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Wydarzy się podczas Dni Śremu:
11 czerwca Mróz Śrem Półmaraton,  
start godz. 9.00
11 czerwca, godz. 17.00  
flash mob „Gra(MY) dla MIASTA”
11-12 czerwca, godz. 10.00  
Regaty w Klasie Omega z okazji Dni Śremu
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W spotkaniu uczestniczyli człon-
kowie grup nieformalnych oraz 

patroni projektów dzięki, którym moż-
liwa jest realizacja projektów tj. „To-
warzystwo Miłośników Ziemi Śrem-
skiej”, „Polski Związek Emerytów, 
Rencistów Inwalidów” Zarząd Rejo-
nowy z siedzibą w Śremie.

SPACERY PO ŚREMIE
„Śremskie spacery historyczne” 

zainicjowane przez grupę nieformal-
ną „Śremscy spacerowicze” w skład 
której wchodzą: Michał Jędrkowiak, 
przedstawiciel lokalnych mediów, 
Zdzisław Żeleźny, historyk oraz Mo-
nika Dukat, koordynator Centrum 
Aktywności Lokalnej w Śremie. Ca-
łość działań w projekcie opiera się 
na partnerstwie grupy nieformalnej 
„Spacery historyczne” oraz patro-
na - Towarzystwa Miłośników Ziemi 
Śremskiej. Projekt będzie skierowa-
ny do wszystkich mieszkańców gmi-
ny Śrem. Podczas spacerów prze-
kazane będą treści edukacyjne w 
formie krótkich wykładów dotyczą-
cych historii Śremu. Uczestnicy spa-
cerów odwiedzą stare zapomniane 
zaułki i uliczki, które w przypadku 
starszych mieszkańców dobrze są 
znane, a w przypadku nieco młod-
szych będą nowym odkryciem. 

Wyznaczono 6 atrakcyjnych 
tras: 

1. Osiedle Jeziorany i okolice 
2. Park Powstańców Wlkp.
3. Kościół Farny w Śremie
4. Śremskie Nekropolie
5. Prawobrzeżna część miasta
6. Ulica Mickiewicza - najstarsza 

ulica Śremu. 
Po każdym spacerze przewidziane 

zostało spotkanie przy kawie, pod-
czas którego uczestnicy będą 
mogli wymienić się uwagami i 
wrażeniami. 

Ponadto zostanie wydany folder w 
nakładzie 1000 sztuk, który będzie 
zawierał atrakcyjne trasy śremskich 
spacerów historycznych, dostęp-
ny do odbiorców w każdym wieku, 
który rozpowszechniony zostanie w 
szkołach, Klubach Seniora i organi-
zacjach pozarządowych. Planujemy, 
iż oprócz upowszechniania wśród 
mieszkańców gminy Śrem lokalnej 
historii i tradycji, realizowane dzia-
łania dadzą impuls do podejmowa-
nia podobnych inicjatyw w przyszło-
ści. Projekt będzie stanowić przy-
kład dobrej praktyki, ukazującej że 
cele istotne z punktu widzenia spo-
łeczności lokalnej mogą być reali-
zowane nie tylko poprzez wyspe-
cjalizowane instytucje, ale też cie-
kawe inicjatywy mogą powstawać 

oddolnie i być zakończone sukce-
sem. Mamy nadzieję, że projekt za-
inspiruje mieszkańców do nowej ak-
tywności i może być promocją gminy 
jako atrakcyjnego miasta.

Serdecznie zapraszamy na kolej-
ny spacer historyczny:

17.06.2016 godz. 10.00 - zbiór-• 
ka przy dworcu PKS w Śremie - 
trasa będzie obejmować Śrem-
skie nekropolie.

KONTAKT: Monika Dukat - projekt 
„Śremskie spacery historyczne” - 
tel. 666 349 808

NIEDZIELNA HERBATKA
„Niedzielna herbatka wystarczy 

otwarte serce i duża fi liżanka” - pro-
jekt realizowany przez „Grupę nie-
formalną dla seniorów”, w skład któ-
rej wchodzą: Joanna Szymoniak, Jo-
anna Ratajczak - pracownice Ośrod-
ka Pomocy Społecznej oraz Woj-
ciech Strabel, przedstawiciel orga-

nizacji pozarządowej, którzy realizu-
ją powyższą inicjatywę z patronem 
Polskim Związkiem Emerytów Ren-
cistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy 
z siedzibą w Śremie. 

Działania w tym projekcie mają 
wpłynąć na wzrost aktywności 

społecznej i przełamanie izolacji 
społecznej osób po 60 roku życia, 
szczególnie samotnych i poprawić 
jakość ich życia poprzez udział w 
spotkaniach edukacyjno-integracyj-
nych przy fi liżance kawy lub herbaty.  
Najbardziej zależy nam by na spo-
tkania zapraszać osoby starsze, któ-
re nie angażują się w życie społecz-
ności lokalnej z różnych przyczyn 
izolują się, nie mają wsparcia ze 
strony bliskich osób. W ramach tej 
inicjatywy proponujemy 9 spotkań w 
niedzielne popołudnie, podczas któ-
rych odbędą się prelekcje dotyczące 
sfery zdrowia, profi laktyki, turystyki, 
mody, edukacji obywatelskiej. Zakła-
damy, że jedna osoba będzie mogła 
uczestniczyć w spotkaniach max. 3 
razy. Na każde spotkanie planujemy 
zaprosić 20 osób.

Niedzielne herbatki będą miały 
charakter międzypokoleniowy. W or-
ganizację spotkania zaangażowane 
zostaną osoby młode - wolontariu-
sze, którzy będą rozmawiać z senio-
rami, pytać o doświadczenia star-
szego pokolenia, a także dzielić się 
własnym światopoglądem i spojrze-
niem na świat. Planujemy także za-
pewnić udział osób starszych z tere-
nów wiejskich, które mają utrudniony 
dojazd do Śremu. Zapewniona zo-
stanie możliwość transportu.

TERMIN pierwszego spotka-
nia 12.06.2016 r. godz. 16.00, 
Restauracja Nova Sytuacja 
ul. Poznańska 32 w Śremie. 
Osoby zainteresowane udzia-
łem prosimy o kontakt: Joan-
na Ratajczak - tel. 666 349 808.

Projekt pod taką nazwą realizo-
wany jest w Śremie od maja do 

września 2016r. dzięki środkom po-
zyskanym z Funduszu Inicjatyw 
Obywatelskich. 

Obok ofi cjalnych, urzędowo zareje-
strowanych nazw ulic, placów, parków, 
mostów w powszechnym użyciu funk-
cjonowały (a niektóre funkcjonują na-
dal) nazwy nieofi cjalne, zwyczajowe, 
lokalne. Niektóre pojawiały się i zni-
kały, inne trwały lub trwają, kolejne zy-
skują uznanie i przemieniają się w na-
zwy ofi cjalne.

Topografi czne nazwy potocznie okre-
ślają niekiedy większy teren np. Hajmat, 
Złodziejewo, Milionówki, itd. Jednak 
najliczniejsza grupa nazw określała lub 
określa place, skwery, miejsca, sklepy 
- Romaniak, Marciniak, Mostowa, Ope-
retka, Ryjoczek, Murzynki… Przypo-
mnijmy je sobie i innym - nie pozwólmy, 
żeby pamięć o przeszłości zginęła.

STWÓRZMY RAZEM sentymental-
ny plan Śremu, gdzie umieszczone zo-
staną zebrane i przypomniane nazwy i 
miejsca. Plan będzie dostępny bezpłat-
nie w Księgarni przy Rynku i w  Biblio-
tece Publicznej w Śremie.

Miejsca-nazwy wraz z opisem i loka-
lizacją można zgłaszać do końca lipca- 
na stronach Fb- Muzeum, Skarbnicy 
Historycznej Śremu, Tygodnika Śrem-
skiego  i specjalnie utworzonej stronie  
(adres internetowy zostanie podany  na  
tych profi lach). Propozycje można też 
wrzucać do specjalnych pudełek usta-
wionych w Księgarni przy Rynku i w 
Bibliotece.

Jeśli mają Państwo archiwalne zdję-
cia związane z tymi miejscami, to bar-
dzo proszę o  wiadomość. Może uda 
się zrobić również wystawę pod takim 
samym tytułem - Tu jest... Tu było... Tak 
się mówiło.

Ewa Nowak 

INFORMACJE Z OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚREMIE 

Mikrodotacje sposobem na aktywność Śremian
Śremskie grupy nieformalne pn. „Grupa nieformalna dla seniorów”, „Śremscy spacerowicze”, które uzyskały dofinansowanie w ramach 
IV edycji Konkursu Mikrodotacji Wielkopolska Wiara 2016 spotkały się 12 maja w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Śremie. Mottem festiwalu było „RADOŚĆ JEST 

W NAS”. Dziewiętnastego maja po 
raz drugi Towarzystwo Pomocy Potrze-
bującym im. Św. Brata Alberta zorganizo-
wało festyn dla dorosłych osób niepełno-
sprawnych, tym razem wspólnie ze Sto-
warzyszeniem na Rzecz Osób Niepełno-
sprawnych „Trójka”. Impreza, z udziałem 
200 uczestników, odbyła się na terenie 
gościnnego Zakładu Opiekuńczo Lecz-
niczego w Śremie przy ul. Promenada. 
Program składał się z dwóch części. W 
pierwszej 13 grup osób niepełnospraw-
nych prezentowało swoje umiejętności 
sceniczne: był to śpiew, kabaret, pan-
tomima, recytacja własnych wierszy. Po 
przerwie obiadowej następni artyści wy-
kazywali się swoimi umiejętnościami pla-
stycznymi, tworząc piękne obrazy w róż-
nych formach plastycznych. Po prezen-
tacjach nastąpiło podsumowanie. Wszy-
scy artyści i ich opiekunowie zostali uho-
norowani złotymi medalami, dyplomami i 
nagrodami. Gościem festiwalu była pani 
Julia Bartkowiak, która pięknie rozpoczę-
ła część prezentacji scenicznych. Hono-
rowymi gośćmi byli przedstawiciele Mar-
szałka Województwa Wielkopolskiego, 
Starostwa Powiatowego w Śremie, Gmi-
ny Śrem, lokalnych instytucji i organiza-
cji pozarządowych. Impreza przebiegła 
w wesołej, przyjaznej atmosferze, a na 
koniec wszyscy chętni uczestnicy mogli 
poszaleć na dyskotece. 

Projekt dofi nansowany z budżetu gmi-
ny Śrem, PFRON i PCPR przy wsparciu 
dyr. ZOL pani Barbary Skibskiej i pana 
Marszałka Marka Woźniaka.

SENIORIADA
Już po raz trzeci Towarzystwo Pomo-

cy Potrzebującym im. Św. Brata Alberta 
„Nadzieja” wraz z Klubem „Relax” S.M. 
organizuje na rozpoczęcie sezonu letnie-
go plenerową imprezę dla seniorów. Po-
nownie zapraszamy wszystkich seniorów 
do gościńca „Żurawiec” koło Manieczek. 
13 czerwca od godz. 15:00 rozpoczną się 
zmagania sportowe członków różnych 
klubów i stowarzyszeń, a następnie pre-
zentacje artystyczne naszych seniorów, 
zwieńczone medalami i nagrodami oraz 
dla najlepszej drużyny wręczeniem pu-
charu przechodniego. Na zakończenie 
proponujemy zabawę taneczną. Chęt-
ne osoby mogą zapisywać się w biurze 
Towarzystwa przy ul. Chłapowskiego 3, 
obok Klubu „Relax”, w godz. od 9:30-
13:30 od poniedziałku do piątku. Za-
pewniamy wszystkim chętnym dojazd 
autokarami, które w dniu 13 czerwca 
będą wyjeżdżały o godz. 14 sprzed Klu-
bu „Relax” i wieczorem odwiozą wszyst-
kich uczestników do Śremu. Cena bile-
tu 20 zł, w tym transport, poczęstunek w 
postaci kawy lub herbaty, ciasto i potra-
wa z grilla. 

Projekt dofi nansowany z budżetu gmi-
ny Śrem. 

SREBRNE GODY 
TOWARZYSTWA

W piątek 17 czerwca Towarzystwo Po-
mocy Potrzebującym im. Św. Brata Alber-
ta „Nadzieja” obchodzić będzie jubileusz 
25 lat pracy na rzecz społeczności lokal-
nej. O godz. 12 w Śremskiej Farze roz-
pocznie się msza św., w której członko-
wie Towarzystwa i osoby sympatyzujące 
będą dziękować Bogu za opiekę i prosić 
o dalsze błogosławieństwo w ich spo-
łecznej pracy. Wszystkich, którzy przez 
25 lat wspierali lub korzystali z pomocy 
Towarzystwa serdecznie zapraszamy na 
wspólne świętowanie. 

Krystyna Szymańska 

Tradycyjnie już, 3 maja 
każdego roku spotykamy 

się na strzelnicy, aby wyłonić 
3-majowego zwycięzcę. Tur-
niej ten jest zaraz po strzela-
niach królewskich zaliczany do 
najważniejszych imprez strze-
leckich śremskiego bractwa. 
Turniej odbył się na strzelnicy 
otwartej w Zbrudzewie. Licz-
nie przybyli bracia kurkowi 
do ostatniego strzału walczy-
li o miano zwycięzcy. Najcel-
niejszym strzałem popisał się 
Marcin Kłosiewicz i to on zo-
stał tegorocznym zwycięzcą 
3-majowym. Kolejno na dru-
gim i trzecim miejscu uplaso-
wali się: Artur Osiński oraz Da-
mian Łabutka.

Emocji i walki o celne strza-
ły nie brakowało również w po-
zostałych konkurencjach, wy-
niki obok.

TARCZA KRÓLA W. Ronke 
- pistolet 5,6 mm:

1. Grzegorz BASZKO
2. Michał MIELCAREK
3. Marcin KŁOSIEWICZ

TARCZA BRACKA 
- karabin 5,6 mm:

1. Andrzej KUBIAK
2. Stanisław GRACZYK
3. Waldemar RONKE

TARCZA PUNKTOWA 
- karabin 5,6 mm:

1. Grzegorz BASZKO
2. Jarosław KANWISCHER
3. Stanisław OLEJNICZAK

TARCZA PUNKTÓW 
- pistolet 5,6 mm:

1. Jarosław KANWISCHER
2. Grzegorz BASZKO
3. Michał MIELCAREK

STRZELANIE DO KURA:
1. Andrzej KUBIAK
2. Stanisław OLEJNICZAK
3. Mirosław DOLATA

Turniej strzelecki o tytuł 
„Króla Kurkowego” odbył 

się 15 maja. Uroczystość roz-
poczęła się śniadaniem wyda-
nym przez ustępującego króla 
Artura Osińskiego w siedzibie 
bractwa. Po przemarszu, przy 
akompaniamencie Orkiestry 
Dętej im. Mariana Zielińskie-
go, bracia kurkowi udali się na 
mszę świętą do kościoła far-
nego, podczas której kapelan 
bractwa ks. Proboszcz Marian 
Brucki poświęcił tarczę królew-
ską. Następnie na śremskim 
rynku ustępujący król wraz z 
małżonką oraz wicestarosta 
Janusz Przywara w asyście 
starszego i podstarszego KBS 
Śrem, złożyli w imieniu swoim 
i wszystkich braci, wiązankę 
kwiatów na płycie rozstrzela-
nych w 1939 r.

Królem kurkowym na XXVI 
turnieju Kurkowego Bractwa 
Strzeleckiego w Śremie zo-
stał brat Hubert Łabutka. Wi-
cekrólem został Waldemar 
Ronke, a rycerzami kolejno 
Jarosław Nowak i Witold To-
maszewski. Kompletna lista 
wyników obok.

