
Krokiem Poloneza 
do Niepodległości

to propozycja Domu Kultury w Trzemesznie  
z okazji 100-lecia Odzyskania przez Polskę Nie-
podległości. 15 czerwca 2018 r. przejdzie do hi-

storii Trzemeszna jako data integracji naszego 
Miasta i Gminy. Piękny i dostojny koncert 
Zespołu Pieśni i Tańca „Strzecha”, gdzie  
w tańcach ludowych i narodowych zapre-
zentowało się blisko 90 tancerzy był wiel-
kim i patriotycznym wydarzeniem. Brawa 

dla całego zespołu. Jesteście wspaniali 
!!!!!!!!’Mamy to !!!! Pierwszy rekord i to 

jaki . 216 par tańczyło ulicami Trzemesz-
na Polonezem. Pokazaliśmy, że można, że 
w Trzemesznie to jest możliwe. Jesteśmy 
z Was dumni. Dziękujemy i co ... w 2019 

roku 300 a może i więcej par.

czerwiec 2018



W dniu 8 czerwca odbyła się 9. edycja Międzypowiatowego Kon-
kursu Klubów Seniora „My Seniorzy zawsze młodzi” organizowa-
nego przez Dom Kultury w Trzemesznie. W szranki konkursowe 
stanęło 10 zespołów: „Ferajna” Trzemeszno, „Złoty Wiek” Janiko-
wo, „Jesienny Kwiat” Szubin, „Złoty Liść” Trzemeszno, „Emka” 
Rogowo, „Wrzos” Barcin, „Powidzanki” Powidz, Chór „Wrzosy” 
Września, „Złota Jesień” Kostrzyn, „Kalina” Chabsko. Jury w skła-
dzie: Magdalena Domieradzka, Leszek Figaj, Mirosław Świerkot 
oceniało występy w dwóch kategoriach: zespoły wokalne oraz wo-
kalno-instrumentalne. Jury przyznało następujące nagrody:
Kategoria: zespoły wokalne
1 „Jesienny Kwiat” z Szubina
2 „Złoty Liść” z Trzemeszna
3 „Złoty Wiek” z Janikowa
Kategoria: zespoły wokalno-instrumentalne
1 „Wrzosy” z Wrześni
2 „Złota Jesień” z Kostrzynia
3 „Powidzanki” z Powidza

Nagrody wręczyli: Burmistrz Trzemeszna Krzysztof Dereziński, 
Przewodniczący Rady Miejskiej Trzemeszna Sławomir Peno, Za-
stępca Przewodniczącego Rady Miejskiej Trzemeszna Daniel Bisi-
kiewicz.

My Seniorzy zawsze młodzi 2018
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W tym roku przypada 100. rocznica odzyskania przez 
Polskę Niepodległości oraz 100. rocznica wybuchu Po-

wstania Wielkopolskiego. Warto również wspomnieć, że 
na wniosek Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Trze-
meszna Daniela Bisikiewicza Rada Miejska Trzemeszna 
na sesji w dniu 29 listopada 2017 r. ustanowiła rok 2018 

Rokiem Pamięci Powstania Wielkopolskiego  
w Gminie Trzemeszno.

Gmina Trzemeszno z tej okazji podejmuje działania aby  
upamiętnić szczególne zasłużone  dla Trzemeszna,  
a także dla historii Polski osoby związane z naszym 

miastem. Z tej właśnie okazji Daniel Bisikiewicz wystąpił 
z wnioskiem do Burmistrza i Rady Miejskiej o nadanie 

Honorowego Obywatelstwa Gminy Trzemeszno wybitnie 
zasłużonym postaciom, które swoim zaangażowaniem 
przysłużyły się Polsce w odzyskaniu Niepodległości:

Jędrzej Moraczewski - pierwszy premier  
II Rzeczypospolitej

Mjr Mieczysław Paluch - jeden z przywódców  
Powstania Wielkopolskiego

Mjr Władysław Wlekliński -  przywódca  
Trzemeszeńskiej Kompani  

Powstańców Wielkopolskich.

Kapituła Honorowego Obywatelstwa Gminy Trzemesz-
no oraz Medalu Honorowego Gminy Trzemeszno zaopi-
niowała wniosek pozytywnie i rekomendowała Radzie 

Miejskiej podjęcie uchwał. Rada Miejska na sesji 27 
czerwca 2018 r. podjęła Uchwały  

i nadała Honorowe Obywatelstwo Gminy Trzemeszno 
Jędrzejowi Moraczewskiemu, Mieczysławowi Paluchowi  

i Władysławowi Wleklińskiemu.

Jędrzej MORACZEWSKI (1870-1944) – inżynier, działacz 
związkowy, polityk i publicysta, pierwszy premier II Rzeczpospoli-
tej, urodzony w Trzemesznie należy do grona ludzi, którzy dobitnie 
zaznaczyli swoją obecność u progu niepodległości, ale w społecznej 
świadomości historycznej zaistniał głównie jako pierwszy premier 
niepodległej Polski. 

Nadanie Honorowego Obywatelstwa Gminy Trzemeszno po-
śmiertnie Jędrzejowi Moraczewskiemu – pierwszemu premierowi 
Niepodległej Polski, urodzonemu w Trzemesznie doskonale wpisuje 
się w doniosłą rocznicę 100 - lecia odzyskania przez Polskę nie-
podległości. Koresponduje także z niezwykle cenną i szczytną ideą 
upamiętnienia tego wybitnego Polaka w Trzemesznie – w miejscu 
gdzie się urodził, aby wskazać nasze Trzemeszna z Nim związki. 

