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PROGRAM OBCHODÓW:

13 października 2016r.
godz. 17.00 - Msza św. w kościele 

pw. WNMP w Śremie

14 października 2016r.
godz. 11.00 - Rozpoczęcie uroczystości, 

przedstawienie okolicznościowe, 
wręczenie nagród - SALA BAZAR

godz. 13.00-16.00 - DRZWI OTWARTE, 
posadzenie drzew, zapieczętowanie 
KAPSUŁY CZASU na najbliższe 50 lat 
- BUDYNEK SZKOŁY

14 października 2016r. 
godz. 20.00 - Bal z okazji jubileuszu 

- BUDYNEK SZKOŁY

15 października 2016r.
godz. 17.00 - Uroczysty koncert 

ABSOLWENTÓW DWÓJKI, 
w przerwie aukcja, wystawa prac 
uczniów (wstęp wolny) - SALA BAZAR

Edukacja kulturalna
Rozmowa z Ewą Kaźmierczak - dyrektorem ŚOK

czytaj str. 14

Muzeum po zmianach
Rozmowa z Mariuszem Kondzielą - dyrektorem Muzeum Śremskiego

czytaj str. 11

czytaj str. 13
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Dnia 1 września 2016 roku na bo-
isku szkolnym Gimnazjum nr 1 

im. Polskich Noblistów w Śremie 
zgromadzili się uczniowie klas pierw-
szych, drugich i trzecich, nauczy-
ciele, dyrekcja oraz zaproszeni go-
ście. Wszystkich zgromadzonych - a 
przede wszystkim uczniów klas pierw-
szych, którzy rozpoczynają naukę w 
naszej szkole - powitała nowa Dyrek-
tor naszego gimnazjum - pani Karoli-
na Worobiew. Rozpoczęcie roku swo-
ją obecnością uświetnili: pan Adam Lewandowski- Burmistrz Śremu oraz 

pani Barbara Jabłońska - Naczelnik 
Pionu Edukacji i Usług Społecznych. 
Samorząd szkolny w przygotowaniu 
uroczystości rozpoczęcia roku szkol-
nego nie pominął wątku historyczne-
go, włączając w scenariusz treści pa-
triotyczne związane z rocznicą wybu-
chu II wojny światowej. Wszystkim 
uczniom oraz nauczycielom życzy-
my owocnego roku szkolnego 2016 
/ 2017!

UROCZYSTOŚCI 
NA ŚREMSKIM RYNKU
Z okazji 77. rocznicy wybuchu II 

wojny światowej, na śremskim ryn-
ku delegacja z naszego Gimnazjum 
złożyła wiązankę kwiatów przy tablicy 
upamiętniającej ofi ary wojny.

NARODOWE CZYTANIE 
„QUO VADIS”

W sobotę 3 września 2016 roku w 
całej Polsce odbywało się Narodowe 
Czytanie „Quo vadis” Henryka Sien-
kiewicza. Organizatorem akcji na te-
renie Śremu była Biblioteka Publicz-
na im. Heliodora Święcickiego. Na-
sza szkoła miała także swój udział 
w tym przedsięwzięciu. Wśród osób 
czytających fragmenty „Quo vadis” 
była wicedyrektor naszej szkoły - p. 
Lilla Baranowska. Opiekunki koła te-
atralnego - p. Barbara Hejne i p. Ali-
na Niemier - zadbały o to, by dzieło 

jednego z patronów Gimnazjum nr 1 
było czytane w wyjątkowej, antycznej 
scenerii, którą dopełniali uczniowie w 
strojach z epoki, ucharakteryzowani 
na bohaterów lektury.

Przy takiej okazji warto przypo-
mnieć, że „Quo vadis” to jedna z naj-
bardziej znanych na świecie polskich 
powieści. Została wydana w blisko 
60 krajach, w ponad 50 językach. Jej 
sukces przyczynił się do otrzymania 
przez Sienkiewicza w 1905 roku lite-
rackiej Nagrody Nobla za całokształt 
twórczości.

„PARADA PRZYJAZNYCH 
SMOKÓW”

4 września uczestniczyliśmy w „Pa-
radzie Przyjaznych Smoków” z oka-
zji dziesiątej rocznicy powstania Koła 
Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej 
„SMOKI” i dziewiętnastych urodzin 
pizzerii „Tropicana”. Było głośno, ko-
lorowo i radośnie!

WOLONTARIUSZE 
W AKCJI „UWOLNIĆ 

SKOWRONKA”
Dnia 10 września nasi wolontariu-

sze wraz z opiekunkami wzięli udział 
w drugim spotkaniu integracyjnym dla 
osób niepełnosprawnych poruszają-
cych się na wózkach inwalidzkich lub 
o kulach z terenu powiatu śremskiego 
zorganizowanym pod hasłem „Uwol-
nić skowronka”. 

Ponad setką osób niepełnospraw-
nych bardzo pieczołowicie zajęli się 
wolontariusze ze śremskich szkol-
nych kół wolontariackich. Nasi gimna-
zjaliści pomagali poruszać się i prze-
żywać czas spotkania, który dla nie-
których niepełnosprawnych był jed-
ną z nielicznych okazji, żeby pobyć 
razem i posłuchać muzyki. 

Dziękujemy naszym wspaniałym 
Wolontariuszom za to, że tak licznie 
wzięli udział w akcji i poradzili sobie z 
wieloma niełatwymi sytuacjami!

Michalina Kaczmarek 

Dzień 1 września to dla wszystkich 
uczniów początek nowego roku 

szkolnego. Przed dziećmi 10 miesięcy 
wytężonej pracy i nauki. Tego dnia dopi-
sała piękna, słoneczna pogoda, więc w 
naszej szkole uroczystość odbyła się na 
boisku. Dzieci z kółka teatralnego przy-
gotowały program artystyczny, w którym 
żegnały odchodzące wakacje i lato. Były 
wiersze oraz piosenki śpiewane po pol-
sku i angielsku. W swoim wystąpieniu 
dyrektor szkoły Maciej Formaniak ży-
czył uczniom sukcesów w nauce, wielu 
nowych przyjaźni i radosnych chwil spę-
dzonych w Szóstce.

AKADEMIA KUBUSIA 
PUCHATKA

Biblioteka Publiczna im. Heliodora 
Święcickiego w Śremie organizuje dla 
uczniów szkół podstawowych X Gminny 
Konkurs Czytelniczy pod nazwą „Akade-
mia Kubusia Puchatka”.  W naszej szko-
le Kubuś Puchatek osobiście zachęcał 
dzieci do wzięcia udziału w konkurso-
wych zmaganiach. Wraz z koleżanką i 
kolegą z klasy V b wędrował szkolnymi 
korytarzami, zaglądał do klas, rozmawiał 
i bawił się z uczniami. Pierwszy etap od-
będzie się 19 października w szkolnej bi-
bliotece. Zapraszamy!

EMOCJE NA STADIONIE
W  niedzielę 11 września  uczniowie z 

SP nr 6 czynnie uczestniczyli w meczu 
ekstraklasy piłki nożnej jako eskorta za-
wodników. Dzieci po raz pierwszy mia-
ły okazję zobaczyć kulisy poznańskiego 

stadionu oraz wkroczyć na murawę trzy-
mając zawodników za rękę. Na to wy-
różnienie szkoła zasłużyła sobie zwycię-
stwem w turnieju INEA CUP SZS. Dodat-
kowo dwoje  uczniów na murawie roze-
grało mini mecz z kapitanami obu drużyn. 
Niesamowite emocje towarzyszyły za-
równo dzieciom jak i rodzicom, którzy po-
dziwiali swoje pociechy na trybunach. 

POKAZ TAŃCA
W środę 14 września naszą szkołę od-

wiedzili tancerze ze szkoły tańca Dream, 
którzy na scenie w holu szkoły zaprezen-
towali kilka najbardziej znanych ukła-
dów. Wesoła, rytmiczna muzyka porwała 
wszystkich uczniów do wspólnej zabawy. 
Goście zachęcali dzieci do wzięcia udzia-
łu w organizowanych zajęciach tanecz-
nych, przekonywali, że jest to bezustanna 
zabawa, która rozwija i relaksuje. Może 
i nasi uczniowie odnajdą w sobie nowe 
zdolności oraz zamiłowania?  

DZIEŃ KROPKI W ŚWIETLICY
15 września dołączyliśmy do grona 

6 977 079 osób ze 140. krajów obcho-
dzących Międzynarodowy Dzień Kropki. 
Dzieci przystrojone w ubrania w groszki 
zapoznały się z historią sympatycznej Va-
shti, bohaterką książki „Kropka” Petera H. 
Reynolds’a, która dzięki malutkiej kropce 
i wspaniałej nauczycielce plastyki uwie-
rzyła w swoje możliwości. Chwilę później 
sami mieliśmy okazję wcielić się w postać 
Vashti, projektując własne kropki. W ra-
mach świętowania tworzyliśmy „kropkę 
bez malowania kropek”, rozwiązywali-
śmy wykreślanki, malowaliśmy kropko-
we obrazy na boisku szkolnym, grali-
śmy w Twistera oraz ćwiczyliśmy swoją 
kreatywność i wyobraźnię. Dzień ten był 
okazją do świetnej zabawy, ale także do 
refl eksji nad naszymi talentami. 

SPRZĄTANIE ŚWIATA
Wzorem lat ubiegłych nasza szkoła 

włączyła się w akcję „Sprzątanie Świa-
ta”. Dnia 19 września uczniowie kl.5a i 5e 

porządkowali tereny zielone wokół szko-
ły oraz Osiedla Helenki. Akcja wspierana 
była przez Urząd Miejski w Śremie, któ-
ry zapewnił worki, rękawiczki i odbiór od-
padów. Uczestnicy akcji przekonali się, 
że warto dbać o czystość środowiska i 
porządek najbliższego otoczenia. Opie-
kunkami akcji w szkole były nauczycielki 
przyrody:  Małgorzata Czarnecka i Ewa 
Świdurska.

BEZPIECZNA +
W bieżącym roku szkolnym SP nr 6 

przystąpiła do realizacji zadań w ramach 
projektu skierowanego do uczniów klas 
I i II,  pod hasłem „Bezpieczna +”. Jego 
celem  jest integrowanie i pogłębianie 
działań wychowawczych oraz profi lak-
tycznych podejmowanych przez pla-
cówkę, zmierzających do zapewnienia 
bezpieczeństwa, stworzenia przyjazne-
go klimatu, przeciwdziałania przemocy 
w szkole. 

NAJWAŻNIEJSZE
WYDARZENIA W PAŹDZIERNIKU:
6 X - Szkolny konkurs „Bracia Barscy • 
i ich epoka”
12-13 X - Dni Patrona• 
13 X - Uroczysta akademia z okazji • 
25-lecia Szkoły Podstawowej nr 6
14 X - Pasowanie uczniów klas • 
pierwszych
19 X - I etap konkursu „Akademia Ku-• 
busia Puchatka”
26 X - Szkolny konkurs wiedzy o krajach • 
anglojęzycznych dla klas IV
31 X - Holy Wins• 

Agata Kociucka 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. BRACI BARSKICH W ŚREMIE

ZABRZMIAŁ PIERWSZY DZWONEK
1 września nowy rok szkol-

ny rozpoczęliśmy uroczyście. 
Miło nam było gościć pana 
Burmistrza Adama Lewan-
dowskiego i panią naczelnik 
Pionu Usług i Edukacji Barba-
rę Jabłońską.

2 września cała społecz-
ność szkolna uczestniczyła 
w wycieczce integracyjnej do 
Górki Duchownej.

Klasa VI wraz z wycho-
wawczynią ogłosiła akcję cha-
rytatywną PODAREK DLA 
ZWIERZĄT (ze schroniska 
w Gaju ).

18 września braliśmy udział 
w XXXV edycji Rowerem do… 
Manieczek. Uczniowie dwóch 
najstarszych klas wraz z opie-
kunami wybrali się na wyciecz-
kę rowerową do Manieczek. 
Braliśmy udział w konkuren-
cjach sprawnościowych.

21 września klasa I wzię-
ła udział w akcji prowadzonej 
przez Gminę Śrem, Klub Re-
lax oraz Powiatową Komendę 
Policji w Śremie pod hasłem 
Bezpieczni na drodze.

W PAŹDZIERNIKU
14 X Święto Edukacji• 
16 X Dzień Papieski• 
17 X Bicie rekordu w jedno-• 
czesnym prowadzeniu resu-
scytacji krążeniowo-odde-
chowej przez jak największą 
ilość osób. 
20 X Udział w rocznicowych • 
obchodach pamięci rozstrze-
lania mieszkańców ziemi 
śremskiej.
X Gminny Konkurs Czytel-• 
niczy „Akademia Kubusia 
Puchatka”

SZKOŁA PODSTAWOWA 
IM. W. REYMONTA W KRZYŻANOWIE

Co? Gdzie? Kiedy?

GIMNAZJUM NR 1 IM. POLSKICH NOBLISTÓW W ŚREMIE

Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2016/17
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ZESPÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ
I GIMNAZJUM W ZBRUDZEWIE

Projekty, projekty….