TARCZA KRÓLEWSKA:
1. Hubert ŁABUTKA - król kur-
kowy ad.2016
2. Waldemar RONKE - vice 
król kurkowy ad.2016
3. Jarosław NOWAK - I rycerz 
ad. 2016
4. Witold TOMASZEWSKI - II 
rycerz ad. 2016
TARCZA KRÓLA W. Ronke 

- karabin 5,6 mm:
1. Hubert ŁABUTKA
2. Jarosław NOWAK
3. Grzegorz BASZKO

TARCZA BRACKA 
- pistolet 5,6 mm:

1. Grzegorz BASZKO
2. Michał MIELCAREK
3. Artur OSIŃSKI

TARCZA PUNKTOWA 
- karabin 5,6 mm:

1. Grzegorz BASZKO
2. Andrzej FILIPOWSKI
3. Mikołaj POPŁAWSKI

TARCZA PUNKTOWA 
- pistolet 5,6 mm:

1. Grzegorz BASZKO
2. Marcin KŁOSIEWICZ
3. Mikołaj POPŁAWSKI

STRZELANIE DO KURA:
1. Jarosław NOWAK
2. Katarzyna NOWAK
3. Andrzej CHRABĄSZCZ

TU JEST… TU BYŁO… 
TAK SIĘ MÓWIŁO...

Turniej 3-cio majowy

Vivat Król kurkowy ad.2016

BRACTWO KURKOWE INFORMACJE TOWARZYSTWA POMOCY POTRZEBUJĄCYM
IM. ŚW. BRATA ALBERTA „NADZIEJA” W ŚREMIE 

Świat Talentów Bez Granic

Wielkopolski Związek Inwali-
dów Narządu Ruchu Koło 

Śrem powstał w 1984r. z inicjaty-
wy Wacława Piętki oraz Edwarda 
Niemczyka i na początku liczył kil-
kanaście osób. Obecnie zrzesza-
my 163 członków i działamy na te-
renie powiatu śremskiego. Coraz 
więcej osób wstępuje w nasze sze-
regi nawet z powiatów ościennych. 
We wszystkich działaniach statuto-
wych Koła w 2015 roku brało udział 
łącznie 1600 osób. Celem naszym 
jest wszechstronna pomoc na rzecz 

osób niepełnosprawnych z dysfunk-
cją narządu ruchu. Realizujemy 
swoje zadania, m.in., motywując 
do pozytywnej zmiany życia i prze-
łamania bierności poprzez organi-
zowanie comiesięcznych spotkań z 
ciekawymi ludźmi, pikników, zabaw, 
obozów rekreacyjno-sportowych, 
wycieczek turystycznych, rehabili-
tacji w termach solankowych. 

W dniach 17 i 18 maja członkowie 
Wielkopolskiego Związku Inwali-
dów Narządu Ruchu Koło Śrem ba-
wili się na Majówce w Rodzinnych 

O g r o d a c h 
Działkowych 
im. Kopernika 
w Śremie. Imprezę 
zaszczycili swoją obecnością V-ce 
Starosta Śremski Janusz Przywa-
ra, Burmistrz Śremu Adam Lewan-
dowski, Dyrektor Biura Europoseł 
Krystyny Łybackiej Tadeusz Toma-
szewski. Majówka trwała do póź-
nych godzin wieczornych i była to 
dla nas wspaniała rehabilitacja przy 
muzyce.

Maria Pękala 

REGATY W KLASIE OMEGA Z OKAZJI DNI ŚREMU
- 11-12.06.2016, godz. 10.00

REGATY „SAMOTNIKÓW” - 18.06.2016 godz. 10.00
Tomasz Kubski - Sekretarz Klubu Żeglarskiego Odlewnik Śrem - klub@odlewnik.pl

Wielkopolski Związek Inwalidów 
Narządu Ruchu - Koło Śrem
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W dniach od 4 maja do 14 maja 
przebywaliśmy w Ośrodku Re-

habilitacyjno-Wypoczynkowym GRA-
AL w Świnoujściu, położonym w ci-
chej i spokojnej części miasta, na-
przeciwko lasu sosnowego w bliskiej 
odległości od morza i około 300 m od 
granicy niemieckiej. Teren ośrodka 
był pięknie zagospodarowany, a ład-
na pogoda sprzyjała odpoczynkowi w 
plenerze. Każdy z uczestników mógł 

skorzystać z wypoczynku według 
własnych upodobań. Korzystaliśmy 
z kąpieli słonecznych, spacerów nad 
morze, a niektórzy śmiałkowie zanu-
rzyli stopy w lodowatej wodzie. W ra-
mach turnusu każdy miał do wykorzy-
stania bon na indywidualne zabiegi 
rehabilitacyjne. Byliśmy pod całodo-
bową opieką pielęgniarską, lekarską 
oraz rehabilitantów. Stołówka wyda-
wała bardzo smaczne całodzienne 

wyżywienie w formie bufetu szwedz-
kiego. Dla uczestników turnusu zor-
ganizowano ognisko z pieczeniem 
kiełbasek oraz wieczorek taneczny, 
na którym bawiliśmy się wspaniale.

Uczestnicy wyjazdu skorzystali z 
bogatej oferty wycieczek. W Świno-
ujściu odwiedziliśmy Muzeum Rybo-
łówstwa Morskiego oraz Kościół p.w. 
Chrystusa Króla. Zwiedziliśmy Pod-
ziemne Miasto - kompleks schronów 
połączony długimi tunelami wybudo-
wany przed II wojną światową przez 
Niemców. Z tarasu widokowego, naj-
wyższej w Europie, latarni morskiej 
(306 schodów), przy bezchmurnym 
niebie, podziwialiśmy panoramę oraz 
nowy GAZOPORT, który zrobił na nas 

duże wrażenie. W Forcie Gerharda, 
jednym z niewielu w Europie żywych 
muzeów, na chwilę przenieśliśmy się 
w czasie i na własnej skórze poczu-
liśmy smak wojskowej służby. Zwie-
dziliśmy fortecę pod opieką „podłego” 
pruskiego żołdaka. Płynąc statkiem 
„Chateaubriand” dowiedzieliśmy się 
o jednostkach wojskowych zacumo-
wanych u nabrzeży i znaczeniu kana-
łu łączącego Świnoujście ze Szcze-
cinem oraz przepraw promowych łą-
czących wyspy Uznam i Wolin. Podzi-
wialiśmy Karsiborską Kępę, posiada-
jącą rangę europejską, enklawę dzi-
kiego ptactwa, gdzie występuje oko-
ło 140 gatunków ptaków. Kolejnymi 
atrakcjami były przeprawa promem z 

Rostoku do Gedser oraz zwiedzanie 
Malmo i Kopenhagi. Otwartość gra-
nic pozwoliła również zajrzeć do na-
szych sąsiadów i podziwiać zabudo-
wę nadmorską oraz mola w Ahlbeck, 
Heringsdorf i Bansin.

Do Śremu wróciłyśmy zadowolone, 
opalone, roześmiane i rozśpiewane. 
Pobyt nad morzem pozytywnie wpły-
wa na nasz organizm, który uodpar-
nia się na choroby związane z ukła-
dem oddechowym oraz dodaje wigo-
ru i pozytywnego myślenia o przyszło-
ści. Planujemy powrócić za rok.

Projekt był częściowo dofi nanso-
wany przez Powiatowe Centrum Po-
mocy Rodzinie ze środków PFRON.

W najbliższym czasie:
29 maja byłyśmy na Festynie z • 
okazji Dnia Dziecka zorganizowa-
nym przez Stowarzyszenie Jasny 
Horyzont
2 czerwca weźmiemy udział w spo-• 
tkaniu z rodzicami w Przedszkolu 
Mali Bohaterowie
25 czerwca delegacja uczestniczyć • 
będzie w pikniku na zaproszenie 
Amazonek z Kościana
 Ruch dla zdrowia - w okresie od • 
marca do listopada 2016 r. (Staro-
stwo Powiatowe w Śremie)
Kontakt: tel. 791 597 909, e-mail: 
ratajczakala@gmail.com, FB/ To-
warzystwo Śremskich Amazonek

Aleksandra Ratajczak 

Po raz XXV Towarzystwo Miłośników Ziemi 
Śremskiej zorganizowało w Parku im. Po-

wstańców Wielkopolskich śremskie obchody Mię-
dzynarodowego Dnia Ziemi, zapraszając tym ra-
zem do współpracy śremskie organizacje poza-
rządowe. Dnia 22 kwietnia w parku zebrało się 
ponad 100 osób. W  uroczystości udział wzięli 
przedstawiciele władz miasta i powiatu na czele 
z Adamem Lewandowskim, burmistrzem Śremu 
i Witalisem Sąsiadkiem, naczelnikiem Wydzia-
łu Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego 
w Śremie, zaprzyjaźnione instytucje,  delegacje 
22 śremskich organizacji pozarządowych, dzieci 
z Przedszkola „Słoneczna Gromada”, uczniowie 
szkół ponadgimnazjalnych oraz śremskie media 
– prasa i TV Relax.

Wszystkich powitał prezes TMZŚ Jerzy Naskręt, 
zapraszając na początek do obejrzenia wesołe-
go występu dzieci z Przedszkola nr 2 „Słoneczna 
Gromada”, które deklamowały piękne wiersze o 
przyrodzie, śpiewały i tańczyły. Za wspaniały po-
kaz artystyczny otrzymały gromkie brawa i słod-
kie upominki. Na takim spotkaniu nie mogło za-
braknąć okolicznościowego wystąpienia, w którym 
prezes Jerzy Naskręt  podkreślił rolę zieleni w co-
dziennym życiu człowieka. Mówił, że „odpowied-
nie warunki wypoczynku na terenach zieleni mają 
bezpośredni wpływ na regenerację sił, a co za tym 
idzie, na poprawę stanu zdrowia społeczeństwa. 
Młodzież spędzając wolny czas na terenach zie-
lonych uczy się od najmłodszych lat zasad obco-
wania z przyrodą, wyrabia w sobie szacunek dla 
środowiska naturalnego, a przez gry i zabawy na 
świeżym powietrzu - instynkt społeczny”. Wspo-
mniał też jak ważne jest tworzenie terenów zielo-
nych przy realizacji nowych inwestycji budowla-
nych. Następnie, pod kierunkiem Włodzimierza 

Szymańskiego - przewodniczącego Społeczne-
go Komitetu Ochrony i Rozbudowy Parku działa-
jącego od lat przy TMZŚ, wszyscy udali się na po-
lankę nieopodal Kopca Reymonta, gdzie każda z 
delegacji  otrzymała drzewko wraz z identyfi kato-
rem, aby osobiście je posadzić. W przygotowaniu 
terenu i rozdzielaniu sadzonek pomagali również 
uczniowie Zespołu Szkół Politechnicznych w Śre-
mie. Różnica wiekowa uczestników była ogrom-
na, od kilkuletniego chłopca do ponad osiemdzie-
sięcioletnich emerytów i kombatantów. Drzewka 
sadzili  przedstawiciele klubów sportowych (ro-
werowego, strzeleckiego, wędkarskiego, kręglar-
skiego), członkowie towarzystw kulturalnych i spo-
łecznych, związków nauczycieli, byłych żołnierzy 
zawodowych, inwalidów i seniorów. Jednej z orga-
nizacji  przy sadzeniu drzewka pomagał Burmistrz 
Śremu. Wszyscy z ogromnym zaangażowaniem 
sadzili wybrane przez siebie drzewka i zawiesza-
li na nich  identyfi katory swojej organizacji. Tego 
dnia park wzbogacił się o 28 drzewek. Organiza-
cje zasadziły 22 jesiony i graby, natomiast  orga-
nizatorzy wraz z uczniami ZSP dosadzili jeszcze 
6 katalp. Uroku całej imprezie dodała wspania-
ła słoneczna pogoda, a uroczystość zakończono 
wspólnym posiłkiem – grochówką.

Cieszy nas, że w parku odbywa się coraz więcej 
imprez środowiskowych np. Dni Śremu, koncer-
ty muzyczne oraz wiele imprez sportowych. Park 
żyje, jest „płucami” miasta, miejscem sportu, rekre-
acji, zabaw, spacerów oraz wypoczynku, a utwo-
rzona w 2004 r. ścieżka dydaktyczna historyczno-
przyrodnicza z 24. znajdującymi się przy niej róż-
nymi obiektami, pozwala zwiedzającym na wzbo-
gacenie wiedzy nie tylko przyrodniczej, ale również 
na temat historii naszego miasta i kraju.

Wiesława Grobelna 

Osiemnastego maja w sali restauracji 
Relax w Śremie odbył się konkurs o 

tytuł Mistrza Pięknego Czytania, który zo-
stał zorganizowany z okazji ogólnopolskich 
obchodów Roku Sienkiewiczowskiego. W 
tym roku przypadają: 170 rocznica urodzin 
i 100 rocznica śmierci tego wielkiego pisa-
rza, pierwszego polskiego laureata Nagro-
dy Nobla. Organizatorami byli: Towarzy-
stwo Miłośników Ziemi Śremskiej i Szkoła 
Podstawowa nr 4 w Śremie. Konkurs prze-
znaczony był dla uczniów klas V i VI szkół 
podstawowych. Udział wzięło 12 uczniów ze 
Szkoły Podstawowej nr 1w Śremie, SP nr 4 
w Śremie, SP nr 6 w Śremie oraz ze szkół 
w Pyszącej, Konarzyc i Krzyżanowa. Punk-
tualnie o godz. 10:00 spotkanie rozpoczęła 
Wiesława Grobelna witając serdecznie 12 
uczniów - uczestników konkursu, ich opie-
kunów oraz jury, w skład którego weszły pa-
nie: Elżbieta Urbanek, Maria Małaszczuk i 
Barbara Jaskuła.

Po krótkim wstępie okolicznościowym do-
tyczącym życia i twórczości Henryka Sien-
kiewicza uczniowie wylosowali kolejność 
czytania tekstów. Przygotowanych zosta-
ło 12 fragmentów ostatniej powieści Sien-
kiewicza „W pustyni i w puszczy” napisa-
nej w 1911 r. 

Czytane teksty ukazywały przygody dziel-
nego Stasia Tarkowskiego i Nel Rawlison 
uprowadzonych przez Beduinów, przyjaźń 
z afrykańskimi przyjaciółmi Kalim i Meą, 
trudy podróży przez kontynent afrykański, 
opisy egzotycznej fauny i fl ory oraz rdzen-
nych mieszkańców Sudanu, przeżycia pod-
czas burzy piaskowej, czy wielką przygodę 
ze słoniem. Wszyscy uczniowie wspaniale 
przygotowani zostali przez swych nauczy-
cieli i świetnie poradzili sobie z prezentacją 

wylosowanego tekstu. Kiedy jury wybierało 
zwycięzców, przygotowywało dyplomy i na-
grody, głos zabrała przewodnicząca jury E. 
Urbanek, która powiedziała młodym uczest-
nikom konkursu na co trzeba zwracać uwa-
gę, aby nasze mówienie i czytanie było 
piękne i zrozumiałe. Następnie wiceprezes 
TMZŚ Elżbieta Kubera wraz z przewodni-
czącą jury wręczyły wszystkim uczestnikom 
dyplomy oraz nagrody książkowe i rzeczo-
we ufundowane przez TMZŚ i Urząd Miej-
ski w Śremie. Na spotkanie przygotowano 
też wystawę ukazującą życie i twórczość 
H. Sienkiewicza oraz słodki poczęstunek 
dla uczestników.

Kolejne miejsca w konkursie zajęli: 
  I - Dominik Michałowski – SP nr 4 

im. Marii Konopnickiej w Śremie 
 II - Maja Czubała - SP nr 6 

im. Braci Barskich w Śremie 
III - Alicja Przykłota - SP 

im. Powstańców Wlkp. w Pyszącej
IV - Joanna Kaczor - SP 

im. Wł. Reymonta w Krzyżanowie
IV - Karolina Łabenda - SP 

im. Wł. Reymonta w Krzyżanowie
V - Natalia Urbanek - SP im. Emilii 

Sczanieckiej w Konarzycach
Wiesława Grobelna 

Amazonki na turnusie rehabilitacyjnym 
w Świnoujściu

DZIEŃ ZIEMI 
W ŚREMSKIM PARKU

„Mistrz pięknego czytania”

Towarzystwo im. Ks. Piotra Wawrzyniaka 
w Śremie zaprasza na koncert pt. „Aria do 

głupoty” w wykonaniu Roxany Tutaj, której 
będą towarzyszyć muzycy z zespołu Old Garret 
oraz gościnnie pianista Wojciech Ostojski.