Jędrzej Moraczewski urodził się 13 stycznia 1870 roku w Trze-
mesznie, w rodzinie o tradycjach szlacheckich, której przodkowie 
w większości byli uczestnikami walk narodowowyzwoleńczych. 
Nauki pobierał w Krakowie i Lwowie, ukończył  politechnikę 
Lwowską, gdzie uzyskał tytuł inżyniera kolejowego. W swojej bar-
dzo bogatej działalności politycznej i publicznej był członkiem pol-
skiej Partii Socjalno-Demokratycznej Galicji i Śląska Cieszyńskie-
go, przywódcą tajnych organizacji niepodległościowych w czasie 
pierwszej wojny światowej i jednym z przywódców Polskiej Partii 
Socjalistycznej. W latach 1919-1926 był posłem i wicemarszałkiem 
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. W maju 1926 współorganizował 
strajk kolejarzy wspierający Józefa Piłsudskiego, wszedł do rządu 
marszałka, także w kilku kolejnych rządach pełnił funkcję ministra 
robót publicznych. Bogata jest także jego działalność związkowa. 
Zginął 5 sierpnia 1944 roku trafiony przypadkowym odłamkiem po-
cisku artyleryjskiego w swoim mieszkaniu w Sulejówku. Spoczywa 
w grobie rodzinnym Moraczewskich na Powązkach, na Cmentarzu 
Wojskowym.

Tak ma wyglądać skwer im Jędrzeja Moraczewskiego znajdujący 
sie przy budynku przychodni lekarskiej gdzie zostanie umieszczo-
na Tablica upamiętniająca jego patrona. Ponadto miejsce zyska na 
atrakcyjności i poprawi bezpieczeństwo zwłaszcza od strony ulicy 
Kopernika gdzie usytuowany został nowy chodnik wzdłuż parkin-
gu. Powstaną nowe ciągi komunikacyjne a także zostaną wyod-
rębnione miejsca do wypoczynku wśród nowo nasadzonej zieleni 
Miejskiej. Skwer w całości jest objęty monitoringiem i nowym 
oświetleniem. Prace rozpoczną sie niezwłocznie. 
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W zeszłym miesiącu miało miejsce wydarzenie, na które wszyscy 
czekaliśmy. Przygotowania trwały już od roku, zbieraliśmy pieniądze 
i omawialiśmy plan. 18 czerwca ruszyliśmy na pierwszą tak dale-
ką i długą wymarzoną wycieczkę nad morze. Do tej pory co roku  
w okresie letnim wyjeżdżaliśmy na kilkudniowy biwak. Odwiedzili-
śmy Powidz, Gołąbki, Skorzęcin i Wilczyn. Niektóre miejsca tak bar-
dzo nam się spodobały, że byliśmy tam kilkakrotnie. Teraz przyszła 
kolej na nasze piękne wybrzeże. Nasz hotel znajdował się w Miel-
nie, ale zanim do niego dojechaliśmy zwiedziliśmy cudowne miejsce  
w Dobrzycy – Ogrody Tematyczne Hortulus. Można tam podziwiać 
ponad 6 tysięcy gatunków i odmian roślin, niektóre bardzo egzotycz-
ne, a wszystko to jest podzielone na 30 ogrodów, z których każdy ma 
swój niepowtarzalny urok. Znajdują się tam również ozdobne rzeźby, 
altany, mosty, stawy i oczka wodne. Po zwiedzeniu tego magicznego 
miejsca ruszyliśmy do Mielna, gdzie po szybkim zakwaterowaniu się 
w hotelu, poszliśmy na plażę i pozwiedzać okolicę. Już pierwszego 
dnia obserwowaliśmy piękny zachód słońca, tak nas zauroczył, że 
co wieczór chodziliśmy na spacer wzdłuż morza. Następnego dnia, 
we wtorek, odbyliśmy rejs po jeziorze Jamno, a potem relaksowali-
śmy się na plaży. W środę pojechaliśmy autokarem do Koszalina,  
a tam wsiedliśmy do pociągu, ale nie byle jakiego, tylko do kolej-
ki wąskotorowej. Udaliśmy się do miejscowości Rosnowo, gdzie 
urządzono nam ognisko z kiełbaskami nad jeziorem. Chętni mieli 
też okazję spróbować swych sił i przejechać się drezyną. Później 
zwiedzaliśmy rynek w Koszalinie i wróciliśmy do hotelu. Dzień się 
jeszcze nie skończył, więc znowu ruszyliśmy na plażę. Najbardziej 
odważni wskoczyli do morza. Inni odpoczywali na brzegu, opalali 
się i tworzyli dziwne budowle z piasku. Ostatniego dnia, po drodze 
do domu, odwiedziliśmy port w Kołobrzegu. Widzieliśmy statki wy-
cieczkowe, transportowe i wojskowe. Poszliśmy na falochron i molo. 
Zdążyliśmy jeszcze kupić pamiątki, kiedy zerwał się potężny wiatr 
i zaczął padać deszcz. Nie byliśmy jednak rozczarowani, bo przez 
cały pobyt aż do tej chwili pogoda była idealna. Schowaliśmy się 
więc do autokaru i pojechaliśmy w drogę powrotną do domu.

Te cztery dni były bardzo intensywne, nie mogliśmy usiedzieć  
w miejscu, nie chcieliśmy stracić ani minuty z dnia. Większość 
Uczestników miała okazję widzieć morze po raz pierwszy, byli za-
chwyceni. Zwiedziliśmy wiele pięknych miejsc i bawiliśmy się znako-
micie. Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli nam w organizacji tej 
wycieczki – rodzicom, opiekunom oraz sponsorom. Teraz wróciliśmy 
do codzienności, ale tę wyprawę będziemy wspominać jeszcze dłu-
go... dopóki nie wymyślimy dokąd ruszamy w przyszłym roku.

