
29 kwietnia br z okazji uroczystości ku czci św. Wojciecha w ogrodach Prymasa Polski w Gnieźnie wystąpił Zespół Pieśni i Tańca 
„Strzecha”. To wspaniałe przeżycie i wyróżnienie. Wielkie podziękowania dla naszego ks. Proboszcza Piotra Kotowskiego za wsparcie 
naszego zespołu. Dziękujemy !!!! Zespół zaprezentował  program tańców Rzeszowskich i Kaszubskich. Było wspaniale: pogoda i wspa-
niała publiczność.

Strzecha w ogrodach prymasowskich

W piękny poranek dnia 27.04.2018 r. sołtysi i członkowie rad 
sołeckich wyjechali na wycieczkę z biurem podróży Smile Travel                            
,, Pasja Podróżowania ,, . Już podczas podróży mogliśmy podziwiać 
piękne widoki zza szyby autokaru. Pani pilot ciekawie opowiadała. 
Podróż zleciała naprawdę szybko. Pierwszym etapem naszej podróży 
był Pałac Czartoryskich, piękne budowle parkowe wzniesione przez 
księżną Izabelę Czartoryską w Puławach. Następnie udaliśmy się do 
zabytkowego Kazimierza Dolnego. Zwiedzanie rozpoczęliśmy od 
spaceru wzdłuż Wisły. Zabytkowymi uliczkami doszliśmy do ryn-
ku. Kazimierz Dolny to niezwykłe malownicza miejscowość, bardzo 
stara polska osada nad  Wisłą. W Kazimierzu Dolnym zjedliśmy nie-
samowity obiad. Po którym pojechaliśmy do hotelu Pikul w Puła-
wach. Wieczorem odbył się wieczorek z dancingiem. Wszyscy świet-
nie się bawili. Następnego ranka po pysznym śniadaniu pojechaliśmy 
zwiedzać Lublin. Na miejscu czekała już bardzo sympatyczna pani 
przewodnik, która oprowadziła nas po zabytkowym centrum miasta. 
Zobaczyliśmy Zamek Lubelski, Kaplicę Zamkową, Bazylikę, Bramę 
Grodzką. Mówiła nam także o królu Kazimierzu Wielkim, który był 
jednym z największych donżuanów jacy zasiedli na polskim tronie, 
miał on kilka żon i również jak legenda głosi, że romansował z Esterą 
z piękną Żydówką. Dla niej pobudował podziemne tunele, którymi 
potajemnie chodził na schadzki, dlatego też przyznał wszystkim Ży-
dom mieszkającym w Królestwie Polskim nadzwyczajne przywileje 
i wolności. Z Lublina pojechaliśmy do malowniczego Nałęczowa, 
który otoczony jest siecią lessowych wąwozów. Będąc tam nie omi-
nęliśmy Palmiarni, w której jest pijalnia czekolady. Po degustacji 
gorącej czekolady z lodami wróciliśmy do Puław. W ostatni dzień 
zwiedzaliśmy przepiękny Sandomierz, który jest położony na Skar-
pie Nadwiślanej. Zobaczyliśmy tam Stary Rynek, Katedry, Zamek  
i również szliśmy Wąwozem Królowej Jadwigi. Po obfitym obiedzie 
wyjechaliśmy w drogę powrotną do domu. Wycieczka była bardzo 
udana i myślę, że wspomnienia z tej wycieczki zapadną długo w na-
szej pamięci i niech żałują Ci co nie byli.

Wycieczka sołtysów

kwiecień 2018



6 kwietnia 2018 r. odbyła się pierwsza edycja Regionalnego Kon-
kursu Piosenki Przedszkolnej „Śpiewające przedszkolaki”. W kon-
kursie wzięły udział następujące przedszkola z terenu Gminy Trze-
meszno: Przedszkole nr 1 im. „Chatka Puchatka” w Trzemesznie, 
Przedszkole nr 2 im. Misia Uszatka w Trzemesznie, Spółdzielnia 
Socjalna „RAZEM BYĆ” w Wymysłowie, Oddział przedszkolny 
Szkoły Podstawowej w Kruchowie, Oddział przedszkolny Szkoły 
Podstawowej nr 1 im. Jana Kilińskiego w Trzemesznie. Uczestni-
czące w konkursie przedszkola zgłosiły kilkuosobowe reprezenta-
cje. Otwarcia konkursu dokonali: Krzysztof Dereziński Burmistrz 
Trzemeszna, Dariusz Jankowski zastępca Burmistrza Trzemeszna 
oraz Mariusz Zieliński Dyrektor Domu Kultury w Trzemesznie. 
Nagrody wręczył i pogratulował uczestnikom Sławomir Peno Prze-
wodniczący Rady Miejskiej Trzemeszna.

