszard Zaczyński- przed-
stawiciel poseł do Parlamentu Europejskie-
go pani Krystyny Łybackiej, pan Robert 
Gaweł- etatowy członek zarządu powiatu 
gnieźnieńskiego, jednocześnie członek 
konkursowego jury, pan dr Mariusz Menz 
z Instytut Historii UAM, członek jury i za-
razem przedstawiciel dyrektora Instytutu 
Historii UAM pana prof. dr. hab. Józefa 
Dobosza oraz pan Romuald Karaś -literat, 
twórca prestiżowej nagrody im. Witolda 
Hulewicza a zarazem prezes Towarzystwa 
im. W. Hulewicza.  Obecni byli również 
przedstawiciele samorządów terytorial-
nych, z których wywodzili się uczniowie 
biorcy udział    w konkursie. Oczywiście 
nie zabrakło uczestników konkursu, któ-
rzy do Trzemeszna przybyli ze swoimi na-
uczycielami.

Galę prowadzili uczniowie gimnazjum 
Natalia Jankowska i Mikołaj Korzycki.   
Zebranych gości powitali pani Maria So-
bieszak, dyrektor ZSOiZ w Trzemesznie, 

pan Sławomir Kupś, dyrektor Gimnazjum 
w Trzemesznie i prezes Światowida pan 
Zygmunt Nowaczyk.  Następnie pomy-
słodawca konkursu nauczyciel pan Maciej 
Adamski, krótko opowiedział o samej idei 
konkursu oraz przybliżył postacie patro-
nów konkursu i ich związki z Trzemesz-
nem.   W pierwszej części wysłuchaliśmy 
wykładu pana profesora Jana Żaryna pt. 
„Wielkie pokolenia Polaków – od niepo-
kornych do niezłomnych”.  Wykład był jed-
nocześnie nagrodą miesięcznika „W Sieci 
historii” dla wszystkich uczestników kon-
kursu. W czasie gali nie zabrakło również 
elementów artystycznych –zgromadzeni 
wysłuchali wiersza Edwarda Słońskiego 
„A gdy na wojenkę ...” w wykonaniu Ma-
riki Jaskuły, której akompaniowali na gi-
tarach Julia Figaj i Paweł Grzegorek oraz 
wiersza Witolda Hulewicza „Mogiła na 
skwerze” w interpretacji Zuzanny Jatczak.

W drugiej części gali ogłoszono wyniki 
konkursu.  Filmy oceniane były przez jury 
w składzie: pan Paweł Kostusiak - fotogra-
fik, wieloletni dyrektor Miejskiego Ośrod-
ka Kultury w Gnieźnie, pan Robert Gaweł, 
prezes gnieźnieńskiego koła Towarzystwa 
Pamięci Powstania Wielkopolskiego, pan 

Piotr Wiśniewski - twórca gnieźnieńskiej 
Offeliady, pan dr Zygmunt Kalinowski - 
dyrektor programowy Muzeum Piastów na 
Lednicy i pan dr Mariusz Menz -pracow-
nik IH UAM.  

Wyróżnienia otrzymali: Ewelina Bule-
wicz, Wiktoria Grygiel, Wiktoria Nowa-
kowska, Eryk Sobczyński z Gimnazjum 
im. Rady Europy w Kostrzynie za film 
„Wielkopolanin z ułańską fantazją”, Marta 
Wower, Anna Zielińska, Gabriela Budzyń-
ska  z Gimnazjum Stowarzyszenie RO-
DZICE – DZIECIOM im. Kardynała Ste-
fana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia 
w Gnieźnie za film „Lew z kamienia” oraz 
Alicja Bereźnicka, Kinga Kordek, Patrycja 
Kulig, Robert Rakowski z Gimnazjum im. 
Noblistów Polskich w Mieleszynie za film 
„Pacjenci dziekanki skazani na śmierć”.

Nagrody w kategorii gimnazjów otrzy-
mali:

III miejsce- Luiza Brzozowska, Wikto-
ria Gibas, Oliwia Król, Jakub Marcinkow-
ski z gimnazjum im. Polskich Noblistów            
w Kiszkowie, którzy przygotowali film 

„Maruszka – historia nie tylko miłosna”.
II miejsce- Agnieszka Domagalska, Oli-

wia Głowska, Gaetano Sollami, Agata Za-
bel z gimnazjum im. Noblistów Polskich 
z Mieleszyna za film „Nasz przyjaciel 
wróg”,

I miejsce- Aleks Roszyk, Szymon Sło-
miński, Kuba Wojtyś, Tomasz Świątek z 
gimnazjum nr 2 w Swarzędzu za film „Ni-
hil novi – Cyryl Ratajski” .

Nagrody w kategorii szkół ponadgimna-
zjalnych otrzymali:

III miejsce ex equo - Hubert Hapoński 
ze Szkoły Zawodowej im. H. Cegielskiego 
w Trzemesznie za film „Niezapomniana 
historia obrońców Trzemeszna i Niewol-
na” oraz Jakub Kieruj, Amadeusz Lisiecki 
Krystian Walczak z LO im M. Kosmow-
skiego w Trzemesznie za film „Klemens 
Tomczek. W pogoni za marzeniami”,

II miejsce- Eryk Stelmaszyk, Przemy-
sław Purol, Szymon Rutkiewicz, Barło-
miej Gawrecki z I LO im. B Chrobrego w 
Gnieźnie za film „Kościół św. Jana Chrzci-
ciela w Gnieźnie”,

I miejsce- Ewa Węgiel, Dominika Maty-
jaszczyk, Adrianna Bręk z V LO im. Klau-
dyny Potockiej w Poznaniu za film „Akcja 
Bollwerk”.