Po sukcesie w ubiegłorocznej edycji „Must 
be the Music”, po występach w kraju i za gra-
nicą będzie to pierwszy po 1,5-rocznej prze-
rwie recital śremskiej wokalistki w rodzinnym 
mieście.

„Prowokująca”, tytułowa piosenka Jacquesa 
Brela i pozostałe utwory mają skłaniać widzów 
do zadumy nad życiowymi wyborami, zacho-
waniami, przekonaniami, a także nad przyjmo-
wanym systemem wartości.

Specjalnie przygotowany repertuar zawiera 
piosenki głównie z gatunków: soul, jazz, blues, 
rock, poezja śpiewana. Teksty mogą zainspi-
rować widzów, zachęcić do własnych ich inter-
pretacji i osobistych refl eksji. 

Swoistą atrakcją będą premierowe wykona-
nia własnych, autorskich utworów Roxany Tu-
taj i zespołu.

Recital organizują: Towarzystwo im. Ks. Pio-
tra Wawrzyniaka w Śremie we współpracy z Ze-
społem Szkół Ogólnokształcących w Śremie. 
Koncert odbędzie się w ramach realizowanego 
przez Janusza Skotarczaka cyklu „Przystanek 
LO”. Pomysłodawcą scenariusza „Arii do głu-
poty” jest Leszek Mańkowski.

Sponsorami koncertu są: „POLSKIE PIE-
KARNIE” MAREK KUTYŁOWSKI – BRUK-
SELA, PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODAR-
KI KOMUNALNEJ w Śremie oraz „DAR-ZOF” 
sp. z o.o., sklep komputerowy „PROXICOM”, 
restauracja ‘NOVA SYTUACJA” i Dwór „AN-
DRZEJÓWKA” w Mechlinie. 

Organizatorzy serdecznie dziękują wszyst-
kim, bez których ten jedyny w swoim rodzaju 
koncert nie byłby możliwy.

Patronem medialnym wydarzenia jest Ty-
dzień Ziemi Śremskiej.

Zapraszamy wszystkich młodszych i star-
szych miłośników niezwykłego talentu Roxa-
ny Tutaj 10 czerwca o godz. 18.00. do Auli 
Liceum Ogólnokształcącego w Śremie. Wstęp 
wolny!

ROXANA TUTAJ 
ZAŚPIEWA W ŚREMIE

W sobotę, 14 maja w Poznaniu odbyło 
się Walne Zebranie Delegatów Okrę-

gu Wielkopolskiego Polskiego Związku Fi-
latelistów. Zebrani wysłuchali Sprawozdania 
z działalności Okręgu (Zarządu oraz Komi-
sji Rewizyjnej) oraz dokonali wyboru Preze-
sa Zarządu Okręgu,członków Zarządu Okrę-
gu,członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej 
oraz Delegatów na XXI Zjazd PZF. Nowym 
Prezesem został dotychczasowy Prezes ZO 

PZF prof. Maciej Kandulski. Śremskie Koło 
PZF reprezentowali kol. Mariusz Urbanowicz 
oraz Włodzimierz Bobrowski. 

Z przyjemnością pragniemy zaprosić w 
imieniu Organizatorów na X Jubileuszowy 
Piknik Szybowcowy, który odbędzie się w 
Lesznie, 18 czerwca. Nie zabraknie na nim 
stoiska pocztowego z okolicznościowymi 
wydawnictwami.

Włodzimierz Bobrowski 

Wieści od filatelistów

Od 13 do 15 maja grupa rowerzystów z KTR 
„Warcianie”, przebywała na „VI Wiośnie z 

Koziołkami”. Bazę mieliśmy w Gruszczynie, 
niedaleko Swarzędza. Ze względu na to, że 
tematem przewodnim rajdu byli Wielcy Wiel-
kopolanie, szczególny nacisk organizatorów 
położony był na zapoznanie nas z Kryptą za-
służonych Wielkopolan i Cmentarzem Zasłużo-
nych na Wzgórzu Św. Wojciecha w Poznaniu. 

Byliśmy również w Muzeum Feliksa Nowo-
wiejskiego, gdzie pani Bogna Nowowiejska-
Bielawska, wnuczka kompozytora, przybliżyła 
nam jego postać. Przejechaliśmy łącznie 140 
km. Odświeżyliśmy stare znajomości. Nawią-
zaliśmy nowe kontakty i zapraszaliśmy wszyst-
kich na nasz wrześniowy rajd „Śrem i okolice z 
siodełka roweru”.

Włodzimierz Bobrowski 

Warcianie w drodze CZYTAJMY BAJECZKI 
Z PRZEDSZKOLNEJ PÓŁECZKI
Z okazji Światowego Dnia Książki w grupie 

MUMINKI odbyło się spotkanie z zaproszony-
mi gośćmi: panią Barbarą Jabłońską, Naczel-
nikiem Pionu Edukacji i Usług Społecznych 
przy Urzędzie Miejskim w Śremie oraz panią 
dyrektor naszego przedszkola: Elżbietą Kube-
rą, które dołączyły do grona osób głośno czy-
tających bajki dzieciom. Podczas tego spotka-
nia dzieci były przebrane za bajkowe postacie, 
prezentowały piosenki, recytowały wiersz pt.: 
„Żaba”, zaprosiły do obejrzenia wystawy prac 
plastycznych „Moja ulubiona książeczka”. Mi-
łym akcentem było wręczenie przedszkolakom 
upominków za wykonane, wspólnie z 
rodzicami, prace plastyczne. 

DZIEŃ DZIECKA
Dzień Dziecka tuż, tuż... aby ten 

dzień był radosny i wyjątkowy nie 
może zabraknąć atrakcji i niespo-
dzianek dla Milusińskich w Przed-
szkolu „Słoneczna Gromada”. Najważniej-
sze z pewnością będą oczekiwane wycieczki 
autokarowe ufundowane przez Radę Rodzi-
ców. Dzieci starsze wyjadą 30 maja do Parku 
Deli w Trzebawiu, natomiast dzieci młodsze 2 
czerwca do Gajówki w Zbrudzewie. Program 
obu wycieczek jest bogaty i pełen atrakcji. Nie-
codziennych wrażeń dostarczy dzieciom kolej-
ne już w tym roku przedstawienie Teatru Cieni 
„Latarenka”. Poza tym wszyscy nauczyciele 
i pracownicy, przy dużym wsparciu rodziców, 
planują 1 czerwca szereg niespodzianek za-
równo kulturalnych i sportowych, jak i kulinar-
nych oraz atrakcji z wykorzystaniem ogrodu 
przedszkolnego. 

FESTYN RODZINNY
Coroczną tradycją „Słonecznej Gromady” 

jest organizacja Festynu Rodzinnego z okazji 
Dnia Mamy i Taty. W tym roku odbędzie się w 
sobotę 4 czerwca od godz. 9.30 pod hasłem 
„Raz, dwa, trzy - Mamo, Tato biegasz Ty”. 
Kulminacyjnym punktem naszego festynu są 
występy artystyczne dedykowane Rodzicom. 
Dzieci przygotowują układy taneczne, instru-
mentacje, piosenki oraz własnoręcznie wyko-
nane upominki, laurki i życzenia. Ponadto każ-
da grupa wyróżnia się barwnymi strojami. W 
programie festynu znajdzie się szereg atrakcji 
kulinarnych przygotowanych przez Radę Ro-
dziców (kawiarenka z ciastem kawą, herba-
tą, grill, gzik z pyrą, lody, soki itd.) Na zapro-
szenie Rady Rodziców dzieci będą też mogły 
skorzystać z oferty przygotowanej przez Klub 
„Pozytywka”. Tegoroczną atrakcją festynu bę-
dzie Bieg Rodzinny o Puchar Dyrektora Przed-
szkola w każdej grupie wiekowej. Przewiduje-
my, że stoisko z klockami lego, gry planszowe 
i kącik plastyczny cieszyć się będą dużym za-
interesowaniem dzieci. Zapraszamy wszyst-
kich którzy chcą nas odwiedzić lub poznać, 
powspominać, słowem miło spędzić ten dzień 
w „Słonecznej Gromadzie”. Na zakończenie 
dziękujemy wszystkim Sponsorom i Rodzicom 
za pomoc w organizacji festynu.

„GEOMETRYCZNYCH FIGUR 
ŚWIAT – PRZEDSZKOLAK JEST 

Z NIMI ZA PAN BRAT”
 Od maja br. realizowany jest w Przedszko-

lu „Słoneczna Gromada” projekt „Geometrycz-
nych fi gur świat – przedszkolak jest z nimi za 
pan brat „, na który placówka zdobyła środki 
fi nansowe z Fundacji mBanku. Jednym z eta-
pów realizacji projektu było wykonanie znacz-
ka. Dzieci z grupy „Dalmatyńczyki” zaprojek-
towały i pomagały w wykonaniu tego dzieła. 
„Znaczek” będzie prezentowany w ogrodzie 
przedszkolnym. Mamy nadzieję, że zabawa z 
fi gurami geometrycznymi przyniesie wszyst-
kim dzieciom wiele przyjemności i pomoże 

odkrywać świat. 

XX LETNIA SPARTAKIADA 
PRZEDSZKOLAKÓW

Dnia 8 czerwca 2016 r. odbę-
dzie się w Przedszkolu nr 2 „Sło-
neczna Gromada” XX Letnia 
Spartakiada Przedszkolaków z 
gminy Śrem pod honorowym pa-
tronatem Burmistrza Śremu i Wiel-
kopolskiego Kuratora Oświaty. Te-
goroczna jubileuszowa spartakia-
da nosi tytuł:

„Wie Przedszkolak mały i duży, że ruch dla 
zdrowia dobrze służy”. Współorganizatorem 
imprezy jest Śremski Sport. Zgłosiło się 17 
drużyn, które będą rywalizować w różnych 
konkurencjach sportowych. Wszyscy uczest-
nicy Spartakiady otrzymają medale a, trzy 
zwycięskie drużyny puchary. W tym dniu zo-
stanie również ofi cjalnie otwarty interaktywny 
plac zabaw „Przedszkolak i na dworze uczyć 
się może” – projekt zrealizowany w ramach I 

edycji budżetu obywatelskiego. Już teraz ży-
czymy wszystkim uczestnikom gorących emo-
cji i wielkich wygranych.

ZUCHY ZE „SŁONECZNEJ 
DRUŻYNY” W AKCJI

 Zuchy z Przedszkola „Słoneczna Groma-
da” brały czynny udział w patrolu przyrodni-
czo – użyteczno-ekologicznym. Dzieci za za-
danie przeliczyć ilość drzew na wyznaczonym 
terenie oraz wyznaczyć najgrubsze i najcień-
sze drzewo, mierząc grubość pnia za pomo-
cą sznurka. Kolejne działania to przejście po 
tratwie ułożonej z drewienek z zawiązanymi 
oczami. Zespół prac użytecznych podlewał 
grządkę kwiatów oraz wysiewał kwiaty na wej-
ściu do przedszkola na wcześniej przygotowa-
nych grządkach. Zuchy w tym dniu stały się 
małymi ekologami, a ich zadaniem było wy-
szukać w trawie owadów w trawie przy użyciu 
lup. Słonecznej drużynie bardzo podobały się 
proponowane działania w ogrodzie, gdyż mo-
gły wykazać się odwagą, sprytem i wytrwało-
ścią. Teraz zuchy przygotowują się na obiet-
nicę, która odbędzie się dnia 16.06.2016 w 
Grodzewie. Na ten wyjątkowy dzień zuchy 
przygotowywały się cały rok, aktywnie uczest-
nicząc w zbiórkach zuchowych, gdzie zdoby-
wały pożyteczne umiejętności uczyły się pio-
senek i pląsów. 

PRZEDSZKOLE NR 2 „SŁONECZNA GROMADA” W ŚREMIE
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Dni Śremu już wkrótce. Za-
pewne w tej chwili trwają ostat-
nie przygotowania. 

– Tak, w tej chwili dopinamy 
wszystkie szczegóły na ostat-
ni guzik i dopracowujemy deta-
le, tak aby impreza przebiegła 
zgodnie z planem. Niestety, nie 
obejrzymy meczu Polska – Irlan-
dia Północna. Koszt licencji oka-
zał się niespodziewanie bardzo 
wysoki. Podobnie, jak w latach 
poprzednich, spotykamy się na 
stadionie w parku miejskim. Te-
goroczne Dni Śremu świętować 
będziemy 11 i 12 czerwca.

Jakie atrakcje przygotowa-
ne zostały dla mieszkańców 
tym razem? 

– W sobotę 11 czerwca, zaczy-
namy już o godzinie 15. Na sce-
nie, jako pierwsze zaprezentują 
się maluchy, biorące wcześniej 
udział w przeglądzie pt: „Roztań-
czone Przedszkolaki”. Taneczny 
klimat będzie nam również to-
warzyszył w kolejnym punkcie 
programu, w którym zaprezen-
tują się młodzi tancerze z czte-
rech śremskich szkół tańca. Zo-
baczymy na scenie podopiecz-
nych Anny Wiese, Ilony Zacha-
riasz, Julii Jabłońskiej i Joanny 
Łasińskiej. Obejrzymy grupy ba-
letowe, pokaz tańca disco, tań-
ca nowoczesnego, czy hip-hop. 
O godzinie 18 rozpoczną się na-
tomiast występy utalentowanych 
muzycznie młodych śremian. 
Wyłoniliśmy ich podczas dziesią-
tej edycji Przeglądu Młodych Ta-
lentów „Talent Show”, który zor-
ganizowaliśmy 28 maja w kino-
teatrze „Słonko”. Podczas prze-
słuchań wyłoniliśmy laureatów, 
którzy zaprezentują się na du-
żej scenie Dni Śremu. O godzi-
nie 19:00 dokonamy ofi cjalnego 
otwarcia imprezy, a burmistrz 
Śremu Adam Lewandowski zło-
ży mieszkańcom z tej okazji ży-
czenia. Będzie to również dosko-
nały moment, aby ofi cjalnie po-
gratulować Oldze Garstka, zwy-
ciężczyni 11 edycji Must Be The 
Music. Olga Garstka również dla 
nas zaśpiewa. 

Sobotni wieczór upłynie śre-
mianom przy muzyce zapro-
szonych gwiazd. 

– Wystąpi dla nas Patryk Ku-
mór. Młody muzyk, który jednak 
ma już na swoim koncie sporo 

sukcesów. Publiczność kojarzy 
go przeważnie z udziału w popu-
larnym programie telewizyjnym 
„Must Be The Music. Tylko muzy-
ka”. Po występie Patryka Kumó-
ra na scenę zaprosimy zespół Vi-
deo. Muzycy łączą różne gatun-
ki muzyczne, w tym pop i rock. 
Wiele osób kojarzy zapewne wo-
kalistę zespołu Wojciecha Łusz-
czykiewicza. Ostatnią gwiaz-
dą, która tego dnia zaprezentu-
je się przed śremską publiczno-
ścią jest Dawid Kwiatkowski. To 
młody, mający dopiero dwadzie-
ścia lat artysta, który doskonale 
radzi sobie w branży muzycznej. 
Do tego potrafi  przyciągać praw-
dziwe tłumy. Jego koncert w Śre-
mie na pewno będzie cieszył się 
ogromnym zainteresowaniem, 
zwłaszcza wśród młodzieży. 
Koncert Dawida Kwiatkowskiego 
rozpocznie się o godzinie 21.30. 
Na tym jednak nie zakończy się 
sobotnia zabawa. Jak co roku, 
wieczorem odbędzie się plene-
rowa dyskoteka w ramach „Mu-
sic Box Presents City of Electro-
nics”. Początek tego wydarzenia 
o godzinie 22.30.

Natomiast w niedzielę cze-
kają na śremian zupełnie inne 
atrakcje muzyczne. Po raz 
pierwszy w Śremie zorgani-
zowany zostanie Festiwal Or-
kiestr Dętych. Skąd pomysł na 
taką imprezę? 

