
wyd. 2/2016 (2)
maj 2016

CO?
GDZIE?
KIEDY? INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

Po raz 34. zorganizowana zostanie  
impreza „Rowerem do...”
W tegorocznych uroczystościach Chóralnego  
Święta Wiosny wzięło udział 120 śpiewaków
W 2015r. Towarzystwo Brata Alberta  
udzieliło pomocy żywnościowej 1167 osobom
21 osób należy do Kręgu Instruktora Seniora  
przy Komendzie Hufca ZHP w Śremie
2260 wniosków przyjęto w ramach  
programu 500 plus
W tym roku Stowarzyszenie Miłośników  
Sztuk Walki „LEO” spędzi wakacyjny obóz 
sportowo-rekreacyjny w Mrzeżynie
15 maja rozpocznie się XXV Ogólnopolski  
Przegląd Piosenki Religijnej „ŚREMSONG”
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Krąg Instruktora Seniora 
przy Komendzie Hufca 

ZHP w Śremie powstał w lu-
tym 1988 roku. Na przewod-
niczącego, liczącego 17 osób 
Kręgu, mianowano dh. harc-
mistrza Heliodora Jankow-
skiego. Pamiętnym wydarze-
niem dla Kręgu był udział 4 
instruktorów Seniorów wraz 
z członkami Komendy Hufca 
Śrem w sierpniu 1995 roku w 
Światowym Zlocie Harcerstwa 
Polskiego w Zegrzu.

Kolejne wybory do władz, 
z udziałem 25 instruktorów, 
odbyły się 22 października 
1996 roku. Na przewodniczą-
cą Kręgu Seniorów wybrano 
wówczas dh. hm Teresę To-
maszewską-Tykwa. W 2008 
roku kolejną przewodniczą-
cą została dh. phm Hanna 
Pieprzyk.

Instruktorzy seniorzy spoty-
kają się co miesiąc, korzysta-
jąc z gościnności Klubu Na-
uczyciela przy Szkole Pod-
stawowej nr 4 w Śremie oraz 
czynnie uczestniczą w impre-
zach Hufca ZHP Śrem - w zlo-
tach, rajdach, ogniskach, wi-
giliach harcerskich, jak rów-
nież w wycieczkach organizo-
wanych przez Hufi ec, w trak-
cie których zwiedzili już więk-
szość krajów europejskich.

Z inicjatywy Kręgu Senio-
rów w śremskim parku im. 
W. Puchalskiego 23 kwietnia 

2004 roku została odsłonię-
ta tablica upamiętniająca in-
struktorów Hufca. Instrukto-
rzy oraz harcerze często za-
palają tam znicze i składa-
ją kwiaty. Członkowie Kręgu 
odwiedzają też przed dniem 
Wszystkich Świętych groby 
instruktorów, którzy odeszli 
na wieczną wartę. Nie sposób 
wymienić wszystkich, ale na 
pewno wspomnieć trzeba dh. 
Edka Koszutę, Mietka Kacz-
marka, Stanisława Jurgę, Sta-
nisława Brendę, Stanisława 
Konarkowskiego, Ignacego 

Sztukowskiego, Marię i Miet-
ka Skarbków, Jacka Ciesiół-
kę, Jurka Noskowiaka, Halin-
kę Sroczyńską-Wróbel, Tadzia 
Kiełczewskiego, Maksa Szu-
berta, Karola Gostomskiego. 

Seniorzy często goszczą w 
Bazie Hufca w Grodzewie, by 
uświetnić jubileusze swoich 
członków, by iść na grzyby, 
które przydają się na wspól-
ną harcersko-instruktorską wi-
gilię, jak również uczestniczą 
w ważnych wydarzeniach dla 
Hufca, takich, jak na przykład: 
wręczenie Sztandaru Hufca 

ZHP im. Mazurka Dąbrow-
skiego w Śremie (5.11.2005 
r.), Sentymenty Harcerskie 
(2006 r.) i Zaduszki w Muzeum 
Śremskim w (2008 r.).

W 2012 r., w 100-lecia Har-
cerstwa Śremskiego, Krąg In-
struktorów Seniorów przyjął 
nazwę „Warcianie”. Oprócz 
stałych spotkań w Klubie Na-
uczyciela, Krąg organizuje wy-
cieczki do Gołuchowa, Roga-
lina, Kórnika, Bnina, rejsy po 
Jeziorze Grzymisławskim. 
Część instruktorów seniorów 
w 2015 r. odwiedziła nowo 
otwartą Bibliotekę na Jeziora-
nach, a w marcu 2016r . Mu-
zeum Śremskie. 

Obecnie Krąg skupia 21 
osób. Instruktorzy seniorzy, by 
godnie reprezentować ZHP, są 
w większości umundurowani. 

Zachęcamy byłych instruk-
torów, by przyłączyli się do 
nas. Czuwaj !

Opracowała hm Janina Kuźnicka  
korzystając z Kroniki Kręgu prowadzonej 

przez dh Marka Stasiaka.
(Logo Kręgu opracował 

dh hm Feliks Królikowski)

Czwartego kwietnia Towarzystwo 
Miłośników Ziemi Śremskiej we 

współpracy z Zakładem Pielęgnacyj-
no-Opiekuńczym w Śremie i ZSPiG 
im. Jana Pawła II w Dąbrowie zor-
ganizowało tradycyjny Rajd Rowero-
wy dla uczczenia 11. rocznicy śmier-
ci i 5. rocznicy beatyfi kacji papieża 
Jana Pawła II. 

Trasa wiodła od Dębu mjr. Flo-
riana Dąbrowskiego przy ZP-O w 
Śremie do Dębu Jana Pawła II przy 
ZSPiG w Dąbrowie. W rajdzie wzię-
ła udział ponad 40-osobowa grupa 
rowerowa z Gimnazjum nr 1, Ze-
społu Szkół Politechnicznych i Ze-
społu Szkół Technicznych prowa-
dzona przez Śremski Klub Rowe-
rowy „Żwawe Dziadki”. Na starcie i 

mecie rajdu były też delegacje Staro-
stwa Powiatowego w Śremie, Urzę-
du Miejskiego w Śremie, kilku śrem-
skich organizacji pozarządowych 
oraz media. Na początek w pawi-
lonie rehabilitacyjnym przedstawio-
ny został  okolicznościowy program 
w wykonaniu pensjonariuszy ZP-O, 
natomiast na mecie rajdu ucznio-
wie ZSPiG w Dąbrowie zaprezen-
towali  montaż słowno-muzyczny 
upamiętniający Jubileusz 1050-le-
cia Chrztu Polski.

Rajd zakończył się wręczeniem 
certyfi katów grupom uczestniczą-
cym w rajdzie oraz słodkim poczę-
stunkiem przygotowanym przez 
TMZŚ i ZSPiG w Dąbrowie.

Wiesława Grobelna 

Zaproszenie 
na spektakl
Śremskie Stowarzyszenie Przyjaciół Teatru zaprasza na spek-

takl pt. „Być kobietą, czyli gender po polsku”. Spektakl odbę-
dzie się 16 maja 2016r. w Restauracji Relax o godz. 18. Bilety 
w cenie 10 zł - członek stowarzyszenia, 20 zł dla sympatyków, 
można zakupić w Foto Studio Chrabąszcz ul. Chłapowskiego 
33. Zarząd Śremskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Teatru zapra-
sza swoich członków na Walne Zebranie Sprawozdawcze, któ-
re odbędzie się 16 maja 2016 r. o godz.19 w Restauracji Relax. 

Prezes ŚSPT Hanna Grabowska 

Towarzystwo 
Śremskich 
Amazonek

Towarzystwo Śremskich Amazonek, 
działające od 18 lat, wspiera kobiety 
i rodziny po leczeniu raka piersi.

Ułatwiamy powrót do normalnego życia i sprawności psy-
chofi zycznej. Zachęcamy Panie do dzielenia się swoimi 

doświadczeniami oraz do dawania świadectwa innym, że moż-
na cieszyć się życiem po przebytej ciężkiej chorobie. Kobie-
ty mają możliwość uczestniczenia w zajęciach organizowa-
nych przez klub. 

Zapraszamy do naszej siedziby przy ul. Kilińskiego 2 w Śre-
mie. Spotkania ogólne odbywają się w pierwszą środę każdego 
miesiąca, o godz. 16; dyżury - w każdą środę od godz. 15:30-
17:00 (można przyjść po informację, pomoc, literaturę).

Szóstego kwietnia 2016 r. odbyło się zebranie sprawoz-
dawcze za 2015 rok. Zarząd przedstawił wyniki fi nansowe 
oraz sprawozdanie merytoryczne. Najważniejsze zrealizowa-
ne przedsięwzięcia to projekty współfi nansowane przez: Gmi-
nę Śrem („Masażem do zdrowia”), Starostwo Powiatowe w 
Śremie („Woda to zdrowie”) oraz Powiatowe Centrum Po-
mocy Rodzinie w Śremie (PFRON) (turnus rehabilitacyjny 
Darłówku).

W tym roku realizujemy dwa projekty:
Ruch dla zdrowia • (masaże i gimnastyka) w okresie od 
marca do listopada (Starostwo Powiatowe w Śremie), 
10 dniowy turnus rehabilitacyjny w•  Świnoujściu, 
w dniach od 4-14 maja 2014. Projekt dofi nansowany 
z PFON. 

W związku z majowym wyjazdem do Świnoujścia zebranie 
ogólne odbędzie się 18 maja br.

Kontakt: tel. 791 597 909, e-mail: ratajczakala@gmail.com, 
FB/ Towarzystwo Śremskich Amazonek

Rajd rowerowy upamiętniający papieża Jana Pawła II

Krąg Instruktora Seniora 
przy Komendzie Hufca ZHP Śrem

Monika Bulińska, dyrektor stowarzyszenia 
Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego – 

Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsię-
biorczości, a zarazem członkini Koła Turysty-
ki Rowerowej „Warcianie” Koła PTTK OŻ jest 
współautorką questu „Z narodowym akcentem”, 
poświęconego postaci Józefa Wybickiego. Za-
proponowała rowerzystom przetestowanie qu-
estu. Miłośnicy jednośladów wyruszyli w trasę 
16 kwietnia, jadąc ze Śremu przez Manieczki 
do Brodnicy. Trasa nie była długa, ale podczas 
jej przemierzania na uczestników wycieczki 
czekały zadania związane z questem. 

Natomiast 3 kwietnia, na zaproszenie 

Oddziału PTTK w Pleszewie dwuosobowa de-
legacja członków KTR „Warcianie” Koła PTTK 
OŻ zwiedziła ziemię pleszewską. Eugeniusz 
Soboński wraz z Włodzimierzem Bobrowskim 
przebyli ponad 76 km, by przenocować w agro-
turystyce w miejscowości Chocz. Następnego 
dnia dojechali na start XII Kolarskiego Rajdu 
Papieskiego - Kuchary 2016.

Wraz z prawie 100-osobową grupą przemie-
rzyli trasę rajdu, który miał metę w miejscowo-
ści Kuchary. Piątego kwietnia nieco zmienioną 
trasą śremianie wrócili do domów.

Ich rowerowe liczniki wskazywał 230 przeje-
chanych kilometrów.

Czwartego czerwca 2016 r. z okazji złote-
go Jubileuszu odbędzie się okolicznościo-

we spotkanie koleżanek i kolegów, uczniów Li-
ceum im. Gen. Józefa Wybickiego w Śremie w 
latach 1962-1966 i Technikum Ekonomicznego 
w latach 1961-1966.

PROGRAM:
godz. 12:00•  - Msza Święta w Koście-
le pofranciszkańskim Narodzenia NMP 
w Śremie 
godz. 13:00•  - spotkanie maturzystów 
z 1966r. w 158-letnim budynku Szko-
ły przy ul. Poznańskiej 11 z naszymi 

nauczycielami, obecnym Dyrektorem Li-
ceum oraz Panią Prezes Zarządu Stowa-
rzyszenia Absolwentów LO im. Gen. Józe-
fa Wybickiego w Śremie 
godz. 16:00•  - spotkanie koleżeńskie w L’a-
scadzie i wieczór wspomnień pod hasłem 
„Pięćdziesiąt lat minęło”

Komitet Organizacyjny Jubileuszu „Matura 1966”

KONTAKT:
Janina Kuźnicka (Zielińska), 
tel. 61 28 35 429, 604 803 921

Tradycyjnie już 3 maja każdego roku spotyka-
my się na strzelnicy otwartej w Zbrudzewie, 

aby wyłonić 3-majowego zwycięzcę. 
Ponadto, zgodnie z wielowiekową tradycją 

bractw strzeleckich, w Zielone Świątki odbywa-
ją się turnieje o Godność Króla Kurkowego. 

Tak jak w latach ubiegłych, tak i w tym roku, 
w niedzielę 15 maja, członkowie Kurkowego 
Bractwa Strzeleckiego w Śremie uczestniczyć 
będą w uroczystej mszy św., na której odbędzie 

się także poświęcenie tarczy strzeleckiej.
Następnie na śremskim rynku ustępujący 

król wraz z małżonką, złożą  w imieniu swoim i 
wszystkich braci, wiązankę kwiatów na płycie 
rozstrzelanych w 1939 roku.

Po uroczystościach kościelnych bracia prze-
jadą na strzelnicę w Zbrudzewie, gdzie odbę-
dzie się turniej według dawnego zwyczaju - tzn. 
Królem Kurkowym zostanie ten z braci, którego 
strzał znajdzie się bliżej środka tarczy. 

Rowerzyści na trasie związanej z questem pod hasłem „Z narodowym akcentem” 

KOŁO TURYSTYKI ROWEROWEJ „WARCIANIE”

AKTYWNI ROWERZYŚCI!

