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Klub  
Żeglarski 
„Odlewnik” 
zainaugurował 
47 sezon żeglarski 
w Śremie
Około 100 osób  
wzięło udział 
w kolejnej edycji 
Promocji Młodych 
Talentów
Towarzystwo  
Pomocy 
Potrzebującym 
im. Św. Brata 
Alberta „Nadzieja” 
obchodziło 
25-lecie 
240 seniorów  
wzięło udział 
w III Senioriadzie

4 czerwca  
w śremskim 
muzeum odbyła się 
„Noc w muzeum”
Biblioteka  
Publiczna 
w Śremie zaprasza 
na zajęcia pod 
hasłem „Afryka 
dzika oczami 
Sienkiewicza”
W lipcu i sierpniu  
zaprezentowane 
zostanie plenerowe 
widowisko pod 
hasłem „Chrzest 
Polski 996”
17 września  
odbędzie się 
w Śremie Folklor 
Fusion Festiwal
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Klub powstał 8 stycznia 1969 roku 
przy Odlewni Żeliwa w Śremie. 

Zadaniem statutowym Klubu jest 
uprawianie sportu i turystyki żeglar-
skiej, krzewienie wiedzy żeglarskiej 
oraz popularyzowanie żeglarstwa w 
społeczeństwie, szczególnie wśród 
młodzieży.

Siedzibę Klubu stanowi przystań 
żeglarska zlokalizowana na północ-
no-wschodnim brzegu Jeziora Grzy-
misławskiego przy ulicy Jeziornej 6. 
Wyposażona jest ona w trzy pomo-
sty cumowniczo-manewrowe, dwa 
hangary do przechowywania sprzę-
tu pływającego. W posiadaniu Klubu 
znajduje się jacht pełnomorski klasy 
Carter - s/y „HIPOLIT”, zmontowany 
samodzielnie przez członków Klu-
bu i wodowany w 1984 roku, DZ-ta 
kecz szkoleniowo-rekreacyjny, czte-
ry śródlądowe jachty kabinowe, pięć 
omeg, pięć optymistów. Na klubowej 
przystani cumuje tez blisko czter-
dzieści jachtów prywatnych człon-
ków klubu.

Potencjał umiejętności żeglar-
skich członków Klubu oraz posiada-
ny sprzęt pozwala na organizowa-
nie pełnomorskich rejsów po Bałty-
ku i Adriatyku oraz śródlądowych po 
Pojezierzu Mazurskim, Drawskim, 
Iławskim. Każdego roku z tej for-
my żeglarstwa korzysta kilkadzie-
siąt osób. W kronikach Klubu zano-
towano w roku 1986 rejs s/y „HIPO-
LIT” na Wyspy Zielonego Przylądka 
i Wyspy Kanaryjskie, a w roku 1987 
przejście tegoż jachtu z Adriatyku 
przez rzeki Francji i Niemiec na Bał-
tyk. Nasz Hipolit odwiedził też dwu-
krotnie Islandię, wyspy Brytyjskie, 
Kanał Gota oraz porty wszystkich 
krajów nadbałtyckich.

Członkowie Klubu pływają po mo-
rzach i oceanach całego świata: 
Przemysław Giel opłynął kilkakrotnie 
Przylądek Horn, Edward Nowakow-
ski przepłynął na swoim jachcie Atlan-
tyk, a dziś żegluje po morzach Egej-
skim, Śródziemnym, Adriatyckim. 

Natomiast w latach 2013-2015 Ja-
nusz Tywoniuk, na swoim jachcie s/y 
Stefani, opłynął kulę ziemską.

Sportowe ambicje członków Klu-
bu realizowane są poprzez, organi-
zowane corocznie na Jeziorze Grzy-
misławskim, regaty:

jachtów kabinowych • 
w klasie „Open” z formułą 
przeliczeniową,
Morsów i Sasanek,• 
w klasie Omega,• 
o Błękitną Wstęgę Jeziora Grzy-• 
misławskiego w klasie „Open”.

Atrakcyjne imprezy organizowa-
ne na terenie Klubu w postaci: uro-
czystości Otwarcia i Zakończenia 
Sezonu Żeglarskiego, uroczystości 
nadania imienia nowym jednostkom 
pływającym, Dni Otwarte Przystani 
Klubowej czy Obchody Rocznicowe 

Klubu, weszły na trwałe do świado-
mości mieszkańców Śremu i sta-
nowią bogaty przyczynek jego re-
gionalnych tradycji. Coraz większa 
ilość białych żagli pojawiająca się 
na Jeziorze Grzymisławskim stanowi 
wspaniałą wizytówkę sportową i tury-
styczną Śremu, dodając mu atrakcyj-
ności i kolorytu. Kilka lat z rzędu Klub 
był współorganizatorem Motorowod-
nych Mistrzostw Świata i Europy na 
jeziorze Grzymisławskim.

Oferta Klubu Żeglarskiego 
„ODLEWNIK” Śrem:

Dni Otwarte Przystani Klu-• 
bowej połączone z żeglowa-
niem Gości Klubu po Jeziorze 
Grzymisławskim,
uczestnictwo w kursach na stop-• 
nie żeglarza i jachtowego sterni-
ka morskiego,

czarterowanie jachtów na rejsy • 
morskie i mazurskie,
członkostwo w Klubie Żeglarskim • 
„ODLEWNIK” Śrem.

Bardzo serdecznie zapraszamy na 
nasze imprezy klubowe!

Zarząd Klubu 

KLUB ŻEGLARSKI „ODLEWNIK”
23 kwietnia 2016 roku Klub Żeglarski „ODLEWNIK zainaugurował 47 sezon żeglarski w Śremie.

Rozpoczęcie Sezonu  
Żeglarskiego 2016

Motorowodne Mistrzostwa Świata na Jeziorze Grzymisławskim 

Regaty w klasie Omega 

 
Przystań żeglarska zlokalizowana na północno-wschodnim brzegu 

Jeziora Grzymisławskiego przy ulicy Jeziornej 6 w Śremie - widok z lotu ptaka

WIELKOPOLSKI ZWIĄZEK INWALIDÓW NARZĄDU RUCHU

PROMOCJA MŁODYCH TALENTÓW 
pod patronatem Starosty Śremskiego
W poniedziałek, 20 czerwca 

2016 r. o godz. 10:00 w sali 
restauracji Relax w Śremie odby-
ła się XVII edycja „Promocji Mło-
dych Talentów”, na którą zostało 
zgłoszonych przez prawie wszyst-
kie szkoły z powiatu śremskie-
go 31 najzdolniejszych uczniów 
wraz z rodzicami. Organizatorami 
byli: Towarzystwo Miłośników Zie-
mi Śremskiej i Poradnia Psycholo-
giczno-Pedagogiczna w Śremie, a 
Patronat, jak zawsze, objął Staro-
sta Śremski. 

Uroczystość, w której uczestni-
czyło około 100 osób, swą obecno-
ścią zaszczycili: Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu 
i Promocji Powiatu – Wioleta Jastrząbek, wiceburmistrz Bar-
tosz Żeleźny, inspektor ds. oświaty Gminy Książ Wlkp. – Aga-
ta Weiss-Nowak, kierownik Referatu Spraw Obywatelskich UM 
w Dolsku – Mirella Godawa, wójt Gminy Brodnica – Marek Pa-
kowski, przedstawiciele Poradni Psychologiczno-Pedagogicz-
nej w Śremie z dyrektor Aleksandrą Ruduchą oraz członkowie 
TMZŚ z prezesem Jerzym Naskrętem na czele.

Do tej pory, w ciągu XVII edycji, zostało docenionych i przed-
stawionych szerszemu społeczeństwu 573 młodych ludzi, któ-
rzy osiągnęli ogromne sukcesy w nauce, sporcie lub dziedzi-
nach artystycznych. 

Podczas każdej edycji główną jej część poprzedza spotka-
nie z ciekawym człowiekiem, z kimś kto odniósł już jakieś suk-
cesy. Zapraszamy ludzi, którzy prezentują swe pasje i zachę-
cają uczniów, aby pielęgnowali i rozwijali swe zdolności i zain-
teresowania, a kiedyś na pewno osiągną prawdziwe sukcesy. 
Gościliśmy już pary taneczne, zdolnych muzyków, rzeźbiarzy, 
malarzy. W ostatnich latach zaproszenie przyjęły młode śre-
mianki, które zaprezentowały swe zdolności wokalne: Julia 
Bartkowiak i Roxana Tutaj oraz pisarka Olga Rudnicka, która 
podzieliła się z młodzieżą swoimi doświadczeniami pisarskimi 
i być może któregoś z młodych talentów zachęciła do rozwi-
jania zdolności i zainteresowań pisarskich. W tym roku mieli-
śmy przyjemność gościć Filipa Pijackiego, ucznia II klasy LO w 
Śremie, świetnego wokalistę. Przedstawiono największe osią-
gnięcia Filipa, a potem on sam opowiedział jak odkryty został 
jego talent, kto mu pomagał w rozwijaniu zdolności, cały czas 
podkreślając, jak ważny jest upór w dążeniu do celu. Zachęcił 
młodych ludzi, aby pracowali nad sobą, swoim talentem, nie 
osiadali na laurach, mieli jasny cel i dążyli do jego realizacji. 
Swoje przemyślane wypowiedzi przeplatał śpiewając utwory 
różnego gatunku. Jego wystąpienie uświetniło całą uroczy-
stość. Główną częścią spotkania była prezentacja osiągnięć 
każdego z wyróżnionych uczniów. Przy kawie, herbacie i słod-
kim poczęstunku dokonały tego panie z PPP: Aurelia Binkow-
ska i Laura Litkowska-Mały. W tym roku, wśród wyróżnionej 
młodzieży, znaleźli się m. in. uczniowie z talentami sportowy-
mi, uzdolnieni matematycznie, chemicznie, polonistycznie i hi-
storycznie oraz biorący udział w licznych konkursach muzycz-
nych, plastycznych i recytatorskich.

Dyplomy, nagrody książkowe i drobne upominki rze-
czowe uczniom oraz listy gratulacyjne rodzicom wręcza-
li przedstawiciele władz powiatu i poszczególnych gmin oraz 
organizatorzy.

Goście, którzy zabrali głos gratulowali uczniom nie tylko ta-
lentu, ale przede wszystkim wytrwałości w jego rozwijaniu, zaś 
rodzicom dziękowali za pomoc jakiej udzielają swoim dzieciom 
w realizacji ich dążeń.

Na zakończenie spotkania niektórzy zaprezentowali swoje 
uzdolnienia. Z recytacją swojego wiersza wystąpiła Zosia Ło-
wicka z SP w Nochowie, Maciej Skorupski z ZSR w Grzybnie 
zagrał na saksofonie, a Martynka Schutz z II klasy SP w Iłów-
cu zaśpiewała piękną piosenkę.

Kończąc spotkanie, prowadząca, w imieniu organizatorów, 
serdecznie podziękowała za przybycie nagrodzonym uczniom 
i ich rodzicom, patronowi uroczystości oraz wszystkim zapro-
szonym gościom życząc im wspaniałych wakacji.

Wiesława Grobelna 

„Talent jest darem uniwersalnym, 
ale potrzeba wielkiej odwagi, żeby go wykorzystać. 

Nie bój się być najlepszy”.
Paulo Coelho

(motto z listu gratulacyjnego)

Siedemnastego 
czerwca 

członkowie 
Wielkopolskiego 
Związku Inwalidów 
Narządu Ruchu 
Koło Śrem udali się 
na wycieczkę do 
Skansenu Miniatur 
w Pobiedziskach 
i do Lednicy. 
Mimo niełaskawej 
aury udało nam 
się zrealizować 
program.

Maria Pękala 

WYCIECZKA DO SKANSENU 

W okresie wakacyjnym, w lipcu i sierp-
niu pełnimy dyżury w każdą środę 

od godz. 15:30 do 17:00, zapraszamy po 
informację, pomoc, literaturę.

Ostatnie wydarzenia, w których bra-
łyśmy udział:

festyn z okazji Dnia Dziecka zorgani-• 
zowany przez Jasny Horyzont
spotkanie w zakresie profi laktyki raka • 
piersi z rodzicami przedszkola Mali 
Bohaterowie
IX Powiatowe Forum Wymia-• 
ny Doświadczeń Organizac j i 

Pozarządowych pn. „Ty i Ja = My” 
druga edycja akcji „Uzależnia mnie • 
tylko sport”- stoisko informacyjne 

W najbliższym czasie:
* realizujemy projekt finansowany 

przez Starostwo Powiatowe w Śre-
mie – Ruch dla zdrowia w okre-
sie od marca do listopada (masaże i 
gimnastyka) 

* na zaproszenie Amazonek z Kościa-
na 25.06. br. weźmiemy udział w spły-
wie kajakowym po Kościanie 

* 3 osobowa drużyna będzie reprezen-
towała nasze towarzystwo na Ogól-
nopolskiej Spartakiadzie Amazo-
nek w Poznaniu (MALTA) w dniach 
30.06.-3.07.2016r. Spartakiada or-
ganizowana jest przez Federację 

Amazonek w Polsce połączona z 
XXV leciem Poznańskiego Towarzy-
stwa Amazonek. Zapraszamy do do-
pingu naszych zawodniczek. 

* w dniach od 17-22 lipca dwie ama-
zonki uczestniczyć będą w trekkingu 
górskim w Gierałtowie. Organizator - 
Federacja Amazonek w Polsce

* w dniu dniach 30.09-2.10.2016 or-
ganizujemy wyjazd na Ogólnopolską 
Pielgrzymkę Amazonek do Często-
chowy. Zapisy tel. 664 201 264

Po przerwie wakacyjnej spotkania ogól-
ne w dniu 7 września br. godz.16:00

Kontakt: tel. 791 597 909, e-mail: ra-
tajczakala@gmail.com, FB/ Towarzy-
stwo Śremskich Amazonek

Aleksandra Ratajczak 

TOWARZYSTWO ŚREMSKICH AMAZONEK

WYCIECZKA NA LEDNICĘ I DO SKANSENU    
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III ŚREMSKA 
SENIORIADA

Dnia 13 czerwca Towarzystwo Pomocy Potrzebującym im. 
Św. Brata Alberta „Nadzieja” w Śremie oraz Klub „Relax” 

SM w Śremie, nie bojąc się przesądów, zorganizowali III Śrem-
ską Senioriadę, w której udział wzięło 240 seniorów ze Śremu, 
Mechlina, Dolska i Manieczek. 

Plany nieco pokrzyżował deszcz i nie można było przepro-
wadzić konkurencji sportowych, aby nie narażać uczestników 
na kontuzje. W związku z tym, zaplanowano część sportową 
przeprowadzić w drugiej połowie września w Parku Odlewni-
ków i tam zakończyć ofi cjalnie trzecią edycję Śremskiej Senio-
riady, honorując wszystkich sportowców odpowiednio meda-
lami, statuetkami i pucharem przechodnim dla najlepszej dru-
żyny 2016 roku. Natomiast w Żurawcu odbyła się część kul-
turalna i zabawowa. Na scenie w budynku Gościńca prezen-
towały się chóry, wpierw osobno, a następnie połączono siły i 
wszyscy uczestnicy wspólnie śpiewali znane i lubiane piosen-
ki, były także występy indywidualne. 

Po ustaniu opadów impreza przeniosła się ponownie w ple-
ner, gdzie wszyscy seniorzy mogli do woli pląsać w takt muzyki 
z czasów swojej młodości. W międzyczasie wszyscy korzystali 
także z poczęstunku. Seniorów na imprezę do Gościńca Żura-
wiec przewieziono autokarami i po jej zakończeniu wszystkich 
odwieziono do Śremu, choć część miała ochotę na dalsze plą-
sy. W sprawnej organizacji pomagali wolontariusze z Zespo-
łu Szkół Technicznych w Śremie pod kierunkiem koordynato-
ra Pani Małgorzaty Ławniczak. 

