
15 marca 2018 r. odbyły się uroczystości z okazji 30-lecia Izby 
Pamięci Jana Kilińskiego w Trzemesznie. W godzinach porannych 
zostały udostępnione zwiedzającym znajdujące się w izbie zbio-
ry związane z postacią szewca Jana Kilińskiego, przygotowane  
i wyeksponowane przez Wojciecha Bisikiewicza właściciela Izby. 
O godz. 11.15 złożono kwiaty przed znajdującym się na rynku po-
mnikiem bohaterskiego szewca oraz na grobie Henryka Bisikiewi-
cza ojca Pana Wojciecha. Następnie w trzemeszeńskiej Bazylice 
została odprawiona Msza św w intencji założyciela i twórcy izby 
Henryka Bisikiewicza. Po mszy odbyło się w  budynku Środowi-
skowego Domu Samopomocy w Trzemesznie posiedzenie Gmin-
nego Komitetu Ochrony Walk i Męczeństwa w Trzemesznie.  
W swoim wystąpieniu Jerzy Długosz wspominał postać założyciela 
Izby. Natomiast historię i działalność tego ważnego dla Trzemeszna 
miejsca zreferował Andrzej Leśniewski. W uroczystości uczestni-
czyli przedstawiciele władz Trzemeszna, samorządowcy oraz przy-
jaciele i sympatycy.

Wojciech Bisikiewicz przed Izbą Pamięci Jana Kilińskiego

Jubileusz 30-lecia Izby Pamięci Jana Kilińskiego w Trzemesznie
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Koncert Wiosenny to wydarzenie, które na stale wpisało się w 
kalendarz świerszczowych imprez. Tym razembył to niezwykły 
koncert, bo jubileuszowy. Zespół obchodził 25-lecie swojej działal-
ności. Świerszcze przygotowały musical pt. „W świecie harmoni”. 
W musicalu dziewczęta tańczyły, śpiewały i recytowały. Zaprezen-
towały wiele choreografii, wszystkie ciekawe i dopracowane, ale na 
szczególną uwagę zasługują: „W krainie lodu”, „Perła na dnie oce-
anu”, „Piraci”, „Życie w otchłani”, „Hero”, „Biedroneczki”. 

Partie solowe wykonały: Marta Adamkiewicz - taniec, Milena 
Wiśniewska, Marcelina Ryndak, i Karolina Wesołowska - śpiew. W 
roli królowej wystąpiła Oliwia Kos. Musical kończyła choreografia 
pt. „Ty możesz wszystko” w wykonaniu całego zespołu.

W drugiej części koncertu wystąpiły absolwentki zespołu 
„Świerszcze” które znalazły czas, aby się zorganizować, spotkać, 
poćwiczyć i zaprezentować choreografie, które kiedyś tańczyły: 
„Walka dobra ze złem”, „Szalony rock” oraz „Wzbudź we mnie 

uczucie”. W tej części koncertu wystąpiła solow - Sara Kaźmierska 
niegdyś solistka zespołu, kilkukrotna złota medalistka Mistrzostw 
Świata WADF, a obecnie studentka AWF w Warszawie oraz Marta 
Sakiewa również absolwentka zespołu. Drugą część w rytmie roc-
ka, zakoćzył wspólny finał obecnycc Świerszczy i absolwentek.

Cały koncert prowadziły brawurowo i profesjonalnie absolwentki 
zespołu ADiHD - Milena i Ilona Krawczyńskie.

Danuta Szreder - otrzymała odznakę honorową: Zasłużony dla 
Kultury Polskiej nadaną przez Ministra Kultury i dziedzictwa Na-
rodowego, którą wręczyli Senator Robert Gaweł i Poseł Krzysztof 
Ostrowski.

Koncert odbył się 9 marca 2018 roku o godz. 19.00 wzieło w nim 
udział wielu znakomitych gości, władze miasta, prasa oraz trzeme-
szeńska publiczność, która halę OSiR wypełniła po brzegi.

Tekst: Świerszcze
Zdjęcia: Rafał Hapoński

25-lecie Artystycznego Zespołu Świerszcze
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Konkurs na pisankę wielkanocną
W tegorocznej edycji konkursu na pisankę wielkanocną zorgani-
zowanego przez Dom Kultury w Trzemesznie wzięło udział 60 
indywidualnych uczestników. Jury w składzie: Natalia Walter, 
Monika Wegner Wiesław Delikta, Marceli Konieczny przyznało 
następujące nagrody i wyróżnienia:
Kategoria: Przedszkola
1. Maja Skubiszak
2. Miłosz Ostrowski
3. Agata Nowakowska
Wyróżnienia indywidualne: Szymon Kodranc, Jakub Skubiszak, 
Maja Dupel
Wyróżnienia grupowe: Grupa “Króliki”, Grupa “Pszczółki” Przed-
szkole nr 1 “Chatka Puchatka” w Trzemesznie
Grupa “Koguciki” Przedszkole nr 2 im. “Misia Uszatka” w Trze-
mesznie
Kategoria: Szkoły podstawowe, kl I-III
1. Jakub Weber
2. Wiktoria Misch
3. Julia Skonieczna
Wyróżnienia: Martyna Stejakowska, Lena Trzebuchowska
Kategoria: Szkoły podstawowe, kl IV-VII
1. Wiktoria Pietrzak
2. Angelika Schrama
3. Hubert Cichy
Wyróżnienia: Julia Liszkowska, Zosia Libner
Kategoria: Dorośli
1. Artur Tafelski
2. Jarosław Filip
3. Ryszard Szymański
Nagrodzeni i wyróżnieni otrzymali nagrody rzeczowe, pozostali 
uczestnicy pamiątkowe dyplomy i słodkie upominki.

Kolejny wyjątkowy  wieczór w Trzemeszeńskim Domu Kultury.  
W ramach cyklu „Caffe Kultura” o swoich podróżach do Ameryki 
Południowej szczególnie do BoliwiI opowiadał i zdjęcia prezen-
tował nasz krajan Marcin Adamski. To kolejny wieczór z cyklu 
spotkań podróżniczych. Sala DK wypełniona była po brzegi.
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W dniu 27.03.2018r odbyły sie warsztaty dla funkcyjnych z dru-
żyn wchodzących w skład hufca Trzemeszno zorganizowane przez 
druhny Beatę Marciniak, Teresę Górną oraz druhów Michała Gro-
belskiego i Mateusza Woźniaka. Podczas spotkania przeszkolono 
uczestników na temat organizacji i prowadzenia Harcerskiej Akcji 
Letniej i Zimowej. Druga część warsztatów dotyczyła misji i celów 
ZHP oraz stosowania metody i metodyki harcerskiej w praktyce.  
W szkoleniu wzięło udział 11 uczestników.