50 rocznica kolejnej matury 
śremskiego LO i TE

MAJOWE UROCZYSTOŚCI 
w Kurkowym Bractwie 
Strzeleckim w Śremie

Siedemnastego kwietnia po raz trzyna-
sty w Śremie odbył się przegląd chórów 

z Wielkopolski pod nazwą Chóralne Święto 
Wiosny. Organizatorem przeglądu było, jak 
co roku, Śremskie Stowarzyszenie Śpiewac-
kie im. St. Moniuszki. Do Kościoła Garnizo-
nowego p.w. Św. Jana z Dukli, przybyło 120 
śpiewaków z czterech formacji chóralnych. 
Koncertowały chóry:
1. Śremskie Stowarzyszenie Śpiewackie 

im. Stanisława Moniuszki, 
dyrygent Leszek Wawrzynowicz

2. Koło Śpiewu im. Feliksa Nowowiejskiego 
z Tarnowa Podgórnego, 
dyrygent Szczepan Tomczak

3. Chór Żeński DOMINANTA z Dominowa, 
dyrygent Magdalena Szcześniewska

4. Stowarzyszenie Chór Męski AKORD 
przy Cechu Stolarzy Swarzędzkich, 
dyrygent Jadwiga Maćkowiak.
Tegoroczne obchody XIII Chóralnego Świę-

ta Wiosny objęli patronatem Adam Lewan-
dowski, burmistrz Śremu i Zenon Jahns, sta-
rosta śremski. 

Henryka Socha, prezes Śremskiego Stowa-
rzyszenia Śpiewackiego im. Stanisława Mo-
niuszki, powitała gości, śpiewaków i licznie 

przybyłych na koncert miłośników śpiewu 
chóralnego. Przypomniała też genezę wio-
sennego, chóralnego święta w Śremie, która 
sięga 1868 roku a także nawiązuje do zjaz-
dów chórów, odbywających się w Śremie w 
okresie międzywojennym. W uroczystości 
wziął udział Józef Woźniak, członek Zarządu 
Polskiego Związku Chórów i Orkiestr, Oddział 
Wielkopolski „Macierz” w Poznaniu.

Rok 2016 ustawą Senatu RP ogłoszony 
został Rokiem Feliksa Nowowiejskiego. Pod-
czas koncertu chóry wykonały kilka pieśni 
patriotycznych kompozytora. Prowadzący 
koncert Krzysztof Widera przybliżył słucha-
czom życie i twórczość muzyczną Feliksa 
Nowowiejskiego.

Chóry rozpoczęły koncert wspólnym od-
śpiewaniem dzieł kompozytora, Roty a na-
stępnie Hasła Wielkopolskiego Związku 
Śpiewaczego. 

Chóry przedstawiły bardzo różnorodny re-
pertuar, słuchacze usłyszeli pieśni religijne, 
melodie ludowe i rozrywkowe. Na zakończe-
nie w wykonaniu wszystkich chórów zabrzmia-
ła pieśń Abba Ojcze, którą śpiewacy uczcili 
pamięć Św. Jana Pawła II oraz autora słów 
pieśni, Ojca Jana Góry. 

XIII Chóralne Święto Wiosny
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Wyjazd potrwa od 6 do 19 sierpnia. Udział 
mogą wziąć nim dzieci i młodzież od 

dziesiątego do szesnastego roku życia. Koszt 
uczestnictwa dziecka w obozie wynosi 980 
złotych. W cenę tę wliczono do-
jazd autokarem, ubezpiecze-
nie, profesjonalną opiekę, 
pełne wyżywienie (trzy 
posiłki + podwieczo-
rek), opiekę medycz-
ną 24 godziny na dobę, 
a także opiekę ratow-
nika na basenie oraz 
nad morzem. Jak na 
obóz sportowy przy-
stało, nie zabraknie 
codziennych zajęć i 
ćwiczeń. Raz dziennie od-
bywać się będzie nauka spor-
tów walki. Uczestnicy ćwiczyć będą ju-
jitsu, kickboxing, czy elementy samoobrony. 
Aktywność fi zyczna towarzyszyć będzie im 
każdego dnia. Nie zabraknie również innych 
atrakcji - zwiedzania pobliskich miejsc i za-
bytków, dyskotek, wspólnych zabaw i gier, 
czy morskich kąpieli i spotkań przy ognisku. 

Uczestnicy obozu zakwaterowani zosta-
ną w ośrodku kolonijno-wczasowym RUTEX 
w Mrzeżynie. Pensjonat znajduje się zaled-
wie 300 metrów od plaży. Jest monitorowany, 

dzięki czemu każdy gość może czuć się 
w tym miejscu bezpiecznie. Ośro-

dek wyposażony jest w świetlicę, 
boiska do gry w piłkę nożna, 

siatkówkę i koszykówkę, ba-
sen letni, kryty z podgrze-

waną wodą oraz miej-
sce do zorganizowania 

ogniska lub grilla. 
Taki obóz to dla dzieci 

niezwykła i niezapomniana 
przygoda. Uczestnicy nie tylko 

będą mieli okazję aktywnie spę-
dzić czas, ale na pewno nawiążą 

również nowe znajomości i przyjaźnie. 
Obóz współfi nansowany jest ze środków 

gminy Śrem. 

Informacje na temat obozu: 
Leszek Jankowiak 
tel. 600 544 779

Zachęcają do udziału 
w obozie w Mrzeżynie
Stowarzyszenie Miłośników Sztuki Walki LEO zachęca młodzież 
i dzieci do udziału w wakacyjnym obozie sportowo-rekreacyjnym. 
Jak co roku, uczestnicy spędzą dwa tygodnie nad polskim morzem. 
Tym razem obóz odbędzie się w Mrzeżynie.
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Zwracamy się z prośbą o pomoc w organi-
zacji plenerowego Dnia Dziecka, który od-

będzie się dnia 29 maja 2016 roku przy Tropi-
canie, na rzecz naszych podopiecznych. Ru-
szamy o godzinie 12:00.

Niezbędne wsparcie jakie jest potrzebne w 
dalszej organizacji:

- dowolna darowizna na zakup upominków 
dla 35 podopiecznych (tytułem: darowi-
zna na dzień dziecka) na konto bank BZ 
WBK, numer konta: 15 1090 1405 0000 
0001 3010 5286

- zakup jednej, bądź wielu głównych na-
gród AGD, RTV itp. (obecnie posiadamy 
już rower, skórzaną teczkę, vouchery wy-
cieczkowe oraz mniejszej wartości upo-
minki i gadżety.)

Chętne firmy, które chciałyby udzielić  
wsparcia w formie atrakcji na ten dzień, 
bardzo prosimy o kontakt:
jasnyhoryzontsrem@gmail.com
lub tel: 784-783-447

Stowarzyszenie Jasny 
Horyzont przygotowuje 

imprezę dla dzieci

ZAPRASZAMY NA WYCIECZKI
24.05.2016 r. - SZLAK PIASTOWSKI•  (z okazji 1050 rocz-
nicy przyjęcia przez Polskę Chrztu Św.). W PROGRAMIE: 
zwiedzanie katedry gnieźnieńskiej (Drzwi Gnieźnieńskie), 
Biskupina, Ostrowa Lednickiego.
27-29.06.2016r. - PO ZIEMI KIELECKIEJ•  (zbiórka: 4:45, 
wyjazd: 5:00). Zakwaterowanie: Ośrodek „Jodłowy Dwór” w 
Hucie Szklanej. W PROGRAMIE: Święta Katarzyna (klasz-
tor, źródełko, Muzeum Minerałów), Nowa Słupia (wejście na 
Łysą Górę, zwiedzanie klasztoru), zwiedzanie Świętokrzy-
skiego Parku Narodowego, Zagnańsk (dąb Bartek), Oblęgo-
rek (zwiedzanie Muzeum H. Sienkiewicza), Zamek w Chę-
cinach, Jaskinia Raj, Kielce (zwiedzanie miasta). Cena wy-
cieczki : 420,00 złotych. Cena zawiera noclegi, śniadanie, 
obiadokolacje i obiad w dniu powrotu, a także wszystkie bi-
lety wstępu do zwiedzanych obiektów, opiekę przewodnika 
i pilota przez wszystkie dni wycieczki oraz dodatkowe ubez-
pieczenia. Autokar klasy Lux.

Zapisy w biurze Towarzystwa, 
ul. Chłapowskiego 1, 
od poniedziałku do piątku 
w godz. od 9:30-13:30, 
tel. 663 953 504. 

PODZIĘKOWANIE
Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym oraz 

darczyńcom za bezinteresowną pomoc oraz otwarcie na 
potrzeby innych okazywane nam podczas prowadzonej przez 
Towarzystwo wielkanocnej zbiórki żywności dla rodzin pozo-
stających w wyjątkowo trudnej sytuacji materialnej. W imieniu 
swoim, a także osób korzystających z pomocy Towarzystwa 
Pomocy Potrzebującym im. św. Brata Alberta „Nadzieja”,

prezes Krystyna Szymańska 

Otrzymali radiostację 
Klub Krótkofalowców SP3PKC „LAMBDA” został doceniony 

przez Oddział Nadnotecki Polskiego Związku Krótkofalow-
ców. Śremski klub został doposażony w radiostację pracującą 
na falach krótkich. 

Zgodnie z podjętą czwartego kwietnia przez ON PZK uchwa-
łą śremskiemu klubowi został użyczony transceiver Yaesu FT-
900. Będzie on wykorzystany do pracy z dziećmi i młodzieżą 
podczas planowanych otwartych warsztatów w siedzibie śrem-
skiej biblioteki.

11 kwietnia w Klubie Relax odbyło się walne zebranie Towarzystwa 
Pomocy Potrzebującym im. Św Brata Alberta „Nadzieja” w Śremie. 
Podczas spotkania podsumowano wszystkie ubiegłoroczne działania.

Podsumowali 2015 rok 
W 2015 roku Towarzystwo 

zrealizowało wiele pro-
jektów. Wśród nich wymienić 
należy: szkolenia muzycz-
ne w zakresie gry na instru-
mentach, śpiewu i tańca oraz 
promowanie gminy Śrem po-
przez występy artystyczne 
poza jej granicami. Zorgani-
zowano wypoczynek zimowy 
i letni dla dzieci i młodzieży, w 
szczególności z grup ryzyka. 
Prowadzono punkt wydawa-
nia żywności pozyskiwanej z 
Wielkopolskiego Banku Żyw-
ności. Zrealizowano projekt 
pod hasłem „Tworzenie wa-
runków na rzecz integracji i 
zwiększenia udziału osób nie-
pełnosprawnych w życiu spo-
łecznym poprzez organiza-
cję imprez kulturalnych oraz 
sportowo-rekreacyjnych, ma-
jących na celu usprawnianie 
oraz przygotowanie do ak-
tywnego życia społecznego”. 
Towarzystwo zorganizowa-
ło również I Powiatowy Prze-
gląd Twórczości Scenicznej 
Osób Niepełnosprawnych 

„Świat Talentów Bez Granic”. 
Ponadto zrealizowano tak-
że takie projekty, jak „Wiem, 
że jaskra jest cichym morder-
cą wzroku”, „Senior też de-
cyduje – partycypacja spo-
łeczna osób po 60. roku ży-
cia w gminie Śrem”, „Ludzie 
Nadziei – pacjent onkologicz-
ny i jego bliscy na pierwszym 
planie”, a także tygodniowy 

turnus turystyczno-terapeu-
tyczno-aktywizujący dla nie-
pełnosprawnych seniorów 
50+. Ważnym projektem było 
również wspieranie osób star-
szych poprzez organizowanie 
wyjazdów, spotkań, festynów, 
imprez plenerowych, konkur-
sów, seminariów, wykładów, 
konferencji, przedsięwzięć 
popularyzujących wiedzę na 

temat chorób cywilizacyjnych 
i zagrożeń zdrowotnych oraz 
zajęć rehabilitacyjnych. 

W minionym roku, pomo-
cy żywnościowej udzielono 
1167 osobom, w tym z po-
mocy „Programu Operacyj-
nego Pomoc Żywnościowa 
2014-2020” skorzystało 856 
osób, a z pozostałej żywno-
ści 311 osób. 

PLANSZÓWKOWE PODRÓŻE PO LITERATURZE
Partnerstwo: Fundacja na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem i Biblioteka Publiczna w Śremie.

Projekt dofi nansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

6, 13 maja, g. 10:00 - WARSZTATY EDUKACYJNO-ZABAWOWE
(4 kategorie wiekowe: dzieci do lat 11, młodzież szkół gimnazjalnych, młodzież szkół ponadgimnazjalnych i dorośli, seniorzy)

Fundacja na Recz Rewaloryzacji Miasta Śrem i Biblioteka Publiczna im. Heliodora Święcickiego wraz z wolontariuszami - 
fanami gier planszowych zapraszają do udziału w warsztatach edukacyjno-zabawowych, realizowanych w ramach projektu 
kulturalnego Planszówkowe podróże po literaturze. Warsztaty będą prowadzone podczas 4 kolejnych spotkań przez 
wolontariuszy i fanów gier planszowych - w piątki o godz. 17:00 w Bibliotece. Każdej grupie wiekowej zostanie przypisany 
Game Master, który zaprezentuje wybrane do projektu gry, objaśni zasady ich przebiegu oraz będzie pełnił rolę gracza-
przewodnika. Ilość miejsc w poszczególnych grupach wiekowych jest ograniczona do 12 osób (decyduje kolejność zgłoszeń).