SZKOŁY  

„W ZBRUDZEWIE 
NUDĄ NIE WIEJE”
Proponujemy uczniom i ich 

rodzicom szereg zajęć do-
datkowych, które przeciwsta-
wią się wszechobecnej cy-
berprzestrzeni i pokażą al-
ternatywne sposoby spędza-
nia wolnego czasu, rozwija-
nia zainteresowań, odbudo-
wywania więzi rówieśniczych 
i rodzinnych. Chcemy dążyć 
do budowania pozytywnego 
klimatu szkoły poprzez współ-
pracę różnych jej podmiotów 
i środowiska lokalnego. Za-
owocuje to otwarciem uczniów 
na potrzeby innych oraz lokal-
nej społeczności. W ramach 
naszego projektu oferujemy 
uczniom i ich rodzicom:

Zajęcia popołudniowe – roz-• 
grywki z wykorzystaniem cie-
kawych i nowoczesnych gier 
planszowych, zajęcia kon-
strukcyjne w oparciu o edu-
kacyjne klocki LEGO oraz za-
jęcia rozwijające możliwości 
twórcze i rękodzielnicze
Imprezy integracyjne dla spo-• 
łeczności szkolnej i lokalnej - 
„Zbrudzewska pyra” 30 wrze-
śnia 2016 oraz „Świętujemy 
razem” 16 grudnia 2016
Spotkania z wychowanka-• 
mi Domu Dziecka, wspiera-
nie ich przez pomoc rzeczo-
wą oraz wspólne spędzanie 
czasu.

ROWEREM DO… 
MANIECZEK 

Uczniowie i nauczyciele 
zbrudzewskiego zespołu szkół 
są stałymi uczestnikami wycie-
czek rowerowych organizowa-
nych na rozpoczęcie i zakoń-
czenie sezonu rowerowego. 
Doceniają możliwość aktyw-
nego spędzenia czasu wolne-
go, a także to, że przy okazji 
mogą wygrać ciekawe nagro-
dy i poszerzyć wiedzę z prze-
pisów ruchu drogowego, bu-
dowy roweru, czy zasad udzie-
lania pierwszej pomocy. I tak 
też było 

19 września – do Manie-
czek dotarła 20-osobowa gru-
pa uczniów pod opieką trzech 
nauczycielek. Piękna pogoda 
i humory dopisywały.

 ARTYSTYCZNY 
KOGEL MOGEL

Przedstawienie nosiło tytuł 
„Szaleństwa młodego Fry-
deryka”, podczas którego 
dzieci zapoznały się z muzy-
ką oraz życiem naszego wiel-
kiego kompozytora Fryderyka 
Chopina. Był to spektakl lal-
kowy opowiadający o tym, jak 
mały Frycek z Żelazowej Woli 
wyrasta na znanego na całym 
świecie pianistę i kompozy-
tora. Historii tej towarzyszyły 
najpiękniejsze utwory, którymi 
Fryderyk Chopin podbijał ser-
ca publiczności podczas swo-
ich międzynarodowych podró-
ży. Dzieci miały także okazję 
zapoznać się z budową forte-
pianu oraz lalki teatralnej na-
zywanej jawajką.

„Uwolnić Skowronka” – to 
tytuł akcji mającej na celu po-
moc osobom niepełnospraw-
nym, które rzadko opuszcza-
ją mury swoich domów. Spo-
tkanie rozpoczęło się przed 
kościołem na Jezioranach. 
Naszą szkołę reprezento-
wało 12 wolontariuszy, któ-
rzy szybko zajęli się swoimi 

podopiecznymi i towarzyszyli 
im w przemarszu do kościoła 
Mądrości Bożej, a później do 
Katolickiego Centrum Eduka-
cji i Kultury. Cały czas wolon-
tariusze troszczyli się o swo-
ich podopiecznych, zabawia-
jąc ich rozmową i pomagając 
w spożywaniu posiłków. Młodzi 
ludzie uczą się w ten sposób 
wrażliwości i odpowiedzialno-
ści za drugą osobę.

„Nina i Paul” – to tytuł sztuki 
teatralnej, wystawianej na de-
skach Sceny Wspólnej, dzia-
łającej przy Teatrze Nowym 
w Poznaniu. 19 września gru-
pa 47. uczniów szkoły w Zbru-
dzewie wyjechała do Pozna-
nia, aby obejrzeć ten spek-
takl. Godzinne przedstawie-
nie pokazywało etapy rodzą-
cego się uczucia pomiędzy 
dwojgiem nastolatków Niną i 
Paulem. Najpiękniejszy dzień 
życia kończy się ściągnięciem 
ich ze szczytu wiatraka przez 
ojca chłopca i mamę dziew-
czyny. Sztuka bardzo podoba-
ła się uczniom… może dzięki 
niej chętniej będą jeździć do 
teatru.

Izabela Głogińska 

W nowym roku szkolnym 2016/2017 prze-
żyj przygodę ze Szkołą Podstawową nr 

1  im. Mikołaja Kopernika!

ZAPRASZAMY DO JEDYNKI 
KOPERNIKA!!!

W roku szkolnym 2016/2017 Szkoła Podsta-
wowa nr 1 dostarczy dzieciom edukacji  i wspar-
cia emocjonalnego, dzięki którym będą mogły 
prowadzić samodzielne, świadome i szczęśli-
we życie w każdej przestrzeni!

Odwiedzajcie nas na stronie http://sp1.
srem.pl/ oraz na szkolnym Facebook-u 

DOŻYNKI 
W NOCHOWIE

28 sierpnia odbyły się w Nochowie dożynki 
powiatowo-gminne. Do dyspozycji uczestni-
ków dożynek było mnóstwo rozmaitych sto-
isk. Były przemówienia, tradycyjne obrzędy i 
występy młodzieży – w tym także zaprezento-
wali się uczniowie naszej szkoły. Wieczorem 
muzykę do tańca zapewnił zespół Blue Eden. 
Podczas dożynek uroczyście otwarte zosta-
ło boisko wielofunkcyjne, które będzie służy-
ło zarówno naszym uczniom jak i całej spo-
łeczności lokalnej.

NARODOWE CZYTANIE 2016
Tradycją szkoły stała się już akcja Naro-

dowego Czytania, która odbywa się od 2012 
roku w pierwszą sobotę września (w szkołach 
- w piątek). Tegoroczną lekturą podczas Na-
rodowego Czytania było „Qvo vadis” Henry-
ka Sienkiewicza. Uczniowie obejrzeli fragment 
fi lmu, który wprowadził ich w klimat dzieła, a 
następnie wysłuchali fragmentów czytanych 
przez dyrekcję szkoły.

INTERNETOWY TEATR 
DLA SZKÓŁ

Młodsi uczniowie mieli okazję obejrzeć, 
pierwszy w tym roku szkolnym, spektakl emi-
towany w ramach projektu Telewizji Polskiej i 
Narodowego Instytutu Audiowizualnego. 

Drugoklasiści z Nochowa, wraz kilkunasto-
tysięczną uczniowską społecznością z całej 
Polski, za pośrednictwem kodowanej transmi-
sji internetowej, oglądali grany na żywo spek-
takl pt. „Tajemnica wesołego miasteczka” z Te-
atru „Arlekin” z Łodzi.

ATRAKCJE DLA 
NAJMŁODSZYCH…

We wrześniu i październiku na naszych naj-
młodszych uczniów czeka wiele atrakcji. Już 
niedługo wybiorą się do Śremu, aby uczest-
niczyć w kolejnej edycji akcji „Bezpiecznie na 
drodze”. Dzieci spotkają się z przedstawicie-
lami policji, straży miejskiej i oczywiście z ulu-
bionym Pyrkiem. W październiku pierwszaki 
zostaną pasowane na uczniów szkoły.

Wszyscy uczniowie edukacji wczesnosz-
kolnej już przygotowują się do jesiennego raj-
du „Pieczona Pyra”. Celem rajdu będzie inte-
gracja dzieci, zapoznanie z okolicą i orienta-
cja w terenie. 

…I TROCHĘ STARSZYCH 
UCZNIÓW

We wrześniu podczas okolicznościowe-
go apelu, ślubowanie złożą uczniowie klas 
pierwszych gimnazjum. Tym samym zostaną 
oni włączeni do społeczności szkolnej ZSPiG 
w Nochowie.

Gimnazjaliści będą uczestniczyć w różno-
rodnych formach integracyjnych. Celem ta-
kich spotkań jest budzenie w uczniach odpo-
wiedzialności za atmosferę w klasie poprzez 
tworzenie pozytywnych relacji nacechowa-
nych życzliwością i zaufaniem.

Październik miesiącem bibliotek szkol-
nych… z tej okazji przed nami wiele atrakcji 
czytelniczych: będą konkursy, spotkania z 
Kubusiem Puchatkiem dla najmłodszych, 
gra terenowa dla gimnazjalistów i kl. IV – 
VI oraz coroczny kiermasz książek.

Beata Wietrzyńska - Szałek 

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

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1
IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ŚREMIE
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DZIAŁO SIĘ...

ROZPOCZĘCIE NOWEGO 
ROKU SZKOLNEGO 

2016/2017
Nowy rok szkolny 2016/2017 rozpo-

częliśmy w naszej szkole Mszą Świętą w 
intencji wszystkich pracowników szkoły, 
uczniów i rodziców. Uroczystym apelem 
uczciliśmy pamięć ofi ar II wojny świato-
wej. Wierszem i piosenką otworzyliśmy 
nowy rok szkolny 2016/2017. Dyrektor 
szkoły pani Małgorzata Kardasz zachę-
cała uczniów, aby byli wytrwali w nauce, 
bo sumienna praca pomaga w realiza-
cji marzeń.

77 ROCZNICA WYBUCHU 
II WOJNY ŚWIATOWEJ

Tradycyjnie już delegacja uczniów na-
szej szkoły – wraz z panią dyrektor oraz 
nauczycielką historii – uczestniczyła w 
obchodach 77. rocznicy wybuchu II woj-
ny światowej, które miały miejsce na Pla-
cu 20 Października w Śremie.

MEGA MISJA 
WYSTARTOWAŁA

Projekt, do którego w tym roku przy-
stąpiła nasza szkoła, nosi nazwę Mega 
Misja. Jego celem jest zapoznanie dzie-
ci z zasadami bezpiecznego poruszania 
się po Internecie oraz poznanie różnych 
narzędzi, które wykorzystuje się do pracy 

przy komputerze. Będziemy kręcić fi lmi-
ki, dowiemy się jak obrabiać zdjęcia i za-
głębimy się w wiedzę z różnych przed-
miotów. Naszymi przewodnikami po bez-
piecznym świecie sieci są animowane 
postaci -Kuba i Julka. Chcemy pokazać, 
że świetlica to nie przechowalnia dzieci, 
ale miejsce twórczego rozwoju. Zajęcia 
w naszej szkole odbywają się we wtor-
ki na 6. i 7. lekcji i są przeznaczone dla 
uczniów z klasy II i III.

KODEKS PRZEDSZKOLAKA 
I ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE 

U BIEDRONEK

Biedronki we wrześniu poznawały nor-
my i zasady pobytu dzieci w przedszko-
lu zawarte w Kodeksie Przedszkolaka. 
Dzieci dowiedziały się, że przestrze-
ganie zasad jest konieczne, żeby po-
byt w przedszkolu był bezpieczny. Ma-
luszki odciskały swoje dłonie na kodek-
sie jako znak przyjęcia zawartych w nim 
norm i zasad.

U Biedronek rozpoczęły się grupowe 
zajęcia logopedyczne. Podczas pierw-
szego spotkania dzieci chętnie wykony-
wały ćwiczenia oddechowe, rytmizujące 
oraz ćwiczenia buzi i języka. W każdy 
czwartek przedszkolaki będą uczyć się 
prawidłowej wymowy.

BĘDZIE SIĘ DZIAŁO

JUNIOR MEDIA I MY
Na przełomie września i października 

nasza szkoła przystąpi do projektu Ju-
nior Media. Zajęcia będą się odbywać w 
ramach kółka dziennikarskiego. Wspól-
nie będziemy się uczyć tajników pracy 
dziennikarza i podejmiemy próby utwo-
rzenia własnej gazetki. Junior Media to 
edukacyjny projekt dzienników regional-
nych Polska Press Grupy skierowany do 
szkół – uczniów i nauczycieli. To nowy 
wymiar szkolnych gazetek. Junior Me-
dia to przede wszystkim internetowa plat-
forma do tworzenia gazet. To prosty sys-
tem, który krok po kroku poprowadzi nas 
przez proces powstawania gazety.

BEZPIECZNIE TU I TAM...
A NA PEWNO W BODZYNIEWIE

Również na przełomie września i paź-
dziernika przystąpimy do projektu Bez-
piecznie Tu  i Tam. Ten internetowy kurs 
powstał, aby pomóc opiekunom w zwięk-
szeniu bezpieczeństwa młodych inter-
nautów. Kurs skierowany jest również 
do rodziców i ma im pomóc wprowadzać 
własne pociechy w bezpieczny świat In-
ternetu. Projekt jest spójny z działaniami 
Mega Misji, a pracę z nim rozpoczynamy 
w październiku. 

PASOWANIE NA 
PIERWSZOKLASISTĘ

Miesiąc październik to wyjątkowy czas 
dla uczniów klasy I. W Dniu Edukacji Na-
rodowej dzieci zostaną uroczyście włą-
czone w poczet uczniów naszej szkoły. 
Zgodnie z tradycją odbędzie się w tym 
dniu uroczyste ślubowanie połączone z 
występami słowno-muzycznymi.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4
IM. M. KONOPNICKIEJ W ŚREMIE

POCZĄTEK ROKU SZKOLNEGO 
– nowe wyzwania, postanowienia, pomysły… 
BOISKO WIELOFUNKCYJNE PRZY SZKOLE
Wyczekane, wytęsknione – wreszcie jest i cieszy. Jest pięk-

nie i ciepło, więc można korzystać z naszej nowej bazy spor-
towej. Od rana do 16.00 z boiska korzystają uczniowie, potem 
do 21.00 boisko jest otwarte dla wszystkich chętnych. Zapra-
szamy też w soboty i niedziele od 11.00-19.00

NOWE - AUTORSKIE PROGRAMY 
NAUCZANIA W SZKOLE

Pierwszy dotyczy klas III. Dzieci będą miały dodatkową, 
czwartą godzinę wychowania fi zycznego z panią Marleną 
Błaszczyk, która specjalnie dla uczniów napisała program 
„Przez radosny sport po sprawność i zdrowie”. Projekt realizo-
wany jest od początku września. Nowe boisko pomoże uatrak-
cyjnić zajęcia, które bardzo się uczniom podobają.