Tekst: Beata Marciniak

Z uwagi na tegoroczne obchody 100-lecia trzemeszeńskiego 
harcerstwa ponawiamy prośbę o 1% podatku za 2017 rok. Przypo-

minamy nasz KRS: 0000266321
Cel szczegółowy: ZHP Hufiec Trzemeszno

Za przekazanie nawet niewielkich kwot z góry dziękujemy.
Foto: Beata Marciniak

                          hm. Stanisława Szymańska
  Komendantka Hufca ZHP
     Trzemeszno

ZHP informuje
10 marca 2018 odbył się koncert kwartetu smyczkowego „Aqu-

artet” dla kobiet i o kobietach. Dom Kultury z okazji Dnia Kobiet 
przygotował wyjątkowy wieczór muzyczno-słowny. Muzyka popu-
larna i klasyczna w interpretacji kwartetu zachwyciła wszystkich. 
Pan Witold Pelka - konferansjer był jak zwykle znakomity. Mariusz 
Zieliński Dyrektor Domu Kultury w Trzemesznie z okazji Dni Ko-
biet wręczył wszystkim paniom obecnym na sali wiosenne tulipany. 
Koncert odbył sie w ramach cyklu „Caffe kultura”

Dla kobiet i o kobietach w trzemeszeńskim Domu Kultury
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Gmina Trzemeszno podpisała umowę  
na przebudowę boiska piłkarskiego

Gmina Trzemeszno dnia 14.03.2018r. podpisała umowę na wyko-
nanie zadanie inwestycyjnego

pn. „Przebudowa boiska piłkarskiego przy ul. Piastowskiej w 
Trzemesznie ” z wykonawcą, który został wyłoniony w ramach 
przetargu niegraniczonego -  Konsorcjum:

Lider: HEMET sp. z o.o. ul. Sulechowska 39A 65-022 Zielona 
Góra NIP 929-010-08-25 Partner: Prywatne Przedsiębiorstwo EL-
WOZ Kazimierz Woźniak Szklana 44, 83-334 Miechucino.

Umowa opiewa na kwotę 2.789.189,62 zł. z terminem realizacji do 
30.11.2018r.

Dane ogólne boiska:
- Boisko do gry w piłkę nożną z nawierzchnią ze sztucznej trawy o 
wymiarach 68x105m wraz z wybiegami 2m wzdłuż krótszych bo-
ków oraz 1,5m wzdłuż dłuższych boków
- boisko powierzchnia brutto z wybiegami 7881m2
- strefa wybiegu z kostki betonowej 629m2
- chodnik w strefie trybun trybun – jako uzupełnienie istniejącego 
chodnika 274,44m2
- utwardzenie wjazdu technicznego: 114,21m2
- wykonanie oświetlenia boiska – 6 słupów oświetleniowych,
Wykonanie drenażu boiska wraz z włączeniem do istniejącej kana-
lizacji deszczowej
- wyposażenie boiska (bramki, chorągiewki liniowe, montaż try-
bun, nagłośnienie)
- ogrodzenie

W piątek 9 marca władze samorządowe Gminy Trzemeszno oraz 
pielęgniarki środowiskowe  złożyły dr. Janowi Jarze najserdeczniej-
sze podziękowania za ponad 50-letnią pracę na rzecz społeczeństwa 
miasta i gminy Trzemeszno, w tym 13 lat na stanowisku kierowni-
czym.

„Misja, którą Pan wykonywał była niełatwa. Dzięki Pana świetnej 
pracy, ośrodek w Trzemesznie mógł świadczyć swoje usługi me-
dyczne na najwyższym poziomie i zawsze stać na straży zdrowia 
naszego lokalnego społeczeństwa.” - mówiła w imieniu Burmistrza 
Trzemeszna Sekretarz Gminy Edyta Kubiak.

O imponującym doświadczeniu dr. Jary zarówno jako świetnego 
lekarza jak i sprawnego menadżera  świadczą również liczne odzna-
czenia, którymi został uhonorowany, m.in. Brązowy Krzyż Zasługi, 
odznaka „Za wzorową pracę w służbie zdrowia” oraz za pracę spo-
łeczną dla dobra dzieci.

Życzymy Panu Doktorowi zdrowia, miłych wspomnień z pracy 
zawodowej, pomyślności w życiu osobistym oraz spełnienia ma-
rzeń.

Podziękowanie dla dr. Jana Jary

Po nawałnicy z sierpnia 2017 roku, która dotknęła powiat gnieź-
nieński z inicjatywy druha Stanisława Cisowskiego Prezesa Oddzia-
łu Powiatowego Z OSP RP w Tomaszowie Mazowieckim postano-
wiono wesprzeć ochotników z powiatu gnieźnieńskiego.  Do zbiórki 
środków finansowych na udzielenie pomocy przystąpili członkowie 
OSP z terenu powiatu tomaszowskiego i bełchatowskiego. 

Ze zgromadzonych środków postanowiono zakupić 4 zestawy 
do ratownictwa medycznego PSP R1 bez deski ortopedycznej z 
opatrunkami Water i zestawem tlenoterapii biernej oraz zestawem 
szyn ortopedycznych Kramera w torbie o łącznej wartości 17.275 
zł. Przekazanie darów serca ochotników dla OSP w Jarząbkowie 
gm. Niechanowo, Kruchowie gm. Trzemeszno, Dębnicy gm. Kłec-
ko i Dąbrówce Kościelnej gm. Kiszkowo nastąpiło 1 marca 2018 
roku w Komendzie Powiatowej PSP w Gnieźnie.  Po raz pierwszy 
po nawałnicy ochotnicy z powiatu gnieźnieńskiego zostali wsparci 
przez strażaków ochotników z innego województwa. Wcześniejsza 
pomoc miała miejsce od instytucji samorządowych, rządowych, 
fundacji i PSP.                        

