
Wmurowano kamień pod budowę sali w Trzemżalu
W piątek 27 października w Trzemżalu odbyła się uroczystość 
wmurowania aktu erekcyjnego w fundamenty budowanej tam hali 
sportowej przy Szkole Podstawowej im. Bohaterów Września 1939 
roku.  
Akt erekcyjny odczytała Grażyna Kuś, nauczyciel tej szkoły. Zna-
lazły się w nim informacje dotyczące samej budowy, wymieniono 
również z imienia i nazwiska najważniejszych urzędników pań-
stwowych jak i samorządowych. Pod aktem podpisali się: Krzysz-
tof Dereziński burmistrz Trzemeszna, Sławomir Peno przewodni-
czący Rady Miejskiej, Adrian Nowak skarbnik gminy, Mieczysław 
Chojecki radny Rady Miejskiej i były dyrektor szkoły w Trzem-
żalu, Ireneusz Walkowiak przedstawiciel wykonawcy, firmy Moris 

Polska, Anna Paluch przewodnicząca Rady Rodziców, Krzysztof 
Nowak dyrektor szkoły oraz Karol Witkowski przewodniczący Sa-
morządu Uczniowskiego.
Dokument wraz z innymi pamiątkami  został umieszczony w spe-
cjalnym pojemniku, który został wmurowany przez jego emisariu-
szy w fundamenty budowli. Poświęcenia budowy dokonał ksiądz 
Piotr Kotowski proboszcz parafii w Trzemżalu i Trzemesznie. Cał-
kowity koszt inwestycji ma wynieść 3.898.516,66 zł, z czego 85% 
będzie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, pozosta-
łe 15% pokryje gmina. Sala ma zostać oddana do użytku przed 
nowym rokiem szkolnym. (na)

Wyróżnienie  „inwestorem na medal”
Krzysztof Dereziński i Gmina Trzemeszno otrzymała wyróż-

nienie „inwestor na medal”. Tytuł ten jest przyznawany przez 
Klub Sportowa Polska, która doceniła całokształt dotychczaso-
wych działań na rzecz rozwoju nowoczesnej bazy sportowo-re-
kreacyjnej w gminie, a tym samym na rzecz rozwoju sportu i 
rekreacji dzieci, młodzieży i społeczności lokalnej, ze szczegól-
nym uwzględnieniem inicjatywy budowy sali sportowej 30 x 25 
m przy Zespole Szkół w Kruchowie. 

„Czempioni Sportowej Polski” pod takim hasłem w tym roku 
Klub Sportowej Polski zorganizował 25 października galę w sie-
dzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Warszawie. W wy-
darzeniu wzięło udział ponad 300 gości, w tym znane posta-
cie ze świata sportu i kultury. Swoją obecnością zaszczycili: 
Irena Szewińska królowa lekkoatletyki, Przemysław Babiarz 
znany komentator sportowy, Andrzej Supron utytułowany 
zapaśnik oraz Rafał Brzozowski. W tym roku eksperci zrze-
szeni w Klubie, przy współpracy z urzędami marszałkowskimi 
z całej Polski oraz Stowarzyszeniem Architektów Polskich, po 
dokonaniu kompleksowej analizy w poszczególnych gminach i 
powiatach, wyłonili największych aktywistów polskiego sportu 
i najbardziej znaczące osiągnięcia. (na)
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•	4 października 2017r. zuchy i harcerze z Kruchowa z dh Ja-
rosławem Majewskim, dh Marzeną Stojek-Kowalik i dh Ka-
tarzyną Wiśniewską uporządkowali groby poległych w czasie 
wojny, a 5 października 2017 r. złożyli kwiaty i znicze w Ko-
ciniu i Kruchowie.

•	W dniach 27-29 października 2017 roku odbył się biwak zorga-
nizowany przez 10 Wielopoziomową Drużynę Harcerską ,,Po-
lanie’’ im. Bolesława Chrobrego o obrzędowości słowiańskiej. 
Harcerze przez trzy dni wcielali się w mieszkańców starodaw-
nej wioski Polan. Podczas biwaku uczestnicy tworzyli totemy, 
brali udział w zajęciach o pierwszej pomocy, grach terenowych, 
zwiadzie terenu i wielu innych. Zajęcia przygotowały i przepro-
wadziły dh Martyna Wekwerth oraz Jagna Jatczak przy wspar-
ciu dh Anny Hęś. Składamy serdeczne podziękowania Sołtyso-
wi wsi Ławki, panu Wojciechowi Jurgońskiemu, za użyczenie 
Świetlicy Wiejskiej. 

Trwa rekrutacja harcerzy na Zlot z okazji 100-lecia Harcerstwa 
na ziemiach polskich. Odbędzie się on w dniach 6-16.08.2017 r. 
na Wyspie Sobieszewskiej. Zainteresowanych prosimy o kontakt.

ZHP informuje

Poezja Stachury w Domu Kultury
W piątek 20 października odbył się w trzemeszeńskim Domu 

Kultury koncert z cyklu „Caffe kultura” - „Wędrówką życie jest 
człowieka”. Piosenki z repertuaru zespołu „Stare Dobre Małżeń-
stwo”  Wystąpili: Dorota Korolewicz - śpiew, Krzysztof Prus - gi-
tara. Poezję Edwarda Stachury czytała Jagoda Woźniak. 