Drugi program to coś dla klas starszych - od IV-VI. Pani 
Anna Waligóra napisała go z myślą o uczniach ciekawych in-
nych krajów i języków. Program od podstaw umożliwia zapo-
znanie dzieci z językiem hiszpańskim, kulturą tego ciekawego 
kraju, kuchnią, zwyczajami, imionami, itp. Na razie uczestnicy 
są bardzo zaciekawieni - oby zapału starczyło, gdy słówek do 
nauki zacznie przybywać!

„KULTURKA I WSZYSTKO GRA”
Od wielu lat współpracujemy z ŚOK-iem uczestnicząc w 

świetnych programach kulturalno-muzycznych dla najmłod-
szych. W tym roku koncerty edukacyjne pod hasłem „Kulturka 
i wszystko gra” będą odbywać się w sali widowiskowej Spół-
dzielni Mieszkaniowej, z czego się bardzo cieszymy, gdyż od-
pada nam niełatwe organizacyjnie zadanie przewożenie dzieci 
do kina Słonko. Do sali Spółdzielni uczniowie przejdą się spa-
cerkiem; będzie i ruch na świeżym powietrzu, i wrażenia kultu-
ralne. Nadal będziemy zachęcać dzieci do zakładania odświęt-
nego stroju na koncerty – bo takie wydarzenia artystyczne nie 
tylko dostarczają wiedzy i rozszerzają horyzonty młodych, ale 
i wdrażają do właściwego uczestnictwa w kulturze. 

„LETNIE WIETRZENIE SZAF”
We wrześniu rozpoczęła się nasza akcja, w ramach której 

do 15 października można przynosić: odzież, środki czysto-
ści, przybory szkolne, zabawki, żywność o przedłużonej przy-
datności do spożycia... Dary zostaną przekazane do Domu 
Samotnej Matki i Towarzystwa im. Brata Alberta. Akcje koor-
dynują panie: Sylwia Rachmajda i Elżbieta Tomczak-Pawlak. 
Można przynieść dary bezpośrednio do sali nr 2 lub zostawić 
w kantorze woźnych.

JESIENNA ZBIÓRKA MAKULATURY
Nasza  cy -

kliczna akcja 
odbędzie się 
4 października 
w godzinach 
od 7.30-11.30. 
Kontener zo-
stanie jak za-
wsze podsta-
wiony przy wej-
ściu do dobu-
dówki, można 
tego dnia wje-
chać samochodem na boisko. Jak zawsze odbywa się komi-
syjne ważenie przyniesionego papieru i kartonów. Dla najlep-
szych tradycyjnie Rada Rodziców funduje nagrody. Kto chce 
uporządkować swoje półki, garaże i schowki ze zbędnego pa-
pieru – zapraszamy tego dnia do szkoły.

Ewa Wańska 

POCZĄTEK ROKU SZKOLNEGO 
SZKOŁA PODSTAWOWA 

IM. GEN. DEZYDEREGO CHŁAPOWSKIEGO W BODZYNIEWIE



5CO? GDZIE? KIEDY? PRZEDSZKOLA  

Wrześniowa pogoda dopisała, dla-
tego przedszkolacy z Jarzębin-

ki dużo czasu spędzali, bawiąc się na 
świeżym powietrzu w ogrodzie przed-
szkolnym. Olbrzymie zainteresowa-
nie dzieci wzbudza nadal kolorowy 
statek. Przedszkolacy wyruszali nim 
w fantastyczne podróże, chociaż czas 
wakacji już za nimi. Na statku spotka-
li się również ze swoją panią z przed-
szkola absolwenci wraz z rodzicami, 
wspominając spędzone tu chwile.

Za nami są już obchody Dnia 
Przedszkolaka połączone z obcho-
dami Święta Przedszkola. Z tej oka-
zji w ogrodzie przedszkolnym odbył 
się Jarzębinowy Festyn dla lokalnej 
społeczności. Wiele atrakcji spotka-
ło tu jej uczestników. Każdy mógł 

spróbować chodzenia na szczudłach, 
pokręcić hula- hopem czy cyrkowym 
talerzem. Wiele uśmiechu dostar-
czyły ogromne i leciutkie bańki czy 
też zabawy z chustą animacyjną. 
Spragnieni i głodni uczestnicy mo-
gli skorzystać z punktów gastrono-
micznych, przygotowanych przez ro-
dziców i panie z przedszkola. Warto 
było zakupić los loterii fantowej - bo 
każdy wygrywał.

Mamy nadzieję, że październik 
również będzie obfi tował w słońce, 
bo na przedszkolaków czeka wie-
le atrakcji w nadchodzącym mie-
siącu. I tak:

4 października • Muchomorki wy-
biorą się na wycieczkę po Śremie. 
Przespacerują się uliczkami Stare-
go Miasta, zajrzą do parku im. Po-
wstańców Wlkp. szukając tam śla-
dów nowej pory roku.
10 października • Stokrotki wybio-
rą się na wycieczkę do pobliskie-
go sklepu owocowo- warzywnego 
i na ogródki działkowe
11 października•  - Muchomorki 
obejrzą dary jesienne w ich natu-
ralnym środowisku i na straganach 
pobliskiego targowiska. Motylki 

zamienią się w kucharzy i przygo-
tuja pyszną sałatkę owocową.
13 października • Muchomorki od-
wiedzą Bibliotekę Publiczną w ra-
mach akcji „Głośne czytanie”.
24 października • nasze urocze ma-
luszki z grupy Misie zostaną paso-
wane na Przedszkolaka. Podczas 
uroczystości zaprezentują swoje 
umiejętności artystyczne w krót-
kim programie artystycznym, który 
obejrzą rodzice.
26 października • Stokrotki i Bie-
dronki odwiedzą schronisko zwie-
rząt w Gaju.

Cała społeczność przedszkolna:
10•  października obejrzy teatrzyk 
pt.”Zuzia w zaczarowanej krainie” 
w wykonaniu aktorów z zespołu 

Arlekin. 
14•  października świętować będzie 
Dzień Edukacji Narodowej.
28 • października wysłucha kon-
certu w wykonaniu Agencji Mu-
zycznej ART BONSAI pt. Bajko-
wy bałagan.
26 października • obejrzy z bliska 
duży samochód ciężarowy i po-
rozmawia z jego kierowcą na te-
mat jego pracy.
W przedszkolu rozpoczęły się już 

zajęcia dodatkowe:
zajęcia rytmiczno-taneczne• 
teatralne• 
piłkarskie• 

G. Szalona, U. Tomczyk 

NOWY ROK 
PRZEDSZKOLNY
1 września już za nami, roz-

poczęliśmy kolejny rok wspól-
nej zabawy, nauki i pracy. Dzie-
ci wróciły po udanych wakacjach 
wypoczęte, roześmiane i pełne zapału do dal-
szych zabaw. Witały się z długo niewidzianymi 
koleżankami i kolegami oraz zapoznawały się 
z nowymi salami i zabawkami. Przed nami rok 
pełen zabaw i przygód. Będziemy odkrywca-
mi, badaczami, podróżnikami, artystami i twór-
cami, a wszystko po to, by dobrze się bawiąc 
jak najwięcej się nauczyć, zdobyć nowe umie-
jętności, doskonalić te już posiadane.

Życzymy wielu radości, nowych przyjaź-
ni, ciekawych zabaw, dobrego humoru i nie-
zapomnianych przeżyć, a rodzicom owocnej 
współpracy i zadowolenia. 

FESTYN 
W piątek 16 września w naszym przedszko-

lu odbył sie Festyn Powitalny i Pasowanie na 
Przedszkolaka. Nowo przyjęte dzieci zosta-
ły pasowane przez Panią Dyrektor na Przed-
szkolaków i przyjęte przez wszystkie dzieci w 
poczet „Małych Przyrodników”. Podczas festy-
nu można było coś niecoś przekąsić, poba-
wić się na zamku dmuchanym, poskakać na 
trampolinie. Jak zawsze dzieci mogły poma-
lować sobie buźki i włosy. Wszyscy bawiliśmy 
się przy wesołej i skocznej muzyce. Pszczółki 
i Wiewiórki zaprezentowały układy taneczne, 
a grupy Biedronki i Jeżyki zaśpiewały piosen-
kę „Przedszkole mój drugi dom”. 

PROJEKT BUDŻETU 
OBYWATELSKIEGO

Podczas Festynu autor projektu Budżetu 
Obywatelskiego Miejskiego lokalnego nr 20 
Przyjazny Ogród Życzliwości, Pan Grzegorz 
Terpiłowski opowiedział krótko o projekcie i 
zachęcał do głosowania. Dla chętnych osób 
przygotowane zostały na terenie przedszkola 
stanowiska komputerowe z dostępem do in-
ternetu, z których można byłokorzystać przez 
cały czas trwania głosowania czyli do 25 wrze-
śnia. Proponowany projekt „Przyjazny ogród 
życzliwości” ma na celu stworzenie bezpiecz-
nej i komfortowej strefy zabaw i wypoczynku 
dla wszystkich: dzieci i dorosłych w naszym 
ogrodzie przedszkolnym oraz zainstalowanie 
na terenie przedszkola Mali Przyrodnicy prze-
nośnego defi brylatora.

OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ 
PRZEDSZKOLAKA

20 września obchodziliśmy Ogólnopolski 
Dzień Przedszkolaka. Z tej okazji nie zabrakło 
dla naszych milusińskich atrakcji, niespodzia-
nek, konkursów, drobnych nagród.

DZIEŃ CHŁOPCA
30 września przedszkole będzie ob-

chodzić Dzień Chłopca. Wszystkich 
chłopców czekają miłe niespodzianki

MOTYLKI 
W BIBLIOTECE PUBLICZNEJ

 Grupa Motylków już 12 września wybrała 
się do Biblioteki Publicznej, gdzie przedszko-
laki wysłuchały opowiadania o miłym bohate-
rze Tappim i jego przygodach. Było to pierw-
sze spośród czterech zaplanowanych jesien-
nych spotkań grupy 4-latków w oddziale dzie-
cięcym biblioteki.

BEZPIECZNA DROGA 
DO PRZEDSZKOLA

Grupa Biedronek realizując temat „Bez-
pieczna droga do przedszkola” wybrała 
się na skrzyżowanie ulic, aby poćwiczyć bez-
pieczne przechodzenie przez ulicę i utrwalić 
zasady bezpiecznego poruszania się po dro-
gach.  W poniedziałek 19 września do MA-
ŁYCH PRZYRODNIKÓW przybyli aktorzy z 
przedstawieniem pt. ”Kalejdoskop zagrożeń”. 
Dzieci były bardzo zainteresowane tematyką 
przedstawienia, która mówiła o bezpieczeń-
stwie na drodze oraz niebezpieczeństwach 
czyhających na dzieci.

JESZCZE WE WRZEŚNIU
WYJAZD DO TEATRU - • 29 września dwie 
grupy: Biedronki i Jeżyki wybiorą się do Te-
atru Animacji w Poznaniu na przedstawie-
nie pt.: „Żabka”.
DZIEŃ CHŁOPCA - • 30 września przedszko-
le będzie obchodzić Dzień Chłopca. Wszyst-
kich chłopców czekają miłe niespodzianki.

W PAŹDZIERNIKU
Na • 6 października grupa Biedronki wraz z 
rodzicami ma zaplanowany wyjazd na grzy-
by i piknik jesienny do Łękna.
7 października•  grupy Wiewiórki i Pszczół-
ki wyjeżdżają na wycieczkę autokarowa do 
Nadleśnictwa Konstantynowo, gdzie sko-
rzystają z bogatej oferty edukacyjnej tamtej-
szego nadleśnictwa i aktywnie spędzą czas.
12 października•  grupy Wiewiórki i Motyki 
będą uczestniczyły w zajęciach warsztato-
wych „Papier czerpany”. 

EKO-PRZEDSZKOLAK
Z nowym rokiem szkolnym przystępuje-

my do kolejnego ciekawego programu EKO-
PRZEDSZKOLAK. Program opracowany zo-
stał dla dzieci w wieku przedszkolnym. Tre-
ści w nim zawarte mają na celu rozwijanie u 
małych uczestników zainteresowań środowi-
skiem przyrodniczym, a także wpływają na 
kształtowanie postaw ekologicznych.

SPOTKANIE INTEGRACYJNE 
DZIECI I RODZICÓW JESIENNA 
DYSKOTEKA I ŚWIĘTOWANIE 

DNIA PRZEDSZKOLAKA
Coroczną tradycją Przedszkola „Słoneczna 

Gromada” są spotkania wrześniowe w ogro-
dzie przedszkolnym. Celem imprezy jest inte-
gracja całej społeczności przedszkolnej w no-
wym roku szkolnym, a w tym roku dodatkowo 
świętowanie Ogólnopolskiego Dnia Przedszko-
laka. Tego roku było to 22 września br. od godz. 
15.00 pod hasłem „Jesienna dyskoteka”. Dzie-
ci pod kierunkiem animatora tańca rozpoczęły 
tańcami, pląsami i inne zabawami ruchowymi. 
Impreza była w pierwszym dniu astronomicznej 
jesieni, więc „Pani Jesień” częstowała wszyst-
kich owocami oraz tartinkami serowo-warzyw-
nymi. Atrakcją imprezy była Bazylia - oślica z 
Bursztynowego Zwierzyńca, którą można było 
pogłaskać, przytulić oraz zrobić pamiątkowe 
zdjęcie. Ponadto organizatorzy przygotowali 
wiele innych atrakcji. Ogród przedszkolny mie-
nił się wielobarwnymi chustami Klanzy , przy 
których prowadzono zabawy integracyjne, za-
proponowano również zabawy z wiatrakiem 
matematycznym. Były gry i zabawy sprawno-
ściowe, gdzie wykorzystano dynie w slalomie, 
ziemniaki w rzucie do celu oraz tor przeszkód 
z kolorowych materaców. Dzieci mogły rozwi-
jać swoją kreatywność przy stolikach z ziemnia-
kami, warzywami i owocami tworząc kukiełki, 
stemple, fi gurki, inne ciekawe rzeczy.