Ponadto pan dr Mariusz Menz wręczył 
2 statuetki ufundowane przez IH UAM, 
dla filmów uznanych przez studentów 
Wydziału Historycznego za najlepsze – 
otrzymały je szkoły – Gimnazjum im. 
Polskich Noblistów w Kiszkowie (film 
„Maruszka – historia nie tylko miłosna”) 
i Liceum Ogólnokształcące im. Michała 
Kosmowskiego (film „Klemens Tomczek. 
W pogoni za marzeniami”).  W czasie 
uroczystości odbyło sie również losowa-
nie nagród dodatkowych w tym wyjazdu 
do Brukseli ufundowanego przez patrona 
konkursu pana Ryszarda Czarneckiego, 
wiceprzewodniczącego PE oraz tabletu 
ufundowanego przez panią poseł do PE 
Krystynę Łybacką. Nagrody te wylosowali 
Amadeusz Izydorek z Gimnazjum w Ko-
strzynie i Kacper Głowala z gimnazjum w 
Trzemesznie.  Uroczystość zakończył po-
kaz poloneza w wykonaniu uczniów trze-
meszeńskich szkół, tancerzy w Zespole 
Pieśni i Tańca Strzecha.

 Gala konkursu „Wielkie wczoraj w małym kregu”
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Strzecha na XIII Zimowym  Biegu Trzech Jezior
W dniu 14 lutego 2015r. Zespół Pieśni i Tańca „Strzecha” wystą-

pił podczas ceremonii zakończenia XIII Zimowego  Biegu Trzech 
Jezior na Hali OSiR Trzemeszno.
Podczas koncertu zaprezentowały się trze grupy taneczne Strze-
chy:
- grupa najmłodsza wykonała taniec Polka 
- grupa średnia – wykonała tańce i przyśpiewki regionu Żywiec-

kiego 
- grupa starsza – wykonała tańce i przyśpiewki wielkopolskie – 
szamotulskie.

Program taneczny przedstawiony przez „Strzechę” wzbudził 
podziw licznej publiczności złożonej z uczestników biegu oraz ro-
dziców i sympatyków zespołu. 

Podziękowania dla rodziców strzechowiczów  za zaangażowa-
nie i pomoc w przygotowaniu grup dziecięcych do prezentacji.

Strzechowa Lekcja Tańców Narodowych w Szkole Podstawowe nr 1
W ramach współpracy pomiędzy Szkołą Podstawową nr 1 

Domem Kultury w dniu 5 marca  br. zorganizowana została 
lekcja Polskich Tańców Narodowych w wykonaniu Zespołu 
Pieśni i Tańca „Strzecha” dla uczniów  klas IV.

Inicjatorem spotkania był Pan Michał Stochliński nauczy-
ciel muzyki w SP 1, który przy ogromnym zaangażowaniu 
dyrekcji szkoły zaprosił Strzechę na ten niecodzienny kon-
cert. Strzecha pokazała Tańce Narodowe: Polonez, Krako-
wiak, Kujawiak i Mazur w pięknych strojach szlacheckich, 

z okresu Księstwa Warszawskiego oraz kujawskich. Lekcje 
prowadził kierownik i instruktor tańca zespołu „Strzecha”  
Pan Mariusz Zieliński.

Lekcja była uzupełnieniem wiedzy zdobytej przez klasy 
IV na lekcjach dotyczących Polskich Tańców Narodowych. 
Koncerty „Strzechy” mają w przyszłości zagościć na stałe 
do Szkoły Podstawowej nr 1 w Trzemesznie propagując po 
przez taniec, śpiew i piękne stroje folklor i Tańce Narodowe 
naszej Ojczyzny.

8 marca z okazji Dnia Kobiet w Gołąbkach zorganizowana 
została impreza integracyjna. Podczas spotkania dwie 
pary strzechowe zaprezentowały tańce wielkopolskie.

Zespół Pieśni i Tańca STRZECHA

Występ na gali wręczenia nagród w konkursie  
„Wielkie wczoraj w małym kręgu” 
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Dzieci, które nie pojechały na ferie zimowe do Zakopanego wybrały się na dwa dni do Poznania. Podczas wyjazdu, którego główną 
atrakcją były warsztaty teatralne w Teatrze Animacji dzieci miały okazję spotkać się z zastępcą dyrektora p. Justyną Żamojdą i 
prócz wysłuchania czym nasza dobrodziejka się zajmuje mogły także podziękować za ogromną pomoc jaką p. Justyna ofiarowała 
przy organizacji „Bajkowego Świata Dobrusi”, który odbył się 8 listopada 2014 r. w trzemeszeńskiej hali.

W piękny, słoneczny, sobotni dzień - 21 marca dzieci z Pla-
cówki Wsparcia Dziennego w Trzemesznie na zaproszenie Wo-
jewody Wielkopolskiego - Piotra Florka miały okazję uczestni-
czyć w festynie rowerowym, który w tym roku zorganizowany 
był pod hasłem „Skręć na bezpieczną ścieżkę”, którego mo-
tywem przewodnim było bezpieczeństwo. Prócz Wojewody or-
ganizatorami wydarzenia byli Wielkopolski oraz Wojewódzki 
Komendant Policji oraz Automobilklub Wielkopolski. Tego 
dnia na Placu Wolności w Poznaniu zostało przygotowane mia-
steczko rowerowe, do którego wojewoda wspólnie z komendan-
tem, ale też dziećmi z Placówki Wsparcia Dziennego z Trze-
meszna, przyjechał z Urzędu Wojewódzkiego rowerem. Była 
to świetna okazja poznać lepiej miasto, ale przede wszystkim 
aktywnie, przy łaskawej tego dnia aurze spędzić miło czas. So-
botnia impreza była dla nas bardzo dobrą okazją, aby nauczyć 
się nie tylko prostych napraw rowerowych a także oznakować 
swój rower. W specjalnie przygotowanym namiocie Policjanci 
z Komendy Miejskiej oznakowywali i wpisywali do rejestru 
rowery, tuż obok Automobilklub Wielkopolski przygotował 
pokaz udzielania pierwszej pomocy rowerzyście, który został 
poszkodowany w wypadku. 