Jury w składzie: Renata Gezella – Figaj, Piotr Sierański oraz 
Grzegorz Grzegorek oceniało występy dzieci w trzech kategoriach 
– dzieci 3-4 letnie, dzieci 5-6 letnie oraz zespoły do trzech osób. 
Jury przyznało następujące nagrody.

Kategoria: 3-4 lata
1. Helena Kicior
2. Gabriela Brzewińska
3. Marika Olejniczak

Kategoria: 5-6 lat
1. Anna Majchrzak
2. Paweł Rynarzewski
3. Aleksandra Bartz

Kategoria: Zespół
1. Lena Ciszak, Szymon Glinkowski, Marta Balcerzak
2. Lena Wawrzyniak, Katarzyna Małek, Lena Kiełpińska
3. Hubert Szambelan, Antonina Bosacka, Oliwier Krysiński.

Zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe. Dla wszystkich uczest-
ników organizatorzy przygotowali dyplomy i drobne upominki. Na 
zakończenie Mariusz Zieliński Dyrektor Domu Kultury wręczył 
pamiątkowe grawertony przedstawicielom uczestniczących w kon-
kursie placówek.

„Śpiewające przedszkolaki” w Domu Kultury
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30 lat Ferajny
Nasz Klub Seniora „Ferajna” obchodzi 30. urodziny. Gratulujemy! 
W piątek 20 kwietnia  odbyła się w DK jubileuszowa uroczy-
stość. Poprowadził ją wieloletni opiekun zespołu oraz instruktor 
Domu Kultury w Trzemesznie Wiesław Delikta. W uroczystości 
uczestniczyli zaproszeni goście: Krzysztof Dereziński Burmistrz 
Trzemeszna, Sławomir Peno Przewodniczący Rady Miejskiej 
Trzemeszna, Mariusz Zieliński Dyrektor Domu Kultury, Marek 
Gotowała były Burmistrz Trzemeszna, Teresa Fejfer była kierow-
nik Domu Kultury w Trzemesznie, Agnieszka Twarużek były 
opiekun zespołu „Ferajna” pracownicy Domu Kultury w Trze-
mesznie, Ireneusz Frelichowski Prezes Ogólnopolskiego Stowarzy-
szenia Klubów Seniora z siedzibą w Bydgoszczy, przedstawiciele 
zaprzyjaźnionych klubów i zespołów seniorskich. Moc życzeń od 
wszystkich dla naszych jubilatek.
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W czwartek 12.04.2018r. w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Trze-
mesznie,  odbył się XIII Turniej u Uszatka zorganizowany w ramach 
realizacji projektu promującego zdrowy styl życia, realizowanego  
w Przedszkolu nr 2 im. Misia Uszatka. Zawody zorganizowały  
i przeprowadziły: Grażyna Durska, Renata Gola, Ewelina Stablewska  
i Justyna Kubalewska. W Turnieju   brały  udział dzieci 6 letnie  
z terenu Gminy Trzemeszno. Rywalizowały przedszkolaki  
z:  Przedszkola nr 1 im. Chatka Puchatka w Trzemesznie, Przed-
szkola  nr 2 im. Misia Uszatka w Trzemesznie,  z oddziału przed-
szkolnego przy   Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Kilińskiego  
w Trzemesznie,  z oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej 
im. Powstania Wielkopolskiego  w Kruchowie.  Zebranych sportow-
ców i kibiców powitała dyrektor Przedszkola nr 2,  Lucyna Korzycka, 
a uroczystego otwarcia dokonał burmistrz Trzemeszna  Krzysztof De-
rezińcki.  Następnie organizatorka Turnieju, Grażyna Durka poprosiła 
wszystkich o złożenie uroczystego ślubowania, którego tekst  brzmi:

„Dziś jest turniej, fajna sprawa
dla nas wszystkich to zabawa.
Ręce w górę, w przód i w bok,
Skłon do przodu, przysiad, skok.
Dziś z Uszatkiem przyrzekamy 
Być dobrymi sportowcami.
Godnie reprezentować swoją drużynę,
przestrzegać zasady szlachetnej rywalizacji
i zawsze postępować zgodnie z duchem fair – play.” 
Rozegrano następujące konkurencje: skoki na piłce ”Kangurek”, bieg 

sztafetowy, przeciąganie liny, podawanie woreczka dołem, tunel. Dru-
żyny rywalizowały o punkty i nagrody indywidualne  oraz   o Puchar 
Burmistrza Trzemeszna.