To wyjątkowe wydarzenie solidarności strażaków ochotników 
przygotował i prowadził druh Tadeusz Tomaszewski – Wiceprze-
wodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej, Sekretarz OW Z OSP 
RP. W imieniu delegacji strażaków ochotników z powiatu bełcha-
towskiego informację o zorganizowanej akcji pomocy przedstawili 
uczestnikom spotkania druh Stanisław Krasoń – członek Prezy-
dium Z OW Z OSP RP w Łodzi, Prezes Z OP Z OSP RP powiatu 
bełchatowskiego oraz druh Edward Pietrzyk – Wiceprezes OP Z 
OSP RP powiatu tomaszowskiego. O skutkach sierpniowej nawał-
nicy na terenie powiatu gnieźnieńskiego poinformował zebranych 
st. kpt. Mariusz Dębski – Komendant Powiatowy PSP w Gnieźnie. 
Działacze Związku OSP RP z województwa łódzkiego przekazali 
Prezesom i Naczelnikom ufundowane zestawy do ratownictwa me-
dycznego. Za dar serca ochotników z powiatów tomaszowskiego i 
bełchatowskiego podziękowali druh Andrzej Jankowski – Dyrektor 
Zarządu Wykonawczego Z OSP RP w Poznaniu oraz druh Jacek 

Kowalski – Prezes Oddziału Powiatowego Z OSP RP w Gnieźnie. 
Po oficjalnym spotkaniu odbyły się robocze rozmowy braci strażac-
kiej przy kawie. Nawiązano kontakty, które mają być kontynuowa-
ne. Na zakończenie spotkania była wspólna pamiątkowa fotografia 
darczyńców i obdarowanych. Goście gnieźnieńskich strażaków 
ochotników na zakończenie wizyty w Gnieźnie zwiedzili Gnieź-
nieńską Katedrę, której historię przedstawił z ogromną pasją Pan 
Wojciech Śmielecki.

Tekst: Tadeusz Tomaszewski,Marian Guziałek

Dar serca strażaków ochotników z powiatu 
tomaszowskiego i bełchatowskiego
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Powitanie wiosny w Przedszkolu  
Misia Uszatka 

  Na promyku słońca, tuż po pierwszej burzy,
 przyszła do nas wiosna z dalekiej podróży.
Witały ją: bocian, skowronek i szpaki,
witały ją także wszystkie przedszkolaki…
                                                                E. Budryk
W dniu 21.03.2018r, dzieci z Przedszkola nr 2 im. Misia Uszatka  

wzięły udział w tradycyjnym obrzędzie „pożegnania zimy – po-
witania wiosny”. Przygotowania do tej uroczystości przedszkolnej 
odbywały się wcześniej poprzez: naukę piosenek, wierszyków i ry-
mowanek, a także zakładanie ogródków w kącikach przyrody, w 
każdej z sal zajęć .      

Tego dnia dominował we wszystkich salach kolor zielony z odro-
biną żółci i fioletu. Stroje przedszkolaków tworzyły barwny, wio-
senny kobierzec. Wszystkie dzieci zebrały się w „sali teatralnej”  i 
obejrzały przedstawienie  „Wiosna tuż- tuż” w wykonaniu dzieci z 
oddziałów: „Motylki” i „Sowy”. Mali artyści przygotowani do wy-
stępu przez wychowawczynie: Anetę Maj – Jędrzejewską, Ewelinę 
Stablewską i Elizę Starczewską, wprowadzili wszystkich w wiosen-
ny nastrój.  Następnie przyjaciele Misia Uszatka wyruszyli barw-
nym korowodem przypominając przechodniom o nadejściu wiosny. 
Podczas marszu ulicami miasta dzieci śpiewały piosenki.  Wszyst-
kich ogarnęła spontaniczna radość. Wiosenne słońce przygrzewało 
i oświetlało roześmiane twarze przedszkolaków. Dzieci pożegnały 
Marzannę – zimową Pannę, a gromkimi brawami powitały wiosnę. 
Wszystkie dzieci stwierdziły zgodnie, że wiosna już na dobre za-
gości w naszym mieście, zazieleni drzewa i łąki.  Po powrocie do 
przedszkola dzieci rysowały portrety Pani Wiosny, kolorowe bukie-
ty krokusów , sasanek i powracające bociany oraz klucze dzikich 
gęsi. Przepiękne, wiosenne prace okazały się cudowną niespodzian-
ką dla  rodziców, którzy oglądali je z dużym zainteresowaniem.

Małgorzata Winiarska

3 MAJA - BIEGI DZIECIĘCE  
I MŁODZIEŻOWE

Zapraszamy do udziału w biegach w dniu 3 maja, które zo-
staną przeprowadzone ulicami Trzemeszna oraz na Stadionie 
Miejskim w Trzemesznie:
- biegi dla dzieci i młodzieży na dystansach od 100 m do 1000 
m zgodnie z rocznikiem,
- bieg na dyst. 3,5 km - bieg dla zawodników w wieku od 13 
lat (ukończone 13 lat najpóźniej 02.05.2018 r.), bez ograni-
czeń, gdy chodzi o górną granicę wiekową. Zawodnicy biegu 
otrzymują pakiety startowe - ZAWODNICY ROCZNIKA 2002 I 
MŁODSI ZWOLNIENI SĄ Z OPŁATY.

Zapisy:
- 3,5 km należy zapisywać się przez stronę internetową ht-
tps://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php…
- biegi dziecięce i młodzieżowe zapisy w dniu biegu.
WSZYSCY UCZESTNICY OTRZYMUJĄ MEDALE. Dzieci bedą 
miały możliwość zebrania zestawu medali, tzw. puzzle, które 
będą tworzyły linijkę matematyczną. Zawodnicy biegu na 
dyst. 3,5 km otrzymują duży medal odlewany.

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Trzemesznie
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W ostatnim czasie odbyło się u nas sporo imprez integracyj-
nych. Takie wspólne zajęcia są doskonałą okazją do uczenia się 
współpracy w grupie i wprowadzenia nowych tematów oraz za-
baw urozmaicających codzienną terapię.

Okres szalonych karnawałowych zabaw zakończyliśmy trady-
cyjnymi ostatkami, które wypadły akurat w „Tłusty czwartek”. 
Przygotowaliśmy razem pączki, faworki oraz ciasteczka i przy-
pomnieliśmy sobie tradycje związane z obchodami tych dni.

14 lutego spokojnie świętowaliśmy Walentynki przygotowane 
przez Panią Joannę Waldę. Na początku Uczestnicy zaprezento-
wali przygotowane występy artystyczne muzyczno-poetyckie. 
Następnie w grupach wykonywaliśmy zadania: kolorowanie 
serc, dobieranie z rozsypanki słynnych par, dekorowanie oraz 
tworzenie wierszy. Dzień zakończył się słodkim poczęstunkiem 
przygotowanym przez pracownię gospodarczo-porządkową.

11 lutego jest Światowym Dniem Chorego. U nas przynajmniej 
raz w miesiącu odbywają się warsztaty medyczne, na których 
rozmawiamy o chorobach, sposobach uchronienia się przed nimi, 
higienie oraz przypominamy sobie zasady pierwszej pomocy. 
Kilka dni po Dniu Chorego Pani Renata Kuchta przeprowadzi-
ła zajęcia na których omawialiśmy chorobę jaką jest depresja. 
Dzień Walki z Depresją obchodziliśmy 23 lutego. Połączyliśmy 
te dwa wydarzenia. Najpierw przeprowadzono pogadankę na jej 
temat, stworzyliśmy dzięki temu tablicę informacyjną i uczest-
niczyliśmy w zabawach integracyjnych. Na koniec stworzyliśmy 
plakat ze swoimi postanowieniami zdrowotnymi.