Do działań projektowych zakupiono 
następujące tytuły gier planszowych:

DLA DZIECI:
Bajko-gry: Baba Jaga, Żółw i Zając i Trzy 

Małe Świnki, Piętaszek, Mały Książę: Droga 
do Gwiazd i Stwórz mi planetę

DLA MŁODZIEŻY:
Enclave: Zakon Krańca Świata, Avalon - Rycerze Króla 

Artura, Świat Dysku: Sekary, Chaos w Starym Świecie, Metro 
2033, Wiedźmin, 303, Monte Casino i Bohaterowie wyklęci

DLA DOROSŁYCH:
Gra o Tron (2 edycja), Achaja, Eldritch Horror: 

Przedwieczna Groza, Wojna o Pierścień (2 edycja)
GRY KOOPERACYJNE:

Robinson Crusoe: Przygoda na przeklętej wyspie 
(edycja gra roku), Listy z Whitechapel i Słudzy Hioba.

Wszystkie gry mają swoje inspiracje w literaturze. O tym czy są nią tylko luźno zainspirowane, czy też silnie wiążą się z literacką fabułą 
i przygodami głównych bohaterów przekonają się już niebawem wszyscy zainteresowani czynnie działaniami projektowymi.

Uczestnictwo w warsztatach prosimy zgłaszać w Mediatece - tel.: 612835647 w. 205 lub 210.
Szczegółowych informacji o projekcie udziela koordynator projektu Maria Biernat m.biernat@biblioteka.srem.pl



CO? GDZIE? KIEDY?6 7CO? GDZIE? KIEDY?  UM Śrem ŚREMSKI OŚRODEK KULTURY  

W tym roku rusza druga edycja 
Budżetu Obywatelskiego. 
Tym razem do dyspozycji 
mieszkańców jest kwota 

600 000 zł.

Z budżetu obywatelskiego 
mogą być fi nansowane projekty 

w trzech kategoriach:
1) ogólnogminne – 300 000 zł
2) lokalne miejskie – 150 000 zł
3) lokalne wiejskie – 150 000 zł

Propozycje projektów do zrealizowania w ramach budżetu obywatelskiego może zgłosić każdy 
mieszkaniec gminy Śrem, który ukończył 16 lat. Wystarczy spisać swój pomysł, zebrać 15 
podpisów osób popierających projekt i złożyć wniosek. Podczas głosowania to Wy, mieszkańcy 
gminy Śrem, zdecydujecie na co przeznaczyć pieniądze gminne.

Wnioski będzie można składać 
elektronicznie lub w formie papierowej 

w dniach 1 - 30 czerwca 2016 r.
W lipcu i sierpniu wnioski zostaną poddane weryfi kacji 
wstępnej i merytorycznej, zgodnie z kartą oceny 
projektu. Po weryfi kacji utworzone zostaną trzy listy 
projektów według poszczególnych kategorii.

W tym roku będzie możliwość odwołania się od wyników weryfi kacji (w ciągu 7 dni). 
Po procedurze odwoławczej przeprowadzone będzie ofi cjalne i publiczne losowanie numerów 
projektów. We wrześniu nastąpi czas na promocję projektów oraz głosowanie. 

W głosowaniu mogą brać udział 
mieszkańcy gminy Śrem, 
którzy ukończyli 16 lat.

Każdy może oddać maksymalnie 
3 głosy 

– po jednym na każdą kategorię.

Następnego dnia po zakończeniu głosowania poznamy zwycięskie projekty. 
Szansę realizacji mają projekty, które uzyskają największą liczbę głosów aż do wyczerpania 
puli środków odpowiednio w każdej kategorii.

Po uchwaleniu przez Radę Miejską w Śremie budżetu gminy na 2017 rok projekty zostaną 
przekazane do realizacji. 

Jeżeli Waszym zdaniem brakuje klombów, budek dla ptaków, 
chodników, ścieżek rowerowych, zajęć sportowych lub artystycznych 
czy koncertów, to zaangażujcie się w proces Budżetu Obywatelskiego. 
To doskonała szansa na spełnienie Waszych potrzeb!
 
Pracownicy Urzędu Miejskiego w Śremie pozostają do dyspozycji – oczekują pytań, 
dyskusji o pomysłach czy rozmów na etapie przygotowania wniosków:

osobiście: Urząd Miejski w Śremie, Pion Obsługi Inwestorów i Informatyzacji, • 
(kwiecień – październik – budynek straży pożarnej Pl. Straży Pożarnej 1)
telefonicznie:  61 28 47 116, 61 28 47 118• 
mailowo: budzetobywatelski@srem.pl• 
przez konto na Facebooku – Budżet Obywatelski Śremu• 

Szczegóły całego procesu konsultacji 
Budżetu Obywatelskiego Śremu określa 
Uchwała Nr 188/XIX/2016 Rady Miejskiej 

w Śremie z dnia 24 marca 2016 r. 

budzetobywatelski.srem.pl

Bez wątpienia ważnym zadaniem dla OPS 
jest w tej chwili program „Rodzina 500+”.

– Program „Rodzina 500+” w ostatnim cza-
sie był dla OPS zadaniem priorytetowym. Udało 
nam się poradzić sobie z tym zadaniem bardzo 
dobrze. Od 1 kwietnia ogólna liczba przyjętych 
wniosków wynosi 2260 (stan na 21 kwietnia), 
w tym wnioski w formie papierowej to 1539, a 
wnioski w formie elektronicznej 721. Natomiast 
liczba wydanych decyzji wynosi 1334. 

Jakie projekty w najbliższym czasie reali-
zować będzie ośrodek?

– Od 1 czerwca 2016 do 31 maja 2019 reali-
zować będziemy projekt „Aktywni w Śremie”. W 
ramach projektu planuje się udzielenia wspar-
cia kilku grupom benefi cjentów, w stosunku do 
których skierowane zostaną rżne sprofi lowane 
działania. Odbiorcami działań będzie 120 osób, 
kobiet i mężczyzn zamieszkałych na terenie 
gminy Śrem, bezrobotnych, biernych zawodo-
wo lub zatrudnionych, zagrożonych ubóstwem 
lub wykluczeniem społecznym, korzystających 
ze świadczeń pomocy społecznej. Projektem 
tym objęte zostaną osoby bezdomne zagro-
żone bezdomnością (m.in. zajmujących lokale 
z zadłużeniami lub z krótkotrwałą umową naj-
mu) lub doświadczające wykluczenia mieszka-
niowego, osoby z zaburzeniami psychicznymi, 
osoby młode od 15 do 30 roku życia doświad-
czające trudności w wejściu lub powrocie na 
rynek pracy, a także osoby doświadczające 
kryzysu rodzinnego lub osobistego, który za-
burza prawidłowe funkcjonowanie społeczne 
i zawodowe. 

Planowanym działaniem będzie Aktywna in-
tegracja - program integracji osób bezdomnych 
i zagrożonych bezdomnością lub wykluczeniem 
mieszkaniowym. Benefi cjenci tego programu 
zostaną objęci reintegracją społeczno-zawo-
dową, realizowaną przez specjalistów Klubu 
Integracji Społecznej. Wezmą udział w spotka-
niach grupy wsparcia, w warsztatach z zakre-
su profi laktyki zachowań ryzykownych i szko-
dliwych dla zdrowia, w warsztatach kulinarno-
edukacyjnych, a także w treningu grupowym w 
zakresie kształtowania kompetencji życiowych i 
społecznych. Otrzymają także vouchery na za-
kup usług kulturalnych. Kolejną formą wsparcia 
będzie program integracji osób z zaburzenia-
mi psychicznymi. Poza programem reintegracji 
społeczno-zawodowej i grupy wsparcia, uczest-
nicy tego projekty wezmą udział w warsztatach 
metamorfozy, czy warsztatach ogólnorozwojo-
wych z elementami treningu kulinarnego, go-
spodarowania budżetem domowym, elemen-
tami terapii sztuką i terapii poprzez obcowanie 
z przyrodą. Skorzystają także ze wsparcia psy-
chologicznego, wezmą udział w warsztatach 
dziennikarstwa prasowego, otrzymają vouche-
ry na zakup usług kulturalnych. Kolejny będzie 
program aktywizacji osób młodych do 30 roku 
życia. Dla tych osób przygotowane zostaną 
konsultacje indywidualne ze specjalistą ds. re-
integracji zawodowej, warsztaty metamorfozy, 
warsztaty z zakresu pobudzania przedsiębior-
czości i partycypacji społ. i obywatelskiej „Sta-
wiamy na inicjatywę”, a także warsztaty kre-
atywne „Dobry animator na wagę złota” wraz z 
blokiem umiejętności praktycznych „Śpiewam, 
gram, tańczę - potrafi ę to robić”, a także cykl 
szkoleń warsztatowych z zakresu metodolo-
gii Persolog® obejmujący modele: profi l oso-
bowości, zarządzanie sobą w czasie. Przygo-
towany zostanie również program aktywizacji 
osób doświadczających kryzysu rodzinnego lub 
osobistego. Tu przeprowadzone zostaną m.in. 
warsztaty terapeutyczno-edukacyjne „Mocne 

strony rodziny”, warsztaty z zakresu rozwijania 
przedsiębiorczości wraz z blokiem dot. ekono-
mii społ., warsztaty edukacyjne wielopokolenio-
we „Babcie i dziadkowie rodzinni nauczyciele 
historii i tradycji”. W ramach „Aktywnej integra-
cji” planujemy też realizację programu aktywi-
zacji zawodowej. Szkolenia i staże będą reali-
zowane przez Klub Integracji w Śremie zgod-
nie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytu-
cjach rynku pracy.

Jakie jeszcze projekty realizować będzie 
w najbliższym czasie OPS?

– Przygotujemy seminarium otwarte dot. 
zdrowia psychicznego w życiu społecznym „De-
presja ma wartość edukacyjną”. Pokazuje co 
w naszym życiu trzeba zmienić. Kontynuować 
będziemy działalność Punktu Konsultacyjne-
go oraz inicjatywę edukacyjną Śremskie spa-
cery historyczne. Realizowany będzie projekt 
Streetworker w środowisku osób bezdomnych 
celem działań streetworkera będzie tworzenie 
pomostu pomiędzy osobą bezdomną, a społe-
czeństwem. Działać będzie również Klub Ak-
tywności Pozytywne Drogowskazy, czyli miej-
sce spotkań i edukacji nieformalnej młodzieży 
i osób młodych do 30 roku życia. 

Ponadto od 1 czerwca do końca tego roku 
realizować będziemy projekt „Nowe horyzonty 
aktywnej integracji w środowisku lokalnym - ani-
macja, edukacja, aktywizacja na rzecz zmniej-
szenia wykluczenia społecznego”. Do udziału 
w projekcie zostaną zakwalifi kowane osoby 
bezrobotne, nieaktywne zawodowo, zagrożo-
ne bezdomnością (m.in. zajmujących lokale z 
zadłużeniami, lub z krótkotrwałą umową najmu) 
lub wykluczeniem mieszkaniowym, bezdomne, 
pozostające w kryzysie socjalnym, zagrożone 
wykluczeniem społecznym. Zajęcia warsztato-
wych w KIS obejmować będą m.in. przygoto-
wanie do podjęcia zatrudnienia z wykorzysta-
niem elementów treningu komunikacji, warszta-
ty edukacyjne z zakresu profi laktyki zachowań 
ryzykownych i szkodliwych dla zdrowia, warsz-
taty z zakresu ekonomii społecznej, wizyta stu-
dyjna w Stowarzyszeniu Partnerstwo Społecz-
ne CISTOR, warsztaty informatyczne, warsz-
taty integracyjne „Na herbacianej drodze”, czy 
warsztaty „Moja historia”, mające na celu na-
ukę autoekspresji i autoprezentacji, rozwijanie 
wyobraźni, kreatywności. 

Natomiast od 1 sierpnia do 31 grudnia w 
partnerstwie ze Środowiskowym Domem Sa-
mopomocy w Śremie realizowany będzie rów-
nież projekt „Bez granic - zintegrowany sys-
tem dla zdrowia psychicznego i wsparcia roz-
woju osób z zaburzeniami psychicznymi i ich 
rodzin w gminie Śrem”. Innym działaniem bę-
dzie partycypacja społeczna osób starszych - 
„Głos Seniora” w ramach Programu Aktywiza-
cji Społecznej Osób Starszych. Wezmą w nim 
udział osoby po 60 roku życia z gminy Śrem. 
Projekt obejmie łącznie 140 osób.