Wyniki zawodów przedstawiają się następująco:
Skoki na piłce „Kangurek”  
1 miejsce: „Wiewiórki” – Przedszkole nr 2 im. Misia Uszatka
2 miejsce: „Sowy” – Przedszkole nr 2 im. Misia Uszatka
3 miejsce: „Misie” – Przedszkole nr 1  im. Chatka Puchatka
Bieg sztafetowy
1 miejsce: „Kruczki” - z oddziału przedszkolnego przy Szkole Pod-
stawowej w Kruchowie
2 miejsce: „Sówki” – z oddziału przedszkolnego przy Szkole Podsta-
wowej nr 1
3 miejsce: „Motylki” – Przedszkole nr 2 im. Misia Uszatka
Przeciąganie liny
1 miejsce: „Wiewiórki” – Przedszkole nr 2 im. Misia Uszatka
2 miejsce: „ Motylki” – Przedszkole nr 2 im. Misia Uszatka
3 miejsce: „Sówki” – z oddziału przedszkolnego przy Szkole Podsta-
wowej nr 1
Podawanie woreczka dołem
1 miejsce: „Wiewiórki” – Przedszkole nr 2 im. Misia Uszatka
2 miejsce: „Motylki”- Przedszkole nr 1 im. Chatka Puchatka
3 miejsce: „Sowy” – Przedszkole nr 2 im. Misia Uszatka
Tunel
1 miejsce: „Wiewiórki” Przedszkole nr 2 im. Misia Uszatka
2 miejsce: „Motylki” – Przedszkole nr 2 im.  Misia Uszatka
3 miejsce: „Sowy” – Przedszkole nr 2 im. Misia Uszatka
Punktacja ogólna:
- Puchar Burmistrza Trzemeszna zdobyła grupa „Wiewiórki” z 

Przedszkola nr 2 im. Misia Uszatka w Trzemesznie /24 punkty/
- 2 miejsce: grupa „Motylki” z Przedszkola nr 2 im. Misia Uszatka w 

Trzemesznie  /14 punktów/
- 3 miejsce: grupa „Sowy” z Przedszkola nr 2 im. Misia Uszatka w 

Trzemesznie
Po zakończonej rywalizacji zwycięskie  drużyny otrzymały dyplomy 

oraz nagrody rzeczowe, był to:  sprzęt sportowy, gry, kolorowanki.W 
imieniu Burmistrza,  Puchary  wręczał Skarbnik Gminy, pan Adrian 
Nowak.  Bardzo  serdecznie  dziękujemy  sponsorom za ufundowa-
nie nagród, które stały się także wspaniałą pamiątką wesołej i uczciwej 
rywalizacji.  W tracie Turnieju zarówno zawodnicy, jak również kibi-
ce otrzymali pyszne drożdżówki i napoje. Dzieci młodsze z wielkim 
zaangażowaniem śledziły zmagania sportowe kolegów i starszego ro-
dzeństwa. Dyskutowały o tym, że za rok lub dwa same wezmą udział w 
podobnym Turnieju. Dzięki takim  imprezom zachęcamy wszystkich do 
aktywnego wypoczynku i wdrażany do walki w duchu fair- play.  Dzię-
kujemy wszystkim za udział w XIII Turnieju u Uszatka i zapraszamy za 
rok.  Małgorzata Winiarska   

Turniej u Uszatka
W dniu 5 kwietnia br. Stowarzyszenie pod Żaglami uroczyście 

świętowało swój jubileusz 5 - lecia istnienia. W uroczystości uczest-
niczyli zaproszeni goście, członkowie i sympatycy naszego stowa-
rzyszenia. Podczas spotkania przedstawiono działalność stowarzy-
szenia, rys historyczny oraz planowane zamierzenia. Przygotowana 
prezentacja multimedialną w skrócie ukazała naszą działalność spo-
łeczną w każdym jej wymiarze. Na koniec spotkania zabrali głos 
zaproszeni goście  wyrażając życzenia i gratulacje z obchodzonego 
jubileuszu stowarzyszenia. Przy kawie i urodzinowym torcie roz-
mawiano na temat, jak Stowarzyszenie pod Żaglami wpisało się w 
życie naszego miasta Trzemeszno.

Pięć lat za nami …
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Rodzinny Konkurs Poetycki „Moja Ojczyzna”

W piątek 20 kwietnia 2018r., w Przedszkolu nr 2 im. Misia Uszat-
ka, obchodziliśmy bardzo uroczyście Dzień Ziemi.  