Kartoflaki cudaki w Domu Kultury
27 października została zorganizowana przez Dom Kultury 

zabawa plastyczna dla dzieci i rodziców pt „Kartoflaki cudaki” 
Stemplowane obrazy oraz figurki z ziemniaków i kolorowych ma-
teriałów. Powstało kilkadziesiąt pięknych prac plastycznych.
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Pasowanie na przedszkolaka  
w Przedszkolu Misia Uszatka

Dnia 20 października 2017r. odbyła się, w Przedszkolu nr 2  
im. Misia Uszatka, Uroczystość Pasowania na Przedszkolaka. Celem 
uroczystości było przyjęcie do grona przedszkolaków nowo przybyłych 
dzieci. Uroczystość odbyła się w obecności pani Dyrektor,  przewod-
niczącego Rady Rodziców, grona pedagogicznego, a także Rodziców. 
Był to szczególny dzień dla dzieci, które po raz pierwszy we wrześniu 
przekroczyły próg przedszkola, był to również ich pierwszy, publicz-
ny występ przed licznie zgromadzoną publicznością. W uroczystości 
brały udział również dzieci starsze, które nie były pasowane w roku 
ubiegłym. Byli to przedstawiciele  „Uszatków”, „Króliczków”, „Żabek” 
i „Motylków”.  

Po odśpiewaniu „Hymnu przedszkola” dzieci oraz zaprosze-
ni goście zostali powitani przez  prowadzącą Małgorzatę Winiar-
ską. Następnie w przygotowanym przez nauczycielki: Monikę An-
tas, Justynę Kubalewską, Agnieszkę Bartecką, Kamilę Kachniarz  
i Małgorzatę Winiarską , programie artystycznym pięknie ubrane dzie-
ci,  wesoło prezentowały swoje umiejętności. Śpiewały grupowe pio-
senki, tańczyły i recytowały  wiersze.  Na scenie wystąpiły: „Pszczół-
ki”, „Zajączki”, „Koguciki”, „Wróbelki”. Po występach nadszedł czas 
na „ceremonię” pasowania. Każdy przedszkolak potrafił przejść przez 
obręcz trzymaną przez kolegów w strojach Misia Uszatka i Zajączka, 
zjeść odrobinę miodu, przysmaku wszystkich niedźwiadków. Następ-
nie podchodził do pani Dyrektor. Pani Dyrektor Przedszkola Lucyna 
Korzycka, przez dotknięcie ramienia ołówkiem i wypowiedzenie słów 
„Pasuję Cię na przedszkolaka” pasowała wszystkie dzieci. Następnie 
przewodniczący Rady Rodziców pan Dariusz Pawełczak dekorował 
każdego symbolicznym znaczkiem  Przedszkola Nr 2 im. Misia Uszat-
ka.   W dalszej części odbyło się uroczyste ślubowanie. Każde dziec-
ko położyło prawą rękę na znaczku i powtarzało tekst ślubowania po 
pani Dyrektor. Na pamiątkę  tego pięknego wydarzenia każde dziecko 
otrzymało pamiątkowy Dyplom. Pasowanie na przedszkolaka, to uro-
czystość, która pozostanie w pamięci dzieci i Rodziców na długie lata. 

 Małgorzata Winiarska 

Dzień Zdrowego Śniadania u Misia Uszatka
W ramach działań promujących zdrowe odżywianie oraz reali-

zacji programu profilaktycznego „Żyjmy zdrowo na sportowo” 8 
listopada obchodziliśmy w Przedszkolu nr 2 im. Misia Uszatka,  
Dzień Zdrowego Śniadania. Jak wiemy śniadanie – to posiłek o bar-
dzo istotnym znaczeniu w codziennej diecie. To zdrowe śniadanie 
powinno bazować na różnorodności, pochodzącej z naturalnych 
produktów: owoców, warzyw, produktów zbożowych czy nabiału. 
Taki posiłek zapewnia nam udany start w nowy dzień. Wszystkie 
przedszkolaki przygotowując się do obchodów Dnia Zdrowego 
Śniadania wykonały przepiękne prace plastyczne - „Zdrowe śnia-
danie każdego dnia”. Wyklejone, namalowane  kanapki zachęcały 
wszystkich do sięgania po zdrowe produkty.  Podczas śniadania 
dzieci samodzielnie komponowały kanapki, przy niewielkiej pomo-
cy nauczycielek. Własnoręcznie przygotowany posiłek smakował 
wyśmienicie. Wszystkie produkty znikały bardzo szybko. Podczas 
przygotowywania śniadania dzieci zwracały baczną uwagę , na 
przestrzeganie zasad higieny, która jest równie ważna, jak zdrowe 
produkty. Po wyśmienitym, zdrowym śniadanku, dzieci obejrzały 
inscenizację „Spotkanie witamin” przedstawioną przez kolegów z 
grupy „Wiewiórki”, przygotowaną przez Grażynę Durską. Następ-
nie wszyscy zaśpiewali piosenkę pt.: „Witaminki” w języku angiel-
skim. I wspólnie z nauczycielką języka angielskiego Natalią Nosek 
przedstawili jej treść w formie zabawy ruchowej. W dalszej części 
spotkania koleżanka Grażyna Durska zaprosiła dzieci do  rozwią-
zywania  zagadek „Jak zdrowo żyć – prawda czy fałsz” i  poin-
formowała dzieci o niespodziance przygotowanej przez intendentkę 
Agnieszkę Liberkowską, którą okazała się przepyszna sałatka owo-
cowa. Tego dnia nie zabrakło również zabaw na świeżym powie-
trzu, zgodnie z zasadą „ruch to zdrowie”. 