Tekst i zdjęcia: Joanna Walda

Środowiskowy Dom Samopomocy informuje
Obchody, zorganizowane przez Koło PSD w Trzemesznie, od-

były się 16 czerwca w Centrum Konferencyjno-Wypoczynkowym 
„Magnolia”. Wzięło w nich udział ponad 250 diabetyków z całego 
kraju. Każdy uczestnik spotkania otrzymał torbę powitalną z atrak-
cyjnymi produktami dla diabetyków.

Po występie Pani Prezes Maria Głowacka przywitała wszyst-
kich uczestników gali i opowiedziała historię Koła w Trzemesznie. 
Z okazji jubileuszu 30-iecia otrzymała wiele serdecznych podzięko-
wać i gratulacji.

Następnie Prezes ZG PSD Anna Śliwińska przedstawiła - w ra-
mach ogólnopolskiej kampanii „Dłuższe życie z cukrzycą” - „De-
klarację 12 zasad w walce o dłuższe życie z cukrzycą”. Po raz 
pierwszy została ona przedstawiona podczas obchodów Świato-
wego Dnia Walki z Cukrzycą w listopadzie 2017. Z tej okazji przed-
stawiciele stowarzyszeń pacjenckich przekazali dokument na ręce 
ówczesnego Ministra Zdrowia - Konstantego Radziwiłła. Deklara-
cja obejmuje najbardziej istotne kwestie dotyczące profilaktyki, le-
czenia i kompleksowej opieki nad chorymi z cukrzycą. Deklarację 
otrzymali:

Przewodniczący Rady Powiatu Dariusz Igliński, Radny Powia-
tu Leszek Figaj, Burmistrz Krzysztof Dereziński, Wiceburmistrz 
Dariusz Jankowski, Przewodniczący Rady Miejskiej Sławomir Peno 
oraz Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Daniel Bisikiewicz.

Dużym zainteresowaniem uczestników obchodów cieszyła się 
część edukacyjna. W końcu tego typu spotkania to zawsze dobra oka-
zja do zaktualizowania swojej wiedzy, tym bardziej, że medycyna 
dynamicznie się zmienia.

Tegoroczne wykłady poprowadzili: dr Edward Załęski - „Ze-
spól metaboliczny -problem społeczny XXI wieku”, dr Dorota Bia-
łek - „Zawał serca, udar mózgu - czy to już powikłania cukrzycy?”, 
dr n. med. Karolina Dulczewska-Cichecka - „Problemy okulistyczne 
u osób chorujących na cukrzycę”, Beata Stepanow - „Gdzie? Kto? 
Z kim? - edukacja diabetologiczna w systemie opieki zdrowotnej”, 
dr inż. Włodzimierz Lewin - „Jak się wytwarza i jak działają pro-
filaktyczne skarpetki Deomed - zobacz prawie na żywo” oraz mgr 
Michał Fijałkowski - „Nawodnienie w cukrzycy”.

Na zakończenie uroczystości odbył się występ artystyczny ze-
społu „Świerszcze”. Dzieci przedstawiły kilka wspaniałych poka-
zów tanecznych zmieniając stroje oraz scenografię. Występ nagro-
dzono wielkimi brawami.

Na uroczystości swoje stoiska zaprezentowali nasi sponsorzy,  
a wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem.

Mamy nadzieję, że wszyscy uczestnicy wyjechali z Trzemeszna 
zadowoleni.

Wielkie podziękowania należą się Zarządowi oraz 
wszystk im działaczom i wolontariuszom z Koła PSD w Trze-
mesznie. Dziękujemy naszym patronom naukowym, honorowym  
i medialnym, jak również naszym sponsorom.

Ogólnopolskie Obchody Dnia Diabetyka 
w Trzemesznie
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W dniach 13-14 czerwca 2018 roku w ramach programu „MDK 
na wyjeździe po raz trzeci - narodowy” w kilku szkołach na terenie 
Gminy Mogilno wystąpił Zespół Pieśni i Tańca "Strzecha" z Trze-
meszna. Na koncertach zaprezentowane zostały tańce ludowe takie 
jak polonez, mazur, oberek, krakowiak oraz kujawiak. Uczniowie 
szkół w Gębicach, Bielicach, Padniewie i Wylatowie mogli podzi-
wiać piękno folkloru i polskich tradycji wyrażone tańcem i barwny-
mi strojami, które zaprezentował zespół w czasie występów.

Koncerty „Strzechy” Dzień Dziecka z Domem Kultury
1 czerwca 2018 r. skwer H. Cegielskiego
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W miniony weekend w Krajkowie koło Mosiny miało miejsce 
wyjątkowe sportowe wydarzenie, które z pewnością przejdzie do 
historii, jako jedno z ważniejszych, nie tylko w naszym regionie.  
W dniach 30.06 – 1.07 odbyły się bowiem Mistrzostwa Świata Nor-
dic Walking Mosina 2018. Były to pierwsze zawody o tak szerokim 
zasięgu.

Pomysłodawcą i organizatorem imprezy byli wspólnie – Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w Mosinie, IDMAR group oraz Nordic Walking 
Poland. Ideę mistrzostw i organizację wsparł też chodzezkijami.
pl.  Łącznie w zawodach wystartowało blisko 600 zawodników  
z 14 krajów.

