
Budowa oświetlenia na placu Św. Wojciecha związana jest z podpisaniem umowy pomiędzy Gminą Trzemeszno a Enea 
Oświetlenia dotycząca nieodpłatnego przekazania infrastruktury oświetleniowej -  instalacji oświetlenia drogowego będącej 
własnością Gminy Trzemeszno na rzecz Enea oświetlenie.  Budowa oświetlenia na placu Św. Wojciecha jest jedną z licznych 
prac, które wykona Enea Oświetlenie na terenie naszej Gminy w związku z zawartą umową. Budowa oświetlenia parkowe-
go obejmuje montaż 6 szt. stylowych słupów oświetleniowych wraz z oprawami oraz budowę kablowej linii oświetleniowej 
na długości 183 m. Oświetlenie alei Ks. 
Kowalskiego wybudowane zostało w ra-
mach podpisanej umowy przez Gminę 
Trzemeszno z ENEA Oświetlenie w ra-
mach nieodplatnego przeniesienia wła-
sności oświetlenia drogowego będącego 
własnością Gminy Trzemeszno na rzecz 
ENEA Oswietlenie. Zakres prac obej-
mował: demontaż 1 istniejącego słupa 
oswietleniowego, budowę linii kablo-
wej, montaż słupów stylowych ROSA 
– 6 szt., montaż opraw oświetleniowych 
kula biała – 12 szt.

Zadanie finansowane i wykonywane 
było w pełni przez ENEA Oswietlenie.

Nowe oświetlenie miejskie w Trzemesznie

październik 2015



1 września 2015 roku – w 76 rocznicę wybuchu II wojny 
światowej – w miejsko-gminnych obchodach tej rocznicy 
uczestniczyły: GZ :”Leśne Ludki”,”Leśna Gromada”,”Przy-
jaciele Indian” z drużynowymi Ewą Balcerzak, Jolantą Kur-
tysiak, Teresą Górną oraz grupą harcerek i harcerzy z 10 
DSH”Polanie” i 12 DW”Skrzydła” pod opieką Komendantki 
Hufca Stanisławy Szymańskiej.

10 września 2015 roku w uroczystości patriotycznej o cha-
rakterze miejsko-gminnym uczestniczyły gromady zucho-
we „Leśne Ludki” i „Leśna Gromada” oraz DH z Kruchowa 
z drużynowymi Ewą Balcerzak, Jolantą Kurtysiak, Ali-
cją Michalik i Katarzyną Wiśniewską. W składzie pocztu 
sztandarowego byli: Damian Bojanowski, Julia Figaj, Jakub 
Przybylski. Uczestnicy uroczystości oddali hołd pomordo-
wanym w 1939 roku mieszkańcom Niewolna najpierw przy 
pomniku a następnie w czasie odsłaniania i poświęcenia 
ufundowanego przez sołectwo obelisku. Uroczystości prze-
wodniczyła Stanisława Szymańska – komendantka Hufca 
ZHP Trzemeszno.

26 września 2015 roku w Trzemesznie odbyło się spotka-
nie harcerskich pokoleń Hufca ZHP Trzemeszno ph.”Pa-
mięć historii żyje w nas”. Na Placu M. Kosmowskiego w 
Trzemesznie komendantce hufca Stanisławie Szymańskiej 
zameldowały się gromady zuchowe i drużyny harcerskie 
z wszystkich środowisk harcerskich hufca tzn. działające 
w Kruchowie, Trzemżalu, Trzemesznie z drużynowymi w 
składzie: Alicja Michalik, Katarzyna Wiśniewska, Ewa Fel, 
Magdalena Wiśniewska, Ewa Balcerzak, Jolanta Kurtysiak, 
Julia Figaj, Jakub Przybylski, Monika Woźniak, Damian 
Bojanowski oraz Teresa Górna, Katarzyna Kulik, Graży-
na Mikuła. Program spotkania składał się z dwóch części: 
zwiad pamięci, konkurs piosenki harcerskiej. Poszczególne 
zespoły po otrzymaniu kart ”zwiadu pamięci” , drożdżówek 
i napojów, zniczy i wiązanek kwiatów wyruszyły na wę-
drówkę trasą: Plac Kosmowskiego- ul. Ks.M.Kowalskiego 
– cmentarz – ul. Kard. S. Wyszyńskiego – ul. Mickiewicza 
–ul. Jana – Plac J. Kilińskiego – ul. T. Kościuszki – ul. 22 
Stycznia – ul. Mogileńską – ul. Działową – Świetlica im. 
J.Kilińskiego. W świetlicy na poszczególne grupy rajdowe 
czekała Komenda w składzie: Stanisława Szymańska, Wło-
dzimierz Losik, Teresa Górna. Jerzy Karczewski, Helena 