Światowy Dzień Ziemi, to coroczne wydarzenie obchodzone  
w celu promowania ochrony środowiska, rozszerzania świado-
mości ekologicznej i życia w zgodzie z naturą. Stroje wszystkich 
przedszkolaków symbolizowały kolory naszej planety, wśród któ-
rych dominował kolor zielony. Dzieci z grup: „Żabki” i „Wróbel-
ki” zaprezentowały program artystyczny pt.: „Dzień Ziemi”, pre-
zentując swoje talenty wokalne i recytatorskie.  Do występu dzieci 
przygotowały: Kamila Kachniarz, Renata Gola i Roksana Trzciń-
ska.   Uczestnicy spotkania wysłuchali opowieści pana Sergiusza 
Przybylskiego,  naszego zaprzyjaźnionego przyjaciela przyrody, 
leśniczego z Nadleśnictwa Gołąbki. Dzieci miały okazję zada-
wać pytania panu leśniczemu na temat mieszkańców lasu, a także 
ochrony przyrody. Pan Sergiusz na wszystkie pytania odpowiadał 
bardzo cierpliwie i wyczerpująco. Dziękując za spotkanie i poświę-
cony czas dzieci wręczyły panu Sergiuszowi przepiękny obraz.                                                       
Następnie wszystkie dzieci przemaszerowały barwnym korowodem 
ulicami miasta, przypominając wszystkim mieszkańcom o ochronie 
przyrody. Następnym punktem obchodów Dnia Ziemi było wspólne 
sadzenie drzewek w ogrodzie przedszkolnym, zakupionych przez 
Rodziców z oddziału „Zajączki”. Dzieci z radością przystąpiły do 
pracy w ogrodzie i obiecały, że nie zapomną o codziennym pod-
lewaniu roślin.  Wszystkie przedszkolaki znają zasady ochrony 
przyrody  i zawsze o nich pamiętają, nie tylko podczas obchodów 
Światowego Dnia Ziemi.

Małgorzata Winiarska

Dzień Ziemi

W ramach realizacji projektu „Rok dla Niepodległości”, w Przed-
szkolu nr 2 im. Misia Uszatka w Trzemesznie, we wtorek 24 kwiet-
nia, ogłoszono wyniki Rodzinnego Konkursu Poetyckiego „Moja 
Ojczyzna”. Do rywalizacji przystąpiło 36 rodzin, które z wielkim 
zaangażowaniem , tworzyły własne, niepowtarzalne utwory opisu-
jące piękno naszej ojczyzny.  Konkurs odbywał się pod patronatem  
Krzysztofa Derezińskiego - Burmistrza Trzemeszna.  Komisja kon-
kursowa w składzie: Krzysztof Dereziński, Edyta Kubiak, ksiądz 
Piotr Kotowski, Danuta Kujawska i Lucyna Korzycka  po burzliwej 
dyskusji, jednogłośnie wyłoniła laureatów , przyznając pierwsze, 
drugie i trzecie miejsce oraz dwa wyróżnienia.

 Wyniki ogłoszone przez członków Jury prezentują się nastę-
pująco:                   
I miejsce za wiersz „Kto ja jestem?” –  Staś Buzała z Mamą  
i bratem Frankiem,
II miejsce za wiersz „Moja Ojczyzna” –  Hania Dupel z Rodzicami,  
III miejsce za wiersz „Bez tytułu” – Antoni Glanc z Rodzicami.
Wyróżnienia otrzymali:
- Ksawery Brzewiński za wiersz „Mija Ojczyzna!”,
- Lena Kachniarz z Babią za wiersz „Moja Ojczyzna”.

Autorzy przepięknych, patriotycznych utworów mieli okazję za-
prezentowania swoich wierszy po raz pierwszy na forum i czynili 
to z ogromną radością. Wszystkie wiersze zostały wydane w formie 
okolicznościowego biuletynu, który otrzymali  uczestnicy konkursu 
oraz członkowie JURY. Natomiast rękopisy zostały zebrane  w for-
mie albumu, który wzbogaci naszą – przedszkolną bibliotekę.  

Laureaci konkursu otrzymali nagrody ufundowane przez: Burmi-
strza Trzemeszna Krzysztofa Derezińskiego  - albumy o Trzemesz-
nie i malarstwie , księdza Piotra Kotowskiego – książki, Dyrektora 
Biblioteki Miejskiej Danutę Kujawską – książki z autografami au-
tora, Przedszkole nr 2 im. Misia Uszatka – książki , gry planszowe. 
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz 
książki pt.: „Legendy polskie”.  

Podczas uroczystości wręczenia nagród dzieci zaprezentowały 
także dwie piosenki patriotyczne: „Polskie ABC”  oraz „Polska”.    

Gorąco dziękujemy wszystkim Rodzicom i Babciom, którzy 
zechcieli wziąć udział w konkursie i spędzić w przedszkolu wraz  
z dziećmi wtorkowe przedpołudnie.  Konkurs zorganizowały i uro-
czystość przygotowały: Małgorzata Winiarska, Ewa Popowska, 
Aneta Maj-Jędrzejewska, Grażyna Durska.  

Małgorzata Winiarska

W piątek 20 kwietnia w sali sportowej Zespołu Szkół Ogólnokształ-
cących i Zawodowych w Trzemesznie odbyła się Spartakiada Sportowo 
– Integracyjna „Pora Aktywnego Seniora” gminy Trzemeszno zorga-
nizowana przez Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan w Gnieźnie. 
Współorganizatorem wydarzenia byli: Wielkopolskie Zrzeszenie Lu-
dowe Zespoły Sportowe, Poseł do Parlamentu Europejskiego Krysty-
na Łybacka oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w 
Trzemesznie. 