Wielkim zainteresowaniem cieszyło się także przygotowane 
przez poznańskich policjantów miasteczko rowerowe dla małych 
cyklistów. Na specjalnie zaprojektowanym torze, dzieci mogły 
bezpiecznie szlifować swoje umiejętności przed wyjazdem na 
prawdziwe ulice. Do dyspozycji podopieczni PWD mieli różne ro-

wery od małego zabawnego rowerka, – który cieszył się ogromną 
popularnością po regularnej wielkości rowery przeznaczone dla 
starszych uczestników. Naturalnie na torze przeszkód można było 
sprawdzić swoje własne rowery. Dużą popularnością wśród dzie-
ci cieszyło się także stanowisko, na którym mogły one sprawdzić 
jak ciekawymi konstrukcjami są rowery ze wspomaganiem elek-
trycznym – z możliwością przejażdżki. Praktycznie każde wolne 
miejsce Placu Wolności wykorzystane było przez użytkowników 
jednośladów – można było pokibicować podczas meczu piłki ro-
werowej, spróbować poruszać się w okularach imitujących spo-
życie alkoholu na poziomie 2 promili a także podziwiać kolekcję 
historycznych rowerów przygotowanych przez Automobilklub 
Wielkopolski. Na koniec dzieci wzięły udział w specjalnym kon-
kursie ze znajomości przepisów o ruchu drogowym – w końco-
wym losowaniu kilkoro podopiecznych otrzymało wyjątkowe 
nagrody ufundowane przez organizatorów. Na koniec imprezy 
wszyscy podopieczni PWD otrzymali od Pana Wojewody pyszne 
drożdżówki oraz torby podarunkowe, w których znalazły się bi-
dony, oświetlenie rowerowe a także wiele przydatnych gadżetów 
rowerowych. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego ubrał także 
wszystkich w specjalne rowerowe kamizeli. Po pełnym atrakcji 
dniu udaliśmy się na smaczny obiad, po którym wróciliśmy w wy-
śmienitych humorach do Trzemeszna. Imprezę odbywała się pod 
patronatem Radia Merkury oraz magazynu rowerowego „Rower-
tour”. Bardzo dziękujemy za zaproszenie i świetnie spędzony czas.

Skręć na bezpieczną ścieżkę

PWD z wizytą w Poznańskim Teatrze Animacji
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W ubiegłą sobotę ( 21 marca) w hali OSiR po raz  trzeci odbyły 
się Drużynowe Mistrzostwa Sołectw i Osiedli Gminy Trzemesz-
no. Chęć udziału zgłosiło 10 drużyn: dwie drużyny z Gołąbek, 
dwie drużyny z Niewolna, Jastrzębowo, Wydartowo, Rudki, 
dwie drużyny z Osiedle Nr 1 w Trzemesznie i Osiedle Nr 2. 
Drużyny zostały podzielone losowo na dwie grupy. Z każdej 
grupy awansowały dwie drużyny do półfinałów.
Gołąbki I ( Grzechowiak Damian, Warchał Damian,Krzysztof 
Heigermann), Gołąbki II (Szymczak Łukasz, Pawlak Szymon, 
Małaczyński Marcin), Jastrzębowo ( Lisiecki Hubert, Osikowski 
Przemek, Chojecki Marek, Przybylski Błażej), Niewolno I 
(Wekwerth Zbigniew, Rudzki Marek, Maciejewski Henryk), 
Niewolno II ( Nowak Marcin, Michalik Marcin, Albinowski 
Jarek), Rudki ( Kolis Przemysław, Kolis Arek, Majewski Daniel, 
Michalak Patryk), Wydartowo ( Galus Nikole, Mikołajewska 
Agnieszka, Bogusiewicz Przemek), Trzemeszno I Osiedle I 
(Krząstek Rafał, Piotrowski Damian, Grupa Jessica, Zuzanna 
Pruszak), Trzemeszno II Osiedle I ( Skulska Daria, Polasiak 
Przemysław, Jatczak Jagna), Osiedle II ( Eryk Walter, Mieczy-
sław Pruss).

Grupa I: Gołąbki I, Wydartowo,  Niewolno I, Jastrzębowo, 
Trzemeszno II Osiedle Nr I – awans do półfinałów: Wydartowo, 
Trzemeszno II Osiedle I.

Grupa II: Gołąbki II, Niewolno II, Rudki, Trzemeszno I Osiedle  
Nr I, Osiedle II – awans do półfinałów: Gołąbki II, Trzemeszno 
I Osiedle  Nr I.

W półfinale rywalizowały drużyny: Gołąbki II i Wydartowo 
oraz Trzemeszno I Osiedle Nr I i Trzemeszno II Osiedle Nr I. W 
finale o I miejsce walczyły Wydartowo i Trzemeszno I Osiedle 
Nr I. Po bardzo wyrównanych pojedynkach Wydartowo zdołało 
zdobyć puchar mistrza tegorocznych rozgrywek. Miejsce II 
należało do Trzemeszno I Osiedle Nr I, III miejsce Sołectwa 
Gołąbki grupa II. Zeszłoroczny mistrz Osiedle Nr I z Trzemesz-
na (grupa II) zdobył w tym roku również wysokie IV miejsce.

