
Autor pracy - Antoni Łuczak. I miejsce w konkursie na projekt okładki  
Biuletynu Informacyjnego Gminy Trzemeszno„KOSYNIER” z okazji stulecia odzyskania Niepodległości.



W Domu Kultury w Trzemesznie od października 2013 roku mieści się redakcja Biuletynu Informacyjnego Gminy Trzemeszno  
„Kosynier”. Nowa forma przekazu poprzez w pełni kolorowy druk połączona z prezentacją dorobku naszej gminy w różnych dziedzinach 
działalności, to wyróżnik dzisiejszego „Kosyniera”. Zdjęcia i treści do biuletynu udostępniane są przez stowarzyszenia, szkoły i jednostki 
organizacyjne Gminy Trzemeszno, a obsługą techniczną i finansową zajmuje się Dom Kultury.
Redakcję tworzą Mariusz Zieliński i Marceli Konieczny, którzy są wspierani przez pracowników DK oraz życzliwe osoby.
Dziękujemy wszystkim za dotychczasową współpracę. Serdeczne pozdrowienia dla Czytelników „Kosyniera” przesyła redakcja.
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To już 5 lat...
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Konkurs na projekt okładki „Kosyniera” rozstrzygnięty, pierwsze miejsce zdobyła praca Antoniego Łuczaka ze Szkoły Podstawowej  
w Trzemżalu. Zwycięski projekt prezentujemy na okładce biuletynu „Kosynier”. Miejsce drugie zajął Szymon Kubasik, a trzecią nagrodę 
otrzymała Julia Wełniak. Do konkursu zgłosiło się 32 uczestników. Prace oceniło jury w składzie: Mariusz Zieliński, Renata Pałucka, 
Edyta Kubiak oraz Wiesław Delikta. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy oraz upominki.

Konkurs na okładkę „Kosyniera w stulecie odzyskania przez Polskę Niepodległości rozstrzygnięty

KOSYNIER | Biuletyn Informacyjny Gminy Trzemeszno | paździenik 2018 3



Dzień 19 października 2018 r. trwale zapisze się w historii 
szkoły, jako jeden z najważniejszych i najbardziej wzniosłych 
wydarzeń. Tego dnia nastąpiło oficjalne otwarcie i poświęcenie 
nowej sali sportowo-rekreacyjnej. Cieszymy się, że tego dnia 
mogli z nami dzielić radość i satysfakcję z wybudowania tego 
pięknego obiektu sportowego przedstawiciele samorządu po-
wiatowego, gminnego, sołeckiego, kuratorium oświaty, księża, 
strażacy OSP, emerytowani nauczyciele i pracownicy szkoły, 
rodzice, nauczyciele, cała społeczność szkolna oraz sponsorzy, 
przyjaciele i sympatycy szkoły, a także przedstawiciele prasy i 
mediów.

Część oficjalna rozpoczęła się od odśpiewania hymnu i zło-
żenia kwiatów oraz zapalenia znicza pod tablicą pamiątkową i 
obeliskiem przez uczniów naszej szkoły.  Później nastąpił uro-
czysty moment przekazania symbolicznego klucza do nowej sali. 
Klucz przekazał dyrektorowi szkoły, burmistrz Trzemeszna p. 
Krzysztof Dereziński. Następnie Burmistrz Trzemeszna, Dyrek-
tor Szkoły p. K. Nowak, Przewodniczący Rady Miejskiej p. Sła-
womir Peno, Wizytator Kuratorium Oświaty p. Sława Mrożek, 
przedstawiciel Wydziału Inwestycji w Trzemesznie p. Norbert 
Dombek, Przedstawiciel Rady Pedagogicznej p. Radomir La-
skowski, Przewodnicząca Rady Rodziców p. Anna Paluch oraz 
przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Kinga Skonieczną 

