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Współpraca z władzami i 
instytucjami Mogilna, gdzie 
pracował i został pochowa-
ny ks. Wawrzyniak zajmuje 
ważne miejsce w działalno-
ści Towarzystwa im. Ks. Pio-
tra Wawrzyniaka w Śremie. 
20 września br. Mariusz Kon-
dziela (prezes zarządu) i Le-
szek Mańkowski przebywali w 
Mogilnie. 

Podczas spotkania z Bur-
mistrzem Mogilna – Leszkiem 
Duszyńskim omówiono podej-
mowane w obu miastach dzia-
łania mające na celu krzewie-
nia idei ks. P. Wawrzyniaka. 
Wskazano na konieczność 
koordynacji i współorganizacji 
przedsięwzięć oraz bieżącej 
wymiany informacji. Burmistrz 
zaprosił delegację Towarzy-
stwa na listopadowe obcho-
dy rocznicy śmierci ks. Piotra 
Wawrzyniaka. 

Członkowie Zarządu Towa-
rzystwa poprosili Burmistrza 
Mogilna o dołączenie do grona 

współorganizatorów V Mię-
dzyszkolnego Konkursu ”Król 
Czynu”. Leszek Duszyński za-
pewnił współfi nansowanie na-
gród dla uczestników konkursu 
oraz odpowiedział pozytywnie 
na propozycję, aby Konkurs 
mógł odbyć się pod wspólnym 
patronatem Burmistrza Śremu 

i Burmistrza Mogilna. 
Reprezentanci Towarzy-

stwa odwiedzili też mogileń-
skie Gimnazjum im. Ks. Piotra 
Wawrzyniaka, gdzie rozmawia-
li z dyrektorem szkoły Hieroni-
mem Rumianowskim. Gimna-
zjaliści z Mogilna wezmą po 
raz trzeci udział w Konkursie 

„Król Czynu”. Towarzystwo za-
prasza uczennicę z Mogilna 
do występu wokalnego w czę-
ści artystycznej fi nału konkur-
su. H. Rumianowski wystąpił z 
inicjatywą przyjazdów swoich 
uczniów do Śremu. Towarzy-
stwo pomoże w realizacji np. 
historycznych gier miejskich z 

udziałem mogileńskiej i śrem-
skiej młodzieży szkolnej.

* * *
Należy wspomnieć też o in-

nych bieżących działaniach 
Towarzystwa im . Ks. Piotra 
Wawrzyniaka. Jako organiza-
cja pożytku publicznego Towa-
rzystwo funduje stypendia dla 
studentów z powiatu śremskie-
go. Przekazanie 1% podatku 
na rzecz Towarzystwa pozwala 
młodym ludziom podjąć bądź 
kontynuować studia. Dotych-
czas z tej pomocy skorzystało 
kilkadziesiąt osób. W bieżącym 
roku akademickim przyznaje 
się kolejne trzy stypendia. 

Towarzystwo włączyło się w 
organizację październikowych 
obchodów 100-lecia „Dwójki” 
udzielając wsparcia fi nanso-
wego szkole. W tym roku To-
warzystwo ma powrócić do 
grona organizatorów dorocz-
nego przeglądu szkolnych chó-
rów i zespołów wokalnych, od-
bywającego się z inicjatywy 
Zespołu Szkoły Podstawowej 
i Gimnazjum w Śremie.

Oprócz listopadowego wy-
jazdu delegacji Towarzystwa 

do Mogilna przygotowywane 
jest też odwiedzenie kolejne-
go miasta związanego z dzia-
łalnością Patrona. Prezes M. 
Kondziela nawiązał kontakt z 
„Księżówką” w Zakopanem, 
co ma zaowocować przyszło-
roczną wycieczką edukacyjną 
do Zakopanego oraz zorgani-
zowaniem tam przez Muzeum 
Śremskie wystawy poświęco-
nej ks. Wawrzyniakowi. Warto 
dodać, że chęć wyjazdu wraz 
ze śremianami do zakopiań-
skiej „Księżówki” wyraził Bur-
mistrz Mogilna. 

V Międzyszkolny Konkursu 
„Król Czynu”, którego pomy-
słodawcą i animatorem jest 
Leszek Mańkowski planowany 
jest na 27 stycznia 2017 r., ale 
już w listopadzie szkoły gimna-
zjalne otrzymają zaproszenia, 
regulamin konkursu i przydat-
ne materiały. 

Przypominamy, że szczegó-
łowe informacje o działaniach 
Towarzystwa znajdują się w 
internecie: www.wawrzyniak.
srem.pl 

H. Rumianowski, M. Kondziela,  
L. Mańkowski

Współpraca Towarzystwa z Mogilnem

22 października 2016r. odby-
ło się  w Bibliotece Publicz-

nej im. H. Święcickiego w Śre-
mie Posiedzenie Wyjazdowe Za-
rządu Głównego Wielkopolskie-
go Związku Inwalidów Narządu 
Ruchu w Poznaniu. W Posiedze-
niu udział wzięli Prezes Zarządu 
Głównego Mirosława Rynowiec-
ka wraz z Prezydium i  członkami 
Zarządu Głównego oraz  Zarządy 
Kół z Poznania, Gniezna, Owińsk, 
Wrześni, Środy Wlkp. oraz Śremu. 
Śrem był gospodarzem tego spo-
tkania, a przewodniczyła Prezes 
Koła Maria Pękala. W przerwie ob-
rad Dyrektor Biblioteki przedstawił 

genezę powstania Biblioteki oraz 
oprowadził uczestników spotkania 
po obiekcie. Goście nie mieli słów 
na to co obejrzeli, pozostanie im na 
długo w pamięci piękna Biblioteka 
w Śremie. Na zakończenie spotka-
nia wszyscy uczestnicy otrzymali 
materiały promujące Powiat Śrem-
ski. Dziękujemy Panu Dyrektoro-
wi za udostępnienie i pokazanie 
Biblioteki, Starostwu za materiały 
promujące nasz Powiat.

Maria Pękala 

Odwiedzili Wrocław
W dniu 18 października 2016r. członkowie Wielkopolskiego Związku Inwalidów 

Narządu Ruchu Koło Śrem odwiedzili Wrocław, gdzie podziwiali dzieło Jana 
Styki i Wojciecha Kossaka „Panoramę Racławicką”, Muzeum Narodowe, urokliwy 
Ogród Japoński, Koncert Fontann oraz Rynek. Wrocław to stare miasto i piękne, 
miasto z pewnością godne odwiedzania.

Posiedzenie Wyjazdowe
Zarządu Głównego Wielkopolskiego Związku 
Inwalidów Narządu Ruchu w Poznaniu

W 1936 roku utworzono 
ogród działkowy przy ul. 

Farnej. Założono go z inicjaty-
wy Stanisława Gawrońskiego, 
mistrza obuwniczego i prezesa 
Towarzystwa Rzemieślniczo-
Przemysłowego. Powstał on 
na terenie, który Towarzystwo 
kupiło od miasta. Wśród pierw-
szych działkowców znaleźli się 
nie tylko członkowie powyższej 
organizacji, ale również robot-
nicy i urzędnicy.

W tym roku mija 80 lat od 
tego wydarzenia. Zbliżają-
ca się okazja skłoniła zarząd 
ogrodu, do podjęcia decyzji 
o uczczeniu tej rocznicy. Za-
padła ona na jego posiedze-
niu, które odbyło się w maju 
2016 roku. Wtedy to wyzna-
czono termin i ustalono prze-
bieg uroczystości. 

Jubileusz 80-lecia ogrodu 
zaplanowano na sobotę 17 
września 2016 roku i rozpo-
częto przygotowania. 

17 września o godz. 9.00 
rano, 3 osobowa delegacja 
ogrodu złożyła kwiaty pod 
tablicą upamiętniającą roz-
strzelanych obywateli miasta. 

Ofi cjalna część obchodów mia-
ła miejsce w sali audiowizu-
alnej Biblioteki Publicznej im. 
H. Święcickiego w Śremie. O 
godz. 10.00 otworzył ją prezes 
ROD im. St. Gawrońskiego p. 
Robert Klimaszewski. Zgroma-
dzeni w sali goście odśpiewali 
hymn PZD pt. ,,Zielona Rzecz-
pospolita”. Następnie przemó-
wienie wygłosił prezes Klima-
szewski. Zwrócił w nim uwagę 
na fakt, że 80 ,,urodziny” ogro-
du zbiegły się w czasie z dwie-
ma rocznicami, a mianowicie: 
130. rocznicą urodzin patrona 
ogrodu i 35-leciem powołania 
do życia PZD. Następnie oddał 
głos niżej podpisanemu, który 
przedstawił zebranym gościom 
historię ogrodnictwa działko-
wego na terenie Śremu, ze 
szczególnym uwzględnieniem 

80. lat działalności ROD im. 
St. Gawrońskiego. Po wykła-
dzie głos zabrał I wiceprezes 
ogrodu p. Franciszek Wendziń-
ski. Podziękował on wszyst-
kim osobom, które przyczyni-
ły się do powstania prezenta-
cji poświęconej dziejom ogro-
dów działkowych na terenie 

Śremu. Po nim głos zabrał 
prezes Okręgowego Zarządu 
PZD w Poznaniu p. dr Zdzi-
sław Śliwa. W swoim wystą-
pieniu podkreślił piękne trady-
cje ruchu ogrodnictwa działko-
wego na ziemi śremskiej i przy-
pomniał, że w następnym roku 
obchodzić będziemy 120-lecie 

założenia pierwszego ogro-
du działkowego na ziemiach 
polskich i 90-lecia utworzenia 
Związku Towarzystw Ogrodów 
Działkowych RP. Jako kolej-
ny przemówił kierownik Pionu 
Gospodarki Komunalnej i Rol-
nej Urzędu Miejskiego w Śre-
mie p. Robert Mielcarek, który 

życzył działkowcom i władzom 
ogrodu dalszych i pomyślnych 
lat pracy. Po wystąpieniach 
nadszedł czas na uhonoro-
wanie zasłużonych działkow-
ców ogrodu. Tytułem Hono-
rowego Prezesa ROD im. St. 
Gawrońskiego w Śremie wy-
różnieni zostali: p. Aleksan-
der Kociemba (prezes ogrodu 
w l. 1995-2002) i p. Tadeusz 
Skotarczak (długoletni skarb-
nik ogrodu a obecny wicepre-
zes). Aktywnym działkowcom 
ogrodu przyznano dyplomy i 
nagrody książkowe w dwóch 
kategoriach: ,,Za wkład pracy 
na rzecz Ogrodu” i „Za wielo-
letnią działalność w Ogrodzie”. 
W pierwszej z nich otrzymali je: 
Józef Czerniejewski, Grażyna 
i Jerzy Kropaczowie, Danuta i 
Jerzy Krupowie, Danuta i Piotr 
Nowakowscy, Damian Polow-
czyk, Kazimierz Roszkiewicz 
i Paulina Zdunek. W drugiej z 
nich odebrali je: Janina i Karol 
Bączkiewicz, Helena i Leszek 
Bonarek, Roman Jankowski, 
Janina i Witold Kuźniccy, Bar-
bara Pokrywka, Zdzisław Po-
lowczyk, Maria Wachowiak 
i Zdzisława Włodarczak. Po 
wręczeniu wyróżnień popły-
nęły życzenia dla ogrodu od 

burmistrza Śremu p. Adama 
Lewandowskiego i prezesów 
ROD z terenu Śremu i gminy 
Książ Wlkp. Na tym zakończo-
no ofi cjalną uroczystość z oka-
zji 80-lecia ogrodu. Jej uczest-
nicy udali się na uroczysty 
obiad, który przygotowano dla 
nich w Restauracji Relax. 

Zarząd ROD im. Stanisława 
Gawrońskiego w Śremie skła-
da serdeczne podziękowania 
burmistrzowi Śremu p. Ada-
mowi Lewandowskiemu za 
objęcie honorowego patronatu 
nad imprezą, a dyrektorowi Bi-
blioteki Publicznej w Śremie p. 
Jerzemu Kondrasowi za udo-
stępnienie sali na tę uroczy-
stość. Osobne podziękowania 
kierujemy pod adresem p. An-
drzeja Chrabąszcza, właścicie-
la „Foto Studio”, za utrwalenie 
na fotografi ach przebiegu ju-
bileuszu. Dziękujemy również 
Danucie i Jerzemu Krupom za 
wykonanie pięknego haftu z 
okazji 80-lecia istnienia ogro-
du. Na sam koniec chcieliby-
śmy podziękować działkow-
com i zaproszonym gościom 
za liczny udział w obchodach 
80-lecia działalności ROD im. 
Stanisława Gawrońskiego.

Sebastian Ignasiak 

80 lat Rodzinnego Ogrodu Działkowego 
im. Stanisława Gawrońskiego w Śremie
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Pierwszego października 
w Kobylinie reprezenta-

cja śremskiego klubu karate 
„Do Shotokan” uczestniczyła 
w rozpoczynającym sezon je-
sienny V Turnieju Karate Dzie-
ci i Młodzieży o Puchar Burmi-
strza Kobylina.

Otwarcie sezonu można 
uznać za udane, a pierwsze 
jesienne medale zdobyli: Pa-
tryk Kubasik - brązowy me-
dal w konkurencji „kumite”, 
Przemysław Kłosiewicz - brą-
zowy medal w konkurencji 
„kata”. Największą zdobyczą 
medalową mógł pochwalić 

się Krystian Tomczak, któ-
ry wywalczył na tatami złoto 
w konkurencji „kumite” oraz 
srebro w „fuku-go”. Następny 
turniej „na celowniku” nasze-
go klubu to XIV Zduny Karate 
Cup. Relacja z wynikami już 
wkrótce.

Jednocześnie zachęcamy 
do wspólnych treningów doro-
słych, młodzież i dzieci od lat 
6. W każdy wtorek i czwartek 
o godz. 19.00 w sali sportowej 
Gimnazjum Nr 1 im. Polskich 
Noblistów przy ul. Chłapow-
skiego 12A w Śremie. 

Marcin KŁOSIEWICZ 

Towarzystwo Miłośników Ziemi Śrem-
skiej jest organizacją, która w 2017 

r. obchodzić będzie 130-lecie istnienia. 
Jako organizacja od wielu lat jest człon-
kiem Wielkopolskiego Towarzystwa Kul-
turalnego w Poznaniu, a od 3 lat należy 
również do Ruchu Stowarzyszeń Regio-
nalnych RP w Warszawie. 

Działalność naszego Towarzystwa 
skupia się na tematyce regionalno-pa-
triotycznej, kulturalno-edukacyjnej i eko-
logicznej. Realizowane jest m.in. hasło 
„Uczymy trudnej sztuki niezapominania” 
czy „Miastu– Regionowi – Sobie”. Wie-
loletnią działalność Towarzystwa na polu 
kulturalnym doceniło WTK przyznając 
TMZŚ w 2013 r. Nagrodę Główną WTK 
– dyplom i statuetkę „Wielkopolskiego 
Pegaza”. Celem Nagrody Głównej Wiel-
kopolskiego Towarzystwa Kulturalnego 
jest promowanie osób i instytucji zasłu-
żonych dla kultury Wielkopolski. 

Przyznawane przez WTK wyróżnienia 
„mają charakter honorowy i kierują uwagę 
opinii publicznej na osoby przyczyniające 
się do kreowania wizerunku Wielkopolski 
jako regionu kultury oraz łączące spraw-
ne działanie z bezinteresownością”.

TMZŚ aktywnie uczestniczy w działal-
ności na rzecz regionalizmu. W ubiegłym 
roku delegacje (J. Naskręt, J. Gurdek, E. 
Kubera) uczestniczyły w dwóch spotka-
niach dotyczących ochrony niematerial-
nego dziedzictwa kulturowego. Jedno 
odbyło się w Szreniawie, a dwudniowe 
warsztaty na temat sposobów praktyko-
wania ochrony niematerialnego dziedzic-
twa kulturowego wg konwencji UNESCO 
z 2003 r. w Zakopanem.