Rozmawiała: Zuzanna Tomczyk 

Wiele działań i zadań
Z Marią Świdurską, kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Śremie, 
rozmawiamy o planowanych działaniach oraz o programie 500 plus. 
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  BIBLIOTEKA BIBLIOTEKA  

DLA DZIECI
ZAJĘCIA STAŁE

LITERACKIE PORANKI MALUCHA (dzieci 1-3 lat) - wtor-• 
ki: g. 11:00
CZYTAMY PRZEDSZKOLAKOM (terminy zarezerwowa-• 
ne): 4 maja (9:15 i 10:15), 5 maja (10:00), 6 maja (10:30), 
11 maja (10:00), 12 maja (9:00), 13 maja (9:30), 18 maja 
(10:00 i 11:00), 20 maja (10:00), 25 maja (9:30)
LEKCJE BIBLIOTECZNE (terminy zarezerwowane):16 • 
maja (11:00), 19 maja (10:00)
BAJKI ŚPIEWAJĄCE (zajęcia ruchowe dla dzieci od 2 do • 
4 lat) - 4, 18 maja, g.16:30,  9, 23 maja, g.11:00 
PORANKI FILMOWE (dzieci 4-6 lat) - 14, 28 maja, • 
g.10:00 

TEATR, SPOTKANIA AUTORSKIE
WARSZTATY TEATRALNE (dla dzieci klas I-III) - 5, 12, • 
13, g.15:45 (odpłatnie)
ETIUDA TEATRALNA (w wykonaniu  dzieci uczęszczają-• 
cych na warsztaty teatralne) - 19 maja, g.16:00
„MAMA MU NA ROWERZE”, „MAMA MU TAŃCZY” - przed-• 
stawienie dla dzieci (Studio AMBIENTÓWKA), 11 maja, 
g.17:00 (odpłatnie) 
SPOTKANIE AUTORSKIE Z TOMESZEM SZWEDEM - • 
12 maja, g.11:00
ŚWIAT DINOZAURÓW (opowiada Piotr Witoń) - 13 maja, • 
g.17:00 (odpłatnie)

KURSY, WARSZTATY
ROBO KIDS - kurs robotyki (dzieci 5-7 lat) - 6, 20 maja • 
g.17:00-18:30 (odpłatnie) 
LEGO MINDSTORMS – kurs robotyki (dzieci 8-12 lat) - 6, • 
20 maja, g.17:00-19:00 (odpłatnie)
EKO-PAKA warsztaty plastyczne (ekologia dla przedszko-• 
laków) - 4 maja, g. 17:00
ŻYCIE, CO TO TAKIEGO? (warsztaty na podstawie • 
książki Oscara Brenifi era) - 30 maja, g.9:00, 10:00, 11:00 
(odpłatnie)
AIKIDO (zajęcia rekreacyjne) - wtorki i czwartki, g. 17:00 • 
(odpłatnie)

KONKURS
PRZYGODY KUBUSIA PUCHATKA - Powiatowy Konkurs 
Plastyczny (przyjmowanie prac do 14 maja, regulamin do-
stępny na www.biblioteka.srem.pl)

DLA MŁODZIEŻY
LITERATURA

AKADEMIA LITERATURY I SZTUKI - Kultura europej-• 
ska - od antyku do współczesności: epoki, idee, dzieła. 
Wykładowca: dr hab. prof. UAM Leszek Teusz - 9 maja, 
g.13:00 
BOOK-SZPAN - rozmowy o książkach (spotkanie młodzie-• 
ży) - 11 maja, g.16:30 

PODRÓŻE
KLUB ŁOWCÓW PRZYGÓD: Spirit of the selva vol.2 (spo-• 
tkanie z Emilem Wittem) - 10 maja, g.10:00 

GRY
PLANSZOTEKA (spotkania miłośników gier planszowych) • 
- 7, 21 maja, g.9:00-13:00
PLANSZÓWKOWE PODRÓŻE PO  LITERATURZE - • 
warsztaty edukacyjno-zabawowe (projekt Fundacji na 
Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem i Biblioteki Publicznej 
w Śremie) - 6,13 maja g. 17:00-19:00 

KONKURS
KONKURS LITERACKI NA ESEJ Książka, gra - dokąd • 
zmierzamy? (projekt Fundacji na Rzecz Rewaloryzacji Mia-
sta Śrem i Biblioteki Publicznej w Śremie) – przyjmowanie 
prac do 30 czerwca (regulamin dostępny na stronach: www.
biblioteka.srem.pl i www.fundacja.srem.info)

DLA DOROSŁYCH
UNIWERSYTET LUDZI CIEKAWYCH ŚWIAT@

NA OKOLICZNOŚĆ 170. ROCZNICY URODZIN I 100. • 
ROCZNICY ŚMIERCI HENRYKA SIENKIEWICZA (wy-
kład dr Danuty Płygawko) - 5 maja, g.18:15 
BYŁEM KURIEREM GIEDROYCIA - spotkanie z kapitanem • 
żeglugi wielkiej Józefem Gawłowiczem, pisarzem maryni-
stą, tajnym kurierem Paryskiej Kultury - 19 maja, g.18:15

FILM, MUZYKA
KINO OSKAROWE - 13 maja, g. 17:00 • 
SPOTKANIE PRZY GRAMOFONIE (przeboje Violetty Vil-• 
las) - 10, 17 maja, g. 17:00
WIECZÓR FILMOWY DLA KOBIET – 20 maja, g.18:00 • 

JĘZYKI
LET’S TALK (porozmawiajmy po angielsku) - 4, 11, 18, • 
25 maja, g. 18:00
AUF DEUTSCH GESAGT (konwersacje w języku niemiec-• 
kim) 10, 24 maja, g. 17:00
JĘZYK WŁOSKI (gr. średniozaawansowana) - 10, 24 maja, • 
g.18:00 (odpłatnie)

KURSY, HOBBY
DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI  (rozmowa o książce Przy-• 
zwoitki, L. Mariarty) - 30 maja, g. 16:00
MOJE HOBBY (spotkanie hobbystów) - 30 maja, g.17:00• 
KURS KOMPUTEROWY DLA SENIORÓW - 5, 12, 19, 25 • 
maja, g.16:00-18:00 (odpłatnie)
DARMOWE SZKOLENIA KOMPUTEROWE dla osób • 
25+ (Realizator: Firma WroComp) - wtorek-piątek, g.9:00-
19:30
ZNAJDŹ SWOJĄ PASJĘ (warsztaty rękodzielnicze z Do-• 
rotą Witczak) - 21 maja, g. 9:00
AIKIDO (zajęcia rekreacyjne) - wtorki i czwartki, g. 18:30 • 
(odpłatnie)

WYSTAWY
ŚLADAMI HENRYKA SIENKIEWICZA (40 lat badań dr • 
Danuty Płygawko nad życiem i działalnością społeczną 
H. Sienkiewicza) - wernisaż - 5 maja, g.18:00
ŻOŁNIERZE WYKLĘCI - wystawa wizerunków i biogra-• 
mów zapomnianych bohaterów „wyklętych” zrealizowa-
na na podstawie wydanego przez IPN kalendarza 2016 
- do końca maja

Biblioteka Publiczna im. H. Święcickiego
ul. Grunwaldzka 10, 63-100 Śrem

ZAPRASZAMY

FILIE BIBLIOTEKI – propozycje i godziny otwarcia w maju
PRZY MOŚCIE, Śrem, ul. J. Kilińskiego 2, tel.: 61 830 35 44

Księgozbiór: 23.000 wol. Ilość czytelników: 1090. Wypożyczenia: 16.828 książek (w 2015 r.)
ZAPRASZAMY

dzień godziny

Filia rozpoczęła swoją działalność 2 marca 2015 roku. Mieści się w dawnym  budynku 
siedziby Biblioteki Publicznej przy ulicy Kilińskiego 2 w Śremie. Zajmuje jedno 
pomieszczenie o powierzchni ok. 100 m2. Dzieciom, młodzieży i dorosłym użytkownikom 
oferuje dostęp do literatury pięknej, popularnonaukowej i czasopism. 

poniedziałek 11:00 - 15:00
wtorek 11:00 - 18:00
środa   9:00 - 16:00

czwartek 11:00 - 18:00 
piątek   9:00 - 16:00 
sobota nieczynne

PYSZĄCA, ul. Długa 8, tel. 570 580 376
Księgozbiór: 7.100 wol. Ilość czytelników: 106. Wypożyczenia: 1181 książek (w 2015 r.)

ZAPRASZAMY
dzień godziny

9 maja, g.17:00 - DZIEŃ BEZPIECZNEGO RUCHU DROGOWEGO (gry i zabawy dla dzieci)• 
16 maja, g.16:00 - GRY I ZABAWY • 
23 maja, g.16:00 - DLA MOJEJ MAMY (zajęcia plastyczno-techniczne)• 

poniedziałek 8:00 - 19:00
wtorek 8:00 - 14:00
środa 8:00 - 14:00

czwartek 9:00 - 16:00
piątek, sobota nieczynne

BŁOCISZEWO, ul. Kasztanowa, tel. 731-055-300
Księgozbiór: 8.011 wol. Ilość czytelników 76. Wypożyczenia: 894 (w 2015 r.)

ZAPRASZAMY
dzień godziny

12, 19 maja, g.10:00 - DLA MAMY (zajęcia plastyczne w oddział przedszkolny SP w Krzyżanowie)• 
10 maja, g.15:00 - WIOSENNE CZYTANIE • 
17 maja, g.15:00 - ZABAWY I GRY PLANSZOWE• 
24 maja, g.15:00 - DLA MAMY (zajęcia plastyczne)• 
31 maja, g.15:00 - KWIATOWE PŁOTKI (zajęcia plastyczne)• 

poniedziałek 08.00 - 13.00
wtorek 08.00 - 17.00
środa nieczynne

czwartek 08.00 - 18.00
piątek 08.00 - 14.00
sobota nieczynne

NIESŁABIN, ul. Szkolna 10, tel. 731-099-300
Księgozbiór: 5.096 wol. Ilość czytelników 60. Wypożyczenia: 625 (w 2015 r.)

ZAPRASZAMY
dzień godziny

12 maja, g.10:00 - WIOSENNA ZGADUJ-ZGADULA (zagadki)• 
17 maja, g.16:00 - W KRĘGU PRZYSŁÓW (przysłowia polskie)• 
31 maja, g.17:00 - DZIEŃ MAMY (przedstawienie)• 

poniedziałek nieczynne
wtorek 10.00 - 18.00
 środa nieczynne

czwartek 10.00 - 18.00
piątek, sobota nieczynne

WYRZEKA, ul. Ks. P. Wawrzyniaka 13, tel.: 731-099-300
Księgozbiór: 8.450 wol. Ilość czytelników 60. Wypożyczenia: 550 (w 2015 r.)

ZAPRASZAMY
dzień godziny

13 maja, g.12:00 - WIOSENNA ZGADULA (zagadki)• 
20 maja, g.12:00 - LAURKI DLA MAMY (zajęcia plastyczne)• 
30 maja, g.12:00 - ŚWIAT PUZZLI (układanie puzzli)• 

poniedziałek 10.00 - 18.00
wtorek nieczynne
środa 10.00 - 18.00

czwartek nieczynne
piątek 7.00 - 15.00
sobota nieczynne

W kwietniu Bibliotekę odwiedził Hans Christian Andersen 

BOOK-SZPAN to dyskusje młodzieży  
o literaturze

Teatr Maska zaprosił dzieci  
na przedstawienie „Królewna”

Gościliśmy FILHARMONIĘ POMYSŁÓW z przedstawieniem „TO I HOLA-HOLANY” 

Młodzież obejrzała spektakl  
„Cyber-pułapka” Teatru Maska

Młodzi konstruktorzy przy pracy  
na kursie ROBOTYKI

Rozpoczęły się PLANSZÓWKOWE PODRÓŻE PO LITERATURZE 
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Edward Dwurnik to polski malarz i grafi k. Urodził się 19 kwiet-
nia 1943 w Radzyminie. W latach 1963-1970 studiował na Aka-
demii Sztuk Pięknych w Warszawie. Istotnym doświadczeniem 
artystycznym dla Dwurnika było zapoznanie się z twórczością 
artysty Nikifora, którego prace zobaczył latem 1965 roku na wy-
stawie w Kielcach. Dwurnik to artysta niezwykle płodny. Tworzy 
rozbudowane cykle malarskie – m.in. „Sportowcy”, „Podróże 
autostopem”, „Droga na Wschód”, „Robotnicy”.

Siedemnastego kwietnia w Muzeum Śremskim odbyło się otwarcie wystawy malarstwa Edwarda Dwurnika. Aby zapoznać się z pracami 
znanego i cenionego artysty, do muzeum przybyło wielu śremian. Gości powitał Mariusz Kondziela, dyrektor instytucji.

Edward Dwurnik. Wielki Malarz Treści
WIZYTY W BIBLIOTECE

20 kwietnia dzieci z naszego przedszkola z 
ogromną radością kolejny raz odwiedziły za-
przyjaźnioną bibliotekę. Dzieci uczestniczyły w 
lekcji bibliotecznej, wysłuchały pięknej historii, 
tworzyły ilustracje do opowiadania. 

DZIEŃ ZIEMI 
I SPRZĄTANIE ŚWIATA

Chronić przyrodę, oszczędzać wodę, dokar-
miać ptaki, dbać o zwierzaki, kwiaty hodować, 
drzewa szanować, prądu nie marnować i nigdy 
nie śmiecić – przyrzekały dzieci. 22 kwietnia w 
naszym przedszkolu obchodziliśmy Światowy 
Dzień Ziemi. Dzieci w tym dniu wzięły udział w 
Akcji Sprzątanie Świata i w konkursie na „Śmie-
cioludka”, którego celem była promocja Świa-
towego Dnia Ziemi oraz podnoszenie świado-
mości ekologicznej, a także kształtowanie wła-
ściwych postaw związanych z ochroną środo-
wiska wśród najmłodszych. 

MIĘDZYNARODOWY 
DZIEŃ TAŃCA

29 kwietnia jest Międzynarodowym Dniem 
Tańca. Zatem i w naszym przedszkolu ten dzień 
będzie okazją do prezentacji tańców. Będzie 
dużo muzyki, tańca i mile spędzonych chwil. 

DZIEŃ MLEKA
„Różne są przetwory z mleka, zatem nie-

chaj nikt nie zwleka. Dnia każdego to zasada, 
coś z nabiału każdy zjada”. 27 maja dzieci z 
Przedszkola „Janka Wędrowniczka” w Śremie 
będą obchodziły Dzień Mleka. Podczas za-
jęć przedszkolaki dowiedzą się skąd pocho-
dzi mleko i gdzie się je przerabia na pyszne 

sery i jogurty, a przede wszystkim jak bardzo 
zdrowo jest pić mleko i jeść nabiał, i jakie ma 
to znaczenie dla organizmu każdego człowie-
ka. Święto Mleka zakończy się przygotowa-
nym przez dzieci pysznym i zdrowym koktaj-
lem truskawkowym. 

