
W dniu 8 września mieszkańcy gminy Trzemeszno uczcili  
w Niewolnie pamięć tragicznego września 1939 roku.

Rozpoczęcie uroczystości odbyło się przy Pomniku w Niewolnie, 
gdzie w 78. rocznicę bohaterskiej obrony Trzemeszna oddano hołd 
pomordowanym tutaj Polakom. Pomnik w Niewolnie to miejsce 
symbol, przedstawia orła wzbijającego się do lotu. Pomnik został 
wzniesiony z inicjatywy mieszkańców jako pierwszy w Gminie 
Trzemeszno i odsłonięty 9 września 1945 r. Upamiętnia 19 obroń-
ców Niewolna i Trzemeszna, rozstrzelanych 10 września 1939 r.  
w Niewolnie przez okupanta niemieckiego.

Podczas uroczystości zatrzymano się także przy obelisku upa-
miętniającym pomordowanych w 1939 roku mieszkańców Nie-
wolna przez hitlerowskich najeźdźców. Pomnik został wzniesiony 
w 2015 roku z inicjatywy mieszkańców i rodzin pomordowanych  
w miejscu, gdzie Niemcy rozstrzelali 9-ciu Polaków,  w tym  
6 mieszkańców Niewolna. Kulminacyjnym momentem uroczysto-
ści było odsłonięcie tablicy poświęconej patronowi Izby pamięci  

w Niewolnie  - Panu Henrykowi Wrzeszczyńskiemu - humaniście, 
pedagogowi i patriocie, człowiekowi którego tragiczne doświadcze-
nia wojenne stały się życiowym powołaniem świadczenia prawdy  
o okrucieństwie wojny.

W uroczystości udział wzięli: wicestarosta Jerzy Berlik, dele-
gacja z Muzeum Stutthof w Sztutowie, Pan Eugeniusz Śliwiński 
- więzień obozu koncentracyjnego Mauthausen-Gusen, władze sa-
morządowe gminy Trzemeszno, członkowie rodziny Pana Henryka 
Wrzeszczyńskiego, ks. Prałata Piotr Kotowski, kombatanci, byli 
chórzyści chóru im. Feliksa Nowowiejskiego, członkowie Gminne-
go Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Trzemesznie, 
dyrektorzy szkół oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych, 
członkowie rodzin pomordowanych mieszkańców Niewolna, soł-
tys i Rada Sołecka sołectwa Niewolno, poczty sztandarowe oraz 
mieszkańcy Niewolna i Gminy Trzemeszno.

Edyta Kubiak

Pamięci tragicznego września 1939 roku
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HENRYK WRZESZCZYŃSKI (1904 - 1979)
Założyciel i opiekun Izby Pamięci w Niewolnie, więzień obo-
zów koncentracyjnych Dachau, Mauthausen-Gusen, humanista, 
pedagog i kompozytor, dyrygent Koła Śpiewaczego im. Feliksa 
Nowowiejskiego w Trzemesznie. Urodził się 10 sierpnia 1904 
roku w Krotoszynie. Jako harcerz uczestniczył w Powsta-
niu Wielkopolskim. Od 1925 roku był  kierownikiem szkoły 
podstawowej w Kamieńcu, a po wojnie przez wiele lat kierował 
szkołą w Niewolnie. Jako polski nauczyciel muzyki został  
w 1940 roku aresztowany przez Niemców i osadzony, najpierw 
w obozie w Szczeglinie, a później w obozach koncentracyjnych 
Dachau i Mauthausen-Gusen (1940-1945). Z niewoli powrócił 
w maju 1945 roku i zaraz z wielkim zapałem przystąpił do pra-
cy i działalność społecznej. Był człowiekiem bardzo aktywnym 
i prawym, niezwykle wrażliwym i życzliwym dla ludzi. swoją 
pasję oraz zamiłowanie do muzyki i spiewu realizował jako 
kompozytor i dyrygent Koła Śpiewaczego im. Feliksa Nowo-
wiejskiego w Trzemesznie (od 1956 roku). Napisał wiele pieśni 
i utworów, a ważne miejsce w tej twórczości stanowiła tematy-
ka obozowa; podczas koncertu w 1965 roku, zespół wykonał  
15 pieśni powstałych w Gusen, czcząc pamięć poległych 
kolegów. Był też długoletnim radnym rady narodowej. Dziełem 
życia H. Wrzeszczyńskiego było założenie w 1968 roku Izby 
Pamięci Narodowej w Niewolnie, której przez wiele lat był 
opiekunem dając świadectwo pamięci o martyrologii narodu 
polskiego. Zmarł 20 kwietnia 1979 roku. Nagrobek na cmenta-
rzu w Trzemesznie pełen jest symboliki obozowej: granitowe 
kostki upamiętniają morderczą pracę w kamieniołomach Gu-
sen, drut kolczasty nawiązuje do pięcioletniej niewoli  
a zakratowane krzyżem okno - to symbol wiary, której strzegł  
i która pozwoliła mu przetrwać.

 IZBA PAMIĘCI W NIEWOLNIE
Została założona w 1968 roku przez Henryka Wrzeszczyń-
skiego. Podstawą wystawy były unikatowe obozowe pamiątki 
przywiezione przez Henryka Wrzeszczyńskiego oraz jego kole-
gów z niewoli. Część historyczna ekspozycji dotyczyła historii 
Polski, jej cennymi eksponatami były sztandary, mundury, 
fragmenty broni, fotografie i mapy. Ponadto część zbiorów 
poświęcona była chórowi im. Feliksa Nowowiejskiego, który 
koncertował z cyklem pieśni i wierszy obozowych.
Pod koniec 2006 roku, ze środków Rady Ochrony Pamięci 
Walk i Męczeństwa w Warszawie przeprowadzono remont pod-
dasza Izby, w którym następnie Muzeum Stutthof w Sztutowie 
zorganizowało profesjonalną wystawę (2009 rok). Obecnie jest 
to stała ekspozycja Muzeum Stutthof w Sztutowie dokumentu-
jąca losy Henryka Wrzeszczyńskiego i innych więźniów obozu 
Mauthausen-Gusen. Wystawa został zrealizowana w oparciu 
o zbiory Rodziny pana Henryka Wrzeszczyńskiego i Muzeum 
Stutthof.
Społecznym opiekunem Izby Pamięci jest pani Krystyna 
Giemza - córka Pana Henryka Wrzeszczyńskiego.

W dniu 12.09.2017 r. odbyło się pierwsze spotkanie otwarte z 
mieszkańcami w ramach konsultacji społecznych „Zrób z nami 
plan”, mających na celu sporządzenie miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego części miasta Trzemeszna położonego w 
sąsiedztwie Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Kilińskiego, pomię-
dzy: ul. Szkolną, ul. Kochanowskiego oraz miejską oczyszczalnią 
ścieków.