Małolepsza oraz goście: p. Edyta Kubiak – sekretarz Gmi-
ny Trzemeszno, członkowie Harcerskiego Kręgu Seniorów 
Ziemi Trzemeszeńskiej, delegacja Kręgów Seniorów i star-
szyzny harcerskiej z Mogilna z przewodniczącymi Jerzym 
Lipińskim, Stanisławem Jasińskim. Świecznisko ustawili 
przedstawiciele harcerskich pokoleń tzn. zuchów, harcerzy, 
harcerzy starszych, harcerzy wędrowników, instruktorów i 
seniorów.  Program prowadzony przez Stanisławę Szymań-
ską rozpoczęto pieśnią „Płonie ognisko”; w rozmowie pod-
sumowano trasę wędrówki i tzw. „chwile zadumy”, a tym 
samym cel – miejsca upamiętniające ofiary II wojny świato-
wej i bohaterów  hufca tzn. Powstańców Wielkopolskich, za-
inaugurowano zadanie „40 – lecia Hufca ZHP Trzemeszno”, 
odbył się festiwal piosenki harcerskiej, oddano głos gościom 
( z gratulacjami wystąpili w/w przew. Kręgów z Mogilna). 
Rozdaniem dyplomów uczestnictwa w zwiadzie pamięci i 
festiwalu piosenki (wszyscy wypadli na 6) oraz pieśnią „ Już 
do odwrotu..... zakończyło się kolejne spotkanie harcerskich 
pokoleń. Nadszedł czas na rozmowy i zabawy integracyjne, 
konsumpcję grochówki z bułką..... i rozstanie.

11  października 2015 roku odbyła się uroczystość patrio-
tyczna w Kruchowie w czasie której odsłonięty i poświęco-
ny został pomnik po renowacji na mogile pomordowanych 
w 1939 roku członków rodziny Adamskich, Kupczyków, 
Prusów. Po mszy św. na cmentarzu uroczystości przewod-
niczyła Stanisława Szymańska – komendantka Hufca ZHP 
Trzemeszno. Hufcową społeczność harcerską reprezentowa-
li zuchy i harcerze z Zespołu Szkół w Kruchowie z druży-
nowymi Alicją Michalik i Katarzyną Wiśniewską, poczet 
sztandarowy w składzie: Krystian Bielaś, Julia Nowak, Ja-
kub Przybylski, grupa harcerek i harcerzy z 8 DH i 10 DSH 
z Trzemeszna, delegacje instruktorów i seniorów ZHP. Go-
ściem był hm. Paweł Napieralski reprezentujący Komendę 
Chorągwi Wlkp. ZHP w Poznaniu.

Informuję, że 25 listopada 2015 roku odbędzie się Zjazd 
Zwykły Hufca ZHP Trzemeszno którego głównym celem 
jest podsumowanie minionej 4-letniej kadencji i wybory no-
wych władz hufca.

Foto:                                                                                                       
hm. Stanislawa Szymańska

Katarzyna Kulik  Komendantka Hufca ZHP Trzemeszno
Włodzimierz Losik

ZHP  INFORMUJE
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Zespół Pieśni i Tańca „Strzecha” 30 i 31 października uczestniczył w projekcie „MDK na wyjeździe” zorganizowanym 
przez Mogileński Dom Kultury.  „Strzecha” prezentowała folklor wybranych regionów tanecznych Polski w czterech miejsco-
wościach: Wylatowo, Bielice, Wszedzień, Padniewko. Tańce ludowe bardzo spodobały się  dzieciom i młodzieży uczestniczą-
cej w projekcie ukazując piękno folkloru polskiego. Organizatorzy ślą wielkie podziękowania dla kierownictwa i młodzieży 
z zespołu „Strzecha” za udział w projekcie oraz za profesjonalny poziom wszystkich prezentacji.

Zespół Pieśni i Tańca „Strzecha” od kilku lat stara się być  zespołem pokoleniowym skupiającym dzieci i młodzież z tere-
ny Gminy Trzemeszno, choć do zespołu mogą należeć chętni z poza naszego terenu. I właśnie na 15- leciu  Stowarzyszenia 
„Promyk”  oddział w Trzemesznie, które odbyło się w Gołąbkach wystąpiły nasze dwie grupy tj. najmłodsza i średnia. 
Grupa najmłodsza skupiająca  dzieci w wieku od 6 do 10 roku życia  zaprezentowała układ taneczny tańca „Polka”, a grupa 
średnia zaprezentowała program tańców i przyśpiewek z regionu żywieckiego. W grupach młodszych tańczy obecnie blisko 
50 dzieci. Obecnie trwają prace nad nowymi układami tanecznymi dla obydwu grup. Przygotowaniem tanecznym i choreo-
graficznym zespołu zajmuje się p. Mariusz Zieliński. 

„Strzecha” na 15- leciu  „Promyka”  

fot. MDK Mogilno

fot. Zespół Strzecha

Buduje się PODWÓRKO NIVEA
Na ulicy Piastowskiej w Trzemesznie (obok hali widowiskowo-sportowej)  trwają obecnie  prace przy budowie Podwórka 

Nivea, które jest efektem zaangażowania i mobilizacji wielu mieszkańców w konkursie NIVEA. „Wyklikaliśmy w interne-
cie” Rodzinne Miejsce Zabaw, które w listopadzie będzie gotowe do użytku.

Przypomnijmy, że Trzemeszno jest jedną z 40 miejscowości w całej Polsce, w której zostanie wybudowany nowy plac 
zabaw.  Zasady konkursu były proste – wystarczył zapał i konsekwencje w dążeniu do celu, a ten był naprawdę szczytny- 
uśmiech dzieci. Kto wie może przed zimą słońce przygrzeje mocniej  i dzieci jeszcze w tym roku będą mogły skorzystać z 
zabawy na Podwórku Nivea.     

Raz jeszcze DZIĘKUJEMY wszystkim zaangażowanym w konkursie, dzięki  którym powstanie Rodzinnego Miejsca 
Zabaw stało się realne.