Dzięki dużej powierzchni ogrodu przedszkol-
nego rodzice mieli niebywałą atrakcję - ognisko, 
a przy nim pieczenie kiełbasek i ziemniaków. 
Starszaki przygotowały surówki - witaminowe 
dodatki do pieczonej kiełbaski. Przedszkolna 
kuchnia przygotowała zaś zupkę pomidoro-
wą, twarożek z ziemniakami i smaczne chru-
ściki. Nie mogło zabraknąć słodkiego dodatku, 
a więc ciast z sezonowymi owocami. Ciepła je-
sienna aura, radość i zabawa naszych wycho-
wanków, przyjazne otoczenie, przygotowa-
ne atrakcje sprawiły, że był to niezapomniany 
dzień w przedszkolu.

LEKCJA MIĘDZYPOKOLENIOWA  
– „MIĘDZY NAMI ŚREMSKIMI 

POKOLENIAMI”
Dnia 14 września 

rozpoczął się w „Sło-
necznej Gromadzie” 
kolejny rok spotkań 
z cyklu „Miedzy nami 
śremskimi pokolenia-
mi”, który polega na 
czytaniu bajek dzie-
ciom przez seniorów. 

Panie z przyjemnością i wielkim zaanga-
żowaniem przygotowują odpowiednie tek-
sty z literatury dziecięcej. Dla dzieci nato-
miast to ciekawe spotkania, na które zawsze 
z utęsknieniem czekają. To prawdziwa lekcja 
międzypokoleniowa.

WYCIECZKA DO LASU W ŁĘKNIE
Ciepły wrzesień sprzyjał spacerom i wyciecz-

kom przedszkolaków poza teren przedszkola, 
dlatego 27 września wszystkie dzieci z Przed-
szkola „Słoneczna Gromada” (poza gr. Myszki) 
wybrały się na wycieczkę autokarową do Le-
śnictwa w Łęknie. Jedną z atrakcji Łękna jest 
ścieżka przyrodnicza, na którą grupy dzieci za-
biera pan leśniczy, wskazując niezwykłe oka-
zy i leśne zakątki. Malownicza okolica spra-
wia, że dzieci nie tylko poznają środowisko le-
śne, zbierają skarby leśne nie objęte ochroną, 
ale również mogą podziwiać krajobrazy, ba-
wić się w zabawy terenowe i odkrywać tajem-
nice lasu. To najlepsza forma zdobycia wiedzy 
o lesie, jego mieszkańcach i wpajania właści-
wych zachowań. A poza tym taka wyprawa to 
zawsze wielkie przeżycie dla każdego przed-
szkolaka, co potwierdzali przedszkolacy „Sło-
necznej Gromady”.

GROMADA ZUCHOWA 
JUŻ DZIAŁA 

Gromada zuchowa „Słoneczna Drużyna” 
działająca przy Przedszkolu nr 2 „Słoneczna 
Gromada” aktywnie rozpoczęła nowy rok szkol-
ny. 1 września uroczyście uczcili 77. rocznicę 
wybuchu II wojny światowej uczestnicząc w 
obchodach na Placu 20 Października. Zuchy 
złożyły kwiaty przy tablicy upamiętniającej po-
ległych śremian. 

Dnia 15 września 2016 r. gromada zucho-
wa uświetniła obchody 85. rocznicy utworze-
nia Szkoły Podofi cerskiej Piechoty dla Małolet-
nich nr 2 w Śremie. Uroczystość zorganizowa-
na z inicjatywy Towarzystwa Miłośników Ziemi 
Śremskiej na Placu 20 Października. Dzieci zło-
żyły kwiaty ogrodowe, zaśpiewały hymn zucho-
wy przy pomniku poświęconym wychowawcom 
i wychowankom Szkoły. Działania naszych ma-
łych zuchów to najlepszy przykład wychowania 
patriotycznego, poszanowania tradycji oraz od-
dania czci poległym bohaterom.

PRZEDSZKOLE NR 2 „SŁONECZNA GROMADA” W ŚREMIE PRZEDSZKOLE NR 5 „MALI PRZYRODNICY”

PRZEDSZKOLE NR 3 „JARZĘBINKA”
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Zakończyły się już letnie wyjazdy or-
ganizowane przez Towarzystwo Po-

mocy Potrzebującym im. Św. Brata Al-
berta „Nadzieja” dla seniorów i osób 
niepełnosprawnych.

Pod koniec sierpnia 50-osobowa gru-
pa RON odpoczywała w ośrodku „Leśna 
Polana” w Ustroniu Morskim. Oprócz ką-
pieli morskich i plażowania uczestnicy 
brali udział w zajęciach z samoobrony, 
na basenie, zwiedzali także ogrody „Hor-
tulus” w Dobrzycy, czy spacerowali nad-
morska promenadą, która ciągnie się od 
Ustronia Morskiego, aż do samego Ko-
łobrzegu. Po tygodniowym turnusie pełni 
wrażeń i opaleni wrócili do Śremu. W ich 
miejsce, także na tygodniowy turnus, po-
jechało 53 seniorów, którzy również tra-
fi li na piękną pogodę i chętnie korzysta-
li z atrakcji morskich oraz programu pro-
ponowanego przez ośrodek „Leśna Po-
lana”. Były wieczorki taneczne, słodkie 

podwieczorki, czy zajęcia w Aquaparku. 
Kilka dni po powrocie z Ustronia Mor-
skiego kolejna grupa 46. seniorów po-
jechała na wycieczkę na Podlasie. Za-
poznano się z wielokulturowością tego 
regionu. Uczestnicy zwiedzili synagogę 
w Tykocinie, meczet w Kruszynianach, 
cerkiew w miejscowości Sejny, odwie-
dzili także kościół znany z cudu Eucha-
rystycznego w Sokółce. Innym doświad-
czeniem były odwiedziny w Studzienicz-
nej , gdzie z wizytą podczas pielgrzymki 
do ojczyzny przebywał Papież Jan Paweł 
II oraz rejs statkiem po jeziorach i kanale 
Augustowskim. Próbowano także specja-
łów kuchni Podlaskiej i wschodniej. Se-
niorzy zwiedzili również znane uzdrowi-
sko na Litwie, Druskienniki, które okazały 
się pięknym, pełnym zieleni oraz cieka-
wych atrakcji miastem.

Po tych wojażach seniorów w najbliż-
szym czasie oprócz cotygodniowych 

spotkań, warsztatów 
artystycznych, lekcji 
angielskiego i warsztatów tanecznych, 
do których wrócili po przerwie wakacyj-
nej, czeka 28 września dokończenie „III 
Śremskiej Senioriady”. Pierwszego paź-
dziernika seniorzy pojadą do Gostynia 
na koncert, który corocznie odbywa się 
na Świętej Górze. Natomiast drugiego 
października wybierają się do Grzybna 
na „Dzień Korbola”. Czeka ich też du-
chowa uczta, gdyż dwukrotnie zawitają 
do teatru. Będzie to spektakl pt. „Szalo-
ne nożyczki” w Teatrze im. W. Bogusław-
skiego w Kaliszu oraz „Prezydentki” w Te-
atrze Nowym w Poznaniu. 

Na październik zaplanowany jest tak-
że „Bal Seniora” i „Familiada” z udzia-
łem innych organizacji działających na 
rzecz seniorów. Jak widać seniorzy nu-
dzić się nie będą. 

Krystyna Szymańska  

KOŁO EMERYTÓW I RENCISTÓW

Koło Emerytów i Rencistów przy Międzyzakładowym Związ-
ku Zawodowym Odlewni Żeliwa Śrem powstało w latach 

siedemdziesiątych ubiegłego wieku i prężnie działa do dziś. 
Obecnie liczy 130 członków. W skład Zarząd Koła wchodzą: 
Lilianna Wąsik - przewodnicząca, Jan Rożek - zastępca, Ma-
rioleta Smolich - sekretarz, Regina Kowalak - skarbnik, Jerzy 
Ratajczak - członek. 

Zarząd organizuje spotkania emerytów, zabawy taneczne, 
pikniki, konkursy piosenek, wycieczki turystyczne, imprezy oko-
licznościowe. Członkowie Koła nie zapominają też o chorych 
emerytach i odwiedzają ich w domach. Raz w miesiącu orga-
nizowane są zebrania członków Koła w sali Spółdzielni Miesz-
kaniowej, użyczanej nieodpłatnie. Na zebrania zapraszane są 
znane osoby z naszego miasta, które informują o aktualnych 
wydarzeniach, planach na przyszłość oraz zachęcają seniorów 
do czynnego udziału w życiu miasta. Gośćmi emerytów byli: 
burmistrz Śremu Adam Lewandowski, starosta Śremski Zenon 
Janhs, przedstawiciele policji, straży miejskiej, opieki społecz-
nej, instytucji kultury, Towarzystwa Miłośników Ziemi Śremskiej. 
Odlewnicy - emeryci zainteresowani są tym co dzieje się w Od-
lewni Żeliwa, dlatego częstym gościem jest przewodniczący 
Międzyzakładowego Związku Zawodowego O.Ż. Śrem S.A. 
Franciszek Adamski. Koło organizuje dla swoich członków tak-
że wyjazdy krajoznawcze. Emeryci byli już we Wrocławiu, Li-
cheniu, Częstochowie, Mielnie, Pobierowie, Darłówku, Świno-
ujściu, Krynicy Morskiej, Chłapowie, Gdańsku, Helu. Na każdej 
wycieczce nie brakuje wesołej zabawy z atrakcjami: był tabor 
cygański, chrzest morski, spotkanie z rdzennymi Kaszubami, 
tańce hiszpańskie i damy w kapeluszach. Działalność swoją 
Koło dokumentuje w prowadzonej kronice wydarzeń.

Lilianna Wąsik 

ZWIĄZEK INWALIDÓW 
NARZĄDU RUCHU KOŁO ŚREM

Członkowie Wielkopolskiego Związ-
ku Inwalidów Narządu Ruchu Koło 

Śrem jak co roku spędzili 10 dni nad 
morzem. 53 osoby od 24 sierpnia do 
2 września wypoczywały aktywnie w 
Mielnie spacerując z kijkami, zwiedza-
jąc Kołobrzeg - Muzeum Maszoperii 6D, Sarbinowo, Gą-
ski-Latarnię. Korzystaliśmy z kąpieli wodnych (morze, Ko-
szalin - Park Wodny) i słonecznych, spędziliśmy miło czas 
przy grillu z muzyką oraz na wieczorku tanecznym. Szyb-
ko upłynął czas pożegnaliśmy się z morzem na rok.

NOWY ROK SZKOLNY
Placówka została w innowacyj-

ny sposób przygotowana do poby-
tu dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Dla 
uczęszczających do Przedszkola nr 
7 na wszystkich szczeblach eduka-
cji przedszkolnej dzieci, oprócz sys-
tematycznie realizowanej podstawy 
programowej, uczestniczą w atrak-
cyjnych zajęciach prowadzonych in-
nowacyjnymi metodami pracy: Do-
brego Startu, Muzykoterapii, Bajko-
terapii. Ciekawe zabawy umożliwia-
ją dzieciom samodzielne zdobywanie 
doświadczeń, a imprezy i uroczysto-
ści dostarczają wielu niezapomnia-
nych emocji i atrakcji. W nowym roku 
szkolnym w placówce zostały przygo-
towane nowe sale, dostosowane do 
potrzeb wiekowych dzieci. 

PIKNIK Z 
„WIELKOPOLSKĄ PYRĄ”
16 września w Przedszkolu nr 7 

„Janka Wędrowniczka” kolejny już 
raz odbył się „Piknik z Wielkopolską 
Pyrą”, którego celem było zintegrowa-
nie całej społeczności przedszkolnej 
oraz dostarczenie wszystkim uczest-
nikom wiele radości i świetnej zaba-
wy. Na pikniku było wiele atrakcji i 
niespodzianek. Dzieci mogły wziąć 
udział w „ziemniaczanych” konkur-
sach, zabawach na zamkach dmu-
chanych i trampolinie, a także po-
malować swoje buzie. Każdy mógł 
skosztować tradycyjnych wielko-
polskich potraw z ziemniaków. Nie 

zabrakło wielkopolskich „pyr z gzi-
kiem”, sałatek ziemniaczanych, prze-
pysznych ciast oraz wspaniałej let-
niej pogody. 

„DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA”
Przedszkole stwarza warunki do 

rozwoju każdego dziecka, aby umoż-
liwić mu potencjalny sukces w dalszej 
edukacji szkolnej. Oferuje wychowa-
nie dzieci aktywnych, bogatych we-
wnętrznie, otwartych na świat, świa-
domych własnych możliwości, wol-
nych od zahamowań i uprzedzeń, 
tolerancyjnych z uwzględnieniem ich 
potrzeb, dążeń, praw i oczekiwań. 20 
września obchodzić będziemy w na-
szym przedszkolu „Dzień Przedszko-
laka”. Na uroczystość tę przybędzie 
specjalny gość- Janek Wędrowni-
czek. W tym radosnym dla dzieci dniu 
nie zabraknie zabaw przy muzyce, 
konkursów o charakterze ruchowym, 
wokalnym i zręcznościowym. Starsze 
dzieci przypomną sobie „Prawa dziec-
ka”, a najmłodsze będą mogły się z 
nimi zapoznać. Każdy przedszkolak 
złoży uroczyste ślubowanie „Przed-
szkolaka - Polaka”. Spotkanie będzie 

okazją do zaznajomienia i utrwalenia 
symboli narodowych oraz ich posza-
nowania. Na zakończenie wszyscy 
przedszkolacy, przemaszerują uli-
cami osiedla z chorągiewkami przy-
gotowanymi specjalnie na obchody 
tego święta. 