dokonali przecięcia wstęgi. Po oficjalnym otwarciu sali sporto-
wo – rekreacyjnej ks. prałat Piotr Kotowski, proboszcz parafii 
w Trzemesznie i Trzemżalu poświęcił obiekt. Następnie głos 
zabrał głos dyrektor szkoły p. Krzysztof Nowak, który przedsta-
wił historię powstania sali i podziękował wszystkim tym, któ-
rzy zaangażowali się w dzieło budowy tego obiektu sportowego. 
Osoby i instytucje, które szczególnie przyczyniły się do reali-
zacji tego przedsięwzięcia otrzymały pamiątkowe grawertony. 
Dyrektor w ten sposób podziękował Burmistrzowi Trzemeszna 
p. K. Derezińskiemu, p. N. Dombokowi z Wydziału Inwestycji w 
Trzemesznie, p. J. Bubacz z firmy Euro Bud, radnemu p. M. Cho-
jeckiemu, p. M. Ledwożyw – inspektorowi budowlanemu, p. M. 
Kiełpińskiemu – firma Service – net, p. W. Gaca - właścicielowi 
Hydro Art., p. D. Paluch oraz p. M. Zielińskiemu, dyrektorowi 
Domu Kultury w Trzemesznie i firmie Moris Polska. Następnie 
zaproszeni goście złożyli gratulacje i przekazali na ręce dyrekto-
ra szkoły podarunki.

Po części oficjalnej wszyscy uczestnicy spotkania mieli okazję 
obejrzeć występ gościa specjalnego czyli Zespół Pieśni i Tań-
ca „ Strzecha” z Trzemeszna, a następnie podziwiać zdolności 
sportowe i artystyczne dzieci i młodzieży z naszej szkoły. Na za-
kończenie zaproszono gości do zwiedzania budynku szkolnego, 
wpisania się do księgi pamiątkowej i na poczęstunek

Otwarcie sali sportowo-rekreacyjnej w Trzemżalu

Koncertowy październik „Strzechy” 

Koncert z okazji otwarcia sali sportowej w TrzemżaluKoncert z okazji odsłonięcia obelisku mjr Mieczysława Palucha w Trzemżalu
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W październiku odbyło się u nas kilka zaplanowanych imprez in-
tegracyjnych. Pierwszą z nich był Dzień Dyni. Na wspólnych zaję-
ciach porozmawialiśmy sobie o jesiennych warzywach, sposobach 
ich zbierania, przechowywania oraz wykorzystania ich w kuchni 
do przyrządzenia pysznych potraw. W roli głównej wystąpiła dy-
nia. Przypomnieliśmy sobie jej pochodzenie i różne rodzaje, które 
rosną w naszym ogrodzie. Później na kilku podzielonych stanowi-
skach Uczestnicy w grupach mieli za zadanie przygotować lampion 
z dyni, co nie jest wcale łatwe. Powstały też przeróżne ludziki z 
ziemniaków ozdabiane kolorowymi patyczkami i guzikami. Każde 
cudo otrzymało swoją nazwę i zostało umieszczone na wystawie. 
Ozdabialiśmy również balony i przygotowywaliśmy eleganckie na-
krycie do jesiennego stołu z własnoręcznie wykonanymi stroikami. 
Na koniec dnia, korzystając z dobrej pogody, poszliśmy na boisko, 
gdzie rozegraliśmy konkurencje sportowe w rzędach. Rzucaliśmy 
ziemniakami do celu, biegaliśmy z dynią slalomem na czas i poko-
nywaliśmy tor przeszkód. Pozostając w temacie dyni, pod koniec 
października mała grupa osób wybrała się do zaprzyjaźnionego 
ośrodka w Gnieźnie na mroczną zabawę. Wykonaliśmy przeraża-
jący plakat i ubraliśmy się w straszne stroje. Na miejscu odbyły się 
fajne konkursy i zabawa dyskotekowa. Hallowenowe dekoracje do-
dawały klimatu całej imprezie i bawiliśmy się świetnie.

Także pod koniec miesiąca rozegraliśmy IV Turniej Tenisa Sto-
łowego. Na tę imprezę sportową przyjechały ośrodki z Gniezna, 
Bielic i Skubarczewa. Zawodnicy bardzo wczuli się w rywalizację i 
mimo tego, że walka by zacięta, to wszyscy grali fair play. Miło nam 
ogłosić, że nasza drużyna zdobyła pierwsze miejsce, broniąc tym 
samym tytuł z zeszłego roku.

Ostatnią wspólną imprezą była zorganizowana przez Uczestni-
ków dyskoteka. Przygotowali oni muzykę, sprzęt oraz poczęstunek. 
Taniec i muzyka jest świetnym narzędziem integracyjnym i zawsze 
dobrze się przy niej relaksujemy, a w wirze zabawy zapominamy na 
chwilę o pracy.