– Z tym pomysłem zwróciła się 
orkiestra dęta Towarzystwa Mu-
zycznego im. Mariana Zielińskie-
go w Śremie, która sama miała 
okazję uczestniczyć w podob-
nych imprezach w innych mia-
stach. Wpadliśmy na pomysł, aby 
połączyć to z Dniami Śremu. Fe-
stiwal na stadionie rozpocznie się 
o godzinie 15. Podczas prezen-
tacji usłyszymy orkiestry z Trzeb-
nicy, Wolsztyna, Szamocin, Ksią-
ża Wielkopolskiego, Osiecznej, 
Kościana, Środy Wielkopolskiej, 
Gostynia, Wrześni, a także or-
kiestrę ze Śremu. Około godzi-
ny 20:30 rozpoczniemy wieczór 
koncertowy. Ostatnie muzyczne 
akcenty tegorocznych dni miasta, 
to koncert śremskiego zespołu 
KOREK oraz gwiazda wieczo-
ru - zespół LemON. Tej ostatniej 
właściwie nie trzeba przedsta-
wiać. Głos wokalisty Igora Herbu-
ta jest bardzo rozpoznawalny. Ich 
utwory często usłyszeć możemy 

w rozgłośniach radiowych, czę-
sto koncertują, a grono fanów 
jest spore. Sądzę, że ich występ 
przyciągnie do parku wielu śre-
mian i mieszkańców okolicznych 
miejscowości. Po koncercie zre-
alizujemy tradycyjny pokaz fajer-
werków i tym samym zakończy-
my tegoroczne dni miasta.

Dni Śremu to zawsze tak-
że szereg imprez towarzyszą-
cych. Co wydarzy się w tym 
roku poza sceną? 

– W sobotę, od godziny 15 do 
18 na stadionie odbędą się 
animacje i zaba-
wy dla rodzin. Bę-
dzie to event zre-
alizowany przez ani-
matorów Śremskiego 
Ośrodka Kultury. Nie 
zabraknie konku-
rencji rodzinnych, 
zabaw z chustą 
Klanza, malo-
wania twarzy, 
wspólnych 
zabaw ta-
necznych. 
Natomiast 
od godzi-
ny 16 do 18 
towarzyszyć 
nam będą szczudlarze, którzy 
zatroszczą się o dobre humory 
najmłodszych uczestników im-
prezy. Ponadto tego dnia za-
praszamy do obejrzenia pro-
fesjonalnego pokazu akro-
bacji rowerowej w wy-
konaniu Jonasza Pa-
kulskiego. Będzie to 
wyjątkowe rowero-
we show. 

Ciekawe atrak-
cje czekają nas 
również w nie-
dzielę. Orkiestry 
dęte, które przy-
jadą do Śremu w ra-
mach festiwalu, wystą-
pią nie tylko na stadionie 
w parku. W niedzielę bę-
dzie można je usłyszeć w 
różnych częściach mia-
sta. I tak orkiestra dęta z 
Trzebnicy wystąpi w ogro-
dzie Domu Pomocy Spo-
łecznej przy ulicy Farnej. 
Orkiestra z Wolsztyna za-
gra w ogrodzie Zakładu 
Opiekuńczo-Lecznicze-
go przy ul. Promenada, 
a orkiestra z Szamocin 

w ogrodzie DPS w Psarskiem, a 
orkiestra z Kościana na parkin-
gu przy galerii Polonia. Ponadto 
muzycy z Książa Wielkopolskie-
go wystąpią na śremskim targo-
wisku, orkiestra z Osiecznej w 
ogródku przy restauracji Tropi-
cana, orkiestra ze Środy Wielko-
polskiej na parkingu przy marke-
cie L’eclerc, orkiestra z Gostynia 

zaprezentuje się na parkingu 
przy restauracji Cztery Korony, 
orkiestra dęta z Wrześni na placu 
przy ulicy Stary Rynek, w pobli-
żu hali „Bazar”. Natomiast śrem-
ska orkiestra zagra na Placu 20 
Października. Każdy z tych krót-
kich koncertów rozpocznie się 
o godzinie 11. A już o godzinie 
12.15 w kościele p.w. NMP Wnie-
bowziętej odprawiona zostanie 
przez księdza prałata Mariana 
Bruckiego uroczysta msza święta 
w intencji wszystkich orkiestran-
tów uczestniczących w festiwa-
lu. Po nabożeństwie na śrem-
skim rynku, około godziny 
13.30 odbędzie się wspólny 
koncert wszystkich orkiestr 
dętych, po czym śremianie 
będą mogli obejrzeć para-
dę orkiestr na trasie z ryn-
ku do parku. 

Wzorem lat poprzed-
nich, dniom miasta będą 
towarzyszyć wydarze-
nia sportowe. W so-
botę, 11 czerwca od-
będzie się V Mróz 
Śrem Półmaraton, 
wydarzenie, któ-
re przyciąga co-
raz większą licz-
b ę  u c z e s t n i -
ków. W niedzie-
lę, 12 czerwca 
na płyc ie bo-
i s k a  w r ę c z o -

ne zostaną pu-
chary najlepszym 

zawodnikom bio-
rącym udział w majo-
wym Wędkarskim Turnie-
ju Międzyszkolnym. 

Podczas Dni Śremu na 
pewno nie zabraknie we-
sołego miasteczka, gdzie 
każdy będzie mógł spę-
dzić czas z rodziną i zna-
jomymi. Przez cały czas 
trwania imprezy czyn-
ne będą również liczne 
stoiska gastronomiczne 
i handlowe. W tym roku 
udostępnimy również sto-
iska dla lokalnych twór-

ców i sprzedawców, którzy 
będą mogli oferować swoje pro-
dukty. Mamy nadzieję, że będzie 
to wspaniała i niezapomniana im-
preza, w której chętnie wezmą 
udział wszyscy mieszkańcy oraz 
goście z okolic, a każdy znajdzie 
coś dla siebie. 

Rozmawiała Zuzanna Tomczyk  

Jak w tym roku śremianie 
świętować będą dni miasta?
Jak co roku, w drugi weekend czerwca obchodzić będziemy Dni Śremu. W tym roku z tej okazji zorganizowany zostanie Festiwal 
Orkiestr Dętych, a także wystąpią zaproszeni goście: Dawid Kwiatkowski, Patryk Kumór, zespół VIDEO, grupa Lemon, a także Olga 
Garstka i śremski zespół KOREK. Nie zabraknie, jak zawsze, lokalnych młodych wykonawców. O szczegółach dotyczących dni miasta, 
zaproszonych gwiazdach i imprezach towarzyszących rozmawiamy z Ewą Kaźmierczak, dyrektor Śremskiego Ośrodka Kultury.

Dni Śremu to zawsze tak-
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roku poza sceną? 
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prezy. Ponadto tego dnia za-
praszamy do obejrzenia pro-
fesjonalnego pokazu akro-
bacji rowerowej w wy-
konaniu Jonasza Pa-
kulskiego. Będzie to 
wyjątkowe rowero-
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również w nie-
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dęte, które przy-
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przez księdza prałata Mariana 
Bruckiego uroczysta msza święta 
w intencji wszystkich orkiestran-
tów uczestniczących w festiwa-
lu. Po nabożeństwie na śrem-
skim rynku, około godziny 
13.30 odbędzie się wspólny 
koncert wszystkich orkiestr 
dętych, po czym śremianie 
będą mogli obejrzeć para-
dę orkiestr na trasie z ryn-
ku do parku. 

Wzorem lat poprzed-
nich, dniom miasta będą 
towarzyszyć wydarze-
nia sportowe. W so-
botę, 11 czerwca od-
będzie się V Mróz 
Śrem Półmaraton, 
wydarzenie, któ-
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Podczas Dni Śremu na 
pewno nie zabraknie we-
sołego miasteczka, gdzie 
każdy będzie mógł spę-
dzić czas z rodziną i zna-
jomymi. Przez cały czas 
trwania imprezy czyn-
ne będą również liczne 
stoiska gastronomiczne 
i handlowe. W tym roku 
udostępnimy również sto-
iska dla lokalnych twór-

ców i sprzedawców, którzy 
będą mogli oferować swoje pro-
dukty. Mamy nadzieję, że będzie 
to wspaniała i niezapomniana im-
preza, w której chętnie wezmą 
udział wszyscy mieszkańcy oraz 
goście z okolic, a każdy znajdzie 
coś dla siebie. 

Rozmawiała Zuzanna Tomczyk 

Budżet Obywatelski Śremu – przyjmowanie wniosków
1 czerwca ruszyło składanie wniosków do Budżetu Obywatelskiego. 

Projekty można składać do 30 czerwca za pomocą serwisu budzetobywatelski.srem.pl 
lub w wersji papierowej w Zespole Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Śremie 

(Pl. Straży Pożarnej 1 lub Biblioteka Publiczna ul. Grunwaldzka 10)

W DRUGIEJ EDYCJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 
DO DYSPOZYCJI MIESZKAŃCÓW JEST 600 000 ZŁ.

3 kategorie projektów:
1) ogólnogminne - 300 000 zł

2) lokalne miejskie - 150 000 zł
3) lokalne wiejskie - 150 000 zł

Składanie wniosków 1 - 30 czerwca
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. 

Weryfi kacja // lipiec – sierpień
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 sierpniu pojawi się możliwość odwołania od wyników weryfi kacji (w ciągu 7 dni). Po procedurze 

odwoławczej przeprowadzone będzie ofi cjalne i publiczne losowanie numerów projektów.

Głosowanie i ogłoszenie wyników // wrzesień 
W głosowaniu mogą brać udział mieszkańcy gminy Śrem, którzy ukończyli 16 lat. Każdy 

może oddać maksymalnie 3 głosy – po jednym na każdą kategorię. Podczas głosowania, 
to Wy, mieszkańcy gminy Śrem, zdecydujecie na co przeznaczyć pieniądze gminne.

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.

Jeżeli Waszym zdaniem brakuje klombów, 
budek dla ptaków, chodników, ścieżek rowerowych, 

zajęć sportowych, artystycznych czy koncertów, 
to zaangażujcie się w proces Budżetu Obywatelskiego. 
To doskonała szansa na spełnienie Waszych potrzeb! 

Projekty, które zwyciężyły w ubiegłym roku, są w trakcie realizacji!

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, 
(obecnie: 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

Aby uniknąć błędów skontaktuj się z 
przedstawicielami UM już na etapie pisania wniosku!!

Więcej informacji na budzetobywatelski.srem.pl
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ul. Grunwaldzka 10, 63-100 Śrem

www.biblioteka.srem.pl     info@biblioteka.srem.pl
tel.: 61 28 35 467

DLA DZIECI
ZAJĘCIA STAŁE

LITERACKIE PORANKI MALUCHA • 
(dzieci 1-3 lat) - 7 i 14 czerwca, g. 11:00 
BAJKI ŚPIEWAJĄCE (dzieci 2-4 lat) - 6 i 20 czerwca, g.11:00 • 
BAJKI ŚPIEWAJĄCE (dzieci 2-4 lat) - 8, 22 i 29 czerwca, g.16:30• 
CZYTAMY PRZEDSZKOLAKOM:• 
- 2 czerwca (10:00 Jarzębinka) - 3 czerwca (9:30 Jarzębinka) - 8 
czerwca (9:15 Pod Wierzbami) - 8 czerwca (10:15 Jarzębinka) - 9 
czerwca (9:15 - Pod Wierzbami) -10 czerwca (10:00 Mali Przyrod-
nicy) - 15 czerwca (9:00 i 10:00 bł. E. Bojanowskiego) - 16 czerwca 
(9:00 Janka Wędrowniczka) - 16 czerwca (10:00 Jarzębinka) - 22 
czerwca (9:00 Janka Wędrowniczka) - 22 czerwca (10:00 Zakątek 
Małych Odkrywców) - 23 czerwca (11:00 Janka Wędrowniczka)

FILM
„MAGICZNE DRZEWO” (Noc Bibliotek) - 4 czerwca, g. 18:00• 
PORANKI FILMOWE (dzieci 4-6 lat) - 11 i 25 czerwca, g.10:00 • 

TEATR, SPOTKANIA AUTORSKIE
WARSZTATY TEATRALNE (dzieci kl. I-III, odpłatnie) • 
- 2, 10, 17, 23 czerwca, g.15:45
BYĆ ALBO NIE BYĆ (etiuda teatralna w wykonaniu dzieci uczęsz-• 
czających na warsztaty teatralne) - 10 czerwca, g. 16:00
ROBALE MAŁE I DUŻE (spotkanie dla dzieci, odpłatnie) • 
- 10 czerwca, g. 17:00

KURSY, WARSZTATY
ROBO KIDS - kurs robotyki (dzieci 5-7 lat) • 
- 3 i 17 czerwca, g.17:00-18:30 (odpłatnie) 
LEGO MINDSTORMS - kurs robotyki (dzieci 8-12 lat) • 
- 3 i 17 czerwca, g.17:00-19:00 (odpłatnie)
AIKIDO (zajęcia rekreacyjne) - wtorki i czwartki, g. 17:00 (odpłatnie)• 

KONKURS
PRZYGODY KUBUSIA PUCHATKA - Powiatowy Konkurs Pla-• 
styczny (podsumowanie, otwarcie wystawy nagrodzonych prac) 
- 18 czerwca, g.11:00

DLA MŁODZIEŻY
LITERATURA

MARTA FOX (spotkanie autorskie) - 2 czerwca, g. 13:00• 
BOOK-SZPAN - rozmowy o książkach (spotkanie młodzieży) • 
- 1, 15 czerwca, g.16:30 

PODRÓŻE
KLUB ŁOWCÓW PRZYGÓD: spotkanie z Bartoszem Klimczukiem • 
- 22 czerwca, g.11:00

GRY
PLANSZOTEKA (spotkania miłośników gier planszowych) • 
- 4, 15 czerwca, g.9:00-13:00
NOCNE SPOTKANIE „na Planszy” (Noc Bibliotek) - Projekt: • 
Planszówkowe Podróże po Literaturze - 4 czerwca, g.17:00-24:00 

KONKURS
KONKURS LITERACKI NA ESEJ • Książka, gra - dokąd zmierzamy? 
(projekt Fundacji na Rzecz Rewaloryzacji Miasta 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
SPOTKANIE

NIE STARZEJE SIĘ TEN, KTO UMIE CIESZYĆ SIĘ ŻYCIEM • 
- spotkanie z Jolantą Szwalbe - 8 czerwca, g. 18:16

JĘZYK
AUF DEUTSCH GESAGT (konwersacje w języku niemieckim) • 
- 7, 14, 21 czerwca, g. 17:00

KURSY, HOBBY
DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI (rozmowa o książce - • Żona tygrysa, 
T. Obreht) - 20 czerwca, g. 16:00
MOJE HOBBY (spotkanie hobbystów) - 27 czerwca g.17:00• 
KURS KOMPUTEROWY DLA SENIORÓW • 
- 2, 9, 16, 23 i 30 czerwca, g.16:00-18:00 (odpłatnie)
ZNAJDŹ SWOJĄ PASJĘ (warsztaty rękodzielnicze z Dorotą Witczak) • 
- 25 czerwca, g. 10:00
JOGA DLA WSZYSTKICH - 25 czerwca (odpłatnie, ilość miejsc • 
ograniczona)

- 10:30 – joga profi laktyczna
- 11:30 – joga lecznicza
- 12:30 - joga dla całej rodziny

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
ŻOŁNIERZE WYKLĘCI - wystawa wizerunków i biogramów zapo-• 
mnianych bohaterów „wyklętych” zrealizowana na podstawie wyda-
nego przez IPN kalendarza 2016 

DLA WSZYSTKICH
NOCNE SPOTKANIE „na Planszy” (Noc Bibliotek) – Projekt: • 
Planszówkowe Podróże po Literaturze, 4 czerwca, g.17:00-24:00
„Gra(MY) dla MIASTA” (fl ash mob) – 11 czerwca, g. 17:00 • 
(Park Powstańców Wielkopolskich w Śremie – Dni Śremu)