Impreza dofi nansowana była ze środków gminy Śrem i Po-
wiatu Śremskiego i przebiegała pod patronatem Marszałka Wo-
jewództwa Wielkopolskiego Pana Marka Woźniaka, Prezesa 
Polskiego Komitetu Olimpijskiego Andrzeja Kraśnickiego, Sta-
rosty Powiatu Śremskiego Pana Zenona Jahnsa, Burmistrza 
Śremu Pana Adama Lewandowskiego.

Stowarzyszenie przygotowuje się 
także do corocznego obozu sporto-
wo-rekreacyjnego, który odbędzie się 
od 6 do 19 sierpnia w Mrzeżynie. Zo-
stało jeszcze kilka miejsc, osoby zain-
teresowane mogą kontaktować się pod nr tel. 600 544 779. 

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

  ORGANIZACJE MUZEUM ŚREMSKIE  

NOC W MUZEUM 2016

Maj i czerwiec to pracowite 
miesiące dla Stowarzy-

szenia Miłośników Sztuk Wal-
ki LEO. Dwudziestego pierw-
szego maja Kamil Duszyński 
zajął trzecie miejsce podczas 
BJJ Challenge. Stowarzysze-
nie często przygotowywało 
także pokazy podczas róż-
nych imprez i wydarzeń. 22 
maja sportowcy wzięli udział 
w pikniku parafialnym przy 
Parafi i Bł. M. Kozala w Śre-
mie, 29 maja w charytatyw-
nym festynie z okazji Dnia 
Dziecka organizowanym z 
myślą o podopiecznych Sto-
warzyszenia Jasny Horyzont. 
Natomiast 5 czerwca zawod-
nicy zaprezentowali się pod-
czas pikniku w Książu Wiel-
kopolskim. 18 czerwca Sto-
warzyszenie zorganizowało 
Wielkopolski Turniej w BJJ 
dla dzieci i młodzieży o Pu-
char Starosty Śremskiego. 

– Chcielibyśmy podzięko-
wać Starostwu Powiatowe-
mu w Śremie, fi rmie Fresh-
group, wolontariuszom oraz 
rodzicom za pomoc w przy-
gotowaniu turnieju – mówią 
organizatorzy. 

Osiemnastego czerwca 
czterech zawodników otrzy-
mało nominacje na wyższe 
stopnie Brazylijskiego Jiu Jitsu 
i zostało posiadaczami niebie-
skich pasów. Pierwszego lip-
ca zawodnicy ze Szkoły Wal-
ki LEO wezmą udział w pik-
niku przy ulicy Nadbrzeżnej. 

SZKOŁA WALKI LEO

W miniony piątek 17 czerwca 2016 r. 
Towarzystwo Pomocy Potrzebują-

cym im. Św. Brata Alberta „Nadzieja” w 
Śremie obchodziło 25 lat swojej działal-
ności. Obchody rozpoczęły się o godz. 
12:00 mszą św. w śremskiej Farze. W 
koncelebrowanej mszy udział wzięli pro-
boszcz parafi i farnej, dziekan dekana-
tu śremskiego, ks. prałat Marian Bruc-
ki i proboszcz parafi i pw. NSJ w Śremie, 
ks. kanonik Ryszard Adamczak. Oprawę 
mszy zapewnił Chór „Moniuszko” prowa-
dzony przez dyrygenta Leszka Wawrzy-
nowicza. W pozostałych częściach mszy 
św. aktywnie uczestniczyli członkowie To-
warzystwa. Na zakończenie nabożeń-
stwa członkowie Zarządu podzielili się 
z uczestnikami dużym bochnem chleba. 
Po uroczystościach w kościele gości za-
proszono do sali Cechu Rzemiosł Róż-
nych w Śremie. Tam, po powitaniu gości 
przez prezes Towarzystwa panią Krysty-
nę Szymańską, zaprezentowano krótki 
fi lm obrazujący 25 letnią działalność or-
ganizacji. Następnie ośmiu członkom To-
warzystwa, pracującym od początku jego 
powstania, gratulacje i podziękowania 
złożyli Starosta Powiatu Śremskiego pan 
Zenon Jahns , Burmistrz Śremu, w oso-
bie pana Bartosza Żeleźnego, który prze-
kazał także gratulacje od Marszałka Wo-
jewództwa Wielkopolskiego pana Marka 
Woźniaka. Były także podziękowania dla 

bardzo aktywnych wolontariuszy, człon-
ków Towarzystwa, a także dla Zarządu. 
Po części ofi cjalnej obchody uświetni-
ły występy młodzieży ze Studia Melody, 
chóru działającego przy Towarzystwie i 
solistki, członka grupy RON, na zakoń-
czenie części artystycznej wystąpił Jerzy 
Kondras ze specjalnie napisaną bajką pt. 
„ALBERCIAKI”. 

Relację z obchodów 25 lecia Towarzy-
stwa będzie można zobaczyć w czwar-
tek 30 czerwca w programie telewizyj-
nym „Senior TV”. Zapraszamy do jego 
oglądania. 

Wszystkim życzliwym osobom składa-
jącym życzenia z okazji naszego jubile-
uszy serdecznie dziękujemy. 

Krystyna Szymańska  

25 lat Towarzystwa Pomocy Potrzebującym 
im. Św. Brata Alberta „Nadzieja” w Śremie
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Zakończenie Literackich Poranków Malucha
 

Goście z Bergen i Świdnika  

Nagrodzeni w konkursie plastycznym (część laureatów)  
 Planszówkowy fl ash mob w parku  

Spotkanie z pisarką Martą Fox  Spotkanie wolontariuszy  Noc planszówek (seniorzy)  

Projekcja fi lmu w mediatece Młodzi łowcy przygód – Martyna Haberland i Bartosz Klimczuk 
 Gościliśmy koleżanki bibliotekarki z powiatu słupeckiego 

 

DZIAŁO SIĘ W BIBLIOTECE
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WYDAWCA I ADRES REDAKCJI:
Biblioteka Publiczna im. H. Święcickiego
ul. Grunwaldzka 10, 63-100 Śrem

KONTAKT: redakcja@biblioteka.srem.pl

Jerzy Kondras (redaktor naczelny), tel. 668 605 309
Zuzanna Tomczyk (redaktor prowadząca), tel. 607 141 496
Karol Kowalski (opracowanie grafi czne PRE-press)
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ul. Grunwaldzka 10, 63-100 Śrem

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

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

sobota 9:00-13:00

 WAKACJE W BIBLIOTECE 
W lipcu i sierpniu biblioteka czynna: poniedziałek  11:00-15:00; wtorek 10:00-19:00; środa, czwartek, piątek 10:00-16:00
                  sobota (2 lipca, 6 sierpnia)  9:00-13:00

LIPIEC
Data (lipiec) godzina Zajęcie/impreza wiek miejsce

(pon. - pt.) 10:00-13:00 BAJKOWA wędrówka po PLANSZY 
(gra planszowa gigant) 4-8 ogród biblioteki

(pon. -  pt.) 11:00-13:00 ZAJĘCIA KOMPUTEROWE 8+ pracownia 
komputer.

4, 11, 18, 25
(poniedziałki) 10:00 FILMOWE PORANKI dla dzieci 3+ mediateka

5, 12, 19, 26 (wtorki) 9:00 Turniej FIFA (X-box) 6+ mediateka
6, 13, 20, 27 (środy) 9:00 FORZA MOTORSPORT (X-box) 6+ mediateka

(środy) 12:00-14:00 ŚREM - moje miasto (zagadki) 8+ czytelnia

6 (środa) 10:00 „SZALENI NAUKOWCY” 
- spektakl TEATRU WARIATE (10 zł) 4+ ogród biblioteki

11, 12, 13, 14,15 (pon.-pt.) 12:00-14:00 Zapraszamy na safari. 
AFRYKA DZIKA OCZAMI SIENKIEWICZA 9+ mediateka/ogród

12 i 26 (wtorki) 10:00 BOOK Szpan - rozmowy o książkach 12+ oddział młodz.
13 (środa) 11:00 MALOWANIE SZRONEM (12 zł/os) 6+ dor. oddział młodz.

18, 19, 20,21,22
(pon. – pt.) 10:00-14:00 Półkolonie z ROBOTAMI (250 zł/os. za 20 godzin) 6+ sala animacji

SIERPIEŃ
Data (sierpień) godzina Zajęcie/impreza wiek miejsce

1, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25, 29 (pon. i czw.) 10:00 FILMOWE PORANKI dla dzieci 3+ mediateka

(pon. -  pt.) 11:00-13:00 ZAJĘCIA KOMPUTEROWE  8+ pracownia 
komputer.

2, 9, 16, 23, 30 (wtorki) 9:00 Turniej FIFA (X-box) 6+ mediateka
3, 10, 17, 24, 31 (środy) 9:00 FORZA MOTORSPORT (X-box) 6+ mediateka

(środy) 12:00-14:00 ŚREM – moje miasto (zagadki) 8+ czytelnia

3 (środa) 10:00 „SCOOBY DOO na tropie Duszka 
Leniuszka” (Teatr Pana O, 10 zł) 4+ ogród biblioteki

9 i 23 (wtorki) 10:00 BOOK Szpan- rozmowy o książkach 12+ oddział młodz.
24 (środa) 14:00 MALOWANIE SZRONEM (12 zł/os) 6+ oddział młodz.

29 (poniedziałek) 16:00 DYSKUSYJNY KLUB KSIAŻKI 18+ salonik prasowy
do 26 sierpnia - przyjmowanie prac na KONKURS FOTOGRAFICZNY 

„WAKACJE Z KSIĄŻKĄ” (regulamin na www.biblioteka.srem.pl) 10-24 oddział młodz.

FILIE BIBLIOTEKI – LIPIEC/SIERPIEŃ

PYSZĄCA, ul. Długa 8, tel.: 570 580 376 
4 lipca, godz. 11:00 i 15:00•  – MALOWANIE KREDĄ (zajęcia plastyczne dla dzieci)
7 lipca, godz. 7:00-23:00•  – NOC Z DUCHAMI (projekcje fi lmów, zabawy, zajęcia plastyczne dla dzieci)
11 lipca, godz. 16:00•  – Z KSIĄŻKĄ NA WAKACJE (zajęcia w plenerze)
13 lipca, godz. 14:00•  – LETNIE KINO (projekcja fi lmu dla dzieci)
3 sierpnia, godz. 12:00•  – BIBLIOTECZNY RECYKLING (zajęcia plastyczne)
11 sierpnia, godz. 12:00•  – MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ OSÓB LEWORĘCZNYCH (malowanie lewą ręką)
18 sierpnia, godz. 17:00-23:00•  – NOCNY ZLOT CZAROWNIKÓW (głośne czytanie, gry, zabawy, fi lmy)
29 sierpnia, godz. 14:00•  – ZAKOŃCZENIE WAKACJI (zajęcia w plenerze)

BŁOCISZEWO, ul. Kasztanowa, tel.: 731-055-300 
5 lipca, godz. 15:00•  – WITAJCIE WAKACJE! (piknik)
7 lipca, godz. 15:00•  – POZNAJEMY HISTORIĘ NASZEGO KOŚCIOŁA (wycieczka do kościoła)
12 lipca, godz. 15:00•  – ŚWIECZNIK Z MASY SOLNEJ (zajęcia plastyczne, cz. 1)
14 lipca, godz. 15:00•  – BAJECZNE POPOŁUDNIE (projekcja bajek)
19 lipca, godz. 15:00•  – ŚWIECZNIK Z MASY SOLNEJ (zajęcia plastyczne, cz. 2)
16 sierpnia, godz. 15:00•  – ZWIERZĄTKA Z PŁYT CD (zajęcia plastyczne)
18 sierpnia, godz. 14:00•  – WYPRAWA DO LASU (wycieczka piesza)
23 sierpnia, godz. 14:00•  – BAJECZNE POPOŁUDNIE (projekcja bajek)
25 sierpnia, godz. 15:00•  – ZABAWY I GRY PLANSZOWE
30 sierpnia, godz. 15:00•  – POŻEGNANIE WAKACJI (zabawy w plenerze)

WYRZEKA, ul. Ks. P. Wawrzyniaka 13, tel.: 731-099-300 
8 lipca, godz. 13:00•  – WAKACYJNA WIDOKÓWKA (zajęcia plastyczne)
13 lipca, godz. 13:00•  – SPORTOWIEC LATA (konkurencje sportowe)
20 lipca, godz. 9:00•  – SZLAKIEM SOPLICOWA (wycieczka rowerowa)
12 sierpnia, godz. 14:30•  – PAJACYK (gra zespołowa)
17 sierpnia, godz. 13:00•  – GRA PLANSZOWA (zajęcia plastyczne)
22 sierpnia, godz. 14:00•  – KOLOROWY DESER (zajęcia plastyczne)
31 sierpnia, godz. 15:00•  – ŻEGNAJCIE WAKACJE (piknik)

PRZY MOŚCIE, Śrem, ul. J. Kilińskiego 2, tel.: 61 830 35 44 
godziny otwarcia w lipcu i sierpniu: wtorek: 11:00-18:00; środa, czwartek, piatek: 9:00-16:00.• 
W dniach 27 lipca - 17 sierpnia fi lia nieczynna - (PRZERWA URLOPOWA)• 

Spotkanie z robalami 

W Nocy Planszówek udział brały także dzieci 

Warsztaty teatralne 

Zegar słoneczny przy bibliotece  
ufundowany przez pana Józefa Nowaka

Zwiedzanie magazynów biblioteki 
Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i opracowania edytorskiego nadesłanych tekstów. Nadesłanie tekstu nie jest równoznaczne z jego opublikowaniem. Złożenie tekstu do publikacji jest równoważne z oświadczeniem, ze autor posiada pełne prawa autorskie 
do tekstu oraz wyrażeniem zgody na publikację artykułu w Informatorze Społeczno-Kulturalnym Co? Gdzie? Kiedy? w Śremie. Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń, afi szy i plakatów nadesłanych do druku. Informator wydawany przy redakcji Tydzień Ziemi Śremskiej.
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W tym roku śremianie ponow-
nie podczas wakacji spotykać się 
będą na śremskiej plaży nad Je-
ziorem Grzymisławskim. Dlacze-
go od kilku lat gmina Śrem wła-
śnie w to miejsce stara się przy-
ciągnąć mieszkańców i tam orga-
nizuje atrakcje rekreacyjne, spor-
towe i kulturalne? 

– Mówiąc o plaży powinniśmy się 
cofnąć pamięcią parę lat wstecz. Po-
mimo iż cztery, pięć lat temu posia-
daliśmy piękne nabrzeże, to było ono 
tak naprawdę nieużytkowane. Miesz-
kańcy woleli wybierać plaże w Do-
lsku, Zaniemyślu, czy też w Jarosław-
kach. Wówczas zaczęliśmy inten-
sywnie inwestować w śremską pla-
żę. Wtedy też tendencje wśród ludzi 
całkowicie się odmieniły, mieszkańcy 
szybko zaczęli doceniać walory lokal-
nej plaży. Dziś obserwujemy duże za-
interesowanie tym co dzieje się nad 
Jeziorem Grzymisławskim. Plaża jest 
dla wszystkich, to duże szczęście, że 
jest zlokalizowana przy dużym blo-
kowisku. Nie wyobrażam sobie, aby 
w okresie letnim ludzie nie mogli ko-
rzystać z tamtejszych terenów rekre-
acyjnych. To miejsce przystosowane 
dla wszystkich – dla młodzieży, dzie-
ci, osób dorosłych, a także starszych. 
Dziś właściwe każdego dnia możemy 
zaobserwować, że wiele osób przy-
chodzi tam ćwiczyć, odpoczywać, ba-
wić się. Na plażę śremianie przycho-
dzą również po to, aby korzystać z je-
ziora. Obecnie to nie tylko kąpielisko, 
ale również miejsce, w którym moż-
na skorzystać z wyciągu dla narcia-
rzy wodnych. W tej chwili mamy już 
dwa takie wyciągi. Przyciąga to nie 
tylko śremian, ale również ludzi spo-
za naszego miasta. Jest także inicja-
tywa mieszkańca Śremu, aby zapro-
sić do udziału w pokazach narciar-
stwa za łodziami. 