W sobotę 30 czerwca odbyły się eliminacje, które przybrały for-
mę standardowych zawodów na 5 i 10 km dostępnych dla każdego. 
Podczas tej rywalizacji wyłonieni zostali najlepsi zawodnicy, którzy 
w niedzielę 1 lipca wzięli udział w zmaganiach finałowych. Nagro-
dzeni zostali zwycięzcy na dystansach 5, 10 i 21 km w kategorii 
open oraz w kategoriach wiekowych. Dodatkowo w sobotę odbyły 
się także Drużynowe Mistrzostwa Świata.

Wśród startujących znalazła się pięcioosobowa drużyna z Trze-
meszna, która godnie zaprezentowała nasze miasto i wyraźnie za-
znaczyła swój udział. 

Naszym zawodnikom udało się pomyślnie przejść sobotnie kwa-
lifikacje i w komplecie stanęli na starcie w niedzielnych finałach.

Z dystansem 5 km zmierzyła się Małgorzata Szczudlik, która 
pokonała trasę w czasie 35:21 min. Dało jej to drugie miejsce w ka-
tegorii wiekowej K 30. Pięciokilometrowy odcinek wybrała także 
Magdalena Sosnowska i przemierzyła go w 41:17 min.

Na dwukrotnie dłuższy dystans zdecydowała się Angelika 
Płachcińska, która w świetnym stylu uzyskała wynik 1:11:37. Re-
zultat ten pozwolił na zajęcie piątego miejsca wśród kobiet oraz uzy-
skanie pierwszej lokaty w kategorii wiekowej.

Marzena Stankowska i Grzegorz Mądry zaliczyli debiutancki 
start na dystansie półmaratonu. Ukończenie trasy zajęło mi odpo-
wiednio 2:49:48 oraz 2:32:36. 

Nasi reprezentanci nie ukrywali radości i zadowolenia z udziału 
w tak dużej i udanej imprezie.

Trasa zawodów przebiegała przez leśne tereny Krajkowa i oko-
lic, która okazała się bardzo ciekawa, choć momentami trudna ze 
względu na piaszczysty teren. Miasteczko zawodów zlokalizowane 
zostało w pobliżu karczmy “Podkowa Leśna” a nad prawidłowym  
i sprawnym przebiegiem zawodów czuwali sędziowie, obecni na 
całej trasie wyścigu.

Niezwykłą niespodzianką dla miłośników nordic walking była 
niewątpliwie wizyta Marko Katanevy – twórcy nordic walking, 
który zachęcił już ponad 14 milionów osób do marszu z kijami. 
Spotkanie z prawdziwym mistrzem i autorytetem w tej dziedzinie 
okazało się cennym doświadczeniem dla każdego zawodnika.

Doskonały pomysł, bardzo dobra organizacja, przyjazna atmosfe-
ra i klimat sportowej rywalizacji udzieliły się chyba każdemu, kto  
w tych dniach odwiedził Krajkowo. Organizatorzy przygotowali 
wydarzenie na najwyższym poziomie. 

„KIJKOWE TRZEMESZNO” NA 
MISTRZOSTWACH ŚWIATA
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ZHP informuje

Dnia 8 czerwca na zaproszenie 8 DH ,,Odkrywcy” im. Vasco 
da Gamy spotkaliśmy się ponownie w Domu Działkowca 
Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Jana Kilińskiego z powodu 
2 edycji festiwalu ,,Odkrywamy nieznane... piosenki wędrowne». 
Każda grupa:

- Harcerski Krąg Seniorów Ziemi Trzemeszeńskiej 
- 6 GZ ,,Przyjaciele Indian
- GZ ,,Leśna Gromada”
- 10 WDH ,,Polanie” im. Bolesława Chrobrego
- 8 DH ,,Odkrywcy” im. Vasco da Gamy w Trzemesznie  

zaprezentowała się w dwóch przygotowanych utworach - jedna 
pieśń harcerska, druga wędrowna. Wykonania chwytały za serce.  
Nic dziwnego, że jury w składzie: Przewodniczący Rady Miej-
skiej, Pan Sławomir Peno, Zastępca Przewodniczącego Rady Miej-
skiej, Pan Daniel Bisikiewicz, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1, 
a zarazem instruktorka Hufca Trzemeszno, Pani Ewa Balcerzak 
miało niezwykle trudne zadanie, aby wybrać zwycięzców  
w 3 grupach wiekowych. Ostatecznie wszystkie grupy zajęły  
ex aequo 1 miejsca. Otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz zdjęcia 
z występu na festiwalu. Każdy z uczestników otrzymał także pu-
dełko kolorowej ciastoliny.

Tekst: Paulina Kwiatkowska

Dnia 16 czerwca harcerze z 8 DH ,,Odkrywcy” im. Vasco da 
Gamy w Trzemesznie udali się do Silverado City w Bożejewicz-
kach, k. Żnina, gdzie w kameralnym gronie w przyjemnym to-
warzystwie spędzili kilka godzin. W programie było oglądanie 
pokazu rzucania tomahawkiem, wyboru szeryfa czy nauka tańca 
country.

Tekst: Martyna Kwiatkowska

W dniach 15-16 czerwca zuchy z 6 Gromady Zuchowej ,,Przyja-
ciele Indian” tanecznym krokiem poloneza rozpoczęły biwak p.n. 
,,Wyprawa archeologiczna”. Najmłodsi odkrywali skarby ukryte 
w Szkole Podstawowej nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Trze-
mesznie, dwóch z nich złożyło także Obietnicę Zuchową. Opiekę 
sprawowali: dh Aleksandra Dobruchowska, Zofia Pruss, Nikodem 
Bielaś oraz pwd. Teresa Górna. Jesteśmy przekonani, że zuchy 
zapamiętają te odkrycia na długo!