Wśród zaproszonych uczestników udział w spartakiadzie wzięły 
reprezentacje: Stowarzyszenia Centrum Rehabilitacyjno – Kulturalne 
„Promyk”, Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, Polskiego Związ-
ku Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Trzemesznie. Uczestnikom spartakiady kibicowali: 
Krzysztof Dereziński burmistrza Trzemeszna, Stanisław Dolaciński 
prezes Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan, Tadeusz Tomaszewski 
– honorowy prezes SMW, przewodniczący Wielkopolskiego Zrzesze-
nia Ludowych Zespołów Sportowych, Anna Stanowska wiceprezes 
SMW, Justyna Banasik skarbnik i członkowie zarządu stowarzyszenia: 
Krzysztof Wojciechowski i Przemysław Mularczyk. W ramach sparta-
kiady przeprowadzono szereg konkurencji sportowo – rekreacyjnych 
takich jak: rzut woreczkami do okręgów, rzut woreczkami do kosza, 
rzut piłką do kosza, rzut ringo, strzał piłką do mini bramki oraz rzut 
lotką do tarczy. W poszczególnych konkurencjach zwycięzcami byli: 
rzut woreczkami do okręgów: Stefania Maciejewska – PZERiI, Maria 
Sarnowska – PZERiI, Piotr Kabaciński ŚDS. Rzut woreczkami do ko-
sza: Maria Głowacka – PSD, Leokadia Kaczmarek PSD, Daniela Bodda 
– „Promyk”. Rzut piłką do kosza: Maria Sarnowska – PZERiI, Ryszard 
Szymański – ŚDS, Waldemar Dobrzyński – ŚDS. Rzut ringo:  Maria 
Sarnowska – PZERiI, Sylwia Greficz – ŚDS, Krystyna Karczewska – 
PZERiI. Strzał piłką do mini bramki:  Alicja Miękiszak – PZERiI, Da-
riusz Filip – ŚDS, Lechosław Kłysz – „Promyk”. Rzut lotką do tarczy: 
Rafał Giza – ŚDS, Wojciech Tubacki – PZERiI, Wiesława Guściora – 
PZERiI. 

Zwycięzcy poszczególnych konkurencji zostali nagrodzeni pamiąt-
kowymi medalami, zaś każda drużyna otrzymała statuetkę uczestnic-
twa w spartakiadzie. Imprezie towarzyszyła integracyjna atmosfera 
przy kawie i ciastku. Każdy uczestnik spartakiady otrzymał słodki 
upominek w postaci czekolady.

„Pora Aktywnego Seniora” w Trzemesznie
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„Mój  polski”
Dwadzieścioro czworo uczniów naszej szkoły wzięło udział w Ogól-

nopolskim Konkursie „Mój polski” organizowanym przez Moją Szko-
łę Językową w Szczecinie. Uczestnicy rozwiązywali testy, w któ-
rych znajdowały się pytania z literatury, gramatyki i ortografii. 

Szukamy znawców mitologii
19 marca odbył się Konkurs Mitologiczny dla uczniów klas piątych, 

w którym wzięło udział trzynastu znawców mitologii greckiej i rzym-
skiej. Uczniowie musieli m.in. wykazać się znajomością związków 
frazeologicznych, postaci mitologicznych bogów. Pierwsze miejsce 
w konkursie zdobył Miłosz Kaniewski (klasa Va), drugie – Marcel 
Uhura (klasa Vc), natomiast trzecie – Wiktoria Nowicka (klasa Va). 
Zwycięzcy otrzymali nagrody książkowe i pamiątkowe dyplomy.

Konkurs czytelniczy
5 kwietnia uczniowie klas IV, którzy odnieśli w szkolnym konkursie 

„Przygody Mikołajka”, reprezentowali naszą szkołę w konkursie czy-
telniczym „Mikołajek i jego koledzy” organizowanym przez bibliotekę 
Szkoły Podstawowej nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Trzemesznie.  
Filip Dziel, Zosia Wolaszek, Martyna Zagozda, Zuzanna Wiśniewska, 
Inga Stempuchowska i Julia Stepaniak rywalizowali z innymi uczniami 
szkół gminy Trzemeszno.  Dzieci rozwiązywały test dotyczący życia 
autora książki oraz samej lektury. Następnie odpowiadały na ustne py-
tania jury. Okazało się, że wszystkie miejsca na podium zdobyli ucznio-
wie naszej szkoły. Byli to Zuzanna Wiśniewska (klasa IVc) –pierwsze 
miejsce, Filip Dziel (klasa IVa) – drugie, Inga Stempuchowska (klasa 
IVd) –trzecie.