W tym roku planujemy też spo-
ro nowości organizacyjnych. Będzie 
można nie tylko za darmo wypoży-
czyć leżaki, ale także parasole pla-
żowe, które będą reklamowały na-
sze miasto. Bezpłatnie będzie moż-
na również wypożyczyć kajaki. Chce-
my też, aby nad jeziorem każdy czuł 
się bezpiecznie. Będziemy o to dbać 
dwojako. Po pierwsze, stworzymy 
lepsze warunki dla ratowników, któ-
rzy zapewnią bezpieczeństwo z no-
wej wieży ratowniczej. Po drugie, od 
lat zmagamy się z dużym proble-
mem jakim jest wandalizm. Byliśmy 
zmuszeni podjąć drastyczne i dość 
kosztowne rozwiązania, w tej chwili 
już zostało zamontowanych dziewięć 
kamer. Przykro, że musimy po takie 
metody sięgać, ale nie możemy po-
zwolić na to, aby majątek naszej gmi-
ny został dewastowany. Ten monito-
ring będzie funkcjonował przez całą 
dobę, przez cały rok. Mam nadzieję, 
że to ukróci wandalizm. Podpisaliśmy 
także umowę z agencją ochrony, któ-
ra nadzorować będzie to miejsce od 

pierwszego lipca. Podobnie będzie 
ze śremskim ZOO w parku miejskim, 
ale ochrona doglądać będzie także 
przystanki autobusowe, nowe stacje 
naprawy rowerów. 

Od kilku lat nasza gmina pro-
paguje akcję „Rowerowy Śrem”, 
chcąc w ten sposób zachęcić 
mieszkańców do częstszego ko-
rzystania z „dwóch kółek”, zwłasz-
cza w okresie wiosenno-letnim. 

– Musimy cały czas myśleć o mo-
bilności komunikacyjnej, czyli wskaź-

niku, który pokazuje ile samochodów 
przypada na tysiąc mieszkańców. Z 
jednej strony to na pewno pozytyw-
ne, że ten wskaźnik jest u nas wyso-
ki, jednak z drugiej strony powodu-
je to ograniczenia komunikacyjne. 
Stąd nasze prośby do wszystkich 
mieszkańców, aby w miarę możliwo-
ści przesiadali się ze swoich aut na 
rowery lub korzystali z komunikacji 
miejskiej, która od pierwszego lipca 
będzie darmowa. 

Rowery mogą służyć rekreacji, 
ale też codziennemu przemieszcza-
niu się po mieście. Osobiście zasta-
nawiam się, czy nie wprowadzić do-
datkowych bonusów dla mieszkań-
ców, którzy zdecydują się dojeżdżać 

rowerami do pracy. 
Wiemy też, że dużym zaintereso-

waniem cieszą się wypożyczalnie ro-
werów. Myślimy o tym, aby miejskie 
rowery pojawiły się jeszcze w innych 
miejscach. Duże nadzieje pokładamy 
także w projekcie, który został złożo-
ny przez PKS w Poznaniu, w którym 
jesteśmy partnerem jako gmina. Pro-
jekt dotyczy przebudowy dworca au-
tobusowego, który ma się stać swo-
istym węzłem przesiadkowym. Wyre-
montowany ma zostać budynek, od-
nowiony zostanie plac manewrowy z 

nowymi, pięcioma peronami. Jeden z 
tych peronów będzie przeznaczony 
dla komunikacji miejskiej. Jeśli uda-
łoby nam się pozyskać środki na ten 
cel, chcielibyśmy również stworzyć w 
tym miejscu dworzec rowerowy. Bę-
dzie też o wiele więcej miejsc parkin-
gowych. Nie będzie wyjazdu z dwor-
ca na ulicę Powstańców Wielkopol-
skich, aby ta ulica była bardziej mo-
bilna i przejezdna. To jeden punkt 
przesiadkowy, ale myślimy także o 
drugim, który zlokalizowany byłby w 
starej części miasta, w pobliżu Ko-
ścioła Świętego Ducha. W przyszło-
ści chcielibyśmy wyremontować par-
kingi pod mostem, ale też wprowa-
dzić w tym miejscu zmiany dotyczące 

komunikacji miejskiej. Zależy nam na 
tym, aby młodzież, szczególnie ta ze 
szkół ponadgimnazjalnych, korzysta-
ła z komunikacji miejskiej i dojeżdża-
ła autobusami do szkół. Naszym ce-
lem jest usprawnienie ruchu samo-
chodowego w mieście. Stąd też od 
pierwszego lipca komunikacja miej-
ska będzie bezpłatna i będzie mógł 
z niej korzystać każdy. Zapewne ani 
w lipcu, ani w sierpniu jeszcze nie 
będzie widać efektów wprowadze-
nie bezpłatnej komunikacji. Miesią-
ce letnie będą czasem przyzwycza-

jania się do tych zmian. Prawdziwe 
efekty będziemy widzieć dopiero od 
września. 

Wspomniane już rowery to nie 
jedyna forma aktywności. Jak w 
inny sposób śremianie mogą re-
laksować się na sportowo? 

– Cieszy każdy przejaw aktywno-
ści fi zycznej mieszkańców. Dziś lu-
dzie mają różne zainteresowania 
sportowe. Jest to bieganie, fi tness, 
sporty siłowe. W Śremie mamy dwie 
siłownie zewnętrzne, nad jeziorem 
oraz w Parku Odlewnika. Tam będą 
organizowane cykliczne zawody o 
puchar Burmistrza Śremu. Na pew-
no dyscypliną chętnie uprawianą 

jest pływanie. W tej chwili ogłoszony 
jest już przetarg na odbudowę base-
nu, by jak najszybciej mieszkańcom 
udostępnić tę powszechną formę re-
kreacji. Śremianie także chętnie wy-
bierają się na kajaki, żeglują. Jest 
spora grupa osób, które pasjonują 
się skuterami wodnymi. Tych moż-
liwości aktywnego wypoczynku jest 
dużo. W sierpniu odbędzie się w na-
szym mieście Puchar Polski Nordic 
Walking. Latem chętnie odwiedzane 
są zewnętrzne siłownie, także przez 
osoby starsze. 

Na początku nowego roku planu-
jemy wprowadzenie Karty Senio-
ra, na wzór Karty Rodzina 3+, któ-
ra również uatrakcyjni i wzbogaci 
życie osób starszych. Obserwuje-
my, że ambicje śremskich seniorów 
są duże, korzystają z różnych ofert. 
Kartą Seniora chcemy to w pewien 
sposób uporządkować. Będzie to dla 
tych osób łatwiejszy dostęp do usług 
gminnych, ale także chcemy nawią-
zać współpracę z innymi fi rmami i 
partnerami. 

Niedawno śremianie bawili się 
podczas dni miasta. W tym roku na 
tę imprezę przybyło bardzo dużo 
młodych ludzi. 

– Wydaje mi się, że od kilku lat 
Dni Śremu to impreza dla każdego. 
Przed tegoroczną edycją stworzyli-
śmy głosowanie, podczas którego 
wybierano gwiazdy. Dostaliśmy bar-
dzo dużo wiadomości od młodych 
osób z ich sugestiami, kto mógłby wy-
stąpić podczas dni miasta. Pojawia-
ło się wśród tych propozycji bardzo 
często nazwisko Dawida Kwiatkow-
skiego. Sądzę, że ta impreza powin-
na być adresowana do różnych grup 
ludzi, o różnych oczekiwaniach. 

Mogliśmy także podczas Dni Śre-
mu usłyszeć Olgę Garstkę, śremian-
kę, która na pewno osiągnęła duży 
sukces związany z wygraną progra-
mu. Jestem bardzo zdecydowany 
wspierać takie osoby. Już dziś mogę 
powiedzieć, że pani Olga na pewno 
będzie nominowana do Śremskich 
Żyraf. Życzę jej kolejnych sukcesów 
i trzymania się obranej drogi arty-
stycznej, bo to bez wątpienia bardzo 
ważne. To też przykład dla wielu in-
nych osób, aby być konsekwentnym 
w swoich zamierzeniach. 

Trwa składanie wniosków do 
Budżetu Obywatelskiego. Na ja-
kie projekty i pomysły mieszkań-
ców najbardziej Pan liczy? 

– Jestem zwolennikiem, aby te pro-
jekty dotyczyły infrastruktury miej-
skiej, czyli placów zabaw, miejsc 
służących rekreacji sportowej, wy-
poczynku, mebli miejskich, małej ar-
chitektury czy infrastruktury rowero-
wej. Mam nadzieję, że takich projek-
tów będzie bardzo dużo. 

Rozmawiała: Zuzanna Tomczyk  

PLAŻA JEST DLA WSZYSTKICH
Z burmistrzem Śremu, Adamem Lewandowskim rozmawiamy o tym, dlaczego miejska plaża to miejsce warte odwiedzenia, o tym, 
jak gmina chce usprawnić ruch samochodowy w mieście oraz na jaką aktywność fizyczną stawiają śremianie w wolnym czasie. 
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DZIEŃ DZIECKA 
NIE TYLKO 1 CZERWCA!
Wtorek 31 maja pozostanie na dłu-

go w pamięci uczniów SP jako nie-
zwykle radosny dzień. Tuż po godzi-
nie 9.00 na szkolnym boisku czeka-
ła na dzieci niespodzianka w posta-
ci dmuchanego zamku oraz basenu 
kulkowego. To był wspaniały dzień! 1 
czerwca też nie próżnowaliśmy. Klasy 
Ib i IIb poszły do kina, IIa wyjechała 
na wycieczkę, a Ia i Ic poszły na lody, 
a po drodze wstąpiły do banku, aby 
wziąć udział w konkursie plastycznym 
„Z czym kojarzy mi się bank?” organi-
zowanym przez Bank Zachodni WBK. 
Poziom wykonanych prac był bardzo 
wyrównany, stąd każde dziecko, któ-
re wzięło w nim udział otrzymało na-
grodę. Szkoda, że Dzień Dziecka jest 
tylko raz w roku…

WYCIECZKA 
DO WARSZAWY

Dnia 9 czerwca gimnazjaliści z Ze-
społu Szkoły Podstawowej i Gimna-
zjum w Śremie udali się na 2-dnio-
wą wycieczkę do Warszawy. W pla-
nie zwiedzania znalazły się Centrum 
Nauki Kopernik oraz Pałac Kultury i 
Nauki. Uczestnicy wycieczki mogli z 
tarasu widokowego na lotnisku Cho-
pina obserwować start i lądowanie 
samolotów. Ładna pogoda pozwoliła 
na spacer warszawską starówką oraz 
na obserwowanie zmiany warty pod 
Grobem Nieznanego Żołnierza. Z ta-
rasu widokowego na dachu Biblioteki 
Uniwersyteckiej uczniowie podziwiali 

panoramę Warszawy. Duże wrażenie 
robił znajdujący się na dachu bibliote-
ki jeden z największych i najpiękniej-
szych ogrodów dachowych w Euro-
pie. Oczywiście na trasie wycieczki 
nie mogło zabraknąć wizyty w Zło-
tych Tarasach. Ładna pogoda i hu-
mory dopisywały wszystkim uczest-
nikom wycieczki.

ZAJĘCIA EDUKACYJNE 
W MUZEUM

9 czerwca uczniowie SP udali się 
do muzeum na zajęcia edukacyjne pt. 
„Legendarne spotkania wokół drze-
wa”, w celu poznania legend zwią-
zanych ze Śremem oraz wykonania, 
metodą collage, okładki do książeczki 

z tymi legendami. Praca sprawiła im 
wiele frajdy. Wszyscy byli dumni ze 
swoich dzieł, które z ochotą zabrano 
do domów. Zajęcia te na pewno na 
długo pozostaną w pamięci każde-
go uczestnika. Serdecznie dziękuje-
my Paniom pracującym w muzeum 
za ciekawą lekcję!

FESTYN SZKOLNY
Piękna pogoda dopisała podczas 

kolejnego Festynu zorganizowane-
go w Zespole Szkoły Podstawowej 
i Gimnazjum w Śremie. Wszyscy 
uczestnicy wzięli udział w rajdzie, 
konkurencjach sportowych i zaba-
wach na świeżym powietrzu. Najle-
piej poradziły sobie z zadaniami kla-
sy I B ze szkoły podstawowej i III A z 
gimnazjum. Rada Rodziców często-
wała uczestników festynu smaczną 
kiełbaską z grilla oraz pysznym cia-
stem przygotowanym przez rodziców 
naszych uczniów. Na koniec imprezy 
odbyła się długo wyczekiwana loteria 
fantowa, w której oprócz piłek, pen-
drive’ów, śpiworów, słuchawek, ma-
teracy, drobnych gadżetów, najwięk-
szym zainteresowaniem cieszyły się 
główne nagrody – aparat fotografi cz-
ny, obrotowy fotel biurowy i tablet. Z 
całą pewnością można stwierdzić, że 

festyn okazał się udaną imprezą, któ-
ra dostarczyła rozrywki i zabawy oraz 
przyczyniła się do lepszego zintegro-
wania środowiska szkolnego. Dyrek-
cja szkoły oraz organizatorzy festy-
nu składają podziękowania wszyst-
kim sponsorom za zaangażowanie i 
pomoc w jego realizacji.

BIAŁO-CZERWONA 
PARADA

W czwartek 16 czerwca, uczniowie 
podstawówki wraz ze swoimi nauczy-
cielami z Zespołu Szkoły Podstawo-
wej i Gimnazjum wyszli na ulice Śre-
mu, aby zademonstrować mieszkań-
com jak powinno się kibicować Ka-
drze Narodowej podczas Mistrzostw 
Europy w piłce nożnej. Tuż przed 
godziną 10.00 ubrani w barwy naro-
dowe oraz zaopatrzeni w różne ak-
cesoria uczniowie wcielili się w role 
kibiców polskiej reprezentacji. Biało-
czerwone stroje, fl agi, baloniki, sza-
liki, czapki, peruki, przyśpiewki oraz 
dźwięki trąb sprawiły, że na kilkadzie-
siąt minut w centrum Śremu zapano-
wała prawdziwie stadionowa atmos-
fera! Z takim dopingiem nasza dru-
żyna z pewnością odniesie same 
zwycięstwa.

K. Buk 
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BIAŁO-CZERWONA PARADA

FESTYN SZKOLNY

WYCIECZKA DO WARSZAWY

ZAJĘCIA EDUKACYJNE W MUZEUM

ZBRUDZEWSCY GIMNAZJALIŚCI 
CZEKAJĄ NA KOLEGÓW Z CZECH

W dniach 17-23 lipca 2016 r. w Śremie po-
jawią się młodzi ludzie z Rożnowa. Wraz ze 
swoimi rówieśnikami ze Zbrudzewa wykorzy-
stają letni czas nie tylko na wypoczynek, ale 
również na poznanie kultur swoich narodów. A 
będzie się to działo podczas wycieczek, warsz-
tatów muzycznych, plastycznych i kulinarnych 
oraz zajęć sportowych. 

WYRÓŻNIENIE 
OD BURMISTRZA ŚREMU

Młodzież z Zespołu Szkoły Podstawowej i 
Gimnazjum w Zbrudzewie została w ten spo-
sób wyróżniona przez pana Adama Lewan-
dowskiego - Burmistrza Śremu - za realizację 
wspaniałego pomysłu, który promował tradycyj-
ny zwyczaj wielkanocny, trwający w Zbrudze-
wie co najmniej od stu lat. Młodzi dziennikarze 
i fi lmowcy zastanawiali się, „Dlaczego Niedź-
wiedzie chodzą po Zbrudzewie?” Efekty swojej 
pracy – krótkie fi lmy z udziałem mieszkańców 
wsi – zaprezentowali 17 marca 2016 przed lo-
kalną społecznością. Obecnie można obejrzeć 
w szkole wystawę fotografi czną przedstawia-
jącą historię korowodu przebierańców wielka-
nocnych od lat 50-tych XX wieku oraz uczniow-
skie prace plastyczne dotyczące tego zwycza-
ju. Te działania zrealizowano w ramach projek-
tu „Kulthurra! Zajęcia artystyczne w szkole” we 
współpracy z Centrum Edukacji Obywatelskiej 
w Warszawie.