„Strzecha” na Ziemi Mogileńskiej
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Środowiskowy Dom Samopomocy informuje
    Wrzesień upłynął nam dość spokojnie. Największym 

wydarzeniem tego miesiąca było świętowanie z okazji Dnia 
Chłopca. Cała żeńska część Uczestników i pracowników 
przygotowywała występ artystyczny, stroje, dekoracje oraz 
prezenty już od kilku tygodni. Chłopcy bardzo chcieli po-
dejrzeć nasze próby i zgadnąć, co kupiłyśmy, ale im się nie 
udało. Wszystko do ostatniej chwili pozostało utrzymane w 
tajemnicy. W dzień występu, wszyscy chłopcy odświętnie 
ubrani zebrali się na sali głównej, by podziwiać tańczące 
i recytujące dziewczyny. Nie zabrakło sławnego przeboju 
Danuty Rinn oraz piosenki „Bo mój chłopiec piłkę kopie” 
(Tutaj nawiązanie do wygranego przez nas w tym miesiącu 
V Turnieju Mini Piłki Nożnej, brawo!) a także mniej znanej 
piosenki o tym, że „najwięcej smaku jest w polskim chło-
paku”. Później przedstawiłyśmy scenkę kabaretową, a na 
koniec posypały się wiersze i życzenia. Doping i oklaski pu-
bliczności w trakcie występu dodawały nam skrzydeł i ba-

wiłyśmy się świetnie, nie było więc mowy o żadnej tremie. 
Do końca dnia szaleliśmy jeszcze na zabawie dyskotekowej. 
Wszystko się udało, było dużo radości, przyjemności i po-
dziękowań, a uśmiechy chłopców były dla nas największa 
nagrodą.

 We wrześniu staraliśmy się też jak najlepiej wykorzystać 
niesamowitą pogodę. Na boisku urządzaliśmy zawody spor-
towe, graliśmy w „Dwa ognie” i piłkę nożną. Ostatnio wy-
braliśmy się też na poszukiwanie pięknych i kolorowych da-
rów jesieni, z których później wykonamy świeczniki, stroiki 
i wieńce okolicznościowe. W tym celu poszliśmy do parku. 
Słońce grzało tak przyjemnie, że nie chciało nam się wracać. 
Nazbieraliśmy zapasy liści, szyszek i kasztanów na zajęcia 
plastyczne i niedługo zabierzemy się do tworzenia cudnych 
jesiennych ozdób.

Tekst: Joanna Walda
Zdjęcia: Renata Kuchta

W piątek 16 października 2015 roku Stowarzyszenie Cen-
trum Rehabilitacyjno- Kulturalne „Promyk” o/Trzemeszno 
obchodziło Jubileusz 15-lecia działalności. Uroczystość od-
była się w Ośrodku Wypoczynkowym „Jutrzenka” w Go-
łąbkach. Wśród  zaproszonych gości byli: założyciel Stowa-
rzyszenia „Promyk” Trzemeszno Pan Eugeniusz Górniak, 
Burmistrz Trzemeszna Pan Krzysztof Dereziński, poseł Pan 
Tadeusz Tomaszewski, Radna Miejska Pani Maria Dziel, 
Dyrektor Domu Kultury Pan Mariusz Zieliński, Dyrek-
tor PCPR w Gnieźnie Pani Elżbieta Pilarczyk, Kierownik 
PCPR w Gnieźnie Pani Hanna Łęga, Prezesi Stowarzyszeń 

„Promyk” z Gniezna, Witkowa, Kiszkowa, Dębnicy wraz z 
osobami towarzyszącymi i sponsorzy.

Zaproszeni byli również, członkowie zaprzyjaźnione-
go Stowarzyszenia „Słoneczny  Promyk” Kiszkowo, oraz 
członkowie Stowarzyszenia „Promyk” o/Trzemeszno.

Podczas uroczystości wystąpił zespół taneczny „Strze-
cha”. Były podziękowania dla sponsorów i członków bez-
interesownie pracujących na rzecz Stowarzyszenia. Były 
drobne upominki dla osób, które są najdłużej w Stowarzy-
szeniu i dla najbardziej pokrzywdzonych  przez los. Uroczy-
stość zakończyła się zabawą taneczną.

Jubileusz 15-lecia Stowarzyszenia Centrum Rehabilitacyjno - Kulturalnego „Promyk” o/ Trzemeszno
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Dnia 9 października Biblioteka Publiczna w Trzemesznie 
umożliwiła uczniom klas III Szkoły Podstawowej nr 1 i 2 w 
Trzemesznie, poznać technikę i warsztat pracy ilustratorki 
pani Małgorzaty Flis.

M. Flis studiowała na Wydziale Grafiki ASP w Krakowie. 
Uprawia malarstwo, pastelę, grafikę projektową oraz two-
rzy ilustracje książkowe. Mali czytelnicy znają p. Flis m. in. 
z ilustracji do serii książek o Świstaku Gwizdku autorstwa 
Barbary Gawryluk oraz książek p. Izabelli Klebańskiej. 