W 2014 r. prezes Jerzy Naskręt 
uczestniczył w X Jubileuszowym ogól-
nopolskim Kongresie Regionalnych To-
warzystw Kultury w Bydgoszczy, gdzie 
głównym hasłem był „Regionalizm polski 
– 25 lat po transformacji”. Po zakończe-
niu obrad Kongresu odbyło się IV Wal-
ne Zgromadzenie Zwyczajne Delega-
tów Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych 

Rzeczpospolitej Polskiej. W czasie ob-
rad podsumowano pracę Rady Krajowej 
RP za okres 4 lat, wybrano nowe wła-
dze i podjęło uchwały. Sekretarzem  Ko-
misji Rewizyjnej Rady Krajowej RSRRP 
na okres kadencji 2014-2018 został Je-
rzy Naskręt. 

Czerwiec 2016 r. był miesiącem, w któ-
rym odbyły się 2 ważne konferencje. W 
dniach 3-4 VI delegacja TMZŚ (J. Na-
skręt, E. Kubera, W. Grobelna) wraz z 
innymi delegatami regionalnych stowa-
rzyszeń kulturalnych z całej Wielkopol-
ski uczestniczyła w XXI Wielkopolskiej 
Konferencji Kulturalnej w Dobrzycy, na 
której podsumowano działalność Wiel-
kopolskiego Towarzystwa Kulturalnego 
w latach 2013-2016, przeprowadzono 
dyskusję panelową „Tu zaczyna się Pol-
ska”, zwiedzono Muzeum Ziemiaństwa 
w Dobrzycy, wybrano nowe władze. W 
skład Sądu Koleżeńskiego powołano Je-
rzego Naskręta. 

Najaktywniejsi przedstawiciele stowa-
rzyszeń regionalnych z całego kraju zo-
stali zaproszeni do Wrocławia na II Ogól-
nopolski Zjazd Regionalistów Polskich 
nad Odrą (16-19 VI) pod hasłem „Kre-
sowość jako składnik tożsamości Dol-
noślązaków”. Uczestnicy zapoznali się 
z dorobkiem lokalnych towarzystw re-
gionalnych i współpracą samorządów z 
ruchem regionalistycznym, dyskutowa-
no o pamięci historycznej i kultywowaniu 
wielokulturowego dziedzictwa Dolnego 
Śląska. Zwiedzono Wrocław, Świdnicę, 
Krzeszów, Zamek Książ, Dzierżoniów, 
Jawor i Legnicę. W zjeździe uczestniczył 
prezes Jerzy Naskręt jako członek Komi-
sji Rewizyjnej Rady Krajowej Ruchu Sto-
warzyszeń Regionalnych RP.

 Ostatnio, jako przedstawiciel Krajo-
wej Rady Ruchu Stowarzyszeń Regio-
nalnych RP, Jerzy Naskręt uczestniczył 
w Pierwszym Forum Eksperckim Chiny - 
Europa Środkowa i Wschodnia nt. ochro-
ny niematerialnego dziedzictwa kulturo-
wego, które miało miejsce w dniach 12-

14 X 2016 r. w Krakowie. Było to pierwsze 
tego typu spotkanie międzynarodowe, 
zaproponowane przez Chiny, zorganizo-
wane przez polskie Ministerstwo Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego, gromadzące 
specjalistów z 17 krajów poświęcone wy-
mianie doświadczeń, budowaniu kompe-
tencji i wypracowaniu modelu współpra-
cy pomiędzy krajami Europy Środkowej 
i Wschodniej oraz Chinami w dziedzinie 
ochrony niematerialnego dziedzictwa kul-
turowego. Forum towarzyszyła uroczysta 
Gala, podczas której wręczono decyzje 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego o wpisie 12 nowych elementów na 
Krajową listę niematerialnego dziedzic-
twa kulturowego.

Ruch Stowarzyszeń Regionalnych 
Rzeczpospolitej Polskiej, do którego na-
leżymy od 2014 r., to ogólnopolski zwią-
zek stowarzyszeń, działający od 2002 r. 
Kontynuuje idee byłej Rady Krajowej Re-
gionalnych Towarzystw Kultury (powsta-
ła w 1981, jako niezależna reprezenta-
cja regionalnych stowarzyszeń kultury 
w Polsce). Na czele Ruchu Stowarzy-
szeń Regionalnych RP stoi Rada Krajo-
wa, wybierana przez Walne Zgromadze-
nie Delegatów na kadencję 4 lat. Główne 
cele Ruchu to: rozwijanie idei regionali-
zmu w ścisłym powiązaniu z kształtowa-
niem i utrwalaniem tożsamości narodo-
wej, wspomaganie działalności stowa-
rzyszeń regionalnych oraz zwiększanie 
ich roli w kreowaniu życia społecznego, 
szerzenie idei służby społecznej na rzecz 
ochrony dziedzictwa narodowego. Ruch 
realizuje swoje cele poprzez: organizo-
wanie Kongresów Stowarzyszeń Regio-
nalnych oraz innych imprez; prowadze-
nie działalności badawczej, wydawniczej 
i szkoleniowej; prowadzenie własnych 
instytucji; współdziałanie z instytucjami 
kulturalnymi, naukowymi, oświatowymi, 
wyznaniowymi, administracją państwo-
wą, samorządami terytorialnymi, innymi 
organizacjami pozarządowym.

Wiesława Grobelna 
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Brązowy medalista w konkurencji „kata 2009”  
Przemysław Kłosiewicz

Wszyscy śremscy medaliści zawodów wraz z trenerem  
Arkadiuszem Borowiczem 4 Dan Karate Shotokan. 
Trener karate 1 klasy.

Towarzystwo Miłośników 
Ziemi Śremskiej w Ruchu 
Stowarzyszeń Regionalnych RP

Na pewno bardzo pracowity 
i bogaty w występy. Chór 

włączał się aktywnie w życie 
kulturalne miasta i regionu, 
uświetniając 29 uroczystości 
świeckich i kościelnych. Kon-
tynuował tradycję współorga-
nizowania uroczystości pa-
triotycznych takich jak Święto 
Niepodległości, Święto Kon-
stytucji 3 Maja, rocznica wy-
buchu Powstania Wielkopol-
skiego, msza św. ku czci Po-
laków zamordowanych w Ka-
tyniu oraz rozstrzelanych śre-
mian. Tradycją są też koncer-
ty kolęd. Chór koncertował 
w śremskich kościołach, w 

kościele w Robakowie, pod-
czas V Spotkania Chórów Ko-
lędujących w Środzie Wielko-
polskiej oraz tradycyjnie, jak 
co roku, dla pensjonariuszy 
DPS-u w Psarskiem. Z inicjaty-
wy Stowarzyszenia odbył się w 
Śremie kolejny przegląd chó-
rów z Wielkopolski pod nazwą 
XIII Chóralne Święto Wiosny. 
Stowarzyszenie współpraco-
wało z wieloma instytucjami 
i stowarzyszeniami w Gmi-
nie Śrem. Śpiewacy uświet-
nili mszę w intencji rzemieśl-
ników, a także z okazji 25. le-
cia Towarzystwa Pomocy Po-
trzebującym im. Br. Alberta 

„Nadzieja”. Chórzyści i Za-
rząd Stowarzyszenia uczest-
niczyli ze sztandarem w uro-
czystościach patriotycznych. 
Podczas Gali Śremskie Żyrafy 
7 stycznia 2016 r., Stowarzy-
szenie zostało uhonorowane 
statuetką za 135 lat krzewie-
nia kultury śpiewaczej w na-
szym mieście.

Na zakończenie sezonu 
chór wyjechał do Rogalina, 
gdzie koncertował w kościele 
p.w. św. Marcelina, a w Kór-
niku uczestniczył w spektaklu 
„Dziadek do orzechów” inau-
gurującym koncerty „Muzyka 
z Kórnika”.

Repertuar chóru jest bardzo 
bogaty i urozmaicony. Śpiewa-
my pieśni religijne i świeckie, 
mamy repertuar rozrywkowy, 
także w oryginalnych wersjach 
językowych. Od pięciu lat chó-
rem dyryguje Leszek Wawrzy-
nowicz, znany muzyk i peda-
gog. Życie chóru to także to-
warzyskie spotkania rodziny 
chóralnej z okazji cecylijek czy-
li święta patronki śpiewu św. 
Cecylii, wigilii, Dnia Kobiet, ob-
chodów jubileuszy, urodzin czy 
imienin chórzystów. Kandydaci 
do chóru, po półrocznym sta-
żu, są uroczyście przyjmowani 
do chóru i otrzymują Certyfi kat. 

Występy dają nam wiele emo-
cji, ale przede wszystkim sa-
tysfakcję, że mogliśmy kolejny 
rok kontynuować dzieło założy-
ciela chóru ks. Piotra Wawrzy-
niaka i kilku pokoleń śremian. 
Czujemy się w naszej śrem-
skiej społeczności bardzo po-
trzebni lecz jest nas, pasjona-
tów śpiewu chóralnego, coraz 
mniej. W ubiegłym sezonie po-
żegnaliśmy dwoje chórzystów 
śp. Stanisława Ładę i śp. Jani-
nę Maćkiewicz.

Zapraszamy w nasze sze-
regi, nowy sezon 2016/17 
już rozpoczęty!!! Próby chó-
ru odbywają się w Klubie 

Wojskowym, ul Kilińskiego 
16, w poniedziałki i czwartki o 
godz. 18.00. 

Dziękujemy Gminie Śrem za 
wspieranie naszej działalno-
ści i dofi nansowanie szkolenia 
muzycznego oraz Starostwu 
Powiatowemu za wsparcie fi -
nansowe organizacji XIII Chó-
ralnego Święta Wiosny. 

Dziękujemy wszystkim dar-
czyńcom, którzy przekazali 
1% podatku na cele statuto-
we Śremskiego Stowarzysze-
nia Śpiewackiego im. Stanisła-
wa Moniuszki. 

Henryka Socha  
– prezes Stowarzyszenia

CHÓR MONIUSZKO ZAPRASZA!!!
Śremskie Stowarzyszenie Śpiewackie im. Stanisława Moniuszki, znane śremianom jako Chór Moniuszko, 
rozpoczęło kolejny, już sto trzydziesty siódmy, sezon artystyczny. A jaki był ten miniony sezon 2015/16?



CO? GDZIE? KIEDY?6 7CO? GDZIE? KIEDY?

PROJEKTY

ZACHĘCAMY!

  URZĄD MIEJSKI W ŚREMIE URZĄD MIEJSKI W ŚREMIE  

O jakie środki w tej chwili ubie-
ga się gmina Śrem oraz jakie już 
otrzymaliśmy? 
– W ramach Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych otrzymamy duże granty 
na najbliższe dwa lata na sfi nansowa-
nie działalności asystentów rodzinnych. 
Jest to wsparcie w zakresie pomocy 
społecznej. Ponadto otrzymamy środ-
ki na przesiewowe badania w zakresie 
profi laktyki zdrowotnej w wybranych 
grupach wiekowych. Ważne również to 
wsparcie szkolnictwa zawodowego oraz 
nauczania matematyki i informatyki. 
W bieżącym roku otrzymaliśmy wspar-
cie na termomodernizację ZSPiG w No-
chowie. Jest to grant o wysokości 2,5 
miliona złotych, gmina wyłoży na ten 
cel 400 tysięcy złotych. W tym miejscu 
mogę dodać, że staramy się o pienią-
dze na termomodernizację Szkoły Pod-
stawowej nr 6. To już ostatni publiczny 
budynek, który takiej modernizacji wy-
maga. Jesteśmy też po pozytywnej oce-
nie formalnej rozbudowy szkoły w Dą-
browie. W tym przypadku ubiegamy się 
o kwotę ok. 1,5 miliona złotych. Mamy 
nadzieję, że do końca listopada postę-
powanie w tej sprawie zostanie zakoń-
czone. Jak już wspominałem we wcze-
śniejszych wywiadach, zabiegamy rów-
nież o rozbudowę Muzeum Śremskiego 
i sali widowiskowej. To inwestycja długo 
oczekiwana. Chcemy na to pozyskać 
środki ze Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych. Inwestycja opiewa na 
kwotę ponad 7 milionów złotych. W za-
mierzeniu ma powstać w tym miejscu 
nowoczesna sala widowiskowa na po-
nad trzysta osób, a będzie obsługiwana 
przez parking z ponad 150 miejscami. 
Wykorzystać chcemy także znajdujący 
się tam amfi teatr oraz muzealny ogród, 
tak aby połączyć śremską promenadę z 
ulicą Mickiewicza. Kryteria do spełnie-
nia są trudne, ale mam nadzieję, że po-
dołamy temu zadaniu. 
Drugi projekt dotyczy punktów przesiad-
kowych, przebudowy Starego Rynku, 
który ma spełniać rolę punktów prze-
siadkowych dla samochodów osobo-
wych - zwiększenie liczby miejsc parkin-
gowych do 150, budowa w tym rejonie 
tzw. dworca rowerowego z dodatkową 
wypożyczalnią rowerów, modernizacja 
dróg z możliwością pobudowania pero-
nów dla komunikacji miejskiej, itp. 
Trzeci projekt również dotyczy punktów 
przesiadkowych, ale będzie związany 
z rzeką. Jesteśmy pierwszą gminą w 
Wielkopolsce, która podjęła się takiego 
zdania. Ta inwestycja będzie dotyczyła 
budowy portu, basenu portowego i całej 
infrastruktury przy wyznaczonym odcin-
ku rzeki. Ten projekt ma służyć nie tyl-
ko podniesieniu walorów turystycznych 
związanych z rzeką Wartą, ale również 
ma wpłynąć na poprawę mobilności ko-
munikacyjnej. Nie ukrywam, że w tym 
przypadku mamy sporo obaw. Wyni-
ka to chociażby z tego, że takiego pro-
jektu nikt jeszcze nie składał. Obawy 

wynikają także z niskiego poziomu 
wody w rzece. Mamy jednak nadzieję, 
że odpowiednie jednostki będą popra-
wiały infrastrukturę rzeki. Na realizację 
tej inwestycji potrzebnych jest około 7 
milionów złotych. 
Jeśli mowa o środkach unijnych, to pra-
gnę również dodać, że otrzymaliśmy 
grant pokrywający 100 procent kosztów 

na opracowanie planu rewitalizacji gmi-
ny. W listopadzie przystąpimy do tego 
programu. Wynajmiemy fi rmę, którą wy-
bierzemy w ogólnym postępowaniu i bę-
dziemy chcieli do końca pierwszego pół-
rocza 2017 roku zaproponować Radzie 
Miejskiej przyjęcie nowego programu 
rewitalizacji. Program ten będzie obej-
mował głównie dwa obszary. Pierwszy 
obejmie rynek, łącznie z ratuszem i in-
nymi instytucjami oraz ulicę Kościuszki 
aż do rzeki Warty. Druga część dotyczyć 
będzie ulicy Kościuszki, Wyszyńskiego 
do przęsła starego mostu. Skupimy się 
także na terenach poprzemysłowych, 
czyli terenach na których znajduje się 
śremski basen. 
Chcemy, aby te inwestycje zostały zre-
alizowane do końca 2018 roku lub mak-
symalnie do połowy 2019 roku. 
By poprawić mobilność miejską pracu-
jemy nad rozwiązaniami planistyczny-
mi, które wprowadzą szereg zmian ko-
munikacyjnych - poprawa jakości dzia-
łania komunikacji miejskiej, wytyczenie 
nowych szlaków drogowych, dokończe-
nie dokumentacji przebudowy wyjazdu 
z POM w ulicę Sikorskiego, itp. Będzie-
my w tym zakresie prowadzić szereg 
konsultacji społecznych. Pragnę nad-
mienić, że w ostatnich dniach wyne-
gocjowano z Wojewódzkim Zarządem 
Dróg remont ulicy Staszica od skrzy-
żowania z ulicą Grunwaldzką do ulicy 
Gostyńskiej. 