FILIE BIBLIOTEKI
– PROPOZYCJE I GODZINY OTWARCIA W CZERWCU

PRZY MOŚCIE
Śrem, ul. J. Kilińskiego 2, 

tel.: 61 830 35 44

ZAPRASZAMY

dzień godziny

7, 14, 28 czerwca, g.15:00 • 
- Relaksowo-rozrywkowo (zajęcia edukacyjno-
biblioteczne dla dzieci szkolnych)

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

ZAPRASZAMY

dzień godziny

8 czerwca, g.14:00 - Światowy dzień oceanów • 
(zajęcia plastyczne dla dzieci)
13 czerwca, g.16:00 - Wazony ze sznurka • 
(zajęcia plastyczne dla dzieci)
20 czerwca, g.16:00 - Dzień ojca (zajęcia • 
plastyczne dla dzieci)
27 czerwca, g.14:00 - Powitanie wakacji (gry i • 
zabawy dla dzieci)

poniedziałek 10:00-18:00

wtorek 8:00-15:00

środa 8:00-17:00

czwartek 9:00-15:00

piątek nieczynne

sobota nieczynne

BŁOCISZEWO, ul. Kasztanowa, 
tel.: 731-055-300

ZAPRASZAMY

dzień godziny

2 czerwca, g.11:00 - Dzień Dziecka z Kubusiem • 
Puchatkiem - (Oddział Przedszkolny w 
Krzyżanowie)
9 czerwca, g.15:00 - Zabawy i gry planszowe • 
(dla dzieci)
11 czerwca, g.16:00 - Czerwony Kapturek szuka • 
księcia (występ dzieci na festynie przy Szkole 
Podstawowej w Krzyżanowie)
14 czerwca, g.15:00 - Letnie czytanie i • 
kolorowanie (zajęcia dla dzieci) 
16 czerwca, g.11:00 - List od pani Lato (Oddział • 
Przedszkolny w Krzyżanowie)
21 czerwca g.11:00 - Krawaty dla Taty - głośne • 
czytanie i zajęcia plastyczne dla dzieci (Oddział 
Przedszkolny w Krzyżanowie)
23 czerwca, g.15:00 - Krawaty dla Taty - głośne • 
czytanie i zajęcia plastyczne dla dzieci

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

ZAPRASZAMY

dzień godziny

2 czerwca, g.16:00 – • Dzień Dziecka - zabawy 
dla dzieci i młodzieży
9 czerwca, g.14:00 - • ZOO w pociągu - zajęcia 
plastyczne dla dzieci (Oddział Przedszkolny w 
Zbrudzewie)
28 czerwca, g.16:00 -• Twister - gra zespołowa 
dla dzieci i młodzieży

poniedziałek nieczynne

wtorek 10.00-18.00

środa nieczynne

czwartek 10.00-18.00

piątek nieczynne

sobota nieczynne

WYRZEKA, ul. Ks. P. Wawrzyniaka 
13, tel.: 731-099-300

ZAPRASZAMY

dzień godziny

1 czerwca, g.16:00 – • Dzień Dziecka – zabawy, 
konkursy dla dzieci i młodzieży
10 czerwca, g.12:00 - • Wesołe przygody 
Franklina – zajęcia plastyczne dla dzieci 
(Oddział Przedszkolny w Wyrzece)
17 czerwca, g.12:00 – Chusta Klanza - zabawy • 
dla dzieci (Oddział Przedszkolny w Wyrzece)

poniedziałek 10:00-18:00

wtorek nieczynne

środa 10:00-18:00

czwartek nieczynne

piątek 7:00-15:00

sobota nieczynne

ZAPRASZAMY:
poniedziałek 11:00 -15:00,
wtorek - piątek 10:00-19:00

sobota 9:00-13:00

NOC 
BIBLIOTEK
II krajowa Noc Bibliotek 
odbędzie się w sobotę 
4 czerwca 2016 roku

Noc Bibliotek to ogólnopol-
ska wieczorno-nocna ak-

cja promująca czytelnictwo i 
biblioteki jako najbardziej do-
stępne instytucje kultury, czę-
sto jedyne w małych miejsco-
wościach, gdzie nie ma te-
atrów, kin, muzeów, galerii i 
fi lharmonii. Miejsca z boga-
tą ofertą kulturalną, z których 
zasobów warto korzystać. 
Dla bibliotek to także okazja 
do atrakcyjnego i niekonwen-
cjonalnego pokazania swoich 
zbiorów, do wymyślenia dzia-
łań artystycznych, edukacyj-
nych, a nawet rozrywkowych, 
których punktem wyjścia jest 
książka i które zachęcają 
do czytania wszystkich – od 
przedszkolaka do emeryta. 
Liczymy na to, że po pozna-
niu bibliotek podczas Nocy 
i przekonaniu się, że takie 
ciekawe, całkiem bezpłatne 
miejsca są tuż za rogiem, są-
siedzi wrócą do nich również 
w dzień. I w kolejne dni.

Pierwsza edycja akcji za-
mieniła się w pełną inwencji 
noc czytelnictwa. Udział w 
niej wzięło ponad 600 biblio-
tek publicznych i szkolnych 
z całej Polski. Odwiedziło je 
kilkadziesiąt tysięcy ludzi. W 
tym roku do akcji zgłosiło się 
już ponad 800 bibliotek i co-
dziennie dołączają kolejne! 
(źródło: http://nocbibliotek.org/pl/
o-akcji-noc-bibliotek-2016 )

W akcji bierze udział rów-
nież śremska biblioteka!

Zapraszamy w dniu 4 
czerwca w godz. 17:00 do 
24:00 na NOCNE SPOTKA-
NIE „naPlanszy” (Projekt 
„PLANSZÓWKOWE PO-
DRÓŻE PO LITERATURZE” 
realizowany przez Funda-
cję na Rzecz Rewaloryzacji 
Miasta Śremu i Bibliotekę Pu-
bliczna w Śremie, szczegóły 
na plakacie).

UWAGA! O godz. 18:00 w 
ramach NOCY BIBLIOTEK w 
mediatece wyświetlimy kino-
wy hit dla dzieci i młodzieży: 
„Magiczne drzewo” Andrzeja 
Maleszki, udostępniony bez-
płatnie przez organizatorów 
krajowej Nocy Bibliotek.

EKO-Paka – plastyczne zajęcia ekologiczne 

Fantastyczny świat dinozaurów 

Kurs komputerowy  

Młodzieżowy BOOK-SZPAN 

Pani Agnieszka Frączek z paniami z oddziału dziecięcego  

Przedstawienie Mama Mu 

Warsztaty teatralne  

Emil Witt, zdobywca Amazonii  



CO? GDZIE? KIEDY?10 11CO? GDZIE? KIEDY?  MUZEUM ŚREMSKIE SZKOŁY  

TWARZE JAZZU - Janusz Nowacki
Janusz Nowacki. Urodzony w 1939 roku w Poznaniu. Debiutował w 1964 roku ekspresyjnymi 

portretami muzy ków jazzowych. W latach 1973-1992 pracował w Pałacu Kultury w Poznaniu. Re-
alizował Warsztaty Fotografi czne, autorski program animacji życia fotografi cznego w Wielkopolsce, 
sytuujący się w nurcie fotografi a poza galerią. Od 1982 roku w jego fotografi i dominuje pejzaż - syn-
tetyczny w formie i poetycki w nastroju. Założyciel Studia DiM, które w początkach lat 80. odegrało 

ważną rolę w diaporamie. Jest 
jednym z wyróżniających się 
przedstawicieli polskiej foto-
grafii pejzażowej. Założyciel 
i kurator Galerii Fotografi i PF 
w Centrum Kultury Zamek w 
Poznaniu, którą kierował w la-
tach 1993-2004, zaliczanej do 
najbardziej znaczących galerii 
fotogra fi cznych w Polsce. Je-
den z najważniejszych inicja-
torów i twórców lobby fotogra-
fi cznego w nowych warunkach 
Polski lat 90. Wyróżnienia: Na-
groda Artystyczna Miasta Po-
znania, Nagroda Marszałka 
Wielkopolskiego w Dziedzinie 
Kultury, Minister Dziedzictwa 
Narodowego przyznał Odzna-
kę Honorową Zasłużony dla 
Kultury Polskiej. Członek Ho-
norowy Związku Polskich Ar-
tystów Fotografi ków. Jego foto-
grafi e znajdują się w zbiorach: 
Muzeum Narodowego w Po-
znaniu i Wrocławiu, Muzeum 
Historii Fotografi i w Krakowie, 
Muzeum Karkonoskim w Jele-
niej Górze, Tatrzańskim Parku 
Narodowym w Zakopanem, 
Muzeum Fotografi i w Charko-
wie na Ukrainie.

WYKŁADY KUSTOSZA
Witolda Przewoźnego
W kwietniu Witold Przewoźny, kustosza Muzeum Etnograficznego w Poznaniu 
prowadził w Muzeum Śremskim wykłady na temat mniejszości narodowych.

5 maja w ZSPiG w Śremie odbył się Gmin-
ny Turniej Zdrowia, pod hasłem programu 

„Bądźmy zdrowi, wiemy więc działamy”. Orga-
nizatorami turnieju był Zespół Szkoły Podsta-
wowej i Gimnazjum w Śremie oraz Powiatowa 
Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Śremie. 
W turnieju wzięło udział 35 uczniów z 5 gim-
nazjów. Uczestnicy rywalizowali między sobą 
w konkursie wiedzy na temat żywienia, spraw-
dzali swoje siły w „Biegu po zdrowie”, musieli 
wykazać się znajomością ziół i przypraw, do-
pasować produkty do kraju z jakiego pocho-
dzą, rozwiązać diagramy owocowo – warzywne 
oraz wykazać się umiejętnością kręcenia hula 
– hop, co spotkało się z dużym entuzjazmem 
wśród uczestników. Dla wszystkich przygoto-
wany był poczęstunek w postaci zdrowych ka-
napek, jogurtów i owoców. Wszystkim uczest-
nikom dopisywał dobry humor. Dziękujemy 
wszystkim za udział!

6 maja w naszej szkole świętowaliśmy Dni 
Europy. Uczniowie sprawdzili swoją wiedzę na 
temat życia codziennego mieszkańców Euro-
py oraz najważniejszych faktów dotyczących 
państw unijnych. Rywalizujące zespoły musiały 
popisać się wiedzą, ale także spostrzegawczo-
ścią i umiejętnością strategicznego myślenia. 
Czasami o losie grupy decydowało  koło fortu-
ny. Na zwycięzców turnieju czekały nagrody.

Społeczność szkolna ZSPiG w Śremie w dniu 
15 czerwca obchodzić będzie Święto Szko-
ły. Z tej okazji zorganizowane zostaną kon-
kurencje sportowe, pieszy rajd, koło fortuny 
oraz loteria fantowa. Po wytężonym wysiłku fi -
zycznym zostanie przygotowany dla uczniów 
poczęstunek. 

Przedostatni dzień roku szkolnego jest wy-
jątkowy dla naszej szkoły. Jak co roku w tym 
dniu chcemy pogratulować i podziękować za 
reprezentowanie naszej szkoły uczniom, któ-
rzy godnie i z sukcesami przebrnęli kolejny rok 
szkolny. Serdecznie zapraszamy na „Szkolne 
Talenty” do sali Bazar w dniu 23 czerwca na 
godzinę 17:00. 

K. Buk 

ZESPÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ
I GIMNAZJUM W DĄBROWIE

Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Dąbrowie zaprasza na Festyn Rodzinny, który 
odbędzie się 4 czerwca. Początek o godzinie 15. Przygotowanych zostanie wiele atrak-

cji. Ponadto ZSPiG w Dąbrowie zaprasza również do udziału w zajęciach fi tness i aerobiku, 
które odbywają się w każdy wtorek od godziny 19 do 20. 

ZESPÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
I GIMNAZJUM  W ŚREMIE

Czerwiec – powietrze przepełnione zapa-
chem kwiatów, pola pełne bujnej roślinno-

ści. Bociany już karmią pisklęta. W szkołach 
miesiąc pełen podsumowań rozliczeń i ana-
liz. Najbardziej cieszą się uczniowie, bo już za 
parę chwil rozpoczną się wakacje.

U nas w Krzyżanowie jakby coraz bardziej 
gorąco. Rodzice przygotowują się do żniw, a 
szkoła jak zwykle tętni życiem. 

Po majowych konkursach możemy się po-
chwalić najlepszymi wynikami w powiecie w 
tabliczce mnożenia, ale także nasza uczenni-
ca klasy VI – Karolina Łabenda zajęła 12 miej-
sce w ogólnopolskim konkursie logicznego my-
ślenia i tym samym zdobyła wyróżnienie i tytuł 
EKSPERTA LOGICZNEGO MYŚLENIA. 

Szkoła Reymonta chyba szczególnie lubi 
matematykę, bo 9 czerwca mamy u siebie fi -
nał gminnego konkursu „Z matmy? Jestem do-
bry.” W tym roku w konkursie wzięło udział 225 
osób. Wyniki wkrótce.

Nasza szkoła może też pochwalić się fanta-
stycznymi wynikami w Powiatowym Konkursie 
Wiedzy Biblijnej. Nasze uczennice Nadia Paw-
łowska zajęła I, a Zuzia Zastrożna IV miejsce. 
W czerwcu reprezentujemy powiat w konkur-
sie o dobrym wychowaniu.

Podsumowując maj nie można zapomnieć o 
wycieczce do Wrocławia, skąd dzieci i rodzice 
wrócili przesyceni wrażeniami jak z Afryki. Zo-
baczyliśmy Morze Czerwone, choć nie w pełniej 
okazałości, to jednak chwilami czuliśmy się jak 
Mojżesz wędrujący po dnie morza, obserwując 
fl orę i faunę tego pięknego akwenu.

Teraz przejęci jesteśmy przygotowaniami do 
Śremskiego Półmaratonu. Już od kilku lat trasa 
tego biegu wiedzie przez większość miejsco-
wości obwodu naszej szkoły, a my możemy 
wspomagać uczestników nie tylko oklaskami i 
wiwatami, ale także podając im regenerujące 
napoje i słodycze. W tym roku bieg odbędzie 
się 11 czerwca.

Zaraz po półmaratonie o godzinie 16:00 uda-
jemy się na Festyn Rodzinny organizowany w 
Błociszewie. Wszystkich bardzo gorąco zapra-
szamy. Będą dmuchane zamki, występy i za-
bawa do białego rana, a wszystko bezpłatnie z 
funduszy wypracowanych przez naszą wspa-
niałą Radę Rodziców. Festynowi towarzyszy 
też Turniej Kopa, który odbywał się będzie na 
naszej pięknej sali gimnastycznej.

Jako, że w czerwcu pogoda sprzyja wyjaz-
dom dzieci z przedszkola i klas I-III odwiedzą 
krainę bajek w Nenufarze. Starsze klasy poja-
dą na turniej boowlingu do Śremu. 

Najbardziej przykro będzie nam żegnać kla-
sę VI, która już od września rozpocznie naukę 
w Gimnazjum w Manieczkach. Liczymy jednak, 
że miło będą wspominać swoją „starą budę.” 
Szczególnie jej największe atuty, czyli miłą, ro-
dzinną atmosferę, świetne zaplecze dydaktycz-
ne i sportowe oraz nauczycieli, którzy każdego 
traktują jak swoje własne dziecko.

Marcin Jędroszkowiak 

SZKOŁA PODSTAWOWA W KRZYŻANOWIE
IM. WŁADYSŁAWA REYMONTA
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WYSTAWA „A TAK POLSKA 
SIĘ ZACZĘŁA …”

Z okazji 1050. rocznicy Chrztu Polski, w czy-
telni biblioteki szkolnej, z inicjatywy biblioteka-
rzy ze Szkoły Podstawowej nr 1 i Publicznej 
Biblioteki Pedagogicznej w Śremie zorganizo-
wano wystawę upamiętniającą to doniosłe wy-
darzenie. Wystawę zwiedzili uczniowie naszej 
szkoły oraz grupa młodzieży z Zespołu Szkół 
Technicznych w Śremie. Dla zwiedzających 
przygotowano quiz „Co wiesz o Mieszku i jego 
państwie”. Osoby, które prawidłowo odpowie-
działy na pytania nagrodzone zostały drobny-
mi upominkami.