Na wstępie Wiceburmistrz Dariusz Jankowski przestawił założe-
nia i cel projektu „Zrób z nami plan” oraz programu „Przestrzeń dla 
partycypacji”, skład powołanego zespołu oraz procedurę uchwala-
nia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Następ-
nie spotkanie poprowadziła moderator p. Ilona Borowska. W pierw-
szej kolejności projektanci z JAGABUDEX z Poznania p. Andrzej 
Jagucki i Sebastian Woźniak przedstawili wstępną koncepcję mpzp, 
omawiając rodzaj terenu, powierzchnię, strukturę gruntów, rodzaj 
zabudowy, prawo własności, strefy podległe ochronie konserwator-
skiej oraz założenia i wytyczne planu. W dalszej części spotkania 
mieszkańcy okolicznych terenów sąsiadujących z omawianym tere-
nem wyrazili swoją dezaprobatę do planu utworzenia nowej drogi w 
kierunku miejskiej oczyszczalni ścieków, która według nich będzie 
alternatywną drogą dla pojazdów asenizacyjnych, wnioskując o jej 
usunięcie. W zamian zaproponowano inne rozwiązania, jak: budo-
wa bezpiecznego chodnika z barierkami dla dzieci dochodzących 
do szkoły, budowa parkingu oraz zatoczki autobusowej przy szkole. 
Co do samego terenu, który jest przedmiotem planu, mieszkańcy 
zaproponowali wybudowanie sali gimnastycznej dla SP nr 1 oraz 
utworzenie zielonych ścieżek edukacyjnych. Projektanci oraz Prze-
wodniczący Zespołu poinformowali zgromadzonych, że przedsta-
wiony dziś projekt jest tylko wstępna koncepcją, która będzie mogła 
być modyfikowana. Dzisiejsze spotkanie oraz planowane tzw. Mo-
bilne Punkty Konsultacyjne mają na celu zebranie uwag mieszkań-
ców i w konsekwencji opracowanie miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego dla przedmiotowego terenu wspólnie przez 
władze gminy oraz społeczeństwo.

Pierwsze spotkanie z mieszkańcami  
w ramach projektu „Zrób z nami plan”
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W sobotę 9 września została otwarta wystawa zdjęć Trzemeszna  
z lat 60. i 70. ubiegłego wieku autorstwa Zygmunta Stachowiaka. 
Na prezentowanych zdjęciach można zobaczyć życie codzienne 
naszego miasta. Zygmunt Stachowiak od najmłodszych lat fotogra-
fował zarówno najbliższych, rodzinę, kolegów, jak i samo miasto.  
To piękne świadectwo czasów minionych. Zdjęcia pokazują 
zmiany jakie zaszły w krajobrazie miasta. Chyba najczęściej 
pojawiającym się na zdjęciach obiektem jest nieistniejący już 
kościół ewangelicki. Jego strzelista wieża była w tamtych czasach 
wyraźnym elementem pejzażu. Zdjęcia prezentowane na wystawie 
zostały zeskanowane, opracowane i przygotowane do druku przez 
Marcelego Koniecznego. Dom Kultury w Trzemesznie dziękuje 
Panu Zygmuntowi za możliwość pokazania tych wyjątkowych 
fotografii.

To był piękny wieczór w DK – muzycznie okraszony przez AQuar-
tet i wzbogacony błyskotliwym słowem przez konferansjera Witol-
da Pelkę. „Od ABBY do QUEEN” to muzyczna podróż przez lata 
60. i 70. Licznie zgromadzona publiczność wysłuchała przebojów  
z dawnych lat w aranżacji na kwartet smyczkowy. Było przepięk-
nie.  Koncert z cyklu „Caffe kultura” odbył się w sobotę 9 września 
w trzemeszeńskim Domu Kultury.

Od Abby do Queen i koncert z cyklu „Cafe kultura” 
w Trzemeszeńskim Domu Kultury

Trzemeszno z dawnych lat - wystawa  
w Trzemeszeńskim Domu Kultury

KOSYNIER | Biuletyn Informacyjny Gminy Trzemeszno | wrzesień 2017 3



W sobotę 30 września Dom Kultury w Trzemesznie zorganizował 
„ŚWIĘTO LATAWCA”. W dwudniowych warsztatach latawcowych 
zorganizowanych przez Marcelego Koniecznego w trzemeszeńskim 
DK uczestniczyło ponad 20 uczestników. Na boisku Szkoły Podsta-
wowej nr 1 w Trzemesznie kilkudziesięciu uczestników puszczało 
latawce, te tzw „sklepowe” oraz własnoręcznie zbudowane i poma-
lowane m.in. w trakcie zajęć latawcowych w DK. Do jury konkursu 
na najpiękniejszy latawiec zaprosiliśmy: p. Marię Michalską, p. Ra-
domira Laskowskiego i p. Wiesława Deliktę. Jury wybrało 4 prace:

I miejsce - Antonina Matela
II miejsce - Bartłomiej Joszcz
III miejsce - Maja, Martyna i Jaś Tarłowscy
III miejsce - Julia Kapela.
Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe gadżety: plany lekcji 

i magnesy.
W oczekiwaniu na wiatr (a trzeba było czekać) można było napić 

się gorącej herbaty i upiec nad ogniskiem kiełbaskę, a nad wszyst-
kim czuwała Pani Monika Wegner.

Dziękujemy wszystkim za piękne sobotnie przedpołudnie, wspól-
na zabawę i obecność.

Dziękujemy również Pani Ewie Balcerzak Dyrektor Szkoły nr 1 
w Trzemesznie za udostępnienie boiska szkolnego.

We wrześniu dzięki uprzejmości Stowarzyszenia Pod Żaglami 
braliśmy udział w spotkaniu nad Jeziorem Popielewskim w ra-
mach projektu „Moja siła pod żaglami - kurs na samodzielność”. 
Mieliśmy okazję popływać, oczywiście w pełni zabezpieczeni, 
żaglówkami różnego typu. Po rejsach przyszedł czas na ciepły 
poczęstunek przy ognisku. Pogoda była idealna, więc mogliśmy 
podziwiać cudowne widoku. Serdecznie dziękujemy Stowarzy-
szeniu za świetną organizację, pomoc i cierpliwość.

Również we wrześniu odbył się u nas długo wyczekiwany VII 
Turniej Mini Piłki Nożnej. Na ten sportowy dzień zjechali się za-
wodnicy z dwóch zaprzyjaźnionych ośrodków. Walka była zacię-
ta, padło mnóstwo goli, chłopcy na boisku dali z siebie wszystko. 
Po całym dniu zmagań z małą przerwą na pyszny obiad i słodki 
poczęstunek ogłoszono zwycięzcę. To my wygraliśmy cały tur-
niej i tym samym obroniliśmy tytuł sprzed roku. Mimo zmęcze-
nia zarówno naszej drużyny jak i kibiców (doping był rewelacyj-
ny i głośny) świętowanie i wspominanie akcji oraz goli trwało 
cały tydzień.

Końcówka września przebiegła nam śpiewająco i tanecznie 
odbyły się bowiem dwie imprezy. Pierwszą był „Czar Par”, na 
który przyjechali zaproszeni goście. Jest to coroczna zabawa ta-
neczna o tematyce miłosnej. Bawiliśmy się wspólnie na dyskote-
ce z konkursami. Były zagadki filmowe i muzyka z dawnych lat.

Ostatnim wydarzeniem miesiąca było święto męskiej części 
naszego ośrodka, czyli Dzień Chłopaka. Nasze dziewczyny przy-
gotowały występ artystyczno-muzyczny: inscenizacje wierszy, 
pokaz taneczny i wspólne tańce. Na koniec otrzymali od nas za-
bawne upominki i przygotowane specjalnie na tę okazję desery.