DZIEŃ KOSMOSU
21 maja dzieci będą obchodziły Dzień Ko-

smosu. Tego dnia wzbogacą swoją wiedzę na 
temat Wszechświata, poznają planety naszego 
Układu Słonecznego, dowiedzą się co to jest 
Droga Mleczna oraz poznają pojazdy umożli-
wiające podróże w kosmos. Będzie dużo zabaw 
ruchowych i sprawnościowych, a także tańców 
przy piosenkach o ufoludkach. 

Porozmawiamy też w języku kosmitów, a przy 
tym będzie bardzo dużo śmiechu i radości.

Marta Adamczak 

Powyższe zdanie niezwykle mocno określa 
codzienność pobytu najmłodszych w Nie-

publicznym Przedszkolu Językowym „Kinder-
ki.pl”. Naszym założeniem skierowanym do 
dzieci jest budowanie atmosfery i warunków 
jak najbardziej zbliżonych do ogniska rodzin-
nego. Zaletą naszego przedszkola  jest  wspo-
maganie  indywidualnego rozwoju dziecka i 
ukierunkowanie go w oparciu o jego wrodzo-
ny potencjał. 

Uczęszczanie do naszego przedszkola 
kształtuje i rozwija otwartość dziecka wobec 
siebie i innych ludzi, uczy zgodnego współ-
działania z rówieśnikami. To co wyróżnia nas 
od innych placówek, to możliwość korzystania 
z licznych kursów językowych (j. angielski). W 
wymiarze 16-stu godzin tygodniowo kilkoma 
metodami m.in. Helen Doron, a od nowego 
roku szkolnego wdrażamy również metodę 
Genki English. Pozostałe zajęcia prowadzone 
są w oparciu o realizację wyróżnionych projek-
tów. Wśród zrealizowanych zajęć podkreślmy 
niezwykle interesujący projekt „Człowiek”, któ-
ry pomógł naszym pociechom zrozumieć wiele 
codziennych, a jednocześnie niezrozumiałych 
procesów życiowych. Niezwykle ciekawe spo-
tkania, odbywające się w języku angielskim, 
prowadzone są w ramach zajęć: „Poznajemy 
kraje Unii Europejskiej”. Jednym z ostatnio 
zrealizowanych projektów był „Dzień małego 

chemika”. Dzieci pod opieką kreatywnych Pań 
dokonały szeregu doświadczeń, które określi-
ły magią. Radość, słodki śmiech i niegasnąca 
chęć robienia nowych doświadczeń roznosiły 
się po budynku przedszkola. 

Szanowni Państwo, żadne zdania nie od-
zwierciedlą dokładnie tego co dzieje się każ-
dego dnia w Niepublicznym Przedszkolu Ję-
zykowym Kinderki.pl. Zapraszamy więc za-
interesowanych do odwiedzenia naszej pla-
cówki. Wszystkie dzieci, które chcą dołą-
czyć do naszego grona zapraszamy wraz 
z Rodzicami na dni adaptacyjne w dn. 
28.05.2016r. o godz.10.00. w budynku na-
szego przedszkola. 

 K. Lewandowska 

KWIECIEŃ
13.04.•  odbyły się warszta-
ty dla dzieci ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi. 
Tematem zajęć było „Wiej-
skie podwórko”. W tym sa-
mym dniu odbyły się rów-
nież zajęcia adaptacyjne 
dla dzieci nowoprzyjętych 
na rok szkolny 2016/2017. 
- temat: „Wiosenne porząd-
ki”. Dzieci poznawały na-
rzędzia ogrodnicze, wio-
senne prace porządkowe w 
ogrodzie, śpiewały piosen-
kę „W naszym ogródecz-
ku”, a na koniec wykonały 
pracę plastyczną. 
22.04.•  odbyło się „Spotka-
nie z Pyrkiem”. Tematem 
spotkania była „Praca po-
licjanta” i „Bezpieczeństwo 
na drodze”. Przedszkolaki 
mogły poznać rolę i zada-
nia policji, umundurowanie 
policjanta, utrwalić zasa-
dy bezpiecznego porusza-
nia się po ulicy, a także po-
znać zagrażające niebez-
pieczeństwa na drodze. 
22.04.•  Międzynarodowy 
Dzień Ziemi - Jak co roku, 
starsze grupy wzięły udział 
w sprzątaniu okolic przed-
szkola. Celem tej akcji jest 
promowanie postaw eko-
logicznych wśród dzieci. 
Przedszkolaki z zapałem 
zaangażowały się w tę 
akcję. 
27.04.2016r.•  w Klubie „Re-
lax” odbędzie się Festiwal 
„Śpiewaka Przedszkolaka” 

pod patronatem Burmistrza 
Śremu Pana Adama Le-
wandowskiego. Organiza-
torem Festiwalu jest Przed-
szkole nr 5 „Mali Przyrodni-
cy” w Śremie. Celem tego 
konkursu jest popularyza-
cja śpiewu, integracja śro-
dowisk przedszkolnych, a 
przede wszystkim czerpa-
nie radości ze wspólnego 
śpiewania i muzykowania. 

29.04.•  w ramach współpra-
cy Przedszkola „Mali Przy-
rodnicy” ze Szkołą Podsta-
wową nr 6 im. Braci Bar-
skich w Śremie, uczniowie 
z kółka teatralnego wysta-
wią sztukę pt. „Rzepka na 
wesoło”. 

MAJ
08.05.•  Święto Bibliotekarza 
i Bibliotekarki - z tej oka-
zji grupa „Jeżyki” z Przed-
szkola „Mali Przyrodnicy” 

zaplanowała 11.05. wyj-
ście do Biblioteki Publicz-
nej w Śremie na zajęcia 
tematyczne. 

11.05.•  odbędzie koncert 
muzyczny grupy „Artystycz-
ny Kogel - Mogel” pt. „Opo-
wieść tańcem zagrana”.

11.05.•  odbędą się kolej-
ne warsztaty dla dzieci ze 
specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi. 

W dniach od 16-25.05•  w 
Przedszkolu „Mali Przy-
rodnicy” będą się odbywały 
spotkania z rodzicami orga-
nizowane z okazji zbliżają-
cego się Dnia Matki i Ojca. 
Wszystkie grupy przed-
szkolne przygotowują wy-
stępy artystyczne, tworzą 
prezenty dla najbliższych, 
aby w jak najbardziej uro-
czysty sposób uczcić ich 
święto.

Przedszkole „Pod Wierzba-
mi” w swoich działaniach 

wspierających zdrowy styl ży-
cia, 19 kwietnia w Bibliotece 
Publicznej zorganizowało dla 
przedszkoli z terenu Śremu I 
Przegląd Małych Form Arty-
stycznych pt.: „Pomóż sobie, 
dbaj o zdrowie”. Zgłosiło się 8 
przedszkoli. Dzieci mogły za-
prezentować własną aktyw-
ność o tematyce zdrowotnej 
poprzez recytację, insceniza-
cję utworów literackich, ruch 
do muzyki, śpiew, instrumen-
tację oraz inne formy aktywno-
ści dziecięcej (dobór stroju do 
utworu, rekwizyty). Pomysło-
wości nie brakowało. Przed-
szkolaki pod okiem swoich 
pań w interesujący, niekiedy 
zabawny i przekonujący spo-
sób pokazały jak dbać o zdro-
wie i dlaczego warto to robić. 
W przerwach między występa-
mi organizatorzy zadbali o do-
bre samopoczucie i stworzenie 
miłej atmosfery wśród wszyst-
kich uczestników - maluchy 
gimnastykowały się i tańczyły 
do muzyki oraz mogły poczę-
stować się pożywnym koktaj-
lem truskawkowym.

Dla uczestników konkursu 
przewidziane były nagrody w 
postaci zdrowych smakoły-
ków, napojów i dyplomów, na-
tomiast dla nauczycieli, którzy 
przygotowali formę artystyczną 

- podziękowania.
Wystąpiły dzieci z nastę-

pujących przedszkoli: „Pod 
wierzbami”, „Słoneczna Gro-
mada”, „Jarzębinka”, „Janka 
Wędrowniczka”, bł. Edmun-
da Bojanowskiego, „Bajko-
wy Świat”, „Niezapominajka”, 
„Mali Przyrodnicy”

ODBICIE I ZAŁAMANIE 
ŚWIATŁA

We wtorek (12 kwietnia) 
podczas zabaw badawczych 
dzieci z grupy Słoneczka zapo-
znawały się ze zjawiskiem za-
łamania i odbicia światła. Wy-
konały kilka eksperymentów. 
Na zakończenie, dzięki do-
świadczeniu z naczyniami na-
pełnionymi wodą i ustawionymi 

w szeregu oraz umieszczoną 
za nimi zadrukowaną kartką, 
mogły obserwować obraz po-
zorny, prosty, powiększony i 
zniekształcony. Dla dzieci były 
to prawdziwe „czary-mary”, ale 
właśnie w taki sposób maluchy 
rozbudzają swoją dociekliwość 
poznawczą.

MALUSZKI 
GOŚCIŁY STRAŻAKA

Trzynastego kwietnia dzieci 
z grupy Kotki i Biedronki mia-
ły okazję gościć tatę Gabrysi, 
który jest strażakiem. Przed-
szkolaki dowiedziały się, na 
czym polega praca strażaka. 
Mogły zobaczyć, a nawet przy-
mierzyć niektóre części stra-
żackiego munduru.

Przedszkole nr 7 im. Janka Wędrowniczka w Śremie

Przedszkole „Pod Wierzbami” w Śremie

Pomóż sobie, dbaj o zdrowie

Niepubliczne Przedszkole Językowe „KINDERKI.PL”

Wobec dzieci mamy jeden podstawowy obowiązek 

- DAĆ IM SZCZĘŚCIE…

Przedszkole nr 5 „Mali Przyrodnicy” w Śremie
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Maj to chyba najpiękniejszy 
miesiąc w roku. Szczegól-

nie w tak wyjątkowej okolicy 
jaką jest Krzyżanowo. Bocia-
ny budują gniazda. Z łąk do-
chodzi zapach świeżo skoszo-
nej trawy. Za oknami słychać 
śpiew słowików. Aby umilić ten 
wiosenny czas Reymont za-
planował wiele atrakcji. Już 2 
maja uczniowie wraz z rodzi-
cami wyjeżdżają do Wrocła-
wia. Dwa autokary wypełnione 
po brzegi uczestnikami pojadą 
podziwiać wrocławskie Afryka-
rium. Bilety już kupione. Pleca-
ki spakowane. Wszyscy z nie-
cierpliwością oglądamy pro-
gnozę pogody licząc na piękny 
słoneczny dzień pełen atrakcji. 
W ubiegłym roku zwiedzaliśmy 
Biskupin, tym razem mamy za-
miar poznać fl orę i faunę Mo-
rza Czerwonego. 

W drugiej połowie maja 

planujemy fi nał gminnego kon-
kursu „Z matmy? Jestem do-
bry?” Konkurs kierowany jest 
do uczniów, którzy mają prze-
ciętne oceny z matematyki. 
Ci uczniowie często nie wie-
rzą w swoje umiejętności. Nie 
biorą udziału w żadnych kon-
kursach matematycznych ze 
względu na przekonanie, że 
nie mają żadnych szans na 
wygraną. Szkoły przygotowują 
do standardowych konkursów 
uczniów zdolnych oraz prowa-
dzą zajęcia dla uczniów sła-
bych, aby ci nadrobili zaległo-
ści i mogli uzyskać promocję 
do następnej klasy. Zapomi-
nają o uczniu ze średniej pół-
ki, który może gdzieś się zagu-
bił, albo czegoś nie zrozumiał. 
Program ma zmotywować tych 
uczniów do przeanalizowania 
swoich braków, bo jest wresz-
cie konkurs, w którym mogą 

brać udział. 
Rok temu zainteresowanie 

projektem przerosło nasze 
oczekiwania, a patronat nad 
konkursem objął Burmistrz 
Śremu Pan Adam Lewandow-
ski. Prawie 400 osób zmagało 
się z zadaniami, które wcale 
nie były łatwe. Fakt jest jednak 
taki, że bardzo atrakcyjne na-
grody, za ponad 3000 zł, zmo-
tywowały uczniów do ciężkiej 
pracy. Na podobne efekty li-
czymy i w tym roku.

18 maja finał „Konkursu 
pięknego czytania”. Naszą 
szkołę reprezentować będą 
dwie uczennice, które z ogrom-
nym zapałem przygotowują się 
do fi nału.

Kolejne wielkie wydarzenie 
w życiu szkoły planowane na 
maj, to udział w fi nale konkur-
su „Obycie umila życie.” Na-
sze uczennice: Joanna Ka-
czor, Zuzia Zastrożna i Karoli-
na Łabenda przeszły do fi nału 
tego regionalnego konkursu. 
Zajęły pierwsze miejsce w po-
wiecie i będą reprezentowa-
ły Śrem w Daszewicach. Rok 
temu nasza szkoła wywalczyła 
II miejsce w regionie. Tym ra-
zem liczymy na odrobinę wię-
cej szczęścia i pierwsze miej-
sce na podium.

Zapraszamy wszystkich do 
śledzenia aktywności szkoły 
na naszej stronie internetowej: 
www.spkrzyzanowo.srem.pl.