Od kilku tygodni w pracowniach powstają już ozdoby świąteczne. 
Wymagają one od nas dużego nakładu pracy i cierpliwości. Efekty 
naszej pracy będziecie mogli podziwiać na kiermaszach oraz na na-
szej stronie w galerii. 

14 DRUŻYNA HARCERSKA NIEPRZETARTEGO SZLAKU  
IM. JANA KILIŃSKIEGO W TRZEMESZNIE

 
… „Bo nieprzetarty jest nasz szlak
w harcerskim twardym znoju,
potrzeba nam gorących serc,
potrzeba nam Pokoju.
Na nieprzetarty wejdziem szlak,
pójdziemy nim do końca,
żeby harcerzom radość dać,
prowadzić ich do słońca” …
                             /fragment piosenki/

Dnia 22 lutego 2016 roku w Środowiskowym Domu Samopomo-
cy w Trzemesznie powstała 14 Drużyna Harcerska Nieprzetartego 
Szlaku im. Jana Kilińskiego. 

Drużynę prowadzą: drużynowa phm. Irena Karczewska, przy-
boczni: phm. Anna Golińska i pwd. Jerzy Karczewski. Drużyna 
aktualnie liczy 17 członków – uczestników zajęć Ś.D.S. 

Dzięki sponsorom cała drużyna została umundurowana i dnia  
17 listopada 2016 roku na uroczystości składania Przyrzeczenia 
Harcerskiego wyglądała godnie. Przyrzeczenie odebrała  Komen-
dantka Hufca hm. Stanisława Szymańska.

20 listopada 2017 roku świętowaliśmy I rocznicę złożenia Przy-
rzeczenia przy świeczowisku. Wszystkim obecnym czytaliśmy 
nasze wiersze, które układaliśmy wspólnie. Inspiracją były cztery 
pory roku. Wiersze są wynikiem bystrej obserwacji piękna otacza-
jącej nas przyrody.

W swojej działalności staramy się, aby nasza teraźniejszość sta-
wała się miłym przeżyciem i wspomnieniem w przyszłości.  

Na zbiórkach poznajemy tajniki harcerstwa, przeżywamy radość 
wspólnych działań i osiągnięć między innymi; 
- poznajemy życie i działalność słynnych Trzemesznian,
- dbamy o Miejsca Pamięci Narodowej (porządkowanie, trzymanie warty),  
- pamiętamy o potrzebujących (przygotowujemy „szlachetne paczki”),
- bierzemy udział w zbiórkach tematycznych,
- gawędzimy i śpiewamy przy ognisku nad jeziorem,
- często wyruszamy na harcerski szlak,
- bardzo uroczyście obchodzimy Dni Myśli Braterskiej.

Ostatnio ułożyliśmy wiersz o naszej drużynie pt.: „Nieprzetarty 
szlak”, który ma aż 8 zwrotek. Ostatnia zwrotka brzmi: 

…Różne mecze także wygrywamy
i piękne puchary zdobywamy,
a w kronice potwierdzamy,
że wciąż nieprzetarty szlak przecieramy”.

 Czuwaj!
 Drużynowa

 phm. Irena Karczewska

ŚDS informuje
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Koncert Jesienny Artystycznego Zespołu "Świerszcze" odbył się 27 października 2018 r.  
w hali OSiR w Trzemesznie.

Trzemeszno po raz czwarty uczestniczy w Wielkopolskim Festiwalu Fotografii im. Ireneusza Zjeżdżałki. Trzemeszeńscy pasjonaci foto-
grafii tradycyjnej działający w DK przygotowali zestaw zdjęć otworkowych. Autorzy cyklu „Pejzaż wiejski”: Daniela Bodda, Piotr Talaga, 
Maciej Walda, Zbigniew Witryk, Marceli Konieczny. Dziękujemy wszystkim za przybycie na otwarcie. Wystawę można oglądać jeszcze 
przez tydzień w DK. Więcej o festiwalu na stronie www.4festiwal.pl