Pamiętacie, że 8 marca świętowaliśmy bardzo ważny dzień? 
Męska część naszego ośrodka przygotowała dla kobiet dzień pe-
łen wrażeń. Pod kierownictwem Pana Artura Kubasika zapre-
zentowali nam świetny występ artystyczny z miłymi życzenia-
mi i piosenkami. Był wielki tort i piękne upominki oraz kwiaty. 
Myślałyśmy, że po takim słodkim poczęstunku to już koniec, ale 
czekał nas jeszcze cudowny relaks. Przygotowano dla nas nie-
spodziankę w postaci kina z prawdziwego zdarzenia. Był pop-
corn, napoje i dobry film. Nie mogłyśmy wymarzyć sobie lep-
szego dnia, dziękujemy.

Chociaż bardzo się staraliśmy, to chyba nie zdołaliśmy od-
czarować tej okropnej pogody. 21 marca obchodziliśmy Dzień 
Wiosny. Rano śnieg pokrywał cały nasz ogród. Kiedy zaczęły 
się zajęcia przygotowane przez Panią Renatę Kuchtę, wydawało 
się, że wszystko pójdzie w dobrym kierunku. Po wierszach, opo-
wiadaniach i pogadance na temat nadchodzącej pory roku prze-
prowadzono konkurencje zręcznościowe. Przygotowywaliśmy 
też pyszne, kolorowe kanapki, a na koniec poszliśmy zniszczyć 
przygotowaną wcześniej Marzannę. Do końca dnia było bardzo 
słonecznie. Jednak wszyscy wiemy, co było później.

Tradycyjnie przed okresem świątecznym odbywają się u nas 
warsztaty tematyczne. Przed Wielkanocą postawiliśmy na wy-
konywanie koszyków różnymi technikami: z filcu, z papieru, 
z patyków oraz plecione z rurek gazetowych. Wszystkie cudne 
ozdoby można oglądać na naszej stronie. Pozostając w temacie 
wielkanocnym musimy wspomnieć o naszym małym sukcesie. 
W tym roku braliśmy udział w konkursie pisanek organizowa-
nym przez Dom Kultury. Uczestnicy startowali indywidualnie 
i wykonywali pisanki wybraną przez siebie techniką. Wybrali-
śmy się na rozstrzygnięcie konkursu, gdzie wszyscy dostali po-
dziękowania. W swojej kategorii trzecie miejsce zdobył Ryszard 
Szymański, drugie - Jarosław Filip, a pierwsze miejsce za swoją 
pisankę zdobył Artur Tafelski. Gratulujemy wszystkim uczestni-
kom konkursu niezwykłych pomysłów.

Tekst i zdjęcia: Joanna Walda

Środowiskowy Dom Samopomocy informuje

Dzień Kobiet w Miatach
Dnia 8 marca 2018 w świetlicy wiejskiej w Miatach 

spotkały się kobiety z okazji Dnia Kobiet. Na początku pani 
sołtys złożyła wszystkim pserdeczne życzenia zdrowia i 
pomyślności. Następnie wręczono paniom po symbolicznym 
kwiatku. Na spotkaniu nie zabrakło słodkości, jedzenia 
oraz lampki wina. Z okazji tego święta panie mogły sobie 
porozmawiać i miło spędzić razem swój wolny czas.
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W dniu 10.03.2018r. odbyła się II pielgrzymka Sołtysów do Sank-
tuarium Świętego Józefa w Kaliszu. W tej pielgrzymce wzięli udział 
sołtysi: Sołtys sołectwa Gołąbki -Wiesław Pokorski, Sołtys sołec-
twa Miaty - Jadwiga Przybysz i Sołtys sołectwa Cytrynowo - Jerzy 
Kaptur. Mszę prowadził ksiądz Biskup Edward Janiak, który mówił 
o miłości, pokorze i służbie dla innych. Mówił, że poczucie własnej 
wartości jest ważne, ale musimy być naznaczone pokorą. Podczas 
mszy świętej delegaci wiernych przyniosły do ołtarza dary, a na-
stępnie w Kaplicy Cudownego Obrazu Świętego Józefa Kaliskiego 
odbyło się zawierzenie sołtysów patronów rodzin i ojców. Biskupo-
wi dziękowali za wspaniałą uroczystość W-ce Marszałek Krzysztof 
Grabowski oraz Jarosław Maciejewski Prezes Stowarzyszenia Soł-
tysów Województwa Wielkopolskiego. Po mszy świętej pod pomni-
kiem Świętego Jana Pawła II złożono wiązanki kwiatów. Następnie 
przejechaliśmy na zaproszenie Pani Burmistrz Stawiszyna do hali 
sportowej w Stawiszynie. Wystąpili witając pielgrzymów z całego 
Województwa Wielkopolskiego Sołtysów organizatorzy pielgrzym-
ki: W-ce Marszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Gra-
bowski, Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotr Walkowski, 
Prezes Rady Powiatowej Sołtysów z powiatu Kaliskiego Tadeusz 
Maciejewski, Europoseł Andrzej Grzyb, Burmistrz Stawiszyna Ju-
styna Urbaniak. Wystąpiły zespoły ,, Stawiszynianki ,, ze Stawi-
szyna oraz zespół ,, Równica ,, z Ustronia. Wystąpił także ze sło-
wem Bożym przybyły Ksiądz Biskup Edward Janiak. Po biesiadzie 
udaliśmy się w drogę powrotną. Był to dobry i pożyteczny wyjazd, 
wymiana poglądów i wrażeń.

We wtorek 1 maja 2018 roku odbędzie się VII edycja „Trzeme-
szeńskiego Marszu po Zdrowie” czyli Otwarte Mistrzostwa Gminy 
Trzemeszno w Nordic Walking na dystansie 6,5 km. Głównym or-
ganizatorem imprezy jest Urząd Miejski Trzemeszna oraz „Kijkowe 
Trzemeszno” w ścisłej współpracy z Gimnazjum w Trzemesznie  
i Międzyszkolnym Klubem Sportowym w Trzemesznie. Start i meta 
tegorocznego marszu usytuowane zostaną na ulicy Parkowej (daw-
na XX – lecia PRL) przy Wieży Ciśnień. Zawody zostaną rozegra-
ne w kategorii open oraz kategoriach wiekowych osobno dla kobiet  
i mężczyzn. W ubiegłym roku na starcie zameldowało się 118 za-
wodników, którzy przemierzyli ulicę Słoneczną, Orchowską oraz 
malowniczą okolicę Zielenia (początek i koniec trasy o nawierzchni 
asfaltowej, pozostała część – utwardzona, polna droga). Rywaliza-
cję na pierwszym miejscu ukończył Kacper Stawicki z Mierucina 
z wynikiem 0:41:03, reprezentujący Niepubliczne Gimnazjum w 
Parlinie. W kategorii kobiet najwyższą lokatę wywalczyła Agniesz-
ka Mielecka z Gąsawy z czasem 0:41:53, reprezentująca KS „So-
kół” Gąsawa. Na linii mety wszyscy otrzymają pamiątkowy medal. 
Na najlepszych w klasyfikacji generalnej oraz w kategoriach wie-
kowych czekają trofea oraz nagrody rzeczowe. Dodatkowo wśród 
wszystkich zawodników rozlosowane zostaną atrakcyjne upominki. 