Dziś każda gmina musi poszukiwać 
środków zewnętrznych do realizacji 
swoich inwestycji? 
– Moja fi lozofi a jest taka, że albo decy-
dujemy się na duży skok cywilizacyjny 
i korzystamy intensywnie ze środków 
unijnych, ponieważ są one do wykorzy-
stania jedynie do 2020 roku, albo wy-
bieramy stabilizację, co oznacza, że nie 
szukamy dodatkowych środków, a także 

że miasto i gmina nie będą się rozwijać. 
Jestem zwolennikiem tego pierwszego 
rozwiązania, bo uważam, że drugiej ta-
kiej szansy na rozwój nigdy już nie bę-
dziemy mieli. Po 2020 roku brak akce-
sji europejskiej spowoduje, że będzie-
my musieli wyłącznie z własnych środ-
ków realizować wszelkiego rodzaju in-
westycje. Wówczas będzie się to odby-
wało małymi krokami.
Nieuniknionym jest prowadzenie takiej 
gospodarki, która te pieniądze zagwa-
rantuje. Skąd możemy je wziąć? Mogą 
one być wypracowane we własnym 
zakresie, ze sprzedaży nieruchomo-
ści, ewentualnie może to być również 
wsparcie zewnętrzne. Nie można się 
rozwijać, nie korzystając ze środków 
unijnych, nie korzystając z kredytów 
i pożyczek i przy tym nie podnosząc 
podatków.
Musimy też pamiętać o tym, że aby zdo-
być środki unijne potrzebny jest wkład 
własny, przeważnie wynoszący mini-
mum 15 procent. 
Przyszedł czas na to, aby zadbać o 
miejsca atrakcyjne i przede wszystkim 
służące mieszkańcom. Takie miejsca 
w tej chwili to między innymi siedziba 
Biblioteki Publicznej, Ośrodka Pomocy 
Społecznej, Śremskiego Towarzystwa 
Budownictwa Społecznego, czy ratusz. 
Czekają nas jednak poważne inwesty-
cje związane z innymi miejscami. Jak 
chociażby rozbudowa Muzeum Śrem-
skiego z salą widowiskową. Kolejnym 
takim elementem jest budowa boisk 
przyszkolnych i całej infrastruktury. Po-
trzeba na to czasu. Porządne boisko ze 
sztuczną nawierzchnią trawiastą oraz 
100 metrową bieżnią lekkoatletyczną, 
modernizacja boisk w parku miejskim 
(treningowe ze sztuczną nawierzch-
nią trawiastą, oświetlenie płyty głównej 
oraz wybudowanie sztucznej bieżni do-
okoła płyty głównej). Czynimy starania 
nad ustaleniem lokalizacji pod budowę 
jeszcze jednej płyty boiska treningo-
wego. Do końca br. lokalizacja zosta-
nie wskazana. Zdajemy sobie sprawę z 
potrzeb w tym zakresie - stąd intensyw-
ność prac. Będziemy intensywnie zabie-
gać o środki fi nansowe na w/w moderni-
zacje i budowę boisk - terminy realizacji 
to 2016-2018 rok - w Ministerstwie Spor-
tu oraz Urzędzie Marszałkowskim. Na-
szą ambicją jest również to, aby basen, 
którego modernizacja już się rozpoczę-
ła, także spełniał oczekiwania śremian 
- programowany termin zakończenia 
modernizacji basenu - koniec sierpnia 
2017 roku. Są to inwestycje, nad który-
mi teraz się koncentrujemy. 
Wszystkie te projekty mają sprawić, że 
miasto będzie bardziej przyjazne miesz-
kańcom. Szukanie różnych rozwiązań 
jest konieczne. Tak robi wiele polskich 
miast, które się znakomicie rozwijają, a 
przecież jeszcze niedawno wykazywa-
no, że to miasta w ruinie. 

Rozmawiała: Z. Tomczyk  

Sezon grzewczy trwa. Nad bu-
dynkami widać kłęby dymu, 

którego zapach wyraźnie czuć w 
powietrzu. Po raz kolejny apelu-
jemy do mieszkańców całej gminy 
Śrem o rozsądek i nie wykorzysty-
wanie odpadów do spalania w pie-
cach czy kotłowniach domowych!

Podczas spalania odpadów w in-
stalacjach domowych do powietrza 
emitowane są trujące dla ludzkie-
go zdrowia i środowiska naturalne-
go związki chemiczne, które przy-
czyniają się do powstawania wielu 
chorób powszechnych już u dzie-
ci! Są to m.in. astma oskrzelowa, 
alergiczne zapalenie skóry, aler-
gie pokarmowe, a nawet choroby 
nowotworowe. Spalanie śmieci w 
domowych piecach zanieczyszcza 
także przewody kominowe i często 
doprowadza do pożarów.

Zgodnie z ustawą o odpadach i 
kodeksem wykroczeń – spalanie 

śmieci (odpadów) w piecach i ko-
tłowniach domowych, jak również 
na wolnym powietrzu jest zaka-
zane. Za palenie odpadów sąd 
grodzki może wymierzyć grzyw-
nę w wysokości 5000 złotych.

Śremska Straż Miejska prowa-
dzi stałe kontrole na wybranych 
nieruchomościach w całej gminie. 
W listopadzie kontrole zaplano-
wano w miejscowościach: Dąbro-
wa, Niesłabin, Psarskie, Gaj, No-
chowo, Bodzyniewo, Ostrowo, Ol-
sza oraz na terenie miasta Śrem 
– ulice: Wielka Rzeźnicka, Tade-
usza Kościuszki, Zachodnia, Ko-
pernika, Żurawia, Elizy Orzeszko-
wej, Leopolda Okulickiego, Jana 
Kochanowskiego.

Pamiętajmy, że na skutki spala-
nia odpadów w nieprzystosowa-
nych do tego paleniskach najbar-
dziej narażone są dzieci. Nie palmy 
śmieci w piecach domowych!

APEL
Od 17 października br. obowiązują nowe zasady 

korzystania z Parku Miejskiego im. Powstańców 
Wielkopolskich w Śremie. Zmiany wprowadzone zostały uchwa-
łą Rady Miejskiej nr 246/XXVI/2016 z dnia 29 września 2016 r.

Zgodnie z założeniami park jest ogólnodostępny, służy ce-
lom wypoczynkowym, edukacyjnym i ochrony przyrody. Każdy 
ma prawo do nieodpłatnego wejścia na teren parku i swobod-
nego korzystania ze znajdujących się tam urządzeń użytecz-
ności publicznej zgodnie z ich przeznaczeniem. 

Niestety w związku z aktami wandalizmu i zniszczeniami, któ-
re w okresie wiosenno-letnim wielokrotnie miały miejsce na te-
renie Śremskiego ZOO, określono szczególne warunki korzy-
stania z tego terenu. Śremskie ZOO od kwietnia do września 
otwarte jest w godzinach od 9.00 do 22.00, a od października 
do marca - od 9.00 do 18.00. Zakazane jest przebywanie w zoo 
poza godzinami otwarcia, wprowadzanie innych zwierząt oraz 
jazda na rowerach, łyżworolkach itp. Ponadto zabrania się kar-
mić, straszyć oraz drażnić zamieszkałe tu zwierzęta. Dzieci do 
lat 12 mogą przebywać na terenie zoo oraz korzystać z prze-
wozów kolejką wyłącznie pod opieką osób dorosłych. 

W nocy z 13 na 14 października w Śremskim Zoo nieznani 
sprawcy dokonali dewastacji oraz znęcali się nad zwierzęciem. 
W efekcie tego czynu łabędź stracił życie. Z sekcji zwłok wy-
nika, że miał skręcony kark i urwaną(!) głowę. Takiego bestial-
stwa dopuścił się człowiek. 

Apeluję do Państwa o pomoc w znalezieniu sprawców tego 
haniebnego, podlegającego karze nieludzkiego czynu!

W celu zapobiegania kolejnym aktom wandalizmu i ludzkiej 
agresji wobec zwierząt wiosną przyszłego roku na terenie par-
ku zostanie uruchomiony monitoring. Wyrażam ogromny żal, że 
środki fi nansowe, które mogłyby zostać przeznaczone na kolej-
ne udogodnienia i atrakcje w parku, są wydatkowane na napra-
wy uszkodzeń, dodatkowe leczenie zwierząt czy kamery.

Proszę o wszelkich nieprawidłowościach oraz o niewłaści-
wym zachowaniu ludzi na terenie parku powiadamiać Straż 
Miejską (nr tel. 986) lub zgłaszać do Urzędu Miejskiego w Śre-
mie pod nr tel. 61 28 47 144.

ADAM LEWANDOWSKI   - Burmistrz Śremu

Modernizacja Muzeum Śremskiego poprzez  
rozbudowę budynku muzeum o pawilon wystawowy 
i salę widowiskową oraz utworzenie nowoczesnej 
multimedialnej interaktywnej ekspozycji stałej
ELEMENTY PROJEKTU:

przeszklony pawilon wystawowy - pokazy współczesnych działań • 
artystycznych jednocześnie w muzeum i przestrzeni publicznej ogrodu
sala widowiskowa na 300 osób, której projekt umożliwi dopasowanie • 
przestrzeni do działań dla mniejszych grup odbiorców
utworzenie ekspozycji stałej łączącej zabytki i nowoczesne technologie • 
interaktywne w wyremontowanym budynku głównym 
połączenie nowych budynków ze starym • 
wspólną przestrzenią recepcyjną i zapleczem sanitarnym
odrestaurowany otwarty ogród muzealny z miejscami • 
wypoczynkowymi i małym amfi teatrem
rozbudowa parkingu• 
Wartość projektu: 7 mln zł

Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Śremie - etap I  
(obręb ul. Stary Rynek)
ELEMENTY PROJEKTU

modernizacja ulic Stary Rynek, ks. prymasa • 
Wyszyńskiego, Piłsudskiego (pod mostem)
przebudowa parkingów • 
123 miejsca parkingowe dla samochodów• 
miejsca parkingowe dla rowerów• 
budowa ścieżek rowerowych• 
budowa zatok autobusowych • 
modernizacja oświetlenia• 
Wartość projektu: 3 mln zł

Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap II  
(port na Warcie)
ELEMENTY PROJEKTU:

budowa przystani umożliwiającej • 
cumowanie mniejszych jednostek 
pływających oraz ich obsługę 
bulwar spacerowo-widokowy • 
wraz z elementami małej architektury
budowa kapitanatu, pomieszczeń do • 
magazynowania sprzętu wodnego 
oraz  pomieszczeń socjalnych
stworzenie przestrzeni turystycznej, • 
wystawowej i rekreacyjnej
Wartość projektu: 6 mln zł

DBAJ O SIEBIE 
– NIE PAL ŚMIECI!

Drugiej takiej szansy 
może nie być 
Burmistrz Śremu Adam Lewandowski w rozmowie z naszą redakcją 
mówi o tym, dlaczego warto starać się o środki unijne i o projektach, 
które w najbliższym czasie ma zamiar zrealizować gmina Śrem.

ŚRODKI UNIJNE DLA ŚREMU
Gmina Śrem oraz Muzeum Śremskie przygotowują aplikacje o środki unijne na trzy projekty dot. budowy 
zintegrowanych węzłów przesiadkowych oraz rozbudowy muzeum o łącznej wartości 16 mln zł. Konkurs ogłoszono 
w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, których instytucją pośredniczącą jest Metropolia Poznań. 
Ocena merytoryczna projektów opiera się również na udokumentowanym poparciu społecznym dla przedsięwzięć.

Prosimy Państwa o rekomendację i wsparcie gminy w staraniach o pozyskanie funduszy europejskich na realizację powyższych projektów. 
W Zespole Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Śremie (Pl. 20 Października 1) znajdują się listy poparcia, które wystarczy podpisać. 

IM WIĘKSZE ZAANGAŻOWANIE MIESZKAŃCÓW GMINY, TYM WIĘKSZA SZANSA NA NOWĄ JAKOŚĆ W ŻYCIU ŚREMU! 
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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 (wypożyczalnia dla dzieci)• 
Wizyty dzieci z Przedszkoli:
- Janek Wędrowniczek - 3 listopada, 9:00; 14 listopada, 10:00; 

17 listopada, 11:00; 24 listopada, 9:00
- Jarzębinka - 3 listopada, 10:00; 4 listopada, 9:30; 10 listo-

pada, 10:00
- Mali Przyrodnicy - 4 listopada, 11:00; 9 listopada, 10:00
- Pod Wierzbami - 9 listopada, 9:00; 16 listopada, 9:00; 17 li-

stopada, 10:00; 23 listopada, 9:00
- Zakątek Małych Odkrywców - 16 listopada, 10:00
- Słoneczna Gromada - 21 listopada, 10:00
LEKCJE BIBLIOTECZNE (wypożyczalnia dla dzieci)• 

- 18 listopada, 10:00 (SP 1)
- 23 listopada, 10:00 (SP 4)
- 25 listopada,  8:30 (SP Dąbrowa)

BAŚNIOWE SPOTKANIE
Karawana opowieści•  - baśnie meksykańskie opowiada Szy-
mon Góralczyk - 29 listopada, 17:00 (sala animacji)

TEATR
WARSZTATY TEATRALNE - prowadzi  Piotr Witoń (dzieci kl. • 
I-III) - czwartki, 15:30 (sala animacji)
Misio Tulisio•  (przedstawienie Teatru MASKA) - 15 listopada, 
g. 9:00 (sala audiowizualna, wstęp 5 zł)

WYSTAWY
„przeBUDOWA” - interaktywna wystawa z Centrum Nowocze-• 
sności MŁYN WIEDZY z Torunia (dla dzieci 3-11 lat, dzieci 
młodsze pod opieką dorosłych) - czynna od poniedziałku do 
piątku, 9:00-13:00 (dla grup konieczna rezerwacja pod tel. 
533 454 400) oraz od wtorku do piątku od 15:00 do18:00 i w 
soboty 5, 19 i 26 listopada od 10:00 do 13:00 (sale wystawo-
we na I piętrze, wstęp 5 zł od osoby/h)

W MEDIATECE
PORANKI FILMOWE (dzieci 4-6 lat) - 12 i 26 listopada, 10:00 • 
(mediateka)
PORANNE BAJKI ŚPIEWAJĄCE (dzieci 2-4 lat) - 14 i 28 li-• 
stopada, 11:00 (mediateka)
POPOŁUDNIOWE BAJKI ŚPIEWAJĄCE (dzieci 2-4 lat) - 9 i • 
23 listopada, 16:30 (mediateka)
TABLET-KI (tematyczne zajęcia z wykorzystaniem tabletów • 
dla dzieci 8-12 lat) - 2 i 16 listopada, 17:00 (mediateka)

ZAJĘCIA REKREACYJNE
AIKIDO (zajęcia płatne, sala animacji) - wtorki i czwartki • 
(dzieci początkujące, 17:00; dzieci ćwiczące, 17:45. Info: 
tel.606349661)
AKTYWNE MALUSZKI  (zajęcia płatne, sala animacji) – śro-• 
dy, 10:30 (niemowlaczki od 6 miesiąca życia), 12:30 (malusz-
ki powyżej 1 roku do 2,5 lat). Info: tel. 509 101 173

CO?

GDZIE?

KIEDY? INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

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)

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.