„Pejzaż wiejski” wystawa fotograficzna w Domu Kultury w Trzemesznie
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W sobotę 06.10.2018 r. o godzinie 14.00 nastąpiła ceremonia 
otwarcia boiska. Sołtys Miat Jadwiga Przybysz powitała wszyst-
kich. Następnie przemówił Burmistrz Trzemeszna Pan Krzysztof 
Dereziński, Przewodniczący Rady Miejskiej Trzemeszna Pan Sła-
womir Peno, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Trzemeszna- 
Przewodniczący Komisji Społecznej Rady Miejskiej Trzemeszna 
Pan Daniel Bisikiewicz. Symboliczne przecięcie wstęgi dokonali: 
Burmistrz Trzemeszna Pan Krzysztof Dereziński, Przewodniczący 
Rady Miejskiej Trzemeszna Pan Sławomir Peno, Wiceprzewodni-
czący Rady Miejskiej- Przewodniczący Komisji Społecznej Rady 
Miejskiej Trzemeszna Pan Daniel Bisikiewicz, Skarbnik Gminy 
Trzemeszno Pan Adrian Nowak i Sołtys Miat Jadwiga Przybysz. 
W podziękowaniu Sołtys Miat z Radą sołecką podarowali go-
ściom symboliczne statuetki, otrzymali je: Burmistrz Trzemeszna 
Pan Krzysztof Dereziński, Przewodniczący Rady Miejskiej Trze-
meszna Pan Sławomir Peno, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 
Trzemeszna- Przewodniczący Komisji Społecznej Rady Miejskiej 
Trzemeszna Pan Daniel Bisikiewicz, Przewodnicząca Komisji Fi-
nansowej Rady Miejskiej Trzemeszna Pani Maria Sobieszak, Prze-
wodniczący Rady Rewizyjnej Rady Miejskiej Trzemeszna Pan 
Zbigniew Matelski, Dyrektor OSiR w Trzemesznie Pan Mariusz 
Kowalczyk, Skarbnik Gminy Trzemeszno Pan Adrian Nowak, Pan 
Michał Michalak, Pani Patrycja Juszczyk, Pani Barbara Frelich, Pan 
Jerzy Czarny, Pan Marek Skałecki, Pan Marcin Krzewiński. Na-
stępnie odbyły się mecze towarzyskie piłki nożnej i piłki siatkowej 
i różne konkurencje dla dzieci. Główną atrakcją były samochody 
sportowe Miata MX-5 – Klub Polska, kierowcy tych aut przeprowa-
dzili konkurencje. Kierowcy samochodów Miata kontra mieszkań-
cy sołectwa Miaty. Piłkarze i siatkarze otrzymali puchary a dzieci 
otrzymały medale. Wszyscy częstowali się pysznymi wypiekami 
i kiełbaskami z grilla, bigosem, popcornem, kawą, herbatą, sło-
dyczami, napojami, chlebem ze smalcem i ogórkiem. Sołtys Miat 
Jadwiga Przybysz dziękuje za przybycie zaproszonym gościom, a 
także mieszkańcom sołectwa Miaty Brzozówiec za pomoc w zorga-
nizowaniu tej uroczystości. Również bardzo dziękuje Panu Piotrowi 
Kolasińskiemu, który zorganizował przyjazd 19 samochodów Miata 
MX-5 i za przeprowadzone konkurencje, które uświetniły otwarcie 
kompleksu boiska.

Otwarcie boiska w Miatach Jubileusz Polskiego Związku Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów

 
W czwartek 4 października w Ośrodku Wypoczynkowym w Go-
łąbkach członkowie Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i In-
walidów odział w Trzemesznie  świętowali 70 lat swej działalności. 

Podczas uroczystości wręczono podziękowania osobom które ak-
tywnie działają na rzecz swojego stowarzyszenia. Janina Płuciennik 
prezes PZERiI oraz Antoni Basiński wręczyli m.in. Małą Odzna-
kę Honorową Marii Jarczyńskiej i Józefowi Sokołowskiemu. Dużą 
Odznakę Honorową Aleksandrze Woźniak, Antoniemu Basińkiemu 
i Andrzejowi Wynarowiczowi. Specjalne gratulacje wręczono naj-
starszym członkom koła: Zofii Polasiak i Władysławowi Kędzier-
skiemu. Grawertony z podziękowaniami od Krzysztofa Dereziń-
skiego burmistrza Trzemeszna i Sławomira Peno przewodniczącego 
Rady Miejskiej  otrzymali byli prezesi związku: Wanda Tyburska, 
Jerzy Sobecki i Edmund Szlacheta. Prezentem dla stowarzyszenia 
od władz samorządowych był aparat fotograficzny. Z życzeniami 
dla jubilatów wystąpił także Tadeusz Tomaszewski oraz przedsta-
wiciele firm i instytucji na co dzień wspierających prace stowarzy-
szenia.  