Małgorzata Winiarska
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UROCZYSTE PASOWANIE PIERWSZAKÓW
7 października 2017 roku to bardzo ważna data dla dzieci z naj-

młodszej klasy naszej szkoły. W tym dniu odbyła się uroczystość 
ślubowania i pasowania pierwszoklasistów na uczniów Szkoły Pod-
stawowej nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Trzemesznie, którą za-
szczycili swoją obecnością: dyrektor szkoły pan Marcin Jakubiak, 
sekretarz gminy pani Edyta Kubiak , przewodniczący Rady Miej-
skiej pan Sławomir Peno, przewodnicząca Rady Rodziców Szkoły 
pani Sylwia  Wesołowska oraz nauczyciele i rodzice uczniów.

 Część artystyczną przygotowaną przez wychowawczynię klasy 
I – panią Marię Dombek prowadziły uczennice klasy piątej: Malwi-
na Frelich, Maja Kapela, Ola Olejniczak i Wiktoria Rożek. Podczas 
uroczystości pierwszoklasiści wykonywali kolejne zadania. Wszy-
scy uczniowie zaprezentowali umiejętności recytatorskie i wokal-
ne . Następnie w niezwykle podniosłej atmosferze, przed pocztem 
sztandarowym pierwszaki ślubowały być dobrymi Polakami, 
godnie reprezentować swoją szkołę, swym zachowaniem i nauką 
sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Po złożeniu ślubowania 
dyrektor, pan Marcin Jakubiak dokonał symbolicznego pasowania 
na ucznia i wspólnie z wychowawczynią klasy I wręczyli uczniom 
dyplomy oraz legitymacje szkolne, a  przewodnicząca Rady Rodzi-
ców wręczyła dzieciom upominki. Następnie pan dyrektor złożył 
pierwszakom życzenia sukcesów w nauce i zachowaniu. Do życzeń 
dołączyli się wszyscy zaproszeni goście.

Uroczystość zakończyła się pysznym słodkim i owocowym po-
częstunkiem przygotowanych przez rodziców i na pewno na długo 
pozostanie w pamięci pierwszaków.  

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ
Dnia 13 października 2017 r. w naszej szkole odbyła się uroczysta 

akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Program artystycz-
ny ukazujący życie szkolne oraz zawód nauczyciela przygotowali 
uczniowie z klasy V. W uroczystości udział wzięli: dyrektor pan 
Marcin Jakubiak, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi, 
emerytowani nauczyciele i pracownicy naszej szkoły oraz zapro-
szeni goście: przedstawicielka Rady Miejskiej Trzemeszna – pani 
Maria Sobieszak, sekretarz gminy pani Edyta Kubiak oraz przed-
stawicielka Rady Rodziców pani Anna Koperska.

Dyrektor Marcin Jakubiak podziękował nauczycielom,  pracow-
nikom administracji i obsługi za pracę w ubiegłym roku szkolnym 
oraz złożył wszystkim uczestnikom uroczystości serdeczne życze-
nia z okazji Dnia Edukacji Narodowej.  Ponadto przedstawicielka 
Rady Rodziców oraz dyrektor złożyli serdeczne życzenia i gratula-
cje jubilatom. Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego wręczyli 
uczestnikom upominki.

SPOTKANIE Z POLICJANTEM
Dnia 16.10.2017r. odbyło się spotkanie  uczniów klasy I z policjan-

tem. Tematem zajęć było „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym”. 
Uczniowie dowiedzieli się jak prawidłowo zachowywać się na dro-
dze ale również na co zwrócić uwagę, aby nie być ofiarą nieuczci-
wych osób.

WARSZTATY PROFILAKTYCZNE DLA KLAS IV
Dnia 18.10.2017r. odbyły się warsztaty profilaktyczne dla uczniów 

klas IV na temat „Agresja pod kontrolą”. Podczas warsztatów dzie-
ci  uczyły się sposobów rozładowania agresji  i radzenia sobie z jej 
przejawami. Warsztaty prowadzone były przez pracownia Bibliote-
ki Pedagogicznej w Gnieźnie panią Katarzynę Wilczkowską.

2 MIEJSCE W PIŁCE NOŻNEJ HALOWEJ
24 października 2017 roku odbyły się Mistrzostwa Miasta i Gmi-

ny Trzemeszno w piłce nożnej - halowej. Nasza reprezentacja w 
zawodach zajęła 2 miejsce. Skład: Kamil Kocierz (bramkarz) Ja-
kub Walkowiak, Kacper Guzik, Kacper Paternoga, Paweł Nowic-
ki, Adrian Fabianek, Jakub Filipiak, Wiktor Borzymowski, Adrian 
Ziemba.

UMIEMY PŁYWAĆ!
Po raz kolejny uczniowie z naszej szkoły uczestniczyli w projekcie 

nauki pływania  „Nie brakuje w Trzemesznie żaków, nie zabraknie 
też pływaków”. 17 października 2017 r. odbyła się ostatnia lekcja.  
Dzieci były bardzo zadowolone, że mogły uczestniczyć w programie. 
Projektem zostały objęte dzieci z rocznika 2007 w roku 2017  , które 
w okresie od marca do października b.r. uczestniczyły raz w tygo-
dniu w zajęciach nauki pływania na krytej pływalni w Mogilnie.

„W ZDROWYM CIELE, ZDROWY DUCH!”
25 października 2017 roku rozpoczęliśmy cykl zajęć sporto-

wych w naszej szkole dla klas       I-III.    W pierwszych zaję-
ciach brały udział dzieci z klasy I  pod opieką p. Marii Dombek 
oraz dzieci z klasy II pod opieką p. Teresy Górnej. Maluchy za 
udział i zmagania ze sportem zostały nagrodzone medalami.                                                                                 
Zajęcia przeprowadzone zostały przez animatorów sportu  
p. Agnieszkę i p. Karolinę. 

WROCŁAWSKI TEATR IN-ART
26 października br. dzieci z naszej szkoły odwiedziły Centrum 

Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka w Witkowie, gdzie obejrzały 
przedstawienia teatralne wystawione przez Wrocławski Teatr In-
-Art. 