FILIE BIBLIOTEKI
- PROPOZYCJE I GODZINY OTWARCIA

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

ZAPRASZAMY
dzień godziny

4, 11, 18, 25 października, 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

7 listopada, 16:00 - Gwieździste lampiony • 
(zajęcia plastyczne)
14 listopada, 16:00 - Jesienne kino (pro-• 
jekcja fi lmu)
21 listopada, 16:00 - Deszczowa chmura • 
(zajęcia plastyczne)
28 listopada, 15:30 - Dzień Pluszowego Mi-• 
sia (zajęcia plastyczne)

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

czwartek nieczynne
piątek nieczynne

sobota nieczynne

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

ZAPRASZAMY
dzień godziny

3 l is topada, 16:00 -  Zabawy i  gry • 
planszowe
10 listopada,  8:00 - Przygody Fenka - • 
Dbam o środowisko - Segreguję śmieci 
(zajęcia w Oddziale Przedszkolnym SP w 
Krzyżanowie)
15 listopada, 16:00 - Czerwony Kapturek • 
(zabawa w teatrzyk kukiełkowy)
17 listopada, 8:00 - Kopciuszek (zajęcia • 
w Oddz ia le  Przedszko lnym SP w 
Krzyżanowie)
22 listopada, 16:00 - Dzień Pluszowego • 
Misia (gry, zabawy, zajęcia plastyczne)
24 listopada, 8:00 - Dzień Pluszowego Misia • 
(zajęcia w Oddziale Przedszkolnym SP w 
Krzyżanowie)
29 listopada, 16:00 - Andrzejkowe wróżby • 
(zajęcia dla dzieci)

poniedziałek 08.00-13.00
wtorek 08.00-17.00
środa nieczynne

czwartek 08.00-18.00
piątek 08.00-14.00

sobota nieczynne

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

ZAPRASZAMY
dzień godziny

17 listopada, 10:15 - Przyjaciele ze Stumilo-• 
wego lasu (głośne czytanie)
24 listopada, 10:15 - Dzień Pluszowego Mi-• 
sia (głośne czytanie, zabawy i konkursy)
29 listopada, 16:00 - Andrzejki (wieczór • 
wróżb, zabawy)

poniedziałek nieczynne
wtorek 10.00-18.00
środa nieczynne

czwartek 10.00-18.00
piątek nieczynne
sobota nieczynne

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

ZAPRASZAMY
dzień godziny

18 listopada, 12:00 - Królewna Śnieżka • 
(głośne czytanie)
25 listopada, 12:00 - Dzień Pluszowego • 
Misia (głośne czytanie, zabawy i konkursy)
30 listopada, 16:00 - Andrzejki (wieczór • 
wróżb, zabawy)

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

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

KONKURSY
FINAŁ X GMINNEGO KONKURSU CZYTELNICZEGO • 
Akademia Kubusia Puchatka - 21 listopada, 9:00 (sala 
audiowizualna)

DLA MŁODZIEŻY
LITERATURA 

BOOK-SZPAN - rozmowy młodzieży o książkach - 10 i 24 li-• 
stopada, 16:30 (wypożyczalnia dla młodzieży) 

PODRÓŻE
KLUB ŁOWCÓW PRZYGÓD: • New York - Richard Malic-
ki (wykład w jęz. angielskim) - 15 listopada, 13:50 (sala 
audiowizualna)

TEATR
ZADANIE Z PATRIOTYZMU (przedstawienie Teatru Maska), • 
15 listopada,  10:30 (sala audiowizualna, wstęp 5 zł)

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

DLA DOROSŁYCH
SPOTKANIA

UNIWERSYTET LUDZI CIEKAWYCH SWIAT@: • Czarnobyl - 
30 lat po katastrofi e. Wykładowca: Jerzy Wierzbicki - fotograf 
dokumentalista, członek American Society of Media Photo-
graphers - 24 listopada, 18:15 (sala audiowizualna)

LITERATURA
XXXIX Międzynarodowy Listopad Poetycki - spotkanie z po-• 
etami w Śremie - 9 listopada, 10:30 (sala audiowizualna)
WIELKOPOLSKIE DEBIUTY: Mila Rudnik i Ewa Przy-• 
dryga - spotkanie autorskie - 9 listopada, 18:00 (sala 
audiowizualna)
DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI - • Nie myśl, że książki znikną 
(J. Carriere; U. Eco) - 21 listopada, 16:00 (salonik prasowy)

JĘZYK
NIEMIECKI DLA POCZĄTKUJĄCYCH (dla dorosłych i mło-• 
dzieży) - środy, godz. 17:00-18:30 (mediateka - Biblioteczny 
Klub Wolontariusza)
ANGIELSKI DLA ZAAWANSOWANYCH (młodzież i dorośli) • 
- soboty, g. 9:00 (Biblioteczny Klub Wolontariusza)
ANGIELSKI DLA • POCZĄTKUJĄCYCH (młodzież i dorośli) - 
soboty, g. 10:00 (Biblioteczny Klub Wolontariusza)

FILM
KINO OSKAROWE (projekcja fi lmu) - 22 listopada, 17:00 • 
(szczegóły o projekcji w mediatece lub pod tel. 61 28 35 467 
w. 205)
WIECZÓR FILMOWY DLA KOBIET - 25 listopada, 17:00 • 
(szczegóły o projekcji w mediatece lub pod tel. 61 28 35 467 
w. 205) 

TEATR
WYJAZD DO TEATRU MIEJSKIEGO W LESZNIE na spek-• 
takl Abonament na szczęście - 26 listopada, 17:30 - ze sta-
rego targowiska (Rezerwacja pod tel. 533 454 400).

KURSY, HOBBY
MOJE HOBBY (spotkanie hobbystów) - 28 listopada, 17:00•  
(salonik czytelniczy)
KURS KOMPUTEROWY DLA DOROSŁYCH (zajęcia płatne) • 
- czwartki, godz.16:00-18:00 (sala komputerowa)

ZAJĘCIA REKREACYJNE
AIKIDO (zajęcia płatne) - wtorki i czwartki (młodzież i dorośli • 
początkujący, 18:30, młodzież i dorośli ćwiczący, 19:30 (sala 
animacji). Info: tel. 606349661
JOGA (zajęcia płatne) - środy, 18:00 (sala animacji). Zapisy: • 
projektjoga@gmail.com

DLA WSZYSTKICH
KLUB MIŁOŚNIKÓW GIER PLANSZOWYCH - 5 i 19 listo-• 
pada, godz. 9:00-13:00 (planszoteka)
JAK ZMIENIAJĄ SIĘ WIELKOPOLSKIE BIBLIOTEKI - wysta-• 
wa fotografi czna. Wystawa miała swoją pierwszą odsłonę w 
maju 2016 roku w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej i Cen-
trum Animacji Kultury w Poznaniu. Inspiracją do jej  stworzenia 
jest między innymi fakt, że w ciągu ostatnich kilku lat 30 wiel-
kopolskich bibliotek poddano zabiegom architektonicznym. 
Efekty są ciekawe i inspirujące. Wystawę można zwiedzać 
w godzinach pracy biblioteki od 3 do 30 listopada (hol górny).
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Projekcje filmu w 
Muzeum Śremskim 
Człowiek, który mógł żyć 

dalej. Ks. Antoni Rzadki 
- projekcja fi lmu dla młodzie-
ży opatrzona wstępem i ko-
mentarzem pana Aleksandra 
Śmigielskiego. 

  MUZEUM ŚREMSKIE PRZEDSZKOLA  

Tkanina z Książa, choć in-
spirowana tkaniną z Bay-

eux, liczy sobie zaledwie dzie-
więć metrów. To cykl wyha-
ftowanych w powiększeniu, 
archiwalnych fotografii ob-
razujących życie codzienne 
mieszkańców gminy Książ 
Wielkopolski. To spotkanie 
pełnego pasji, męskiego prze-
ważnie, zainteresowania lo-
kalną historią z kobiecym rę-
kodziełem. Z poczucia wspól-
noty – tak przeszłości jak aktu 
tworzenia – powstał artefakt 
uniwersalny, o niezwykłej sile 
wyrazu i dużym ładunku emo-
cji odczuwalnym dla widza je-
dynie w bezpośrednim kon-
takcie. Proces powstawania 
Tkaniny z Książa nie jest za-
kończony. Niestandardowe 
podejście do haftu inspiruje 
kolejne osoby. Być może wy-
stawa będzie iskrą, która za-
początkuje stworzenie Tkani-
ny ze Śremu.

Wernisaż wystawy odbył 
się 9 października w Muzeum 
Śremskim. 

Tkanina z Książa - wystawa 
haftu dokumentalnego DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ 

W JANKU WĘDROWNICZKU
W dniu 14 października obchodziliśmy Dzień 

Edukacji Narodowej. W Przedszkolu nr 7 „Jan-
ka Wędrowniczka” w Śremie odbyła się uroczy-
stość z okazji tego święta. 

W tym uroczystym dniu, do grona przedszko-
laków zostały przyjęte dzieci z najmłodszych 
grup. Przedszkolaki uroczyście złożyły przysię-
gę i zostały pasowane przez dyrektora przed-
szkola. Nowo pasowane przedszkolaki otrzy-
mały na pamiątkę tego ważnego dnia książ-
ki, dyplomy oraz upominki. Ponadto, dzieci z 
ośmiu grup zaprezentowały krótkie programy 
artystyczne. Dzieci pięknie tańczyły, śpiewały 
piosenki oraz recytowały wiersze dla wszyst-
kich pracowników. Nie zabrakło również życzeń 
oraz podziękowań za opiekę, trud wychowania 
i nauczania przedszkolnego dla wychowawców 
i pracowników.

METODA DOBREGO STARTU 
Przygotowanie do nauki czytania i pisania 

wcale nie musi być trudne ani tym bardziej 
nudne. Przedszkolaki z Przedszkola nr 7 „Jan-
ka Wędrowniczka” uwielbiają ćwiczenia pro-
wadzone Metodą Dobrego Startu ułatwiające 
zdobycie tych umiejętności i zawsze z ochotą 
biorą w nich udział. Założeniem MDS jest jed-
noczesne rozwijanie funkcji wzrokowych, słu-
chowych, językowych, dotykowo-kinestetycz-
nych, i motorycznych. Podczas ćwiczeń dzieci 
rozwijają umiejętność wypowiadania się całym 
zdaniem, tworzą krótkie historyjki, uczą się od-
powiadać na pytania, ćwiczą pamięć. Rozwijają 

kompetencje matematyczne: liczenie, orienta-
cję w przestrzeni i w schemacie własnego cia-
ła, doskonalą spostrzegawczość i koncentrację, 
rozwijają mała motorykę, uczą się precyzyjnie 
odtworzyć dany wzór grafi czny. 

ŚWIATOWY DZIEŃ UŚMIECHU
„Mały, czy duży niech zawsze pamięta, aby 

jego buzia była zawsze uśmiechnięta” - pod ta-
kim hasłem dnia 7 października w Przedszkolu 
nr 7 „Janka Wędrowniczka” obchodzono Świa-
towy Dzień Uśmiechu. To radosne święto ob-
chodzone jest w pierwszy piątek października, 
a jego symbolem jest po prostu żółta, uśmiech-
nięta buzia. Symbol ten reprezentować ma do-
kładnie to, co na co dzień chcemy widzieć jak 
najczęściej u innych ludzi – bezinteresowny 
uśmiech i radość życia. Bo jak się okazuje, zna-
ne od wieków powiedzenie „śmiech to zdrowie” 
to nie tylko metafora. Podczas wspólnych za-
baw dzieci uczyły się rozpoznawać i określać 
stany emocjonalne, a na zakończenie wszyst-
kie wykonały Order Uśmiechu dla rodziców i 
przekazały sobie „Iskierkę Przyjaźni’’. 

WYCIECZKA DO SCHRONISKA 
DLA ZWIERZĄT W GAJU

Przedszkolaki 13 października odwiedziły 
Schronisko dla zwierząt w Gaju. Celem wy-
cieczki było przekazanie karmy dla zwierząt, 
gromadzonej przez dzieci w grupach, pozna-
nie zasad funkcjonowania schroniska i uwraż-
liwienie dzieci na los bezdomnych zwierząt. 
Dzieci miały możliwość obejrzeć przebywające 
w schronisku psy i koty. Pracownik schroniska 
pan Kałużny opowiedział przedszkolakom w jaki 
sposób zwierzęta trafi ają do schroniska, jak pra-
cownicy się nimi opiekują oraz obejrzały krótki 
fi lm o losach psa porzuconego w lesie. Dzieci 
zapewniły, że na tej jednej akcji nie poprzesta-
ną, ponieważ wiedzą, że zwierzętom trzeba po-
magać i nie wolno ich krzywdzić. Wyżej opisane 
działania przyniosły schronisku wsparcie mate-
rialne, a dzieciom wiele radości i satysfakcji. Po-
przez takie działania rozwijamy u dzieci wrażli-
wość na krzywdę zwierząt z jednoczesnym ak-
tywizowaniem do niesienia pomocy. 

WIZYTA POLICJANTA
Od początku roku szkolnego dzieci poznawa-

ły podstawowe zasady bezpieczeństwa obowią-
zujące na terenie przedszkola jak również poza 
nim. Przedszkolaki chodząc na spacery po naj-
bliższej okolicy przedszkola uczyły się jak pra-
widłowo przechodzić przez jezdnię oraz w jaki 
sposób zachowywać się w jej pobliżu.

W dniu 7 października 2016r. odbyło się spo-
tkanie z policjantem, który opowiedział przed-
szkolakom o bezpieczeństwie w ruchu drogo-
wym, zawodzie policjanta oraz wytłumaczył, 
w jaki sposób należy się zachować w kontak-
tach z obcymi ludźmi. Dzieci dowiedziały się, 
jak ważne jest noszenie odblasków na odzieży 

oraz o konieczności zapinania pasów w czasie 
podróżowania samochodem. Na zakończenie 
spotkania, przedszkolaki mogły poznać policyj-
ny radiowóz. Serdecznie dziękujemy za spotka-
nie oraz za przekazaną cenną wiedzę na temat 
bezpieczeństwa. 

PAŹDZIERNIK MIESIĄCEM 
ZAJĘĆ KULINARNYCH

W ramach zajęć kulinarnych, przedszkolaki 
wykonywały samodzielnie sałatkę warzywną. 
Przy tej okazji poznały wygląd, smak i zapach 
niektórych składników. W trakcie zajęć, dzieci 

doskonaliły swoje praktyczne umiejętności ku-
linarne oraz zasady estetyki, higieny i kultural-
nego zachowania się przy stole. Ponadto, wy-
konując wspólne danie, doskonaliły umiejęt-
ność współpracy w grupie, a także czerpały 
radość ze wspólnego przygotowywania posił-
ku. Zajęciom towarzyszyła znakomita atmosfe-
ra. Oczywiście na końcu zajęć odbyła się sma-
kowita degustacja zrobionej przez dzieci sałat-
ki warzywnej.

„OWOCOWY ZAWRÓT GŁOWY” 
Za oknami dostrzegamy już jesień, a w sadzie 

trwają zbiory owoców. Dzieci utrwalały wiado-
mości na temat owoców. Dlatego podczas za-
jęć o jesiennych owocach nie mogło zabraknąć 
degustacji! Przedszkolaki podzielone na grupy 
sprawnie rozpoznały i nazwały najbardziej zna-
ne jesienne przysmaki: jabłka, gruszki i śliwki. 

Każda z grup dokładnie zbadała owoc, korzy-
stając ze wszystkich zmysłów. Dzieci koszto-
wały, określały smak, twardość, kolor, zapach i 
strukturę owoców. Podczas zabaw muzyczno-
ruchowych przedszkolaki poznały piosenkę o 
jesiennych owocach, a wiedzę utrwaliły wyko-
nując przetwory z jabłek. 

OWOCOWE SZASZŁYKI 
Dzieci wzbogacały również swoją wiedzę na 

temat owoców. Przypomniały sobie, jakie wita-
miny są w nich zawarte oraz, dlaczego warto po 
nie sięgać. Poznały również budowę wewnętrz-
ną: jabłka, śliwki i gruszki, wskazując w ten spo-
sób na występujące między nimi podobieństwa 
i różnice. Szczególną uwagę zwróciły na potrze-
bę mycia owoców przed ich spożyciem. Na pod-
sumowanie zajęć przedszkolaki samodzielnie 
wykonały owocowe szaszłyki, które następnie 
z ogromnym apetytem zjadły.