Laur  Świętego Wojciecha
10 kwietnia  odpowiedzieliśmy na zaproszenie Szkoły nr 3 z Gnie-

zna i wzięliśmy udział w I Turnieju Piłki Siatkowej o Laur Świętego 
Wojciecha. W zawodach brali udział uczniowie klas piątych, grając 
czwórkami w zespołach mieszanych – dziewczęta i chłopcy. Zawody 
rozegrano systemem „każdy z każdym”. Pierwszy mecz rozegraliśmy 
ze szkołą z Żydowa, wygrywając 2:1. Następny pojedynek wygrała 
szkoła  SP3 Gniezno z SP Żydowo 2:0. Do ostatniego starcia stanęliśmy 
z SP 3 Gniezno, niestety przegrywając 2:0. Ostateczny nasz wynik to II 
miejsce, a dla naszych piątoklasistów to pierwszy taki pozaszkolny tur-
niej . Tym bardziej gratulujemy walki na boisku. Impreza przebiegała 
w bardzo miłej atmosferze oraz wg zasad fair play.  Nasi reprezentanci  
otrzymali puchar, dyplom oraz nagrody. Bardzo nas cieszy możliwość 
zagrania z tymi zespołami, bo daje doświadczenie na kolejne nadcho-
dzące zawody.

Reprezentacja SP1 Trzemeszno: Marcelina Kachniarz, Dominika 
Piotrowska, Mikołaj Czarnecki, Jakub Skrzypczak, Oliwia Kos, Julia 
Jurkiewicz, Kacper Górny, Tomasz Giza, Maja Zamiara, Alan Mrzew-
ka. Opiekunowie: Wioletta Chojnacka, Edmund Łukomski.

Konkurs „1939-1945. Wojenne losy Polski i Polaków”
Za nami szkolne eliminacje do konkursu o II wojnie światowej or-

ganizowanego przez Instytut Pamięci Narodowej. W tym roku wzię-
li w nich udział uczniowie klas VI i VII. Nagrodą dla uczestników 
konkursu był wykład pana Ramzesa Temczuka połączony z pokazem 
umundurowania i uzbrojenia z czasów powstania warszawskiego, moż-
liwy dzięki wsparciu finansowemu Rady Rodziców.
Najwyższe wyniki w konkursie uzyskali:
Miejsce 1. Antoni Lukstaedt – kwalifikacja do finału wojewódzkiego
Miejsce 2. Mateusz Brzewiński – kwalifikacja do finału wojewódzkiego
Miejsce 3. Agata Hęś
Miejsce 4. Julia Tycka, Weronika Tokarczyk
Miejsce 5. Wojtek Walczak

Warsztaty językowe w Wielkiej Brytanii
  Grupa uczniów naszej szkoły wzięła udział w warsztatach języko-

wych w Wielkiej Brytanii zorganizowanych przez HELLO ECC z Po-
znania. Uczestnicy byli goszczeni przez brytyjskie rodziny z Londynu. 
Podczas warsztatów doskonalono praktyczne wykorzystanie języka an-
gielskiego oraz poznawano kulturę i historię Wielkiej Brytanii. 

Warsztaty połączone były  ze zwiedzaniem angielskich miast.  
W Brighton zwiedziliśmy Royal Pavilion, przeszliśmy się słynną pla-
żą oraz wjechaliśmy na szczyt wieży i360. W Londynie poznaliśmy 
stadion Chelsea, wysłuchaliśmy koncertu w kościele St. Martin-in the 
Fields, zawitaliśmy do Galerii Portretów w The National Gallery i prze-
szliśmy się The Mall. Następnie sprawdziliśmy czy królowa Elżbieta 
II jest w Pałacu Buckingham, zobaczyliśmy gdzie mieszka pani pre-

mier T. May i wjechaliśmy na London Eye.   Byliśmy także na zam-
ku w Windsorze oraz w Hampton Court. Zobaczyliśmy jak wygląda 
życie studenckie w Oksfordzie. Zwiedziliśmy również studia filmowe, 
w których kręcono filmy o Harrym Potterze.  Na koniec pobytu w An-
glii  zawitaliśmy do Canterbury, gdzie poznaliśmy najsłynniejsze dzie-
ło ojca literatury angielskiej Geoffreya Chaucera: „Canterbury Tales” 
(„Opowieści kanterberyjskie”) oraz  zwiedziliśmy ogromną katedrę, 
w której miesił się niegdyś grób św. Tomasza Becketa.  W Canterbu-
ry zapaliliśmy także znicz na grobie słynnego polskiego i angielskiego 
pisarza Josepha Conrada, czyli Józefa Teodora Korzeniowskiego.   Pod-
czas warsztatów uczniowie za wykonane zadania zdobywali punkty, co 
pozwoliło utworzyć listę rankingową najaktywniejszych uczestników. 
Anna Rogalska z klasy VII d zajęła  trzecie miejsce, a  w pierwszej 
dziesiątce znalazło się pięcioro uczniów naszej szkoły.