Finał:
I Wydartowo
II Osiedle Nr I Trzemeszno (grupa I)
III Gołąbki (grupa II)
IV Osiedle Nr I Trzemeszno (grupa II)

Edyta Koperska

Gala Slugfest 3
14 marca w hali OSiR odbyła się 3 Gala Slugfest. Blisko 

tysięczna publiczność mogła obejrzeć profesjonalnie zorga-
nizowaną galę walk mieszanych MMA: 5 walk amatorskich i 
5 walk zawodowych. Walką wieczoru była walka Emila Ró-
żewskiego z Damianem Pomockę. Poza tym mogliśmy obej-
rzeć walki zawodników pochodzących z Gminy Trzemeszno 
m.in. trzemesznianki Adrianny Rożek, która nie dała szans 

swojej przeciwniczce  Monice Postrożny pokonując ją w 
II rundzie. Obejrzeliśmy także wyrównaną walkę Adria-
na Świercza z Jastrzębowa z Bartoszem Ciesielskim, który 
przegrał niejednogłośną decyzją oraz  Artura Ogonowskiego 
z Trzemeszna z Jakubem Przybysławskim pokonanym przez 
poddanie techniczne. Szczegółowe wyniki poniżej.

Edyta Koperska

Wydartowo Mistrzem III Drużynowych Mistrzostw Gminy Trzemeszno w tenisie stołowym
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Środowiskowy Dom Samopomocy informuje
Zawsze na początku marca najwięcej czasu pochłania organi-

zacja uroczystych obchodów Dnia Kobiet. Pod kierunkiem pana 
Janusza Kolberga i pana Wojciecha Wrzeszczyńskiego męska 
część Uczestników przygotowała występ artystyczny pod tytułem 
„Kobieta moją muzą”. Niezwykle eleganccy i trochę zestresowani 
wyszli na scenę i zaczęło się. Popłynęły wiersze, życzenia i pio-
senki, a wszystko dedykowane nam – kobietom. Byłyśmy kom-
pletnie zauroczone szalonymi ruchami tanecznymi i wzruszone 
pięknymi słowami płynącymi prosto z serca pod naszym adresem. 
Na koniec wręczono nam cudowne tulipany, prezenty i słodkości. 
Dziękujemy naszym panom za ciężką pracę i wspaniały występ.

Kilka dni później mieliśmy okazję gościć u siebie młodzież 
z Gimnazjum w Trzemesznie – chór „Kantata” i koło teatralne 
„Cztery Żywioły”. Przybyli do nas z magicznym występem opo-
wiadającym o stworzeniu kobiety, początkach miłości i trudach 
bycia razem. Mury naszego ośrodka aż drżały, gdy śpiewał chór, a 
sami bujaliśmy się, gdy na scenie pojawiały się pląsające z gracją 
tancerki. Dziękujemy serdecznie paniom Aldonie Siwińskiej oraz 
Kamili Wesołowskiej za przygotowanie tak inspirującego wystę-
pu oraz aktorom za niezwykły występ.

Tekst: Joanna Walda
Zdjęcia: Renata Kuchta

Dzieci z Przedszkola nr2 im. Misia Uszatka w Trzemesz-
nie znają i uprawiają wiele dyscyplin sportowych: biegi, 
pływanie, piłkę nożną, tenis. Zachęcają do aktywnego spę-
dzania wolnego czasu kolegów i dorosłych. W czwartek 
12.03.2015r. dzieci miały możliwość poznania nowej dyscy-
pliny sportu, jaką jest  AMERYKAŃSKI FUTBOL .  

Przedszkolaki uczestniczyły w treningu zespołu HUSA-
RIA ze Szczecina. Z wielkim zainteresowaniem  obserwo-
wały poszczególne ćwiczenia i porównywały je z ćwiczenia-
mi i zabawami przedszkolnymi, w których sami uczestniczą. 
Po treningu dzieci spotkały się z zawodnikami i trenerem. 
Zespół HUSARIA  to mistrzowie Polski, w skład zespołu 

wchodzą nie tylko Polacy, ale również obcokrajowcy np. 
Amerykanie. Dzieci z zachwytem oglądały puchary zdo-
byte przez sportowców, medale i sprzęt sportowy. Najwięk-
szą atrakcją  była możliwość ubrania się w strój zawodnika.  
Wszyscy mali sportowcy chętnie pozowali do wspólnych 
zdjęć z zawodnikami. Dziękując za spotkanie  dyrektor 
Lucyna Korzycka wręczyła zawodnikom pamiątkowy dy-
plom oraz tort w kształcie futbolowej piłki. Dzieci natomiast 
otrzymały z rąk trenera pamiątkowe bransoletki i słodkie co 
nieco. Ten dzień na długo pozostanie w pamięci wszystkich 
przedszkolaków.   

Małgorzata Winiarska

Sport to zdrowie, spotkanie z „Husarią” 
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Co się działo w przededniu Dnia Kobiet?
Mimo iż w tym roku święto dziewcząt 

przypadało na sobotę, to odczuły one swą 
niezwykłość już w piątek. Od rana chłop-
cy biegali z kwiatami dla swoich koleżanek 
oraz wychowawczyń. 

W ramach międzyklasowej rywalizacji 
odbył się konkurs „Pani gadżet – toreb-
ka prawdę ci powie”. Poszczególne klasy 
reprezentowane były przez trzyosobowe 
zespoły chłopców, którzy mieli zaprezen-
tować w sposób zabawny i ciekawy mak-
symalnie 10 przedmiotów, które można 
znaleźć w damskich torebkach. Poza ko-
smetykami można było zobaczyć: żelazko, 
prostownicę, zapasowe buty, wałek do cia-
sta i globus. 