Marta Adamczak 

PRZEDSZKOLE NR 7 „JANKA WĘDROWNICZKA”

Przedszkole nr 7 
im. ,,Janka Wędrowniczka” 

w Śremie ul. Chłapowskiego 12a
SERDECZNIE ZAPRASZA DZIECI WRAZ 

Z RODZICAMI NA ZAJĘCIA ADAPTACYJNE 
DLA PRZYSZŁYCH PRZEDSZKOLAKÓW

„Roześmiane buziaki 
mają przyszłe przedszkolaki”

Zajęcia odbywać się będą w poniedziałki. 
Czas trwania zajęć: 

od godz.17.00 do godz.18.00

HARMONOGRAM SPOTKAŃ:
7 XI 2016r. - „Roześmiane buziaki mają 

przyszłe przedszkolaki”
14 XI 2016r. - „Jesienne zabawy”
21 XI 2016r. - „Co potrafi ą moje rączki”
28 XI 2016r. - „Kolorowe parasole”
5 XII 2016r. - „Mikołaj, Mikołaj jedzie 

saneczkami”
12 XII 2016r. - „Złota gwiazdeczka spełnia 

świąteczne życzenia”
9 I 2017r. - „W misiowej krainie”
16 I 2017r. - „Skrzypi, skrzypi śnieg”
23 I 2017r. - „Zimo baw się z nami”
30 I 2017r. - „Pada, pada śnieg”
6 II 2017r. - „Mam chusteczkę kolorową, 

zrobię dzisiaj to i owo”
13 II 2017r. - „Bałwankowa rodzinka”
20 II 2017r. - „Moja buzia lubi się bawić”
27 II 2017r. - „Baju, baj bajeczko”
6 III 2017r. - „Piłki kolorowe”
13 III 2017r. - „Raz, dwa, trzy - ćwiczę ja - 

ćwicz i ty”
20 III 2017r. - „Wiosno, wiosenko zapukaj w 

nasze okienko”
27 III 2017r. - „Kolorowa wiosna - wiosna 

radosna”
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PRZEDSZKOLE 
NR 3 „JARZĘBINKA”

zaprasza dzieci 2-3 letnie wraz z rodzicami 
na spotkania przygotowujące do edukacji przedszkolnej

„BĘDĘ DZIELNYM PRZEDSZKOLAKIEM”
Zastanawiasz się nad tym, czy dziecko da sobie radę?
Myślisz o tym, jak Ty zniesiesz rozstanie z dzieckiem?

Zapisz swoje dziecko na spotkania w „Jarzębince”!

PROPONUJEMY „MALUCHOM” I ICH RODZICOM:
wykwalifi kowaną i doświadczoną kadrę pedagogiczną • 
zajęcia artystyczne „Twórcze rączki”• 
zabawy muzyczno-ruchowe z literaturą dziecięcą• 
wierszyki masażyki i relaksację przy muzyce• 
oraz wiele innych zabaw przygotowujących dzieci do rozpo-• 
częcia edukacji przedszkolnej we wrześniu 2014 r.

Spotkania odbywać się będą w środy w godz. od 15:30 
do 16:30 od 9 listopada 2016 r. Szczegóły omówione będą 
podczas pierwszego spotkania. ZAPRASZAMY!

  PRZEDSZKOLA PRZEDSZKOLA  

ZABAWA ANDRZEJKOWA
Zapraszamy wszystkich na ZABAWĘ 

ANDRZEJKOWĄ organizowaną przez 
nasze przedszkole, która odbędzie się 
26.11.2016r. Jak co roku impreza odbę-
dzie się w Gościńcu Niezapominajka w 
Dalewie, a do tańca przygrywać będzie 
zespół Pagost (bracia Walewscy).

ŚWIATOWY DZIEŃ 
ZWIERZĄT

4 października w naszym przedszko-
lu obchodziliśmy Światowy Dzień Zwie-
rząt, dzieci przyniosły swoje ulubione 
pluszowe zwierzątka, którymi wspólnie 
pięknie się bawiły. Mamy w naszej sali 
patyczaki, małe zwierzątka, o które do-
brze dbamy.

DZIEŃ EDUKACJI 
NARODOWEJ

W 14 października w naszym przed-
szkolu uroczyście obchodziliśmy Dzień 
Edukacji Narodowej. Podczas uroczystej 
akademii dzieci z poszczególnych grup 
przedstawiły piękny program artystyczny. 
Śpiewały piosenki, recytowały wierszyki 
oraz zatańczyły dla wszystkich pracow-
ników przedszkola.

Dziękujemy również rodzicom dzie-
ci za pamięć, życzenia i przygotowanie 
dzieci do występów.

PAPIER CZERPANY 
- ZAJĘCIA WARSZTATOWE
 W październiku i listopadzie w przed-

szkolu odbywają się zajęcia pt.: „Papier 
czerpany”. Zajęcia prowadzi pani Kata-
rzyna Hermanowska, która prezentuje 
dzieciom tajniki wytwarzania papieru. 

Są to bardzo ciekawe zajęcia, w któ-
rych sporą część stanowi działalność 
praktyczna dzieci. Mogą one zobaczyć 
jak przygotowuje się pulpę papierową, 
same spróbować czerpania ramką z si-
tem, odsączania wody i przygotowania 
papieru do suszenia.

W BIBLIOTECE

W październiku i listopadzie przed-
szkolaki idą do Biblioteki Publicznej na 
Interaktywną Wystawę z Centrum No-
woczesności „Młyn Wiedzy” z Torunia, 
NAUKA - RUCH - ZABAWA. Również 
w ramach współpracy z biblioteką grupy 
przedszkolaków uczestniczą w zajęciach 
w Bibliotece Publicznej, podczas których 
poznają przygody nowych bohaterów wy-
branych pozycji książkowych.

WYCIECZKI
17 października grupa Pszczółek i 

Wiewiórek była na wycieczce w Czem-
piniu - zwiedzaliśmy Stację Badawczą 
Polskiego Koła Łowieckiego. Dzieci miały 
okazję zobaczyć na żywo takie zwierzęta 
jak: czapla, dzik, sarna, paw, dzikie kacz-
ki, mufl on, bażanty, orzeł przedni, orzeł 
bielik, szop oraz zdobyć podstawowe 
wiadomości na temat ich życia. 

Dnia 10 października 2016r. odby-
ła się wycieczka do leśniczówki Łękno. 
W wycieczce wzięły udział dzieci z gru-
py „ Żabek” z wychowawcami oraz ro-
dzicami. Na miejscu dzieci spotkały się 
z nadleśniczym, który zaprosił uczestni-
ków wycieczki na spacer ścieżką eduka-
cyjną. Podczas spaceru mogliśmy zaob-
serwować wiele interesujących zjawisk 
przyrodniczych m.in. dowiedzieliśmy się, 

że na terenie leśni-
czówki zaaklimatyzowały się bobry. Do-
wodem tego były zręby, efekt pracy bo-
brów, które mogliśmy zobaczyć. Po spa-
cerze i wspólnym posiłku. przystąpiliśmy 
do wspólnych zabaw oraz gier na świe-
żym powietrzu. 

KONKURSY
Zapraszamy rodziców i dzieci do kon-

kursu „DOMEK DLA PTASZKA - KARM-
NIK, organizowanego przez ZST im. H. 
Cegielskiego, do którego zostało zapro-
szone nasze Przedszkole. Zachęcamy 
rodziców wraz z dziećmi do wykona-
nia karmnika. Gotowe prace przynosi-
my do 4.11.2016 r. Rozstrzygnięcie kon-
kursu 8.11.2016 o godz. 15.00, w szko-
le w Odlewni.

Każda praca zostanie nagrodzona, 
a najlepsze będą wyróżnione. Karm-
niki zostaną przekazane Spółdzielni 
Mieszkaniowej i PGKiM i rozwieszone 
w parkach. 

* * *
Przedszkole Mali Przyrodnicy w mie-

siącu listopadzie już po raz kolejny orga-
nizuje dla swoich przedszkolaków Kon-
kurs Recytatorski JESIENNE WIERSZO-
WANIE pod hasłem „Jesienne wiersze”. 
Odbędzie się on 16.11.2016. Wezmą w 
nim udział dzieci z wszystkich grup wie-
kowych. Wszystkie przedszkolaki bio-
rące udział zostaną wyróżnione, a Pani 
Dyrektor przyzna nagrodę Złotego Jabł-
ka dla najlepszego uczestnika.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

W LISTOPADZIE PLANUJEMY:
wyjazd do Kinoteatru „Słonko” na fi lm • 
dla dzieci
Międzynarodowy Dzień Postaci z Ba-• 
jek i Dzień Pluszowego Misia
zajęcia biblioteczne w Bibliotece • 
Publicznej
zajęcia na Interaktywnej Wystawie • 
z Centrum Nowoczesności „Młyn 
Wiedzy” z Torunia, NAUKA - RUCH 
- ZABAWA

LISTOPAD W PRZEDSZKOLU „JARZĘBINKA” 
BĘDZIE OBFITOWAŁ W MOC ATRAKCJI DLA DZIECI. 
I TAK:

3 listopada•  Biedronki odwiedzą Bibliotekę Publiczną w ra-
mach akcji „Głośne czytanie”.

4 listopada•  do Biblioteki Publicznej pójdą Muchomorki rów-
nież na „Głośne czytanie”.

10 listopada•  dzieci z grup Muchomorki i Motylki uczczą pa-
mięć poległych w Katyniu, zapalą znicze przed tablicą Katyń-
ską w parku Odlewnika.

17 listopada•  grupy Krasnale, Motylki i Wiewiórki pojadą do 
Teatru Animacji w Poznaniu na spektakl „Dziób w dziób”.

24 listopada•  w grupie Muchomorki odbędą się zajęcia otwar-
te dla rodziców.

27 listopada•  dzieci z grupy Motylki zaproszą swoich rodzi-
ców na zajęcia otwarte.

28 listopada•  Muchomorki wystąpią na „Scenie Malucha” w 
Bibliotece Publicznej.

29 listopada•  Stokrotki wraz z rodzicami będą bawić się pod-
czas andrzejkowych wróżb.

30 listopada•  Biedronki z rodzicami będą wróżyć i bawić się 
podczas andrzejek.

CAŁA SPOŁECZNOŚĆ PRZEDSZKOLNA:
24 listopada•  obejrzy teatrzyk „Ekologiczne przypadki pan-
ny Agatki”.

25 listopada•  wysłucha koncertu w wykonaniu Agencji Mu-
zycznej ART BONSAI „ Wokalne wygibasy”.

Opracowały: U. Tomczyk, G. Szalona 

ZAJĘCIA ADAPTACYJNE  
- Rozpoczynamy...

Zapraszamy dzieci od 2 lat (wraz z opiekunem), na cyklicz-
ne zajęcia adaptacyjne „PRZEDSZKOLE TUŻ TUŻ”.

Pierwsze spotkanie odbędzie się już 9.11 2016r. od 
godz.16.00-17.00, następne spotkania w co druga środę 
miesiąca. Proponujemy: zajęcia ruchowe, muzyczne, 
plastyczne, relaksacyjne, spotkania z bajką. Zajęcia będą 
prowadzone przez doświadczoną, wykwalifi kowaną kadrę 
pedagogiczną.

Warsztaty adaptacyjne dla  
DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH...

 Organizujemy warsztaty adaptacyjne dla DZIECI NIE-
PEŁNOSPRAWNYCH w wieku 2,5-6 lat (wraz z opiekunem). 
Pierwsze spotkanie odbędzie się 9.11.2016r.od godz.16.00-
17.00, następne spotkania w każdą drugą środę miesiąca. 
Warsztaty odbywać się będą pod czujnym okiem specja-
listów: pedagoga, terapeuty, psychologa, neurologopedy, 
oligofrenopedagoga, tyflopedagoga, surdopedagoga. 
Zapisy pod nr tel. 61 28 36 181 (w godz. 8.00-15.00).

DAJ SZANSĘ SWOJEMU DZIECKU NA PRZEŻYCIE NOWEJ PRZYGODY Z NAMI!!!

PRZEDSZKOLE NR 5 „MALI PRZYRODNICY”„JARZĘBINKA”PRZEDSZKOLE NR 2 „SŁONECZNA GROMADA”

Pasowanie na Przedszkolaka w „Słonecznej Gromadzie”
19 października o godz. 14.00 w grupie „Myszki” odbyło się uroczyste Pasowanie na Przedszko-

laka. Nasi najmłodsi przedszkolacy musieli wykazać się umiejętnościami zanim zostali paso-
wani na przedszkolaków. Dzieci śpiewały piosenki, recytowały wiersze, tańczyły oraz wykazywały 
się posiadaną wiedzą o tematyce związanej z przedszkolem (przedszkolacy potrafi li podać nazwę 
swojego przedszkola, grupy do której uczęszczają oraz imiona swoich pań ). Po pozytywnym w 
ocenie rodziców zdaniu egzaminu każdy przedszkolak złożył uroczyste przyrzeczenie i został przez 
Panią Dyrektor symbolicznym słoneczkiem, nawiązującym do nazwy przedszkola, pasowany na 
Przedszkolaka. Spotkanie zakończyło wręczeniem dyplomów i niespodzianek dla przedszkolaków. 
Końcowym punktem uroczystości było wykonanie pamiątkowego słoneczka, gdzie promyki stanowiły 
imiona dzieci. Ten plakat towarzyszył będzie dzieciom przez wszystkie lata edukacji przedszkolnej. 
Była to pierwsza, wspólna z rodzicami uroczystość w grupie „Myszki”.

ZAPRASZAMY 
WSZYSTKIE DZIECI 2,5-LETNIE I 3-LETNIE DO NASZEGO 

PRZEDSZKOLA NA ZABAWY Z PLUSZOWYM MISIEM
Spotkanie odbędzie się dnia 24.11.2016r. o godzinie 16.00 
w przedszkolu „Słoneczna gromada’’ ul. Mickiewicza 91.

ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU
Obowiązkowo należy zabrać dobry humor oraz pluszowe misie. 
Uczestnictwo dziecka i opiekuna prosimy potwierdzić w terminie 

do 21.11.2016r. pod numerem telefonu 61 2835663 lub drogą elektroniczną:
slonecznagromada@wp.pl

OFERTA DLA DZIECI Z ROCZNIKA 2014 ORAZ 2015, 
KTÓRE NIE UCZĘSZCZAJĄ DO PRZEDSZKOLA!

Dwudziestego piątego listopada wszystkie 
dzieci zabierają swoje małe, duże, pluszowe 

i mięciutkie misie do przedszkola, aby wspól-
nie świętować ten niezwykły dzień. W Przed-
szkolu „Słoneczna Gromada” ten dzień obcho-
dzić będziemy dwa razy. Już 24 listopada za-
praszamy dzieci 2,5 letnie i 3-letnie nie uczęsz-
czające do przedszkola na zabawy pod hasłem 
„ZAPRASZA NAS DZIŚ PLUSZOWY MIŚ” . 
Dzieci wraz z rodzicami poznają przedszkole 
podczas wspólnych zabaw, pląsów i zajęć pla-
stycznych wraz ze swoimi przyszłymi kolega-
mi i koleżankami. Na gości czeka wiele niespo-
dzianek i atrakcji.

Natomiast 25 listopada przedszkolacy wraz ze 
swoimi misiami wezmą udział w I spotkaniu z cy-
klu „Odkrywamy talenty” pod hasłem „Dzień Misia 
obchodzimy i wierszyki dla niego mówimy” . Pod-
czas spotkania dzieci będą recytować wiersze dla 
swoich ulubieńców. Ponadto przedszkolaki bawić 
się będą przy piosenkach: „Dwa malutkie misie”, 
„Jadą, jadą misie”, „Pokochaj Pluszowego Misia”. 
Nauczyciele planują również wiele innych atrak-
cji, takich jak: zabawy ruchowe i gimnastyka z mi-
siami, quizy, zgadywanki, śpiewanie piosenek a 
także degustacja miodu. Ten dzień w przedszko-
lu zapowiada się na pełen radości, dziecięcych 
uśmiechów oraz wspólnej zabawy. 

Przedszkole nr 2 „Słoneczna Gromada” w Śremie ul. Mickiewicza 91 
serdecznie zaprasza dzieci z rocznika 2014 i 2015 na 

CYKL SPOTKAŃ ADAPTACYJNYCH  
DLA PRZYSZŁYCH PRZEDSZKOLAKÓW

Spotkania odbywać się będą raz w miesiącu w czwartki w godzinach: 16.00-17.30.