Historię trzemeszeńskiego oddziału przypomniał zebranym A. 
Basiński. Jubileusz został „obliczony” dzięki zachowanej karcie 
członkowskiej z 1948 roku. Wspomniano także osoby, które na 
przestrzeni lat kierowały stowarzyszeniem, a byli to: Józef Ka-
sprzyk, Henryk Walkowiak, Wanda Walkowiak, Wanda Tyburska, 
Jerzy Sobecki, Edmund Szlacheta i Tadeusz Kostka. Dla jubilatów 
taneczny koncert zaprezentował Zespół Pieśni i Tańca „Strzecha”.
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ZHP informuje
W dniach 19-21 października w przedszkolu w Kruchowie 

odbył się biwak 10 Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej im. 
Bolesława Chrobrego „Polanie” o tematyce historyczno-wojen-
nej, związanej ze 100-leciem odzyskania niepodległości. Oprócz 
rozważań na temat ojczyzny, harcerze mieli okazję wziąć udział 
w zwiadzie i biegu terenowym, grze terenowej oraz zabawach z 
drużyną harcerzy z Kruchowa, zajęciach ze strzelania. Wykonali 
także rozety narodowe w ramach przygotowań do 11 listopada. 
W programie biwaku znalazło się także uroczyste przyjęcie no-
wych członków drużyny.

Tekst: Jagna Jatczak Foto: Anna Hęś

3 Szczep Harcerski im. Jana Kilińskiego powstał w 1975 roku  
w Liceum Ogólnokształcącym w Trzemesznie wskutek zjednocze-
nia się trzech drużyn i Młodzieżowego Kręgu Instruktorskiego. 
Pierwszą szczepową była Stanisława Szymańska a wyróżniającymi 
się harcerkami: Anna Góralczyk, Jolanta Kinecka i Anna Dłutkow-
ska.

Szczep wznowił swoją działalność w 2008r. wówczas to szczepo-
wą została Beata Koperska (dziś Marciniak), która nadal obejmuje 
tę funkcję. Szczep składa się obecnie z trzech drużyn: 6 Groma-
dy Zuchowej , której drużynową jest Aleksandra Dobruchowska  
a opiekunem Teresa Górna, 8 Drużyny Harcerskiej  „Odkrywcy”  
z drużynową Pauliną Kwiatkowską 

i 10 Wielopoziomowej Drużyny „Polanie” im. Bolesława Chro-
brego, gdzie drużynową jest Jagna Jatczak a opiekunem Anna Hęś. 
Szczep łączy w swoich działaniach młodzież z wszystkich szkół 

w Trzemesznie. Każda drużyna realizuje swój program dostoso-
wany do wieku członków oraz  uczestniczy w wspólnych imprezach 
hufca i szczepu. Szczep posiada swoją obrzędowość w postaci barw 
drużyn ( różne odcienie zieleni ), piosenki szczepu oraz legendy  
o Feniksie scalającej wszystkie drużyny w jedno. Dzięki płynności 
w przechodzeniu dorastających harcerzy z drużyn młodszych do 
starszych w obrębie szczepu, zachowana jest ciągłość metodyczna 
w wychowaniu.

Szczep reprezentował Hufiec na licznych ogólnopolskich akcjach 
np.: Zlot ZHP w Krakowie, Gdańsku, Zlot „Wicek” w Toruniu., Zlot 
Chorągwi Wielkopolskiej w Ostrowie Wielkopolskim, Organizuje 
także wspólne biwaki i obozy czy półkolonie podczas zimowego  
i letniego wypoczynku, np.: Zimak w Karpaczu, Kętrzynie, obóz 
w Piecniku jak i pomaga w organizacji imprez dla drużyn z całego 
hufca.

Zimowisko w Kętrzynie

Zlot ZHP w Krakowie

Zlot Chorągwi Wlkp. w Ostrowie Wielkopolskim