Tekst: Paulina Kwiatkowska

We wtorek, 19 czerwca harcerze i uczniowie ze Szkoły Podsta-
wowej w Trzemżalu byli na wycieczce w Kruszwicy i Ciechocin-
ku w ramach projektu Komendy Hufca w Trzemesznie - „Promo-
cja zdrowego stylu życia”. Uczniowie podziwiali widoki z Mysiej 
wieży, wysłuchali legendy o Popielu, udali się w rejs statkiem 
„Rusałka” po Gople. W Ciechocinku zobaczyli tężnie (korzystali 
z leczniczego inhalatorium), zegar kwiatowy (z napisem - 100 lat 
Niepodległości), w parku zdrojowym – muszlę koncertową, fon-
tannę „Jaś i Małgosia” i piękne dywany kwiatowe. Opiekunami 
byli: E. Fel, M. Wiśniewska, R. Wilczek i I. Nosek.

Tekst: Ewa Fel

Foto: Paulina Kwiatkowska, Ewa Fel,Teresa Górna
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Klasa III A – wychowawca Stanisław Płaneta Klasa III B – wychowawca Iwona Łaniecka-v. Gierschewski

Klasa III C – wychowawca Karolina Liberkowska Klasa III D – wychowawca Bożena Łukiewska

Klasa III E – wychowawca Edyta Gromelska

Borowicz Kacper, Brzewińska Dominika, Cieślewicz Hubert, Gadziński Hubert, Grabowski 
Kacper, Grylewicz Malwina, Kronowiecki Jakub, Kuchta Hubert, Osowiec Natalia, Popielarz 
Agnieszka, Powała Kajetan, Schillak Patrycja, Simoni Weronika, Sowa Adrian, Strzeżyński 
Miłosz, Ściepura Wioletta, Świątek Zuzanna, Witek Angelika, Włodarczyk Szymon, Wojcie-

chowski Michał

Bagińska Patrycja, Cieślewicz Nikodem, Dolata Jakub, Gąsior Bartosz, Gładziszewski Olgierd, 
Gruszczyńska Alicja, Kamińska Angelika, Kuś Zuzanna, Kwiecińska Agata, Naskręt Katarzy-
na, Nitka Dobrosława, Pluta Paweł, Schillak Julia, Skrzypczak Kamil, Słowik Judyta, Słowik 

Weronika, Sobecki Szymon, Stablewska Julia, Stablewska Oliwia, Wasilewska Natalia

Adamski Hubert, Biegalski Jakub, Czarnecki Jakub , Dolata Mateusz, Gaca Szymon, Grupa 
Jessica, Jakubowski Gracjan, Kwiatkowska Magdalena, Kwiatkowski Wiktor, Labuda Kacper, 
Maryjański Kacper, Mutschke Wiktoria, Mytowski Jakub, Nijak Gabriela, Pietrzak Angelika

Pokryszkin Martyna, Pruszak Zuzanna, Sarnowski Damian, Słowik Krystian, Szykowski Mate-
usz, Wieczorek Kamil, Zamiara Karolina

Basińska Zuzanna, Bednarek Edyta, Brzewińska Weronika, Dziewiątka Weronika, Fojucik 
Karina, Galus Nikole, Grzechowiak Maciej, Guzik Julia, Jatczak Jagna, Kiedrowski Kacper, 
Krugiełka Wiktoria, Kubalska Ewa, Lisiecka Natalia, Lukstaedt Zuzanna, Michalik Dariusz, 
Niewiadomska Marta, Niewiadomski Marcin, Nowacki Korneliusz, Nowak Natalia, Osikow-
ski Bartosz, Pruss Zofia, Staszak Łukasz, Stołecka Klaudia, Szulc Sara, Wekwerth Martyna, 

Woźniak Olga

Brzycka Nicole, Cieślewicz Marcin, Figas Tomasz, Gadziński Jakub, Gąsiorek Kacper, Krono-
wiecki Dawid, Liberkowski Kacper, Linetty Klaudia , Łukowska Sandra, Michalak Klaudia, 

Milewski Jakub, Muszyński Marcin, Nowak Michał, Osikowska Weronika, Skibiński Marcin, 
Szutowicz Agata, Średziński Wojciech, Torcz Nicoletta, Trzcińska Soneta, Witkowski Maksy-

milian, Kamiński Sebastian , Adamski Jan

ABSOLWENCI GIMNAZJUM W TRZEMESZNIE – 2018
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Gminny  Konkurs  Matematyczny
Dnia 8 czerwca 2018 roku w naszej szkole został przeprowadzony 

Gminny Konkurs Matematyczny dla klas trzecich pod patronatem 
Burmistrza Trzemeszna Pana Krzysztofa Derezińskiego.

W rywalizacji udział wzięło dziewiętnaścioro uczniów ze szkół 
podstawowych w gminie Trzemeszno. Uczestnicy w ciągu 45 mi-
nut rozwiązywali test składający się z piętnastu zadań tekstowych, 
w których należało zaznaczyć poprawną odpowiedź. Po zakończe-
niu testu jury udało się na narady, a na uczestników konkursu cze-
kały gry i zabawy oraz słodki poczęstunek. W skład jury weszły: 
pani Anna Kulczycka, pani Beata Martin, pani Jolanta Świerkot, 
przewodnicząca : pani Iwona Weber.