SUKCES SZKOŁY
Warto podkreślić, że ci sami gimnazjaliści 

uzyskali w tym roku dobry wynik z części ma-
tematycznej egzaminu gimnazjalnego (średnia 
szkoły 60%, średnia kraju 49%), czyli… jak ma-
tematyczny problem to zgłaszać się po pomoc 
i wskazówki do Zbrudzewa.

KAWIARNIA W ZBRUDZEWIE?
Podczas egzaminów trzecioklasistów ucznio-

wie pierwszej gimnazjum, wspierani przez pana 
Łukasza Dominiaka i Szymon Pelczyńskiego, 
kontynuowali prace związane z przygotowa-
niem ekologicznych mebli do „młodzieżowej 
kawiarenki”. Szlifowali i malowali drewniane 
palety, które teraz posłużą im jako stoliki i sie-
dziska. Uroczyste otwarcie pomieszczenia - po 
wakacjach. Będzie to świetlica dla gimnazjali-
stów. Zapraszamy! 

SPORT NASZYM UZALEŻNIENIEM
Zamiłowanie do zajęć sportowych mają 

wszystkie dzieci, te starsze i te młodsze. Dla-
tego reprezentanci klas II-III szkoły podstawo-
wej bardzo dobrze spisali się na Olimpiadzie 
Malucha w Nochowie (II miejsce zespołowo, 
4 medale - 2 złote i 2 brązowe), Paweł Kowal-
czyk i Ania Tomaszewska z klasy szóstej zaję-
li II i III miejsce w Wojewódzkich Czwartkach 

Lekkoatletycznych w Poznaniu (szansa na Sty-
pendium Burmistrza), a gimnazjaliści wygrali 
tegoroczne zmagania w ramach Igrzysk Szkół 
Wiejskich. Te świetne wyniki są rezultatem pasji, 
rozwijanej przez panie wuefi stki oraz rodziców. 
Wpływ na to ma również nasz udział w projek-
cie „Uzależnia mnie tylko sport”. 

ROZWIJANIE TALENTÓW
Przez cały rok w szkole pracowano nie tylko 

na lekcjach. Swoją działalność rozpoczęli har-
cerze, którzy powitali wiosnę pracami ogrodni-
czymi. W maju przeprowadzili edukację w za-
kresie zdrowego odżywiania pod okiem opie-
kunek M.Wojty i M.Komorowskiej-Ptak. Harce-
rze przygotowali apetyczne kanapki na drugie 
śniadanie dla swoich kolegów. Wspomogli ich 

uczniowie I, II i III klasy SP, którzy mają dosko-
nałe podstawy kulinarno-cukiernicze, gdyż od 
września 2015 roku uczestniczyli w zajęciach 
„Małego Kucharza”, prowadzonych 2 razy w 
miesiącu przez p. H. Matyjewicz. Również koło 
plastyczne działało prężnie. W każdą środę po-
południami grupa pasjonatek pędzla, farb, kleju, 
nożyczek i innych artystycznych narzędzi two-
rzyła małe arcydziełka pod okiem pani Marioli 
Smoleńskiej. Swoje umiejętności szlifowały chó-
rzystki, przygotowując się do konkursów mu-
zycznych. Przecież jest ich wiele! Pani A.Laska-
Szmyt starała się rozbudzić zainteresowania 

muzyczno-wokalno-instrumentalne w różnych 
grupach wiekowych. Mali szachiści natomiast 
rozwijali umiejętności koncentracji i logicznego 
myślenia. Na pewno będzie to przydatne na lek-
cjach matematyki u pani Elżbiety Kossowskiej. 
A może nawet na egzaminie gimnazjalnym?!

PASJA SPOŁECZNA
Szkolny Klub Wolontariatu nadal uczestniczył 

w projekcie „Międzyszkolna współpraca mło-
dzieży nieobojętnej”. Wraz z kolegami z Dą-
browy i Dolska spotykali się z wychowankami 
Domu Dziecka w Górze. Wspomagali również 
osoby, którym los nie sprzyjał. Dla włączenia 
całej społeczności szkolnej w pomoc dla innych 
organizowali akcje charytatywne z galaretką lub 
ciasteczkami w roli głównej.

CZAS NA WAKACJE
Do dwumiesięcznego wypoczynku należy się 

przygotować. Dlatego przeznaczyliśmy kilka dni 
na turystyczne wyprawy(15-17 czerwca 2016r.) 
Młodsi uczniowie odwiedzili Rogowo i Toruń. 
Dziewczynki i chłopcy z klas IV-VI przebywali 
na biwaku w Zaniemyślu, a przedtem zwiedzali 
Poznań. Natomiast gimnazjaliści ćwiczyli umie-
jętności kajakarskie na rzece Obrze, a na Mię-
dzyrzeckim Rejonie Umocnionym sprawdza-
li swoje predyspozycje do zawodu żołnierza. 
Podczas wakacji zapraszamy do odwiedzania 
naszej strony na Facebooku.

Ewa Nowak 

ZESPÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W ZBRUDZEWIE



CO? GDZIE? KIEDY?14 15CO? GDZIE? KIEDY?  SZKOŁY SZKOŁY  

XX KONKURS WIEDZY 
O WIELKOPOLSCE

11 maja 2016 roku w Szkole Pod-
stawowej nr 4 w Śremie odbył się fi -
nał Wojewódzki XX Konkursu Wiedzy 
o Wielkopolsce, w którym brał udział 
uczeń „Szóstki” Maksymilian Bartz. 
Rozwiązując przygotowany przez ko-
misję konkursową test – nie popełnił 
żadnego błędu - uzyskując maksy-
malną liczbę punktów. Maksymilian 
Bartz zdobył tytuł laureata.

LICZYDEŁKO

18 maja odbył się kolejny konkurs 
matematyczny w Zbrudzewie. „Szóst-
kę” reprezentowali uczniowie klas 
drugich: Amelia Maćkowiak z klasy 
II f, Piotr Studziński z klasy II a i Mi-
chał Anioł z klasy II d, którzy zdoby-
li III miejsce. 

V POWIATOWY FESTIWAL 
PIOSENKI O RODZINIE
W piątek 20 maja 2016 roku w Klu-

bie Relax odbył się V Powiatowy Fe-
stiwal Piosenki o Rodzinie pod patro-
natem Burmistrza Śremu. Uczniowie 
„Szóstki” zdobyli miejsca na podium i 
wyróżnienia: I miejsce Leon Wawrzy-
nowicz, II miejsce Amelia Jankowiak, 
III miejsce Weronika Wachowiak, Ję-
drzej Janiszewski – wyróżnienie.

WESOŁA NUTKA 
- V FESTIWAL 

PIOSENKI DZIECIĘCEJ
Zwycięzcy festiwalu szkolnego w 

składzie: Wiktoria Grygier kl. 1d, Mi-
chalina Kasperska kl. 3d, Matylda 
Skrobich kl. 3c oraz zespół klasy 3e: 
Gabrysia Lisiecka, Julianna Bartz, 
Marika Nowicka, Oliwia George, Pola 
Krajczyńska i Zuzanna Joachimiak 
reprezentowały naszą szkołę pod-
czas V Festiwalu Piosenki Dziecięcej 
„Wesoła Nutka”. Doceniono talent na-
szych „gwiazd” przyznając I miejsce 
zespołowi z klasy 3e oraz II miejsce 
solistce Matyldzie Skrobich. 

OLIMPIJSKIE 
ZWYCIĘSTWO

W poniedziałek, 30 maja w ZSPiG 
w Nochowie odbyła się VI Olimpiada 
Malucha. Szkołę Podstawową nr 6 
reprezentował dwunastoosobowy ze-
spół. W klasyfi kacji drużynowej zajęli-
śmy I miejsce, natomiast w indywidu-
alnej: Izabella Kisiel - I miejsce, Jan 
Strajbel - I miejsce, Marianna Kowal-
ska - II miejsce, Sebastian Bortnow-
ski - II miejsce, Wojciech Ściubeł - III 
miejsce. 

DZIEŃ DZIECKA
1 czerwca nikt do szkoły nie musiał 

przynosić podręczników i zeszytów, 
za to mile widziane były gry planszo-
we, piłki, skakanki i dobry humor… 
Dzieci spędziły ten dzień w szkole, 
na pieszych wycieczkach, na plaży, 
w kinie lub na boisku. Ciekawych po-
mysłów nie brakowało. Rodzice i wy-
chowawcy zadbali także o poczęstu-
nek dla swoich podopiecznych, były 
zatem lody, ciastka, cukierki i ulubio-
na pizza. Taki dzień mógłby trwać 
cały rok!

MISTRZOSTWA 
W PŁYWANIU

Dnia 5 czerwca 2016 r. odby-
ły się V Ogólnopolskie Mistrzostwa 

Ostrzeszowa w pływaniu. W zawo-
dach wzięło udział 286 zawodników 
z 23 klubów. Śrem reprezentowało 44 
zawodników, którzy łącznie zdobyli 23 
medale. W klubowej klasyfi kacji ge-
neralnej K.S. Wodnik Śrem zajął pią-
te miejsce na 23 kluby. 

NAJLEPSZA DRUŻYNA 
PIŁKARSKA

7 czerwca chłopcy z klasy VI c za-
grali w wojewódzkim fi nale turnieju 
piłkarskiego Inea Cup 2016, który od-
był się w Poznaniu. Wygrali 4 mecze i 
jeden zremisowali. Zasłużenie wygrali 
cały turniej, strzelając 17 bramek. Da-
mian Kołtański został królem strzel-
ców, natomiast najlepszym bramka-

rzem- Borys Boczar. W turnieju wzię-
ło udział 539 drużyn. Rozegrano 143 
mecze. SP 6 Śrem okazała się najlep-
szą drużyną i zajęła I miejsce. Skład 
zespołu: Boczar, Tomaszewski, Ka-
baj, Osiewicz, Kędziora, Wilkowski, 
Urbanek, Rubach, Wojciechowski, 
Hyżyk, Kołtański, Chiliński. 

GŁOŚNE CZYTANIE 
W DWÓCH JĘZYKACH

Na przełomie maja i czerwca 
uczniowie wszystkich klas trzecich 
wzięli udział w akcji głośnego czyta-
nia w dwóch językach: polskim i an-
gielskim. Zajęcia przygotowała pani 
bibliotekarka oraz nauczyciele języ-
ka angielskiego. 

FINAŁ KONKURSU 
GMINNEGO „Z MATMY? 

JESTEM DOBRY”
W Szkole Podstawowej w Krzyża-

nowie odbył się 9 czerwca fi nał gmin-
nego konkursu „Z matmy? Jestem 
dobry”. Naszą szkołę reprezentowa-
ło 15 uczniów. Dwóch z nich stanęło 
na podium: Marcin Michałowicz - zdo-
był pierwsze miejsce, natomiast Piotr 
Maskuliński- trzecie. 

USTANAWIAMY REKORD 
CZYTANIA!!!

W piątek 10 czerwca 2016 roku 
uczniowie z całej Polski ustanawia-
li rekord czytania w jednym momen-
cie. Punktualnie o godzinie 10.00, 484 
uczniów „Szóstki” przyłączyło się do 
bicia rekordu. Dzieci tak bardzo prze-
jęły się rolą i zainteresowały książka-

mi, że w wielu klasach akcja nie skoń-
czyła się tylko na jednej lekcji…

SUKCESY W GMINNYM 
KONKURSIE LITERACKIM 

I PLASTYCZNYM
W piątek 10 czerwca 2016 roku w 

Szkole Podstawowej nr 1 w Śremie 
odbyło się podsumowanie dwóch 
konkursów. W V Gminnym Konkur-
sie Literackim pt. „Piszę książkę” I 
miejsce zajęła uczennica klasy V d 
Zosia Genderka. Maksymilian Bartz 
i Julianna Bartz otrzymali wyróżnie-
nie. W Gminnym Konkursie Plastycz-
nym pt. Moje wrażenia po przeczyta-
niu książki „ W pustyni i w puszczy”, 
nasze uczennice także osiągnęły 

sukces: I miejsce zajęła Maja Czu-
bała, II miejsce zdobyła Andrea Fi-
scher natomiast III miejsce Ewelina 
Krasnowska. 

SPOTKANIE 
Z BURMISTRZEM

W poniedziałek 13 czerwca 2016 
r. chłopcy z klasy VIc SP nr 6 spo-
tkali się z burmistrzem Śremu Ada-
mem Lewandowskim, który docenił 
młodych piłkarzy i nagrodził ich wiel-
ki sukces- zdobycie tytułu mistrza 
Wielkopolskiego Turnieju Orlika Inea 
Cup 2016!

KIBICUJEMY 
POLSKIEJ DRUŻYNIE!!!
Dzieci z Szóstki dzielnie kibicują 

reprezentacji Polski na Euro 2016. 
W czwartek- 16 czerwca przyszły do 
szkoły ubrane w barwy narodowe, z 
fl agami, trąbkami, szalikami i wszyst-
kimi innymi dodatkami niezbędnymi 
każdemu kibicowi. Uczniowie spotka-
li się na boisku i głośno skandowali: 
Polska, biało-czerwoni!!! Brawo!

Agata Kociucka  

SZKOŁA PODSTAWOWA NR. 6 IM. BRACI BARSKICH W ŚREMIE

Podsumowanie Konkursu na zdję-
cie wykonane w czasie Rajdu im. 

Marii Konopnickiej. Trudno było wy-
łonić zwycięzców, gdyż większość 
klas wykazała się fantazją i pomysło-
wością. Zamieszczone poniżej zdję-
cia to tylko 2 spośród 23 przykładów 
działań młodych fotografów.

Sport zdominowała w czerwcu piłka 
nożna. Klasy II rozegrały swoje Piłkar-
skie Mistrzostwa Europy. Nad organi-
zacją całości czuwała pomysłodaw-
czyni imprezy, pani Agnieszka Gru-
chalska, sędziowanie i rola eksperta 
przypadła panu Pawłowi Marciniako-
wi. Zabawa i emocje sportowe były 
duże. Dziewczęta świetnie się spisały 
dopingując „swoich chłopaków”. 

Ale nie samą piłką nożną szko-
ła żyje. W czerwcu Koło Strzelec-
kie LOK przy SP 4 podsumowało 
całoroczną działalność. Oto wyniki 
ligi strzeleckiej 2015/16 czyli zlicze-
nie punktacji „wystrzeliwanej” sys-
tematycznie. Klasyfi kacja wygląda 
następująco.

Szkoły podstawowe:
- chłopcy: Mikołaj Stangreczak 

- I miejsce, Jakub Snuszka - II 
miejsce, Michał Piechowiak - III 
miejsce, 

- dziewczęta: Marta Wilkowska - 
I miejsce, Olga Cieślak - II miej-
sce, Katarzyna Rajewska - III 
miejsce, 

Szkoły ponadpodstawowe: 
- dziewczęta: Dagmara Borowska 

- I miejsce, Patrycja Borowska - 
II miejsce,

- chłopcy: Mateusz Szymański - 
I miejsce, Dominik Bonicki - II 
miejsce, Dawid Porzucek - III 
miejsce.

W strzelnicy ćwiczyli również wi-
cemistrzowie Polski w Konkursie 

Wiedzy Morskiej „Historia Marynar-
ki Wojennej i Wybrzeża Polskiego” z 
Gimnazjum nr 1. Zdobyte u nas pod-
stawowe umiejętności w strzelaniu, 
praca nad pozostałymi dyscyplinami 
zawodów i wiedza teoretyczna pomo-
gło im zdobyć II miejsce na zawodach 
ogólnopolskich w Jastarni.

Za kolejny rok pracy wolontariac-
kiej na strzelnicy w szkole, gdzie 
mogą przychodzić i dzieci z gminy 
Śrem i dorośli,serdeczne podzięko-
wanie dla LOK-u w Śremie czyli p. 
Aleksandra Piaseckiego oraz dla in-
struktorów ze strzelnicy – nauczycie-
li, pracowników i emerytów szkoły: p. 
Jolanty Klak, p. Alicji Herter, p. Wie-
sławy Grobelnej, p. Pawła Wesołka i 
p. Pawła Marciniaka.