Podczas spotkania pani M. Flis krótkim wykładem wpro-
wadziła dzieci w świat ilustracji książkowych, wyczarowu-

jąc na papierze rysunkowe zagadki dotyczące postaci z bajek 
m. in..: Kota w butach, Smoka Wawelskiego czy Koziołka 
Matołka. Następnie poprosiła dzieci o wykonanie ilustracji  
do wiersza Ludwika Kerna „Na kanapie”, za pomocą kredek 
i farb. Ilustratorka omawiając prace małych artystów udzie-
liła kilku uwag oraz wskazówek co do techniki i sposobu 
ich wykonania. Po warsztatach każde dziecko otrzymało jej 
autograf  oraz mogło nabyć książkę z jej ilustracjami. 

Efektem spotkania są pomysłowe prace zaprezentowane 
na wystawie w Bibliotece Publicznej w Trzemesznie.

We wtorek 29 września, w Przedszkolu nr 2 im. Misia 
Uszatka w Trzemesznie uroczyście obchodzono Ogólnopol-
ski Dzień Głośnego Czytania. Głównym celem obchodów 
było promowanie głośnego, codziennego czytania dzieciom, 
jako skutecznej i przyjaznej metody wspomagającej ich 
wszechstronny rozwój oraz przybliżanie twórczości pol-
skich artystów. Święto to ma już wieloletnią tradycję, zosta-
ło ogłoszone w 2001 roku z inicjatywy Polskiej Izby Książ-
ki. Zdajemy sobie sprawę, że czytanie na głos najmłodszym 
stymuluje ich rozwój, a także wzbogaca słownictwo. Idea 
głośnego czytania znalazła uznanie wśród dorosłych, którzy 
chętnie angażują się w ten projekt.  29 września w wielu 
bibliotekach w kraju organizowane jest wspólne głośne czy-
tanie. Psychologowie podkreślają, że dziecko, któremu się 
czyta, uczy się słuchać, rozwija zdolność koncentracji i chęć 
poznawania świata oraz zainteresowania. Tak spędzony 
czas wspólnie z dzieckiem procentuje w przyszłości, buduje 
wzajemne zaufanie i pozwala lepiej rozwiązywać problemy 
wieku nastoletniego. Dzięki współpracy z paniami biblio-
tekarkami z Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Trze-
meszno, w przedszkolu gościli znani dzieciom, mieszkań-
cy naszego malowniczego miasteczka, którzy przeczytali 
przepiękne utwory polskich artystów.  Inicjatorką spotkania 

była Judyta Talaga, która przedstawiała gości w niekon-
wencjonalny sposób. Prezentowała zagadki, po rozwiąza-
niu , których na magicznej- czytelniczej ławeczce zasiadali 
kolejno: ksiądz, lekarka, bibliotekarka, strażak, policjant. 
Zaproszeni goście prezentowali utwory związane z wyko-
nywanym zawodem    Dzieci słuchały jak zahipnotyzowa-
ne. Ksiądz proboszcz Piotr Kotowskiego przeczytał piękną 
bajkę o Aniołku Grzeczniołku. Pani  doktor Beata Byttner  
przypomniała wiersz pt. „Żaba”. Pani bibliotekarka Wanda 
Pankowska przeczytała utwór o poszanowaniu książek. Pan  
policjant Krzysztof Brzeziński czytał bajeczkę o radiowozi-
ku Czarusiu. Natomiast pan strażak Rafał Nawrocki zapre-
zentował wiersz J. Brzechwy pt.: „Pali się” . Dzieci nagro-
dziły wszystkich gromkimi brawami.  W podziękowaniu za 
wspólnie spędzony czas oraz promowanie głośnego czyta-
nia wśród dzieci , dyrektor przedszkola  Lucyna Korzycka 
udekorowała gości specjalnym, pamiątkowym  znaczkiem 
„Cała Polska czyta u Uszatka”.  Dzieci natomiast wręczyły 
gościom „jesienne bukieciki”. Ten wrześniowy wtorek na 
długo pozostanie w pamięci dzieci jak również dorosłych. 
Dziękujemy za magiczne przedpołudnie. 

Małgorzata Winiarska

Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania

Biblioteka Publiczna w Trzemesznie
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Bezpieczna szkoła
Jednym z priorytetów szkoły jest 

bezpieczeństwo uczniów. By nauczyć 
dzieci zasad zachowania się w drodze 
do i ze szkoły oraz kształtować pożą-
dane nawyki związane z ich własnym 
bezpieczeństwem i  bezpieczeństwem 
innych osób pierwszoklasiści  wzięli 
udział  w  zajęciach: „Miasteczko ko-
munikacyjne”.

Święto pieczonego ziemniaka
23 września rozpoczęła się kalen-

darzowa jesień. W tym dniu imieniny 
obchodzi Tekla. Ludowe przysłowie 
mówi: „W dzień św. Tekli  ziemniaki 
będziemy piekli”. Tak właśnie uczyni-
ła klasa IIc . Przygotowania do święta 
trwały od dłuższego czasu: na lekcji 
plastyki namalowano wspólnie pla-
kat obrazujący treść przysłowia, wy-
szukano teksty nawiązujące od pracy 
podczas wykopek, roli ziemniaka w 
życiu codziennym, pysznych dań z 
tego warzywa. Krótka historia przy-

bycia ziemniaka z Ameryki Środkowej 
do Polski oraz informacja o występo-
waniu różnych jego nazw w różnych 
regionach kraju: kartofle – na Ma-
zowszu, ziemniaki – w Małopolsce, 
pyry –  w Wielkopolsce, bulwy – na 
Kaszubach, grule – na Podhalu, rozpo-
częły wspaniałą zabawę. Oczywiście 
nie mogło zabraknąć ziemniaków o 
śmiesznych kształtach  oraz stworków 
i ludzików  wykonanych z kartofli, pa-
tyczków, szmatek. Ich wystawa zdobi 
salę lekcyjną klasy IIc. Przebieg zajęć 
koordynowały panie Dorota Skazińska 
i Dorota Stube.