Laureatami tegorocznego konkursu matematycznego zostali:
I miejsce: Fabian Morzyński SP nr 1 w Trzemesznie.
II miejsce:  Wiktor Laskowski SP w Trzemżalu
Wiktor Tora SP nr 1 w Trzemesznie,
III miejsce:  Kamila Rynarzewska SP nr 1 w Trzemesznie, 
Bartosz Adamczyk  SP nr 1 w Trzemesznie,
Julia Woźna SP nr 1 w Trzemesznie.
Wyróżnienia otrzymali: Mateusz Knych SP nr 2 w Trzemesznie, 

Ksawier Górzyński SP nr 1 w Trzemesznie.
Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody ufundowane przez Bur-

mistrza tj. dyplomy, materiały promujące naszą gminę oraz gry 
planszowe. Nagrody wręczył zastępca Burmistrza Trzemeszna, Pan 
Dariusz Jankowski oraz Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana 
Kilińskiego , Pani Ewa Balcerzak oraz Pani Jolanta Kurtysiak. 

„Bielice Cup”
5 czerwca gościliśmy jak co roku na turniejach piłki siat-

kowej i piłki nożnej „Bielice Cup”. Naszą szkołę reprezen-
towały w piłce siatkowej: Wiktoria Kostka, Zofia Miku-
ła, Oliwia Rożek, Anna Budasz, Anastazja Wikaryczak, 
Zofia Wekwerth, Maja Barczak, Marcelina Kachniarz i Wero-
nika Brauza. Natomiast w turnieju piłki nożnej brali udział: 
Jakub Bednarek, Maksymilian Welzandt, Kacper Górny, Ka-
mil Sydorowicz, Fryderyk Antas, Jakub Zawada, Mikołaj Broń-
czyk, Damian Gajos oraz Marcel Grzelak. Dziewczęta ry-
walizowały z pięcioma zespołami, chłopcy z szesnastoma. 
Nasze zespoły zaprezentował się bardzo dobrze zdobywając - 
dziewczęta III miejsce w turnieju, a chłopcy IV.

III Indywidualne Mistrzostwa w Lekkiej Atletyce
8 czerwca na boisku SP1 Trzemeszno odbyły się III Indywidu-

alne Mistrzostwa w Lekkiej Atletyce. Organizatorem zawodów  
była Szkoła Podstawowa nr 2. Nasza reprezentacja została zapro-
szona do rywalizacji. Zawodnicy od I do VII klasy mogli spraw-
dzić się w wielu konkurencjach: biegu na 60 metrów, biegach 
na 200 i 300 metrów, skoku w dal, rzucie piłką palantową oraz szta-
fecie - 4 x 200 metrów. Nasi zawodnicy zdobyli wiele miejsc na po-
dium. 

Dzień języka polskiego
Uczniowie klas czwartych i siódmych wzięli udział w pierwszym 

w naszej szkole Dniu języka polskiego. Czwartoklasiści odpo-
wiadali na pytania dotyczące znajomości wierszy Jana Brzechwy 
oraz lektury „Akademia pana Kleksa”. Reprezentanci poszcze-
gólnych klas recytowali również wybrany wiersz Jana Brzechwy. 
Zadaniem uczniów klas siódmych było wykazanie się znajomością 
lektur omówionych w tej klasie (rozwiązywali krzyżówkę) oraz za-
prezentowanie w ciekawy sposób wylosowanego wcześniej utworu. 
Wszyscy uczestnicy spotkania wykazali się kreatywnością oraz ta-
lentem aktorskim. Program poprowadzili uczniowie klasy Va:  M. 
Szambelan i  M. Kaniewski.

Czas ekspedycji naukowo – krajoznawczych
Maj i czerwiec to miesiące intensywnej nauki przeplatanej wę-

drówkami po Polsce. Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w wie-
lu wycieczkach organizowanych przez wychowawców. Zwiedzali 
m.in. Wrocław, Hel, Łebę, Szymbark, Zakopane, Gołuchów. Wyjaz-
dy to znakomity sposób poznania historii i geografii naszego kraju, 
integracji poszczególnych klas, lekcja samodzielności i tolerancji. 

Wiadomości zebrał szkolny  zespół  redakcyjny

Foto. p. K. Kulik,
p. W. Chojnacka
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„BAJKOWA ZGADUJ-ZGADULA”
Dnia 29 maja br. odbył się pierwszy etap konkursu czytelnicze-

go „Bajkowa zgaduj-zgadula”. W konkursie brali udział wszyscy 
uczniowie z klasy pierwszej, 21 dzieci. Uczestnicy konkursu od-
powiadali pisemnie na 10 pytań - zgadnij kto lub co. Zadanie doty-
czyło postaci występujących w znanych bajkach  i wierszykach. Do 
drugiego etapu zakwalifikowało się ośmioro dzieci.   Następnego 
dnia uczniowie rozpoznawali rekwizyty, podając tytuły książek,      
z których one pochodzą. Drugie zadanie to rymowane zagadki. Jury 
oceniło pracę dzieci  i ogłosiło wyniki. 

Laureaci: 1 miejsce Maja Olejniczak, 2 miejsce Julia Słowik, 3 
miejsce Amelia Soberka, 4 miejsce Filip Gaca

Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni. Nagrody ufundowała 
Rada Rodziców. 
KONKURS  POLSCY  NOBLIŚCI

Dnia 13 czerwca br.  został przeprowadzony konkurs „Polscy No-
bliści”. Konkurs przygotowany został dla uczniów klasy szóstej i 
siódmej. Celem konkursu było zapoznanie się uczestników z biogra-
fią naszych Noblistów            i życiorysem A. Nobla. Konkurs składał 
się     z dwóch zadań. Pierwsze zadanie to test.  W drugim zadaniu 
uczestnicy odpowiadali ustnie na pytania. Jury podsumowało pracę 
uczniów. 