Należy dodać, że nasza „ekipa” 
włącza się też aktywnie we współ-
pracę z innymi organizacjami poza-
rządowymi – m.in. 22 kwietnia posa-
dzone zostało w Parku im.Powstań-
ców Wielkopolskich od naszej strzel-
nicy drzewko z okazji Dnia Ziemi. In-
struktorzy opiekują się też obeliskiem 
Reymonta w parku - przy tzw. dru-

gim moście.
24 czerwca - zakończenie roku 

szkolnego – dzień odbioru świadectw, 
nagród, podziękowań i udajemy się 
na wakacje … 

Przedtem jednak czas i okazja, by 
serdecznie pogratulować Uczniom 
promocji do następnych klas, wszyst-
kim Szóstoklasistom - ukończenia 
szkoły, Rodzicom - Dzieci a Dzie-
ciom - Rodziców; podziękować Na-
uczycielom i naszej Radzie Rodziców 
oraz wszystkim Przyjaciołom Szkoły 
za dobrą pracę i współpracę, pomoc 
oraz wspieranie działań dla naszych 
Dzieci przez cały rok szkolny!

Lipiec, sierpień to czas porządków 
i drobnych napraw, których potrzeba 
wewnątrz budynku szkoły. Natomiast 
teren przy szkole potrzebuje REMON-
TU, dlatego bardzo się cieszymy, że w 
czasie wakacji część podwórza zmie-
ni się w plac budowy - ma powstać 
boisko wielofunkcyjne ze sztuczną 
nawierzchnią! 

W związku z tym jedyne zajęcia, 
jakie oferuje szkoła w okresie waka-
cyjnym, to zajęcia na strzelnicy orga-
nizowane przy współpracy z klubem 
„Relax” wg harmonogramu klubowe-
go, a dla wszystkich chętnych strzel-
nica czynna 27 czerwca, 1 sierpnia i 
22 sierpnia. No a potem  czas odświe-
żyć plecak, kupić zeszyty, kredki… i 
zacząć myśleć o szkole.

Radosnych i bezpiecznych 
wakacji!

Ewa Wańska 
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DZIEŃ MARCHEWKI 
W PRZEDSZKOLU 

21 kwietnia w oddziale przedszkol-
nym w Nochowie dzieci obchodziły 
Święto Marchewki. Tego dnia wszy-
scy przynieśli do przedszkola chrupią-
ce marchewki oraz soki marchwiowe, 
które ze smakiem degustowali. Dzie-
ci zdobywały wiedzę na temat wielu 
walorów zdrowotnych i estetycznych 
tego smacznego warzywa oraz wy-
konały wspólny plakat na temat „Mar-
chew daje zdrowie i siłę!”.

BEZPIECZNIE NA DRODZE
21 kwietnia odbył się w Śremie 

gminny konkurs „Bezpiecznie na dro-
dze” - do rywalizacji przystąpiły trzy-
osobowe drużyny z klas trzecich szkół 
podstawowych gminy Śrem. Naszą 
szkołę reprezentowali: Marta Mora-
wiec, Zuzanna Walkiewicz i Mateusz 
Bednarski. Spisali się znakomicie, 
zajmując I miejsce.

KONKURS WIEDZY 
BIBLIJNEJ

25 kwietnia w Szkole Podstawowej 
w Manieczkach odbył się już ostatni 
etap konkursu. Wzięli w nim udział 
uczniowie ze szkół podstawowych 
całego powiatu śremskiego. Drugie 
miejsce w kategorii wiekowej kl. III 
zajęła Marta Morawiec.

GMINNY KONKURS 
ORTOGRAFICZNY

5 maja w Klubie Relax odbył się 
gminny konkurs ortografi czny dla klas 
trzecich szkół podstawowych. Naszą 
szkołę reprezentowały: Ania Mostow-
ska, Zuzia Walkiewicz i Martyna Że-
gleń - dziewczęta świetnie się spisały 
zdobywając czołowe miejsca - Ania - 
pierwsze, a Zuzia - drugie. 

BĄDŹMY ZDROWI 
- WIEMY, WIĘC DZIAŁAMY

5 maja w ZSPiG w Śremie odbył 
się Gminny Turniej „Bądźmy zdrowi - 
wiemy, więc działamy” współorgani-
zowany przez PSSE Śremie. Karolina 
Piasecka zajęła I miejsce, a Agniesz-
ka Jędrzejczak była czwarta w biegu 
dziewcząt.

WARSZTATY 
ROBÓTEK RĘCZNYCH 

9 maja na zajęciach pozalekcyj-
nych „Robótki ręczne” gościliśmy pa-
nie z grupy „Moje hobby”, działającej 
przy Bibliotece Publicznej w Śremie. 
Panie podzieliły się swoim doświad-
czeniem i wykonanymi pracami w 
dziedzinie rękodzieła, a dziewczyn-
ki pochwaliły się dotychczasowymi 
osiągnięciami. Nie odbyło się bez 

warsztatów, na których uczennice 
uczyły się techniki quillingowej.

„HISTORIA 
PEWNEGO DĘBU”

Z okazji obchodów Dnia Ziemi 
uczniowie szkoły podstawowej obej-
rzeli przedstawienie ekologiczne „Hi-
storia pewnego dębu”, przygotowa-
ne przez kl. IV a. Inscenizacja miała 
uświadomić uczniom jak potrzebne 
są właściwe zachowania w stosunku 
do otaczającej nas przyrody.

„WSI SPOKOJNA, 
WSI WESOŁA”

19 maja byliśmy gospodarzem Mię-
dzyszkolnego Konkursu Recytator-
skiego „Wsi spokojna, wsi wesoła”. 
Na nasze zaproszenie odpowiedzia-
ły szkoły ze Zbrudzewa, z Dąbrowy 
oraz Gimnazjum nr 1 w Śremie. Pre-
zentacje zachwyciły jurorów. Teksty 
były różnorodne: refl eksyjne, grote-
skowe, poetyckie i prozatorskie. Bar-
dzo dobrze wypadły recytatorki z No-
chowa. Julia Ogrodowska z I B zaję-
ła II miejsce, a Jagoda Chojnacka z 
II A wyróżnienie.

FESTYN RODZINNY 
„MAMA, TATA I JA”

Przejażdżki bryczką, malowanie 
twarzy, zawody sportowe to tylko nie-
które atrakcje, jakie czekały dzieci z 
oddziałów przedszkolnych i klas I-III 
na festynie „Mama, Tata i Ja”. Oczywi-
ście wszystko zaczęło się występami 
dzieci i obdarowaniem rodziców upo-
minkami. Później każdy mógł zna-
leźć ulubioną rozrywkę – grę w piłkę 
nożną, tor przeszkód, jazdę bryczką. 
Można było pomalować buzię lub po-
tańczyć i oczywiście zjeść coś słod-
kiego. Doskonała pogoda sprzyjała 
humorom dzieci i rodziców.

VI OLIMPIADA MALUCHA 
DLA KLAS I-III

VI Olimpiada Malucha dla dzie-
ci klas I-III szkół podstawowych 

– została zorganizowana pod patro-
natem Burmistrza Śremu w ZSPiG 
w Nochowie. Do współzawodnictwa 
przystąpiło 108 uczniów z klas I- III 
– ze szkoły z Bodzyniewa, Dąbrowy, 
Nochowa, Krzyżanowa, Pyszącej, SP 
1 w Śremie, SP 6 w Śremie, ze szko-
ły w Zbrudzewie i ZSPiG w Śremie. 
Walczyli o jak najlepsze wyniki spor-
towe w biegu na dystansie ok. 300 
metrów, skoku w dal z miejsca i rzu-
cie piłeczką palantową. Trzecioklasi-
ści pisali test wiedzy o pierwszej po-
mocy. Drużynowo w tym roku najlepsi 
okazali się uczniowie SP 6, na II miej-
scu uplasowali się uczniowie ZSPiG, 
przed reprezentantami SP1.

ZAWODY 
LEKKOATLETYCZNE 

W BODZYNIEWIE 
W tym roku byliśmy bezkonkuren-

cyjni w zawodach lekkoatletycznych 
- Czwórboju, który odbył się w Bodzy-
niewie w ramach Igrzysk Szkół Wiej-
skich. Dziewczęta i chłopcy klas V i 
młodszych oraz klas VI rywalizowa-
li w biegu na 60m, w biegu na 600m, 
skoku w dal i rzucali piłeczką palan-
tową. W każdej kategorii wiekowej 
startowało po sześciu zawodników z 
sześciu szkół. Jakub Ratajczak wy-
grał biegi na 60m, 600m i rzut piłecz-
ka palantową, a w skoku w dal zajął 
trzecie miejsce. Martyna Nawrocka 
wygrała bieg na 600m i skok w dal. 
Zajęła drugie miejsce w biegu na 60m 
oraz trzecie miejsce w rzucie piłecz-
ką palantową. Adam Chudziński wy-
grał bieg na 600m, oraz skok w dal. 
Stasiu Szczepaniak wygrał bieg na 
60m. Mateusz Kudzia wygrał rzut pi-
łeczka palantową. Adrian Dutkiewicz 
wygrał skok w dal. Anna Dłużak w 

biegach oraz w skoku w dal zajęła 
drugie miejsca.

DZIEŃ DZIECKA 
W SZKOLE

W tym roku Dzień Dziecka stał się 
zarazem Dniem Języka Ojczystego.

Szczególną uwagę poświęcono 
Henrykowi Sienkiewiczowi. Zapre-
zentowano najważniejsze fakty z ży-
cia i twórczości Sienkiewicza, a kla-
sy od czwartej do szóstej przedstawi-
ły wybrane scenki z powieści „W pu-
styni i w puszczy”. Najmłodsi pokazali 
wspólnie wykonane plakaty z „W pu-
styni i w puszczy”. Drugą część Dnia 
Dziecka zdominowały występy wo-

kalne. Chętne dzieci z klas I-III wzięły 
udział w koncercie „Twoja twarz brzmi 
znajomo”, podczas którego prezento-
wały swoich ulubionych wykonawców 
muzycznych. Uczniowie kl. IV-VI ob-
chodzili swoje święto na sportowo, 
biorąc udział w wielu konkurencjach. 
Na zakończenie odebrali dyplomy i 
nagrody za sukcesy w ostatnich za-
wodach sportowych.

OBYCIE UMILA ŻYCIE
Dwunasty fi nał tegorocznego mię-

dzygminnego konkursu „Obycie Umi-
la Życie” odbył się pod hasłem „Cudze 
chwalicie, swego nie znacie”. Rywali-
zacja rozegrała się między czterema 
zespołami ze szkół w Daszewicach, 
Puszczykowie, Luboniu i Nochowie. 
Uczestnicy musieli m. in. poprzez ka-
lambury odgadnąć nazwę rzeczy lub 
czynności i podać ją w gwarze po-
znańskiej, rozpoznać nazwę tańców 
ludowych oraz potraw regionalnych. 
Uczennice naszej szkoły zdobyły dru-
gie miejsce.

MIĘDZYSZKOLNY 
KONKURS RECYTACJI 

POEZJI I PROZY 
DZIEŁA NOBLISTÓW

W środę 8 czerwca w Gimnazjum 
nr 1 w Śremie odbył się Międzyszkol-
ny Konkurs Recytacji Poezji i Prozy 
Dzieła Noblistów. Zadaniem uczest-
ników było przygotowanie prezentacji 
dowolnego utworu poetyckiego i pro-
zatorskiego noblistów. Naszą szkołę 
reprezentowały cztery dziewczyny. 
Agnieszka Jędrzejczak z klasy 1A 
zajęła pierwsze miejsce. Dwa rów-
norzędne drugie miejsca przyznano 
Julii Ogrodowskiej z klasy 1B i Jago-
dzie Chojnackiej z klasy 2A. Ponad-
to przyznano wyróżnienie Dominice 
Siejakowskiej z klasy 1B.

JAK NIE CZYTAM, 
JAK CZYTAM!

Pod takim hasłem odbył się w szko-
le happening czytelniczy, poprzez któ-
ry przyłączyliśmy się do ogólnopol-
skiej akcji bicia rekordu w jednocze-
snym czytaniu książek. Akcja maso-
wego czytania miała na celu zwrócić 
uwagę na systematyczny spadek czy-
telnictwa. W naszej akcji uczestniczy-
ły 252 osoby, czy udało się ustanowić 
rekord dowiemy się wkrótce od orga-
nizatora - redakcji miesięcznika „Bi-
blioteka w Szkole”.

„CZYTANIE W LIGACH”
13 czerwca odbył się fi nał projek-

tu czytelniczego „Czytanie w ligach”. 
Projekt realizowany był od marca, 
uczniowie klas pierwszych pokony-
wali kolejne szczeble, doskonaląc 
technikę głośnego czytania. Zdobyw-
cy najwyższego stopnia - Olimpijczy-
ka, podczas fi nału, wzięli udział w 
konkursie pięknego czytania. Honoro-
wym gościem oraz głównym jurorem 
był p. Jerzy Kondras - Pan Andersen, 
który uświetnił imprezę wspólnym od-
czytaniem z dyrekcją szkoły utworu 
„Calineczka”. Zwyciężczynią konkur-
su pięknego czytania została Julia Mi-
kołajczak, drugie miejsce zajął Piotr 
Łowicki, trzecie - Jan Walkiewicz, wy-
różnienia otrzymała Jagna Kwapich i 
Zuzia Gawryszak. Gratulujemy!

DNI TURYSTYKI
Od kilku lat tradycją szkoły jest, iż 

pod koniec roku szkolnego przez trzy 
dni odbywają się „Dni Turystyki”. Jest 
to czas przeznaczony na wycieczki, 
biwaki, pikniki i stanowi przedsmak 
zbliżających się wakacji. Tym razem 
w planach wyjazdowych pojawiła 
się Warszawa z głównym punktem: 
„Centrum Nauki Kopernik”, Wrocław 
i słynne zoo z afrykarium, Szklarska 
Poręba i karkonoskie ścieżki, a także 
Leszno i park linowy, Kościan z atrak-
cjami parku rekreacyjnego, Dębięc 
Nowy i inne ciekawe miejsca.

Beata Wietrzyńska-Szałek 

CO BĘDZIE?
DOŻYNKI 

POWIATOWE
28 sierpnia odbędą się Dożynki. 
Uroczystość rozpocznie się mszą 
św. w kościele NSJ na Jeziora-
nach, a kontynuowana będzie w 
Nochowie. ZAPRASZAMY

ZESPÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM IM. HR. WŁADYSŁAWA ZAMOYSKIEGO W NOCHOWIE

Czerwiec – miesiąc rozliczeń, pod-
sumowań i pożegnań. W naszej 

szkole w tym roku jakoś szczegól-
nie radosny. Świetne wyniki egzami-
nów po szóstej klasie zapierają dech 
w piersiach. Wynik z języka polskie-
go i matematyki na poziomie 73%, 
a z języka angielskiego 70%, to wy-
nik dużo wyższy niż w okręgu, woje-
wództwie, gminie i powiecie. Musimy 
się pochwalić, że to także najlepszy 
wynik w gminie z części pierwszej i 
drugi w części z języka angielskie-
go. Szczególne gratulacje dla Karoli-
ny Łabendy, która egzamin napisała 
na 100% w pierwszej i 95 % w dru-
giej części.

Nie możemy w tym roku narzekać 
też na wyniki klasyfi kacji końcowej. 
4 osoby (Karolina Łabenda, Zuzan-
na Zastrożna, Joasia Kaczor, Nad-
ia Pawłowska) pretendują do Sty-
pendium Motywacyjnego Dyrekto-
ra Szkoły, a Karolina Łabenda do-
datkowo do Stypendium Burmistrza 
Śremu.

WYCIECZKI
Czerwiec upłynął w naszej szko-

le szczególnie szybko, a to głównie 
przez ilość imprez organizowanych 
na terenie szkoły i poza nią. Klasy IV
-VI uczestniczyły w zielonych szko-
łach, klasa 0-III były na wycieczce do 
„Nenufar Clubu” w Kościanie.