Uczniowie z klas IV a i b obejrzeli „Pinokia”, a klasy V-VII 
„Szkolne mrowisko”. Obydwa przedstawienia zawierały  puentę: po 
pierwsze - nie należy kłamać i trzeba słuchać się rodziców, po dru-
gie - poprzez naukę osiągnie się w życiu sukces.

SZKOLNY   KONKURS   PLASTYCZNY   „PORTRET NAUCZYCIELA”
Dnia 27 października 2017 r. miało miejsce podsumowanie szkol-

nego konkursu plastycznego „Portret nauczyciela” zorganizowane-
go przez świetlicę szkolną. Dzieci miały za zadanie wykonanie do-
wolną techniką pracy plastycznej przedstawiającej nauczyciela lub 
pracownika naszej szkoły.

Laureaci   to : I miejsce: Julia Skonieczna - IIIa, II miejsce ex aequo : 
Blanka Mszanecka – I, Aniela Sobecka - I, III miejsce ex aequo : Julia 
Walczak – III a Julia Kasprzyk – IV a, Wiktoria Brzewińska – IV b,  
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Wyróżnienia: Julia Borowicz I, Anna Michalak III a, Oliwia Jan-
kowska III a, Martyna Napiątek III a, Michał Kruczyński III a,  Ni-
kola Filipczak III b, Nadia Papierska IV b, Maja Pawłowska IV b, 
Kacper Pawłowski V a, 

Wszystkim dziękujemy za aktywny udział, laureatom gratuluje-
my!

KONKURS  CZYTELNICZY „ ZWIERZĘTA  DOKTORA DOLITTLE”
W październiku odbył się konkurs czytelniczy „Zwierzęta Dok-

tora Dolittle” dla uczniów klas III – IV. Konkurs został przygotowa-
ny z okazji 70 rocznicy śmierci Hugta Loftinga. Uczestnicy konkur-
su mieli do wykonania  cztery zadania- rozwiązywali krzyżówkę, 
odgadywali zaszyfrowane hasło, uzupełniali wypowiedzi zwierząt 
oraz odpowiadali ustnie na pytania. Laureaci konkursu: I miejsce 
Julia Walczak – 23,5 pkt. II miejsce – Mateusz Knych – 23 pkt., 
Oliwia Krawczyk – 23 pkt., Martyna Napiątek – 23 pkt. III miejsce 
– Michał Kruczyński – 21,5 pkt.                                                                                                                         

Laureatom gratulujemy!

AKTYWNI CZYTELNICY
O tym, że czytanie ma dobroczynny wpływ na nasze życie wszy-

scy dobrze wiemy. Rozwija naszą wyobraźnię oraz słownictwo, 
uczy logicznego myślenia, relaksuje i odpręża. W naszej szkole  zo-
stali wyróżnieni najbardziej aktywni czytelnicy. Należą do  nich: 

kl. II: Daniel Kronowiecki, Michał Nawrocki, Arsen Sholomin-
sky kl. III a: Maciej Borowczyk, Oliwia Jankowska, Oskar Kędzier-
ski, Filip Kosiński,  Michał Kruczyński, Martyna Napiątek, Julia 
Skonieczna, III b: Agata Bartkowiak, Klaudia Henkel, kl. IV a: An-
tonina Burda, Kinga Juszczyk, kl. IV b: Oliwia Krawczyk, Dawid 
Pachciński, kl. V a: Malwina Frelich, Kacper Wiśniewski, kl. V b: 
Wiktoria Rożek, Witold Trzciński, kl. VI: Natalia Kaszuba, kl. VII: 
Michał Sarnowski, Weronika Walczak.

MISTRZOSTWA GMINY TRZEMESZNO W UNIHOKEJU
W październiku br. odbyły się Mistrzostwa Gminy Trzemeszno w 

unihokeju. Zarówno dziewczęta jak i chłopcy z naszej szkoły zajęli 
3 miejsce. Reprezentacja dziewcząt: Sandra Wieczorek, Sandra Sza-
rowska, Aleksandra Rumianowska, Klaudia Różycka, Zofia Libner, 
Aleksandra Olejniczak i Weronika Bojanowska. Reprezentacja 
chłopców: Jakub Walkowiak, Kacper Walkowiak, Igor Kędzierski, 
Kamil Kocierz, Kacper Guzik, Witold Trzciński, Kacper Paternoga 
i Paweł Nowicki.

„Strzecha” dla   IPA Gniezno Słupca
Zespół Pieśni i Tańca „Strzecha” w dniu 7 października 2017  

uświetnił swoim koncertem X - lecie Regionu IPA Gniezno - 
Słupca, które odbyło się w Łubowie. Strzechę zaprosił na tę uro-
czystość  Pan Krzysztof Hernacki przewodniczący IPA Regionu 
Gniezno-Słupca, a  wśród gości zaproszonych znaleźli się sta-
rosta powiatu słupeckiego, Mariusz Roga, prezydent Gniezna, 
Tomasz Budasz, wójt gminy Łubowo, Andrzej Łozowski oraz 
komendant KPP Gniezno, Przemysław Kozanecki, prezes Wiel-
kopolskiej Grupy Wojewódzkiej IPA Witold Drzażdżyński oraz 
delegacja z zaprzyjaźnionego Regionu z Ukrainy. 