WYCIECZKA 
DO NADLEŚNICTWA

Treści przyrodnicze w wychowa-
niu przedszkolnym mają ogromne 
znaczenie dla prawidłowego rozwo-
ju intelektualnego i emocjonalne-
go dzieci w wieku przedszkolnym. 
Przekazane informacje dotyczyły 
natury oraz jej ochrony na długo zo-
staną w pamięci naszych najmłod-
szych, jednocześnie ucząc ich odpo-
wiedzialności za swoje postępowa-
nie. W czwartek 15 września dzieci 
z grupy V „Stokrotki” i VI „Nieza-
pominajki” pojechały na wycieczkę 
do Nadleśnictwa Konstantynowo, 
gdzie spotkały się z leśniczym. W 
sali przyrodniczej słuchały różnych 

ciekawostek o zwierzętach i rośli-
nach, spacerowały ścieżką edukacyj-
ną oraz w lesie. Na zakończenie od-
było się ognisko z pieczeniem kiełba-
sek. Wycieczka dostarczyła dzieciom 
wielu wrażeń i pozytywnych doświad-
czeń. Miło i przyjemnie dzieci spędzi-
ły ten dzień. 

BĄDŹ BEZPIECZNY – 
WIZYTA POLICJANTÓW
16 września odwiedzili nas policjan-

ci z Komendy Miejskiej Policji w Śre-
mie. Panowie przeprowadzili prelek-
cje na temat bezpieczeństwa, której 
celem było kształtowanie prawidło-
wych zachowań oraz postaw wśród 
przedszkolaków. Dzieci zapoznały się 
z zasadami bezpiecznego porusza-
nia się podczas przechodzenia przez 
jezdnię oraz zapamiętały ważne nu-
mery alarmowe tj. 112, 997. Policjan-
ci mówili też o konieczności jeżdże-
nia w fotelikach z zapiętymi pasami, 
a także o nie zawieraniu znajomości z 
obcą osobą. Dzięki takim spotkaniom, 

dzieci uczą się obdarzać zaufaniem 
policję, do której zawsze mogą zwró-
cić się o pomoc.

„MAŁY WOLONTARIAT” 
W Przedszkolu nr 7 „Janka Wę-

drowniczka” rozpoczyna się kolej-
ny rok dobrych uczynków i dzielenia 
się swoim sercem i chęcią bezintere-
sownej pomocy tym, którzy tej pomo-
cy potrzebują. W październiku rusza 
kolejna edycja „Małego Wolontariatu”, 
a pierwszym działaniem będzie włą-
czenie się w akcję Fundacji Pomo-
cy Humanitarnej „RedemptorisMis-
so” - „Kup Pan szczotkę”- będziemy 
zbierać szczoteczki i pasty do zębów, 
które trafi ą do ośrodków misyjnych w 
Afryce. Zachęcamy nie tylko przed-
szkolaki i rodziców do wspierania 
działań „Małego Wolontariatu” a także 
wszystkich mieszkańców Śremu, któ-
rzy w godzinach otwarcia przedszkola 
będą mogli odwiedzić naszą placów-
kę i dorzucić co nieco do stomatolo-
gicznego koszyczka. Bo śnieżnobiały 
uśmiech powinien gościć na twarzach 
dzieci na całym świecie.

Marta Adamczak 

TOWARZYSTWO POMOCY POTRZEBUJĄCYM IM. ŚW. BRATA ALBERTA „NADZIEJA”

LATO, LATO - JUŻ PO LECIE…

PRZEDSZKOLE NR 7 „JANKA WĘDROWNICZKA W ŚREMIE

 
Lilianna 
Wąsik - 
pomysło-
dawczyni 
taborów na 
promenadzie
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Promenada jak za dawnych lat „MY CYGANIE”

PAPUSZANIE 

Kełderasze 

Klub Literacki - Graj piękny Cyganie 

Cygański Teatr Muzyczny TERNO 

Tabory nagrodzono motylami i cygańskimi patelniami  Koło Teatralne Gimnazjum nr 1 

Czwórkowy Zaprzęg 

Włóczykije (SP1) 

Tabor zespołu TERNO    

Tabor Biblioteki. Renata Mozdzierz inspira- 
torka tematyki cygańskiej na promenadzie

Smoliczanie - tabor malarski  Tabor Muzeum 

Tabor Eliana i reszta   Tabor Hipolita (ZST) 

Tabor na dwóch kółkach (Kościan)  
Tabor Odlewniany - Koło Emerytów  
i Rencistów Odlewni Żeliwa
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Od wielu lat śremianie skutecznie pielęgnu-
ją pamięć o tragicznych wydarzeniach 

października i listopada 1939 roku. Podnio-
sły nastrój budują: wieczór, pochodnie, krzy-
że, portrety i plastyczne środki wyrazu bezpo-
średnio odnoszące się do historycznych treści. 
Czy podniosłość zawsze jest dosłowna i pa-
tetyczna? Okaże się po prezentacji spektaklu 
Hamlet zemsta bogów, która będzie częścią 
obchodów 77. rocznicy egzekucji. W Hamle-
cie istnieje przekonanie, że śmierć przywraca 
poprzedni porządek, jest przyczyną i następ-
stwem zemsty.  Rządza zemsty i działanie po-
zbawione kontroli prowadzą do zjawiska błęd-
nego koła. Szukanie i odnajdywanie wspól-
nych punktów w rzeczywistości historycznej 
Śremu i uniwersalnych wartościach dzieła lite-
rackiego jest zadaniem twórczym uczestników 
uroczystości.  Reżyserem, adaptatorem dra-
matu Wiliama Szekspira, scenografem i akto-
rem w jednej osobie jest Adam Walny, twórca 

artystycznej instytucji walny-teatr. 
Włączenie w strukturę tradycyjnej 
uroczystości patriotycznej utworu 
artystycznie wielodyscyplinarnego 
jest próbą zbudowania inspirujące-
go sposobu zachowywania pamię-
ci społecznej w lokalnej społeczno-
ści. Projekt ma charakter  otwarty, 
zakłada wielokrotne, artystycznie 
zróżnicowane interpretacje treści 
historycznych, społecznych i fi lo-
zofi cznych nagromadzonych wo-
kół wydarzeń z 20 października i 
8 listopada 1939 roku.

Spotkanie z twórczością 
ks. dr Andrzeja Wałdowskiego
– w ramach cyklu „Książka z autografem

20 PAŹDZIERNIKA 
NA ŚREMSKIM RYNKU

Mariusz KONDZIELA 

Muzeum Śremskie 
zachęca do oglądania ekspozycji stałej

”
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Muzeum Śremskie przeszło 
ostatnio sporo zmian. Po bli-
sko dwuletnich pracach remon-
towych, powoli wraca do swo-
jego normalnego funkcjonowa-
nia. Czym spowodowane były te 
inwestycje? 

– Istota i rola muzeów ewoluują. 
Nie inaczej jest z Muzeum Śrem-
skim. Do pewnego czasu obowią-
zywał model dziewiętnastowiecz-
ny - istniała wystawa stała, zbiór 
pewnych dóbr kultury, przyrody, 
kolekcja zbieracza. Potem nastą-
piło udostępnianie tych zbiorów. 
Już Sałaciński umożliwiał ogląda-
nie swojej prywatnej kolekcji. Po-
woli rozpoczął się proces, w któ-
rym to udostępnianie stało się ma-
sowe, ale nadal bez znaczącego, 
autentycznego zaangażowania 
publiczności. W końcu nastąpi-
ły czasy, kiedy poza przechowy-
waniem, gromadzeniem, konser-
wacją, wystawiennictwem, musi 
być też element użyteczności bie-
żącej, czyli tworzenia wydarzeń i 
propozycji, które pozwalają sku-
pić grupę ludzi identyfi kujących 
się z działalnością muzeum, ma-
jących wiedzę na tematy istotne 
dla muzeum czy mających tak-
że swoje zbiory. Ostatnich parę 
lat to niesamowity rozwój tech-
nologii. Trudno nie zauważyć zja-
wisk z tym związanych i konieczne 
jest dostosowywanie się do nich. 
Stąd także zmiany, które zacho-
dzą w naszym muzeum. U począt-
ku wszelkich zmian stała jednak 
głównie konieczność zadbania o 
substancję budowlaną i materię 
muzeum, aby zmieniać i wzboga-
cać ofertę trzeba było po porostu 
zrobić wielki remont i zaplanować 
modernizację.

Ostatnie dwa lata były więc 
dla Muzeum Śremskiego cza-
sem prac remontowych. 

– Pierwszy etap inwestycji roz-
począł się w 2014 roku. Były to ro-
boty związane głównie z konstruk-
cją dachu, poszyciem dachowym i 
kondygnacją pietra. Zostały doko-
nane zasadnicze prace dekarskie 
oraz prace związane z wymianą 
stropu. W 2014 roku zostały rów-
nież wykonane prace w ogrodzie. 
Zmodernizowaliśmy tam zejście 
do promenady. Zostało wykonane 
oświetlenie i nawierzchnia w amfi -
teatrze. Wymienione zostały także 
instalacje elektryczne i teletech-
niczne. W 2015 roku rozpoczął się 
drugi etap, czyli kontynuacja po-
dobnych prac, tym razem na parte-
rze. Wymieniono okna i renowacji 
poddano elewacje. Wówczas zle-
ciliśmy również przygotowanie do-
kumentacji projektowej na rozbu-
dowę budynku muzeum o pawilon 
wystawowy i salę widowiskową. 

Będziemy wnioskować na ten cel 
o pieniądze unijne. Weźmiemy 
udział w konkursie w czwartym 
kwartale tego roku. Wierzymy, że 
jest to na tyle atrakcyjna i uniwer-
salna propozycja, że uda nam się 
pozyskać środki zewnętrzne.

Od niedawna muzeum funk-
cjonuje na nowo w wyremonto-
wanej siedzibie. 

– W 2015 roku, kiedy się za-
kończyły prace budowlane, mu-
sieliśmy przenieść się z budyn-
ku galerii, która nam służyła pod-
czas remontu, pozwoliła nie tylko 
przeczekać, ale prowadzić dzia-
łalność poza siedzibą. Ze wzglę-
du na to, że zbiór muzealny liczy 
ponad dziesięć tysięcy różnorod-
nych elementów, trzeba je było w 
odpowiedni sposób zapakować, 
aby później nie mieć problemu z 
rozpakowaniem tych przedmiotów. 
Mam na myśli bezpieczeństwo i ła-
twą identyfi kację obiektów muzeal-
nych. Powrót do siedziby muzeum 
po remoncie nie polegał jednak 
tylko na przeniesieniu wszystkich 
rzeczy z powrotem. Musieliśmy od-
powiednio przygotować pomiesz-
czenia, posegregować obiekty na 
magazynowe i ekspozycyjne, po-
nownie przemyśleć układ funk-
cjonalny pomieszczeń. Cały zbiór 
został zinwentaryzowany i zdoku-
mentowany fotografi cznie. Jest to 
wstęp do pełnej digitalizacji, przez 
którą rozumiemy nie tylko prze-
niesienie wizerunków czy tekstów 
na nośnik cyfrowych, ale również 
umożliwienie odpowiedniego udo-
stępniania zbiorów w sieci we-
wnętrznej i zewnętrznej. Chcieli-
byśmy, aby w przyszłości istniał 
wygodny, ale bezpieczny dostęp w 
internecie do zbiorów, ograniczony 
pozwoleniem dysponenta. To wy-
maga trochę większych zabiegów 
niż tylko przeniesienie z jednego 
nośnika na drugi.

Prace inwentaryzacyjne były 
również konieczne ze względu 
na odbudowę ekspozycji stałej. 
Generalnie chcemy powrócić do 
tych funkcji pomieszczeń, któ-
re były poprzednio, wzbogacając 
ich atrakcyjność i sposób zwie-
dzania. Nadal będzie istniał gabi-
net Sałacińskiego, który przybie-
ra nieco inną formę niż poprzed-
nio, jest więcej obiektów i są one 
w innych konfi guracjach niż wcze-
śniej. Jest warsztat kuszniczy Je-
rzego Jurgi oraz ekspozycja kusz 
połączona z malarstwem mistrza. 
Zdecydowaliśmy się również po-
kazać sztukę współczesną z Ga-
lerii 99 w tak zwanej kawiarence. 
Reaktywowaliśmy także foto-ate-
lier. Dalsze kroki to przeniesienie 
„Wideoklipu do hymnu” z pomiesz-
czenia galerii, gdzie na przemian z 

zajęciami edukacyjnymi ta wysta-
wa była w przeszłości udostępnia-
na. Teraz chcemy ją przenieść do 
dawnej sali wystaw czasowych i 
tam zainstalować na stałe. W sali 
historycznej pokazywaliśmy i bę-
dziemy pokazywać dalej historię 
regionu. Prawie wszystkie z sal 
wystawowych są już dostępne dla 
publiczności. 