Środowiskowy Dom Samopomocy informujeŚwięto latawca z Domem Kultury
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W piątek 8 września odbyło sie w Trzemeszeńskim Domu Kultu-
ry przedstawienie dla dzieci „Przygody świnek” w wykonaniu 
krakowskiego teatru KRAK-ART. Przygody świnek to żartobliwa 
i pouczająca historia o trzech małych świnkach, które próbowały 
zdać egzamin z samodzielności. W to bardzo śmieszne przedstawie-
nie z kolorową scenografią zaangażowane były dzieci, które stały 
się  współtwórcami spektaklu. Wesołe świnki zaprosiły dzieci do 
wspólnej zabawy.

Trzemeszeńska biblioteka włączyła się w ogólnopolską akcję spo-
łeczną „Narodowe Czytanie”. W tym roku Polacy w drodze głoso-
wania wybrali tytuł”Wesele” Stanisława Wyspiańskiego.

Wydarzenie rozpoczęło się 2 września o godz. 11.00 na skwerze 
im.: Hipolita Cegielskiego. Zaproszeni goście odczytali trzy ak-
ty”Wesela” z podziałem na role. W akcie 1 scenę 12 odczytali p. Ja-
nina Baranowska, polonistka z Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
i Zawodowych w Trzemesznie, która wcieliła się w postać Panny 
Młodej oraz p. Krzysztof Dereziński -Burmistrz Trzemeszna, któ-
ry odczytał rolę Pana Młodego. Następnie prowadząca p. Natalia 
Walter poprosiła o odczytanie sceny 16 aktu 3, w którym ponownie 
wystąpiła p. Baranowska jako Panna Młoda wraz z p. Sławomirem 
Peno - Przewodniczącym Rady Miejskiej, który wcielił się w po-
stać Poety. Ostatnią z wybranych scen odczytali: Dyrektor Zespołu 
Szkół w Kruchowie p. Jarosław Majewski, który wcielił się w postać 
Chochoła; kleryk Mateusz Śróda z Prymasowskiego Wyższego Se-
minarium Duchownego w Gnieźnie, który odczytał rolę Jaśka oraz 
pracownica biblioteki Judyta Talaga jako narrator.

Dom Kultury w Trzemesznie jako współorganizator przygotował  
program artystyczny w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca „Strze-
cha” pod kierownictwem Mariusza Zielińskiego, który jednocześnie 
nagłaśniał imprezę.

Narodowe czytanie „Wesela”Przedstawienie dla dzieci w DK
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23 września 2017 roku w restauracji Czeremcha wyznaczyli sobie 
spotkanie absolwenci szkoły podstawowej nr 1 im Jana Kilińskiego 
w Trzemesznie. Spotkali się po 43 latach od ukończeniu szkoły w 
roku 1974. Na spotkanie, przy wielkiej radości uczniów, przybyli 
wychowawcy, którzy w różnym okresie nauki, byli opiekunami 
klas. Swą obecnością zaszczycili spotkanie Pani Maria Tylman, 
Pani Krystyna Mikulska Borowiak, Pan Łucjan Wełniak.  Ucznio-
wie symbolicznymi kwiatkami i odśpiewaniem sto lat, podzięko-
wali wychowawcom za trud włożony w ich edukację. Uczestnicy 
chwilą ciszy uczcili pamięć tych wychowawców i uczniów, któ-
rych niestety nie ma już wśród nas. W czasie spotkania, delegacja 
uczniów udała się również do domu, do pierwszej wychowawczyni, 
do Pani Romany Lubińskiej, aby i jej podziękować za opiekę i wy-
chowanie w pierwszych klasach nauki. Wielu uczestników spotkało 
się dosłownie po 43 latach, nie kryli wielkiej radości, ale i chwilami 
wzruszenia z powodu ponownego spotkania po tylu latach. Wielu 
wzruszeń dostarczały przygotowane zdjęcia z okresu nauki, wspo-
mnień i dyskusji nie było końca. Spotkanie zakończyła wspólna za-
bawa uczestników spotkania. 

W spotkaniu udział wzięli:
Małgorzata Zebel, Magdalena Wielgosz, Andrzej Polanowski, 

Ryszard Zieliniacki, Maria Przybylska- Wierzbicka, Wiesława No-
sek- Nowak, Marek Koszalski, Iwona Półtorak- Nowak, Sylwester 
Nowicki, Marek Wąsik, Maria Górna- Wawrzyńska, Maria Ka-
mińska-Woźniak, Halina Cegiel, Bożena Wesołowska- Buczyń-
ska, Danuta Grzempczyńska-Tulibacka, Urszula Klukas- Białek, 
Dorota Walkowska, Wojciech Zachwieja, Wojciech Niklaus, Anna 
Muszyńska- Kubasik, Jarosław Majewski, Urszula Brzezińska- 
Polanowska, Mirosław Simoni, Jarosław Pawlak, Grzegorz Figaj, 
Eugeniusz Bartkowiak, Grzegorz Mądry, Elżbieta Dembowiak- 
Mądra, Zygmunt Dolata, Piotr Krerowicz, Anna Kowalczyk- Ma-
ciejewska, Maria Galińska- Podlas, Krystyna Siwa- Przepiórka, 
Tadeusz Brillowski. 

Organizatorami spotkania byli: Bożena Buczyńska, Anna Macie-
jewska, Małgorzata Zebel, Grzegorz Mądry.

Grzegorz Mądry

Spotkanie absolwentów Szkoły podstawowej nr 1  
w Trzemesznie z roku 1974

Dzień Przedszkolaka, to niewątpliwie jeden z tych dni w kalen-
darzu, na który dzieci z Przedszkola Misia Uszatka czekają  przez 
cały rok.  W środę 20 września wszystkie przedszkolaki przybyły 
do przedszkola wesołe i uśmiechnięte. Zabawa, tańce, śpiew i upo-
minki -  to tylko niektóre z atrakcji jakich doświadczyły dzieci w to 
szczególne dla nich święto. Przedszkolaki spotkały się w jednej z 
sal zajęć, aby wspólnie świętować Dzień Przedszkolaka. Na  scenie 
wystąpiły: „Króliczki”, „Motylki”, „Sowy”, „Wiewiórki”, „Żabki” 
i „Wróbelki”, prezentując wspaniałe wiersze i piosenki. Wszyscy  
wspólnie odśpiewali hymn przedszkolaka pt.: „Dzień przedszkola-
ka”. Następnie  pani dyrektor  L. Korzycka złożyła wszystkim dzie-
ciom życzenia. Życzyła:

- wszystkiego najlepszego;
- kolorowych snów;
- uśmiechu od ucha, do ucha;
- pięknych bajek na dobranoc;
- co dzień nowych przygód;
- butów siedmiomilowych;
- gwiazdki z nieba; 
- wspaniałych przyjaciół  i wszystkiego dobrego.
Były to życzenia szczególne, płynące z głębi serca, które zapa-

miętał każdy przedszkolak. Pani dyrektor  odczytała także fragment  
Listu od  Rzecznika Praw Dziecka, pana  M. Michalaka  …”Niech 
czas zabaw przedszkolnych zaszczepi w was na zawsze potrzebę 
bycia wielkim odkrywcą”… Także rodzice mogli zapoznać się z 
treścią Listu , gdyż został on umieszczony na tablicy, w holu przed-
szkola.  W dalszej części obchodów „Dnia Przedszkolaka” dzieci 
przemaszerowały  barwnym korowodem  ulicami miasta, przypo-
minając wszystkim mieszkańcom o swoim święcie.  Niosły kolo-
rowe balony, transparenty i  wesoło zachęcały wszystkich do świę-
towania. Po powrocie dzieci uczestniczyły w konkursach i grach 
zespołowych w salach zajęć. Nie zabrakło uśmiechu, radości  oraz 
słodkiego poczęstunku. Było bardzo wesoło i kolorowo. Przedszko-
laki przypomniały sobie również o swoich prawach – tak ważnych 
w życiu każdego człowieka ,   a także o   obowiązkach, czyli kodek-
sie dobrego zachowania się. Na zakończenie panie złożyły dzieciom 
życzenia i wręczyły pamiątkowe odznaki „Ogólnopolski Dzień 
Przedszkolaka”.  