Strzecha pokazała tańce wielkopolskie w wykonaniu grupy 
średniej oraz tańce narodowe w wykonaniu grupy najstarszej.  
Pan Mariusz Zieliński Kierownik, instruktor i choreograf „Strze-
chy” otrzymał od Regionu IPA Gniezno - Słupca wyróżnienie za 
wkład i pomoc w działalności tej organizacji.
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III SPARTAKIADA SOŁECTW I OSIEDLI
7 października w sołectwie Cytrynowo odbyła się III Spartakiada 

sołectw i osiedli gminy Trzemeszno. Mimo chłodu, atmosfera była 
bardzo gorąca. Przygotowano 13 konkurencji, dla dzieci, kobiet i 
mężczyzn oraz mieszanych. Udział w spartakiadzie wzięło 9 dru-
żyn: Cytrynowo, Niewolno, Zieleń-Bieślin, Wydartowo, Osiedle nr 
1 Trzemeszno, Osiedle nr 2 Trzemeszno, Popielewo, Miaty-Brzo-
zówiec, Gołąbki-Ochodza. Rywalizacja pomiędzy drużynami była 
bardzo zacięta, jednakże zabawa była najważniejsza.

Największą ilość pkt. zdobyło sołectwo Niewolno (225 pkt.). II 
miejsce wywalczyło Wydartowo z 210 pkt.,  III miejsce natomiast 
zdobyło sołectwo Zieleń-Bieślin z 202 pkt. Sołectwa te otrzymały 
nagrodę Burmistrza Trzemeszna bony o wartości 500 zł, 300 zł i 
200 zł oraz puchary. Puchary otrzymały także pozostałe drużyny 
za udział w spartakiadzie. Poza tym nagrodzeni medalami zostali 
zwycięzcy poszczególnych konkurencji oraz wszystkie dzieci, które 
brały udział w spartakiadzie. Na koniec został przygotowany grill 
dla uczestników imprezy. Organizatorzy: Stowarzyszenie TERAZ, 
Urząd Miejski Trzemeszna oraz OSiR w Trzemesznie.

Spartakiada Sołectw i Osiedli Gminy Trzemeszno współfinanso-
wana jest ze środków otrzymanych od Gminy Trzemeszno w ra-
mach wsparcia realizacji zadań publicznych  w zakresie: „wspiera-
nie organizacji imprez o charakterze rekreacyjno - sportowym dla 
mieszkańców gminy Trzemeszno.”

Stowarzyszenie „Teraz”

W dniu 16 października br. odbyło się uroczyste zakończenie sezonu 
żeglarskiego 2017 nad Jeziorem Popielewskim w Trzemesznie. Wśród 
członków naszego stowarzyszenia na uroczystości był obecny Pan Ma-
rian Marciniak gospodarz stanicy rybackiej. Zakończenie sezonu że-
glarskiego rozpoczęło się zbiórką nad brzegiem jeziora, gdzie została 
uroczyście podniesiona bandera oraz były wybijane „szklanki” dzwo-
nem. Po przywitaniu wszystkich uczestników prezes Stowarzyszenia 
pod Żaglami Robert Nawrocki przedstawił działalność stowarzyszenia 
w 2017 roku. Rok 2017 rozpoczęliśmy od otrzymania nagrody, która 
została nam wręczona w dniu  14 stycznia br. podczas Gali Plebiscytu 
Człowiek Roku 2016. Nasze stowarzyszenie otrzymało nagrodę: „Pro-
motor Turystyki 2016”, przyznaną przez Redakcję portalu turystycz-
nego PiastowskaKorona.pl – Turystykalokalna.pl.  Nagroda ta została 
przyznana za promowanie i rozwój żeglarstwa w powiecie gnieźnień-
skim, ale też rajdów rowerowych oraz innych form czynnego spędza-
nia wolnego czasu, szczególnie działania kultywujące tradycje naro-
dowe oraz kształcące świadomość narodową i obywatelską. W dniach 
29.04.2017r., 27.05.2017r. i 18.06.2017r. odbyły się spływy kajakowe w 
ramach projektu „Cykl trzech spływów kajakowych po jeziorach Ostro-
wickim, Kamienieckim  i Popielewskim na terenie gminy Trzemesz-
no”. Spływy były dofinansowane przez Urząd Miasta w Trzemesznie 
w ramach projektu dla rozwoju sportu. W dniu 3 maja 2017 r. odbyło 
się uroczyste otwarcie „Sezonu Żeglarskiego 2017”. Uroczystość od-
była się nad Jeziorem Popielewskim w Trzemesznie na przystani obok 
Rybakówki. Kolejny projekt realizowaliśmy z myślą o zbliżających 
się wakacjach letnich. Nasze stowarzyszenie wraz z harcerzami ZHP 
Hufiec Trzemeszno rozpoczęło na terenie gminy Trzemeszno akcję 
edukacyjną „Bezpieczna Woda”, gdzie w szkołach podstawowych i 
gimnazjach przeprowadziliśmy spotkania z uczniami i uczyliśmy ich 
jak bezpiecznie zachowywać się nad wodą. W dniu 13 maja br. zorga-
nizowaliśmy rajd rowerowy „Rowerowo na Szlaku Piastowskim”. Rajd 
został zorganizowany w ramach II Weekendu na Szlaku Piastowskim 
oraz dotacji otrzymanej z Gminy Trzemeszno w ramach zadania pu-
blicznego pn.: „Rajd rowerowy z historią w tle”. Kolejny rajd zorga-
nizowaliśmy w dniu 10.06.2017r. pn. „Śladami epoki napoleońskiej w 
Trzemesznie i okolicy”. Rajd był finansowany ze środków otrzymanych 
z Gminy Trzemeszno w ramach zadania publicznego „Kultury, sztuki, 
ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”.  Ponadto zorganizo-
waliśmy nad Jeziorem Popielewskim w Trzemesznie rejsy żeglarskie na 
jachtach okrytopokładowych typu Omega i Zefir dla 44 SH Krzemień 
zastępy Agat i Konieczny z Gniezna. W dniu 24 czerwca br., członko-
wie i sympatycy naszego stowarzyszenia kolejny raz uczestniczyli w 
spływie kajakowym po Kanale Bydgoskim i rzece Brdzie oraz brali 
udział w paradzie jednostek pływających w VII Bydgoskim Festiwa-
lu Wodnym „Ster na Bydgoszcz”. W dniach 2 lipca, 6 sierpnia oraz 3 
września br. realizowaliśmy projekt „ABC pod Żaglami” nad Jeziorem 
Popielewskim . Projekt był skierowany dla mieszkańców naszej gminy 
i jego głównym celem, było zapoznanie uczestników z podstawowy-
mi zasadami żeglowania jak i podniesienie świadomości mieszkań-
ców miasta i gminy Trzemeszno na temat bezpiecznych zachowań nad 
wodą, w wodzie i na wodzie i popularyzacja tych zachowań. Projekt był 
współfinansowany ze środków Gminy Trzemeszno w ramach zadania 
publicznego „Wspieranie rozwoju sportu na terenie gminy Trzemeszno 
w 2017 r.” Braliśmy udział w projekcie „Spływ kajakowy”, który zor-
ganizowała fundacja „Nasza wieś” z Trzemżala. Po raz kolejny uczest-
niczyliśmy w festynie rodzinnym w Kamieńcu z okazji 295 rocznicy 
rozpoczęcia budowy Kościoła p.w. św. Jakuba Większego, gdzie uczest-
nicy festynu mogli pożeglować po Jeziorze Kamienieckim. W dniu 
20.08.2017r. członkowie stowarzyszenia i jego sympatycy wzięli udział 
w rajdzie rowerowym do miejscowości Biskupin. Łączna długość rajdu 
wyniosła około 75 km. Podczas pikniku rodzinnego, który odbył się 
w Lubiniu nasze stowarzyszenie otrzymało specjalne podziękowania 
za zaangażowanie w organizacji festynów rodzinnych nad jeziorem 
Popielewskim i Kamienieckim przez Burmistrza Trzemeszna. Ponad-
to podczas festynu nad  jeziorem Kamienieckim  nasze stowarzyszenie 
uczestniczyło w zbiórce na podjazd wózka inwalidzkiego dla  Natalki, 
za które również otrzymaliśmy indywidualne podziękowanie. Jest to 
dla nas ogromny zaszczyt. Ponadto w dniach 9 września, 16 września 
oraz 23 września br.  realizowaliśmy kolejny nowy  projekt „Moja siła 
pod żaglami - kurs na samodzielność”. Mieliśmy przyjemność pływać 
z podopiecznymi z Zespołu Placówek Wsparcia Rodziny „Droga do 
Domu” w Trzemesznie, z podopiecznymi z Środowiskowego Domu Sa-
mopomocy w Trzemesznie oraz z podopiecznymi z  Placówki Wsparcia 
Dziennego w Trzemesznie. Projekt był dofinansowany ze środków Pro-
gramu „Działaj Lokalnie X” Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolno-
ści realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz 
Ośrodek Działaj Lokalnie Stowarzyszenie Światowid. 