HARMONOGRAM SPOTKAŃ:
24 XI 2016 – „Zaprasza nas dziś Pluszowy Miś” • 
15 XII 2016 – „Gdy świąteczny czas oczaruje nas...” • 
12 I 2017 – „Snuj się, snuj bajeczko” • 
16 II 2017 – „Balik w przedszkolu dzisiaj...”• 
02 III 2017 – „Wesoło, zdrowo i na sportowo”• 

Zachęcamy do udziału. Przed spotkaniem należy zgłosić uczestnictwo dziecka pod 
numerem telefonu 61 2835663 lub drogą elektroniczną slonecznagromada@wp.pl

Listopad to szczególny miesiąc w trady-
cji polskiej, pełen wspomnień o naszych 

bliskich, a także ludziach zasłużonych dla 
historii , o których powinniśmy pamiętać. 
Taką postacią dla naszego przedszkola był 
Marian Zieliński, który żył w latach 1916-
1991. Był wybitnym śremskim muzykiem, 
twórcą Hejnału Śremskiego, wychowawcą 
wielu śremian, którym przekazał własne 
umiejętności muzyczne, długoletnim dyry-
gentem Orkiestry Towarzystwa Muzyczne-
go w Śremie. Pan Maryś, jak nazywały go 
dzieci, prowadził również zajęcia rytmicz-
ne w Przedszkolu „Słoneczna Gromada” i 
skomponował hymn naszego przedszko-
la „Tu w przedszkolu fajno jest”. Drugą 

postacią, o której dzieci zawsze pamięta-
ją jest długoletni Przyjaciel Przedszkola - 
Pan Marian Stróżyk. Corocznie dzieci ze 
„Słonecznej Gromady” przy okazji Święta 
Zmarłych zapalają znicze na ich grobach 
i składają kwiaty, dając w ten sposób do-
wód pamięci i poszanowania tradycji. Po-
stać Mariana Zielińskiego będzie tematem 
zbiórki zuchowej oraz jednym z punktów 
realizacji programu autorskiego nauczy-
cielki J. Marciniak pt. „Mali patrioci ”. Dzie-
ci obejrzą zdjęcia pana Mariana Zielińskie-
go w kronikach przedszkolnych, nauczą się 
hymnu przedszkolnego i wysłuchają hejna-
łu śremskiego. Będzie to żywa lekcja histo-
rii dla najmłodszego pokolenia.

PAMIĘTAMY 
O NASZYCH PRZODKACH
- ludziach ważnych dla 
Śremu i naszego Przedszkola

Dzień Pluszowego Misia 
w Przedszkolu 

„Słoneczna Gromada”
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Szkoła Podstawowa im. W. Reymonta w Krzyżanowie„POD WIERZBAMI”
Jesień jest
kolorowa
i… SMACZNA
Śmiało można powiedzieć, że jesień na dobre zagościła już 

w przyrodzie i pogodzie. W grupie „SŁONECZKA” z Przed-
szkola „Pod wierzbami” przy okazji utrwalania i poszerzania 
wiadomości związanych z królującą porą roku, dzieci posta-
nowiły zgromadzić w Kąciku Przyrody dary jesieni. Były nie 
tylko kasztany, żołędzie, szyszki, korale jesieni, owoce cisu, 
suche liście, orzechy, ale również owoce krajowe, egzotycz-
ne i warzywa. 

Chętni wzbogacili również kącik o przetwory przygotowywa-
ne przez rodziców na zimę – kompoty, dżemy, musy, konfi tu-
ry, sałatki jarzynowe, marynowane grzybki i inne. A na podsu-
mowanie tematu o jesieni podczas MAŁYCH KULINARIÓW, 
„Słoneczka” z radością poznały smaki dżemów, musów i kon-
fi tur, bowiem własnoręcznie nakładały je na wafl e, ale także 
wykonały zdrowy i pożywny soczek Kubuś, który z apatytem 
popijały.

Liliana Łucka 
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26 IX Ogólnopolski Dzień Głośnego • 
Czytania W tym dniu nauczyciele byli 
egzaminowani przez uczniów w umie-
jętności pięknego czytania. Na prze-
rwach, w różnych częściach naszej 
szkoły czytali swoim uczniom różne 
książki przygodowe, baśnie, bajki. 

26 IX Turniej Piłki Nożnej w Pyszącej • 
Nasza mieszana drużyna dzielnie wal-
czyła w Turnieju piłki nożnej w szkole w 
Pyszącej w ramach Śremskich Igrzysk 
Młodzieży Wiejskiej. 

30 IX Dzień Chłopca • Odbył się corocz-
ny plebiscyt na najsympatyczniejszego 
chłopca. Głosowały wszystkie uczenni-
ce naszej szkoły. Zwyciężył po raz dru-
gi Filip Bąkowski - drugi rok w szkole i 
drugie zwycięstwo. Gratulujemy!

30 IX Światowy Dzień Tabliczki Mno-• 
żenia Ten dzień budził strach i emo-
cje. Nikt nie przypuszczał, że będzie 
taki radosny. Wierszykowa tabliczka 
szybko trafi ła uczniom do głów. Nie-
jeden mógł się pochwalić medalem 
eksperta!

5 X Pasowanie pierwszoklasistów • 
na czytelników szkolonej biblioteki 
Pierwszaki zostały pełnopawnymi czy-
telnikami naszej szkolnej biblioteki

9 X Podsumowanie szkolnej zbiórki • 

kasztanów Na wezwanie Rady Rodzi-
ców uczniowie i przedszkolaki rywali-
zowały w zbieraniu kasztanów, zebra-
liśmy 985,4 kg, pierwsze miejsce w 
ilości kasztanów na jedną osobę zdo-
była klasa 5. 

14 X Dzień Edukacji Narodowej•  Wy-
stępy samorządu uczniowskiego dla 
nauczycieli i pracowników szkoły

14 X Pasowanie pierwszaków•  na 
uczniów Szkoły Podstawowej im. Wła-
dysława Reymonta w Krzyżanowie

17 X - z okazji Dnia Papieskiego•  
uczniowie przygotowali wspomnienie 
o Janie Pawle II

17 X • Bijemy Rekord Guinessa w re-
suscytacji. Wszyscy uczniowie na-
szej szkoły brali udział wraz z Wielką 
Orkiestrą Świątecznej Pomocy w jed-
noczesnym prowadzeniu resuscytacji 
krążeniowo-oddechowej przez jak naj-
większą ilość osób.

19 X - 10. Gminny Konkurs Czytelni-• 
czy „ Akademia Kubusia Puchatka” 
- kolejny raz uczniowie wzięli udział w 
konkursie czytelniczym organizowa-
nym przez Bibliotekę Publiczną im. 
Heliodora Święcickiego w Śremie - I 
etap szkolny.

21 X Koncert Majki Jeżowskiej. • 
Uczniowie szkoły brali udział w kon-
cercie Majki Jeżowskiej.

W LISTOPADZIE:
28 X•  - odwiedzamy opuszczone gro-
by nekropolii w Błociszewie

8 XI•  - Dzień: Śniadanie Daje Moc

1 0  X I•  -  D z i e ń  O d z y s k a n i a 
Niepodległości

18 XI•  - Turniej Tenisa Stołowego pod 
patronatem Burmistrza godz. 16.00 
szkoły podstawowe i gimnazja, 18.00 
dorośli

21 XI•  - 10. Gminny Konkurs Czytelni-
czy „Akademia Kubusia Puchatka” - II 
etap fi nałowy

Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Wł. Zamoyskiego w Nochowie
INTERNETOWY TEATR 

DLA SZKÓŁ 

Teatr dla Szkół to projekt, który 
Telewizja Polska S.A. realizuje od 
2012 roku. Odbiorcami transmisji te-
atralnych są także uczniowie naszej 
szkoły. We wrześniu drugoklasiści, 
wraz kilkunastotysięczną uczniow-
ską społecznością z całej Polski, za 
pośrednictwem kodowanej transmi-
sji internetowej, obejrzeli grany na 
żywo spektakl pt. „Tajemnica wesołe-
go miasteczka” przygotowany przez 
Teatr Arlekin z Łodzi.

CHCIEĆ TO MÓC 
- Z PODRÓŻY PO AZJI

Gimnazjaliści z klas II i III mieli oka-
zję wziąć udział w spotkaniu z Zuzan-
ną Genderką pt. „Z plecakiem przez 
Azję Centralną: Kazachstan, Kirgi-
stan, Tadżykistan, Pamir”. Starsza 
koleżanka podzieliła się z uczniami 
wrażeniami z kolejnej podróży. Mło-
dzież została zapoznana z trasą, 

osobliwościami i skomplikowaną hi-
storią tego regionu. W trakcie spo-
tkania można było podziwiać zdjęcia 
i fi lmy. Po prezentacji był także czas 
na pytania.

RAJD „PIECZONA PYRA”
22 września odbył się pieszy rajd 

szkolny „Pieczona Pyra”. Uczestni-
czyli w nim uczniowie klas edukacji 
wczesnoszkolnej. Dzieci pokonywały 
trasę do stadniny „Konik Polski”. Po 
dotarciu na miejsce mali turyści ko-
rzystali z licznych zabaw ruchowych. 
W tym czasie w ognisku piekły się 
poznańskie pyry, które później dzieci 
jadły z solą i twarożkiem. Głównym 
celem rajdu było zachęcenie do ak-
tywnego wypoczynku oraz populary-
zacja turystyki pieszej.

BIEG NA ORIENTACJĘ
W tym roku kolejny raz licznie re-

prezentowaliśmy naszą szkołę w XI 
edycji Biegów na orientację w Łęknie. 

Startowały zespoły ze szkół podsta-
wowych, gimnazjów i szkół ponad-
gimnazjalnych. Z naszej szkoły naj-
lepiej wypadli chłopcy z SP, którzy 
zajęli 4 miejsce - Bednarski Mateusz, 
Kowalski Antoni, Pawlisiak Oskar z 
kl. IVa, a w drugiej kategorii 6 miej-
sce zajęły Karolina i Agata Piasec-
kie z IIIA i IB.

DZIEŃ CHŁOPCA
30 września Dzień Chłopca świę-

towały wspólnie wszystkie młodsze 
klasy biorąc udział w Szkolnym Omni-
busie. Po południu dla klas IV-VI zor-
ganizowano dyskotekę szkolną. Przy 
okazji rozstrzygnięto konkurs na tytuł 
„Mistera szkoły”. Wybrańcem więk-
szości uczennic został Jan Abram, 
uczeń klasy VI. Uroczystości z oka-
zji Dnia Chłopca odbywały się także 
w oddziałach przedszkolnych w No-
chowie i Wyrzece.

KSIĄŻKI SĄ FAJNE 
I KROPKA.

Pod takim tytułem odbył się w szko-
le konkurs plastyczny, który był wstę-
pem do dalszych zmagań w ogól-
nopolskiej akcji Empik-u „Wspiera-
my biblioteki szkolne”. Zwycięska 
praca konkursowa, autorstwa Oliwii 
Majchrzak z kl. Va, została przesła-
na jako zgłoszenie naszej placów-
ki do akcji.

5 października uruchomiona zosta-
ła aplikacja konkursowa, polegająca 
na oddawaniu głosów na wybraną 
placówkę przez konto na facebooku. 
Dziesięć szkół podstawowych, które 
zdobędą największą liczbę głosów, 
otrzyma po 1000 wybranych przez 
siebie książek. Głosowanie trwa do 
6 listopada. Zachęcamy do głosowa-
nia na placówkę w Nochowie. Szkoły, 
które wesprą akcję mają szansę rów-
nież otrzymać książki.

PASOWANIE NA UCZNIA
Pod koniec września uczniowie 

klas pierwszych gimnazjum stali się 
pełnoprawnymi członkami społeczno-
ści naszej szkoły - złożyli uroczyste 
przyrzeczenie i otrzymali legitymację. 
12 października odbyła się pierwsza 
szkolna uroczystość klasy Ia. Dzieci 
złożyły ślubowanie i zostały przyjęte 
w poczet uczniów naszej szkoły.

DOGOTERAPIA
W październiku uczniowie najmłod-

szych klas uczestniczyli w spotka-
niu z dogoterapeutą. Dzieci pozna-
ły ważną rolę terapii z udziałem psa. 
Uczniowie z wielkim zapałem słucha-
li Pani Ewy oraz z niecierpliwością 
czekali na kontakt z psem i ćwicze-
nia praktyczne.

ŚWIĘTO KEN
Corocznie święto Komisji Eduka-

cji Narodowej jest okazją do podzię-
kowań, życzeń i wyróżnień składa-
nych zarówno pracownikom szkoły 
jak i uczniom. Na uroczystym apelu 
oprócz nauczycieli i uczniów, obecni 
byli również emerytowani pracownicy 
oraz przedstawiciele rodziców.

MIĘDZYNARODOWY 
MIESIĄC BIBLIOTEK

Z tej okazji młodsi uczniowie szko-
ły wzięli udział w spotkaniach biblio-
tecznych, podczas których słuchali 
fragmentów „Kubusia Puchatka” oraz 
rozwiązywali zagadki i quizy tema-
tyczne. Wkrótce odbędzie się pierw-
szy etap konkursu dla szkół podsta-
wowych „Akademia Kubusia Puchat-
ka” oraz konkurs pięknego czytania. 
Na zakończenie obchodów pierwszo-
klasiści zostaną pasowani na czytel-
ników biblioteki. 

Zebr. i oprac.: I. Pawlak, Beata Wietrzyńska-Szałek 

Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Pyszącej
SPRZĄTANIE ŚWIATA 2016

W piątek 23 września uczniowie 
klas IV-VI wzięli udział w 23. edycji 
akcji Sprzątanie Świata., zbierając 
śmieci w okolicy szkoły. W tym roku 
akcja ta przebiegała pod hasłem „Po-
daj dalej... drugie życie odpadów”. 
Głównym przesłaniem akcji jest 
uświadomienie Polaków o ich wpły-
wie na środowisko i ilość wytwarza-
nych odpadów podczas codziennych 
czynności. Dajmy drugie życie przed-
miotom i nie wyrzucajmy ich pochop-
nie do kosza!

WYCIECZKA SZLAKIEM 
PIASTOWSKIM

32 uczniów klas IV-VI w dniu 
27.09.2016 r. uczestniczyło w wy-
cieczce Szlakiem Pierwszych Pia-
stów. W programie było zwiedzanie 
Gniezna, Wenecji, Biskupina, prze-
prawa na Ostrów Lednicki i w dro-
dze powrotnej wizyta w Gieczu. Tam 
uczniowie wzięli udział w grze tere-
nowej, która sprawiła im wiele rado-
ści. Rywalizowali o pierwszeństwo w 
zdobyciu pieczęci pierwszych wład-
ców. Dzieci z wielkim zainteresowa-
niem i uwagą słuchały przewodnika i 

przyglądały się zabytkom. Ten wyjąt-
kowy dzień długo zostanie w ich pa-
mięci. Szczęśliwe i pełne wrażeń wró-
ciły do swych domów. Nad ich bezpie-
czeństwem czuwały p. Wioletta Mo-
rawska i p. Irena Pajzert.

ZABAWA W BIBLIOTECE
17 października 2016r. dzieci z od-

działu przedszkolnego i uczniowie 
klasy I bawiły się na interaktywnym 
placu zabaw „przeBUDOWA” w Bi-
bliotece Publicznej im. H. Święcic-
kiego w Śremie. Z dużych pianko-
wych klocków dzieci konstruowały 
tory przeszkód, zamki, domy, zwie-
rzęta. Czas spędzony na interaktyw-
nym placu zabaw przyniósł dzieciom 
wiele radości. Była to również dosko-
nała nauka umiejętności współdziała-
nia w grupie. 