Małgorzata Winiarska

Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka u Misia Uszatka

KOSYNIER | Biuletyn Informacyjny Gminy Trzemeszno | wrzesień 20176



• W dniach 1-3.09.2017 w Muzeum Ziemi Mogileńskiej w Chabsku 
odbył się urodzinowy biwak 8 DH ,,Odkrywcy” im. Vasco da 
Gamy z Trzemeszna, na który zostali zaproszeni harcerze  
z 3 Szczepu Harcerskiego ,,Feniks” im. Jana Kilińskiego. Uczest-
nicy biwaku integrowali się przez trzy dni, jednak najważniejsze 
wydarzenie miało miejsce w sobotę. To właśnie wtedy odbyły się  
9 urodziny ,,Odkrywców”. Podczas spotkania zostały wręczone 
trzy medale PRZYJACIÓŁ ,,ODKRYWCÓW”. Obdarowani nimi 
zostali Komendantka Hufca Trzemeszno hm. Stanisława Szymań-
ska, pwd. Damian Bojanowski oraz sam. Julia Figaj.  
To z pewnością było niezapomniane przeżycie.  Zajęcia przygo-
towali i przeprowadzili sam. Daria Skulska i wyw. Igor Kawka. 
Opiekunkami biwaku były pwd. Martyna i Paulina Kwiatkowskie.

• Dnia 5.09.2017 roku odbyła się I narada instruktorska w roku har-
cerskim 2017/2018, w czasie której omówiona została Harcerska 
Akcja Letnia’2017. W tym czasie odbyły się wycieczki zorganizo-
wane oraz dłuższe wyjazdy. Podczas spotkania omawiano także 
sprawy bieżące.

• 8.09.2017 roku miała miejsce uroczystość w Niewolnie. Honorowe 
warty wystawiono przy pomniku i obelisku. Najważniejszym wy-
darzeniem było odsłonięcie tablicy na budynku w którym znajduje 
się Izba Pamięci Narodowej i nadanie jej imienia Henryka Wrzesz-
czyńskiego. Prowadzącą była Komendantka Hufca Trzemeszno 
hm. Stanisława Szymańska. Uczestniczyli także Jakub Przybylski, 
członkowie 10 WDH ,,Polanie” im. Bolesława Chrobrego  
z Trzemeszna, Gromada Zuchowa i Drużyna Harcerska z Zespołu 
Szkół w Kruchowie (25 osób) z Marzeną Stojek-Kowalik, Kata-
rzyną Wiśniewską i Jarosławem Majewskim, Gromady Zuchowe 
ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Trzemesznie z Ewą Balcerzak, 
Maciejem Adamskim, Krystyną Kwaśniewską, Drużyna Harcer-
ska z Trzemżala.

• Dnia 15.09.2017 roku w Muzeum Ziemi Mogileńskiej w Chabsku 
odbyło się spotkanie mogileńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wie-
ku, podczas którego prelegentka Komendantka Hufca Trzemeszno 
hm. Stanisława Szymańska opowiedziała m.in. o historii powsta-
nia ZHP, strukturze i aktualnościach. Wśród zaproszonych gości 
znaleźli się Danuta i Mieczysław Chojeccy, Irena i Jerzy Karczew-
scy, Martyna i Paulina Kwiatkowskie oraz harcerze  
z 8 DH ,,Odkrywcy” im. Vasco da Gamy – Marcelina Ciesielska, 
Zofia Wekwerth, Agata Hęś, Amelia Judek, Oliwia Graffon, Patryk 
Sarnowski oraz 10 WDH ,,Polanie” im. Bolesława Chrobrego – 
Martyna Wekwerth, Jagna Jatczak, Dominika Szczudlik, Michali-
na Łabęcka, Natalia Nowak, Bartosz Filipek i Leon Ciesielski. 

• W dniach 15-16.09.2017 roku dla 10 WDH ,,Polanie” im. Bo-
lesława Chrobrego z Trzemeszna w Bieślinie odbył się biwak 
ogniskowy zorganizowany przez trop. Michalinę Łabęcką oraz 
sam. Martynę Wekwerth. W planach była gra wiejska, ogniskowe 
śpiewanki, nocne rozmowy. Plan udało się zrealizować w 100%.

• 20.09.2017 roku w 20 rocznicę powstania Harcerskiego Kręgu 
Seniorów Ziemi Trzemeszeńskiej w Ośrodku Wypoczynkowym 
,,Jutrzenka” w Gołąbkach odbyło się okolicznościowe spotkanie 
z udziałem m.in. Komendantki Hufca Trzemeszno hm. Stani-
sławy Szymańskiej, przewodniczącego Chorągwianej Komisji 
Historycznej – hm. Pawła Napieralskiego, delegacji Harcerskich 
Kręgów Seniorów z Mogilna, Gniezna, Słupcy, z-cy Burmistrza 
Trzemeszna Dariusza Jankowskiego, przewodniczącego Rady 
Miejskiej Sławomira Peno. Prowadzącym spotkanie był Komen-
dant Kręgu phm. Ireneusz Kasprzyk.

Tekst: Martyna Kwiatkowska
• 22 września 2017 roku odbył się zwiad terenowy na trasie Kamie-

niec-Rękawczyn-Słowikowo. Organizator – Komenda Hufca ZHP 
Trzemeszno, Komenda zwiadu: Stanisława Szymańska – Komen-
dantka Hufca, Włodzimierz Losik – z-ca komendantki, Danuta 
Chojecka, Helena Małolepsza. W hufcowym spotkaniu udział 
wzięły: Gromada Zuchowa i Drużyna Harcerska z Kruchowa, 
Drużyna Harcerska z Trzemżala, ,,Leśne Ludki” ze Szkoły Pod-
stawowej nr 1, ,,Przyjaciele Indian” ze Szkoły Podstawowej nr 2,  
8 Drużyna Harcerska ,,Odkrywcy”, 10 Drużyna Starszoharcerska 
,,Polanie” z Trzemeszna z opiekunami: Katarzyną Wiśniewską, 
Ewą Fel i Magdaleną Wiśniewską, Ewą Balcerzak i Maciejem 
Adamskim, Teresą Górną, Pauliną Kwiatkowską, Anną Hęś. Har-
cerski Krąg Seniorów reprezentowali Jerzy Karczewski i Jarosław 
Adamski. 
Kolejne etapy zwiadu:

• zbiórki reprezentacji drużyn przy ZSOiZ w Trzemesznie
• przejazd autokarami Trzemeszno-Kamieniec
• zwiad w Kamieńcu – w tym przybliżenie historii i współcze-

sności zabytkowego kościoła przez ks. proboszcza Jerzego 
Mostowskiego; wydanie drożdżówek i napoi

• przejście Kamieniec- obelisk ŚP. Piechowiaków przy jeziorze 
w Rękawczynie

• c.d wędrówki - dom w którym przebywał Jerzy Waldorff – 
Rękawczyn -> Słowikowo

• meta – teren rekreacyjny Sołectwa w Słowikowie k/szkoły 

Tu (przy ognisku) gry i zabawy integracyjne, konsumpcja gro-
chówki z bułką, wręczenie dyplomów uczestnictwa

• zakończenie w kręgu i pieśń ,,Bratnie słowo”
• powrót do domów (autokary)

P.S. Na trasie zwiadu do patroli Hufca Trzemeszno dołączyła 
grupa zuchów i harcerzy ze Szkoły Podstawowej w Słowikowie 
z opiekunami: Iloną Michalak, Julitą Szoszorek. Podziękowania 
kierujemy do P. Sołtys Bernardyny Rzyskiej i dyrektor szkoły 
Elżbiety Przybylskiej za udostępnienie terenu, za serdeczne nas 
przyjęcie. Łącznie było około 120 uczestników.