Po krótkim streszczeniu działalności stowarzyszenia zostały złożone 
podziękowania wszystkim uczestnikom za aktywny udział i zaanga-
żowanie w działalność stowarzyszenia.  Po czym uczestnicy spotkania 
zostali zapoznani z planami uporządkowania terenu nad brzegiem Je-
ziora Popielewskiego w Trzemesznie i przygotowaniem go pod przy-
stań żeglarską. W tym miejscu podziękowaliśmy Panu Marianowi Mar-
ciniakowi za otwartość i możliwość przygotowania przystani na terenie 
Gospodarstwa Rybackiego. Po zrobieniu sobie wspólnego zdjęcia, na-
stąpiło uroczyste opuszczenie bandery i wybijanie „szklanek”, po czym 
uczestnicy wspólnie biesiadowali przy ognisku, śpiewali szanty i roz-
mawiali o planach na przyszły rok. Tym samym sezon żeglarski 2017 r. 
został zamknięty.

Zakończenie sezonu żeglarskiego 2017
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Dzień Ziemniaka
16 października o godzinie 16:30 klasa 2 c wybrała się do Lu-

binia, aby świętować Dzień Ziemniaka. Uczniowie wraz rodzi-
cami piekli tam ziemniaki, a na rozgrzanym, płonącym drewnie  
smażyli kiełbaski nad ogniem. Zanim ognisko rozpaliło się na 
dobre niektórzy uczniowie uczestniczyli w  wymyślonych przez 
p. Aldonę Siwińską konkursach. Były to m. in. zamiatanie, rzut 
ziemniakiem i jeszcze kilka innych. Na zwycięzców czekały 
słodkie nagrody- cukierki. Później, gdy zostało jeszcze trochę 
czasu na zabawę, niektórzy grali w siatkówkę, a inni w piłkę noż-
ną. Większość jednak siedziała przy ognisku, słuchając muzyki.