Pobyt w Anglii przyniósł mnóstwo pozytywnych wrażeń i nie-
zapomnianych chwil. Z pewnością podniósł umiejętności językowe 
i znacznie poszerzył zasób słownictwa.  Była to także wielka lekcja 
samodzielności. W wyjeździe towarzyszyli nam uczniowie ze Szkoły 
Podstawowej w nr 14 w Poznaniu oraz ZSO we Włoszakowicach a do-
skonałym pilotem była pani Zofia Charłampowicz-Jabłońska  z HELLO 
ECC.

Z podwórka na stadion… 
W środę 25 kwietnia reprezentacja Szkoły Podstawowej nr 1 z rocz-

nika 2010 wzięła udział w finale Ogólnopolskiego Turnieju „Z po-
dwórka na stadion – o Puchar Tymbarku” organizowanym przez Polski 
Związek Piłki Nożnej. Turniej odbył się w Wolsztynie. Do rywalizacji 
przystąpiło 26 drużyn z całego województwa wielkopolskiego.

Nasz zespół znalazł się w grupie C z drużynami ZSP Borek Wlkp., 
Akademią Reissa Koło oraz SP 51 Poznań. Po dwóch zwycięstwach 
i remisie nasza drużyna awansowała do ćwierćfinału, gdzie wydawało 
się, że jest zdecydowanym faworytem meczu. Niestety pomimo dobre-
go meczu ulegli pechowo drużynie SP 4 Kościan i odpadli z turnieju, 
zajmując miejsce w pierwszej ósemce, co i tak jest dobrym rezultatem.
Wyniki meczów:
SP 1 – ZSP Borek Wlkp. 4:0
Bramki: Igor Średziński 2, Szymon Sulicki, Patryk Oleksy
SP 1 – AP Reissa Koło 5:0
Bramki: Igor Średziński 2, Szymon Sulicki, Patryk Oleksy, Gabriel Da-
lewski
SP 1 – SP 51 Poznań 4:4
Bramki: Igor Średziński 3, Patryk Oleksy
SP 1 – SP 4 Kościan 1:2
Bramka: Igor Średziński
Skład SP 1 Trzemeszno:
Jan Wasiłowski, Igor Średziński, Patryk Oleksy, Gabriel Dalewski, 
Alan Janik, Szymon Sulicki, Gabriel Michalak. Opiekun: Grzegorz 
Witkowski + trener klubowy chłopaków – Jacek Siwa. 

Spotkanie z pisarzem
 24 kwietnia 2018r. uczniowie naszej szkoły wraz z opiekunami 

uczestniczyli w spotkaniu autorskim z Kazimierzem Szymeczko zor-
ganizowanym przez Bibliotekę Publiczną w  Trzemesznie.

Pan Szymeczko – autor książek dla dzieci i młodzieży jest rodowi-
tym Ślązakiem. Swoją pracę pisarską rozpoczął ponad 20 lat temu pu-
blikując w Świerszczyku opowiadania dla dzieci. Dla starszych pisze 
powieści, których akcja osadzona jest na Śląsku. Jest zdobywcą wielu 
nagród, został uhonorowany tytułem Ambasadora Polszczyzny Li-
teratury dla Dzieci i Młodzieży. Prywatnie jest miłośnikiem historii 
i właśnie ona była głównym tematem spotkania. Pisarz z ogromną pasją 
opowiadał o dziejach Polski  wskazując jednocześnie na tytuły napisa-
nych przez siebie książek, które nawiązują do tych wydarzeń (np. seria 
opowiadań Zdarzyło się w Polsce). Pokazywał ciekawe ilustracje i  od-
powiadał na pytania dzieci. Uczniowie dowiedzieli się  m.in. ile czasu 
zajmuje napisanie jednej książki, jak powstają ilustracje, skąd pisarz 
czerpie pomysły, co lubi robić w wolnym czasie i jakie jest jego ulubio-
ne zwierzątko.

 Podczas spotkania można było zdobyć autograf, a także kupić książ-
kę.

Wiadomości zebrał szkolny  zespół  redakcyjny
,Foto. p. K. Kulik, p. W. Chojnacka p. M. Adamski
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MIĘDZYSZKOLNY KONKURS CZYTELNICZY„PRZYGODY 
MIKOŁAJKA I JEGO KOLEGÓW”

 Dnia 5 kwietnia br. w Szkole Podstawowej nr 2 odbył się mię-
dzyszkolny konkurs czytelniczy „Przygody Mikołajka i jego kole-
gów”. Konkurs został przygotowany dla uczniów klas IV z okazji 
40. rocznicy śmierci R. Goscinnego. Celem konkursu było rozwi-
janie zainteresowań czytelniczych oraz motywowanie do czytania 
cyklu powieści o Mikołajku.