Planujemy modernizację wysta-
wy stałej. Chcemy to zrobić pod 
dyktando nowych technologii. Ta 
koncepcja zrodziła się tak napraw-
dę już w ubiegłym roku, ale ona 
ciągle ewoluuje i powoli nabiera 
kształtów, które wkrótce będziemy 
mogli opisać i skodyfi kować. Za-
tem będzie nam łatwo te propozy-
cje wyszacować i miejmy nadzieję 
zrealizować. Zakładamy wyekspo-
nowanie wszystkich naszych naj-
ważniejszych obiektów znajdu-
jących się w zbiorach. Chcemy 
połączyć obiekty z najnowszymi 
rozwiązaniami technologicznymi, 
które będą nam pozwalały nie tyl-
ko oglądać historię, ale także być 

bliżej niej. Zależy nam, aby po-
wstała interakcja pomiędzy obiek-
tem a zwiedzającym. Planujemy 
wykorzystanie dotykowych ekra-
nów i tabletów lub smartfonów. 
Będą tam również ekrany i inte-
raktywne ściany. W ten sposób 
będziemy mogli dopasowywać 
propozycję do możliwości czaso-
wych czy poznawczych naszych 
widzów. Ma być to formuła otwar-
ta, którą będziemy mogli w następ-
nych miesiącach, a nawet latach 
uzupełniać o kolejną informacje 
czy o następne poziomy wiedzy, 
do których będą mogli sięgać wi-
dzowie. Daje to duże szanse na 
zwiększenie atrakcyjności ekspo-
zycji na dłuższy czas. Na moderni-
zację wystawy stałej także będzie-
my się starać o zewnętrzne środki 
fi nansowe. Zaczniemy pod koniec 
listopada, w Ministerstwie Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego. 

Nowe technologie to jedno, ale 
nie zapominamy, że publiczność 
nadal szuka oryginalnego stare-
go przedmiotu, a inne nośniki są 

tylko jego substytutem. Obraz na-
malowany na płótnie nadal pozo-
staje obrazem na płótnie i nie odda 
go nawet zdjęcie przedstawione w 
technologii 3D. 

Jakie są plany kulturalne Mu-
zeum Śremskiego na najbliższe 
miesiące? 

– Dziewiątego października 
wspólnie ze Stowarzyszeniem Na-
sza Gmina zapraszamy na werni-
saż wystawy haftu dokumental-
nego „Tkanina z Książa”. Zoba-
czymy historię Książa zaprezen-
towaną na tkaninie. Być może bę-
dzie to także zachęta dla śremian, 
aby opowiedzieć kawałek histo-
rii Śremu w taki sposób. Wysta-
wę będzie można oglądać do 29 
października.

Dwudziestego października za-
praszamy śremian do udziału w 
uroczystościach rocznicowych 
upamiętniających rozstrzelanie 
śremian na rynku. W tym roku na 
wstępie do części ofi cjalnej, tra-
dycyjnej uroczystości zaprosimy 
do obejrzenia spektaklu „Hamlet, 
czyli zmierzch bogów” w reżyserii 
Adama Walnego z teatru walny-
teatr. Tym razem odniesiemy się 
nie wprost do wydarzeń z okresu 
okupacji. Każdy będzie mógł do-
konać własnej interpretacji. Obec-
ność na uroczystości wymagać 
będzie zaangażowania w odczy-
tywanie uczuć i emocji. Spektakl 
jest próbą wzmocnienia wyobraźni 
i inspirującego sposobu zachowa-
nia pamięci społecznej w lokalnej 
społeczności. Chcemy co roku w 
inny sposób prowokować śremian 
do takiego współudziału. Ponadto 
przed 20 października będziemy 
prezentować młodzieży gimnazjal-
nej fi lm poświęcony księdzu Anto-
niemu Rzadkiemu. 

Dla dzieci zorganizujemy w naj-
bliższym czasie zajęcia pod ha-
słem „Muzeum - a co to takiego?”. 
Podczas spotkań omawiamy histo-
rię, zbiory i działalność Muzeum 
Śremskiego, a także przedstawi-
my sposoby gromadzenia, prze-
chowywania, opracowywania i 
udostępniania zbiorów. Wśród 
zajęć dla dzieci pojawi się tak-
że propozycja warsztatów zatytu-
łowanych „Recykling i odpadki”, 
które uczą najmłodszych postaw 
proekologicznych. 

W listopadzie, najprawdopo-
dobniej na rynku, zaprezentuje-
my wystawę plenerową, pokazują-
cą przebieg Powstania Wielkopol-
skiego. Ponadto zaprosimy także 
do udziału w zajęciach „Zaczaro-
wany świat lalek”, które zilustru-
ją obiekty z kolekcji Ireny Rychły-
Mrowińskiej. 

Rozmawiała: Zuzanna Tomczyk 

O Muzeum Śremskim po zmianach
Jak przez ostatnie dwa lata zmieniło się Muzeum Śremskie, jak przebiegały prace związane z modernizacją oraz jakie są kolejne 
kroki związane z inwestycjami w tym miejscu – o tym rozmawiamy z Mariuszem Kondzielą, dyrektorem Muzeum Śremskiego. 
Ponadto pytamy także o zmiany dotyczące ekspozycji stałej i plany muzeum na najbliższe miesiące.
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1908  - decyzja władz pruskich o budowie nowych budyn-
ków szkolnych na potrzeby społeczności ewange-
lickiej i katolickiej

1910 - wykup terenu przy ul. Szkolnej i budowa szkoły
1915 - ukończenie budowy i zainstalowanie zegara na 

szkolnej wieży
1916 - uroczyste poświęcenie budynku szkolnego w dniu 

11 maja 1916 r. przez proboszcza śremskiej Fary - 
ks. Jana Beiserta

1916-1918 - funkcjonowanie Niemieckiej Szkoły Katolic-
kiej (Katolische Schule)

1919 - podjęcie decyzji o utworzeniu siedmioklasowej, 
koedukacyjnej polskiej szkoły powszechnej. Mia-
nowanie Walentego Wojciechowskiego pierwszym 
rektorem szkoły. Następnie kierowanie szkoła po-
wierzono Tytusowi Janeckiemu 

1933 - utworzenie w budynku szkoły żeńskiej, powierze-
nie kierownictwa Marii Josse

1939 - uruchomienie szkoły dla dzieci niemieckich
1940 - podjęcie nauki przez dzieci polskie, lekcje prowa-

dzono w języku niemieckim
1943-1945 - funkcjonowanie szpitala wojskowego 

dla żołnierzy niemieckich, rannych na froncie 
wschodnim

1945 - przywrócenie funkcji dydaktycznych. Powierzenie 
kierownictwa szkoły kolejno ntoniemu Tysperowi i 
Marii Jose

1952 - wprowadzenie klas koedukacyjnych
1959 - dokonanie podziału na obwody szkolne, nadanie 

szkole numeru 2
1972 - oddanie do użytku nowego boiska sportowego

1975 - 22 stycznia - nadanie szkole imienia Bohaterów 
Armii Radzieckiej, oraz wręczenie sztandaru

1990 - podjęcie decyzji przez Rade Pedagogiczną o 
zmianie patrona szkoły

1991 - 14 czerwca – nadanie szkole imienia Ks. Piotra 
Wawrzyniaka, odsłonięcie tablicy pamiątkowej. 
Zorganizowanie I Przeglądu Piosenki Religijnej 
,,Śremsong”

1992 - nawiązanie współpracy ze Szkołą Podstawową 
nr 2 w Mogilnie oraz ze Szkołą Polską w Dauga-
vpilsie na Łotwie

1994 - emisja pierwszego programu ,,Tele 2” w telewizji 
lokalnej ,,Relax”

1996 - 20-21 września - obchody 80-lecia szkoły. Wy-
danie pierwszego numeru szkolnego miesięczni-
ka ,,Wawrzynek”

1998 - odsłonięcie pamiątkowej tablicy na Skwerze im. 
Ks. Piotra Wawrzyniaka w Parku Miejskim

1999 - realizacja fi lmu pt. ,,Piotr Wawrzyniak - Człowiek 
- Kapłan - Społecznik”

1999 - 1 września - powołanie Publicznego Gimnazjum 
nr 2 w Śremie

2000 - 14 czerwca - nadanie szkole imienia Ks. Piotra 
Wawrzyniaka

2002 - przeprowadzenie pierwszego egzaminu 
gimnazjalnego

2003 - wręczenie szkole sztandaru
2003 - uzyskanie tytułu ,,Szkoła z klasą”
2014 - przekształcenie Gimnazjum nr 2 im. Ks. Piotra 

Wawrzyniaka w Zespół Szkoły Podstawowej i Gim-
nazjum w Śremie

Z DZIEJÓW SZKOŁY

PROGRAM OBCHODÓW:
13 października 2016r.
godz. 17.00 - Msza św. w kościele 

pw. WNMP w Śremie

14 października 2016r.
godz. 11.00 - Rozpoczęcie uroczystości, 

przedstawienie okolicznościowe, 
wręczenie nagród - SALA BAZAR

godz. 13.00-16.00 - DRZWI OTWARTE, 
posadzenie drzew, zapieczętowanie 
KAPSUŁY CZASU na najbliższe 50 lat 
- BUDYNEK SZKOŁY

14 października 2016r. 
godz. 20.00 - Bal z okazji jubileuszu 

- BUDYNEK SZKOŁY

15 października 2016r.
godz. 17.00 - Uroczysty koncert 

ABSOLWENTÓW DWÓJKI, 
w przerwie aukcja, wystawa prac 
uczniów (wstęp wolny) - SALA BAZAR

więcej na:
www.zspigsrem.szkolnastrona.pl
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Wkrótce w Śremskim Ośrod-
ku Kultury rozpoczną się zajęcia 
dla dzieci prowadzone w ramach 
Kreatywnej Poczekalni. To zupeł-
nie nowa formuła. Skąd pomysł 
na takie popołudniowe spotka-
nia? Jakie inne zajęcia przygoto-
wujecie z myślą o najmłodszych 
śremianach? 

– Pomysł na taką formułę zrodził 
się właściwie po zakończeniu tego-
rocznych warsztatów , realizowanych 
w ŚOK w czasie wakacji. Wówczas 
udało się stworzyć grupę dzieci za-
interesowanych taką formą spędza-
nia wolnego czasu. Postanowiliśmy 
to kontynuować.  Dzieci spotykać się 
będą w poniedziałki, wtorki i środy, 
biorąc udział w warsztatach  ręko-
dzieła i innych działań plastycznych. 
Jak sama nazwa wskazuje, będą za-
chęcać uczestników do kreatywnego, 
twórczego myślenia i pracy. W po-
niedziałki dzieci skupiać się będą na 
plastyce i malarstwie, we wtorki na 
rękodziele, natomiast środy poświę-
cone będą sztuce użytkowej. Zapisy 
już trwają. Są rodzice, którzy decy-
dują się na wszystkie formy. Zajęcia 
są nieodpłatne, a poprowadzi je pani 
Katarzyna Hertmanowska. 

W czwartki natomiast w Śrem-
skim Ośrodku Kultury odbywać się 
będą zajęcia z robotyki. To kolejne 
warsztaty, które miały swoją premie-
rę w ŚOK podczas  wakacji i znako-
micie się sprawdziły. Rozwijają  wie-
le różnych umiejętności i zdolności. 
To doskonała szkoła logicznego my-
ślenia, ponadto robotyka łączy różne 
dziedziny nauki. Planujemy stworzyć 
cztery grupy, dwie starsze wiekowo 
oraz dwie młodsze. Zajęcia będą od-
bywać się co tydzień, ale spotkania 
każdej z grup  raz na dwa tygodnie. 
Ten okres potrzebny jest na pracę 
samodzielną pod okiem rodziców na 
specjalnej platformie, gdzie uczest-
nicy będą rozwiązywać szereg za-
dań.  Myślę, że jest to doskonała for-
ma zajęć, zważywszy na to, jak bar-
dzo dzieci lubią pracę z komputerem. 
Ten czas przed monitorem będzie 
jednak spędzony we właściwy, mą-
dry sposób, z korzyścią dla dziecka. 
Zapisy na  zajęcia trwają. Warsztaty 
poprowadzą państwo Natalia i Ma-
ciej Janiccy.   

W tym roku uruchamiamy również 
zajęcia z  fotografi i współczesnej. Tę 
formułę  przygotowaliśmy z myślą o 
młodzieży. W ich realizacji pomoże 
nam pani Olga Ochocka. Zajęcia nie-
odpłatne,  realizowana również w ra-
mach Kreatywnej Poczekalni. Szcze-
góły na ten temat znajdują się  na na-
szej stronie internetowej. 

Oprócz tego prowadzimy zajęcia 
Szkoły Tańca Anny Wiese „Karo”. 
Dodatkowo od tego sezonu za-
cznie u nas zajęcia taneczne UKS 
Szóstka, korzystając z naszej sali 

tanecznej. Zawiesiliśmy natomiast 
działalność szkoły tańca Julii Jabłoń-
skiej ze względu na nieobecność 
instruktora. 

Szkolimy w ośrodku kultury  rów-
nież wokalnie. Dzieci i młodzież chcą-
ce doskonalić swoje umiejętności w 
tym zakresie  mogą uczęszczać do 
Studia Piosenki „Melody”, prowa-
dzonego przez panią Julię Bartko-
wiak-Wojciechowską. Jesteśmy już 
po przesłuchaniach i zostały stwo-
rzone grupy ze względu na stopień 
zaawansowania.  

Od października rozpoczynają się 
także zajęcia Studia Plastyki, w któ-
rych mogą uczestniczyć zarówno 
dzieci i młodzież, jak i osoby doro-
słe. Pierwsze spotkanie zaplanowa-
liśmy na 1 października. Czekamy 
cały czas na osoby - szczególnie 
młodzież - zainteresowane podno-
szeniem umiejętności plastycznych 
pod okiem pani Doroty Berdyszak-
Szczuka. 