Więcej informacji dotyczących imprezy na stronie internetowej 
www.kijkowetrzemeszno.pl oraz www.facebook.com/kijkowetrze-

meszno/

Właśnie ukazał się album „Kulinarne podróże po Wielkopol-
sce”, najnowsza propozycja, przygotowana przez wydawcę „Głosu 
Wielkopolskiego”. Książka jest wyjątkową gratką dla miłośników 
dobrej, regionalnej kuchni, tradycji i zwyczajów. Przedstawia róż-
norodność kulinarną naszego województwa, w poszczególnych 
jego powiatach i gminach, w tym również w gminie Trzemeszno. 
To ponad 140 stron przepisów i opisów gmin, w formacie A4, w 
pięknej albumowej oprawie. Urząd Miejski Trzemeszna nawiązał 
współpracę z Głosem Wielkopolskim, w wyniku której również 
nasza gmina zaistniała na mapie kulinarnych podróży po Wielko-
polsce. Swoje popisowe dania przestawiły Panie z Kół Gospodyń 
Wiejskich z Kruchowa, Ławek i Trzemżala. Poniżej przedstawiamy 
fotorelację z powstania albumu. Książka będzie rozpowszechniania 
m.in. przez Głos Wielkopolski oraz Samorząd Województwa Wiel-
kopolskiego. Sama publikacja jest również szeroko reklamowana 
w „Głosie Wielkopolskim” oraz serwisach www.gloswielkopolski.
pl, www.strefaagro.pl, www.naszemiasto.pl i Facebooku. Poniżej 
link do internetowego wydania Podróży Kulinarnych http://www.
gloswielkopolski.pl/przepisy/kulinarne-podroze-po-wielkopolsce/ 
Dla tych z Państwa, którzy chcieliby zakupić książkę dla siebie po-
dajemy numer telefonu, pod którym można zamawiać niniejszą pu-
blikację 797 607 921. Koszt 1 egzemplarza wynosi 21 zł.

Edyta Kubiak

ZAPRASZAMY NA „TRZEMESZEŃSKI MARSZ  
PO ZDROWIE”

„Kulinarne podróże po Wielkopolsce” również  
w Trzemesznie

Pielgrzymka Sołtysów do Kalisza
W marcu br. na budynku Urzędu Miejskiego przy ul. 1 Maja  zo-
stała zamontowana elektroniczna tablica smogowa. Na bierząco 
wyświetlane są na tablicy wskazania dotyczące poziomu pyłu i 
zanieczyszczenia powietrza przekazywane z czujników zamon-
towanych w różnych miejscach Trzemeszna.
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„Szlachetne zdrowie…” – sukces biologów
 W listopadzie 2017r. odbył się  ogólnopolski  konkurs wiedzy 

na temat zdrowia i jego ochrony „Meditest”, którego wyniki właśnie 
otrzymaliśmy. Z kolegami z całej Polski rywalizowało 25 naszych 
siódmoklasistów. Celem konkursu było promowanie wśród uczniów 
zdrowego trybu życia, pogłębienie znajomości budowy i funkcjono-
wania własnego organizmu oraz zwiększenie ich świadomości  wo-
bec współczesnych zagrożeń zdrowia i życia ludzkiego. 

Uczennica VIIb –  Julia Liszkowska zajęła 3. miejsce w Polsce 
(jednocześnie 1. miejsce w Wielkopolsce), Wiktoria Wilkosz z VIIa 
również została laureatką konkursu i zajęła 5. miejsce w Polsce, 
uczniowie: Jacek Kierczyński z VIIa i Natalia Gaca z VIIb otrzy-
mali wyróżnienia w konkursie.     

Konkurs  dekanalny „Wędrówki po Dziejach Apostolskich”
W marcu w naszej szkole odbył się finał konkursu dekanalne-

go „Wędrówki  po Dziejach Apostolskich”.  Wzięło w nim udział 
113 uczniów ze szkół  w Trzemżalu, Kruchowie, Orchowie, Gę-
bicach, Wylatowie i Trzemesznie. W konkursie wiedzy do finału 
przeszli Łukasz Bartz i  Miłosz Kaniewski  z kl.Va. W konkursie 
plastycznym Magdalena Woźniak z kl. III a zajęła II miejsce. Va-
nessa Grygier – Zwolińska otrzymała wyróżnienie, jest to również 
uczennica klasy III a.

„Szalone lata dwudzieste”
13 marca uczniowie klasy VIIa oraz członkowie szkolnego chó-

ru zaprezentowali rodzicom, nauczycielom oraz uczniom program 
pod tytułem „Szalone lata dwudzieste”.

Informacje dotyczące okresu historycznego przeplatane były po-
kazem mody przygotowanym przez uczennice klasy VIIa , wier-
szami Marii Pawlikowskiej Jasnorzewskiej oraz piosenkami, które 
w czasie dwudziestolecia międzywojennego cieszyły się ogromną 
popularnością. Pod koniec montażu słowno-muzycznego zapre-
zentowały się uczennice klasy IV a, które wykonały tradycyjnego 
fokstrota. 

 
Sukcesy w konkursie wiedzy pożarniczej

W gminnym konkursie wiedzy pożarniczej nasi uczniowie zapre-
zentowali wysoki poziom wiedzy z zakresu pożarnictwa z elemen-

tami pierwszej pomocy. 
Wśród uczniów szkół podstawowych zajęliśmy pierwsze cztery 

miejsca :
I  – Aleksander Gumuliński VIb
II  – Marcelina Kachniarz Va
III  – Marcel Przybysz Va
IV  – Wojciech Walczak VIa
W grupie  uczniów klas VII i gimnazjum trzecie miejsce zajął 

Damian Odebralski z kl.VIId.
Uczniowie będą  reprezentować naszą gminę w etapie powiato-

wym, który odbędzie się w Mieleszynie.

Siatkarki w ćwierćfinale województwa
26 marca reprezentacja dziewcząt wzięła udział w ćwierćfinale 

województwa w piłce siatkowej w Śremie. Dziewczęta zakwalifiko-
wały się do tych rozgrywek zdobywając Mistrzostwo Powiatu.