Zwycięstwo w sztafetowych 
biegach przełajowych w Gnieźnie

W piątek - 2 października -  roze-
grane zostały powiatowe zawody w 
sztafetowych biegach przełajowych w 
Gnieźnie. Startowało  w nich dwana-
ście  szkół  z powiatu gnieźnieńskiego. 

Reprezentanci  naszej szkoły po wspa-
niałym biegu wszystkich uczestników 
sztafety zdobyli pierwsze miejsce i 
okazały puchar oraz wywalczyli pra-
wo startu w zawodach wojewódzkich 
w Poznaniu.

Oto kolejność zmian naszych zawod-
ników :

1. Oliwia Kolberg 2. Jakub Bedna-
rek 3. Oktawia Fatla 4. Jakub Socha 5. 
Julia Liszkowska 6. Patryk Bombel 7. 
Jagoda Wilgosz 8. Łukasz Kowalski 9. 
Oktawia Giza 10. Mateusz Brauza

W rezerwie Natalia Gaca i Kacper 
Skibiński.Serdecznie gratulujemy 
wszystkim reprezentantom i życzymy 
udanego  biegu  w finale wojewódz-
kim. 

Wybory w Samorządzie 
Uczniowskim

W czerwcu dokonaliśmy wyboru na-
szych przedstawicieli do Samorządu 
Uczniowskiego, w ostatnim czasie do-
wiedzieliśmy się  jakie funkcje zostały 
przydzielone poszczególnym osobom:

przewodnicząca : Oktawia Giza IVa
zastępca : Dominika Derezińska VIc
członkowie : 
Zuzanna Fołda,
Anna Rogalska,
Mikołaj Chojnacki,
Hanna Kulas,
Patryk Bombel,
Zofia Wekwerth,

Wiadomości zebrał szkolny zespół  
redakcyjny: Dominika Derezińska, Nikodem 

Żywczewski 
Foto.p. K. Kulik, p. D. Skazińska, 

p. D. Stube    

Stowarzyszenie pod Żaglami w dniu 17 października br. 
zorganizowało kolejny długodystansowy rajd rowerowy. 
Pogoda nie zachęcała do rowerowych wojaży jednakże 
zebrała się kilkuosobowa grupa, aby wyruszyć w kolej-
ny rajd. Dzisiejszym punktem docelowym był Biskupin. 
Po dojechaniu do celu zatrzymaliśmy się na krótki posi-
łek i wspólną fotografię przed wejściem do Muzeum Ar-
cheologicznego. Następnie ruszyliśmy dalej do Wenecji, 
gdzie zatrzymaliśmy się przy Muzeum Kolejki Wąskoto-
rowej. Tuż przy muzeum znajdują się średniowieczne ru-
iny zamku Krwawego Diabła Weneckiego, spojrzawszy 
na pozostałości murów zamku ruszyliśmy w powrotną 
drogę do Trzemeszna. W godzinach popołudniowych do-
tarliśmy do mety rajdu, którą stanowił pl. Kosmowskiego. 
W sumie przejechaliśmy ponad 72 km. Planujemy jeszcze 
w tym roku wybrać się w nowe miejsca i tym samym pro-
pagować turystykę rowerową i aktywne spędzanie czasu.      

Stowarzyszenie pod Żaglami informuje
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CZŁONKOWIE KOŁA PRZYRODNICZEGO 
NA SPOTKANIU EDUKACYJNO-
SZKOLENIOWYM PT. „EKO-LOGIKA”

W dniu 11 września 2015 r. członkowie 
koła przyrodniczego wraz z opiekunem p. 
Piotrem Kubiakiem wzięli udział w spotka-
niu edukacyjno-szkoleniowym pt. „EKO-
-LOGIKA” z cyklu „Zielona Polska”, które 
odbyło się w Hali UAM Morasko w Pozna-
niu. 

Podczas spotkania Gerard Sawicki - przy-
rodnik, dziennikarz Telewizji Polskiej SA. 
opowiadał o relacji ludzi ze środowiskiem na 
przestrzeni dziejów, katastrofach ekologicz-
nych, zrównoważonym rozwoju, zagroże-
niach środowiska, bioróżnorodności, ochro-
nie gatunków i ich siedlisk oraz ptakach jako 
wskaźnikach stanu środowiska. 

W dalszej części edukacyjno-szkolenio-
wej poruszono temat profilaktyki - „Zdrowy 
Tryb Życia”. Na koniec uczestnicy wydarze-
nia wzięli udział w koncercie zespołu Papa 
Dance. Podobnie jak w roku ubiegłym wy-
jazd był sponsorowany przez Urząd Miejski 
Trzemeszna.

FESTYN CHARYTATYWNY NA RZECZ 
MARCINA STRASZEWSKIEGO

Dnia 12 września 2015 r. na boisku  przy  
Ośrodku Sportu i Rekreacji w Trzemesznie 
odbył się festyn charytatywny na rzecz Mar-
cina Straszewskiego, aby uzbierać fundusze 
na podjazd dla wózka inwalidzkiego, który 
jest niezbędny, aby chłopak  mógł częściej  
wyjść na zewnątrz. Organizatorzy przygo-
towali dla uczestników wiele atrakcji.  Na-
uczyciele z naszej szkoły wzięli udział m.in. 
w charytatywnym meczu w piłkę nożną, w 
którym zremisowali z  drużyną  „OSiR i 
MOPS”   2:2. 