PÓŁMARATON
9 czerwca byliśmy jednym ze 

współorganizatorów Śremskiego Pół-
maratonu. Mogliśmy na własne oczy 
zobaczyć zmagania biegaczy, którzy 
obok naszej szkoły mieli zorganizo-
waną bazę regeneracyjną. Uczniowie 
wyposażeni w gwizdki, chorągiewki 
głośno dopingowali uczestników. Na-
uczyciele i rodzice podawali wodę. 

FESTYN RODZINNY
Tego samego dnia rodzice przy-

gotowali dla dzieci nie lada niespo-
dziankę. W Błociszewie zorganizo-
wali Festyn Rodzinny. Na początku 
dzieci wykonały przedstawienie, które 
przygotowała Pani Joanna Pawłow-
ska pracująca w oddziale śremskiej 

biblioteki w Błociszewie. Później po 
słodkim poczęstunku uczestnicy ko-
rzystali nieodpłatnie z dmuchanych 
placów zabaw, konnych przejażdżek 

i innych atrakcji. Po popołudniowych 
niespodziankach przyszła kolej na ro-
dziców, którzy do białego rana bawili 
się na potańcówce.

KONKURSY
W czerwcu nastąpiło też podsumo-

wanie wszystkich gminnych i powia-
towych konkursów. Braliśmy udział w 
Przeglądzie Teatrzyków w Bodzynie-
wie, w Olimpiadzie Malucha i wielu 
innych konkursach przedmiotowych, 
artystycznych i sportowych. Nasza 
szkoła była organizatorem konkursu 
matematycznego Z matmy? Jestem 
dobry :) W tym roku I miejsce w ma-
tematycznym rankingu zajął uczeń 
Szkoły Podstawowej nr 6 w Śremie 
Marcin Michałowicz, który rozwiązał 

bezbłędnie wszystkie zadania. Zaraz 
za nim miejsca zajęli Maria Kaźmier-
czak (SP4) i Piotr Maskuliński (SP6). 

BEZPIECZNE WAKACJE
Gorące podziękowania dla pra-

cowników Śremskiego Sportu, któ-
rzy przeprowadzili dla uczniów naszej 
szkoły warsztaty przygotowujące do 
bezpiecznego zachowania w trakcie 
wakacji. Ratownicy przypominali jak 
korzystać z dobrodziejstw akwenów 
oraz omawiali główne zasady udzie-
lania pierwszej pomocy. Nasi ucznio-
wie, którzy co roku biorą udział w akcji 
bicia rekordu Guinnessa w resuscyta-
cji, z pewnością już świetnie wiedzą 
jak należy robić masaż serca i sztucz-
ne oddychanie, lecz taka powtórka 
szczególnie przed wakacjami z pew-
nością będzie bezcenną lekcją.

Wreszcie przyszedł czas spokoju i 
wytchnienia. Już za parę minut wyje-
dziemy w góry, nad morze czy nad je-
zioro. Nadrobimy zaległe odwiedziny 
u babi i cioci. Życzymy zatem wszyst-
kim upragnionego wypoczynku, sło-
necznej pogody, ciepła i spokoju. Ab-
solwentom nowych przyjaźni i sukce-
sów w murach gimnazjum. Abyśmy 
za dwa miesiące pełni sił i nowych 
pomysłów wrócili cali i zdrowi do na-
szej ukochanej „budy”.

Marcin Jędroszkowiak 

SZKOŁA PODSTAWOWA W KRZYŻANOWIE IM. WŁADYSŁAWA REYMONTA
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DZIEŃ PATRONA SZKOŁY
W dniu 23 maja nasza szkolna spo-

łeczność świętowała Dzień Patrona 
Szkoły.  Z tej okazji odbył się uroczy-
sty apel oraz turniej „Jeden z…”, w 
którym uczniowie prezentowali swo-
je wiadomości o generale Dezyderym 
Chłapowskim. Aby przybliżyć dzie-
ciom postać gen. Chłapowskiego 24 
maja wybraliśmy się do Turwi, gdzie 
mieszkał nasz patron oraz na jego 
grób w Rąbiniu. 

DZIEŃ MAMY I TATY
Dnia 20 maja przedszkolaki święto-

wały Dzień Mamy i Taty. Dzieci zapre-
zentowały  swoje umiejętności przed 
najbliższymi. W części artystycznej 
maluszki recytowały wiersze, śpie-
wały piosenki i tańczyły. Był również 
słodki poczęstunek oraz ognisko i pie-
czenie kiełbasek.

FESTIWAL PIOSENKI
20 maja 2016 odbył się w na-

szej szkole Festiwal piosenki o te-
matyce wiosenno-letniej. W konkur-
sie uczestniczyli uczniowie klas I-II 
oraz przedszkolaki z grup Biedron-
ki i Pszczółki.

V GMINNY FESTIWAL 
PIOSENKI DZIECIĘCEJ 

„WESOŁA NUTKA”
Dnia 25 maja 2016 r. w Szkole 

Podstawowej w Pyszącej odbył się 
V Gminny Festiwal Piosenki Dziecię-
cej „Wesoła Nutka”. Naszą szkołę re-
prezentowały uczennice z klasy dru-
giej: Marcelina C. i Weronika A. oraz 
Helena B. Julia N. z klasy trzeciej. W 
kategorii solistów jury przyznało III 
miejsce Julii Nawrockiej, a wyróżnie-
nie Helenie Byszewskiej. 

FINAŁ „CZWARTKÓW 
LEKKOATLETYCZNYCH”
Dzień 30 maja obfi tował w rywa-

lizacje sportowe. Uczniowie klas 4, 
5 i 6 walczyli o medale w  fi nale tzw. 
„czwartków lekkoatletycznych”. Kla-
syfi kacja naszych uczniów przedsta-
wia się następująco:

Julia Krawczyk - srebro w biegu • 
na 60m,
Hubert Wawrzynowicz - srebro w • 
biegu na 300m,
Julia Ogrodowska - brąz w rzucie • 
piłeczką palantową,
Monika Maruk - brąz w rzucie pi-• 
łeczką palantową,
Filip Bilski - brąz w biegu na • 
60m.

Wielkie gratulacje dla wszystkich 
zawodników!

OLIMPIADA MALUCHA
Dnia 30 maja wybraliśmy się do 

Nochowa na „Olimpiadę Malucha”, w 
której brali udział uczniowie z klas 1, 
2 i 3. Uczniowie dali z siebie wszyst-
ko, ale w ostatnim czasie wisi nad 
nami fatum 4 miejsca i właśnie takie 
zajęliśmy.

DZIEŃ DZIECKA 

NA SPORTOWO…
1 czerwca nasi uczniowie z entu-

zjazmem rywalizowali w konkuren-
cjach sportowych, które przygotował 
pan Maciej Gendek nauczyciel wy-
chowania fi zycznego. Było dużo do-
brych emocji.

FESTYN RODZINNY 
BODZYNIEWO 2016

Piękna  słoneczna pogoda, cu-
downi rodzice, wspaniali nauczycie-
le, świetne dzieciaki – to przepis na 

wspaniałą zabawę w sobotnie popo-
łudnie. Do tego jeszcze: kręcące się 
koło szczęścia, dmuchany zamek, 
malowane buźki, balonikowe zabaw-
ki, konkurencje sportowe na wesoło, 
matematyczne przygody, cukrowa 
wata, wspólne czytanie, zabawy dla 
dzieci i dorosłych plus przepyszne 
ciasta, kiełbasa własnoręcznie przy-
pieczona na ognisku, a na dokładkę 
mnóstwo nagród.

XX LETNIA SPARTAKIADA 
PRZEDSZKOLAKÓW

Dnia 8 czerwca grupa Pszczół-
ki wybrała się do przedszkola Sło-
neczna Gromada w Śremie na XX 
Letnią Olimpiadę Sportową. Dzieci 
dały z siebie wszystko, walczyły do 
samego końca!!! Pszczółki zdoby-
ły I miejsce.

DZIEŃ MAMY I TATY
W czwartek 9 czerwca pierwszo-

klasiści postanowili uczcić uroczyście 
Dzień Mamy i Taty. Przybyli goście 
mieli okazję obejrzeć występy arty-
styczne swoich pociech, które wytwo-
rzyły niesamowitą, wręcz wzruszają-
cą atmosferę. Po wręczeniu rodzicom 
własnoręcznie wykonanych portretów 
uczestnicy spotkania raczyli się słod-
kościami. Wielką atrakcją i niespo-
dzianką okazało się wspólne rozbija-
nie piniat. Na zakończenie wszystkie 
rodziny wzięły udział w zabawie „Wy-
zwanie”. Wzruszeń, serdeczności i 
uśmiechów nie było końca.

PRZEGLĄD TEATRZYKÓW 
SZKOLNYCH

10 czerwca 2016 r. w naszej szkole 
odbył się Przegląd Teatrzyków Szkol-
nych. Mali aktorzy ze szkół podstawo-
wych prezentowali swoje umiejętno-
ści aktorskie.

To już XIV spotkanie z tego cyklu. 

Patronat nad Przeglądem objął Bur-
mistrz Śremu p. Adam Lewandow-
ski. Przegląd otworzyła p. Barbara 
Jabłońska - Naczelnik Pionu Eduka-
cji i Usług Społecznych Urzędu Miej-
skiego w Śremie. 

Każdy zespół zaprezentował do-
pracowane pod każdym względem 
przedstawienia. W tym roku mogliśmy 
podziwiać aż 9 grup teatralnych. Te-
raz już z niecierpliwością czekamy na 
kolejny Przegląd Teatrzyków za rok. 

JAK NIE CZYTAM, 
JAK CZYTAM!!!

10 czerwca o godz. 10:00 nasza 
szkoła brała udział w akcji bicia re-
kordu Guinessa w czytaniu w jednym 
momencie!!! Każdy czytał to, na co 
miał ochotę. Czytaniem można i na-
leży się chwalić!!!

„BEZPIECZNE WAKACJE”
W ramach akcji „Bezpieczne Waka-

cje” ratownicy ze Śremskiego Sportu 
spotkali się z uczniami naszej szko-
ły. Przybliżyli dzieciom zasady bez-
piecznej kąpieli i budowę kąpieliska. 
Zaprezentowali również sprzęt ratow-
niczy oraz przybliżyli zasady udziela-
nia pierwszej pomocy.

DNI TURYSTYKI
Dni 15 i 16 czerwca w naszej szko-

le były Dniami Turystyki. Z tej okazji 
uczniowie z kl. IV-VI zwiedzili Warsza-
wę. Zwiedziliśmy Starówkę, Krakow-
skie Przedmieście, Zamek Królew-
ski, Barbakan. Obejrzeliśmy też Sta-
dion Narodowy. Podziwialiśmy stoli-
cę z XXX piętra Pałacu Kultury i Na-
uki. Byliśmy w Łazienkach i Wilano-
wie. Oglądaliśmy starty samolotów z 
lotniska Okęcie. Jednym słowem dwa 
dni pełne wrażeń.

Klasa I zwiedzała stolicę wielko-
polski - Poznań. Dzieci mogły wziąć 
udział w warsztatach cukierniczych, 
gdzie same przygotowywały lizaki. 

Natomiast kl. II i III wybrały się do 
Dymaczewa Starego, gdzie odbyły 
się warsztaty artystyczne w pracowni 
piekarskiej i wikliniarskiej. Było to po-
łączenie edukacji z zabawą.

Przedszkolaki udały do Parku Miej-
skiego w Śremie. Celem wycieczki 
było przybliżenie środowiska przy-
rodniczego jakim jest park.

Tym akcentem zakończyliśmy sze-
reg atrakcji przewidzianych na ten 
rok. Na najbliższy czas planujemy 
odpoczynek. Zapraszamy wszystkich 
w piękne okolice naszej szkoły. O na-
szych zamierzeniach na następny rok 
szkolny poinformujemy w sierpniu.

Agnieszka Kwiręg 

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. GEN. DEZYDEREGO CHŁAPOWSKIEGO W BODZYNIEWIE

SUKCES JULII TRAWIŃSKIEJ 
NA V POWIATOWYM FESTIWALU 

PIOSENKI O RODZINIE
Dnia 20 maja 2016 Julia Trawińska uczen-

nica klasy 3a naszej szkoły na V Powiatowym 
Festiwalu Piosenki o Rodzinie pod patronatem 
Burmistrza Śremu zajęła II miejsce w kategorii 
szkół gimnazjalnych. Podczas prezentacji kon-
kursowej wykonała piosenkę „Mamo” z repertu-
aru. Ewy Farnej przy akompaniamencie elek-
trycznego fortepianu nauczyciela muzyki Pana 
Leszka Wawrzynowicza. 

LAUREATKA MIĘDZYSZKOLNEGO 
KONKURSU RECYTATORSKIEGO 
„WSI SPOKOJNA, WSI WESOŁA” 
19 maja pięć dziewcząt reprezentowało Gim-

nazjum nr 1 podczas Międzyszkolnego Konkur-
su Recytatorskiego „Wsi spokojna, wsi weso-
ła”, opiewającego piękno polskiej wsi. Uczest-
nicy konkursu przygotowali różnorodne tek-
sty - refl eksyjne, groteskowe, poetyckie i pro-
zatorskie, które zachwyciły jurorów. Pierwsze 
miejsce przyznano Marcie Panfi lak z klasy 3f. 
Gratulujemy!

„KRZYŻACY” TEATRU 
MINIATURA W INTERNETOWYM 
TEATRZE TV DLA MŁODZIEŻY
W związku z obchodami Roku Henryka Sien-

kiewicza nasi uczniowie mieli okazję obejrzeć 
nietuzinkową propozycję teatralną. 24 maja 
2016 w samo południe zostali zaproszeni na 
transmisję spektaklu „Krzyżacy” Teatru Miniatu-
ra ze studia TVP w Gdańsku. To pierwsza ada-
ptacja powieści Sienkiewicza w formie teatru lal-
kowego. Teatr lalkowy pozwala na interesujące 
i pełne jej przedstawienie - z wielością miejsc 
akcji, osób, z polowaniami na niedźwiedzia i 
tura czy wreszcie z wielką, fi nałową bitwą pod 
Grunwaldem. Spektakl wyreżyserował uznany 
dramaturg i reżyser Jakub Roszkowski, a sce-
nografi ę i gliniane lalki zaprojektował jeden z 
najbardziej cenionych współczesnych polskich 
scenografów Mirek Kaczmarek.

SUKCESY NASZYCH UCZENNIC 
W VII FESTIWALU PIOSENKI 

ANGLO- I NIEMIECKOJĘZYCZNEJ
Dnia 24.05.2016 dwie uczennice naszej szko-

ły wzięły udział w VII Festiwalu Piosenki Anglo- 
i Niemieckojęzycznej, który odbył się w Gimna-
zjum nr 1 w Środzie Wielkopolskiej. Festiwal 
składał się z dwóch odrębnych części- konkur-
su piosenki anglojęzycznej i niemieckojęzycz-
nej. W trakcie konkursu jury oceniało walory wo-
kalne, poprawność językową oraz ogólny efekt 
sceniczny uczestników. W konkursie piosenki 
anglojęzycznej Julia Trawińska zaprezentowała 
piosenkę „Runnin” (Naughty Boy ft. Beyoncé), 
za której wykonanie zdobyła I miejsce. W kon-
kursie piosenki niemieckojęzycznej Oliwia Luto 
zaśpiewała piosenkę „Halt dich an mir fest” (Re-
volverheld), dzięki której zajęła II miejsce.

OPOWIEŚĆ TAŃCEM ZAGRANA
Dnia 23 maja 2016r. w naszej szkole odbył się 

koncert pt. „Opowieść tańcem zagrana” z cyklu 
spotkań z kulturą - MUZYCZNY KOGEL-MO-
GEL. Była to wspaniała lekcja, na której mogli-
śmy poznać wielkie przeboje inspirowane sce-
nami i muzyką z klasycznych amerykańskich 
musicali. Nasi artyści opowiedzieli nam historię 
tańcząc i przywołując takich mistrzów stepowa-
nia jak: Fred Astaire i Ginger Rogers.