Na zawodach spotkało się sześć zespołów z rejonu Poznań Teren 
Wschód: SP 6 Śrem, SP 3 Jarocin, SP 2 Środa Wielkopolska, SP 
1 Września, ZSP Napachanie, SP 1 Trzemeszno.

Mistrzostwa przeprowadzono systemem „każdy z każdym”. 
Wszystkie drużyny miały okazję zmierzyć się na parkiecie prezen-
tując przy tym wysoki poziom gry, walcząc do ostatnich punktów.

Klasyfikacja końcowa wyglądała następująco:
I - SP2  Środa Wlkp,   II - SP 1 Września,   III - SP 6 Śrem,
IV - ZSP Napachanie, V -  SP 1 Trzemeszno, VI - SP3 Jarocin.
Skład naszej reprezentacji: Zofia Mikuła, Wiktoria Kostka, Oli-

wia Rożek, Zofia Wekwerth, Blanka Chojnacka, Anastazja Wika-
ryczak, Otylia Paczkowska, Anna Budasz, Weronika Brauza, Maja 
Barczak

Dla Oliwii i dla Olka
Pierwsze dwa dni Wielkiego Tygodnia miały dla nas szczególny 

charakter. Byliśmy wtedy dobrymi myślami, życzliwymi i szczo-
drymi sercami przy dwojgu chorych – Oliwii i Olku. To dla Nich 
dzieliliśmy się zawartością naszych skarbonek; nasze mamy upie-
kły ciasta, którymi częstowaliśmy się wkładając drobne kwoty do 
wszechobecnych puszek. We wtorek szkolna grupa teatralna przed-
stawiła dwie inscenizacje – „Legendę o pieśni” oraz „Smoczy kry-
zys”, które po południu mogli podziwiać również rodzice oraz przy-
łączyć się do akcji charytatywnej. Zebraliśmy 11650zł na leczenie 
Oliwii i Olka.

Góra  Grosza
Podsumowaliśmy akcję Góra Grosza w naszej szkole. Zebraliśmy 

5943 sztuk monet jednogroszowych,
1905 monet dwugroszowych, 1662 monet pięciogroszowych, 

317 sztuk monet dziesięciogroszowych, 143 monet dwudziesto-
groszowych oraz 93  monet pięćdziesięciogroszowych. Ponadto 
28 złotówek, jedno 2 zł i dwie monety pięciozłotowe. Oznacza to, 
że  wsparliśmy akcję Góra Grosza kwotą 308 złotych i 38 groszy. 
Dziękujemy każdemu kto wrzucił do puszek choć jeden grosz. 
To ważne aby pamiętać, że jeden grosz znaczy niewiele, ale Góra 
Grosza jest największa na świecie. Wolontariuszami w Górze Gro-
sza byli uczniowie z klasy VIa: Hania Kulas, Marta Komisarek, 
Agata Hęś, Julka Tycka i Wojtek Walczak. Na zdjęciu z paczkami 
gotowymi do oddania na poczcie. 

Wiadomości zebrał szkolny  zespół  redakcyjny
Foto. p. K. Kulik, p. W. Chojnacka
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„FIZYKA W MOIM OBIEKTYWIE”
26 lutego 2018 odbyło się podsumowanie gminnego konkursu „Fizy-

ka w moim obiektywie”, którego organizatorem była Szkoła Podstawo-
wa im. Powstania Wielkopolskiego w Kruchowie przy wsparciu Urzędu 
Miejskiego i Domu Kultury w Trzemesznie. Uczennice z naszej szkoły 
zdobyły I i III miejsce. I miejsce Dominika Wegner, III miejsce Malwi-
na Frelich. Dziewczęta otrzymały nagrody rzeczowe i dyplomy. 

 Aleksandra Rumianowska otrzymała dyplom i nagrodę za udział w 
konkursie. Gratulujemy!

SZKOLNY KONKURS WIEDZY  O PRAWACH DZIECKA
W naszej szkole jak co roku odbył się Szkolny Konkurs Wiedzy o 

Prawach Dziecka.  Konkurs miał formę testu.
Oto laureaci  :
 I miejsce Agata Kaszuba IV a,
 II miejsce Nikodem Hajder IV a,
 III miejsce Oliwia Krawczyk IV b.
Dzieci otrzymały nagrody rzeczowe i dyplomy. Gratulujemy!

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE
W dniach 05-07.03.2018 uczniowie SP 2 wzięli udział w Rekolek-

cjach Wielkopostnych, które były prowadzone przez ks. dr Piotra Wa-
szaka z parafii św. Jakuba Apostoła w Mogilnie.

 Był to wyjątkowy czas podczas, którego przygotowaliśmy się  do  
Świąt  Wielkanocnych.

PROGRAM ANTYNIKOTYNOWEJ EDUKACJI ZDROWOTNEJ
W naszej szkole jest realizowany program edukacji antynikotynowej, 

w którym udział biorą dzieci z klasy 4b.  Głównym celem jest zwięk-
szenie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kontekście 
szkodliwości palenia papierosów. Na realizację powyższego programu 
przeznaczono 6 zajęć lekcyjnych. Lekcje odbywają się w formie ćwi-
czeń i dyskusji, są prowadzone przez pedagoga szkolnego.

21 MARCA – PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY
Uczniowie SP 2 przywitali wiosnę w barwnych i wesołych przebra-

niach. Wszystkie dzieci miały emblematy wiosny: kwiatki, motylki, 
żabki lub biedronki. Na boisku szkolnym przemaszerował wesoły ko-
rowód. Uczniowie klas I i IIIb zaśpiewali wiosenne piosenki. Tradycyj-
nie spaliliśmy Marzannę – symbol zimy. Dzieci otrzymały dyplomy za 
uczestnictwo w uroczystości oraz za udział w konkursie na największą 
liczbę przebranych uczniów z okazji powitania wiosny. Współzawod-
nictwo wygrały klasy    I i II.

KONKURS PLASTYCZNY „KOLORY WIOSNY”
W dniu 21 marca uczniowie naszej szkoły odebrali wyróżnienia za 

udział w konkursie plastycznym pt. „Kolory wiosny”, zorganizowa-
nym przez Sołectwo Niewolno. Uroczystość miała miejsce w Urzędzie 
Miejskim, a dzieci uhonorował sołtys Niewolna, p. Łukasz Zalewski , 
sekretarz gminy, p. Edyta Kubiak oraz zastępca Burmistrza, p. Dariusz 
Jankowski. 

Wyróżnieni uczniowie, to: Hubert Frelich i Blanka Mszanecka z 
klasy I, Julka Walczak z klasy IIIa, Michalina Zebel z klasy Va, Filip 
Góralczyk z klasy VI oraz Marcelina Obecna z klasy VII. Dzieciom 
gratulujemy !