Jury w składzie p. p. D.Derezińska, 
E.Bartkowska, P.Plota najwyżej oceniło 
chłopców z klasy 3 B, którzy  w eleganc-
kich koszulach i krawatach gadżety za-
prezentowali parafrazując „Inwokację” 
z „Pana Tadeusza”. Na drugim miejscu 
znalazła się reprezentacja klasy 2 C, a na 
trzecim – klasy 2 B, 3 A i 3 D.

Tego dnia również odbyła się uroczy-

stość, na którą przybyli zaproszeni goście, 
dyrekcja, nauczyciele i pracownicy szko-
ły. Spotkanie rozpoczął Dyrektor Szkoły 
SKupś. Powitał wszystkich zebranych, 
złożył życzenia paniom oraz zaprosił do 
obejrzenia spektaklu pt. ”Adam i Ewa” 
przygotowanego pod kierunkiem Kamili 
Wesołowskiej i Aldony Siwińskiej. Wzięli 
w nim udział uczniowie z koła teatralnego 
„Cztery żywioły” oraz chóru „Kantata”. 
Wszyscy zebrani na chwilę przenieśli się 
do rajskiego ogrodu, w którym pierwsza 
kobieta- Ewa (Katarzyna Semrau) wodzi-
ła na pokuszenie Adama (Krystiana Wal-
czaka ). Mimo zmienności niewiasty (jak 
to w życiu bywa) , pierwszy mężczyzna 
przyznał z pokorą, że życie we dwoje jest o 
wiele piękniejsze i ciekawsze. 

Warsztaty filmowe w Gnieźnie
Dnia 10 marca uczniowie klas 2e i 2d 

uczestniczyli w warsztatach filmowych, 
które organizowane są w ramach ogól-
nopolskiego projektu „Kinowe spotka-
nia młodych”. Pomysłodawcą populary-
zacji filmów jest grupa Krzywy Kadr. 
Spotkanie składało się z dwóch części: 1. 
prelekcja teatralno-filmowa, 2. projekcja 
pełnometrażowego filmu dostosowanego 
do wieku uczestników projektu – gimna-
zjaliści obejrzeli „Serię niefortunnych 
zdarzeń”, która jest adaptacją trzech 
książek dla dzieci. Film wywarł duże 
wrażenie na  gimnazjalistach. Zwrócili 
oni uwagę nie tylko na fabułę, ale i efek-
ty specjalne, co było głównym celem 
projektu. Warsztaty odbywały się w auli 
LO im. Chrobrego w Gnieźnie. Ucznio-
wie pojechali pod opieką p.p. D.Kaniew-
skiej i A. Michalik.

Dawno, dawno temu...  Konkurs „Czytamy 
rosyjskie bajki”.

Uczniowie Mikołaj Borys z III A i Ma-
teusz Ręklewski z II B 19 marca wzięli 
udział w konkursie „Czytamy rosyjskie 
bajki”. Rywalizując z gimnazjalistami z 
Dąbrowy, Strzelna, Orchowa i Krucho-
wa,  nasi gimnazjaliści zaprezentowali 
się bardzo dobrze. Mikołaj Borys za re-
cytację bajki „Lisica i żuraw” został do-
ceniony przez jury i zajął  trzecie miej-
sce. Uczniów przygotowała do konkursu 
Iwona Łaniecka -v.Gierschewski.

Dzień Wiosny
Tak kolorowego i egzotycznego dnia 

dawno nie było w naszej szkole. Ucznio-
wie każdej z klas byli przebrani w okre-
ślonym stylu. Można więc było zauwa-
żyć przedstawicieli Kraju Kwitnącej 
Wiśni, uczestników dyskoteki i wesela, 
przedstawicieli ZOO, bohaterów bajek, 
hippisów i bywalców Alei Gwiazd.  Za-
bawa była przednia, więc i frekwencja 
dopisała. 

klasa IB

klasa ICklasa IIIA

DZIEŃ WIOSNY W GIMNAZJUM

M.Borys odbiera nagrodę za 
3 miejsce w konkursie

Występ z okazji Dnia Kobiet
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Ostatni  akcent  karnawału
Jeszcze przed feriami odbył się karnawa-

łowy  bal maskowy. Zgodnie  z inicjatywą 
Samorządu Uczniowskiego motywem  wio-
dącym były maski. Przedstawicielki Rady 
Rodziców z ogromnym trudem wskazały 
kilka najciekawszych. Wszystkich  urzekła 
staranność i różnorodność technik wykona-
nia prac.

Obóz  narciarski  w  górach
Po raz siódmy zorganizowane zo-

stało zimowisko w górach,  którego 
głównym celem była nauka i doskona-
lenie jazdy na nartach oraz wypoczy-
nek w pięknej okolicy: u podnóża Tatr,  
w  Gliczarowie koło Białego Dunajca. 
Po raz pierwszy organizatorem wyjazdu 
był Międzyszkolny Klub Sportowy w Trze-
mesznie. Zimowisko odbyło się w pierw-
szym tygodniu ferii, w  terminie  od 14.02  
do  20.02. Brało w nim udział ponad 40 

uczestników, z czego 32 uczniów ze Szko-
ły Podstawowej nr 1  w Trzemesznie. Przy 
pięknej słonecznej pogodzie i niezapomnia-
nych widokach górskiego krajobrazu wszy-
scy uczestnicy świetnie opanowali niełatwą 
technikę jazdy na nartach. Potwierdzeniem 

tego jest udział w zawodach narciarskich 
na Rusińskim Wierchu i ukończenie slalo-
mu przez wszystkich startujących. Zwie-
dzano również stolicę Tatr:  w Zakopanym 
koniecznie ,,zaliczyliśmy” skocznię nar-
ciarską, Krupówki- gdzie  dokonaliśmy 
zakupu pamiątek , na koniec skorzystali-
śmy z odnowy biologicznej w Aqua Parku . 