 Wyniki konkursu: 1 miejsce Filip Góralczyk, 2 miejsce Oliwia 
Wesołowska, 3 miejsce Patryk Fojucik  Kacper Stankowski 

Wszyscy otrzymali dyplomy i nagrody książkowe ufundowane 
przez Radę Rodziców.
KONFERENCJA  PATIOTYCZNA

Dnia 21.06.2018 r. uczniowie z kl.IVa oraz Vb wzięli udział w 
Konferencji pt.    „Pamięć i tożsamość Katynia i Golgoty Wscho-
du” oraz „Pamięć nie dała się zgładzić”. Spotkanie zorganizowała 
Rodzina Katyńska Ziemi Mogileńskiej w ramach Ogólnopolskiego 
Zjazdu Rodzin Katyńskich.
MIĘDZYSZKOLNY KONKURS MATEMATYCZNY

8 czerwca odbył się w SP 1 Międzyszkolny Konkurs Matematycz-
ny dla klas trzecich. W konkursie wzięli udział uczniowie z klasy III 
a i III b : Gerard Kaczmarek, Michał Walczak, Michał Kruczyński 
oraz Mateusz Knych. Mateusz Knych, uczeń klasy III a otrzymał 
wyróżnienie. 
MIĘDZYSZKOLNY KONKURS WIEDZY O RUCHU DROGOWYM

Z myślą o podniesieniu poziomu bezpieczeństwa na drogach 
w gminie Trzemeszno w dniu 20 czerwca b.r. został zorganizo-
wany w Szkole Podstawowej nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w 
Trzemesznie Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Ruchu Drogo-
wym, adresowany już do najmłodszych uczestników ruchu dro-
gowego w mieście jak i na wsi. Celem konkursu było sprawdze-
nie wiedzy uczestników jak i umiejętności, techniki jazdy po 
miasteczku ruchu drogowego. Wiedza teoretyczna uczestników 
konkursu w zakresie przepisów ruchu pieszych i rowerzystów 
oraz udzielania pierwszej pomocy została sprawdzona podczas 
testu teoretycznego. Natomiast jej zastosowanie oraz umiejętno-
ści techniczne komisja oceniła podczas jazdy po miasteczku ru-
chu drogowego, które powstało na potrzeby konkursu na boisku 
szkolnym Szkoły Podstawowej nr 2 w Trzemesznie. W konkursie 
udział wzięły 3-osobowe drużyny z czterech szkół podstawowych  
z terenu gminy Trzemeszno. Turniej składał się z dwóch etapów: 
I etap - test wiedzy o ruchu drogowym  II etap – poruszanie się w 
miasteczku ruchu W Komisji oceniającej zawodników zasiedli: 1. 
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Trzemesznie Marcin Jakubiak  
3. Funkcjonariusz Policji sierżant Bartosz Marczewski 4. Nauczyciel 
techniki w Szkole Podstawowej nr 2 w Trzemesznie Piotr Kubiak 

Końcowa klasyfikacja: drużynowo: I miejsce – Szkoła Podsta-
wowa nr 1 im. Jana Kilińskiego w Trzemesznie II miejsce – Szko-
ła Podstawowa im. Powstania Wielkopolskiego w Kruchowie III 
miejsce – Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków 
w Trzemesznie IV miejsce – Szkoła Podstawowa im. Bohaterów 
Września 1939 r. w Trzemżalu indywidualnie: I miejsce – Sebastian 
Graczyk (Szkoła Podstawowa w Kruchowie) II miejsce –  Bartosz 
Filipek (Szkoła Podstawowa w Trzemżalu) III miejsce – Natalia Ka-
szuba (Szkoła Podstawowa nr 2 w Trzemesznie)    

Konkurs zorganizował i przeprowadził pan Piotr Kubiak przy 
wsparciu Gminy Trzemeszno.
BIWAK  GROMADY ZUCHOWEJ

W dniach 15-16 czerwca odbył się biwak 6 GZ „Przyjaciele In-
dian” pod hasłem „Wyprawa archeologiczna”. Podczas biwaku 
dzieci  m.in. tańczyły poloneza na 100-lecie Niepodległości, dwóch 
zuchów złożyło Obietnicę Zuchową,a wszystkie obecne na biwaku 
zuchy, po wykonaniu wielu zadań, zdobyły sprawność archeologa. 
PRZEDSTAWIENIE KUKIEŁKOWE DLA PRZEDSZKOLAKÓW

Uczniowie klasy III a i klasy II przygotowali i zaprezentowali 

dzieciom z przedszkola „Misia Uszatka” przedstawienie kukieł-
kowe „Królewna Śnieżka”.  Maluszki z zaciekawieniem obejrzały 
bajkę. 

WYCIECZKA DO FAMILY PARKU
Dnia 12 czerwca br. dzieci z  klasy III a i III b wraz z wycho-

wawczyniami wybrały się do Family Parku w Bydgoszczy.                                                          
Centrum Zabaw Rodzinnych Family Park jest ciekawym miejscem 
spędzania wolnego czasu, wspaniałej zabawy, relaksu i aktywnego 
wypoczynku.  Podczas pobytu dzieci trenowały na ściance wspinacz-
kowej i na  zjeżdżalni. Wszyscy mieli okazję przejechać się super bry-
ką oraz spróbować swoich sił      w mini bowlingu i wystrzałowych ar-
matkach. Jednak największą atrakcją był wielopoziomowy labirynt.  
Dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia z Profesorem Cie-
kawskim, który odkrył przed dziećmi niezwykłe tajemnice nauki.