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PIOSENKI ANGIELSKIEJ
W marcu br.   odbył się IV Międzyszkolny Konkurs Piosenki An-

gielskiej w Słowikowie pn. „Let′s sing in English”.
Uczniowie z naszej szkoły zajęli : II miejsce - reprezentanci  3b w 

składzie Agata Bartkowiak, Klaudia Dobrowolska, Michał Walczak 
i Hubert Zamiar, III miejsce - reprezentanci 3a w składzie Anna Mi-
chalak, Julia Walczak, Julia Skonieczna, Michał Kruczyński.

Gratulujemy! 

SPOTKANIE Z MISTRZEM PSZCZELARSTWA 
Z „PASIEK BOŻA ISKIERKA”

Dnia 09.03. 2018r. wszystkie dzieci z klas I-III odwiedził pszczelarz, 
który przybył z Męciny Małej, znajdującej się niedaleko Krynicy Zdrój 
w województwie małopolskim.  

„Kto miodek jada, do lekarza nie chadza” – tymi słowami mistrz 
pszczelarstwa rozpoczynał zajęcia edukacyjne z każdą grupą dzieci.  
Na spotkanie przywiózł akcesoria pszczelarskie, rekwizyty, ilustra-
cje oraz żywe okazy.  Za sprawą obrazowych opowieści połączonych  
z pokazem uczestnicy mogli poczuć się jak w gościnie u bajkowych 
bohaterów. Zachwytom nie było końca na widok pszczelej rodziny 
umieszczonej w przeszklonej ramce. Dzieci z zaangażowaniem wy-
patrywały wśród roju królowej. Pszczelarz cierpliwie i wyczerpu-
jąco mówił o tym, jak wygląda życie w ulu oraz o tym, jaka panuje 
w nim hierarchia. Przedstawił zdrowotne właściwości miodu, zapo-
znał dzieci z budową ula, pokazał też specjalną ramkę wyjętą z jego 
środka i wyjaśnił, w których miejscach rodzą się z jajeczek pszczo-
ły robotnice, a w których  trutnie. Ogromną atrakcją dla dzieci  była 
możliwość spróbowania miodu oraz pyłku kwiatowego, który ma 
ogromne właściwości zdrowotne. Na zakończenie podarował każde-
mu plaster wosku, z którego dzieci tworzyły świece. Ponadto przygo-
tował dla wszystkich słodką niespodziankę w postaci słoiczka miodu, 
pałeczki do smarowania miodu oraz wręczył certyfikat „Przyjaciela 
pszczół”. Najważniejszym jednak przesłaniem warsztatów było uświa-
domienie najmłodszym, jak ważne jest istnienie pszczół dla ludzi.   
Były to bardzo ciekawe zajęcia, które na długo pozostaną w naszej pa-
mięci.

TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ
Dnia 09.03.2018 w świetlicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Trze-

mesznie odbyły się gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wie-
dzy Pożarniczej. Naszą szkołę reprezentowali: Natalia Kaszuba-VI, 
Dominika Wegner-VI, Patryk Fojucik-VII i Tomasz Nawrocki-VII. Na-
talia Kaszuba zajęła V miejsce. Gratulujemy!

SUKCES ZOSI LIBNER
Uczennice z naszej szkoły: Dominika Wegner i Zosia Libner z klasy 

VI, wzięły udział w konkursie plastycznym pt: „Orzeł Biały - nasza 
duma” zorganizowanym pod patronatem Senatu RP.

 Bardzo miło nam poinformować, że konkurs na szczeblu okręgo-
wym wygrała Zosia Libner, która dnia 26.03.2018 r. wzięła udział we 
wręczeniu nagród, które odbyło się w biurze senatora Roberta Gawła. 
Zosia otrzymała tablet i wiele innych nagród, a Jej praca zakwalifiko-
wała się do konkursu ogólnopolskiego. Wśród stu sześćdziesięciu nade-
słanych prac, jurorów urzekła najbardziej właśnie praca Zosi. 

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

KONKURS „WYJDŹ Z LABIRYNTU”
26 marca podsumowano gminny konkurs pn. „Wyjdź z labiryntu” 

na wykonanie ulotki, plakatu lub napisanie pracy literackiej o treściach 
profilaktycznych. Organizatorem konkursu była Gminna Komisja Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych, Trzemeszeński Klub Absty-
nencki i Dom Kultury w Trzemesznie pod patronatem Urzędu Miej-
skiego.
 Laureaci z naszej szkoły w kategorii I-IV :
 I miejsce Agata Bartkowiak III b oraz III miejsce Maja Osowiec III b.
 W kategorii V-VI : I miejsce Kacper Guzik V b.
 Wyróżnienia : Kacper Pawłowski V a oraz Zofia Libner VI.
 Podziękowania za udział w konkursie otrzymali :
 Filip Zieliński III a, Jakub Czarnecki V a, Tymoteusz Nowakowski V b.
 Gratulujemy!
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Rekolekcje wielkopostne
Od 28 lutego do 2 marca 2018 r. odbywały się w naszej 

szkole rekolekcje, które prowadził ksiądz Waldemar Myka. 
W czasie spotkań uczniowie próbowali zgłębiać tajemnicę Boga i 
zastanawiali się jak postrzegają Go w swoim życiu. Mieli okazję 
oglądać scenki dotyczące sposobów działania szatana i wikłania się 
w grzech. Ksiądz rekolekcjonista zwrócił tez uwagę na znaczenie 
dobrej spowiedzi. Następnie gimnazjaliści wzięli udział w nabo-
żeństwie „Drogi Krzyżowej”. W piątek wszyscy uczniowie wraz z 
nauczycielami uczestniczyli we Mszy św.

Z Liczbą Pi  już od lat
 14 marca obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Liczby Pi. W 

tym roku  rozpoczął on szkolną akcję charytatywną „Razem dla 
Oliwii” na rzecz naszej absolwentki Oliwii Rodak , która walczy 
z chorobą nowotworową. Uczniowie wszystkich klas czynnie włą-
czyli się w nadanie szkole odpowiedniego  wystroju, przygotowując 
plakaty o liczbie Pi . Wszyscy uczniowie zrobili dla siebie okolicz-
nościowe kotyliony. Gimnazjaliści z klas II b, III b, III d przygoto-
wali rebusy i zagadki dotyczące liczby Pi. W kawiarence „U  Pi”  
od rana kusiły ciasta i  babeczki przygotowane przez uczniów i ich  
rodziców. Symboliczne złotówki  zostaną  przeznaczone na leczenie 
i rehabilitację Oliwii. Uczniowie klas drugich wzięli udział w kon-
kursie „Z liczbą Pi w roli głównej”. Zwycięzcami zostali  Michalina 
Łabęcka z klasy II b i Eryk Chojnacki z klasy II c, którzy uzyskali 
największą liczbę punktów.