GRAND PRIX WRZEŚNI 2015
  Dnia 17 września 2015 r. Dominika We-

gner, Klaudia Różycka, Karina Kierzek i Ja-
kub Ogara wybrali się z KS Trzemeszno do 
Wrześni na kolejny cykl czwartków lekko-
atletycznych. Dla Kariny Kierzek jest to dru-
ga edycja, a dla pozostałych zawodników ten  
start był debiutem. Przejdźmy do faktów: 
Karina Kierzek w kat. klas 6 na dystansie 
60 m uzyskała czas 9,2 sekundy,  natomiast 
w skoku w dal 4,20 m. Dominika Wegner w 
kat. klas 4 w biegu na 60 m uzyskała czas 
11,1 sekundy,  a w skoku w dal 2,92 m.  
Klaudia i Jakub startowali na dystansie 300  
m w kat. klas 4,  każdy z tych zawodników 
wygrał w swojej kat. wiekowej ze znaczną 

przewagą. Klaudia  osiągnęła  czas 53,87  se-
kundy, w skoku w dal 3,60 m,  Jakub Ogara  
- czas 52,30 sekundy, w skoku w dal 3,45 m. 

Rewelacyjny start zawodników we Wrze-
śni wróży dobre wyniki na przyszłość. 
Wszystkim startującym serdecznie gratulu-
jemy i życzymy kolejnych rekordów życio-
wych!

WYBRALIŚMY NOWY 
SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Pod koniec września odbyły się wybory do 
Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 
2015/2016. Oto wyniki: 
-Przewodnicząca - Oliwia Balcerek    z kl. V 
-Zastępca przewodniczącej - Karina Kierzek     
z kl. VI 
-Sekretarz - Natalia Czarnecka z kl. VI
Członkowie:
-Karolina Jankowska z kl. VI  
-Oliwia Płachcińska   z kl. VI 
-Sandra Walczak       z kl. IV 

Opiekunami zostali: p. Anna Kulczycka 
Wiśniewska oraz p. Piotr Kubiak

UROCZYSTE PASOWANIE 
PIERWSZOKLASISTÓW NA UCZNIÓW 

W dniu 28 września 2015 roku odbyło się 
uroczyste pasowanie pierwszoklasistów na 
uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im. Pol-
skich Olimpijczyków w Trzemesznie. Część 
artystyczną przygotowały wychowawczynie 
klas I – pani Izabela Schillak - Rodak oraz 
pani Anna Kulczycka - Wiśniewska. 

W uroczystości wzięli udział: dyrektor 
szkoły pan Jarosław Kaniasty, nauczyciele,  
pracownicy administracji i obsługi, rodzice 
uczniów oraz przedstawicielka  Rady Ro-
dziców pani Jessica Walczak i reprezentant 
Rady Miejskiej pan Daniel Bisikiewicz. 

Podczas akademii uczniowie klas I za-
prezentowali wiedzę i umiejętności, które 
zdobyli w pierwszym miesiącu nauki. Swój 
program artystyczny rozpoczęli wspaniałym 
wykonaniem poloneza, następnie z wielkim 
zaangażowaniem recytowali wiersze i śpie-
wali piosenki.

Po programie artystycznym dyrektor 
szkoły uroczyście pasował uczniów, którzy 
ślubowali „(…) być dobrym Polakiem, dbać o 
dobre imię swojej klasy i szkoły. (…)”. 

Na zakończenie wychowawczynie wrę-
czyły pierwszoklasistom pamiątkowe dyplo-
my pasowania na ucznia.  

25. BIEG  OSIEDLA WINIARY W GNIEŹNIE 
W ostatnią sobotę września  w Gnieźnie 

odbył się jubileuszowy 25. Bieg Osiedla Wi-
niary. W zawodach wzięli  udział również 
uczniowie naszej szkoły: Agata Bartkowiak, 
Wiktoria Ziemba, Aleksandra Olejniczak, 
Zuzanna Kamińska, Zofia Janka, Paweł No-
wicki, Michał Walczak, Kacper Kędzierski, 
Kacper Różewicz, Witold Trzciński, Adrian 
Ziemba,  Daniel Osowiec,  Bruno Kaźmier-
czak, Klaudiusz Jakubiak oraz absolwentki: 
Wiktoria Trzcińska, Natalia Osowiec, Mar-
celina Gaca, Angelika Witek, Zuzanna Kuś i 
Dominika Brzewińska. 

WARSZTATY „BADAJĄC GLEBĘ I WODĘ 
POZNAJESZ LOKALNĄ PRZYRODĘ”

Członkowie Koła Przyrodniczego w okre-
sie wrzesień-listopad 2015 r. wezmą udział w 
warsztatach pn. „Badając glebę i wodę po-
znajesz lokalną przyrodę”. Projekt ten reali-
zowany jest przez Gminę Trzemeszno przy 
dofinansowaniu Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Poznaniu. W ramach warsztatów odbędzie 
się cykl spotkań tematycznych w zakresie 
metod badania gleby oraz wody pod kątem 
ekologicznym (z częstotliwością 2 razy w 
miesiącu  przez 3 miesiące wrzesień, paź-
dziernik, listopad – łącznie 6 godzin) pod-
czas pozalekcyjnych spotkań. Zajęcia takie 
będą miały charakter warsztatów teoretycz-
nych i terenowo- badawczych. 