W miejscu zakwaterowania kadra pe-
dagogiczna zachęcała do udziału  w  
wielu konkursach i zabaach. Zado-
woleni i szczęśliwi z dobrze spędzo-
nego czasu  z  żalem  opuszczaliśmy 
Tatry, tym bardziej, że żegnały nas ośnie-
żone  góry w blasku wschodzącego  słońca. 
Wyniki slalomu: - kategoria „ po-
czątkujący” – dziewczęta: 1. Mile-
na Wiśniewska,  2.  Aleksandra So-
snowska, 3. Zuzanna Dzienniak 
chłopcy: 1. Oskar Dzienniak, 2. Kac-
per Witkowski, 3. Wojciech Szymański 
- kategoria „zaawansowani” - dziew-
częta 1. Oliwia Sosna, 2. Ok-
tawia Giza, 3. Anna Rogalska 
 chłopcy 1. Eryk Chojnacki,  2. Nikodem 
Żywczewski,  3.  Maksymilian Witkowski

Jagna Jatczak tegorocznym  mistrzem szko-
ły w  czytaniu  ze  zrozumieniem

Konkurs o tytuł mistrza  szkoły  w czyta-
niu ze zrozumieniem rozstrzygnięty!  W  tym 
roku mistrzem została Jagna Jatczak z kl. 
VIa. Wśród uczniów klas trzecich pierwsze 
miejsce zajęła – Julia Tycka z kl. III a, drugie 
miejsce – Wojciech Liszkowski z kl. IIIb ,                                                                                                       
trzecie miejsce – ex aequo Hanna Kulas z 
kl. IIIa i  Weronika Tokarczyk z kl. IIIc Na 

poziomie klas czwartych rewelacyjnie test 
rozwiązała – Zuzanna Bednarek z kl.IVb, 
II miejsce zajęli – Damian Odebralski z kl. 
IVd i Michał Choniej z kl. IVe oraz Wero-
nika Wiśniewska z kl. IVc, trzecie miejsce 
– Aleksandra Sosnowska z kl. IVd, Wiktor 
Dzięcielak i Nikodem Szablewski, obydwaj 
z kl. IVa. Wśród uczniów klas piątych naj-
lepiej wypadł Mikołaj  Wiśniewski z kl. 
Vc. II miejsce zajął Wojciech Szymański z 
kl. Vb, III miejsce – Eryk Chojnacki z Va 
i Przemysław Dylawerski z Vc. Tuż za mi-
strzynią szkoły, na poziomie klas szóstych, 
uplasował się Eryk Walter z kl. VIc. III 
miejsce zajęli – Jakub Czarnecki i Natalia 
Lisiecka z VId.

Sportowe  sukcesy
W ostatnim czasie odbyło się sporo wy-

darzeń sportowych. I tak po rozegraniu 
gminnych zawodów w koszykówce, w 
których  pokonaliśmy SP 2 Trzemeszno 
wynikiem 34:6, uzyskaliśmy awans do za-
wodów powiatowych w Gnieźnie. W mi-
niony czwartek 12.03 na obiekcie GOSiR w 
Gnieznie spotkały się drużyny z Witkowa, 
Gniezna i Trzemeszna. Zawody rozgry-
wane były systemem ,,każdy z każdym”. 
w wyniku przeprowadzonego losowania 
przyszło się nam zmierzyć z reprezentacją 
Witkowa, którą  pokonaliśmy w 4:12.  W 
kolejnym meczu spotkaliśmy się z SP5 z 
Gniezna, niestety lepszym zespołem oka-
zali się chłopcy z Gniezna, którzy reprezen-
towali wyższe umiejętności koszykarskie i 
zasłużenie wygrali - zdobywając w całych 
zawodach I miejsce. My zdobyliśmy II ,a 
SP Witkowo III.

13 marca  w naszej szkole rozegrano 
Gminne Zawody w Unihokeju. Reprezen-
tacje chłopców  jak i dziewcząt pokonała 
SP 2 i SP Trzemżal w zdecydowany sposób 
i uzyskały awans do zawodów podrejono-
wych , które odbędą się 19.03 w Łubowie.

Gratulujemy reprezentacji naszej szkoły 
i liczymy na dalsze dobre występy w kolej-
nych zawodach sportowych.

Szkołę reprezentowali: Eryk Walter, Hu-
bert Adamski, Jakub Mytowski, Mateusz 
Dolata, Jakub Czarnecki, Kacper Liber-
kowski, Tomasz Kozłowski, Antoni Mi-
kuła, Jakub Biegalski, Maciej Siwa, Eryk 
Chojnacki, Marcin Skibiński, Korneliusz 
Nowacki, Jakub Majchrzak  .

Wiadomości zebrał szkolny   
zespół  redakcyjny: Nicole Brzycka,, Dominika 

Derezińska, Eryk  Walter
Foto. p. K. Kulik,  p. E. Łukomski
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VII KONKURS WIEDZY O POWSTANIU WIEL-
KOPOLSKIM

  Dnia 7 marca 2015 r. Zofia Koteras z kla-
sy VIa wzięła udział w etapie wojewódzkim 
VII Konkursu Wiedzy o Powstaniu Wiel-
kopolskim „Tobie Polsko ta kropla krwi 
wrzącej….”. Eliminacje rozgrywały się w 
auli Wydziału Nauk Politycznych i Dzien-
nikarstwa UAM w Poznaniu.  Organizato-
rem przedsięwzięcia był Ośrodek Dosko-
nalenia Nauczycieli.  Konkurs miał na celu 
popularyzację wiedzy o Powstaniu Wielko-
polskim, ukazanie wkładu Wielkopolan w 
odzyskanie niepodległości oraz  rozwijanie 
zainteresowań regionem, jego historią i tra-
dycją.  