Tekst: Stanisława Szymańska
• 23 września 2017 roku  miał miejsce Zlot Hufca ZHP Mogilno z 

okazji 100-lecia Harcerstwa na Ziemi Mogileńskiej. Na spotkaniu 
pojawiła się także reprezentacja zaproszonych gości z Trzemeszna 
- Komendantka Hufca Trzemeszno hm. Stanisława Szymańska, 
Helena Małolepsza, Danuta Chojecka, Mieczysław Chojecki,  
z Harcerskiego Kręgu Seniorów – Ireneusz Kasprzyk, Edmund 
Szlacheta, Irena i Jerzy Karczewscy, Jarosław Adamski.

• 30 września 2017 roku odbyła się autokarowa wycieczka na trasie 
Gdynia – Sopot – Oliwa – Gdańsk – Westerplatte zorganizowana 
przez Komendantkę Hufca Trzemeszno hm. Stanisławę Szymań-
ską oraz jej z-cę Włodzimierza Losika -> który tę wycieczkę pro-
wadził. Udało się zebrać 50 uczestników, którzy przez cały dzień 
poznawali uroki Trójmiasta oraz Westerplatte. Udało się naprawdę 
dużo zobaczyć – molo i statki w Gdyni, molo w Sopocie, gdań-
ską starówkę oraz Bazylikę Mariacką w Gdańsku, Westerplatte. 
Całodzienna wyprawa na pewno na długi czas pozostanie w naszej 
pamięci.

Tekst: Martyna Kwiatkowska
Foto:
Paulina Kwiatkowska, Katarzyna Wiśniewska, Jerzy Karczewski

ZHP informuje
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ki”, „Zajączki”, „Koguciki”, „Kruczki” , „Uszatki”, „Króliczki”. 
Mali artyści byli  nagradzani gromkimi brawami. Podczas tego-
rocznego pikniku, przedstawiciele Rady Rodziców włączyli się do 
ogólnopolskiej akcji promującej głośne czytanie  i zaprezentowali 
utwór Jana Brzechwy pt.: „Pan Pomidor” . W dalszej części imprezy 
rozegrano  następujące konkurencje sportowe: „Zwinne ręce”- obie-
ranie ziemniaków  nożykami plastikowymi; „Kolorowe pojemniki” 
– rzut ziemniakiem do celu; „Sadzenie ziemniaków”- bieg z prze-
szkodami; „Podano do stołu”- bieg z ziemniakiem na tacy.  Dzięki 

sponsorom:  Pani Grażynie Semrau i Przedsiębiorstwu REMON-
DIS dzieci biorące udział w wybranych przez siebie konkurencjach 
otrzymywały słodkie niespodzianki, a rodzice specjalne wydanie 
Biuletymu  pt. „Brudne zabawy”.  Za okazane wsparcie bardzo ser-
decznie i gorąco dziękujemy. Podczas piątkowego pikniku   nie za-
brakło również konkurencji artystycznych. Dzieci wraz z rodzicami 
malowały plakat „Jesienią , jesienią sady się rumienią” oraz kon-
struowały kukiełki z warzyw i nieużytków „Na straganie”.   Dzieci 
wykazały się ogromnymi  zdolnościami  malarskimi  i konstruk-
cyjnymi. Jesienne prace prezentują się wspaniale w holu i szatni 
przedszkolnej. Jesienny piknik okazał się świetną okazją do zainau-
gurowania kącika „Gier planszowych”, który stworzyła pani Justy-
na Kubalewska. Zarówno mali, jak i troszeczkę więksi uczestnicy 
jesiennego spotkania, przystąpili do rozgrywek. Natomiast  małe 
„modelki” przechodziły metamorfozę fryzury, pod okiem Pani Kasi 
Lange  i Angeliki Mroczkowskiej. Po raz drugi  rozegrano mecz 
„Dwa ognie” pomiędzy przedstawicielami Rady Rodziców i Rady  
Pedagogicznej.   Wszystkie konkurencje cieszyły się ogromną popu-
larnością. Nie liczyło się zwycięstwo tylko wspólna, dobra zabawa.    
Podczas pikniku wszyscy częstowali się przepysznymi  kiełbaskami 
z grilla przygotowanymi przez przedstawicieli Rady Rodziców. Im-
preza była bardzo udana, zarówno dzieci jak i Rodzice  wracali do 
domów zadowoleni,  uśmiechnięci i szczęśliwi.         

Małgorzata Winiarska.      

Stowarzyszenie Wędkarskie „Złoty Lin” w dniu 30.09.2017 r. na 
świetlicy wiejskiej w Niewolnie podsumowało sezon wędkarski 2017. 
W spotkaniu uczestniczyli:
• Wicestarosta Powiatu Gnieźnieńskiego pana Jerzy Berlik;
• Dyrektor wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w 

Gnieźnie pani Magdalena Musiałowicz;
• Dyrektor wydziału Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Starostwa 

Powiatowego w Gnieźnie pan Marcin Makohoński;
• Przewodniczący Rady Miejskiej pan Sławomir Peno;
• Prezesa Gospodarstwa Rybackiego Łysinin pan Henryk Sobolewski;
• Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Trzemesznie pan Mariusz 

Kowalczyk;
• Sołtys wsi Niewolno pan Łukasz Zalewski;
• Panowie sędziowie: Zdzisław Spychalski, Przemysław Bartz i An-

drzej Górny;
• Panie, które dbały przez cały sezon o żołądek zawodników: Magda-

lena Zakrzewska, Elżbieta Pawlaczyk, Małgorzata Lisiecka oraz  Jo-
anna Lisiecka.

PODSUMOWANIE SEZONU 2017  Stowarzyszenie w sezonie 2017 
zorganizowało 11 zawodów wędkarskich, w tym zawody wędkarskie 
i piknik z okazji Dnia  Dziecka, łącznie uczestniczyło w nich 
362 zawodników- w tym 87 dzieci, 10 kobiet oraz 265 seniorów. 
W naszych zawodach uczestniczyły osoby z Poznania, Janowca 
Wielkopolskiego, Żnina, Gniezna, Mogilna, Inowrocławia, Orchowa, 
Skubarczewa oraz mieszkańcy gminy Trzemeszno.  Stowarzyszanie 
organizowało także charytatywne spławikowe zawody wędkarskie dla 

Podsumowanie sezonu wędkarskiego 2017 przez 
Stowarzyszenie wędkarskie ZŁOTY LIN

W piątek 29 września  2017r. odbył się w Przedszkolu Nr2 im. 
Misia Uszatka  w Trzemesznie,  jesienny piknik rodzinny „Święto 
pieczonego ziemniaka”, którego głównym celem było: 
- promowanie aktywności dzieci w konkursach i zabawach sporto-
wych;
-  stymulowanie pozytywnych zachowań społecznych interakcji 
współpracy pomiędzy  dziećmi starszymi i młodszymi;
-  podkreślanie znaczenia uczestnictwa wysiłku i satysfakcji bar-
dziej niż zwycięstwa;
- wykazywanie się pomysłowością oraz twórczym działaniem;
- zintegrowanie rodziców i dzieci poprzez wspólną zabawę;
- rozbudzanie zainteresowania dzieci „grami planszowymi”;
- dbanie relaks, dobre samopoczucie uczestników i radosną atmos-
ferę; 
- promowanie codziennego, głośnego czytania w przedszkolu  
i w domu.