Dzieci z kółka przyrodniczego wraz z 
opiekunem p. Piotrem Kubiakiem w dniu 22 
września b.r. wzięły udział w pierwszych ta-
kich zajęciach, podczas których pracowały, 
używając  zakupionych walizek ekobadacza 
oraz narzędzi do pobierania prób wody i gleby.   
  Zajęcia teoretyczne i praktyczne w ilości 6 
godzin, na zlecenie Gminy, przeprowadza 
firma Abrys Sp. z o.o. z Poznania, która opra-
cowuje scenariusze i przygotowuje również  
materiały dydaktyczne. 

MISTRZOSTWA POWIATU 
GNIEŹNIEŃSKIEGO W SZTAFETOWYCH 
BIEGACH PRZEŁAJOWYCH

Dnia 2 października 2015 r. uczniowie na-
szej szkoły wzięli udział w Mistrzostwach 
Powiatu Gnieźnieńskiego w Sztafetowych 
Biegach Przełajowych. Zajęli  w nich X miej-
sce. Skład sztafety: Klaudia Różycka, Oliwia 
Balcerek, Karina Kierzek, Inga Kaniasty, 
Karolina Jankowska, Natalia Czarnecka, 
Jakub Ogara, Krystian Kwapich, Adam Ka-
miński, Patryk Fojucik oraz Kamil Rosiński.

Wiadomości  zebrała:
 Renata Gezella - Figaj 
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O debacie więcej
 Jak już pisaliśmy w poprzednim numerze, 

29 września odbyła się szkolna debata na te-
mat samorządności. Celem spotkania było po-
znanie opinii na temat działalności samorządu 
szkolnego oraz zebranie pomysłów do działa-
nia na nowy rok szkolny. W dyskusji uczest-
niczyli przedstawiciele wszystkich klas oraz 

liczne grono nauczycieli. To ważne wydarze-
nie było okazją do wymiany poglądów oraz 
dało uczniom możliwość prezentacji swoich 
poglądów i argumentów. Prezentowane przez 
uczniów propozycje były zapisywane a te 
możliwe do realizacji będą wdrażane. Trze-
ba podkreślić, że wszyscy uczestnicy debaty 
wykazali się dużą dojrzałością w prezentacji 
swoich pomysłów.
Uczcili pamięć pomordowanych

 2 października wszyscy uczniowie klas 
pierwszych wraz z wychowawcami wyruszy-
li pieszo do Kocinia, miejsowości, w której 5 
października 1939 roku rozstrzelano obroń-
ców Trzemeszna. Na miejscu przy obelisku 
upamiętniającym to wydarzenie uczniowie 
odbyli „krótką lekcję historii” przeprowadzo-
ną przez nauczyciela p. P. Woźnego.

Rajd rowerowy wokół 
Jeziora Ostrowickiego 

   3 października grupa uczniów pod opieką 
nauczycieli wyruszyła w 25-cio kilometrową 
trasę przez miejscowości Ostrowite Trzeme-
szeńskie, Jerzykowo i Ostrowite Prymasow-
skie. Poznali historię neoromańskiego kościo-
ła pod wezwaniem św. Marcina oraz obejrzeli 
rzadko już spotykany dom o konstrukcji sza-
chulcowej z XIX wieku. Zregenerować siły 
można było w stanicy harcerskiej w Gaju, 
gdzie czas upłynął na pieczeniu kiełbasek 
przy ognisku.

Spotkanie z Mileną i Iloną
Miłą niespodziankę sprawiły uczniom  ab-

solwentki, siostry Milena i Ilona Krawczyń-
skie. 9 października w swoim „zapracowa-
nym” grafiku znalazły chwilę, aby odwiedzić 
dawną szkołę.  W czasie spotkania z dziew-
czynami uczniowie mieli okazję dowiedzieć 
się, jak dążyć do osiągnięcia życiowego celu. 
O ich sukcesach można opowiadać by wiele, 
ale dziewczyny wymieniły tylko te najważ-
niejsze. Milena  dzięki swojej pracy i swoim 
zdolnościom ukończyła studia o  kierunku 
tancerz-choreograf w Akademii Humani-

styczno-Ekonomicznej w Łodzi. Spełniła 
swoje marzenie i zatańczyła na Brodway’u. 
Teraz razem z siostrą Iloną, która ukończyła 
studia dziennikarskie,  założyły  swoje studio 
Fit and Jump. Obie są modelkami, tancerka-
mi i instruktorkami fitness. Ilona w roku 2014 
zdobyła tytuł Miss Ziemi Łódzkiej i walczyła 
w finale wyborów Miss Polski. W tym roku 
jedzie na wybory Miss Bikini Universe w 
Chinach. Dziewczyny poproszone o rady dla 
gimnazjalistów, podkreślały, że zawsze na-
leży dążyć do celu i nie bać się realizować 
marzenia. Swoim sposobem bycia zachwyciły 
wszystkich uczestników i wzbudziły  ogrom-
ną sympatię. Autografom i wspólnym zdję-
ciom selfie nie było końca.