Marcin Jędroszkowiak 

V FESTIWAL 
PIOSENKI 

DZIECIĘCEJ 
„WESOŁA NUTKA”

25 maja 2016r. o godz. 9:00 
w Świetlicy Wiejskiej 

w Pyszącej ul. Długa (obok 
sklepu) odbędzie się gmin-
ny konkurs piosenki dziecię-
cej „Wesoła Nutka”. Konkurs 
objęty jest patronatem Bur-
mistrza Śremu. W konkursie 
biorą udział dzieci klas I-III - 
soliści i zespoły wokalne. Ce-
lem konkursu jest rozśpiewa-
nie, wspólna zabawa, umożli-
wienie konfrontacji własnych 
talentów wokalnych i promo-
wanie młodych talentów. Jury 
przyzna nagrody „Wesołej Nut-
ki” - trzy pierwsze miejsca w 
kategorii solistów i zespołów 

oraz wyróżnienia.
Serdecznie zapraszamy do 

wzięcia udziału w festiwalu 
piosenki dziecięcej! 

 „PASJONACI” 
SPOTKANIE I

Rozpoczynamy cykl spo-
tkań z ludźmi, którzy są pa-
sjonatami. Naszym gościem 
będzie znany artysta foto-
grafi k mieszkający w Śremie 
pan Dariusz Żabiński. Celem 
tych spotkań jest rozbudzanie 

różnorakich zainteresowań 
naszych uczniów, rozbudza-
nie ciekawości świata i posze-
rzanie horyzontów. Chcieliby-
śmy, aby nasi goście zarażali 
dzieci swoją pasją. Spotkanie 
z panem Dariuszem Żabińskim 
odbędzie się w szkole w dru-
giej połowie maja.

WYSTAWA 
FOTOGRAFICZNA 

„NASZ ŚWIAT”
W drugiej połowie maja w 

szkole zorganizowana zosta-
nie wystawa zdjęć wykona-
nych przez uczniów klas 0 - VI 
oraz zdjęć wykonanych przez 
pana Dyrektora Szkoły Woj-
ciecha Szlachtę. Wystawę bę-
dzie można podziwiać do koń-
ca roku szkolnego. 

Katarzyna Grześ 

6 maja•  - Spacer po okolicy  odwiedzamy 
śremskie pomniki, czcimy pamięć bohate-
rów poległych za Ojczyznę
9-13 maja•  - Tydzień Bibliotekarza i Biblio-
tek - gry i zabawy oraz konkursy czytelni-
cze, głośne czytanie książek, wystawa ksią-
żek zakupionych i otrzymanych w darze 
w roku szkolnym 2015/2016, zajęcia pla-
styczne dla chętnych, akcja: Podaruj książ-
kę bibliotece!
10 maja•  - Międzyszkolny Konkurs Matema-
tyczny Kopernicus
11 maja•  - Finał XX Konkursu Wiedzy o Wiel-
kopolsce - fi nalista Oskar Reyntjens
12-13 maja•  - wycieczka klas IV do Wro-
cławia, zwiedzanie Starego Miasta i oko-
lic, Afrykarium
13, 16 i 30 maja•  - wycieczki klas I-III do Dy-
maczewa Starego
17 maja•  - Śremsong, uczestnictwo szkol-
nego zespołu Cantando
20 maja•  - Dzień Integracji pt. Pomaluj mój 
świat. Tegoroczny Dzień Integracji uświetni 
obchody Międzynarodowego Dnia Rodzin, 

a do wspólnej zabawy zaprosimy uczniów 
klas I, nasz oddział przedszkolny Jedynecz-
ka oraz gościnnie Małych Przyrodników i 
Słoneczną Gromadę
23-25 maja•  - wycieczka edukacyjno-krajo-
znawcza do Warszawy klas VI
27 maja•  - wielkie czytanie utworów Hen-
ryka Sienkiewicza w plenerze, happening 
czytelniczy
28 maja•  - Festyn Szkolny w Marinie orga-
nizowany przez Radę Rodziców przy SP1, 
rozpoczęcie godz. 14
31 maja•  - wycieczka do Bystrzku klas III

Dziesiątego marca w Gim-
nazjum nr 1 w Śremie 

odbył się już po raz kolej-
ny Gminny Konkurs Poezji 
Obcojęzycznej. 

Udział w konkursie wzięli 
uczniowie z Gimnazjum nr 1 
im. Polskich Noblistów w Śre-
mie, z Zespołu Szkoły Podsta-
wowej i Gimnazjum w Śremie, 
Zespołu Szkoły Podstawowej 
i Gimnazjum im. Jana Pawła 
II w Dąbrowie oraz Zespołu 
Szkoły Podstawowej i Gim-
nazjum w Zbrudzewie. Gim-
nazjaliści recytowali wiersze 
bardziej i mniej znanych au-
torów. Zadaniem uczestników 
było przygotować tekst w jed-
nym z czterech języków ob-
cych: angielskim, niemieckim, 
francuskim i rosyjskim.

Za recytację poezji w języku 
angielskim przyznano pierw-
sze miejsce Aleksandrze 
Rachmajdzie z Gimnazjum nr 
1 w Śremie. Miejsce drugie ex 
aequo zajęły Weronika Przy-
był oraz Karolina Kaczma-
rek z ZSPiG w Śremie. Trze-
cie miejsce zajął Damian Ro-
baszyński - uczeń ZSPiG w 
Śremie. Wśród recytujących 
w języku rosyjskim pierwsze 

miejsce przyznano Manueli 
Szczepaniak, a drugie- Mag-
dalenie Marek. Trzecie miej-
sce ex aequo zajęły Weroni-
ka Leśna oraz Weronika Mi-
chalska. Wszystkie uczennice 
uczęszczają do Gimnazjum 
nr 1 Śremie. Za prezentacje 
wierszy w języku niemiec-
kim pierwsze miejsce przy-
znano Zofi i Dudek - uczenni-
cy ZSPiG w Dąbrowie. Dru-
gie miejsce ex aequo zaję-
li Kacper Dominiak z ZSPiG 
w Zbrudzewie oraz Julia Mi-
chalska z ZSPiG w Dąbrowie. 
Trzecie miejsce zajęła Olga 
Ochocka - uczennica Gimna-
zjum nr 1 w Śremie. Laureaci 
konkursu otrzymali dyplomy i 
nagrody.

1050. ROCZNICA 
CHRZTU POLSKI

Czwartego kwietnia w Gim-
nazjum nr 1 w Śremie obcho-
dzono 1050. rocznicę Chrztu 
Polski. Z tej okazji uczniowie z 
Koła Teatralnego oraz Zespo-
łu Wokalnego wraz ze swo-
imi opiekunami przygotowali 
przedstawienie dla całej spo-
łeczności szkolnej. Uroczy-
stość uświetnili swą obecno-
ścią zaproszeni goście: na-
czelnik Pionu Edukacji i Usług 
Społecznych Urzędu Miej-
skiego w Śremie - p. Barba-
ra Jabłońska oraz dyrektor 
ŚOK - p. Ewa Kaźmierczak. 
Gimnazjaliści wzięli udział w 
Turnieju Historycznym doty-
czącym początków chrześci-
jaństwa w Polsce. Uczniowie 
naszej szkoły rywalizowali 
w dwóch kategoriach wieko-
wych. Spośród uczniów klas 
pierwszych najlepszy okazał 
się Łukasz Burliga z kl. Ia. W 
kategorii klas drugich i trze-
cich pierwsze miejsce zajął 
Sebastian Witasiak z kl. 2b. 
Turniej został przygotowa-
ny przez nauczycielki historii. 
Opiekunki Koła Teatralnego 
- p. Barbara Hejne i p. Alina 
Niemier przygotowały okolicz-
nościową wystawę.

BIWAK
W piątek 16 marca w naszej szko-

le odbył się biwak dla klas IV – VI. 
Dzieci wzięły udział w pokazach do-
świadczeń chemicznych, rozegra-
ły mecz piłki nożnej, przygotowywa-
ły zdrowe przekąski i bawiły się na 
dyskotece.

SZKOLNE REKOLEKCJE 
WIELKOPOSTNE

W dniach 21-23 marca uczniowie 
przeżywali szkolne rekolekcje 

wielkopostne. Tematami, nad który-
mi pochylaliśmy się w bieżącym roku 
szkolnym, były - rocznica 1050-lecia 
Chrztu Polski oraz Rok Miłosierdzia 
Bożego. 

WIZYTA 
W GOSPODARSTWIE

Koniec marca i początek kwietnia 
w grupach przedszkolnych Pszczół-
ki i Biedronki przebiegał pod hasłem 
„W gospodarstwie”. Dzieci odwiedzi-
ły gospodarstwa państwa Mikołajcza-
ków i państwa Schlechtów.

NA GRECKIM STADIONIE…
W dniu 14 kwietnia uczniowie klasy 

trzeciej zostali zaproszeni do udzia-
łu w lekcji historii. Mogli obserwować 
zajęcia w klasie czwartej oraz włą-
czyć się w ich przebieg. Projekt ada-
ptacyjny ma pomóc trzecioklasistom 
w bezstresowym przejściu do kolej-
nego etapu edukacyjnego.

KINDERSZTUBA - 
STARANNE WYCHOWANIE

Troje uczniów z klasy IV - Ju-
lia Krawczyk, Miłosz Jakubiak, Ju-
lia Ogrodowska - w dniu 14 kwietnia 
wzięło udział w V edycji gminnego 

konkursu „Kindersztuba - staranne 
wychowanie”. Półfi nał odbył się w re-
stauracji hotelu L’ascada. Wzięło w 
nim udział 8 drużyn z różnych szkół. 
Nasza drużyna zajęła trzecie miejsce.

XXIV POMARAŃCZOWY 
KONKURS RECYTACJI 

POEZJI I PROZY
19 kwietnia odbyła się pierwsza 

część Pomarańczowego Konkursu 
Recytacji Poezji i Prozy, poświęcona 
twórczości Stanisława Jachowicza. 
Nasi uczniowie - Helena Byszewska 
i Oliwier Browarny zaprezentowali 
swoje umiejętności w grupie wieko-
wej uczniów klas III - IV SP. 

PRZEDSTAWIENIE 
TEATRALNE

21 kwietnia uczniowie klas I i II od-
wiedzili Bibliotekę Publiczną w Śre-
mie, gdzie obejrzeli przedstawienie 
Teatru Maska Krakowa.

KALENDARIUM
IMPREZ:

Najbliższy miesiąc w naszej szkole 
zapowiada się bardzo atrakcyjnie. 

28 kwietnia•  zapraszamy na ko-
lejne spotkanie w ramach pro-
jektu Rodzina wielopokoleniowa. 
Tym razem pod hasłem - „Jemy 
smacznie i zdrowo”. Spotkania, 
odbywające się cyklicznie, cie-
szą się coraz większą popular-
nością wśród dziadków, rodzi-
ców i naszych wychowanków. 
Wspólnie sprawdzaliśmy już 

znajomość gwary wielkopolskiej, 
przygotowywaliśmy ozdoby świą-
teczne, a także zajmowaliśmy się 
gotowaniem i pieczeniem. 
5 maja•  dzieci z oddziałów przed-
szkolnych i edukacji wczesnosz-
kolnej wystąpią w wiosenno - let-
nim festiwalu piosenki. 
W szkole realizowany jest pro-• 
gram „Dzieciństwo bez próchni-
cy”. W ramach tego projektu w 
maju odbędzie się spotkanie dla 
rodziców, aby wspólnie zapobiec 
chorobie próchniczej zębów na-
szych najmłodszych.
Od 9 do 13 maja•  będziemy ob-
chodzić Tydzień Biblioteki. Na-
uczyciele podczas przerw będą 
czytać dzieciom książki, a spe-
cjalny apel przybliży uczniom 

postać Henryka Sienkiewicza. 
W ramach realizowanego pro-• 
jektu Książki Naszych Marzeń 
uczniowie kl. IV-VI będą przygo-
towywać fi lmik prezentujący ich 
ulubione lektury, który udostęp-
nimy w sieci. 
10 maja•  w naszej szkole odbę-
dą się Igrzyska szkół wiejskich 
w lekkoatletyce. Impreza ma na 
celu propagowanie zdrowego 
stylu życia i integrację uczniów 
z obszarów wiejskich. 

Agnieszka Kwiręg  

Szkoła Podstawowa im. gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bodzyniewie

Agnieszka Kwiręg 

18 maja 2016 roku w Zespole Szkoły Pod-
stawowej i Gimnazjum w Zbrudzewie od-

będzie się XVI Gminny Konkurs Matematycz-
ny „Liczydełko”. Wezmą w nim udział ucznio-
wie klas I-III z gminy Śrem wyłonieni w elimi-
nacjach szkolnych. Celem konkursu jest roz-
wijanie umiejętności matematycznych z zakre-
su edukacji wczesnoszkolnej. Każde dziecko 
z trzyosobowego zespołu uczniowskiego roz-
wiązuje zróżnicowane zadania matematycz-
ne dostosowane do jego poziomu edukacji. 

Punkty zdobyte przez uczestników stano-
wią o miejscu zajętym przez szkołę. Wszy-
scy uczniowie otrzymują nagrodę za uczest-
nictwo w konkursie, a zwycięzcy zajmujący 
I, II i III miejsce - nagrody główne. Fundato-
rem nagród jest Gmina Śrem. Rada Rodzi-
ców przy ZSPiG w Zbrudzewie przygotowuje 
dla wszystkich słodki poczęstunek. Corocz-
ne spotkania są także okazją do zawierania 
przez uczniów nowych znajomości i miłego 
spędzania czasu. 