 W pikniku wzięła udział zdecydowana większość dzieci uczęsz-
czających do Przedszkola Nr 2 im. Misia Uszatka w Trzemesznie 

wraz z rodzinami. Wszystkich uczestników spotkania powitała 
dyrektor Lucyna Korzycka.  Następnie głos zabrały prowadzące, 
Grażyna Durska, Małgorzata Winiarska i Ewa Popowska,   witając 
wszystkich okolicznościowym wierszykiem             i zachęcając do 
wspólnej zabawy: 

Święto dziś ziemniaka mamy,
Tak więc wszystkich zapraszamy,
 Na konkursy i zawody.
Niech zjednoczą się rodziny
 I niech mają dziarskie miny.
Uśmiech, humor i zabawa ,
To jest najważniejsza sprawa.

Następnie dzieci z poszczególnych grup prezentowały utwory 
o tematyce jesiennej. Na przedszkolnej scenie wystąpiły kolejno: 
„Wiewiórki” , „Sowy”, „Motylki”, „Żabki”, „Wróbelki”, „Pszczół-

Jesienny  piknik   „Święto pieczonego 
ziemniaka” – u Misia Uszatka.
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UROCZYSTOŚCI PATRIOTYCZNE W NIEWOLNIE
Dnia 8 września 2017 r. uczniowie z klasy VII ze Szkoły Pod-

stawowej nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Trzemesznie wybrali 
się wraz z opiekunami oraz dyrektorem szkoły p. M. Jakubiakiem 
do Niewolna, aby wziąć udział w uroczystościach patriotycznych 
związanych z 78. rocznicą wybuchu II wojny światowej. Najpierw 
zgromadzono się pod pomnikiem upamiętniającym bohaterską 
obronę Trzemeszna w 1939 r., gdzie delegacje złożyły kwiaty.

 Następnie uczestnicy uroczystości uczcili pamięć o mieszkań-
cach, którzy zostali rozstrzelani w Niewolnie w 1939 r. 

 Kolejnym punktem programu było odsłonięcie tablicy poświę-
conej panu Henrykowi Wrzeszczyńskiemu – założycielowi Izby 
Pamięci Narodowej w Niewolnie. Ta piękna i wzruszająca uroczy-
stość na długo pozostanie  w pamięci wszystkich uczestników.
ZWIAD TERENOWY

22 września 2017 r. zuchy z 6 GZ „Przyjaciele Indian”  uczest-
niczyły w zwiadzie terenowym na trasie Kamieniec- Rękaw-
czyn- Słowikowo,  przygotowanym przez Komendę Hufca ZHP w 
Trzemesznie. Tradycyjnie zwiad zakończył się podsumowaniem 
wykonanych zadań, zabawami integracyjnymi i pyszną grochów-
ką. Podczas zwiadu zuchom towarzyszyły dh. Teresa Górna i dh. 
Zosia Pruss.

XXVII JESIENNY BIEG OSIEDLA WINIARY
W dniu 30 września 2017 r. odbył się XXVII Jesienny Bieg Osie-

dla Winiary, w którym wzięli udział również uczniowie Szkoły 
Podstawowej nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Trzemesznie. 
Spośród reprezentantów najlepiej zaprezentował się Jakub Walko-
wiak zajmując 3 miejsce w swojej kategorii wiekowej. Na każdego 
uczestnika biegu czekał pamiątkowy medal.
SAMORZĄD UCZNIOWSKI 2017/2018

25 września 2017 r. odbyły się wybory do Samorządu Uczniow-
skiego.  Oto wyniki głosowania: Przewodniczący  Samorządu 
Uczniowskiego : Marcin Fojucik V a, Zastępca przewodniczącego: 
Michalina Zebel V a, Sekretarz:  Malwina Frelich V a, Członko-
wie: Patrycja Nowak VII, Wiktoria Rożek V b, Dominika Wegner 
VI.

W wyniku głosowania wyłoniono również nowych opiekunów.
Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego :
p. Maria Dombek, p. Joanna Frelich, p. Lidia Krerowicz

 INFORMACJA O PROJEKCIE
 Pragniemy poinformować, iż w naszej szkole realizowany jest 

projekt pt.: „Edukacja dla rozwoju uczniów z terenu Gminy Trze-
meszno” Projekt konkursowy jest wdrażany w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego , 
Działanie 8.1.2 Kształcenie ogólne, współfinansowany ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt wdrażany jest od września 2017 r. do lutego 2019 r.
Celem głównym projektu jest podniesienie jakości i efektywno-

ści kształcenia ogólnego, wparcie uczniów o specjalnych potrze-
bach edukacyjnych, rozwijanie kompetencji kluczowych oraz 
właściwych umiejętności i postaw niezbędnych do funkcjonowania 
na rynku pracy. 

W ramach projektu zaplanowano: 
- wsparcie uczniów, które polegać będzie na realizacji zajęć dodat-
kowych: dydaktyczno-wyrównawczych, warsztatów, kół zaintere-
sowań oraz zajęć specjalistycznych, 
- wsparcie nauczycieli w zakresie podwyższania kompetencji na 
rzecz rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych oraz pracy 
wykonywanejz uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjny-
mi,
- doposażenie pracowni w sprzęt niezbędny do prowadzenia do-
świadczeń.

Wartość projektu: 531 764,75 zł 
Kwota dofinansowana: 505 176,51 zł

Natalii Wiśniewskiej – podjazd dla wózka. Na ten cel przekazaliśmy 
kwotę  1550 zł.  
W dniu 29 kwietnia Stowarzyszenie Wędkarskie Złoty Lin wraz z 
przedszkolakami z Przedszkola nr 1 im. Chatka Puchatka  
w Trzemesznie i ich rodzinami zorganizowało akcję sadzenia drzewek 
nad jeziorem Malicz. Akcja ta odbyła się pod patronatem starostwa 
powiatowego w Gnieźnie. Sadzenie drzewek poprzedziła pogadanka 
na temat roli drzew, sposobu ich sadzenia, którą przeprowadziła pani 
Magdalena Musiałowicz / Dyrektor wydziału Ochrony Środowiska 
Starostwa Powiatowego w Gnieźnie /. Dzieci wspólnie z rodzinami 
posadziły 32 drzewa - był to jarząb pospolity i lipa. Sadzonki 
przekazał urząd gminy w Trzemesznie.

W dniu 2  września 2017 współorganizowaliśmy wraz ze Starostwem 
Powiatowym w Gnieźnie  spławikowe  zawody wędkarskie dla pracow-
ników starostwa o puchar Starosty Gnieźnieńskiego Beaty Tarczyń-
skiej.