KOLEJNY SUKCES WOKALNY 
NA KONKURSIE JUST SING

W dniu 25 maja 2016r. w Kinoteatrze Słonko 
odbył się V Gminny Konkurs Piosenki Angloję-
zycznej „JUST SING” pod honorowym patro-
natem Burmistrza Śremu. Gimnazjum nr 1 im. 
Polskich Noblistów w Śremie reprezentowały 
uczennice: Julia Trawińska, która zaśpiewa-
ła piosenkę pt. „Runnin” z repertuaru Naughty 
Boy & Beyonce oraz Oliwia Luto wykonująca 
piosenkę pt. „Riptide” z repertuaru Vance Joy. 
Uczennice doskonale zaprezentowały swoje 
umiejętności, a Julia Trawińska zajęła III miej-
sce. Serdecznie gratulujemy!

SUKCES W GMINNYM 
KONKURSIE WIEDZY O KRAJACH 

NIEMIECKIEGO OBSZARU 
JĘZYKOWEGO

Michał Kujawa oraz jego brat Piotr Kujawa za-
jęli drugie miejsce w Gminnym Konkursie Wie-
dzy o Krajach Niemieckiego Obszaru Języko-
wego, który odbył się 25 maja 2016 w Zespole 
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Śremie. 
Do etapu gminnego dostała się także Aleksan-
dra Jakubczak oraz Albert Weber. Zarówno fi -
nalistom jak i laureatom serdecznie gratuluje-
my i życzymy dalszych sukcesów!

DZIEŃ SPORTU 
W DZIEŃ DZIECKA 

1 czerwca z okazji Dnia Dziecka w naszej 
szkole obchodziliśmy Dzień Sportu. Młodzież 
miała okazję rywalizować w wielu konkuren-
cjach. Odbył się konkurs plastyczny „Tę dyscy-
plinę sportu lubimy najbardziej”, który wygrała 
klasa 3D oraz „Quiz Sportowy”, w którym pierw-
sze miejsce zajęła klasa 2B, reprezentowana 
przez Sebastiana Witasiaka. W konkurencjach 
sportowych („narty”, chodzenie „w łapach”, cho-
dzenie na szczudłach i przeciąganie liny) w ka-
tegorii klas pierwszych III miejsce zajęła klasa 
1C, II miejsce zajęła klasa 1D i I miejsce klasa 
1E. W kategorii klas drugich III miejsce zajęła 
klasa 2D, II miejsce zajęła klasa 2F i I miejsce 
klasa 2A. Wśród klas trzecich III miejsce zaję-
ła klasa 3E, II miejsce zajęła klasa 3B i I miej-
sce klasa 3C. Najlepiej dopingowała swój ze-
spół klasa 2D. Czas wszystkim umilał zespół ta-
neczny p. Karoliny Worobiew i Piotr Malanow-
ski pokazując sztuczki karciane.

WYKŁAD NA WYDZIALE 
NEOFILOLOGII W POZNANIU 

Dnia 6 czerwca 2016 uczniowie klasy innowa-
cyjnej z zakresu języka angielskiego i niemiec-
kiego wzięli udział w wykładzie językowym na 
Wydziale Neofi lologii Uniwersytetu im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu. Tytuł wykładu, który 
został przeprowadzony w języku polskim z ele-
mentami języka niemieckiego, brzmiał: „Szla-
chetny Polak i piękna Polka - o instrumenta-
lizacji niemieckich stereotypów o Polakach w 
długim XIX wieku”. Po wysłuchaniu prezentacji 
uczniowie rozwiązywali w parach test dotyczą-
cy treści z wykładu. Uczniowie powtórzyli swo-
ją wiedzę historyczną, dowiadując się przy tym, 
jak Polacy byli postrzegani przez Niemców. 

BAL ZAKOŃCZENIOWY
We wtorek 7 czerwca trzecioklasiści mieli 

przyjemność uczestniczyć w Balu Absolwen-
ta. Ta tradycyjna już impreza zorganizowa-
na została przez Radę Rodziców w Gościń-
cu Żurawiec.

Bal rozpoczął się oczywiście od krótkich 
przemówień. Gimnazjalistów, wychowawców i 
nauczycieli powitali przedstawiciele Samorzą-
du Uczniowskiego- Wiktor Chicheł i Julia Ma-
tuszewska. W imieniu organizujących imprezę 
Rodziców zabrała głos pani Agnieszka Mostow-
ska, a przemówienie Dyrektora – pana Jerzego 
Kostrzewskiego ofi cjalnie rozpoczęło bal. Na-
sza młodzież udowodniła po raz kolejny, że po-
trafi  wspaniale tańczyć, bawić się i cieszyć. 

Dziękujemy głównym bohaterom – naszym 
Uczniom - za to, że się świetnie spisali, a ich 
Rodzicom za doskonałą organizację i przygo-
towanie imprezy!

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS 
RECYTACJI POEZJI I PROZY 

DZIEŁA NOBLISTÓW
W środę 8 czerwca w naszej szkole odbył się 

Międzyszkolny Konkurs Recytacji Poezji i Prozy 
Dzieła Noblistów. Celem konkursu jest nie tyl-
ko rozwijanie zdolności recytatorskich i zainte-
resowanie uczniów poezją, ale przede wszyst-
kim popularyzowanie twórczości literackiej na-
szych Patronów, czyli Polskich Noblistów. Za-
daniem uczestników było przygotowanie pre-
zentacji dowolnego utworu poetyckiego i pro-
zatorskiego noblistów. 

Po wysłuchaniu wszystkich recytatorek ko-
misja postanowiła przyznać dwa równorzędne 
pierwsze miejsca, które zajęły Aleksandra Ki-
cińska z klasy 3a naszej szkoły oraz Agniesz-
ka Jędrzejczak z ZSPiG w Nochowie. Drugie 
miejsce przyznano Julii Ogrodowskiej i Jago-
dzie Chojnackiej z ZSPiG w Nochowie, a trze-
cie- Marcie Panfi lak z klasy 3f oraz Martynie 
Krause z klasy 1f Gimnazjum nr 1.

Ponadto przyznano wyróżnienia A. Borowiak, 
Kubiszewskiej, Gabrieli Michalewicz i Katarzy-
nie Hoffi e z ZSPiG w Dąbrowie oraz i Dominice 
Siejakowskiej z ZSPiG w Nochowie.

MAMY KOLEJNEGO LAUREATA!
Dnia 11 V 2016 r. odbył się fi nał wojewódzki 

XX Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce, do któ-
rego wcześniej awansował uczeń naszej szko-
ły Łukasz Burliga. W zmaganiach tych zajął III 
miejsce wykazując się ogromną wiedzą na te-
mat naszej małej Ojczyzny i uzyskał tytuł lau-
reata. Dnia 17 VI 2016r. Łukasz uczestniczył 
w gali zakończenia tegorocznej, jubileuszowej 
edycji tego konkursu, na której otrzymał nagro-
dę oraz pamiątkowy dyplom.

WYCIECZKA 
KLAS EUROPEJSKICH

We wtorek 31 maja uczniowie klas o profi lu 
europejskim czyli 3a, 2b i 1b wyruszyli w po-
dróż do stolicy Małopolski. Pierwszego dnia 
ogromne wrażenie zrobiła wędrówka szlakami 
po zjawiskowo pięknych solnych podziemiach 
Kopalni Soli „Wieliczka”. W środę gimnazjali-
ści udali się do Kalwarii Zebrzydowskiej- pol-
skiej Golgoty, wpisanej na listę światowego 
dziedzictwa UNESCO, zwiedzili miejsce licz-
nych pielgrzymek, sanktuarium pasyjno - ma-
ryjne ojców Bernardynów. Następnie dotarli do 
Lanckorony, gdzie mogli podziwiać malowni-
czą drewnianą zabudowę wsi- do dziś chętnie 
odwiedzanej przez artystów oraz ruiny zamku 
na wzgórzu.

W południe śremscy gimnazjaliści udali się 
do Wadowic- miasta związanego z młodością 

papieża-Polaka. Oczywiście skosztowali słyn-
nych kremówek papieskich i zwiedzali Muzeum 
Dom Rodzinny Jana Pawła II. Przez problemy 
z pogodą nieco spóźnieni dotarli do Oświęci-
mia, by tam zwiedzić- też w deszczu- tereny i 
obiekty byłych obozów Auschwitz I i Auschwitz 
II-Birkenau.

Trzeci dzień wycieczki poświęcony został 
stolicy Małopolski. Najpierw śremianie zwiedzili 
Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, położone w 
Krakowie-Łagiewnikach. Zwiedzanie zabytków 
Krakowa rozpoczęto natomiast od Wzgórza 
Wawelskiego. W Katedrze na Wawelu najpierw 
oglądano wnętrza będące świadkami korona-
cji królów Polski. Stromymi schodkami uczest-
nicy wycieczki wspięli się na wieżę, by z bliska 
zobaczyć, jak wygląda Zygmunt- dzwon, który 
bije tylko przy okazji najdonioślejszych dla kra-
ju i miasta wydarzeń. Bardzo ciekawą lekcją hi-
storii były opowieści przy Grobach Królewskich, 
znajdujących się w kryptach pod katedrą. 

Kolejnym punktem niezwykle bogatego pro-
gramu był spacer po Kazimierzu - żydowskiej 
dzielnicy Krakowa i zwiedzanie synagogi Re-
muh oraz Nowego Cmentarza. 

Kiedy wycieczka zbliżała się do Rynku, roz-
legł się słynny Hejnał Mariacki. Po wejściu do 
Kościoła Mariackiego- jednego z symboli Kar-
kowa- śremianie obejrzeli monumentalny, go-
tycki ołtarz stworzony przez norymberskiego mi-
strza Wita Stwosza i wysłuchali historii związa-
nych z Matejką i Wyspiańskim. Na Rynku Głów-
nym obejrzeli zabytkowe kamienice i Sukienni-
ce, kupowali pamiątki, a trzecioklasistki udały 
się do kawiarni Starbucks. W drodze z Rynku 
wszyscy zatrzymali się jeszcze przed romań-
skim kościołem św. Andrzeja oraz sąsiadują-
cym z nim barokowym kościołem św. Piotra i 
Pawła z postaciami Apostołów na postumen-
tach, we wnętrzu którego znajduje się grobo-
wiec ks. Piotra Skargi. 

W piątek śremianie udali się do najważniej-
szego miejsca pielgrzymkowego w Polsce- 
Sanktuarium oraz Klasztoru OO. Paulinów na 
Jasnej Górze. W Kaplicy Cudownego Obra-
zu mieli okazję z bliska zobaczyć obraz Mat-
ki Bożej Częstochowskiej. Po krótkim space-
rze wszyscy udali się na w drogę do Śremu. 
Wieczorem zmęczeni, ale pełni niezapomnia-
nych wrażeń uczestnicy wycieczki dotarli do 
Śremu, gdzie przywitali się ze stęsknionymi 
Rodzicami.

Michalina Kaczmarek 

GIMNAZJUM NR 1 IM. POLSKICH NOBLISTÓW W ŚREMIE
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PRZEDSZKOLE „POD WIERZBAMI”

W pogodny, słoneczny poranek - 8 
czerwca na stadionie Słonecz-

nej Gromady zebrali się przedszkola-
cy i zaproszeni goście. Tym razem aż 
17 drużyn z przedszkoli i oddziałów 
przedszkolnych Miasta i Gminy Śrem. 
Celem spotkania były zawody spor-
towe podczas XX LETNIEJ SPARTA-
KIADY PRZEDSZKOLAKÓW. Patro-
nat objął Burmistrz Miasta, a współ-
organizatorem był Śremski Sport. 
Tegoroczną spartakiadę honorowym 
patronatem objął także Wielkopolski 
Kurator Oświaty. Nagrody - niespo-
dzianki zostały ufundowane przez 

Urząd Miejski w Śremie. 
Letnia spartakiada rozpoczęła 

się przemarszem reprezentantów 
drużyn i zapaleniem znicza olimpij-
skiego przez Burmistrza p. Adama 
Lewandowskiego.

Przedszkolacy z wielkim zaangażo-
waniem uczestniczyli w proponowa-
nych konkurencjach i choć słoneczko 
bardzo przypiekało, gromko kibicowa-
li swoim drużynom. Sportowe zmaga-
nia przeplatane zostały występami 
gospodarzy spartakiady czyli dzieci z 
Przedszkola Słoneczna Gromada, a 
absolwentka Małgosia poprowadziła 

,,wesołą zumbę”. Sportowym zmaga-
niom towarzyszyło hasło „Wie przed-
szkolak mały i duży, że ruch dla zdro-
wia dobrze służy”. Spartakiadę za-
kończyło udekorowanie złotymi me-
dalami wszystkich uczestników i ogło-
szenie werdyktu jury. 

Na podium stanęli: mali zawodni-
cy z Oddziału przedszkolnego w Bo-
dzyniewie - I miejsce, przedszkolacy 
z ,,Niezapominajki” - II miejsce i dzie-
ci z Przedszkola im. Bł. E. Bojanow-
skiego - III miejsce. 

Wioletta Zielińska 

Ósmego czerwca tuż przed XX LETNIĄ 
SPARTAKIADĄ PRZEDSZKOLAKÓW 

zebrali się w ogrodzie Przedszkola nr 2 ,,Sło-
neczna Gromada” zaproszeni goście i najmłod-
si przedszkolacy. Spotkanie rozpoczęła Dyrek-
tor placówki zapraszając zebranych do uroczy-
stego otwarcia nowego, interaktywnego miej-
sca zabaw. ,,Przedszkolak na dworze - uczyć 
się może” to plac zabaw zainicjowany przez 
Rodziców Słonecznej Gromady, na czele z p. 
Patrycją Suszczewicz, koordynatorem projek-
tu Budżetu Obywatelskiego. 

Dzieci z grupy ,,Kreciki” i ,,Dalmatyńczyki” 

powitały gości wierszy-
kiem - rymowanką, zagrały na nowych bęb-
nach, dzwonach i instrumentach do piosenki 
,,Panie Janie”, a potem zaprosiły do wspólnej 
zabawy. Goście próbowali swoich sił wygrywa-
jąc rytmy na bębnach, które jak echo powtarzali 
przedszkolacy na instrumentach. 

Burmistrz Śremu p. Adam Lewandowski, 
Dyrektor Przedszkola p. Elżbieta Kubera i Ko-
ordynator Projektu dokonali przecięcia wstęgi 
otwarcia miejsca do zabaw, działań, odkrywa-
nia i tworzenia. 

Wioletta Zielińska 

Spartakiada przedszkolaków
PRZEDSZKOLE NR 2 „SŁONECZNA GROMADA” W ŚREMIE

Nowe miejsce zabaw
11 czerwca podczas 

obchodów Dni 
Śremu, reprezentanci 
grupy „Żabki”, realizując 
cykl „Roztańczone 
przedszkolaki” wystąpili na 
dużej scenie prezentując 
układ taneczny do muzyki 
z musicalu „Grease”. 
Za piękny występ dzieci 
otrzymały gromkie 
brawa oraz dyplom 
dla przedszkola.

 Agata Kaczmarek 

1-31 sierpnia nasze przed-
szkole pełnić będzie dyżur let-
ni dla dzieci. Wakacyjny czas 
upłynie na wspaniałej zabawie. 
W programie m.in. GRY I ZA-
BAWY JAK ZA DAWNYCH LAT 
oraz CZEREŚNIOWY ZAWRÓT 

GŁOWY.
29-31 sierpnia  w godz. 

10.00-11.00 odbędą się zaję-
cia adaptacyjne dla dzieci roz-
poczynających edukację przed-
szkolną we wrześniu.

Agnieszka Mikołajczak 

DZIEŃ DZIECKA 
1 czerwca przeżyliśmy bardzo in-

tensywny dzień. Od samego rana 
dzieci rozruszały się tańcami, wpro-
wadziły zabawami ruchowymi w do-
bry nastrój.