ŚWIATOWY DZIEŃ 
TABLICZKI MNOŻENIA
30 września 2016 po raz pierwszy 

przystąpiliśmy do bezpłatnej akcji 
edukacyjnej, której celem jest propa-
gowanie zabawowej formy naucza-
nia-uczenia się matematyki. Głów-
nym organizatorem tej akcji jest 
Wydawnictwo WKM Rachmistrz ze 
Szczecinka. Dzieci z klas IV-VI zmie-
rzyły się z zadaniami z zakresu ta-
bliczki mnożenia. Każda osoba, która 
odpowiedziała bezbłędnie na wszyst-
kie pytania, otrzymała tytuł Eksperta 
Tabliczki Mnożenia oraz imienną le-
gitymację. Zwycięsko próbę ukończy-
ło 8 uczniów. Następnie wyznaczone 
patrole egzaminacyjne weryfi kowały 

„tabliczkową” wiedzę pracowników 
szkoły. Dzieci miały bardzo odpowie-
dzialne zadanie - sprawdzały, czy do-
rośli znają tabliczkę mnożenia. 

Tego samego dnia obchodziliśmy 
święto Pieczonej Pyry i z tej okazji go-
ściliśmy rodziców naszych uczniów. 
Oprócz atrakcji związanych z tym 
świętem na rodziców czekali egzami-
natorzy gotowi , by sprawdzić spraw-
ność rachunkową dorosłych. Dzieci 
sprawdzały swoją wiedzę chętnie, a 
dorośli trochę się stresowali. Ta mała 
zamiana ról, gdy dzieci pytają, a do-
rośli odpowiadają, zdecydowanie bar-
dziej podobała się dzieciom!

JUBILEUSZOWE 
KONFRONTACJE 

ARTYSTYCZNE JUKA
W dniu 7 października 2016 r. wzię-

liśmy udział w Jubileuszowych Kon-
frontacjach Artystycznych JUKA zor-
ganizowanych z okazji jubileuszu 
100-lecia ZSPiG nr2. 

Nasze zadanie polegało na wyko-
naniu abstrakcyjnej instalacji arty-
stycznej. Pomysłów mieliśmy kilka. 
Ostatecznie zdecydowaliśmy się na 
zbudowanie instalacji zatytułowanej 

„Wehikuł czasu”. Potrzebne były 
nam przedmioty z dawnych lat. W ich 
zbiórkę zaangażowały się wszystkie 
klasy. Dzięki temu na naszej instala-
cji znalazło się żelazko na duszę, sta-
ra lampa rowerowa, wiertarka ręczna, 
płyty winylowe, pocztówkowe, taśma 
z magnetofonu szpulowego, lampa 
naftowa, rolka fi lmu fotografi cznego, 
taśmy wideo, dyskietki, stary apa-
rat fotografi czny, żelazko na prąd z 
czasów PRL, czy stary aparat telefo-
niczny. Całości dopełniały trzy palety, 

rura i trzy koła rowerowe. Sześcioro 
uczniów naszej szkoły wraz z dwoma 
opiekunami przez kilka godzin budo-
wało instalację. Mamy nadzieję, że 
dzięki naszej instalacji niejedna oso-
ba przeniesie się w dawne czasy. W 
końcu to jest wehikuł czasu!

ŚWIĘTO PIECZONEJ PYRY
Dnia 30 września w piątkowe po-

południe w Szkole Podstawowej 
w Pyszącej obchodziliśmy Świę-
to Pieczonej Pyry. W związku z 

tym przygotowaliśmy dla naszych 
uczniów oraz ich rodziców liczne kon-
kursy oraz zadania tematycznie na-
wiązujące do tego święta.

Zadaniem rodziców było zaprezen-
towanie swoich umiejętności w zakre-
sie stworzenia lirycznego utworu, wy-
sławiającego popularne warzywo, ja-
kim jest ziemniak. Uczniowie wszyst-
kich klas brali udział w konkursie na 
wymyślenie oraz wykonanie z dowol-
nych materiałów plastycznych najcie-
kawszej postaci ziemniaka, Pani lub 
Pana Pyry. Tego dnia uczniowie z ro-
dzicami rywalizowali w konkurencjach 
sportowych oraz w quizie dotyczącym 
wiedzy na temat ziemniaka. Dodatko-
wą atrakcją dla wszystkich uczestni-
ków spotkania była możliwość spró-
bowania produktów powstałych na 
bazie miodu. Stoisko, które cieszyło 
się dużym zainteresowaniem przy-
gotowała dla nas fi rma Hertmanus 
Pracownia Edukacyjno-Artystyczna. 
Rodzice, uczniowie oraz pracownicy 
szkoły w miłej i przyjaznej atmosfe-
rze przy ognisku delektowali się sma-
kiem gzika oraz poznańskich pieczo-
nych pyr. Za organizację imprezy od-
powiedzialne były Katarzyna Grześ 
oraz Sylwia Wiejak.



CO? GDZIE? KIEDY?18 19CO? GDZIE? KIEDY?  SZKOŁY SZKOŁY  

DZIEŃ EDUKACJI 
NARODOWEJ

Z okazji Dnia Edukacji Narodo-
wej uczniowie II etapu edukacyjnego 
przygotowali - pod kierunkiem opie-
kuna samorządu uczniowskiego pani 
Olgi Genderki-Plackowskiej - dla pra-
cowników szkoły program artystycz-
ny pod tytułem „W pokoju nauczyciel-
skim”. Program w wykonaniu małych 
artystów rozbawił widownię. Po czę-
ści artystycznej dyrektor szkoły Mał-
gorzata Kardasz wręczyła stypen-
dium uczniowi klasy piątej Huberto-
wi W., który osiągnął wysokie wyni-
ki w sporcie.

NA KREATYWNYM 
PLACU ZABAW…

12 października nasze przedszko-
laki pojechały do Biblioteki Publicznej 
w Śremie. Tam czekał na nich interak-
tywny plac zabaw. Przebudowywanie 
placu było dla dzieci dużą frajdą.

ŚLUBOWANIE 
I PASOWANIE NA UCZNIA 

KLASY PIERWSZEJ
W dniu 14 października odbyło się 

pasowanie na ucznia klasy pierwszej. 
Pierwszaki przygotowały z tej okazji 
program artystyczny, w którym pre-
zentowały swoje umiejętności recyta-
torskie i wokalne. Pani dyrektor wrę-
czyła dzieciom dyplomy.

„CAŁA POLSKA 
CZYTA DZIECIOM”

W ramach akcji „Cała Polska czy-
ta dzieciom” Biedronki miały zaszczyt 
gościć księdza proboszcza Ryszarda 
Pazgrata, który czytał dzieciom le-
gendę o smoku wawelskim. Po czy-
taniu, ksiądz poczęstował malusz-
ki słodyczami i wręczył pocztówki. 
Dziękujemy księdzu za wizytę i czy-
tanie dzieciom.

JESIENNIE I ZDROWO 
U PSZCZÓŁEK

Na zajęciach poświęconych zdro-
wemu odżywaniu przedszkolaki przy-
gotowywały sałatkę warzywną, zapie-
kały owoce oraz dowiedziały się jak 
powstają smaczne konfi tury. Pani Na-
talia przekonywała dzieci, że warzy-
wa są smaczne i zdrowe.

JUNIOR MEDIA
Nasza szkoła przystąpiła do projek-

tu Junior Media. Utworzyliśmy Kółko 
Małego Dziennikarza. Za nami zaję-
cia poświęcone fotografi i. Udało się 
nam też stworzyć pierwszy numer 
szkolnej gazetki Bodzyniewo News. 
Możecie nas szukać na platformie 
Junior Media. Zapraszamy!

ŚWIĘTO DRZEWA 2016 R.
Święto Drzewa jest programem 

edukacji ekologicznej Klubu Gaja re-
alizowanym od 2003 roku. Święto 
Drzewa to nie tylko akcja sadzenia 
drzew 10 października. To wiele róż-
norodnych działań, przygotowanych i 
prowadzonych przez wiele dni, a na-
wet miesięcy. Nasza szkoła również 
od lat bierze w nim udział. W tym roku 
porządkowaliśmy teren wokół drzew. 
Aż miło popatrzeć, jak przyjemne się 
zrobiło w cieniu naszych lip.

BEZPIECZNIE TU I TAM
Zaczęliśmy pracę w ramach projek-

tu bezpiecznie Tu i Tam. Przeprowa-
dziliśmy w szkole zajęcia na temat roli 
internetu w naszym życiu. Podczas 
konsultacji staraliśmy się też dotrzeć 
do rodziców z informacjami o tym pro-
jekcie. Wszyscy rodzice dostali od 
nas ulotki włączające ich do działań 
w ramach tego projektu. 

NAGRODY MEGA MISJI
Dzieci pracujące w ramach projek-

tu Mega Misja zdobyły dla szkolnej 
świetlicy nagrodę. Otrzymaliśmy kre-
atywny zestaw plastyczny dla szko-
ły. Pierwszy blok zajęć za nami. Te-
raz uczymy się przedstawiać. Nasze 
działania można śledzić na platformie 
Mega Misji, gdzie regularnie zamiesz-
czamy relacje z naszych zajęć.

Szkoła Podstawowa im. gen. D. Chłapowskiego w Bodzyniewie

BĘDZIE SIĘ DZIAŁO SIĘ... 
WYCIECZKI EDUKACYJNE

Chociaż za oknem mokro i szaro, to my znaleźliśmy na to sposób. Or-
ganizujemy w szkole wycieczki dydaktyczne do Śremu. Młodsi uczestni-
czą w zajęciach przygotowanych przez Bibliotekę Publiczną w Śremie i 
w przeBUDOWIE - zabawie interaktywnymi klockami. Starsze klasy po-
znawały miejsca związane z historią Śremu. Teraz takie żywe lekcje są 
jeszcze łatwiejsze dzięki darmowej komunikacji.

MIESIĄC BIBLIOTEK SZKOLNYCH
Pod koniec października będziemy w naszej szkole obchodzić miesiąc 
bibliotek szkolnych. Z tej okazji na dzieci będą czekały konkursy i akcje 
mające zachęcić je do czytelnictwa.

ZAWODY GRY W KOSZYKÓWKĘ
9 listopada  nasza szkolna drużyna dziewcząt zagra w koszykówkę w ra-
mach igrzysk szkół wiejskich.

AKTYWNA JESIEŃ W NAUCZANIU 
WCZESNOSZKOLNYM I PRZEDSZKOLNYM

W listopadzie planowany jest festiwal piosenki jesienno- zimowej, podczas 
którego najmłodsi zaprezentują swoje umiejętności. Ponadto, Ci, którzy 
są utalentowani grafomotorycznie będą mogli pokazać swoje umiejętno-
ści na konkursie pięknego pisania dla klas I-III. Dla młodszych będzie to 
konkurs Sprawna Ręka.

ŚLUBOWANIE BIEDRONEK
Do naszego szkolnego grona przyjęliśmy już ofi cjalnie pierwszoklasistów. 
Teraz czas na najmłodszych. Listopad to okres kiedy Biedroneczki złożą 
swoje ślubowanie. Ten okres wybieramy z tych względów, że czas adaptacji 
za nami, a dzieci z dnia na dzień coraz lepiej czują się w przedszkolu.

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

Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zbrudzewie
BEZPIECZNIE NA DRODZE

Uczniowie pierwszej klasy umieją 
bezpiecznie poruszać się na drodze 
dzięki akcji prewencyjnej „Bezpieczni 
na drodze” zorganizowanej przez KP 
Policji, Klub Relax SM, Straż Miejską 
i Urząd Miejski w Śremie. Bezpiecz-
nie poruszać się po drodze uczy-
ły się również zrudzewskie przed-
szkolaki. W czasie spacerów po naj-
bliższej okolicy poznawali zasady 
bezpieczeństwa.

FESTYN 
ARCHEOLOGICZNY

Życie naszych przodkówpozna-
li uczniowie klas III i IV w czasie wy-
cieczki do Skansenu Archeologiczne-
go w Biskupinie, gdzie uczestniczyli 
w XXII Festynie Archeologicznym „Bi-
skupin Archeo - fashion week”. Była 
okazja, aby samodzielnie wybić oko-
licznościowe monety, obejrzeć pracę 
garbarza, szewca, powroźnika, garn-
carza, zobaczyć, jak wypieka się pod-
płomyki, podziwiać stroje z epoki i po-
słuchać koncertu dawnej muzyki.

GŁOŚNO CZYTALIŚMY
Wszyscy uczniowie włączyli się w 

akcję „Głośne czytanie”. W każdej 
klasie czytano inną książkę, a przed-
szkolakom i młodszym uczniom czy-
tali uczniowie klasy III gimnazjum.

POZNALIŚMY HISTORIĘ 
HYMNU POLSKIEGO

Przedstawiciele szkoły wzięli udział 
w pierwszej edycji konkursu o Józefi e 
Wybickim i polskich symbolach naro-
dowych. Uczestniczyli również w ob-
chodach Dnia Hymnu Polskiego zor-
ganizowanego przez Śremski Ośro-
dek Wspierania Małej Przedsiębior-
czości, które odbyły się przy Pałacu 
w Brodnicy.

KIBICOWALIŚMY 
LECHOWI POZNAŃ

Niezapomniane wrażenia i emocje 
towarzyszyły uczniom zbrudzewskiej 
szkoły w czasie meczu Lecha Poznań 
z Arką Gdynia na stadionie INEA przy 
Bułgarskiej w Poznaniu. 

MISTRZOWIE MNOŻENIA
W ogólnopolskim Dniu Tabliczki 

Mnożenia uczniowie, nauczyciele i 
pracownicy obsługi pod okiem patrolu 
egzaminacyjnego, którym było dwo-
je uczniów - ekspertów od tabliczki 
mnożenia, sprawdzili swoje umiejęt-
ności mnożenia. Wszyscy, którzy po-
prawnie rozwiązali zadania, otrzyma-
li Certyfi katy.

„W ZRUDZEWIE 
NUDĄ NIE WIEJE” 

To projekt, który jest częścią rzą-
dowego programu „Bezpieczna +”. W 
ramach tego projektu odbyła się po-
południowa impreza „Zbrudzewska 

pyra”, która już dawno wpisała się w 
tradycję szkoły. Już od rana po szko-
le rozchodził się zapach pyry - przy-
gotowanej na różne sposoby. Po po-
łudniu cała społeczność szkolna za-
siadła przy ognisku, gdzie śpiewano 
przy akompaniamencie gitary. Był też 
czas na sportowe zabawy z pyrą, two-
rzenie warzywnych stworków i ziem-
niaczanych stempli. Serwowano pyry 
na różne sposoby - placki ziemnia-
czane, frytki, pyry z gzikiem, sałatki 
warzywne oraz pyszne ciasto. W ra-
mach tego samego projektu odbyły 
się też zajęcia dla dzieci „Mały ręko-
dzielnik” - tym razem uczniowie wy-
konali kolorowe, smaczne i zdrowe 
kanapki oraz kolejne spotkanie miło-
śników gier planszowych, którzy roze-
grali „Piracką bitwę” i „Tabu”.

POMAGAMY
Szkolny Klub Wolontariatu wspie-

ra schronisko w Gaju. Wolontariusze 
zorganizowali akcję „Jedna babecz-
ka - jedna miseczka”. Można było na-
być pyszną, własnoręcznie upieczoną 
babeczkę, żeby pomóc zwierzętom 
przetrwać mroźne dni. Uzyskane w 

ten sposób pieniądze zostaną prze-
znaczone na zakup karmy i misek 
dla kotów i psów ze schroniska w 
Gaju. Wolontariusze zbierają też mi-
ski i karmę.

ŚWIĘTOWALIŚMY
W Dniu Edukacji Narodowej cała 

społeczność szkolna świętowała. Z 
tej okazji uczniowie klasy IV przygo-
towali przedstawienie „Szkoła Miko-
łajka”. Uczniowie pierwszej klasy za-
prezentowali zdobytą wiedzę i umie-
jętności. Popisali się recytacją wier-
szy i śpiewem. Następnie zostali pa-
sowani na uczniów. Wszyscy świet-
nie się bawili.