Dzień Edukacji Narodowej w towarzystwie bogów olimpijskich
13 października o godzinie 16.00 w auli Zespołu Szkół Ogólno-

kształcących i Zawodowych gimnazjaliści z chóru „Kantata” oraz 
członkowie  koła teatralnego „Cztery żywioły” przygotowani przez 
p. A. Siwińską i p. K. Wesołowską przedstawili wszystkim pra-
cownikom trzemeszeńskiego gimnazjum  spektakl  p.t. „Olimp”. 
To  przedstawienie w humorystyczny sposób  opowiadało  o  wa-
dach i zaletach zawodu nauczyciela. Było ono także podziękowa-
niem dla wszystkich nauczycieli i innych pracowników szkoły  za 
trud i pracę, jakie wkładają w kształcenie i wychowywanie mło-
dego pokolenia. Na zakończenie uroczystości przedstawiciele Sa-
morządu Uczniowskiego złożyli wszystkim serdeczne życzenia z 
okazji święta i obdarowali pamiątkowymi medalami „Nauczyciel 
na medal”. Przedstawienie „Olimp” zaprezentowano także 14.10. w 
restauracji „Pietrak”, gdzie odbywała się uroczystość dla członków 
Związku Nauczycielstwa Polskiego. 

Z wizytą u „Tygrysków”
Uczniowie klasy 3 B wraz z wychowawcą, w ramach zapo-

znawania się z tajnikami pracy w różnych zawodach, udali się 
do Przedszkola nr 1 „Chatka Puchatka”, aby dowiedzieć się, na 
czym polega praca nauczyciela przedszkola. Uczestniczyli tam 
razem z przedszkolakami z grupy Tygrysków w zajęciach  z mu-
zyki, rytmiki, plastyki, języka angielskiego, logopedii i ekologii 
przygotowanych przez panie B. Nitkę, A. Świderską, M. Domie-
racką, M. Wegner, H. Jagodzińską. Aby pracować jako nauczy-
ciel przedszkola, nie wystarczy ukończyć tylko studia pedago-
giczne na kierunku edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. 
Trzeba dokształcać się cały czas w różnych dziedzinach, ponie-
waż dzieci w tym wieku mają mnóstwo pytań i energii, o czym 
przekonali się gimnazjaliści. Wspólna nauka i zabawa były bar-
dzo przyjemne, ale uświadomiły uczniom, że należy być bardzo 
cierpliwym, spokojnym, wyrozumiałym, energicznym, a przede 
wszystkim mieć „oczy wokół głowy”.

Nagrodzeni nauczyciele
Dnia 20 października br. Wicewojewoda Wielkopolski Marle-

na Maląg i Wielkopolski Kurator Oświaty Elżbieta Leszczyńska 

wręczyły wielkopolskim nauczycielom odznaczenia państwowe: 
Krzyże Zasługi i Medale za Długoletnią Służbę oraz Medale Ko-
misji Edukacji Narodowej. Uroczystość odbyła się w Sali Sesyj-
nej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

Wśród wyróżnionych Medalem Komisji Edukacji Narodowej 
za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, w szczegól-
ności w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej i 
opiekuńczej, twórczości dla dzieci i młodzieży oraz kształcenia i 
doskonalenia nauczycieli znalazło się trzech pracowników Gim-
nazjum w Trzemesznie – p. Justyna Stankowska, p. Marzena 
Stankowska oraz p. Kamila Wesołowska.

Pamiętamy o … 
„Zapal znicz pamięci” to wspólna akcja Instytutu Pamięci Na-

rodowej, a także Radia Poznań, Radia Plus, Radia Łódź, Polskie-
go Radia Katowice i Polskiego Radia Pik. Przedsięwzięcie objął 
swoim patronatem prezydent Andrzej Duda. W ramach tego wy-
darzenia zapalane są znicze w miejscach niemieckich zbrodni z 
czasów II wojny światowej.

W sobotę 21 października wspólnie z przedstawicielami 
uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych, de-
legacja Gimnazjum w Trzemesznie udała się do Niewolna, gdzie 
zapaliła znicze przy obelisku w miejscu kaźni obrońców Nie-
wolna i Trzemeszna z 1939 roku, a także przy pomniku upamięt-
niającym tychże bohaterów. Następnie udano się do Kocinia, 
gdzie uczczono pamięć 27 Polaków rozstrzelanych tam, w dniu 
5 października 1939 roku. W niedzielę znicze zapalono między 
innymi na zbiorowej mogile ofiar II wojny światowej na trzeme-
szeńkim cmentarzu.

Natomiast  w ostatnim tygodniu października samorząd 
uczniowski przeprowadził ogólnoszkolną zbiórkę zniczy. Zosta-
ły one następnie ozdobione stosownymi etykietami i zapalone na 
grobach zmarłych pracowników szkoły oraz na mogiłach boha-
terów zasłużonych dla ziemi trzemeszeńskiej. Członkom S.U. w 
przeprowadzeniu akcji pomogli uczniowie klasy 2 A i 2 C pod 
opieką p. Przemysława Woźnego.

Redakcja: J. Durlak, K. Lis, M. Wiśniewski; opiekun I. Ła-
niecka –v. Gierschewski
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Wycieczka do Warszawy i Niepokalanowa
Uczniowie naszej szkoły z klas II – VII wraz z opiekunami uczestni-

czyli w  wycieczce do Warszawy i Niepokalanowa. 
Pierwszego dnia zwiedziliśmy Zamek Królewski, Stare Miasto, Kra-

kowskie Przedmieście, Grób Nieznanego Żołnierza i Łazienki Kró-
lewskie. Następnego ranka rozpoczęliśmy wędrówkę po Warszawie od 
wizyty na Stadionie Narodowym, skąd metrem pojechaliśmy do Pałacu 
Kultury i Nauki. Później udaliśmy się do Muzeum Błogosławionego 
Księdza Jerzego Popiełuszki. Po południu dodarliśmy do Niepokalano-
wa – tutaj zwiedzaliśmy Muzeum św. Maksymiliana Kolbego, ogląda-
liśmy Panoramę Tysiąclecia i uczestniczyliśmy we  mszy św. w Bazyli-
ce NMP Niepokalanej Wszechpośredniczki Łask. 