Następnie odwiedzili nas szcze-
gólni goście - pan burmistrz Adam 
Lewandowski i pani naczelnik Pionu 
Edukacji i Usług Społecznych Bar-
bara Jabłońska, życzyli dzieciom 
wszystkiego, co najlepsze i poczę-
stowali słodkościami.

Dalej odbył się ostatni już w tym 
roku koncert, mogliśmy poznać mu-
zykę czeską. 

Następnym gościem, który nas od-
wiedził były panie z Klubu Seniora, 
które poczytały bajki wszystkim gru-
pom, zaśpiewały piosenki i pobawiły 
się z dziećmi. Wielką radość sprawił 
przedszkolakom słodki poczęstunek 
i upominki. 

WESOŁA LEKCJA 
O PSZCZOŁACH

W dniu 8.06.2016 r. grupy Motylki, 
Pszczółki i Wiewiórki odwiedziła pani 
pszczelarz. Opowiedziała dzieciom 
jak żyją i wyglądają pszczoły. Przed-
szkolaki dowiedziały się jak powsta-
je miód i z czego się go otrzymuje. 
Dzieci mogły zapoznać się ze sprzę-
tem, który wykorzystuje się w pszcze-
larstwie, a na koniec zostały poczę-
stowane chlebkiem posmarowanym 
pysznym miodem.

SPOTKANIE 
Z POLICJANTEM 

- „BĄDŹMY OSTROŻNI”
W ramach współpracy z policją 8 

czerwca nasze przedszkole odwie-
dził pan policjant Robert. Ostrzegał 
nas przed różnymi zagrożeniami - 
utonięciami, obcymi ludźmi, złymi 
psami. Pokazał też od środka wóz 
policyjny.

WYCIECZKI „MAŁYCH 
PRZYRODNIKÓW”

13 czerwca odbyła się wycieczka 
do Parku Rekreacji „Nenufar” w Ko-
ścianie, w której brały udział 3 grupy: 
„Biedronki”, „Wiewiórki” i „Pszczół-
ki”. Choć nie było słońca bawiliśmy 
się świetnie.

Na początku bawiliśmy się w sali 
zabaw NUFRIK, która jest jedną z 
największych sal zabaw dla dzie-
ci w Wielkopolsce. Później, pomimo 
mżawki, płynęliśmy tratwami do Świa-
ta Bajek. Oglądaliśmy domki z bajek, 
rozwiązywaliśmy zagadki dotyczące 
postaci z domków. Następnie było 
ognisko i pyszne lody. Dzieci wróciły 
zmęczone, ale i zadowolone.

13 czerwca grupa „Jeżyki” odwie-
dziła stadninę koni Fiord w Młodzi-
kowie. Mieliśmy okazję pojeździć na 
kucykach, zwiedziliśmy stajnię, ujeż-
dżalnię, mini zoo ze zwierzętami go-
spodarskimi, mogliśmy nakarmić kró-
liczki. Dużą atrakcję stanowiła prze-
jażdżka bryczką oraz zabawy na pla-
cu zabaw. Mogliśmy również posilić 
się kiełbaskami z ogniska i pysznym 
ciastem. 

Grupy trzylatków „Żabki” i „Kot-
ki” 6.06 wybrały się na wycieczkę 
do „Gajówki” w Zbrudzewie. Mieli-
śmy tam wiele atrakcji - konkursy, 
zabawy, przejażdżki bryczką, kucy-
kiem, quadem, zwiedzanie mini zoo. 
A na koniec kiełbaska z grilla i słodki 
poczęstunek.

ROWEROWY ŚREM
Dzieci z naszego przedszkola wzię-

ły udział w konkursie plastycznym pod 
hasłem „Rowerem przez Śrem” or-
ganizowanym przez Urząd Miejski w 
Śremie. 9 czerwca br. nastąpiło roz-
strzygnięcie konkursu. Komisja kon-
kursowa miała niełatwe zadanie.

Z naszego przedszkola zostało na-
grodzonych aż siedem prac, z czego 
jesteśmy bardzo dumni. Wszystkim 
dzieciom składamy serdeczne gratu-
lacje i życzymy więcej takich sukce-
sów. Laureaci konkursu otrzymali ka-
ski rowerowe i kamizelki odblaskowe 
z logo Rowerowy Śrem.

FESTYN RODZINNY
W naszym przedszkolu odbył się 

Festyn Rodzinny. Każda grupa zapre-
zentowała krótki występ artystyczny. 
Było wiele atrakcji: pokaz sekcji bok-
serskiej z Klubu „Warta Śrem”, dmu-
chańce, przejażdżki małym autem 
terenowym, koło fortuny, malowa-
nie twarzy, włosów, kiełbaski z grilla i 
pyszne ciasto upieczone przez rodzi-
ców z naszego przedszkola. I choć 
pogoda była niepewna, wszystkim 
się podobało.

PUSZKOBRANIE
8 czerwca odbyło się rozstrzygnię-

cie wewnątrzprzedszkolnego konkur-
su „Puszkobranie”. Dzieci z każdej 
grupy, które zaangażowały się i od 
września systematycznie przynosiły 
puszki, zostały nagrodzone. Otrzyma-
ły dyplom i prezent. Wszystkim zwy-
cięzcom serdecznie gratulujemy!!!

Następny konkurs wewnątrz-
przedszkolny rozpocznie się już od 
września, do którego wszystkie dzie-
ci zachęcamy.

KONKURS PLASTYCZNY 
„PRZYGODY KUBUSIA 

PUCHATKA”

Siedmioro dzieci z naszego przed-
szkola nagrodzono i wyróżniono w 
powiatowym konkursie plastycznym 
organizowanym przez Bibliotekę Pu-
bliczną w Śremie. Gratulujemy laure-
atom i życzymy dalszych sukcesów!

PRZEDSZKOLE NR 3  „JARZĘBINKA” W ŚREMIE

PRZEDSZKOLE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 5 „MALI PRZYRODNICY” W ŚREMIE
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WYCIECZKA DO KINA
Jak co roku 1 czerwca dzieci ob-

chodzą swoje święto, czyli Dzień 
Dziecka. W dniu tym, słońce świe-
ciło nad naszym Przedszkolem dla 
Wszystkich Dzieci, a dzień obfi tował 
w wiele ciekawych zdarzeń! Dzieci z 
grupy IV „Modraki” i V „Maki” wspól-
nie wybrały się na wycieczkę do po-
znańskiego kina Cinema City na fi lm 
„Jak uratować mamę”. Była to pięk-
na opowieść o Adasiu i Anecie, któ-
rzy wybrali się do magicznej, śre-
dniowiecznej krainy w poszukiwa-
niu spełniających życzenia Złotych 
kropli, mających uratować ich chorą 
mamę. Film wywarł na przedszkola-
kach ogromne wrażenie. Po powro-
cie do przedszkola na dzieci czekały 
upominki. Dzień pełen wrażeń szyb-
ko się skończył, ale wspomnienia po-
zostaną na długo. Wszystkie dzieci 
w tym dniu były radosne i szczęśli-
we. Jeden dzień to jednak za mało, 
aby cieszyć się ze wszystkich przy-
gotowanych niespodzianek. Kolejną 
niespodzianką będzie wycieczka, na 
wspólne lody. 

WYCIECZKA DO ZOO 
2 czerwca był drugim dniem obcho-

dzonym jako Dzień Dziecka w grupie 
III „Stokrotki” i VI „Niezapominajki”. W 
tym właśnie dniu, przedszkolaki wy-
jechały na wycieczkę do Zoo w Po-
znaniu. Dla dzieci była to wspaniała 
przygoda. Mogły przyjrzeć się z bliska 
znanym zwierzętom egzotycznym 
oraz poznać te mniej znane. Dzień 
upłynął rewelacyjnie, a wrażenia z 
wycieczki pozostaną na długo. 

PIKNIK RODZINNY 
W ZBRUDZEWIE 

Niecodzienną niespodziankę przy-
gotowały Mamy przedszkolaków z 
grupy I „Fiołki”. Panie, z niewielką po-
mocą wychowawczyni, przygotowały 
przedstawienie, które zaprezentowały 
podczas rodzinnego pikniku w Zbru-
dzewie. Spotkanie zorganizowane z 
okazji Dnia Dziecka rozpoczął spek-
takl o Kopciuszku, a zdziwione dzie-
ci bardzo szybko rozpoznały w akto-
rach znajome Mamy. Oczarowana pu-
bliczność z zapartym tchem śledziła 
losy biednej dziewczyny, której życie 
odmienia dobra Wróżka i zakocha-
ny Książę. Talent aktorski, zaanga-
żowanie i dużo miłości, to prawdzi-
wy przepis na sukces, który odzwier-
ciedlał się na twarzach zachwyco-
nych widzów. 

WYCIECZKA 
DO „GAJÓWKI”

W czwartkowe przedpołudnie 9 
czerwca dzieci z grupy II „Słonecz-
niki” udały się na wycieczkę do „Ga-
jówki” w Zbrudzewie. Już sama jaz-
da autokarem wzbudziła w dzie-
ciach wiele emocji. Na miejscu cze-
kało wiele atrakcji. Dzieci zwiedzały 
„Mini zoo”, jeździły na quadzie, była 
też jazda na kucyku oraz przejażdż-
ka bryczką. Przedszkolaki pokony-
wały tor przeszkód, skakały na tram-
polinie oraz kręciły kołem szczęścia. 
Na zakończenie odbył się poczęstu-
nek kiełbaską z grilla. Pogoda dopi-
sała, humory także. Dzieci wróciły 
do przedszkola wesołe, zadowolone 
i pełne wrażeń.

FESTYN RODZINNY 
W dniu 3 czerwca odbył się festyn 

rodzinny pod hasłem „Sport to zdro-
wie”. Było wiele atrakcji i niespodzia-
nek. Dzieci mogły skorzystać z prze-
jażdżki na konikach, zabawach na 
zamkach dmuchanych i trampolinie, 
a także pomalować swoje buzie. Nie 
zabrakło również grillowych smakoły-
ków, hot dogów i przepysznych ciast. 
Wiele emocji wzbudziły atrakcje zwią-
zane z umiejętnościami sportowymi. 
Odbył się pokaz boksu, dzieci mo-
gły zapoznać się z podstawowymi 

krokami i ciosami oraz zobaczyć po-
kaz sztuki walki jiu-jitsu, a także wziąć 
udział w zajęciach fi tness. Dodatkową 
atrakcją był mecz piłki nożnej. Dzie-
ci mogły również spróbować swoich 

sił na torze przeszkód. Rodzicom, 
dzieciom i sympatykom przedszkola 
dziękujemy za udział w fantastycz-
nej zabawie.

MALI ARTYŚCI 
„Mały artysta” nie musi tylko 

siedzieć w przedszkolu, domu i ma-
lować misie , słoneczka, domki. Dla-
czego nie wybrać się w plener? 
Przedszkolacy z grupy „Maki” podjęli 
się tego niecodziennego zadania. Po 

uprzednim omówieniu tematu w sali, 
podzielni na grupy, w ogrodzie przed-
szkolnym, przystąpili do pracy. Nale-
ży podkreślić, że malowanie, rysowa-
nie przez dzieci w plenerze to zaba-
wa wspomagająca ich rozwój psycho-
fi zyczny. Dzięki tej formie aktywności, 

dzieci wyostrzają swoją koncentrację 
i rozwijają wyobraźnię. Pogłębiają 
swoje zdolności plastyczne. Aktyw-
na twórczość w wieku przedszkol-
nym, przyczynia się do wypracowa-
nia pozytywnych cech charakteru tj. 
poczucia własnej wartości, pewności 
siebie, bystrości, wrażliwości. 

„DZIEŃ DOBRYCH 
UCZYNKÓW”

 to dobra chwila, by się zatrzy-
mać, pomyśleć co dobrego uczyni-
liśmy i co jeszcze dobrego możemy 
zrobić dla innych. Przecież każdy z 
nas  może spełniać dobre uczynki, 
mniejsze lub większe, zawsze i wszę-
dzie. Dlatego idea bezinteresownych 
działań na rzecz innych przybrała w 
grupie „Modraków’’ długofalowe dzia-
łanie skierowane do dzieci poprzez 
„Marzycielską Pocztę’’. Odpowiedni 
dobór literatury, muzyki, oraz zabaw 
integracyjnych zainspirował przed-
szkolaków do okazania sobie nawza-
jem życzliwości, wywołał radość oraz 
chęć dzielenia się tym z innymi. Dzie-
ci napisały list i narysowały piękne 
obrazki do chorej Irminki. Mamy na-
dzieję, że zasiana iskierka dobroci, 
łańcuszkiem dobrych uczynków do-
trze do Irminki i sprawi uśmiech na 
Jej twarzy. 

Marta Adamczak 

PRZEDSZKOLE NR 7 IM. JANKA WĘDROWNICZKA W ŚREMIE

AKTYWNY RODZIC 
- AKTYWNE DZIECKO

Festyn Rodzinny w Niepublicznym Przedszkolu „Le-
śne Skrzaty” odbył się 10 czerwca 2016.

„Aktywny Rodzic - Aktywne Dziecko” pod tym ha-
słem przebiegał Rodzinny Festyn u Leśnych Skrzatów. 
Po obejrzeniu Biedronkowego Przedstawienia z okazji 
Święta Mamy i Taty dzieci wspólnie z rodzicami musia-
ły zmierzyć sie z dystansem 300m w Rodzinnym Biegu 
Skrzata. Po profesjonalnej rozgrzewce przeprowadzo-
nej przez Instruktorkę Śremskiego Sportu Sylwię Sapu-
łę wszyscy zacięcie ruszyli do walki. Przegranych nie 
było, wszyscy otrzymali medale za bieg i nagrodzono 
trzy pierwsze miejsca. Podczas festynu odbył się rów-
nież pokaz TAEKONDO z UKS Feniks ze Śremu. Swój 
pokaz zaprezentowali podopieczni Pana Bartosza Ka-
łużnego. Kolejnym zmaganiem rodziców i dzieci był 
konkurs muzyczny „Śpiewające Duety”. W repertuarze 
dziecięcych piosenek zaśpiewało sześć duetów Ro-
dzic - Dziecko. Nagrody otrzymali wszyscy uczestnicy 
konkursu i również wytypowano trzy pierwsze miejsca. 
Mimo chłodnej aury nie zabrakło świetnej zabawy, ani-
macji i słodkości! To był drugi Festyn Rodzinny u „Le-
śnych Skrzatów” i na pewno nie ostatni.

Aleksandra Dzierżawczyk 

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE „LEŚNE SKRZATY”

SPARTAKIADA PRZEDSZKOLAKA
Na zaproszenie Przedszkola „Słoneczna Gromada” Leśne Skrzaty 8 czerwca br. wzięły 

udział w XX letniej Spartakiadzie Przedszkolaka. W zmaganiach sportowych wzięło udział 17 
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych z Gminy Śrem. Nasze Przedszkole reprezentowało 
10 dzieci: 6-latki, 5-latki i trójka 4-latków. Dzieci świetnie się bawiły i mogły poczuć „nutkę” 
rywalizacji. Wszyscy otrzymali medale i drobny upominek dla przedszkola.

Aleksandra Dzierżawczyk 
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FESTYN RODZINNY w MARINIE! 

Dziękujemy Wam za piękny czas 
roku szkolnego 2015/2016!

1 września 2016r. o godz. 9.00. 
zapraszamy 

do Szkoły Podstawowej nr 1 w Śremie
na rozpoczęcie nowej przygody 
w roku szkolnym 2016/2017!

ŻYCZYMY WSPANIAŁYCH WAKACJI! 
Zespół ds. Promocji Szkoły 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ŚREMIE

Sukces Szkolnego Zespołu Wokalnego CANTANDO! Główna Nagroda XXV Ogólnopolskiego Przeglądu Piosenki Religijnej „Śremsong” 2016 
WYCIECZKOWY CZAS! 

JAK NIE CZYTAM, JAK CZYTAM! Bijemy rekordy w ogólnopolskiej akcji promującej czytanie!    