„SPOTKANIA Z KSIĄŻKĄ”
Majowe spotkania z książką w bibliotece od-

bywały się pod hasłem : „Poznajemy legendy 
polskie”. Dzieci uczestniczące w zajęciach po-
znały „Legendę o Lechu, Czechu i Rusie”, po-
danie o tym „Jak myszy zjadły Popiela” oraz 
dowiedziały się „Jak Krak zbudował Kraków”. 
Uczniowie z zainteresowaniem słuchali tek-
stów autorstwa Anny Świerczyńskiej czytanych 
przez p. bibliotekarkę. Z ciekawością przyglą-
dali się też ilustracjom w książkach. Każde 
spotkanie kończyło się warsztatami plastycz-
nymi, na których nasi milusińscy, wykorzystu-
jąc materiały recyklingowe, wykonali wojowni-
ków, myszki oraz smoki.

KONKURS 
„CO WIESZ O BIBLIOTECE?”

Z okazji Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek, 
w bibliotece szkolnej, zorganizowano konkurs 
„Co wiesz o bibliotece?”. Celem konkursu była 
popularyzacja czytelnictwa i zachęcenie do ko-
rzystania z księgozbioru biblioteki oraz spraw-
dzenie wiedzy na temat działalności i zbiorów 
naszej książnicy. W konkursie wzięło udział 42 
uczniów z klas 1-6. Podsumowanie konkursu 
nastąpiło 17 maja. Poprawnie na wszystkie py-
tania odpowiedziało i nagrody niespodzianki 
otrzymało 17 osób. Pozostali uczestnicy nagro-
dzeni zostali zakładkami do książek i planami 
lekcji. Gratulujemy i zapraszamy do udziału w 
kolejnych konkursach bibliotecznych.

DZIEŃ INTEGRACJI 
W piątek, 20 maja pierwszoklasiści ze Szko-

ły Podstawowej nr 1 w Śremie udali się w po-
dróż do świata tolerancji i wzajemnej życzli-
wości. Podczas tegorocznego Dnia Integracji 
2016, zorganizowanego pod hasłem” Pomaluj 
mój świat” dzieci miały okazję wziąć udział we 
wspólnych zabawach i tańcach, a także obej-
rzeć wiosenne przedstawienie oraz podziwiać 
przedszkolaków z oddziału Jedyneczka tań-
czących w rytmie deszczowej piosenki. Na za-
kończenie pociąg zawiózł małych podróżników 
do Krainy Sportu, gdzie każdy mógł sprawdzić 
swoją kondycję. Nad organizacją tego dnia 

czuwali: p. Bożena Biesach, p. Angelika Sta-
wowa oraz p. Ewa Nowakowska, p. Barbara 
Wasielewska, p. Elżbieta Lewandowicz i p. To-
masz Stawowy. 

WARSZTATY RADOSNEJ 
TWÓRCZOŚCI

W dniach 13 i 16 maja dla uczniów klas 
pierwszych odbyły się wycieczki do Dymacze-
wa Starego. Pod okiem Państwa Kosickich w 
zagrodzie „Radosnej Twórczości” uczestniczy-
li w warsztatach: piekarskich, stolarskich i ce-
ramicznych. Zmagania wokół stołu zaowoco-
wały pysznymi drożdżówkami, które błyska-
wicznie znikały z talerzy. Podczas warsztatów 
dzieci mogły popisać się swoim wiadomościa-
mi i wzbogacić je o liczne ciekawostki, którymi 
chętnie dzielili się z nimi instruktorzy. Atmosfe-
ra niezapomniana. Polecamy!

BYŁO W MAJU:
11 maja w Szkole Podsta-

wowej nr 4 im. Marii Konop-
nickiej w Śremie odbył się fi -
nał wojewódzki XX Konkur-
su Wiedzy o Wielkopolsce. 
Konkurs jest organizowany 
przez Stowarzyszenie Gmin 
i Powiatów Wielkopolski pod 
patronatem honorowym Mar-
szałka Województwa Wielko-
polskiego, pana Marka Woź-
niaka. Jest to bardzo presti-
żowy i trudny konkurs, który 
weryfi kuje wiedzę uczniów z 
historii Wielkopolski, najważ-
niejszych wydarzeń i wybit-
nych postaci, kultury, tradycji 
i gwary regionu, zabytków ar-
chitektury, ale także osobliwo-
ści przyrody. 

W fi nale mogli wziąć udział 
uczniowie, którzy wcześniej 
pomyślnie przebrnęli elimi-
nacje powiatowe i rejonowe. 
Do Śremu przyjechało 58 
uczniów i ich nauczycieli z 7 
powiatów: międzychodzkie-
go, szamotulskiego, nowo-
tomyskiego, gnieźnieńskie-
go, poznańskiego, średzkie-
go i śremskiego. Uczestni-
ków powitała dyrektor szkoły, 
p. Ewa Wańska, a następnie 
głos zabrał burmistrz Śremu, 
p. Adam Lewandowski i p. 
Barbara Jabłońska, naczel-
nik Pionu Edukacji i Usług 
Społecznych, którzy życzy-
li uczestnikom powodzenia 
w konkursie i miłego pobytu 
w Śremie. Nadzór nad stro-
ną merytoryczną i spraw-
nym przebiegiem konkursu 
sprawował p. Paweł Weso-
łek. O smaczny poczęstu-
nek zadbała Rada Rodziców 
„Czwórki”. 

Powiat śremski reprezen-
towało 17 uczestników. Aby 
znaleźć się w gronie zwycięz-
ców konkursu i zdobyć tytuł 
laureata XX Konkursu Wiedzy 
o Wielkopolsce, uczniowie 
musieli uzyskać 90% punk-
tów za rozwiązanie bardzo 
trudnego testu. 

Dziesięcioro uczniów z po-
wiatu śremskiego zdobyło ty-
tuł laureata, w tym aż pięcioro 

uczniów Szkoły Podstawowej 
nr 4 w Śremie: Gabriela Gro-
belna, Dominik Michałowski, 
Patrycja Jezierska, Jędrzej 
Bąk i Marcin Leszczyński. 
Gratulujemy!

1 CZERWCA - 
MIĘDZYNARODOWY 

DZIEŃ DZIECKA
 To dla szkoły dzień wol-

ny od zajęć dydaktycznych. 
Wszystkie klasy wraz z wy-
chowawcami zaplanowały 
ciekawe spędzenie czasu - na 
wycieczkach do Trójmiasta i 
do „ Zaurolandii”, na piknikach 
– np. w Grzymysławiu, na 
spacerach historycznymi tra-
sami prawobrzeżnego Śremu. 
Planowane są też wyjścia na 
lody. Na boisku i nad jeziorem 
odbędą się zabawy ruchowe 
i rozgrywki w różnych konku-
rencjach sportowych. 
3 CZERWCA - PRZEGLĄD 

TEATRZYKÓW 
KLASOWYCH

Tego dnia sala gimnastycz-
na w szkole zamieni się w 
teatr. Klasy młodsze wysta-
wiają przygotowane spekta-
kle przed szkolną publiczno-
ścią. Są to fragmenty lektur 
lub sztuki adaptowane przez 
wychowawców. Każdy w kla-
sie ma przydzieloną rolę – na 
scenie lub przy wykonaniu de-
koracji czy rekwizytów. Impre-
za odbywa się w szkole już 
od kilku lat. Wiadomo, że bez 
wspólnej pracy dzieci, wycho-
wawców i rodziców czy dziad-
ków dekoracje i stroje nie by-
łyby takie piękne. Przedsta-
wienia obejrzą później rodzi-
ce i rodziny uczniów. Jury co 
roku ma bardzo trudną pracę 

przy ocenie spektakli małych 
aktorów!

3 CZERWCA - 
NIEZWYKŁA 

NOC W BIBLIOTECE
Klasy II c i II e przyjdą tego 

dnia jeszcze raz do szkoły – 
spędzą w szkolnych murach 
wieczór i … noc! Noc bibliotek 
jest co prawda dzień później, 
ale nic nie szkodzi! Plany są 
bardzo atrakcyjne, wszystkie 
zadania – nawet mini podcho-
dy - będą miały za bohaterów 
KSIĄŻKI . Wspólna kolacja z 
rodzicami między kolejnymi 
częściami wieczoru doda sił, 
by wywiązać się ze wszyst-
kich zadań.

13 CZERWCA 
- MINI EURO

Tak została nazwana olim-
piada sportowa klas II. Każ-
da z pięciu klas rozlosuje kraj, 
który będzie reprezentować: 
chłopcy jako piłkarze, dziew-
czynki jako czirliderki orga-
nizujące doping swoim chło-
pakom. Po rozegranych me-
czach - puchar dla najlepszej 
grupy piłkarzy i najciekawsze-
go kibicowania w wykonaniu 
dziewczynek.

24 CZERWCA - 
ZAKOŃCZENIE ROKU 
SZKOLNEGO 2015/16
W tym dniu kończymy 

rok szkolny i żegnamy się 
na okres wakacji ze szkołą. 
Wszyscy zobaczymy się po-
nownie we wrześniu - ale nie 
będzie już naszych koleżanek 
i kolegów z klas VI - oni tego 
dnia są w szkole jako ucznio-
wie po raz ostatni…

Ewa Wańska 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4
IM. MARII KONOPNICKIEJ W ŚREMIE

Urząd Miejski w Śremie 
zaprasza do udziału w 

piątej edycji konkursu, który 
skierowany jest do autorów 
prac: licencjackich, inżynier-
skich, magisterskich, pody-
plomowych. Prace muszą 
dotyczyć gminy Śrem nie-
zależnie od rodzaju uczelni 
i kierunku, na których zosta-
ły obronione.

Autor zwycięskiej pracy 
otrzyma nagrodę pienięż-
ną w wysokości 3.000 zł. 
Zgłoszone do konkursu 

prace powinny być obronio-
ne w okresie od 1 paździer-
nika 2014 r. do 30 września 
2016 r.

Prace należy dostar-
czyć do 3 października 
br. do Urzędu Miejskiego 

w Śremie. Komisja konkur-
sowa, którą stanowią profe-
sorzy uczelni wyższych, wy-
łoni laureata do końca listo-
pada 2016 r.
Informacje szczegółowe 

na srem.pl.

Konkurs na najlepszą pracę 
dyplomową dotyczącą gminy Śrem

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1
IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ŚREMIE

TERMINARZ :
1.06. - Dzień Sportu - Kręgielnia - gry i za-• 
bawy, Wiosna w muzeum, wycieczka do 
Biskupina
7-9-14.06. - Piknik z okazji Dnia Rodziny • 
(ŚOK)
7.06. - spotkanie ze strażakiem• 
8.06. - „Pierwszy dzień w szkole” – przed-• 
stawienie dla uczniów
8.06. - zajęcia profi laktyczne „Stop narkoty-• 
kom i dopalaczom”
9.06. - Wizyta z dziećmi w przedszkolu Sło-• 
neczna Gromada
9.06. - • „Biblioteczne spotkanie z książką” 
– wizyta przedszkolaków ze Słonecznej 
Gromady
10.06. - podsumowanie Gminnego Konkur-• 
su Literackiego 
10.06. godzina 10:00 - • „Jak nie czytam, jak 
czytam” - udział w ogólnopolskiej akcji pro-
mującej czytanie i książki wśród uczniów
10.06. godzina 11:00 - podsumowanie • 
Gminnego Konkursu Literackiego „Piszę 
książkę” oraz Gminnego Konkursu Pla-
stycznego „Moje wrażenia po przeczytaniu 
książki… „W pustyni i w puszczy” - biblio-
teka szkolna 
10 .06 .  -  p r zeg ląd  t ea t r zyków  w • 
Bodzyniewie
11.06. - ogólnopolska akcja promująca czy-• 
tanie książki wśród uczniów
12.06. - występ klasy tanecznej podczas • 
„Dni Śremu”
12.06. - „Mamo zatańczymy razem” – zaję-• 
cia taneczne dla uczniów I-III i rodziców
13.06.2016 r. - spacer po Śremie, spotkanie • 
z przewodnikiem
15.06. - piknik z okazji Dnia Mamy i Taty w • 
„Marinie”, biwak klasy VI C
15.06. - Przedstawienie teatralne dla rodzi-• 
ców „Nie ma tego złego”
17.06. - warsztaty czytelnicze „Rozwesołki” • 
w Bibliotece Publicznej w Śremie 
22.06. - wyróżnienie wolontariuszy ze Szkol-• 
nego Klubu Wolontariatu
22-24.06. - spotkania klasowe na zakoń-• 
czenie roku szkolnego (MARINA, GA-
JÓWKA, PRZYSTAŃ NAD JEZIOREM 
GRZYMISŁAWSKIM)
LAUREAT i I MIEJSCE FINAŁU XX KON-• 
KURSU WIEDZY O WIELKOPOLSCE - 
OSKAR REYNTJENS - GRATULUJEMY!

UDZIAŁ W MISTRZOSTWACH 
REJONU POZNAŃ WSCHÓD 
W UNIHOKEJU CHŁOPCÓW

W czwartek 7 kwietnia drużyna unihokeja 
z Gimnazjum nr 1  uczestniczyła  w Mistrzo-
stwach Rejonu Poznań Teren Wschód w Uni-
hokeju Chłopców. Naszą szkołę reprezentowa-
li: Jakub Jankowski, Bartosz Kaczmarek, Ma-
ciej Kałuża, Łukasz Karasiak, Sebastian Wita-
siak, Marcin Grabarkiewicz, Kacper Kaczma-
rek, Michał Gołąbek, Mateusz Górny, Adam 
Halił, Kacper Kuźniak, Maciej Nowakowski, Pa-
tryk Piasecki, Aleksander Szlachta oraz  Piotr 
Ciesielski. Chłopcy dzielnie walczyli i  zaję-
li VI miejsce.

WYKŁAD JĘZYKOWY ORAZ 
WARSZTATY KRAJOZNAWCZE 

W POZNANIU
Dnia 25.04.2016 uczniowie klasy innowa-

cyjnej z zakresu języka angielskiego oraz nie-
mieckiego wraz z opiekunami wybrali się do 
Poznania w celu doskonalenia swoich umie-
jętności językowych oraz poszerzenia wiedzy 
krajoznawczej. Najpierw uczniowie wzięli udział 
w warsztatach krajoznawczych w Austriackim 
Ośrodku Kultury, gdzie najpierw wysłuchali wy-
kładu na temat kultury Austrii, a następnie gim-
nazjaliści pracowali w grupach. Kolejnym punk-
tem wycieczki była wizyta na Wydziale Neofi -
lologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w 
Poznaniu. W Instytucie Filologii Germańskiej 
uczniowie mieli okazję wysłuchać wykładu pt. 
„Euro 2016 z perspektywy języka, czyli języko-
wy obraz piłki nożnej”.

WYJAZD DO TEATRU
27 kwietnia br. uczniowie kl. Ia (klasa inno-

wacyjna o profi lu angielsko- niemieckim) wraz 
z opiekunami odwiedzili Centrum Sztuki Dziec-
ka w Poznaniu i obejrzeli spektakl w reżyserii 
autora tekstu - Roberta Jarosza. Czasem, aby 
wzbudzić agresję, wystarczy inny język, ko-
lor skóry czy odmienne poglądy. Nie chcemy 
dopuszczać do siebie myśli, że takie sytuacje 

zdarzają się coraz częściej. Autor tekstu w ale-
goryczny sposób zadaje pytanie otaczające-
mu nas światu o nienawiść, prześladowania i 
jej źródła. Dyskusję po spektaklu poprowadził 
Krzysztof Cicheński, który o teatrze wiedział 
wszystko. Polecamy!