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE
W dniach 9 - 11 marca 2015 r. w naszej 

parafii odbyły się rekolekcje wielkopostne 
dla uczniów szkół podstawowych. Pierw-
szego dnia dzieci poznały postać świętej 
Kateri Tekakwithy, a bohaterem drugiego  
dnia był Faustino Perez - Manglano Magro. 
Rekolekcje zakończyły się wspólną mszą 
św., po której uczniowie wyszli rozśpiewa-
ni, radośni i zachęceni do aktywnego prze-
żywania Wielkiego Postu.

Foto: p. Marcin Jakubiak

KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO
W dniu 9 marca 2015 r. odbył się kon-

kurs języka angielskiego dla uczniów klas 
VI szkół podstawowych „English Master”. 
Konkurs został zorganizowany przez Gim-
nazjum nr 2 im. Powstańców Wielkopol-
skich 1918/1919 w Gnieźnie. Uczestniczyło 
w nim 32 uczniów  ze szkół w Gnieźnie, 
Trzemesznie i Modliszewku. Z naszej szko-
ły w konkursie wzięły udział: Zofia Koteras 
i Wiktoria Trzcińska z kl. VIa oraz Nata-
lia Nowak z kl. VIb. Dziewczęta wróciły z 
konkursu bogatsze o nowe doświadczenia 
oraz bardzo zadowolone. Natalia zajęła IV 
miejsce, Zosia V, a Wiktoria otrzymała wy-
różnienie.

 Gratulujemy!
Foto: p. Joanna Frelich

LOSY BLISKICH I LOSY DALEKICH
Czworo uczniów z klas IV – VI wzięło 

udział w VI edycji Ogólnopolskiego Kon-
kursu Tematycznego „Losy Bliskich i losy 
Dalekich – życie Polaków w latach 1914 – 
1989”. Uczniowie postanowili opisać losy 
krewnych, którzy przeżyli okres II wojny 
światowej, jednak każda z tych historii 
dotyka innego zagadnienia związanego z 
wojną.  Materiały do swoich prac  autorzy 
gromadzili od listopada ubiegłego  roku, 
po czym  przystąpili do spisania zebranych 
wiadomości. Informacje pozyskiwali od 
swoich krewnych, z książek oraz z artyku-
łów prasowych. 

Oto ich dzieła: Nicoletta Torcz „Okupa-
cyjne opowieści małego Fredzia”, Kamil 
Skrzypczak „Wspomnienie to jedyna rzecz, 
która pozostaje nam po bliskich”, Jakub 
Kaźmierski   „Historia Ludwika Motyla – 
żołnierza armii Andersa”, Bartosz Magow-
ski  „Wojenne losy mojego pradziadka Józe-
fa Magowskiego”.  

 
TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ 

Zofia Koteras - uczennica klasy VIa  za-
jęła I miejsce w  miejsko – gminnych eli-
minacjach Ogólnopolskiego Turnieju Wie-
dzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież 
Zapobiega Pożarom”, które odbyły się dnia 
13 marca 2015 r.  w świetlicy Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Trzemesznie. Konkurs 
odbywał się  w dwóch grupach wiekowych:  
szkoły podstawowe  i gimnazja. 

 21 marca b.r.  w Czerniejewie miały miej-
sce eliminacje  powiatowe. Tym razem rów-
nież zwyciężyła Zosia Koteras.  Serdecznie 
gratulujemy!

PALIĆ, NIE PALIĆ – OTO JEST PYTANIE
  Dnia 13 marca 2015 r. odbył się konkurs 

na projekt graficzny  pod hasłem „Palić, nie 
palić – oto jest pytanie”, w którym wzięli 
udział uczniowie klasy V. Jury w składzie: 
p. Anna Wołowicz i p. Agnieszka Słowiń-
ska Kaszyńska wyłoniło laureatów: 

- miejsce I zajęła Karolina Kasprzyk,

- miejsce II Amelia Tonak,
- miejsce III Wiktoria Wiśniewska
                     Karina Kierzek 
                     Natalia Czarnecka
  Praca Karoliny Kasprzyk została prze-

słana do Powiatowej Stacji Sanitarno – Epi-
demiologicznej  i weźmie udział w kolej-
nym etapie konkursu. 

POWITANIE WIOSNY
Dnia 20 marca 2015 r. powitaliśmy astro-

nomiczną Wiosnę. Imprezę zorganizował 
Samorząd Uczniowski wraz z opiekunami 
p. Natalią Tatarczak oraz p. Marcinem Ja-
kubiakiem. 

Dla poszczególnych klas przygotowano 
następujące zadania: dokańczanie przy-
słów, rozwiązywanie zagadek, wykonanie 
plakatu o tematyce wiosennej czy ułoże-
nie wiersza. Oczywiście tego dnia nie mo-
gło zabraknąć symbolicznego pożegnania 
Zimy. W tym celu  spalono Marzannę. 

Pracę i wyniki poszczególnych klas oce-
niało jury w składzie:  Oliwia Balcerek z kl. 
IV, Konrad Niecikowski z kl. V, Gracjan 
Jakubowski z kl. VIa, Zofia Pruss z kl. VIb 
oraz pani Monika Schillak. Uroczystość  
prowadziły uczennice klas VI Wiktoria 
Trzcińska i Julia Schillak.