To będzie niezapomniany występ, czyli o Dniu Kobiet
Z okazji Dnia Kobiet w naszej szkole mieliśmy przyjemność 

obejrzeć występ uczniów( głównie części męskiej)  zorganizowa-
ny pod czujnym okiem pani Elżbiety Bartkowskiej. Zdaniem wielu 
uczniów był to najlepszy z występów jakie do tej pory odbyły się 
w naszej szkole i  na długo pozostanie w pamięci widzów. Jednym 
z najbardziej zaskakujących wydarzeń były układy taneczne wy-
konane przez chłopców. W auli  w trakcie występu słychać  było 
okrzyki i śmiechy dziewczyn oraz nauczycieli. Oczywiście nie za-
brakło krótkich wierszy oraz przemówienia. Kolejną niespodzianką 
była piosenka w wykonaniu Klaudii, która podbiła serca niejednej 
i niejednego  z nas. Myślę, że chłopcy dowiedli jak ważne dla nich 
jesteśmy. Uroczystość poprowadziły Oliwia oraz Michalina z klasy 
2B, które w świetny sposób zachęciły  widzów do oglądania. 

Chłopcy - w imieniu gimnazjalistek dziękujemy Wam z całego 
serca.

Jak powitaliśmy wiosnę?
21 marca uczniowie przybyli na lekcje w pomysłowych i 

kolorowych strojach. Wcześniej przedstawiciele wszystkich klas 
uczestniczyli w losowaniu tematów, zgodnie z którymi należało 
przygotować przebrania na ten dzień. Samorząd Uczniowski, 
chcąc jeszcze bardziej zmobilizować gimnazjalistów do wspólnej 
zabawy, zaproponował międzyklasową rywalizację. W każdej kla-
sie policzono przebrane osób i na tej podstawie przyznano punkty 
do klasyfikacji generalnej całorocznego konkursu „Świętujemy z 
Klasą”. W zabawę włączyli się również wychowawcy, którzy swoją 
postawą mocno wsparli swoich podopiecznych. 
Postanowiono zwrócić szczególną uwagę na uczestnictwo uczniów 
w zajęciach szkolnych w tym dniu. Na klasy, które wykazały 
się najwyższą frekwencją, czekały słodkie upominki. Najlepiej 
wypadła klasa 2 C (96 %) przed uczniami 3 C (95,4 %) i ekipą z 3 
D(92,3%). 
WYNIKI KONKURSU: 
1. KLASY: 
2 C – W STAROŻYTNEJ GRECJI 
3 B – PIŻAMA PARTY 
3 C – NA SZPITALNYM ODDZIALE 
3 D – BAJKI I BAŚNIE 
2. KLASA 2 B – WESOŁE ZOO 
3. KLASA 3 A – ŚWIAT MAGII 
4. KLASA 3 E – W CZASACH ŚREDNIOWIECZA 
5. KLASA 2 A – CZASY PRL – u 

 Tydzień Promocji Zdrowia
W związku z trwającym w naszej szkole od 19 do 23 marca Tygo-

dniem Promocji Zdrowia poza możliwością zapoznania się na licznie 
porozwieszanych plakatach  z informacjami dotyczącymi prawidłowe-
go odżywiania, odpoczynku, wykorzystaniu czasu na wysiłek fizyczny 
i umysłowy w środę 21 marca odbył się również Rajd „Po Zdrowie”, 
który miał na celu propagowanie wśród uczniów gimnazjum wiedzy na 
temat zdrowego odżywiania się oraz profilaktyki uzależnień. Był też 
świetną okazją do dobrej zabawy na świeżym powietrzu. Każda kla-
sa zobowiązana była do wykonania kilku prostych zadań na punktach, 
które rozlokowane zostały na terenie boiska szkolnego. Nad prawi-
dłowym i sprawnym przebiegiem konkurencji czuwali:  Martyna We-
kwerth, Natalia Nowak, Jagna Jatczak, Martyna Grzegorek, Wojciech 
Wójkowski, Justyna Nawrocka, Bartosz Gąsior, Mateusz Szykowski 
i Martyna Pokryszkin. Rajd przygotowały panie – Beata Marciniak i 
Maria Borys.

O świętowaniu Wielkanocy i nie tylko
W ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Teatru 27 marca 

uczniowie należący do kół teatralnych w Gimnazjum i ZSOiZ w 
Trzemesznie oraz chóru „Kantata” wspólnie przygotowali spektakl 
pt. „Radiowe wieści”, który przedstawili gimnazjalistom, uczniom 
kl. VII SP nr 2, podopiecznym Środowiskowego Domu Samopomo-
cy w Trzemesznie, oraz uczniom ZSOiZ. Tegoroczne obchody Mię-
dzynarodowego Dnia Teatru wypadały kilka dni przed Wielkanocą, 
a spektakl nawiązywał do staropolskich tradycji i zwyczajów, także 
wielkanocnych, przez co wprowadził widzów w świąteczny nastrój. 
Mówił także o roli kobiet we współczesnym świecie i czasach bar-
dziej odległych. Nie zabrakło więc folklorystycznych akcentów i 
oczywiście dobrej zabawy.

Rada Rodziców z okazji Wielkanocy przygotowała słodkie pre-
zenty „od zajączka” – pyszne czekolady.

„Razem dla Oliwii”
Dzień z Liczbą Pi rozpoczął akcję SU „Razem dla Oliwii”. Od 

14 marca do przerwy wielkanocnej organizowano różne przedsię-
wzięcia mające na celu zebranie pieniędzy na leczenie i rehabilitację 
absolwentki naszego gimnazjum. I tak zorganizowano:

- „kawiarenki” przygotowywane przez wszystkie klasy, w któ-
rych można było kupić pyszne ciasta i tosty,

- „fotobudkę”, w której z różnymi ciekawymi i śmiesznymi re-
kwizytami uczniowie klasy 2 B robili zdjęcia, 

- loterię fantową z cennymi nagrodami;
- we wtorek 27 marca odbyła się sprzedaż baranków wielkanoc-

nych, wykonanych przez grupę uczniów z świetlicy szkolnej.
Redakcja: Oliwia Kostka; opiekun – I. Łaniecka-v. Gierschewski
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W miesiącu kwietniu
Dom Kultury 

w Trzemesznie 
prowadzi zapisy do 

www.dktrzemeszno.net
tel. 61 41 54 380

Zajęcia płatne - 30 zł. na miesiąc od osoby

Pierwsze zajęcia odbędą się
10 maja (czwartek)

w godz. 16-1730

Koła wokalnego