                                                                                                                 
„ Mój ulubiony nauczyciel ”

Z okazji Święta Edukacji Narodowej w świetlicy szkolnej zorganizo-
wano konkurs plastyczny pt. „ Mój ulubiony nauczyciel ” przeznaczo-
ny dla klas 0-III. Młodzi artyści wykonali prace dowolną techniką. W 
konkursie wzięło udział trzydzieścioro troje uczniów. 

Komisja konkursowa wyróżniła następujące „dzieła”:
Oddział przedszkolny
I miejsce- Mikołaj Skoczylas
wyróżnienie- Michał Kuśnierz
Klasa pierwsza
I miejsce- Julka Jagła (I d)
wyróżnienie- Kaja Siwa (I a)
Klasa druga
I miejsce- Krystian Maciejewski (II b) 
Klasa trzecia
I miejsce- Kinga Kachniarz (III f)
wyróżnienie- Radek Majchrzak (III d)

Mistrzostwa w unihokeju
30 października w  naszej szkole rozegrano Mistrzostwa Miasta i 

Gminy Trzemeszno w unihokeju dziewcząt i chłopców. W zawodach 
wzięły udział  trzy  szkoły:  SP1, SP2 i SP Kruchowo. Rozgrywki  to-
czyły się systemem ”każdy z każdym”. 

Wyniki meczów:
• Dziewczęta: SP2  -  SP Kruchowo  0 : 7
SP1 – SP2 8 : 0 
SP1 – SP Kruchowo  1 : 1
• Chłopcy: SP2  -  SP Kruchowo  0 : 3
SP1 – SP2 5 : 0 
SP1 – SP Kruchowo  1 : 1
Reprezentacja naszej szkoły zajęła I miejsce kwalifikując się do roz-

grywek podrejonowych, które odbyły się dnia następnego tj. 31 paź-
dziernika w Łubowie. Tam zmierzyliśmy się z zespołami ze Szczytnik 
Duchownych oraz Łubowa. 

Wyniki meczów:
• Dziewczęta: SP Szczytniki  -  SP Łubowo  1 : 9
SP1 Trzemeszno – SP Szczytniki   8 : 2 
SP1 Trzemeszno – SP Łubowo   1 : 5
• Chłopcy: SP Szczytniki  -  SP Łubowo 3 : 9
SP1 Trzemeszno – SP Szczytniki 2 : 5 
SP1 Trzemeszno – SP Łubowo  0 : 8
Do rozgrywek  powiatowych zakwalifikowało się Łubowo. Nato-

miast nasze dziewczęta zajęły drugie miejsce, a chłopcy trzecie.
Składy reprezentacji w unihokeju: Marcelina Kachniarz,ZofiaMiku-

ła, Wiktoria Kostka, Agata Hęś, Anastazja Wikaryczak, Oliwia Rożek, 
Dominika Piotrowska, Marta Komisarek, Paulina Grupa, 

Fryderyk Antas, Kamil Sydorowicz, Paweł Wójkowski, Jakub Zawa-
da, Patryk Bombel, Mikołaj Brończyk, Adam Gołębiowski, Mateusz 
Wesołowski, Antoni Chudziński, Mateusz Linnety, Damian Gajos.

Sztafetowe  Biegi Przełajowe
Na Stadionie Miejskim w Trzemesznie odbyły się Powiatowe Mi-

strzostwa w Sztafetowych Biegach Przełajowych. Naszą szkołę repre-
zentowały: 

• w sztafecie  dziewcząt  –  Zofia Wekwerth, Wiktoria Nowicka, Mar-
celina Ciesielska, Paulina Maryjańska, Oliwia Socha, Marta Komisa-
rek, Agata Hęś, Dominika Oleksy 

• w sztafecie  chłopców  –  Kamil Sydorowicz, Adam Gołębiowski, 
Eryk Wilkowski, Jakub Czekalski, Fryderyk Antas, Kacper Górny, Mi-
kołaj Czarnecki, Patryk Bombel.

W kategorii  „2005 i młodsi” udział wzięło łącznie 20 drużyn chłop-
ców i dziewcząt. Każda z nich musiała pokonać trasę 800 m x 8. Wśród 
dziewcząt najlepszą okazała się SP nr  12  w Gnieźnie.  Spośród drużyn 
chłopięcych najszybsza była drużyna SP im. Lotnictwa Polskiego w 
Witkowie.

Nasze reprezentacje  zdobyły:  IV miejsce  -  dziewczęta;  VI miejsce  
-  chłopcy.

Wiadomości zebrał szkolny  zespół  redakcyjny:
Zosia Wekwerth, Julia Kaliniak, Jacek Kierczyński,

Foto. p. K. Kulik, p. W. Chojnacka

Trzemżal nagrodzony jako aktywna wieś!
W niedzielę 29 października 2017 r. w Sali widowiskowej w Łek-
nie koło Wągrowca odbyło się kolejne z cyklu spotkań „Liderzy 
Wielkopolskiej Odnowy Wsi”.
Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Gra-
bowski podziękował za dotychczasowy wkład pracy w odnowę 
wsi i uhonorował najaktywniejsze sołectwa uczestniczące w pro-
gramie „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 – 2020”.
Nagrody pieniężne w wysokości 3 tys. zł oraz pamiątkowe dy-
plomy dla laureatów konkursu „Aktywna Wieś Wielkopolska” 
trafiły do 8 sołectw. W tym gronie znalazło się również sołectwo 
Trzemżal z liderem Grupy Odnowy Wsi Panią Eleonorą Mądrą.

Nowy chodnik na alei Ks. Marcelego Kowalskiego
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