W kategorii klas 0 – III zwyciężyła klasa 
Ia, drugie miejsce zajęła klasa IIa, na trze-
cim miejscu uplasowała się klasa Ib.

W kategorii klas IV-VI pierwsze miejsce 
zajęła klasa V, drugie VIa, a trzecie IV.

Podczas uroczystości wystąpiły również 
dziewczynki ze szkolnego kółka taneczne-
go „Iskierki”.

 Foto: p. Renata Gezella - Figaj

ZAĆMIENIE SŁOŃCA
 Dnia 20 marca 2015 r. uczniowie mogli 

zaobserwować częściowe zaćmienie Słoń-
ca. Było to niezwykłe zjawisko. Obserwację 
koordynowała p. Aldona Trzcińska.
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Rada Rodziców Gimnazjum w Trzemesznie prze-
prowadziła I konkurs fotograficzny. Tytuł, dający dużą 
swobodę młodzieży, brzmiał „Moje życie po szkole”. 
Liczył się przede wszystkim pomysł, nie sprzęt, a ideą 
przyświecającą konkursowi było hasło „Bo nie aparat 
robi zdjęcie”. Jury w składzie Hanna Czarny - prze-
wodnicząca Rady Rodziców, Marzena Stankowska 
- opiekun Samorządu Uczniowskiego oraz Marceli 
Konieczny - fotografik i pracownik Domu Kultury, 
przyznali 3 nagrody równorzędne - poradniki fotogra-
ficzne - uczniom: Luizie Galus z III d, Oktawianowi 
Jasudowiczowi z II c oraz Julii Pęczkowskiej z I d. 
Gratulujemy.

Małgorzata van Brenk

Moje życie po szkole - konkurs fotograficzny
Ferie zimowe z Placówką Wsparcia Dziennego w Trzemesznie luty 2015

W tym roku nasze ferie planowaliśmy z wielką nadzieją - licząc, 
że tym razem w zimowej stolicy Polski – Zakopanym spotkamy za-
miast wiosny prawdziwą zimę – tak też się stało. W Trzemesznie 
w tym czasie królowała wiosna. Jadąc na Podhale z każdym kilo-
metrem zbliżaliśmy się do prawdziwej zimy. Nie rozczarowaliśmy 
się Zakopane przywitało nas piękną śnieżną zimą – wiele osób w 
naszej grupie bardzo to ucieszyło. Ponieważ poznawanie nowych 
miejsc znacznie wpływa na rozwój człowieka, poszerzanie jego ho-
ryzontów i wiedzy na temat świata, jest odskocznią od codzienno-
ści, w której często młody człowiek nie wie, co zrobić z wolnym 
czasem i sięga po różnorakie używki - postanowiliśmy tegoroczny 
plan wizyty jak zwykle ułożyć tak ażeby czasu na nudę nie pozo-
stawić wcale. Przecież wakacje zimowe mamy tylko raz w roku a 
przejechanie blisko 600 kilometrów tylko po to, żeby stracić czas w 
pokojach nie wchodziło w rachubę. 

Pierwsze dni to od razu pierwsze atrakcje, wśród których znalazły 
się:

-wyprawa kolejką na Gubałówkę oraz zwiedzanie okolicy tego 
kurortowego miejsca a także 

- piesza wyprawa na polanę Rusinową a po drodze odwiedzenie 
Sanktuarium na Wiktorówkach, Matki Bożej Królowej Tatr .  

- kolejna była wyprawa do „Morskiego Oka” zakończona wspól-
nym posiłkiem i zdjęciami na tle panoramy Tatr. Wysiłek dzieci 
został tradycyjnie nagrodzony dyplomami „Zdobywcy Morskiego 
Oka”, które otrzymaliśmy od pani kierownik schroniska „Morskie 
Oko” p. Marii Łapińskiej. Gospodarze pensjonatu, w którym miesz-
kaliśmy podobnie jak w latach ubiegłych przygotowali po powrocie 
dla dzieci m.in. wspaniałe ognisko z pieczonymi kiełbaskami, ko-
lacją pod „gołym zakopiańskim niebem” a także zagwarantowali 
nam miejsce gdzie grupa mogła odbywać zabawy na śniegu i lepić 
ogromniaste bałwany. 

Jeszcze przed wyjazdem zaplanowaliśmy dla dzieci przejażdżki i 
próby powożenia psimi zaprzęgami ta wizyta sprawiła całej grupie 
wielką frajdę. 

Dwa popołudnia przeznaczyliśmy na wizyty w „Termach Buko-
wina” oraz w „Zakopiańskim Aquaparku”, obie firmy w ramach 
specjalnej promocji dla PWD zaoferował nam atrakcje, których na-
wet się nie spodziewaliśmy. Następne dni to zwiedzanie kolejnych 
atrakcji m.in. wyprawa wyciągiem na skocznię „Wielką Krokiew”, 
zjazdy na specjalnych pontonach śnieżną rynną, która usytuowana 
była na śnieżnym „Tatrzańskim Zamku”, spacery po malowniczej 
okolicy, dyskoteki a także wiele, wiele innych.

Rozstaliśmy się z Tatrami w dobrych nastrojach jednak pozostała 
w nas odrobina tęsknoty za śniegiem, prawdziwą zimą a także ucie-
kającym czasem, którego zawsze jest za mało. Już za rok do Zako-
panego z pewnością wrócimy. W tym miejscu pragniemy serdecznie 
podziękować także naszym sponsorom, bez których ofiarności nie 
byli byśmy w stanie zorganizować części atrakcji. Kolejny raz oka-
zało się, że możemy liczyć na naszych przyjaciół i ludzi o szlachet-
nym sercu … DZIĘKUJEMY!!!  
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