Wzięli w nim udział uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 i Szkoły 
Podstawowej nr 2 - 13 osób. Uczestnicy rozwiązali krzyżówkę i test, 
następnie odpowiadali na 2 pytania. Wszyscy biorący udział w kon-
kursie musieli wykazać się znajomością biografii autora  i wiedzą  
z przeczytanych książek: „Mikołajek” i „Wakacje Mikołajka”.

 
Wyniki konkursu :
I miejsce Zuzanna Wiśniewska SP 1 
II miejsce Filip Dziel SP 1 
III miejsce Inga Stempuchowska SP 1 
IV miejsce Zofia Wolaczek SP 1 
V miejsce Oliwia Krawczyk Sp 2 
 
Wszyscy uczniowie biorący udział w konkursie otrzymali dy-

plomy i drobne upominki  a laureaci nagrody książkowe. Konkurs 
przygotowała i przeprowadziła A. Trzcińska 

PALIĆ, NIE PALIĆ – OTO JEST PYTANIE?
Dnia 12.04.2018 r. podsumowano szkolny etap konkursu na grę 

planszową pod hasłem „Palić, nie palić - oto jest pytanie?”. Kacper 
Różewicz zajął I miejsce i tym samym będzie reprezentował na-
szą szkołę na etapie powiatowym.  II miejsce przypadło Rafałowi 
Walczakowi. Obu chłopcom serdecznie gratulujemy pomysłu i wy-
trwałości. 

KONKURSY POŚWIĘCONE 100. ROCZNICY POWSTANIA 
WIELKOPOLSKIEGO

W kwietniu w naszej szkole przeprowadzono trzy konkursy hi-
storyczne poświęcone 100. rocznicy Powstania Wielkopolskiego: 
literacki, plastyczny oraz krasomówczy.

 Laureatami konkursu literackiego na opowiadanie z historią Po-
wstania Wielkopolskiego w tle zostali: pierwsze miejsce ex aequo 
Kinga Juszczyk IV a    i  Kamil Kocierz V b, drugie miejsce Malwi-
na Frelich V a oraz trzecie miejsce Adrian Henkel VII.

 W konkursie plastycznym, na kartkę okolicznościową z oka-
zji 100. Rocznicy Powstania Wielkopolskiego, wzięło udział 42 
uczniów. Zwycięskie prace zostały wykonane przez Wiktorię Brze-
wińską kl. IV b     ( I miejsce), Malwinę Frelich kl. V a ( II miejsce 
), Kacpra Borowskiego   kl. VII ( III miejsce ), Marcelinę Obec-
ną kl. VII ( IV miejsce ),   Filipa Góralczyka kl. VI ( IV miejsce). 
Kilkunastu uczniów otrzymało wyróżnienie: Kacper Wiśniewski, 
Maja Kapela, Adrian Ziemba, Wiktoria Nowicka, Maria Kowalska, 
Weronika Bojanowska, Amelia Półtorak, Marcelina Firek, Kac-
per Różewicz, Michalina Zebel, Patrycja Skrzypczak oraz Oliwia 
Krawczyk. 

W konkursie krasomówczym wzięli udział  dwaj uczniowie: 
Oskar Paluch  i Adrian Henkel. Wszystkim uczestnikom dziękuje-
my za udział i zaangażowanie. Wręczenie dyplomów i nagród na-
stąpi na uroczystym apelu.

SZKOLNY KONKURS WOKALNY
Dnia 25.04.2018 r. w naszej szkole odbył się Szkolny konkurs wo-

kalny. W kategorii klas I – III pierwsze miejsce zajęła Julia Walczak 
z kl. IIIa, drugie Jan Kicior oraz Maja Olejniczak z kl. I, a trzecie 
Aniela Sobecka również z kl. I. 

Wyróżnienie otrzymał zespół wokalno – taneczny z kl. IIIb w 
składzie: Tatiana Ciszak, Zuzanna Kamińska, Klaudia Dobrowol-
ska oraz  Maja Osowiec.

W kategorii klas IV – VII pierwsze miejsce przypadło Wiktorii 
Rożek z kl. Vb, drugie Malwinie Frelich z kl. Va, a trzecie Tomkowi 
Nawrockiemu z kl. VII. 

Oczekiwanie na werdykt jury umilił występ Patryka Fojucika 
– naszego szkolnego wirtuoza w grze na flecie prostym. Obsługę 
techniczną zapewnili: Kacper Paternoga z kl. Vb oraz Adrian Hen-
kel z kl. VII. Wszystkim uczestnikom oraz laureatom serdecznie 
dziękujemy i gratulujemy! 
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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. 