Od pięciu lat realizujemy eduka-
cję kulturalną dla dzieci z naucza-
nia wczesnoszkolnego. Do tej pory 
uczestniczyły w tych spotkaniach 
dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 4 
w Śremie. Są to koncerty i spektakle 
muzyczne, realizowane na wysokim 
poziomie artystycznym. Artyści do 
niedawna   występowali pod szyl-
dem „Artystyczny kogel-mogel”, a od 
ostatniego sezonu należy ich identy-
fi kować z platformą „Kulturka”. Spo-
tkania w ramach edukacji kulturalnej 
odbywają się co miesiąc. Za każdym 
razem zapraszamy do niezwykłej wy-
prawy – w głąb różnych historii wyjąt-
kowych ludzi i fascynujących miejsc, 
historie skrywające się w instrumen-
tach, teatralnych rekwizytach, opo-
wiedziane tańcem, śpiewem, rytmem 
i gestem. Spotykamy też różne formy 
ekspresji, od teatralnej, przez musi-
calową, koncertową, czy taneczną. 
Często gawędzimy przy wtórze mu-
zyki. W tym sezonie  będziemy reali-
zować spotkania w sali widowiskowej 
Spółdzielni Mieszkaniowej. Co mie-
siąc sześć spektakli dla prawie 700 
dzieci ze szkół podstawowych nr 4 i 
6. Zmiana miejsca jest dobrym roz-
wiązaniem, biorąc pod uwagę odle-
głość od szkoły.  Inauguracja spotkań 
odbyła się 21 września. Znaleźliśmy 
się w magicznym zamku wśród nie-
zwykłych opowieści Disneya, okra-
szone piękną muzyką i brawurowym 
wykonaniem wokalistów – aktorów 
przy akompaniamencie świetnego  
gitarzysty basowego. Już dziś nie-
cierpliwie czekamy na kolejne spo-
tkanie w październiku. 

Po wakacjach ŚOK powraca 
również do Sceny Teatralnej Ki-
noteatru „Słonko”.

– Tak, 29 września w ramach 
Teatru Lalek zaprezentujemy dla 

najmłodszych widzów przedstawie-
nie „Tymoteusz i Psiuńcio”. Nato-
miast w październiku zapraszamy 
na „Muszkieterów”, w wykonaniu Te-
atru Mazowieckiego, prezentującego 
w Śremie przed kilkoma miesiącami 
przedstawienie „Soup City. Ostatnia 
sprawa Charliego Brokuła”. Śremia-
nie już wiedzą, że zawsze staramy 
się zapraszać grupy teatralne, które 
są dobrymi, sprawdzonymi markami. 
Spektakle są ciekawie zrealizowane, 
wartościowe pod względem meryto-
rycznym i wykonawczym. Spotkania 
na scenie teatralnej kinoteatru Słon-
ko będziemy kontynuować. 

We wrześniu powrócił także cykl 
zatytułowany „Pasjonaci. Ocalić 
od zapomnienia”. 

– W tym miesiącu rozmawiali-
śmy o Amy Winehouse. Natomiast 
19 października „Pasjonaci” wspo-
minać będą Marię Czubaszek. Wy-
chodząc naprzeciw oczekiwaniom 
naszej widowni, w obecnym sezo-
nie spotkania cyklu będą odbywać 
się w środy. Wynika to z faktu udzia-
łu naszej publiczności w innych for-
mułach kulturalnych w naszym mie-
ście. Wiemy, że „Pasjonaci” mają już 

swoją grupę prawdziwych miłośni-
ków, dlatego z myślą o nich chcemy 
dostosować ten termin. Poprzedni 
sezon Pasjonatów zakończyliśmy w 
naszym ogrodzie ŚOK, przy ognisku 
i dobrej muzyce, będącej podsumo-
waniem wszystkich spotkań. Warto 
wrócić do takiej formuły zakończe-
nia  w czerwcu 2017. 

Stałym gronem odbiorców mogą  
pochwalić się spotkania z operet-
ką i musicalem. Kolejny koncert za-
planowaliśmy na 23 października. 
Wystąpią artyści poznańskich scen: 
Bartosz Kuczyk, dobrze znany już 
śremianom, a także Karolina Gar-

lińska, znakomita solistka i Wiesław 
Paprzycki, który dał się poznać śre-
mianom podczas ostatniego koncer-
tu jako rewelacyjny komik, bawiący 
publiczność do łez. Ponownie spo-
tkamy się w sali Spółdzielni Miesz-
kaniowej w Śremie. To miejsce jest 
idealne na tego typu imprezy. Mieści 
około 150 osób i cały czas jest upięk-
szane i doposażane.  Tym razem ar-
tyści przygotują dla nas spektakl mu-
zyczny zatytułowany „Z nutką humo-
ru na bis”. Serdecznie zapraszam do 
rezerwacji w ŚOK. 

Ważną częścią pracy ŚOK jest 
także kino „Słonko”. 

– Obecnie kino pracuje do sze-
ściu dni w tygodniu. Wychodzimy 
naprzeciw oczekiwaniom śremian, 
dlatego nie organizujemy tylko se-
ansów weekendowych, zdając so-
bie sprawę, że w tych dniach miesz-
kańcy mogą mieć zupełnie inne pla-
ny i będą chcieli skorzystać z kina w 
ciągu tygodnia. Repertuar jest tak-
że dostosowany do tych oczekiwań. 
Gramy bardzo dużo nowości. Cie-
kawe propozycje serwujemy  w DKF 
KLAPS. w każdy pierwszy i trzeci 
wtorek miesiąca. 

Przyłączyliśmy się także do projek-
tu KINOSZKOŁA, adresowanego do 
dzieci i młodzieży. W tej chwili uda-
ło nam się nawiązać współpracę ze 
Szkołą Podstawową  nr 6. Dwa se-
anse  fi lmu pt:  „Ernest i Celestyna”, 
który doskonale wpisuje się w pro-
jekt profi laktyczny realizowany przez 
szkołę. Po emisji przewidziane są 
warsztaty, pogadanki i spotkanie z 
policjantem. Czynimy również stara-
nia, aby rozpocząć współpracę z li-
cealistami i realizować warsztaty me-
dialne. Jesteśmy w trakcie rozmów. 

Kinoteatr „Słonko” to nie tylko 
miejsce, w którym spotykają się 
lokalni kinomani. Odbywają się 
tam również koncerty. Najbliższy 
zaplanowano na 6 października. 
Wystąpi wówczas Nocna Zmia-
na Bluesa. 

– Zespół ten wystąpi w Śremie z 
kilku powodów. Po pierwsze nie grali 
u nas już kilka lat, a posiadają wśród 
śremian swoją grupę fanów. Po dru-
gie, minął rok od śmierci Zdzisława 
Paterczyka, wielkiego propagatora 
muzyki bluesowej, zaangażowane-
go także w Polski Dzień Bluesa w 
Śremie. Podczas koncertu Nocnej 
Zmiany Bluesa będziemy go wspo-
minać. Niewiele osób wie, ale Zdzi-
sław był pierwszym managerem 
Sławka Wierzcholskiego. Ponadto 
zespół NZB niedawno nagrał nowy 
album, więc to kolejny pretekst do 
spotkania. 

Trzeciego listopada natomiast spo-
tkamy się w kinoteatrze „Słonko” z 
Wojciechem Czemplikiem i zespo-
łem U Studni. Wspólnie zorganizu-
jemy Zaduszki Muzyczne.  

Już dziś mogę też zdradzić, że na 
przełomie października i listopada 
na pewno wystąpi w Śremie kaba-
ret. Fanów tej formy rozrywki proszę 
o śledzenie naszej strony, na której 
wkrótce podamy szczegółowe infor-
macje na ten temat. Gościliśmy już 
najlepsze formacje, i tym razem po-
staramy się nie zawieść dużej rzeszy 
śremskiej publiczności. Serdecznie 
zapraszamy. 

Rozmawiała: Zuzanna Tomczyk 

Stawiają na edukację kulturalną
Po wakacjach w Śremskim Ośrodku Kultury ruszają nowe zajęcia, warsztaty i spotkania. Spora część nowej oferty adresowana jest 
do najmłodszych. Ośrodek stawia bowiem na edukację kulturalną i ciekawe zajęcia od najmłodszych lat. Nie zabraknie jednak także 
spotkań, koncertów i wydarzeń adresowanych dla starszej publiczności. Z Ewą Kaźmierczak, dyrektor Śremskiego Ośrodka Kultury 
rozmawiamy o najbliższych planach, zadaniach i kulturalnych wydarzeniach w jakich będą mogli wziąć udział śremianie.
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Biblioteka Publiczna im. H. Święcickiego
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

DLA DZIECI
EDUKACJA CZYTELNICZA

LITERACKIE PORANKI MALUCHA (dzieci 1-3 lat) - wtorki, g.11:00 • 
(wypożyczalnia dla dzieci)
CZYTAMY PRZEDSZKOLAKOM - 7 października, g.10:00 (Słonecz-• 
na Gromada) - 10 października, g.10:00 (Mali Przyrodnicy) - 12 paź-
dziernika, g.9:30 (Jarzębinka) - 12 października, g.10:30 (Janek 
Wędrowniczek)
LEKCJE BIBLIOTECZNE - 10 października, g. 11:00 (SP 4) - 20 paź-• 
dziernika, g. 10:15 (SP 4) - 21 października, g. 10:00 (SP 1)

SPOTKANIE
KARAWANA OPOWIEŚCI - Baśnie polskie opowiada Szymon Góral-• 
czyk - 3 października, g.10:00 (sala animacji)

TEATR
WARSZTATY TEATRALNE - prowadzi Piotr Witoń (dzieci kl. I-III) - • 
czwartki, g.15:30 (sala animacji)

PLASTYKA
WARSZTATY PLASTYCZNE -•  prowadzi Elżbieta Krygowska-Butlew-
ska - 5 października, g.9:00 (dla uczniów Szkoły Katolickiej), g.11:00 
(dla uczniów Szkoły Podstawowej z Brodnicy)

WYSTAWY
INSPIRUJĄCE ILUSTRACJE - otwarcie wystawy plastycznej Elżbie-• 
ty Krygowskiej-Butlewskiej, 5 października, g.10:30. Wystawa czynna 
do 29 października (hol, piętro)
„przeBUDOWA” - interaktywna wystawa z Centrum Nowoczesno-• 
ści „Młyn Wiedzy” z Torunia - czynna od 3 października w godzinach 
otwarcia biblioteki (dla dzieci 3-11 lat, dzieci młodsze pod opieką do-
rosłych, sale wystawowe na piętrze, wstęp 5 zł/h)

MEDIATEKA
PORANKI FILMOWE (dzieci 4-6 lat) - 1,15,29 października, g.10:00 • 
PORANNE BAJKI ŚPIEWAJĄCE (dzieci 2-4 lat) - 3,17 października, • 
g.11:00 (sala audiowizualna)
POPOŁUDNIOWE BAJKI ŚPIEWAJĄCE (dzieci 2-4 lat) - 12,26 paź-• 
dziernika, g.16:30 (sala audiowizualna)
TABLET-KI (tematyczne zajęcia z wykorzystaniem tabletów dla dzieci • 
8-12 lat) - 5,19 października, g.17:00 
TURNIEJ FIFA 16 - konsola x-box - czwartki, g.16:00• 

ZAJĘCIA REKREACYJNE
AIKIDO (zajęcia płatne, sala animacji) - wtorki i czwartki (dzieci począt-• 
kujące g.17:00, dzieci ćwiczące g.17:45. Info: tel. 606349661)
AKTYWNE MALUSZKI (zajęcia płatne, sala animacji) - środy, g.10:30 • 
(niemowlaczki od 6 miesiąca życia), g.12:30 (maluszki powyżej 1 roku 
do 2,5 lat). Info: tel. 509 101 173

KONKURSY
XI KONKURS JEDNEGO WIERSZA (dla dzieci i młodzieży) - regu-• 
lamin na stronie www.biblioteka.srem.pl). Bliższe informacje w wypo-
życzalni dla młodzieży.
X GMINNY KONKURS CZYTELNICZY „Akademia Kubusia Puchat-• 
ka” - 19 października (etap szkolny)

DLA MŁODZIEŻY
LITERATURA

BOOK-SZPAN - rozmowy młodzieży o książkach - 5, 19 października, • 
g.16:30 (wypożyczalnia dla młodzieży) 

PODRÓŻE
KLUB ŁOWCÓW PRZYGÓD: • Bądź podróżnikiem, nie turystą - 
spotkanie z Markiem Pindralem - 18 października, g.13:450 (sala 
audiowizualna)

ZAJĘCIA REKREACYJNE
AIKIDO (zajęcia rekreacyjne, płatne) - wtorki i czwartki (młodzież i do-• 
rośli początkujący g.18:30, młodzież i dorośli ćwiczący g.19:30 (sala 
animacji). Info: Piotr Witoń, tel. 606349661

KONKURSY
WAKACJE Z KSIAŻKĄ - wręczenie nagród laureatom, 10 październi-• 
ka, g. 17:00, (salonik prasowy)
XI KONKURS JEDNEGO WIERSZA - (regulamin na stronie • www.bib-
lioteka.srem.pl). Bliższe informacje w wypożyczalni dla młodzieży.
X GMINNY KONKURS CZYTELNICZY „Akademia Kubusia Puchatka” • 
- etap szkolny - 19 października - (regulamin na stronie www.biblioteka.
srem.pl). Bliższe informacje w wypożyczalni dla młodzieży.

DLA DOROSŁYCH
SPOTKANIA

UNIWERSYTET LUDZI CIEKAWYCH SWIAT@ Psim zaprzęgiem na • 
Dalekiej Północy - Wykładowca: Krzysztof Nowakowski - podróżnik, 
29 września, g.18:15 (sala audiowizualna)

FILM
KINO OSKAROWE (projekcja fi lmu) - 21 października, g.17:00 (szcze-• 
góły o projekcji w mediatece, tel. 61 28 35 467 w. 205)
WIECZÓR FILMOWY DLA KOBIET - 28 października, g. 17:00 (szcze-• 
góły o projekcji w mediatece, tel. 61 28 35 467 w. 205) 

TEATR
WYJAZD DO TEATRU MIEJSKIEGO W LESZNIE na spektakl • Nie strój 
zdobi nieboszczyka – 17 października, g. 17:30 (stare targowisko) Bi-
lety w cenie 25 zł można rezerwować pod nr tel. 533 454 400.