KONCERTY W SZKOLE
Dnia 25 kwietnia 2016r. w naszej szkole od-

był się „Koncert zagrany na dwa fortepiany” 
z cyklu spotkań z kulturą– MUZYCZNY KO-
GEL-MOGEL. Była to ciekawa  rywalizacja na 
dwa fortepiany i cztery ręce- stateczna i dum-
na muzyka klasyczna kontra nieokiełznana, 
improwizowana muzyka jazzowa. Która wer-
sja utworów była ciekawsza, kto wygrał poje-
dynek i jak radzili sobie nasi nauczyciele pod-
czas koncertu? Ocenić mogli tylko jego uczest-
nicy. Organizatorem koncertów jest pan Leszek 
Wawrzynowicz.

APEL Z OKAZJI 
MAJOWYCH ŚWIĄT

Pamięć o jakże ważnych rocznicach dla na-
szego kraju, przypadających na początek maja, 
uczcili uczniowie naszej szkoły w poniedziałek 
2 maja. Z okazji Święta Flagi oraz przypadają-
cego na następny dzień  Święta Narodowego 
Trzeciego Maja, gimnazjaliści przyszli do szko-
ły w strojach galowych z wpiętymi rozetkami i 
kokardami narodowymi. Podczas trzeciej lek-
cji wzięli udział w apelu przygotowanym przez 
uczennice naszej szkoły pod kierunkiem na-
uczycieli. Prowadzące apel dziewczyny przy-
pomniały, że kolor biały na naszej fl adze sym-
bolizuje godło - Orła Białego, a czerwień od-
zwierciedla kolor tarczy herbowej. Opowiedzia-
ły, z jakimi wydarzeniami wiążą się daty 1, 2, 
3, 8 i 9 maja. Zaśpiewały też pieśni związane 
z ważnymi dla Polski wydarzeniami. 

Obchody świąt majowych są wspaniałą lek-
cją historii i patriotyzmu. Młodym ludziom zaś 
wskazują, jak rozumieć współczesny patrio-
tyzm, jak być dobrym Polakiem i kochać praw-
dziwie Ojczyznę.

Michalina Kaczmarek 

GIMNAZJUM NR 1
IM. POLSKICH NOBLISTÓW W ŚREMIE

Wydarzenia z Gimnazjum nr 1

FINALIŚCI OLIMPIADY 
WIEDZY HISTORYCZNEJ

Z tytułem fi nalisty Olimpiady Wiedzy Histo-
rycznej wróciło dwoje uczniów liceum w Śre-
mie. Tegoroczni maturzyści Karolina Bykowicz 
oraz Dominik Eliasz uczestniczyli w zawodach 
centralnych I edycji Olimpiady Wiedzy Histo-
rycznej. Finał odbył się w dniach 23-24 kwiet-
nia 2016 r. w Białymstoku, a organizatorem 
Olimpiady jest Stowarzyszenie Edukacyjno-
Oświatowe COPTIOSH.

W eliminacjach szkolnych wzięło udział 
2500 uczniów z ponad 200 szkół. Do części 
wojewódzkiej dotarło już tylko 270, a w fi nało-
wej grupie zameldowało się 55 uczniów. Wiel-
kopolskę reprezentowali, oprócz naszej dwój-
ki, licealiści z dwóch poznańskich liceów.

POWSTANIE WIELKOPOLSKIE 
- GALA WRĘCZENIA NAGRÓD
Pod koniec kwietnia uczniowie ZSO w Śre-

mie zostali nagrodzeni w Poznaniu podczas 
Gali Zwycięzców w Wojewódzkim Konkursie 
Wiedzy o „Powstaniu Wielkopolskim 1918-
1919”. Organizatorem konkursu jest ODN w 
Poznaniu. W VIII edycji nasi licealiści i gim-
nazjaliści zdobyli praktycznie wszystko co 
było można. 

W kategorii Gimnazjum:
I miejsce zdobyła Zuzanna Skotarczak • 
z 3GmB
II miejsce Maria Słowińska • 
z 1GmA (ex aequo)
III miejsce Michał Słowiński z 3 GmA (ex aequo)• 
Laureatką z IV miejscem została • 
Zosia Pietrowska z 3 GmB
Liceum
I mejsce Weronika Niemier z 3B (ex aequo)• 
II miejsce Mikołaj Majsner z 3A (ex aequo)• 
III miejsce Paweł Wolniewicz • 
z IIB oraz Julianna Jankowska z ID
Finalistką z IV miejscem została • 
Zuzanna Piasecka z IB
W kategorii szkół ponadgimnazjalnych 

miejsca ex aequo zajęliśmy wraz z uczniami 
ZSP ze Śremu. Obie śremskie szkoły prak-
tycznie zdominowały ten wojewódzki konkurs.

Z maturzystami już się żegnamy, ale szcze-
gólnie trzeba podkreślić dokonania Weroniki 
Niemier. To był jej siódmy start w tym konkur-
sie (zaczynała w klasie 6) i po raz siódmy za-
liczyła ,,podium’’. Dwa lata temu, reprezentu-
jąc nasze liceum, również była pierwsza, w 
poprzednim roku trzecia. 

Krzysztof Grzesiak 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
IM. GEN. JÓZEFA WYBICKIEGO W ŚREMIE
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ŚWIĘTO ZIEMI
21 kwietnia uczniowie klas drugich i czwartych, pod kierun-

kiem nauczycieli przyrody, zorganizowali wiele atrakcji. Obcho-
dy Dnia Ziemi rozpoczął „Pokaz mody ekologicznej”, kolejnym 
punktem programu było przedstawienie w wykonaniu uczniów 
„Dla Ciebie Ziemio!”. 

SPRZĄTANIE ŚWIATA
W ramach obchodów Dnia Ziemi, dnia 22 kwietnia ucznio-

wie z klasy 4e oraz 5b, pod opieką nauczycieli przyrody, wzięli 
udział w corocznym „Sprzątaniu Świata”. 

SŁAWNI WIELKOPOLANIE
27 kwietnia w SP w Bodzyniewie odbył się VII Powiatowy 

Konkurs Historyczno-Plastyczny „Sławni Wielkopolanie”. I miej-
sce w części pisemnej zajęła Maja Czubała i również I miej-
sce, w części plastycznej, przypadło naszej uczennicy Eweli-
nie Krasowskiej. Gratulujemy!!!

GMINNY KONKURS „MISTRZ GRAMATYKI 
ANGIELSKIEJ” 

28 kwietnia w SP nr 4 w Śremie odbył się Gminny Konkurs 
„Mistrz Gramatyki Angielskiej”. Udział w nim wzięło 13 szósto-
klasistów reprezentujących siedem szkół naszej gminy. Na-
sze reprezentantki – Andrea Fischer i Ewelina Krasnowska 
zajęły I i III miejsce. Zwycięzcy otrzymali dyplomy oraz nagro-
dy rzeczowe. 

SZKOLNY KONKURS MATEMATYCZNY 
KLAS I-III

29 kwietnia klasy trzecie, a 12 maja klasy pierwsze i drugie 
uczestniczyły w konkursie matematycznym. W zmaganiach 
matematycznych wzięli udział najlepsi reprezentanci klas. Oto 
zwycięzcy: Klasy pierwsze: J. Domagalski, N. Ratajczak, I. Ki-
siel, Z. Sosnowska, N. Jerzyk, W. Ściubeł, S. Filip, M. Domini-
czak, B. Wałuszko; Klasy drugie: A. Maćkowiak, P. Studziński, 
M. Anioł, M. Jankowiak, A. Łabutka; Klasy trzecie: K. Ciesiel-
ski, M. Szydłowskii, J. Roszak, M. Pawlak .

SZKOLNY FESTIWAL PIOSENKI KLAS I-III
Wspaniała zabawa pod hasłem „Szóstka śpiewa na szóstkę” 

odbyła się 2 maja w holu SP nr 6. Uczniowie z 18 klas rywali-
zowali na szkolnej scenie blisko dwie godziny. Uczestnicy Fe-
stiwalu zaprezentowali bardzo wysoki poziom przygotowania 
wokalnego a także ciekawe układy choreografi czne. 

KONSTYTUCJA 3 MAJA - APEL
2 maja spotkaliśmy się, aby uczcić dwieście dwudziestą pią-

tą rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. O tym ważnym wy-
darzeniu w krótkim montażu słowno-muzycznym przypomniały 
naszej społeczności szkolnej uczennice klasy 6a: Maja Czuba-
ła, Ewelina Krasnowska, Adrianna Ratajczak i Agnieszka Wal-
kowiak. Podczas uroczystego apelu nie zabrakło patriotycz-
nych wierszy i pieśni.

GMINNY KONKURS 
„ORTOGRAFICZNE POTYCZKI”

Klasy trzecie co roku uczestniczą w konkursie ortografi cznym. 

W „Szóstce” eliminacje do etapu gminnego odbyły się 22 
kwietnia. Dyktando pisały wszystkie dzieci klas trzecich. Dnia 
5.05.2016 odbył się Gminny Konkurs Ortografi czny „Ortogra-
fi czne Potyczki”. Uczniowie SP nr 6 spisali się znakomicie. 
Bartek Kurt zajął II miejsce, Michasia Kasperska III, a Karoli-
na Browarska VI. Nasi mistrzowie wrócili do szkoły z pięknymi 
dyplomami, nagrodami i uśmiechem na ustach!

Z MATMY? JESTEM DOBRY
6 maja odbył się w SP nr 6 etap szkolny II Gminnego Kon-

kursu Matematycznego „Z matmy? Jestem dobry”. Wzięło w 
nim udział 88 uczniów z klas IV, V i VI. Do etapu gminnego, 
który odbędzie się 9 czerwca w SP w Krzyżanowie, zakwalifi -
kowało się 19 uczniów. 

INEA CUP
We wtorek, 10 maja uczestniczyliśmy w turnieju powiatowym 

Inea Cup w Śremie. Uczniowie klasy VI c wygrali turniej i awan-
sowali do etapu rejonowego, który odbędzie się 31 maja. W 3 
meczach strzeliliśmy 24 bramki i straciliśmy zaledwie 1. Skład 
drużyny: F. Wilkowski, M. Wojciechowski, H. Osiewicz, M. Hy-
żyk, Sz. Kędziora, P. Rubach, M. Urbanek

RACHUNEK PAMIĘCIOWY
W piątek, 13 maja odbył się w „Szóstce” fi nał Powiatowego 

Konkursu Matematycznego „Rachunek pamięciowy”. W kon-
kursie wzięło udział 76 uczniów z klas III, IV, V i VI z 9 szkół 
powiatu śremskiego.

SUKCESY PŁYWAKÓW
14 maja w Kaliszu po raz X odbyły się Zawody Pływackie 

o Puchar Prezydenta Miasta. Wzięło w nich udział ok.280 za-
wodników z całej Polski. Startowali w trzech kategoriach wie-
kowych. Śrem reprezentowało 24 zawodników. Najlepiej za-
prezentowała się Paulina Jackowiak, która wywalczyła trzy 
medale (złoty i dwa brązowe). Srebrne medale zdobyła Wikto-
ria Tymecka i Jakub Czekała. Brąz - Bartosz Jabłoński, Albert 
Weber i Wiktoria Kasprzak oraz na czwartym miejscu znalazła 
się dwa razy Olga Foerster.

Równolegle do tych zawodów odbyły się Ogólnopolskie Za-
wody Pływackie „Hutnik” w Głogowie. Uczniowie z rocznika 
2004 (14 osób) również wywalczyli medale. Po dwa razy na 
podium stawała Natalia Sójka. Dwa razy brąz zdobyła Joanna 
Szałek. Srebro - Ksawery Owczarzak oraz brąz- Oskar Drozd. 
Dwa razy trzecie miejsce zajęła też sztafeta chłopców. Obie 
ekipy wywalczyły łącznie 15 medali. 

ZDROWIE NA 6
W poniedziałek, 16 maja po raz kolejny odbył się Szkolny 

Konkurs Zdrowotny dla klas drugich pod hasłem „Zdrowie na 
6”. Dzieci znakomicie poradziły sobie z zadaniami prezentu-
jąc bogatą wiedzę w zakresie ochrony zdrowia. Każdy uczest-
nik konkursu otrzymał dyplom oraz nagrodę ufundowaną przez 
Radę Rodziców.

POWIATOWY KONKURS 
CZYTANIA I SŁUCHANIA 

„Szóstka” była organizatorem Powiatowego Konkursu Czy-
tania i Słuchania w języku angielskim, który odbył się 16 maja. 
Wśród zwycięzców na podium znalazły się: Wiktoria Joachi-
miak z klasy VI d (II miejsce) oraz Andrea Fischer z klasy VI a 
(III miejsce). Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

 „MŁODY TŁUMACZ”
17 maja odbył się w „Szóstce” Szkolny Konkurs Języka An-

gielskiego dla klas V - „Młody Tłumacz”. Laureaci wzięli udział 
w etapie powiatowym konkursu w SP nr 4 w Śremie, w którym 
III miejsce zajęła Wiktoria Hołderna, a wyróżnienie otrzymała 
Maria Mikołajczak. 

BEZPIECZNY TYDZIEŃ
Po raz dziewiąty przeprowadziliśmy w naszej szkole „Bez-

pieczny Tydzień” pod patronatem Rady Programu Bezpieczne 
Miasto. Partnerami przedsięwzięcia byli: Komenda Powiatowa 
Policji oraz Straż Miejska w Śremie. W dniach: 9-13.05.2016 
uczniowie Szóstki uczestniczyli w konkursach, przedstawie-
niach, spotkaniach mających na celu zwiększenie bezpieczeń-
stwa w różnych sytuacjach życiowych oraz lekcjach, podczas 
których poruszano tematykę zachowań ryzykownych i prze-
ciwdziałania przemocy. 

ZABAWA W DETEKTYWA
W środę, 18 maja szkolną bibliotekę odwiedził dzielnicowy 

KPP w Śremie- pan Tomasz Kolański, który wziął udział w gło-
śnym czytaniu. Drugoklasiści poznali przygody detektywa Po-
zytywki bohatera serii książek Grzegorza Kasdepke i rozwią-
zywali detektywistyczne zagadki. Zaproszony gość opowie-
dział także o swojej trudnej pracy, a na zakończenie wspólne-
go spotkania wybrał najpiękniejsze prace dzieci, które przed-
stawiały portret pana dzielnicowego. Zwycięzcy zostali nagro-
dzeni książkami, a pan policjant otrzymał na pamiątkę wybra-
ną przez siebie własną podobiznę…

BEZPIECZNE WAKACJE 
19 maja uczniowie klas I - VI wzięli udział w prelekcji połączo-

nej ze szkoleniem nt. „Bezpieczne wakacje”. Informacje doty-
czące bezpiecznego zachowania nad wodą, telefonów alarmo-
wych i udzielania pierwszej pomocy przekazali ratownicy oraz 
instruktorzy ze Śremskiego Sportu. Prelegenci przestrzegali 
przed brawurą i nieodpowiedzialnym podejmowaniem decy-
zji podczas wchodzenia do wody oraz korzystania ze sprzętu 
wodnego. Przypomnieli najważniejsze zasady, których należy 
przestrzegać, aby uniknąć niebezpieczeństwa. 

WYDARZENIA PLANOWANE W CZERWCU:
1.06.2016 - Dzień Dziecka• 
9.06.2016 - udział w gminnym etapie konkursu • 
„Z matmy? Jestem dobry”
10.06.2016 - „Jak nie czytam, jak czytam”• 
- ustanawiamy rekord czytania w jednym momencie
24.06.2016 - Uroczyste zakończenie roku szkolnego • 
2015/16
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PAMIĘCI 
POMORDOWANYCH 

W KATYNIU
22 kwietnia nasza szkolna społecz-

ność uczciła pamięć pomordowanych 
w Katyniu. Uczniowie z klasy trzeciej 
oraz z koła historycznego przygoto-
wali montaż słowno-muzyczny.