Szkoła Podstawowa nr 1 im. M. Kopernika w Śremie

Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów w Śremie

Gminny Konkurs 
Poezji Obcojęzycznej

Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wlkp. w Pyszącej

Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zbrudzewie

Matematyczne zmagania w Zbrudzewie

Szkoła Podstawowa im. W. Reymonta w Krzyżanowie

KWIECIEŃ
21 kwietnia•  nasze przedszkole odwie-
dziła Pani Katarzyna Lorek - trener Aka-
demii Nauki, która przeprowadziła ze 
starszymi dziećmi zajęcia badawcze
25 kwietnia•  dzieci z trzech grup pięcio-
latków wybrały się na koncert muzyczny 
organizowany przez Szkołę Katolicką im 
Jana Pawła II
27 kwietnia•  przedszkolaki z grupy czte-
rolatki „Misie” oraz pięciolatki z grupy 
„Motylki” wyjechały na wycieczkę do 
gospodarstwa agroturystycznego „Cha-
ta u Kowola”w Kluczewie. Natomiast 
wychowankowie z grupy dzieci pięcio-
letnich „Wiewiórki” reprezentowały na-
szą placówką na Festiwalu „Śpiewaka - 
Przedszkolaka” zorganizowanego przez 
Przedszkole „Mali Przyrodnicy”
W ostatnim tygodniu kwietnia odbył się • 
w placówce przegląd teatralny. Swo-
je umiejętności aktorskie zaprezento-
wały dzieci ze wszystkich grup wieko-
wych. Przedsięwzięcie to realizowa-
ne było w ramach innowacji „Twórczy 
Przedszkolak”

MAJ
5 maja•  dzieci z grup czteroletnich 
oraz pięcioletnich wybiorą się do Te-
atru Muzycznego w Poznaniu na spek-
takl pt. „Dookoła karuzeli - czyli dziec-
ko potrafi ”
 5 i 13 maja•  dzieci z najmłodszych grup 
„Muchomorki” oaz „Biedronki wybiorą się 
z wizytą do Biblioteki Publicznej w Śre-
mie. Już 11 maja po raz dziewiąty nasza 
placówka organizuje przegląd tanecz-
ny „Roztańczone Przedszkolaki”, który 

będzie miał miejsce w Klubie Relax. Mo-
tywem przewodnim tej edycji będą ukła-
dy taneczno-ruchowe do muzyki musica-
lowej. Spotkanie odbędzie się pod patro-
natem Burmistrza Śremu i Klubu Relax. 
Do konkursu zgłosiło swój udział 12 pla-
cówek z terenu naszej gminy. Wzorem 
lat ubiegłych oczekujemy wspaniałych 
przeżyć i dobrej zabawy
Również tego dnia przedszkole „Jarzę-• 
binka” odwiedzą bardzo interesujący go-
ście. Zajęcia teatralne z dziećmi popro-
wadzi aktor Piotr Witoń. Podopieczni „Ja-
rzębinki” będą mogli obejrzeć teatrzyk pt. 
„Pimpuś Sadełko w krainie witaminek”, 
zorganizowany przez STUDIO MAGIC 
z Białegostoku
13 maja•  nasi wychowankowie wysłucha-
ją koncertu muzycznego pt. „Muzycz-
ne nastroje” zorganizowanego przez 

Agencję artystyczną BONSAI. Natomiast 
grupa dzieci pięcioletnich „Motylki” spo-
tka się z absolwentami naszego Przed-
szkola, a obecnie uczniami pierwszej kla-
sy Szkoły Podstawowej nr 4 w Śremie
31 maja•  nastąpi uroczyste otwarcie 
przedszkolnego placu zabaw. Warto 
przypomnieć, że plac zabaw przy „Ja-
rzębince” został zmodernizowany dzięki 
środkom fi nansowym pozyskanym z Bu-
dżetu Obywatelskiego Śremu i Fundacji 
Aviva „To dla mnie ważne”. Tego dnia w 
godzinach popołudniowych odbędzie się 
Festyn Rodzinny zorganizowany dzięki 
współpracy społeczności przedszkolnej 
z Radą Rodziców
W maju we wszystkich grupach wieko-• 
wych odbędą się uroczystości z okazji 
Dnia Mamy i Taty

Beata Lewandowska 

Przedszkole nr 2 
„Słoneczna Gromada” w Śremie

GEOMETRYCZNYCH FIGUR ŚWIAT
Od 1 maja rozpoczniemy realizację (trwającego do 30 

czerwca)  projektu fi nansowego przez Fundację mBanku. 
Nosi on tytuł: „Geometrycznych fi gur świat - przedszkolak 
jest z nimi za pan brat”. Projektem objęte będą dzieci uczęsz-
czające do naszego przedszkola. Celem działań będzie pod-
wyższenie kompetencji matematycznych oraz uświadomie-
nie dzieciom, że cały otaczający nas świat składa się z róż-
norodnych fi gur geometrycznych. Ważne też jest, aby poka-
zać dzieciom, że matematyka może nie tylko uczyć, ale też 
dostarczać okazji do świetnej zabawy.

PATROL PRZYRODNICZY 
„SŁONECZNEJ DRUŻYNY”

Od dwóch lat w Przedszkolu nr 2 „Słoneczna Gromada” w 
Śremie działa gromada zuchowa. Dwa razy w miesiącu od-
bywają się zbiórki zuchowe, na których zuchy poznają pra-
wa zucha, biorą udział w akcjach i  patrolach, przygotowu-
jąc się do obietnicy zuchowej w czerwcu.

W maju (13.05) zuchy zaplanowały Bieg Patrolowy w ogro-
dzie przedszkolnym   pod hasłem „Zuch doświadcza, bawi 
się i przeżywa”. Dzieci podzielone na mniejsze zastępy roz-
poznawać będą kwiaty, drzewa i krzewy wiosenne. W ten 
sposób wzbogacą swoją wiedzę o najbliższym środowisku 
przyrodniczym,  nauczą  się szanować i chronić przyrodę 
oraz podziwiać jej piękno.  

„MIEDZY NAMI ŚREMSKIMI POKOLENIAMI” 
W ramach programu OPS „Między nami śremskimi poko-

leniami” młodsze dzieci z Przedszkola „Słoneczna Groma-
da” w Śremie mają niebywałą okazję raz w miesiącu posłu-
chać bajek czytanych przez seniorów zgromadzonych wo-
kół OPS. Od dwóch lat przychodzą miłe, pełne energii i za-
angażowania panie, na które dzieci z utęsknieniem czekają. 
Zawsze  jest   coś innego, interesującego, co przybliża dzie-
ciom świat książek,  który staje się cenną wartością. W maju 
takie czytanie zaplanowano na środę - 4 maja.   

Przedszkole nr 3 „Jarzębinka” w Śremie
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Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum 
im. Jana Pawła II w Dąbrowie zachęca 

do udziału w zajęciach fi tness i aerobiku. Za-
jęcia odbywają się we wtorki, od godziny 19 
do 20, w sali gimnastycznej ZSPiG w Dą-
browie. Prowadzi je profesjonalny instruktor. 

Organizatorzy zapraszają do udziału w 

sportowych spotkaniach mieszkańców Ka-
lej, Lucin, Dąbrowy, Mateuszewa, Grodze-
wa, czy Mechlina. 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE 
POD NUMEREM TELEFONU 
61 28 34 581. 

FITNESS I AEROBIK!

Trzymaj formę!”, „Ruch jest ok.!”, „Żyj 
zdrowo!” - z takimi hasłami na ustach 

dzieci i młodzieży z „Dwójki” zachęcano 
mieszkańców Śremu do zdrowego stylu 
życia. W piątek (8 kwietnia) zorganizowany 
został happening promujący zdrowy styl 
życia. Chcieliśmy utrwalić wszystkim zasa-
dy zdrowego żywienia i przypomnieć o waż-
nej roli aktywności fi zycznej w naszym co-
dziennym życiu. Kolorowo ubrana społecz-
ność szkolna z pomponami i hasłami, przy 
akompaniamencie rytmicznych dźwięków, 
wyruszyła spod „Dwójki” w kierunku Placu 
20 Października. Głośny korowód zatrzy-
mał się przed budynkiem Ratusza, gdzie 
serdecznie przywitała nas p. Barbara Ja-
błońska - naczelnik Pionu Edukacji i Usług 
Społecznych Urzędu Miejskiego w Śremie. 
Odczytano dekalog zdrowych zasad żywie-
nia, rozdawano ulotki z nową piramidą ży-
wienia oraz soczyste jabłka.

COCA COLA CUP
Pierwszego kwietnia, a więc w Prima Apri-

lis, reprezentanci naszej szkoły wzięli udział 
w I rundzie eliminacyjnej turnieju Coca – Cola 
Cup, który odbył się na orliku w parku miej-
skim. Wspaniała postawa naszych chłopców 
na boisku przyczyniła się do wygrania turnie-
ju i awansu do II rundy.

Osiemnastego maja w Zespole Szkoły Pod-
stawowej i Gimnazjum im. Jana Pawła II w 

Dąbrowie odbędzie się V GMINNY KONKURS 
WIEDZY O LESIE, któremu patronują burmistrz 
Śremu Adam Lewandowski, Nadleśnictwo Babki 
oraz Koło Łowieckie Kogut. Celem konkursu jest  
propagowanie treści i wartości przyrodniczych 
oraz ekologicznych wśród uczniów, rozwijanie 
zainteresowania tematyką lasu, jego ochrony 

i znaczenia. Ponadto zapoznanie się z lasami 
w najbliższej okolicy, motywowanie uczniów do 
samodzielnego zgłębiania wiedzy o przyrodzie i 
stwarzanie możliwości do rywalizacji, porówny-
wania i sprawdzenia poziomu wiedzy. Uczest-
nikami konkursu mogą być uczniowie klas IV 
szkół podstawowych. Szkoły zapraszamy ser-
decznie do udziału w konkursie! Organizatorzy: 
Elwira Cisowska, leśniczy Marcin Nowak.

V edycja gminnego konkursu „Kindersztuba 
- staranne wychowanie” zorganizowanego 

przez ZSPiG im. hr. Wł. Zamoyskiego w Nocho-
wie już za nami. 14 kwietnia w restauracji L’a-
scada został przeprowadzony półfi nał. Wzięło 
w nim udział 8 drużyn 3-osobowych z różnych 
szkół (SP1, SP6, SP Bodzyniewo, SP Krzyża-
nowo, ZSK Śrem oraz ZSPiG Nochowo):

Klasy I-III SP
I miejsce - ZSPiG Nochowo 
II miejsce - SP6
III miejsce – SP1
Klasy IV-VI 
I miejsce - SP Krzyżanowo 
II miejsce - SP6
III miejsce – SP Bodzyniewo
Klasy I-III gimnazjum
I miejsce – ZSPiG Nochowo
II miejsce – ZSK Śrem
Dla klas I-III SP był to ostatni etap konkursu, 

natomiast zwycięskie drużyny z poziomu IV-VI 
SP i Gimnazjum będą rywalizować w kolejnym 
etapie - w fi nale Międzygminnego Konkursu 
Obycie umila życie, który odbędzie się 23 maja 
w Poznaniu w restauracji hotelu Park. 

DLA SENIORÓW
Wolontariusze ZSPiG w Nochowie zapra-

szają seniorów na spotkanie, które odbę-
dzie się 19 maja w godz. 16-18 w szkole. Bę-
dzie to podsumowanie rocznego cyklu „Spo-
tkań z seniorami”, na które zaproszeni zostali 

przedstawiciele policji, by poruszyć temat bez-
pieczeństwa seniorów.

KONKURS RECYTATORSKI
Dziewiętnastego maja o godz. 9.00 odbę-

dzie się gminny konkurs recytatorski „Wsi spo-
kojna, wsi wesoła”. Konkurs przeznaczony jest 
dla uczniów klas I-III gimnazjum gminy Śrem. 
Celem konkursu jest popularyzowanie twórczo-
ści literackiej związanej tematycznie z polską 
wsią oraz rozwijanie zdolności recytatorskich. 
Uczestnicy przygotowują prezentacje dowolne-
go utworu poetyckiego lub prozatorskiego.

Zgłoszenia uczestników konkursu potrwają 
do 15 maja w ZSPiG w Nochowie.

RODZINNY FESTYN
21 maja zorganizowany zostanie festyn 

„Mama, tata i ja” przeznaczony dla rodziców 
i dzieci klas I-III szkoły podstawowej. Celem 
festynu jest zacieśnianie więzi rodzinnych po-
przez wspólną zabawę i integrację oraz zachę-
canie do aktywnego spędzania czasu.

OLIMPIADA MALUCHA
Zapraszamy uczniów klas edukacji wcze-

snoszkolnej do wzięcia udziału w Olimpiadzie 
Malucha, która odbędzie się 30 maja o godz. 
9.00. Celem zawodów jest zachęcanie do ak-
tywności fi zycznej jako profi laktyki zdrowia oraz 
integracja międzyszkolna.

Beata Wietrzyńska-Szałek 

Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Śremie

Happening zdrowotny „Trzymaj formę ”

A JUŻ WKRÓTCE:
5 maja 2016 roku•  odbędzie się między-
gimnazjalny Gminny Turniej „Bądźmy 
zdrowi - wiemy, więc działamy”, które-
go głównym celem jest sprawdzenie wie-
dzy na temat zasad odżywiania i zwięk-
szenie aktywności fizycznej młodzieży. 
Turniej zorganizowany jest we współpracy 
z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemio-
logiczną w Śremie, Urzędem Miejskim w 

Śremie i Pielęgniarskim Ośrodkiem Medy-
cyny Szkolnej „BASISMED”.
6 maja 2016 roku•  odbędą się Dni Europy 
– szkolny turniej wiedzy o krajach unijnych, 
mający na celu propagowanie wiedzy na te-
mat kultury, architektury i znajomości życia 
codziennego mieszkańców Europy.
20 maja•  już po raz kolejny nasza szko-
ła organizuje Gminny Konkurs Piosenki 
Anglojęzycznej JUST SING, zapraszamy 

przedstawicieli wszystkich gimnazjów.
25 maja 2016 roku•  odbędzie się Gminny 
Konkurs Wiedzy o Krajach Niemieckoję-
zycznych. Uczestnikami będą dwuosobo-
we zespoły z gimnazjów gminy Śrem. Kon-
kurs przeznaczony jest nie tylko dla uczą-
cych się języka niemieckiego (pytania i za-
dania w języku polskim).