KURSY, HOBBY
DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI (rozmowa o książce • Wśród mangowych 
drzew (J. Madhur) - 24 października, g.16:00 (salonik czytelniczy)
MOJE HOBBY (spotkanie hobbystów) - 24 października, g.17:00•  (sa-
lonik czytelniczy)
KURS KOMPUTEROWY DLA SENIORÓW (zajęcia płatne) - wtorki, • 
g.14:00-16:00 (sala komputerowa)

ZAJĘCIA REKREACYJNE
AIKIDO (zajęcia płatne) - wtorki i czwartki (młodzież i dorośli począt-• 
kujący g.18:30, młodzież i dorośli ćwiczący g.19:30 (sala animacji). 
Info: Piotr Witoń, tel. 606349661
JOGA (zajęcia płatne) - środy, g.18:00 (sala animacji). Zapisy: Kata-• 
rzyna Krzysztofi ak, e-mail: projektjoga@gmail.com

DLA WSZYSTKICH
KLUB MIŁOŚNIKÓW GIER PLANSZOWYCH - 8, 22 października, • 
g.9:00-13:00 (planszoteka)

FILIE BIBLIOTEKI
- PROPOZYCJE I GODZINY OTWARCIA

PRZY MOŚCIE
Śrem, ul. J. Kilińskiego 2, tel.: 61 830 35 44

ZAPRASZAMY
dzień godziny

4, 11, 18, 25 października, g.15:00 - za-• 
jęcia edukacyjno-biblioteczne dla dzieci 
szkolnych
głośne czytanie dla grup przedszkolnych i • 
uczniów- terminy do uzgodnienia

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

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

PYSZĄCA
ul. Długa 8, tel.: 570 580 376

ZAPRASZAMY
dzień godziny

3 października, g.16:00  - „Wesołe mucho-• 
mory” (zajęcia plastyczne)
12 października, g. 15:00 - „Co to znaczy, • 
że…?” (poznajemy przysłowia)
17 października, g. 15:30 - „Kolorowe sny” • 
(zajęcia plastyczne
24 października, g. 15:30 - „Dynia na Hal-• 
loween” (zajęcia plastyczne)

poniedziałek 10:00-18:00
wtorek 8:00-15:00
środa 8:00-17:00

czwartek 9:00-15:00
piątek nieczynne

sobota nieczynne

NIESŁABIN
 ul. Szkolna 10, tel.: 731-099-300

ZAPRASZAMY
dzień godziny

4 października, g.16:00 - Światowy dzień • 
zwierząt (mój pupil)
20 października, g.10:00 - Gry planszowe• 
27 października, 16:00 - Halloween (bal)• 

poniedziałek nieczynne
wtorek 10.00-18.00
środa nieczynne

czwartek 10.00-18.00
piątek nieczynne
sobota nieczynne

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

ZAPRASZAMY
dzień godziny

4 października, g. 8:00 - List do Pani Jesieni • 
(zajęcia w Oddziale Przedszkolnym SP w 
Krzyżanowie)
6 października, g.16:00 - Zabawy i gry • 
planszowe
13 października, g.16:00 - Jesienne • 
kolorowanki
18 października, g.8:00 - Jesienne • 
bukiety (zajęcia plastyczne w Oddziale 
Przedszkolnym SP w Krzyżanowie)
20 października, g. 16:00 - Jesienne bukiety • 
(zajęcia plastyczne)
25 października, 8:00 - W krainie bajek • 
(głośne czytanie w Oddziale Przedszkolnym 
SP w Krzyżanowie)
27 października, g. 16:00 - Halloweenowe • 
duszki (zajęcia plastyczne)

poniedziałek 08.00-13.00
wtorek 08.00-17.00
środa nieczynne

czwartek 08.00-18.00
piątek 08.00-14.00

sobota nieczynne

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

ZAPRASZAMY
dzień godziny

7 października, g.12:00 - Światowy dzień • 
zwierząt (zabawy) 
21 października, g.12:00 - Lekcja • 
biblioteczna 
26 października, g16:00 - Halloween • 
(zabawy i konkursy)

poniedziałek 10:00-18:00
wtorek nieczynne
środa 10:00-18:00

czwartek nieczynne
piątek 7:00-15:00
sobota nieczynne

NOWOŚĆ 
W BIBLIOTECE!
Od października Biblioteka Publiczna w Śremie zaprasza 

dzieci w wieku od 3 do 11 lat na interaktywną wystawę 
„przeBUDOWA” z CENTRUM NOWOCZESNOŚCI „MŁYN 
WIEDZY” z Torunia.

Wystawa składa się ze 151 elementów klocków „Imagi-
nation Playground”, które wykonane są z biodegradowalnej, 
miękkiej, lekkiej i wodoodpornej pianki. Są one odporne na 
działanie słońca, ciepła, grzybów, pleśni i korozji. Klocki „Ima-
gination Playground” zostały wymyślone i zaprojektowane 
przez międzynarodowej sławy architekta Davida Rockwel-
la. Architekt, zainspirowany twórczym charakterem zabaw 
własnych dzieci klockami i innymi „znaleziskami”, postanowił 
stworzyć nowy model do wykorzystania na placu zabaw. 

Korzystając z klocków Imagination Playground, dzieci co-
dziennie budują nowy plac zabaw. Tworzą kształty zwierząt, 
statków kosmicznych, samochodów i robotów. Wznoszą wy-
myślone konstrukcje, takie jak domy, fabryki i miasta. Tworzą 
nowe niezwykłe scenerie i ustalają nowe zasady gier. Co naj-
ważniejsze, dzieci same decydują i tworzą. Ponieważ Kloc-
ki Imagination Playground są ukierunkowane na nieskrępo-
waną dziecięcą zabawę, zachęcają do wyrażania siebie po-
przez pełną radości ekspresję.

Zachęcamy wszystkich do swobodnej zabawy klockami 
„Imagination Playground”. Dla grup zorganizowanych za-
pewniamy scenariusze inspiracji projektowych. Wystawa 
czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 
13.00 oraz od wtorku do piątku w godzinach 15.00 do 18.00 
Wstęp 5 zł od osoby za godzinę. Przyjmujemy rezerwacje 
pod numerem telefonu 533 454 400.
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  BIBLIOTEKA, NASZA GWARA

ŁE JERY 
WIARUCHNA!
Łokazało sie , że móm fi fa 

do przeinoczanio zna-
nych wiyrszyków z polskiy-
gu na nasze i młoje bazgro-
ły buły w śrymskiyj gazycie. 
Bez tyn „debiut prasowy” 
szajba mi nie łodbije. Ady jo 
wiym, że to ino tyn istny De-
rektor Biblioteki ni mioł co we-
tknunć na łostatnium strune 
i jo sie nawinułam jako za-
pchaj japa. Równak ździeb-
ko wiary dzwuniło du mnie, że 
ich ryfa bolała łod chichranio, 
gdy czytali mój wiyrszyk „Bry-
le”. A ganc mnie zataiło, gdy 
przyknajuła się du mnie, jak to 
zwium „łelektruniczno płocz-
ta” łod Kundrasa, a wew tym 
łemajlu  nagrygolił, że „Łoka-
zja do chichrania” bydzie la-
toś w kożdym kolejnym nu-
merze „Informatora”  i rug cug 
móm narychtować wiyrszyk 
do nastympnygu numera i ob-
stalowoł dali. Ady idź! Łun jest 
rychtyk, nie?!  Stetrałam tych 
wiyrszyków już ze szterdzie-
ści , tyla co wagunów w „Lo-
komotywie” Tuwima, nu szak 
padło wiync na „Bane”. Nie 
kwynkejcie wiync, znowyk za-
wdzijcie bryle, uczaplijcie sie 
na ryczce z lurum. Przesyla-
bizujcie młojum „Bane” i la-
chejcie sie na cołkum kalafe, 
bo to zdrowo.

Czegu Wum winszuje...
c. Janina co mo ździebko szplina.  

LOKOMOTYWA - J. Tuwima
BANA - po naszymu wg Janki Kuźnickiej

Stoi na stacji wielgachno bana,
Ciynżko, łogrumno i uklykrana –

Szuszwol łod rana.
Sterczy i sapie, chucho i dmucho:

Łogiń z jyj goruncygu bebzola bucho:
Buch – jak gorunco!
Uch – jak gorunco!
Puff – jak gorunco!
Uff – jak gorunco! 

Już ledwo stynko, już ledwo ziaje,
A palacz wungla ciyngiym dodaje. 

Waguny du ni pozahoczane,
Wielgie, do rajzy narychtowane.

Wiara, zolog abo kleśmynta w kożdym wagunie.
Wew piyrszym krasule, a wew drugim kunie,

Wew czecim uczapluły się same telbuchy,
Siedzum i jedzum kaszoki z juchy.

Wew czwortym korbole, a nie banany,
A wew piuntym czorne fest fortypiany,
Wew szóstym armata jak kista wielga,

Wew siódmym drzewniane ryczki i szafunierka.
Wew ósmym jakieś zagramaniczne zwiyrzoki ,

Wew dziewiuntym za to nasze proszczoki.
Dziesiunty różniste wihajstry i klunkry mieści,

A tych wagunów jest ze szterdzieści !

Choćby przylazło tysiunc gzuboli
I kożdy zdżarby wuchte korboli,
I kożdy nie wim co by wyćwirzoł,

To nie utośto – taki to ciynżor.

Z nogła – gwizd!
Z nogła – świst!

Gara – buch!
Bana – w ruch!

Najsampierw z rułą
jak gad ecie-pecie,
ruszyła łachudra

po szynach, jak wiecie. 
Mojtnyła wagóny i ciungnie zdygano,

I koła w te pyndy lotajum co rano.
I pyndzi rug cug, choć stary to śrup. 

Rupoto, terkoto i cołkiym się lyro, a gno!

A dokónd? A dokónd? A dokónd? Na szage!
Szak tory to klunkry, świgają rolwage.
Bez huby, bez chęchy, bez hyćke i las,

Szlajo sie i mo fefra, czy zdunży na czas. 
Do taktu wajcha terkoto , a ajzol znorany rupoto: 
Wszak jo to, wszak jo to, wszak jo to, wszak jo to. 
Fest zy mnie jeździtko, co w te i wew te sie rachlo.
Kaj jakoś lekutko bolba, a nie zez żelazła barachło.

Nie wyrychtowano u Ceglorza wielgachno bana,
Ino jak frymuśny pamperek, labijka blaszanna.

A skyndy to, wszakże to, a czymu tak gno?
A wszak to, a wszak to, a kto jum tak pcho ?

Że loto, że bumbo, że bucho, buch-buch?
Przeca para gorunca wprowiła to w ruch, 

A para, zez gora, bez dołgie retynta, wpado do dud,
A łune zez szwungiem, myrdajum kołami jak zez nut.

I gnajum, i pchajum, i bana sie turlo, 
Bo gorunc do dudów to ino sie siurlo,
I ryry turkocum, i rupoto to, i wali to:

Wszak jo to, wszak jo to, wszak jo to, wszak jo to!
Wiync zez naszych ausdruków chichrej sie niecnoto.

W dniach 10 i 11 września 2016r. w Biblio-
tece Publicznej w Śremie miał miejsce 

1. Śremski Konwent Gier Planszowych PLAN-
SZOTEKA 2016. Wydarzenie to było jednym 
z 9 zadań zawierających się w całorocznym 
projekcie kulturalnym. Projekt zatytułowany 
„Planszówkowe podróże po literaturze”, re-
alizowany od marca tego roku, jest zadaniem 
dofi nansowanym ze środków Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego w ramach progra-
mu promocji literatury i czytelnictwa 2016 oraz 
priorytetu partnerstwo publiczno-społeczne, a 
także w 9% przez lokalnych Sponsorów. Gran-
tobiorcą jest Fundacja na Rzecz Rewaloryza-
cji Miasta Śrem, która w ramach projektu pod-
pisała z Biblioteką stosowne porozumienie na 
realizację projektowego programu wspólnie z 
wolontariuszami.

Dwudniowe wydarzenie przyciągnęło do 
śremskiej Biblioteki około 400 uczestników. 
Większość z nich stanowili oczywiście śre-
mianie. Ponadto byli z nami również miłośni-
cy planszówek z Gdańska, Rzeszowa, Lubli-
na, Katowic, Opola, Poznania, Nowego Tomy-
śla, Warszawy, Łodzi, Środy Wielkopolskiej, 
Leszna i Gostynia oraz gracz, który przyjechał 
do Śremu aż ze Szwecji. Na tak liczne i sze-
rokie zainteresowanie miał zapewne wpływ 
bogaty program wydarzenia i ciekawi goście. 

Przez dwa dni prezentowało się w Bibliotece 
osiem wydawnictw planszówkowych ze swo-
imi najnowszymi produktami. Odbyło się pięć 
spotkań i prelekcji, dwa wykłady popularno-
naukowe i jeden warsztat projektowy popro-
wadzony przez dr. Michała Mochockiego (ini-
cjatora Wydziału Humanistyki drugiej genera-
cji na UKW w Bydgoszczy, który kształci mło-
dzież m.in. w nowej specjalności projektowa-
nia gier planszowych). Podkreślić należy, że 
zarówno konwent, ale także cały projekt zna-
cząco wsparli wolontariusze – fani gier plan-
szowych. Organizatorzy składają wszystkim 
zaangażowanym gorące podziękowanie.

Maria Biernat 

ŚREMSKI KONWENT 
GIER PLANSZOWYCH