W SEZONIE 2017  WSPIERALI NAS , Starostwo Powiatowe  
w Gnieźnie, Urząd Miejski w Trzemesznie, Stowarzyszenie  Świato-
wid, Gospodarstwo Rybackie Łysinin, Fundacja Wspieramy Wędkar-
stwo Jaxon z Poznania, Remondis Aqua z Trzemeszna, Ośrodek Wypo-
czynkowy Jutrzenka z Gołąbek, LUX BUD Roman Woś, MONT BUT 
Jerzy Blejwas, Sklep Wędkarski Ryszard Zasławski, Sklep Zoologiczno 
– Wędkarski LEMUR, Sklep Wędkarski ELTRANS Zbigniew Skibiń-
ski, KRET – POL Krzysztof Słowik , LEWEX Krzysztof i Michał Le-
wandowski, Wynajem i Sprzedaż Autonata Gniezno, ANRAF Elżbieta 
Pawlaczyk

WSPÓŁPRACOWALIŚMY  Z: Dyrektorem wydziału Ochrony Śro-
dowiska Starostwa Powiatowego w Gnieźnie panią Magdaleną Musia-
łowicz, Dyrektorem wydziału Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji 
Starostwa Powiatowego w Gnieźnie panem Marcinem  Makohońskim, 
Dyrektorem Ośrodka Sportu i Rekreacji panem Mariuszem Kowalczy-
kiem, Przedszkolem nr 1 Chatka Puchatka w Trzemesznie, Ochotniczą 
Strażą Pożarną w  Trzemesznie, Sołectwem Niewolno, z paniami, które 
na zawodach dbały o żołądki zawodników,  a były to: Joanna Lisiecka; 
Magdalena Zakrzewska; Joanna Rosłaniec; Elżbieta Pawlaczyk; Mał-
gorzata Lisiecka. z kolegami, którzy sędziowali nasze zawody wędkar-
skie: Zenon Pawlaczyk; Zdzisław Spychalski; Przemysław Bartz, An-
drzej Górny; Tomasz Budny; Emil Plewa

STOWARZYSZENIE W RAMACH KONKURSÓW POZYSKA-
ŁO FUNDUSZE: ze Starostwa Powiatowego w Gnieźnie;  z Urzędu 
Miejskiego w Trzemesznie; ze Stowarzyszenia Światowid ,,Działaj Lo-
kalnie”. Łącznie pozyskaliśmy w roku 2017  dofinansowanie w kwocie 
8000 zł.

SUKCESY STOWARZYSZENIA Największym sukcesem w roku 
2017 było nadanie tytułu Mecenasa Przyrody od kapituły XVII Edycji 
Powiatowego Konkursu EKOLIDERA, Pierwsze miejsce w drużyno-
wych zawodach wędkarskich  o Puchar Starosty Żnińskiego, Pierwsze 
miejsce w karpiowych drużynowych  zawodach wędkarskich o Puchar 
Starosty Żnińskiego reprezentacji zarządów kół i związków wędkar-
skich, Pierwsze miejsce w drużynowe zawody wędkarskie o puchar 
Stowarzyszenia Wędkarskiego Złoty Lin. 

W trakcie sezonu organizowane były trzy zawody, z których wyło-
niono MISTRZA SEZONU 2017

Kategoria drużyna:  1. Robert Kasprzak, Hubert Cieślewicz 2. Woj-
ciech Szarzyński, Gracjan Szarzyński 3. Rafał Pawlaczyk, Adrianna 
Pawlaczyk 4. Andrzej Lisiecki, Bartosz Lisiecki 5. Artur Zakrzewski, 
Aleksander Zakrzewski 6. Kamil Stańczak,  Radosław Smarzyk

Kategoria senior: 1. Rafał Bociek 2. Mieczysław Stempuchowski 
3.Mirosław Wiewióra 4. Sławomir Wiśniewski 5. Maciej Krenc 6. Nor-
bert Dąbrowski 7. Leszek Gaca 8. Romuald Lisiecki 9. Leszek Suchar-
ski 10. Mateusz Woźniak 11. Tomasz Wilkowski 12. Andrzej Słowiński

Trzynastu członków stowarzyszenia zostało niesklasyfikowanych. 
Na koniec spotkania Zarząd i Członkowie Stowarzyszenia wręczyli po-
dziękowania wszystkim, którzy nas wspierali w 2017r.

Po podsumowaniu sezonu i wręczeniu podziękowań podziękowa-
nia otrzymał także prezes Andrzej Lisiecki. Był tym mile zaskoczo-
ny. Oprócz ustnych, były także  pisemne podziękowania od:  Starosty 
Gnieźnieńskiego pani Beaty Tarczyńskiej; Wicestarosty pana Jerzego 
Berlika; Sołtysa wsi Niewolno pana Łukasz Zalewskiego;

Mile zaskoczyli go również  zarząd  i członkowie Stowarzyszenia 
Wędkarskiego Złoty Lin, którzy oprócz pięknej statuetki, ufundowali 
polar – widnieje na nim logo stowarzyszenia. Cieszył się, że docenio-
no jego wkład pracy w promocję stowarzyszenia.  Zapowiedział, że w 
przyszłym sezonie nie zawiedzie członków Złotego Lina i będzie dzia-
łał prężnie na rzecz stowarzyszenia.  

KOSYNIER | Biuletyn Informacyjny Gminy Trzemeszno | wrzesień 2017 9



Trzemeszno 201709.26. Stowarzyszenie Centrum Rehabilitacyjno 
- Kulturalne „Promyk" oddz. Trzemeszno w ramach Oferty Ochro-
na i Promocja Zdrowia zorganizowało dla osób niepełnosprawnych 
i ich opiekunów 14-sto dniowy wyjazd na turnus rehabilitacyjny do 
Ośrodek Rehabilitacyjno - Wypoczynkowy w Sarbinowie. W turnu-
sie tym wzięła udział 43 osobowa grupa osób niepełnosprawnych i 
ich opiekunowie Wyjazd ten miał na celu propagowanie zdrowego 
stylu życia po przez aktywną rehabilitacje dostosowana do schorzeń 
uczestników połączoną z zajęciami sportowymi — kulturalnymi, 
poprawa kondycji psychofizycznej uczestników, oraz aktywnym 
wypoczynkiem. Branie czynnego udziału w pieszych wycieczkach 
,które byty organizowane w czasie turnusu przez pracownika kultu-
ralno-oświatowego w/w ośrodku Zakładany cel został w stu procen-
tach osiągnięty ku zadowoleniu wszystkich uczestników. Wyjazd 
ten byt częściowo dofinansowany do autokaru przez Urząd Miasta 
Trzemeszna za co w imieniu uczestników i własnym dziękuję. 