Po więcej informacji zapraszamy na:  
www.zspigsrem.szkolnastrona.pl

KONKURS WIEDZY O LESIE

Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
im. hrabiego Władysława Zamoyskiego w Nochowie

Kindersztuba w hotelu L’ascada

Szkoła Podstawowa nr 4
im. Marii Konopnickiej w Śremie
5 maja o godzinie 10.00 w Klubie „Relax” odbędzie się, orga-

nizowany przez nas od wielu lat, Gminny Konkurs Ortogra-
fi czny „Ortografi czne potyczki” dla uczniów klas III. Przez 
lata udoskonalany był regulamin konkursu, zmieniały się za-
dania. Wspierało nas też wielu sponsorów (Klub „Relax”, Rada 
Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 4 w Śremie, Burmistrz 
Śremu p. Adam Lewandowski oraz Wydawnictwo Szkolne i 
Pedagogiczne). Organizatorki przedsięwzięcia to panie: Do-
nata Joks, Joanna Marciniak, Lilianna Romanowska i Elżbie-
ta Tomczak-Pawlak.

* * *
9 maja 2016r. odbędzie się w naszej szkole Ogólnopolska 

Olimpiada Matematyczna „Albus 2016”. Uczniowie z całej 
Polski, którzy zgłosili się do konkursu, w ten dzień rozwiązują 
zadania. W naszej szkole udział weźmie 25 uczniów z klas IV
-VI. Każdy ma do rozwiązania 26 zadań. Właściwy przebieg 
olimpiady zapewni p. Barbara Wachowska i pozostali nauczy-
ciele matematyki.

* * *
11 maja o godzinie 13.00 odbędzie się u nas fi nał woje-

wódzki XX Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce. Konkurs jest 
organizowany przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wiel-
kopolski pod patronatem honorowym Marszałka Wojewódz-
twa Wielkopolskiego, pana Marka Woźniaka. Celem konkursu 
jest przybliżenie uczniom historii, tradycji, gwary i kultury re-
gionalnej. Spodziewamy się prawie 100 gości – uczestników i 
opiekunów. Zaszczyt organizacji konkursu przypada nam dla-
tego, że w fi nale weźmie udział 17 uczniów z powiatu śrem-
skiego, w tym aż 7 z naszej szkoły. Dużą pomocą będzie dla 
nas wsparcie Rady Rodziców i doświadczenie p. Pawła We-
sołka, który już po raz drugi przygotowuje fi nał właśnie na te-
renie naszej szkoły.

* * *
20 maja uczniowie klas IV, którzy pomyślnie przeszli teore-

tyczny sprawdzian ze znajomości zasad ruchu drogowego, bu-
dowy roweru i pierwszej pomocy, przystąpią do praktycznego 
egzaminu na kartę rowerową w obecności funkcjonariusza 
Komendy Powiatowej Policji w Śremie. Organizacją i właści-
wym przebiegiem egzaminu zajmuje się p. Agnieszka Kubisiak 
i p. Tadeusz Kościelniak.

* * *
27 maja odbędzie się już XXVI Rajd im. Marii Konopnic-

kiej - święto naszej szkoły. W programie tradycyjnie uczniowie 
otrzymują znaczek rajdowy, który co roku jest inny, projektowa-
ny przez uczniów w szkolnym konkursie. Klasy wychodzą na 
trasy i wykonują zadania, z których „rozliczają się” na mecie 
rajdu. Zawsze czeka też sporo innych atrakcji - przede wszyst-
kim losowanie nagród i poczęstunek dla „zdrożonych turystów”. 

W tym roku po raz drugi klasy mogą brać udział dodatkowo 
w projekcie edukacyjnym: klasy I-II - uzupełniają kolorowankę 
związaną z wierszami Marii Konopnickiej dowolną techniką pla-
styczną, klasy III-IV - projektują ilustrację do wybranych wierszy 
patronki, a klasy V-VI wykonują po 2 kukiełki wybranych postaci 
z książki „O krasnoludkach i sierotce Marysi”. Zwycięska klasa 
z każdego poziomu otrzymuje atrakcyjną nagrodę ufundowaną 
przez Radę Rodziców. Wspólną zabawę zakończy zbiorowa re-
cytacja kolejnych fragmentów utworu „Na jagody” - każda klasa 
część - i w ten sposób przypomnimy sobie prawie cały utwór. 
Zapraszamy już dziś na święto patronki!

* * *
W piątek 29 maja o godzinie 10.45 odbędzie się apel z oka-

zji uchwalenia Konstytucji 3 maja. Będziemy obchodzić 225 
rocznicę święta – to wciąż ważna i warta pamięci data. Ucznio-
wie zaprezentują wiersze i utwory muzyczne związane z na-
szym narodowym świętem przed całą społecznością szkolną. 
Nad całością czuwa p. Zofi a Jurga i p. Tadeusz Kościelniak.

Tak było na rajdzie w ubiegłym roku 

PLANOWANE 
WYDARZENIA W MAJU:

2.05.2016•  - Festiwal Piosenki Dziecię-
cej „Szóstka śpiewa na 6”- klasy I-III
2.05.2016•  - Apel z okazji uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja- klasy I-VI
4-31.05.2016•  - Szkolna akcja głośne-
go czytania w dwóch językach w ra-
mach kampanii „Cała Polska czyta 
dzieciom”
9.05.2016•  - Szkolny konkurs czytania 
i słuchania w języku angielskim- kla-
sy V i VI
9.05.2016•  - Oxford Matematyczny 
12.05.2016•  - Szkolny konkurs matema-
tyczny- klasy I i II
13.05.2016•  - Finał powiatowy konkur-
su: Rachunek pamięciowy w zakresie 
mnożenia i dzielenia 
14.05.2016•  - X Zawody Pływackie o 
puchar Prezydenta Miasta Kalisza- 
klasy IV-VI
16.05.2016•  - Konkurs zdrowotny - kla-
sy II
20.05.2016•  - Powiatowy konkurs czy-
tania i słuchania w języku angielskim- 
klasy V i VI
20.05.2016•  -  II Mityng Pływacki im. Ma-
cieja Frankiewicza- klasy IV-VI

JUBILEUSZ CHRZTU POLSKI
- WYSTAWA

W tym roku mija 1050. rocznica chrztu 
Polski. Z tej okazji w szkolnej bibliotece 
została przygotowana wystawa, w cało-
ści poświęcona temu wydarzeniu. Mogli-
śmy na niej odnaleźć informacje dotyczą-
ce rządów Mieszka I, panującej dynastii 
pierwszych Piastów i początków nasze-
go państwa. Przeglądając zgromadzone 
książki i czasopisma uczniowie wzbogacili 
swoją wiedzę na temat motywów przyję-
cia chrztu przez Mieszka I, konsekwencji 
jakie proces chrystianizacji miał dla kraju 
oraz jego znaczenie dla przyszłości ca-
łego narodu.

SPELLING BEE 
- SZKOLNY KONKURS 

LITEROWANIA
Dnia 7.04.2016r. odbył się konkurs li-

terowania w języku angielskim dla klas 
3 pod tytułem „SPELLING BEE”. Opiekę 
nad nim sprawowały panie Anna Gawro-
niak i Martyna Antoniewicz. Celem kon-
kursu było rozwinięcie umiejętności po-
prawnego literowania w języku angiel-
skim, doskonalenie znajomości ortogra-
fi i oraz motywacja uczniów do nauki ję-
zyka obcego.

Dzieci zaprezentowały bardzo wysoki 
poziom przygotowania i bardzo dobrze 
opanowały materiał z klas I-III. Trudno 
było wyłonić ostateczną trójkę. W kon-
kursie wzięło udział 19 uczniów. Oto przy-
znane miejsca na podium: I miejsce: Ju-
lianna Bartz kl. 3e, II miejsce: Michalina 
Kasperska kl. 3c, III miejsce: Oliwia Geo-
rge kl. 3e. Pierwsze 3 osoby przeszły do 
etapu Powiatowego Konkursu Języko-
wego „Spell it!- Literowanie Słów w Ję-
zyku Angielskim”, który odbył się dnia 
14.04.2016 roku w Szkole Podstawowej 
nr 4 w Śremie. 

BRZECHWA DZIECIOM
W czwartek 7 kwietnia 2016r. odbył się 

w naszej szkole konkurs recytatorski dla 
klas drugich pod hasłem „Brzechwa – 
dzieciom”. Po przeprowadzeniu elimina-
cji, każda z sześciu klas wybrała 3-oso-
bową reprezentację. Uczestnicy konkursu 
recytowali wybrane przez siebie wiersze 
autorstwa Jana Brzechwy. Drugoklasiści 

zaprezentowali się znakomicie! Dzie-
ci pięknie przygotowały się do swoich 
występów, zadbały o odpowiedni dobór 
wiersza i jego bezbłędne opanowanie pa-
mięciowe. W związku z tym komisja mia-
ła bardzo trudne zadanie z wyłonieniem 
zwycięzców. Po długiej naradzie i podli-
czeniu zdobytych punktów, pani dyrektor 
Alina Kozłowska ogłosiła werdykt: I miej-
sce- Zuzanna Kuchta- klasa II b („Pchła 
Szachrajka”), II miejsce- Piotr Studziński- 
klasa II a („Entliczek- pentliczek”), III miej-
sce- Julia Maślińska- klasa II c („Kwoka”), 
IV miejsce- Patryk Kubera- klasa II f („Ko-
ziołeczek”), V miejsce- Anna Sikora – kla-
sa II d („Tydzień”).

RACHUNEK PAMIĘCIOWY
- KONKURS

We wtorek 12 kwietnia 2016 r. w SP 
nr 6 odbył się szkolny etap Powiatowego 
Konkursu Matematycznego „Rachunek 
pamięciowy w zakresie mnożenia i dzie-
lenia”. Wzięły w nim udział dzieci z klas 
III, IV, V i VI, które się do niego zakwalifi -
kowały po eliminacjach klasowych. W ko-
lejnym etapie- powiatowym naszą szkołę 
będzie reprezentować po trzech uczniów 
z każdego poziomu - zdobywcy najwięk-
szej liczby punktów.

GRASZ W ZIELONE? 
- GRAM!

W dniu 12 kwietnia 2016r. odbył się w 
Dąbrowie Międzyszkolny Konkurs Eko-
logiczny pod hasłem „Grasz w zielone? 
- Gram!” W konkursie uczestniczyło 12 
zespołów ze szkół gminy Śrem. Szkołę 
Podstawową nr 6 reprezentowali ucznio-
wie klas III: Olga Kaźmierczak z kl. IIId, 
Bartosz Kurt i Jędrzej Roszak z kl. IIIa, 
którzy wywalczyli III miejsce. Drużyny ry-
walizowały ze sobą w czterech rundach. 

Musiały wykazać się znajomością pojęć 
związanych z ekologią, nazwać zwierzęta 
i rośliny chronione w Polsce oraz rozwią-
zać zagadki i rebusy przyrodnicze. Ostat-
nia runda polegała na wykonaniu i pre-
zentacji plakatu ekologicznego. Uczest-
nicy konkursu wykazali się dużą znajo-
mością wiedzy na tematy ekologiczne. 
Na koniec każdy uczeń otrzymał nagro-
dę i dyplom. 

SPOTKANIE 
Z TUWIMEM

Dzieci z klas I mogły zaprezentować 
swoje umiejętności recytatorskie podczas 
zorganizowanego konkursu pt. „Spotka-
nie z Tuwimem”, który odbył się 14 kwiet-
nia 2016 roku. Wzięło w nich udział 21 
uczniów, po trzech przedstawicieli z każ-
dej klasy. Byli to zwycięzcy etapu prze-
prowadzonego w swoich klasach - a za-
tem najlepsi z najlepszych! Zmagania na 
szkolnej scenie trwały blisko dwie godziny, 
podczas których pierwszoklasiści zachwy-
cali wspaniałym przygotowaniem, bardzo 
dobrym opanowaniem pamięciowym na-
wet długich wierszy, dużą swobodą poru-
szania się przed zgromadzoną publiczno-
ścią. Jury nie miało łatwego zadania, ale 
po długich i burzliwych obradach ustaliło 
werdykt: I miejsce: Stanisław Korneluk, 
klasa Ic („Słoń Trąbalski”), Agata Piasec-
ka, klasa Ie („Spóźniony słowik”), Marian-
na Kowalska, klasa If („O Grzesiu kłam-
czuchu”); II miejsce: Jakub Domagalski, 
klasa Ia („Pan Maluśkiewicz i wieloryb”), 
Zofi a Zięba, klasa Id („Zosia Samosia”); III 
miejsce: Julia Desperak, klasa I b („Spóź-
niony słowik”), Łukasz Dominiak, klasa I 
g („Abecadło”).

Wszystkim uczniom serdecznie 
gratulujemy!

Agata Kociucka 

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Braci Barskich w Śremie

SPOTKANIE Z TUWIMEM 

BRZECHWA DZIECIOM 

kim losowanie nagród i poczęstunek dla „zdrożonych turystów”. 

Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dąbrowie
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