VII POWIATOWY 
KONKURS „SŁAWNI 
WIELKOPOLANIE”

W dniu 27 kwietnia w Szkole Pod-
stawowej im. gen. Dezyderego Chła-
powskiego w Bodzyniewie odbył się 
VII Powiatowy konkurs historyczno-
plastyczny „Sławni Wielkopolanie” 
pod Patronatem Burmistrza Śremu. 
Zadaniem uczniów było napisanie 
ofi cjalnego listu do wydawnictwa, w 
którym uczestnicy konkursu musie-
li przekonać wydawcę do wydania 
książki dla dzieci o generale Dezy-
derym Chłapowskim. W części pla-
stycznej uczniowie musieli wykonać 
dowolną techniką ilustrację do książ-
ki o generale. W konkursie wzięło 
udział 14 uczniów z siedmiu szkół 
powiatu śremskiego. 

Zwycięzcy części pisemnej:
I miejsce: Maja Czubała - Szkoła 

Podstawowa nr 6 im. Braci Bar-
skich w Śremie

II miejsce: Kacper Binek - Szkoła 
Podstawowa im. Janusza Kuso-
cińskiego w Dolsku

I I I  miejsce:  Roksana Woź-
niak - Szkoła Podstawowej 
w Pyszącej im. Powstańców 
Wielkopolskich.

Zwycięzcy części plastycznej:
I miejsce: Ewelina Krasowska - 

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Bra-
ci Barskich w Śremie

II miejsce: Agata Wojciechowska - 
Szkoła Podstawowa im. Hymnu 
Narodowego w Brodnicy

III miejsce: Agata Kubska - Szko-
ła Podstawowa im. gen. De-
zyderego Chłapowskiego w 
Bodzyniewie

FESTIWAL ŚPIEWAK 
– PRZEDSZKOLAK

27 kwietnia dzieci z grupy Bie-
dronki i Pszczółki uczestniczyły w 
FESTIWALU ŚPIEWAK - PRZED-
SZKOLAK pod honorowym patrona-
tem Burmistrza Śremu. Nasze przed-
szkolaki miały okazję zaprezentować 
umiejętności wokalne.

DBAMY O ŚRODOWISKO
„Zbieraj baterie” to długofalowy 

ogólnopolski program edukacyjny 
dla szkół, w którym uczestniczymy 
od kilku miesięcy. Poprzez praktycz-
ne działania uczymy się przyjaznych 
środowisku naturalnemu postaw i na-
wyków. W krótkim czasie zebraliśmy 
około 70 kg baterii.

KONKURS 
RECYTATORSKI

28 kwietnia odbył się wiosenno-
letni konkurs recytatorski, w któ-
rym wzięło udział 19 uczniów naszej 
szkoły. Konkurs rozpoczął się wspól-
ną gimnastyką buzi i języka oraz dyk-
cji. Swoją obecnością zaszczyciła 
nas była aktorka warszawskich te-
atrów pani Irena Byszewska.

SZKOŁA 
WIELOPOKOLENIOWA

W wiosenne popołudnie 28 kwiet-
nia odbyło się w naszej szkole kolej-
ne spotkanie z cyklu „Szkoła wielo-
pokoleniowa.” Uczestnicy przygoto-
wywali kanapki. 

„PALIĆ, NIE PALIĆ 
– OTO JEST PYTANIE?”
28 kwietnia w siedzibie Klubu Re-

lax w Śremie odbyło się rozstrzygnię-
cie etapu powiatowego konkursu na 
projekt grafi czny pod hasłem „PA-
LIĆ, NIE PALIĆ – OTO JEST PYTA-
NIE?”. Uczeń naszej szkoły Filip Bil-
ski zajął III miejsce wśród uczniów 
klas V szkół podstawowych nasze-
go powiatu.

WIZYTA DUSZPASTERSKA 
29 kwietnia do naszej szkoły przy-

był szczególny gość - Jego Ekscelen-
cja Ksiądz Arcybiskup Stanisław Gą-
decki, Metropolita Poznański.

TURNIEJ PIŁKARSKI 
O PUCHAR MARIANA 

KONIECZNEGO
To był udany turniej piłkarski o pu-

char Mariana Koniecznego. Na 9 
zespołów ostatecznie zajęliśmy 5 
miejsce.

IX EDYCJA 
PRZEGLĄDU TAŃCA 

„ROZTAŃCZONE 
PRZEDSZKOLAKI”

11 maja w Klubie Relax odbyła się 

IX edycja Przeglądu Tańca „Roztań-
czone Przedszkolaki”. W imprezie 
udział wzięły również nasze dzieci z 
grupy Pszczółki.

ŚRODY 
LEKKOATLETYCZNE

11 i 18 maja w godzinach popo-
łudniowych ekipa niezniszczalnych 
żółto-czarnych, czyli reprezentacja 
szkoły w Bodzyniewie wzięła udział 
w zawodach lekkoatletycznych z cy-
klu środy lekkoatletyczne.

SZKOLNY KONKURS 
PRZYRODNICZY

9 maja uczniowie drugiego etapu 
edukacyjnego uczestniczyli w szkol-
nym konkursie „Polska moja ojczy-
zna” - znajomość mapy.

TYDZIEŃ BIBLIOTEK
W dniach 9 - 13 maja obchodzili-

śmy Tydzień Bibliotek. Z tej okazji na 
długich przerwach nauczyciele czyta-
li dzieciom bajki. Pojawił się też regał 
na ksiązki, z którego można wypoży-
czać lektury. Całość zakończona była 
apelem przybliżającym postać Hen-
ryka Sienkiewicza.

FESTIWAL PIOSENKI 
WIOSENNO-LETNIEJ

20 maja odbył się w naszej szkole 
festiwal piosenki. Wzięły w nim udział 
dzieci z oddziałów przedszkolnych i 
klas I-III.

DZIECIŃSTWO 
BEZ PRÓCHNICY

W naszej szkole w maju i czerw-
cu realizowany jest program Dzie-
ciństwo bez próchnicy, który ma na-
uczyć dzieci podstawowych zasad 
pielęgnacji jamy ustnej.

Agnieszka Kwiręg 

DZIEŃ RODZINY
Rada Rodziców z naszej szkoły przy współpracy z dyrekcją szkoły i 

nauczycielami przygotowuje piknik rodzinny, który odbędzie się 4 czerw-
ca. Jego celem jest integracja nauczycieli, dzieci i rodziców oraz wspól-
na dobra zabawa.

GMINNY PRZEGLĄD TEATRZYKÓW SZKOLNYCH
W tym roku zapraszamy na przegląd teatrzyków 10 czerwca. Swoje 

umiejętności zaprezentują uczniowie z 7 szkół. 

DNI TURYSTYKI 15 - 16 CZERWCA
Kasy IV-VI – Warszawa • 
Klasa I – Poznań• 
Klasy II i III – Dymaczewo Stare (pracownia piekarska i wikliniarska) • 
Przedszkolaki – Park Miejski w Śremie• 

WKRÓTCE CZEKA NAS
Sławni Wielkopolanie 

Wizyta abp. Gądeckiego 

Festiwal Śpiewak - Przedszkolak 

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. GEN. DEZYDEREGO CHŁAPOWSKIEGO W BODZYNIEWIE
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„BAWMY SIĘ Z DZIEĆMI 
W TEATR…”

„Branie napełnia ręce, a dawanie serce”- 
to motto, które od lat przyświeca działalności 
Przedszkola „Janek Wędrowniczek”, ucząc 
dzieci empatii i właściwych relacji międzyludz-
kich. Dnia 10 maja dzieci wystąpiły w monta-
żu teatralno- tanecznym, dla grona emerytów 
i rencistów zgromadzonych na spotkaniu w 
Klubie Relax.. Tym razem przedszkolacy mie-
li okazję podczas zabaw w teatr wcielić się w 
postaci z bajki „ O Czerwonym Kapturku”. Naj-
więcej jednak emocji dostarczył małym akto-
rom występ, przed publicznością przedszkol-
ną, który odbył się 13 maja.

ROZTAŃCZONE 
PRZEDSZKOLAKI

W dniu 11 maja 2016 r. w sali widowisko-
wej Klubu Relax w Śremie odbyła się IX Edy-
cja Gminnego Przeglądu Tańca „Roztańczone 
Przedszkolaki”. Dzieci z naszego przedszko-
la zaprezentowały układ do piosenki „Pamięć’’ 
z musicalu „Koty”. Nagrodą dla małych wyko-
nawców były gorące brawa, upominki ufundo-
wane przez Burmistrza Śremu Adama Lewan-
dowskiego oraz pamiątkowe statuetki, których 
sponsorem był Klub Relax. 

FUNDACJA MBANK
W Przedszkolu nr 7 „Janka Wędrownicz-

ka” w Śremie od 1 lutego do 30 kwietnia 2016 
roku był realizowany projekt „Matematyczny 
świat poznaję i dzięki temu mądrym się sta-
ję’’ dofi nansowany przez Fundację mBanku. 
Jego celem jest inspirowanie dzieci do zaba-
wy matematyką. Dzięki otrzymaniu dotacji z 
Fundacji mBanku na realizację projektu zaku-
piono dodatkowo pomoce dydaktyczne i wiele 
atrakcyjnych gier  do zajęć z zakresu eduka-
cji matematycznej.  W projekcie uczestniczy-
ły wszystkie grupy przedszkolne. Swoim wy-
chowankom placówka zaproponowała m. in. 
konkurs plastyczny „Czarodziejskie fi gury’’, 
zabawy i gry matematyczne z rodzicami oraz 
bloki tematyczne: „Matematyka w kuchni’’, „ 
Matematyka ukryta w bajkach i literaturze dla 
dzieci’’, „ Matematyka na ulicy’’. Przedszkole 
zamierza kontynuować podjęte działania, aby 
zapewnić swoim podopiecznym szansę osią-
gnięcia sukcesów w szkole.

ŚREMSONG
16 maja przedszkolaki wzięły udział w XXV 

Ogólnopolskim Przeglądzie Piosenki Religij-
nej Śremsong-2016. Dzieci zaśpiewały pio-
senkę pt. „Jezu, ufam Tobie”. Przedszkola-
ki otrzymały dyplomy oraz podziękowania 
za udział.

DZIEŃ KOSMOSU
21 maja przypada Dzień Kosmosu. Ob-

chodziliśmy ten dzień wcześniej, bo 20 maja. 
Tego dnia dzieci wzbogaciły swoją wiedzę na 
temat Wszechświata, poznały planety nasze-
go Układu Słonecznego, dowiedziały się co 
to jest Droga Mleczna oraz poznały pojazdy 
umożliwiające podróże w kosmos. Było dużo 
zabaw ruchowych i sprawnościowych, a tak-
że wymyślaliśmy i rozmawialiśmy w języku 
kosmitów, a przy tym było bardzo dużo śmie-
chu i radości.

WIZYTA EMERYTÓW
30 maja gościliśmy w naszym przedszko-

lu Emerytów z Klubu Relax, którzy przeczy-
tali dzieciom bajki.

Marta Adamczak 

WYDARZENIA W CZERWCU:

DZIEŃ DZIECKA
1 czerwca jest to wyjątkowy dzień. Z tej 

okazji, dzieci z naszego przedszkola cze-
ka wiele atrakcji i niespodzianek. Przed-
szkolaki wybiorą się wraz rodzicami na 
wycieczkę do Gajówki, do poznańskiego 
ZOO, do kina oraz będą brać udział w za-
wodach sportowych.

FESTYN RODZINNY
3 czerwca o godzinie 16.00 w naszym 

przedszkolu odbędzie się festyn rodzin-
ny pod hasłem „Sport to zdrowie”. Na fe-
stynie czekać na nas będzie wiele atrakcji 
i niespodzianek, nie zabraknie smacznej 
kiełbaski z grilla, a także przejażdżki kon-
nej i pokazów sportowych. Ponadto zapla-
nowane są tańce, konkursy oraz zabawy 
na trampolinie i zamku dmuchanym. Ser-
decznie zapraszamy wszystkich sympaty-
ków naszego przedszkola.

Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 
„Mali Przyrodnicy” wzięło udział w III edycji 

konkursu „Radosne przedszkole”. Celem kon-
kursu było udoskonalanie i usprawnianie proce-
su dydaktycznego oraz wszechstronny rozwój 
dzieci. Od września 2015 do marca 2016 wyko-
nywaliśmy zadania przewidziane regulaminem. 
Sukcesem naszego przedszkola jest zdobycie 
tytułu RADOSNE PRZEDSZKOLE, przyznane-
go przez Studium Prawa Europejskiego.

10 maja w odbyły się zajęcia grup wsparcia 
dla dzieci niepełnosprawnych. Tematem była 
„Wiosenna Łąka”.

10 maja nasza grupa Motylki wzięła udział w 
IX Edycji Przeglądu Tańca w Klubie Relax.

12 maja - zajęcia badawcze na wiosennej 
łące odbyła grupa Żabki. Przedszkolaki z lu-
pami poszukiwały małych mieszkańców łąki: 
mrówek, pająków, motyli, muszek… Było 
bardzo ciepło, wesoło, a przede wszystkim 
ciekawie...

13 maja - rozpoczął się cykl zajęć otwartych 
z języka angielskiego (grupa Żabki).

13 maja - w ramach współpracy ze Szkołą 
Podstawową nr 6 w Śremie, wystąpiły dzieci z 
kółka teatralnego z przedstawieniem słowno- 
muzycznym J. Tuwima „Rzepka”.

16 maja rozpoczął się XXV Ogólnopolski 
Przegląd Piosenki Religijnej Śremsong .

Dzieci z naszego przedszkola wzięły udział 
w pierwszym dniu przeglądu, który inauguro-
wał trwający do soboty przegląd. Anastazja, Ali-
cja, Eliza, Kacper i Daniel zaśpiewali piosenkę 
Magdy Anioł pt. „Anioł Stróż”. Gratulujemy na-
szym dzieciom występu!

18 maja - w grupie Żabki odbyła się uroczy-
stość z Okazji Dnia Mamy i Taty.

 Piękny występ, uśmiechy na twarzach, miła 
atmosfera ...było po prostu Suuuper!

18 maja przeprowadzone zostały zajęcia 
adaptacyjne dla dzieci nowoprzyjętych z przy-
szłą nauczycielką grupy.

18 maja dzieci z grupy Biedronek były z wi-
zytą w bibliotece. Chętnie wysłuchały czytanej 

przez panią książki pt: „Mama Mu”, zrobiły do 
niej ilustracje. Zajęcia w bibliotece oswajają 
dzieci z tym miejscem i zachęcają do korzy-
stania z książek.

19 maja odbyła się uroczystość z okazji Dnia 
Mamy i Taty, dzieci w przebraniach bajkowych 
bohaterów pięknie wystąpiły przed swoimi ro-
dzicami (grupa Biedronek).

CZERWIEC
Miesiąc czerwiec zaczynamy Dniem 

Dziecka, będziemy go obchodzić w naszym 
przedszkolu w grupach, dzieci dostaną upo-
minki, będą konkursy, zabawy i zdrowe owo-
cowe oraz warzywne przekąski.

10 czerwca zaplanowane są zajęcia 
w Bibliotece Publicznej w Śremie (grupa 
Motylki).

11 czerwca - dzieci z grupy Motylki zapre-
zentują się na Dniach Śremu w godz. 15-16 
z tańcem do Musicalu Grease. 

Przedszkole MALI PRZYRODNICY za-
prasza wszystkich zainteresowanych na Fe-
styn Rodzinny, który odbędzie się 15 czerw-
ca od godz. 15.30-18.00. Zapewniamy wie-
le atrakcji!

WYCIECZKI:
Leśniczówka w Łęknie - • 2 czerwca (gru-
pa Pszczółki i Motylki)
Gajówka w Zbrudzewie - • 6 czerwca (gru-
pa Żabki)
Park Rozrywki NENUFAR w Kościanie - • 9 
czerwca (grupa Biedronek i Pszczółek), 
13 czerwca (grupa Wiewiórek) 
Stadnina koni w Młodzikowie•  - 13 czerw-
ca (grupa Jeżyki)

PRZEDSZKOLE NR 7
„JANKA WĘDROWNICZKA” W ŚREMIE

PRZEDSZKOLE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 5
MALI PRZYRODNICY W ŚREMIE