Helena Strzelecka

„Promyk” nad morzem
Stowarzyszenie pod Żaglami zakończyło realizację projektu 

„ABC pod Żaglami” nad Jeziorem Popielewskim w Trzemesz-
nie. Projekt realizowany był od 1 lipca do 3 września br. i zakła-
dał trzy spotkania, gdzie uczestnicy mieli okazję zapoznać się  
z podstawowymi zasadami żeglowania. Uczestnicy projektu zapo-
znali się również z podstawowymi  zasadami bezpiecznych zachowań 
nad wodą, w wodzie i na wodzie. Projektem tym chcieliśmy zachęcić 
wszystkich uczestników to aktywnego wypoczynku, a przede wszyst-
kim przybliżyć turystykę wodną. Przed każdym rejsem uczestnicy 
przeszli krótkie szkolenie, na którym zapoznali się z algorytmem 
postępowania w sytuacji nagłego zatrzymania krążenia oraz uczyli 
się podstawowych zasad bezpieczeństwa. Prezentowaliśmy również 
zespół zabiegów na fantomach, na których każdy miał możliwość 
przećwiczyć podstawowe zabiegi resuscytacyjne. Następnie uczest-
nicy pod okiem sternika wypływali w swój czasami pierwszy rejs 
żeglarski. Po zakończonym rejsie na uczestników czekało ognisko  
i pieczenie kiełbasek, gdzie dzielili się swoimi wrażeniami i przeży-
ciami. Planowaliśmy, że w naszym projekcie weźmie udział 45 osób, 
jednakże zainteresowanie było tak duże, że w sumie wzięło udział 
86 osób. Świadczy to o potrzebie organizacji tego typu przedsię-
wzięć. Projekt był współfinansowany ze środków Gminy Trzemesz-
no w ramach zadania publicznego „Wspieranie rozwoju sportu na 
terenie gminy Trzemeszno w 2017 r.”

 Zakończenie projektu „ABC POD ŻAGLAMI”
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Kolejny rok przed nami…
Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 w Gimnazjum w Trze-

mesznie miało miejsce 4 września 2017 r. o godzinie 9:00 na boisku 
szkolnym. Przed tą uroczystością o godzinie 8:00 w bazylice trze-
meszeńskiej została odprawiona msza święta. 

Pogoda tego dnia nie dopisała, gdyż nie było zbyt ciepło. Ale 
może to i dobrze, bo przynajmniej chciało nam się wrócić do szkoły. 

Na początku uroczystości, po odśpiewaniu przez społeczność 
gimnazjalną hymnu,  Dyrektor Sławomir Kupś przywitał wszyst-
kich obecnych, życzył udanego i pełnego sukcesów rok. Poinfor-
mował także o zmianach, jakie czekają gimnazjalistów. Następnie 
uczniowie wraz z wychowawcami udali się do swoich klas i tam 
omówili sprawy organizacyjne, poznali swój plan lekcji, powspo-
minali wakacje i poszli do domu, aby cieszyć się jeszcze ostatnimi 
godzinami wolnego.

W tym roku nie mieliśmy już okazji zobaczenia uczniów klas 
pierwszych, ponieważ w wyniku reformy oświaty w szkołach pod-
stawowych utworzono klasy siódme, a nasze Gimnazjum jest wyga-
szane. Co prawda razem z nami od tego roku uczą się uczniowie kla-
sy szóstej i siódmej Szkoły Podstawowej nr 2,  gdyż od przyszłego 
roku budynki gimnazjalne mają być użytkowane przez SP 2. 
Uczciliśmy wrzesień 1939 roku

8 września delegacje wszystkich oddziałów Gimnazjum w Trze-
mesznie uczestniczyły w gminnych obchodach 78. rocznicy boha-
terskiej obrony Trzemeszna i Niewolna we wrześniu 1939 roku. Po 
czwartej lekcji uczniowie wraz z opiekunami udali się pieszo do 
Niewolna. Tam wraz z delegacjami z innych szkół, władzami miasta 
oraz przedstawicielami różnych instytucji wzięli udział w uroczy-
stości, która rozpoczęła się od złożenia kwiatów przy pomniku w 
Niewolnie, a następnie przy obelisku upamiętniającym miejsce roz-
strzelania mieszkańców Niewolna przez niemieckich najeźdźców. 
Głównym punktem uroczystości było odsłonięcie tablicy pamiąt-
kowej poświęconej Panu Henrykowi Wrzeszczyńskiemu, który był 
założycielem Izby Pamięci Narodowej w Niewolnie.

Samorząd Uczniowski już działa
W tym roku nie odbędą się wybory do Samorządu Uczniowskie-

go. Będzie on pracować w składzie z roku ubiegłego. Oto władze 
społeczności gimnazjalnej: przewodnicząca – Martyna Wekwerth 
– 3 D,  zastępca – Tomasz Kozłowski – 2 C, skarbnik – Patrycja 
Bagińska – 3 B, członkowie: Karolina Choniej – 2 C, Michalina 
Łabęcka – 2 B, Eryk Chojnacki – 2 C,  Paweł Pluta – 3 B
Babeczki z okazji Dnia Chłopca i cukierki  
dla „płci brzydkiej”

Jednym z pierwszych działań Samorządu Uczniowskiego były 
obchody Dnia Chłopca. W piątek 29 września z tej okazji zorgani-
zowany został „Dzień z Babeczkami”. Podczas przerw międzylek-
cyjnych na pyszne babeczki zapraszała przygotowana na ten dzień 
kawiarenka. Ponadto członkinie samorządu uczniowskiego dotarły 
do wszystkich klas, aby złożyć kolegom życzenia i wręczyć słodki 
upominek. 

Ponadto w każdej klasie dziewczyny przygotowały dla chłopców 
również miłe niespodzianki.

Ciekawe eksperymenty
Raz do roku we wrześniu fizycy, chemicy, geografowie, biolodzy, 

informatycy i inni naukowcy  zapraszają do siebie wszystkich, któ-
rzy chcą pogłębić swoją wiedzę, zobaczyć coś ciekawego i być może 
zarazić się pasją. Noc Naukowców odbywa się w całej Europie, a w 
Poznaniu bierze w niej udział siedem instytucji naukowych. Gim-
nazjaliści z Trzemeszna wybrali się do Poznania, aby uczestniczyć 
w warsztatach, konkursach i pokazach przygotowanych przez pra-
cowników Politechniki Poznańskiej. A oto niektóre z tematów po-
kazów: „Fizyka hot show”, „Świat, którego nie widać”, „Niezwykły 
stan materii” czy też „Malowanie światłem”.

Redakcja: K. Lis, M. Wiśniewski; 
opiekun I. Łaniecka – v.Gierschewski

KOSYNIER | Biuletyn Informacyjny Gminy Trzemeszno | wrzesień 2017 11



KOSYNIER BIULETYN INFORMACYJNY GMINY TRZEMESZNO 
Redaktor naczelny: Mariusz Zieliński 

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

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

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

Dom Kultury w Trzemesznie
zaprasza na koncert  z cyklu”Cafe kultura”
 

Piosenki z repertuaru 
zespołu „Stare Dobre Małżeństwo”
zaśpiewają i zagrają: 
Dorota Korolewicz i Krzysztof Prus

Poezję Edwarda Stachury  
recytować będzie Jagoda Woźniak

cafe kultura

20.10.2017
(piątek)

godzina 18
Dom Kultury 

w Trzemesznie
wstęp wolny

Dom Kultury w Trzemesznie
ul. św. Jana 11  62-240 Trzemeszno
www.dktrzemeszno.net  
www.fb.com/domkulturytrzemeszno

Artystyczny Zespół Świerszcze
zaprasza na 

Koncert Jesienny
który odbędzie się 14 października 2017 r. (sobota)

o godz. 18
w Hali OSiR-u ul. Piastowska 11.
W koncercie gościnnie wystąpi 

Krzysztof Ster - wokalista, muzyk, 
kompozytor, uczestnik wielu 

programów muzycznych, 
jeden z najlepszych głosów 

Elvisa Presleya w Polsce.
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