Obchody Dnia Edukacji Narodowej
Tegoroczne obchody Dnia Edukacji Naro-

dowej przypadły na 13 października. Ucznio-
wie tradycyjnie w ramach podziękowań ob-
darowywali swoich nauczycieli kwiatami. O 
godzinie 15.30 w auli ZSO i Z dyrektor Sła-
womir Kupś rozpoczął oficjalną uroczystość. 
Powitał nauczycieli, pracowników admini-
stracji i obsługi, emerytów oraz zaproszonych 
gości. Dziękując za dotychczasową pracę, ży-
czył wytrwałości i zadowolenia w kolejnym 
roku. W imieniu Rady Rodziców życzenia 
przekazała przewodnicząca p. Hanna Czar-
ny. Podziękowaniem młodzieży był program 
artystyczny przygotowany przez nią pod kie-
runkiem pań D. Kaniewskiej i M. Paczkow-
skiej oraz pana M. Stochlińskiego. Również 
przedstawiciele samorządu uczniowskiego nie 
zapomnieli o święcie i wręczyli wszystkim 
„słodką torebeczkę” oraz kwiatek.

Udział gimnazjalistów w obchodach 
Dnia Edukacjiu Narodowej 
organizowanych przez ZNP

Podczas obchodów Dnia Edukacji Narodo-
wej dla członków Związku Nauczycielstwa 
Polskiego, które miały miejsce 16 paździer-
nika, spektakl „Adam i Ewa” zaprezentowali 
członkowie koła teatralnego „Cztery żywio-
ły” oraz chór Kantata, przygotowywani pod 
kierunkiem p. A. Siwińskiej i p. M. Stochliń-
skiego. Program bardzo się spodobał i został 
nagrodzony gromkimi i długimi oklaskami.

Znicze Pamięci zapłonęły 
po raz kolejny

W sobotę 17 października przedstawiciele 
Gimnazjum pod opieką nauczycieli historii p. 
M.Adamskiego i p. P.Woźnego zapalili znicze 
w miejscach pamięci w Niewolnie, Wydarto-
wie i Wymysłowie. Natomiast w niedzielę 19 
października po mszy świętej o godz.11.30 
zapalono znicze na mogiłach bohaterów spo-
czywających na trzemeszeńskim cmentarzu.

Celem akcji „Zapal Znicz Pamięci” jest 
przywracanie pamięci bohaterów ginących w 
publicznych egzekucjach, więzieniach, obo-
zach na zachodnich kresach II Rzeczypospo-

litej za uparte podtrzymywanie polskości, za 
aktywność społeczną, za patriotyzm.

W akcji organizowanej przez Radio Merku-
ry Poznań oraz IPN trzemeszeńscy gimnazja-
liści uczestniczą już od kilku lat.

Gimnazjaliści na gali konkursu 
„Pamięć nieustająca”.

Już po raz kolejny uczniowie naszego gim-
nazjum nagrodzeni w konkursie historycz-
no- literackim „Pamięć nieustająca” organi-
zowanym przez Fundację Ostoja przy Wiśle 
uczestniczyli w gali wręczenia nagród. Uro-
czystość odbyła się 3 października w Auli 

dawnej Biblioteki Uniwersytetu Warszaw-
skiego a prowadziła ją p. Anna Popek. Poza 
indywidualnymi nagrodami uczniów rów-
nież szkoła otrzymała wyróżnienie za liczny 
udział uczniów w konkursie.

 Nasi gimnazjaliści mieli okazję zwiedzić 
także Warszawę , a największą niespodzian-
ką dla wszystkich uczestników była wizyta w 
Pałacu Prezydenckim. Uczniowie pojechali 
do Warszawy z p.p. D.Kaniewską i A.Siwiń-
ską, które wspólnie z p. M.Adamskim przygo-
towały ich do konkursu. Wyjazd był możliwy 
dzięki finansowemu wsparciu Rady Rodziców 
i Miejsko-Gminnego Komitetu Ochrony Pa-
mięci Walk i Męczeństwa w Trzemesznie.

„Pod gwiaździstym niebem”
„Pod gwiaździstym niebem” to interdyscy-

plinarny projekt artystyczno-edukacyjny zor-
ganizowany  przez Centrum Sztuki Dziecka 
w Poznaniu, którego celem jest zainteresowa-
nie młodzieży gimnazjalnej z małych miej-
scowości wypowiedzią w formie literackiej, 
filmowej i plastycznej. Nasza szkoła wzięła 
w nim udział już po raz trzeci. W związku 
z tym 23 października gościliśmy w gimna-
zjum pana Tadeusza Wieczorka –artystę ma-
larza oraz kuratora tego projektu, a także pana 
Piotra Pawlaka- artystę malarza i poetę, który 
poprowadził warsztaty plastyczne pt. „Powrót 
radości”. 23 października uczestnicy warsz-
tatów, którymi byli  członkowie koła teatral-
nego „Cztery żywioły”, udali się do Poznania 
pod opieką pań A.Siwińskiej i B.Starosty na 
spektakl pt. „Stop klatka”, który otrzymał 
wyróżnienie w XXII Konkursie na Sztukę 
Teatralną dla Dzieci i Młodzieży. Udział w 
projekcie dał szansę naszym uczniom  na 
rozwój zainteresowań artystycznych poprzez 
bezpośredni kontakt ze sztuką współczesną. 
Koordynatorem warsztatów na terenie szkoły 
była p. A.Siwińska.