Wycieczka była bardzo udana i dzieci wróciły zadowolone.
FESTIWAL PIOSENKI HARCERSKIEJ

Kolejny raz zuchy z 6 GZ „Przyjaciele Indian” uczestniczyły w 
Festiwalu Piosenki Harcerskiej. Po brawurowym wykonaniu piose-
nek uczestnicy Festiwalu nagrodzeni zostali specjalnym okrzykiem 
harcerskim, pamiątkowym zdjęciem naszej gromady oraz dyplo-
mem. 

MISTRZOSTWA W LEKKOATLETYCE
Dnia 8 czerwca br. odbyły się III Indywidualne Mistrzostwa Gmi-

ny Trzemesznow Lekkoatletyce w kategorii szkół podstawowych. 
Były to nie tylko III Mistrzostwa Gminy, ale równocześnieVII Indy-
widualne Mistrzostwa Szkoły Podstawowej nr 2 im. Polskich Olim-
pijczyków w  Trzemesznie w  Lekkoatletyce. Dlatego klasyfikacja 
medalowa przebiegała w dwóch kategoriach gminnej i szkolnej.

W tym dniu dzieci świętowały również Dzień Dziecka i Patrona 
Szkoły. Podczas imprezy dzieci mogły startować w konkurencjach 
towarzyszących, które przeprowadzali uczniowie klasy VI i VII.

Rodzice przygotowali także poczęstunek dla wszystkich przyby-
łych gości w postaci  owoców. Podczas zawodów wystąpiły z ukła-
dem tanecznym dziewczynki z klasy III b.

KOSYNIER | Biuletyn Informacyjny Gminy Trzemeszno | czerwiec 201810



WYCIECZKA DO WARSZAWY
Uczniowie klasy Vb na początku czerwca wybrali się na wyciecz-

kę do  Warszawy.  Najpierw zwiedzili Muzeum Powstania War-
szawskiego, które wywarło na nich olbrzymie wrażenie, następnie 
udali się do Łazienek Królewskich. Pogoda dopisała, więc spacer 
po parku był bardzo przyjemny. Kolejnym punktem były ogrody na 
dachu Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego oraz  Pałac Kultury     
i Nauki. Drugiego dnia zwiedzili Stare Miasto. Odwiedzili kamie-
nicę, w której mieszkał słynny trzemesznianin – Jan Kiliński oraz 
zapoznali się z historią Zamku Królewskiego.  Główną atrakcją tego 
dnia był Stadion Narodowy. Chłopcy czekali cały dzień, by przejść 
trasę „Poczuj się  jak VIP”. 

 Ten wyjazd na długo pozostanie w pamięci uczniów i ich opie-
kunów.
AGRODEO GODAWY

Dnia 5 czerwca dzieci z klas I i II uczestniczyły w wycieczce do 
miejscowości Godawy. Tam spędziły dzień pełen atrakcji  w gospo-
darstwie agroturystycznym AGRODEO.

Na dzieci czekało wiele atrakcji, takich jak zjeżdżalnia, mistrzo-
stwa w ujeżdżaniu byka rodeo, przejażdżka w siodle, dmuchany 
plac zabaw, chodzenie na szczudłach. Na pikniku dzieci mogły 
skosztować  upieczonej na grillu kiełbaski.

BIELICE  CUP 2018
Dnia 5 czerwca  w ZS w Bielicach odbył się  IV turniej piłki noż-

nej i siatkówki Bielice Cup. Nie zabrakło również naszych repre-
zentantów. W piłce siatkowej dziewczęta zajęły szóste miejsce, a w 
piłce nożnej chłopcy usytuowali się na jedenastym  miejscu.

Prace modernizacyjne na placu Św. Wojciecha
maj - lipiec 2018
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KONKURS PLASTYCZNY 

ZAPROJEKTUJ OKLADKE 

 KOSYNIERA 
na 100 lecie 
NIEPODLEGLOSCI 

Dom Kultury w Trzemesznie zaprasza dzieci i młodzież z terenu Gminy Trzemeszno do udzia-
łu w konkursie plastycznym na projekt okładki Biuletynu Informacyjnego Gminy Trzemesz-
no “Kosynier”.  Konkurs został zorganizowany z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę  
Niepodległości i ma na celu plastyczne ukazanie tych ważnych dla kraju i naszej małej  
Ojczyzny wydarzeń.

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

1. Organizatorem konkursu jest Dom Kultury w Trzemesznie
2. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży z terenu Gminy Trzemeszno
3. Projekt okładki może być wykonany w dowolnej technice plastycznej  

(bez użycia komputera i druku cyfrowego)
4. Format pracy A4 (pionowy), każdy uczestnik może zgłosić do konkursu  

tylko jedną pracę. 
5. Powołane przez organizatora jury nagrodzi trzy najciekawsze projekty.
6. Najlepsza praca zostanie opublikowana na okładce „Kosyniera” w listopadzie br.
7. Dla zwycięzców przewidziane są cenne nagrody rzeczowe.
8. Projekty należy dostarczyć do siedziby organizatora do 30 września 2018 r.  

- Dom Kultury w Trzemesznie, ul św. Jana 11, 62-240 Trzemeszno
9. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w październiku 2018 r. 