Anna Mikołajczak, Małgorzata Wojta 

W NAJBLIŻSZYM CZASIE:
obchody 20 października,• 
Dzień Papieski,• 
konkurs ortograficzny „GIM • 
- ORT”,
uroczystość z okazji Święta • 
Niepodległości
warsz ta ty  d la  rodz iców w • 
przedszkolu.
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Szkoła Podstawowa nr 4 im. M. Konopnickiej w Śremie

  SZKOŁY SZKOŁY  

Szkoła Podstawowa nr 1 im. M. Kopernika w Śremie

Czwartego września klasa III b z naszej szko-
ły wzięła udział w festynie charytatywnym, 

zorganizowanym z okazji 10-lecia działalności 
koła „SMOKI”, działającego przy Fundacji na 
Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem. Swoim wy-
stępem artystycznym pod hasłem: „Pomaluj Mój 
Świat”, uświetnili ten szczytny jubileusz. Wzięli 
także udział w „Paradzie przyjaznych smoków” 
i zdobyli główną nagrodę – aparat fotografi cz-
ny, ufundowany przez Starostwo Powiatowe  za 

najlepsze smocze przebranie. Podczas wręcza-
nia nagrody przez naczelnik wydziału oświaty 
Starostwa Powiatowego, panią Wiolettę Jastrzą-
bek, dzieci zaprezentowały swojego „BARBA-
ROSĘ”, dzieło wykonane na wzór chińskiego 
smoka. Otrzymana nagroda na pewno uwieczni 
niejeden występ artystyczny tej klasy, ich wspól-
ne uroczystości, osiągnięcia i wycieczki, w tym 
tę najważniejszą w maju do Trójmiasta, na za-
kończenie trzeciej klasy…

DZIEŃ PRZECIW 
PRZEMOCY 2016

W dniu 5 października 2016 roku w 
Szkole Podstawowej nr 1 z inicjatywy 
pedagoga szkolnego p. Sylwii Hyżyk 
oraz dzięki zaangażowaniu społecz-
ności szkolnej odbyła się kolejna edy-
cja obchodów Dnia Przeciw Przemo-
cy. Wzorem lat ubiegłych również te-
goroczna akcja profi laktyczna zosta-
ła zorganizowana dzięki współpracy 
z Komendą Powiatową Policji w Śre-
mie i odbyła się w formie przemarszu 
społeczności szkolnej oraz zaproszo-
nych gości. Wśród nich znaleźli się: 
p. Bartosz Żeleźny, zastępca burmi-
strza, p. Barbara Jabłońska, naczel-
nik Pionu Edukacji i Usług Społecz-
nych w Urzędzie Miejskim, p. Paweł 
Kiliańczyk, komendant Komendy Po-
wiatowej Policji oraz p. Marian Goliń-
ski, komendant Straży Miejskiej. 

Podczas wspólnego marszu uli-
cami miasta uczniowie nieśli wcze-
śniej przygotowane transparenty oraz 
skandowali hasła nakłaniające do ży-
cia bez przemocy. Śremianie mogli 
usłyszeć m.in. : „Mam otwarte oczy i 
mówię stop przemocy”, „Nie udawaj, 
że nie słyszysz. Nie udawaj, że nie wi-
dzisz. Nie milcz - reaguj”, „Bądź kum-
plem - nie dokuczaj” , „Zamiast się bić, 
lepiej w zgodzie żyć”, „Ludzie, któ-
rzy kochają, przemocy nie używają”, 
„Od świtu do nocy Jedynka mówi stop 
przemocy”...i wiele innych. 

Tegoroczny happening był jedno-
cześnie jednym z działań podejmowa-
nych w ramach kampanii społecznej 
Cartoon Network – „Bądź kumplem - 
nie dokuczaj!”, której ideę propaguje-
my od początki roku szkolnego. 

PAŹDZIERNIK 
- MIĘDZYNARODOWY 
MIESIĄC BIBLIOTEK 

SZKOLNYCH
Z tej okazji w naszej bibliotece zor-

ganizowano szereg imprez czytelni-
czych, których celem było wyekspo-
nowanie roli biblioteki jako szczegól-
nego miejsca w szkole.

Odbyły się m.in.:
„I ty możesz zostać autorem”•  - 
wspólne pisanie baśni. W pierw-
szych dniach października roz-
poczęliśmy wspólne pisanie ba-
śni. Każdy odwiedzający bibliote-
kę mógł dopisać do powstającego 
tekstu po jednym zdaniu. W cią-
gu tygodnia powstała baśń, która 
być może stanie się w przyszłości 
bestsellerem.
Wystawa „Ulubione książki z dzie-• 
ciństwa naszych nauczycieli”. 
Dużo emocji wzbudziła wystawa 
„Ulubione książki z dzieciństwa 
naszych nauczycieli”. Uczniowie 
mogli obejrzeć książki z lat szkol-
nych swoich nauczycieli i wycho-
wawców. Wystawka cieszyła się 
dużym zainteresowaniem wszyst-
kich odwiedzających w tych dniach 
bibliotekę.

„Spotkania książką”•  - Częsty-
mi gośćmi odwiedzającymi w paź-
dzierniku bibliotekę, byli uczniowie 
z klas młodszych. Podczas spo-
tkań z panią bibliotekarką dzieci 
poznawały drogę książki od auto-
ra do czytelnika. Następnie młodzi 
czytelnicy wcielali się w rolę ilustra-
torów. Dzięki wspólnej i mozolnej 
pracy powstały przepiękne ilustra-
cje do książki o mieszkańcu naszej 
biblioteki - misiu Miodku. 

Konkurs czytelniczy „Akademia • 
Kubusia Puchatka” - 19 paździer-
nika odbył się etap szkolny Gmin-
nego Konkursu Czytelniczego 
„Akademia Kubusia Puchatka”. W 
konkursie wzięło udział 12 uczniów 
z klas 3-4. Laureaci : Wiktor Reyn-
tjens z kl. 3c, Cecylia Bandosz z kl. 
3b oraz Wiktoria Szymczak z kl. 4c 
reprezentować będą naszą szkołę 
w etapie gminnym, który odbędzie 
się w Bibliotece Publicznej.

POZNAŃ - WYCIECZKA
Piątego października uczniowie 

klas: 5a i 5c wybrali się na wyciecz-
kę do Poznania. Najpierw zwiedzili 
lotnisko Ławica, gdzie zapoznali się 
z drogą, którą musi przejść każdy pa-
sażer, aby polecieć samolotem. Mieli 
też okazję wypisać karty pokładowe, 
przejść przez kontrolę pasażerską, 
wejść do bela, obejrzeć start i lądo-
wanie samolotów. Kolejnym punktem 
wyjazdu były warsztaty na stadionie 
Lecha. Tam uczestnicy weszli do sali 
gości, pokoju trenera, komina dla 

zawodników, robili zdjęcia przy tabli-
cy z autografami, a także zwiedzając 
murawę i „strefę kibica” zdobyli mnó-
stwo informacji n/t konstrukcji stadio-
nu oraz jego funkcjonowania. Na ko-
niec udali się do Zamku Królewskie-
go Przemyła II, w którym podziwiali 
salę wystawową, korzystali z punk-
tów interaktywnych zdobywając wie-
dzę o początkach państwa polskie-
go. Ostatnim punktem programu był 
wjazd windą na Wieżę Widokową, 
skąd rozpościerał się wspaniały wi-
dok na stolicę wielkopolski. Mimo, 
że w zwiedzaniu, przeszkadzał dość 
ulewny deszcz, wycieczkę można 
uznać za udaną.

MY CYGANIE, CZYLI 
„TABOR WŁÓCZYKIJÓW”
Dziesięcioosobowa grupa uczniów 

z klasy 5c wzięła udział w imprezie 
plenerowej pod tytułem ,,My Cyga-
nie’’. Organizatorem, jak co roku, była 
Biblioteka Publiczna. 

W niedzielę 25 września na „Pro-
menadzie” od godziny 1500 do 1830 
młodzi artyści wystawili ,,Tabor Włó-
czykijów’’ oraz przygotowali stoisko 
z wróżbami, za które otrzymali z rąk 
Pana Burmistrza Adama Lewandow-
skiego oraz Pana Dyrektora Jerzego 
Kondrasa pamiątkowe motyle i cy-
gańską patelnię.

„SPOTKANIE Z 
CIEKAWYMI ZAWODAMI”
Realizując „Model Uczenia przez 

doświadczenie” - amerykańskiego 
teoretyka metod nauczania Davida 
A. Kolbe, uczniowie klasy III b orga-
nizują w swojej klasie cykliczne spo-
tkania z przedstawicielami ciekawych 
zawodów. 

W poniedziałek - 3 październi-
ka zaprosili do swojej klasy podin-
spektora Komendy Wojewódzkiej 
Policji w Poznaniu, pana Tomasza 

Paluszkiewicza, który przybliżył i przy-
pomniał niektóre zasady „Bezpie-
czeństwa w szkole domu i na drodze”. 
Podczas wizyty funkcjonariusz policji 
omówił bezpieczne zasady porusza-
nia się po drodze, ale także rozmawiał 
z dziećmi na temat bezpieczeństwa w 
domu i czyhających tam na nich za-
grożeń. Wskazał dzieciom, jak mają 
reagować w różnych sytuacjach za-
grożenia - ataku psa, pojawienia się 
przed ich domem osoby nieznajomej 
i bezpiecznego korzystania z urzą-
dzeń elektrycznych znajdujących się 
w ich domach. Zajęcia przebiegły w 
miłej, pełnej emocji atmosferze. Na 
zakończenie dzieci obiecały stosować 
się do wskazówek i przepisów poda-
nych przez policjanta i wręczyły mu 
własnoręcznie wykonane przez sie-
bie pamiątkowe laurki oraz „wiersz o 
policjancie”, który napisali specjalnie 
na tę okoliczność.

Nasz gość również przygotował dla 
nas niesamowitą niespodziankę i za-
prosił nas do swojego miejsca pra-
cy - Komendy Wojewódzkiej Policji 
w Poznaniu, gdzie pokaże nam na 
czym polega jego praca, obejrzymy 
także symulację ataku psa oraz po-
licję konną. Zaproszenie oczywiście 
przyjęliśmy i pojedziemy na tę wy-
prawę w marcu.

ŚLUBOWANIE 
PIERWSZOKLASISTÓW

JESIENNA ZBIÓRKA 
MAKULATURY

4 października odbyła się kolejna akcja „Ma-
kulatura”. Wyciągnęliśmy ze schowków, gara-
ży i pomieszczeń gospodarczych niepotrzebne 
papiery i uzbierało się … prawie 5000 kg!!! Tyl-
ko jedna klasa okazała się słabym zbieraczem 
makulatury - niecałe 90 kg . Reszta - wszyscy 
powyżej setki, a rekordziści osiągnęli takie wy-
niki: klasa IIf - 775 kg, IIIa - 487 kg, IIIe - 474 kg. 
Nie wyglądałoby to tak imponująco, gdyby nie 
włączali się do akcji rodzice, dziadkowie i są-
siedzi szkoły. Bardzo wszystkim dziękujemy, a 
szczególnie ojcom z klas IIf i IIIa, bez których p. 
Elżbiecie Tomczak-Pawlak, p. Liliannie Roma-
nowskiej i p. Pawłowi Płóciniakowi trudno było-
by sobie poradzić z przyjmowaniem, ważeniem 
i zapisywaniem takiej ilości makulatury! 

PATRIOTYCZNE ŚPIEWANIE
Pod tym hasłem umieszczamy Konkurs Pie-

śni Patriotycznej. Imprezę od lat organizujemy 
wspólnie z TMZŚ. Odbywa się co dwa lata, na 
obecną edycję zapraszamy 9 listopada do Ze-
społu Szkół Politechnicznych w Śremie przy ul. 
Popiełuszki. Prezentować się będą soliści, du-
ety, zespoły i chóry szkolne. Jest to wspania-
ła okazja, by młode pokolenie „osłuchało się” 

z pieśnią patriotyczną, dostrzegło wartość tych 
utworów oraz ich niewątpliwy urok. Termin kon-
kursu jest bliski Święta Niepodległości i również 
w szkole wspólnie będziemy 10 listopada śpie-
wać pieśni patriotyczne. 

GMINNY KONKURS O PATRONCE 
– MARIA KONOPNICKA – 

ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ
Konkurs pod patronatem Burmistrza Śremu 

odbędzie się 16 listopada. Zakres materiału i 
zestaw wierszy, które uczestnicy powinni sobie 
przypomnieć, szkoły otrzymały i mamy nadzie-
ję, że uczniowie się już przygotowują. W kano-
nie lektur nie zabrakło oczywiście „Szkolnych 
przygód Pimpusia Sadełko” czy „Stefka Bur-
czymuchy”, które wciąż śmieszą i uczą. Są też 
jednak i poważniejsze utwory z bogatej twór-
czości poetki. Czekamy na uczestników, by w 
atmosferze miłej rywalizacji uczcić 45 lecie ist-
nienia naszej szkoły. 

KONKURSY ORGANIZOWANE 
PRZEZ KURATORIUM OŚWIATY 

W POZNANIU
W końcu miesiąca odbędą się etapy szkolne 

konkursu przyrodniczego i polonistycznego, a 
na początku grudnia odbędą się zmagania ma-
tematyczne i z języka angielskiego. Są to trudne 

konkursy, ale ci, którzy zakwalifi kują się do na-
stępnego etapu mogą być wraz ze swoimi na-
uczycielami i rodzicami naprawdę dumni.

WYCIECZKI, WYCIECZKI
Nie tylko nauką w klasie uczeń żyje. Jesień 

w pełni, ale myliłby się ktoś, kto twierdzi, że sie-
dzimy tylko w szkole. Wiele klas, szczególnie 

młodszych wyjeżdża do lasu, gdzie pobyt na 
łonie natury łączy się ze zdobywaniem wiedzy 
przyrodniczej, np. w Nadleśnictwie Konstan-
tynowo. Inni będą zwiedzać Muzeum Roga-
la - sezon na regionalne pyszności się zbliża. 
Klasy starsze zakończyły sezon wycieczkowy 

wyjazdami do Torunia i Szczecina. Jesień ma 
swoje uroki, a unika się nawału turystów w po-
pularnych miejscowościach. 

Klasa II c i V b z rodzicami i wychowawczy-
niami były na stadionie Lecha i uczyły się, jak 
powinien zachowywać się prawdziwy kibic. 

INTEGRACJA I RYWALIZACJA
Mimo życzliwej nam jeszcze pogody, nie ma 

co ukrywać, że coraz więcej czasu będziemy 
spędzać w szkole. Dlatego instruktorzy strzel-
nicy szkolnej wystąpili z inicjatywą, by zapro-
sić do sportowych zmagań - nie tylko strze-
leckich - drużyny klasowe w składzie - rodzi-
ce, uczniowie, nauczyciele. Mamy nadzieję na 
dobrą zabawę!

Ewa Wańska 

Szkoła Podstawowa nr 1
KALENDARIUM

Wspominając… 
PAŹDZIERNIK 2016

Dzień Przeciw Przemocy - przemarsz • 
społeczności szkolnej oraz zaproszo-
nych gości
Aktywni w kampanii społecznej Carto-• 
on Network - „Bądź kumplem - nie do-
kuczaj!”, której ideę propagujemy od 
początki roku szkolnego - przemarsz 
ulicami Śremu
Uczniowie klasy Va i Vc - wyciecz-• 
ka edukacyjno-kulturoznawcza do 
Poznania
„My Cyganie” - aktywny udział uczniów • 
klasy Vc w imprezie plenerowej 
Apel Bezpieczeństwa• 
Wycieczka klasy III a i III c szlakiem: • 
Żnin - Biskupin
Udział w warsztatach literackich w Bi-• 
bliotece Publicznej w Śremie pt.: Opo-
wieści słowem mówione. Spotkanie z 
Szymonem Góralczykiem - klasa IIIa
Ape l  z  okaz j i  Dn ia  Edukac j i • 
Narodowej
Ślubowanie klas pierwszych i zero-• 
wych przygotowane przez klasy III 
a i III b
Warsztaty literackie – wystawa (ilu-• 
stratorka Elżbieta Krygowska-Butlew-
ska), wiersz – Emilia Wiśniowska
III b - wycieczka do Poznania, udział • 
w warsztatach tematycznych 
Wokół ogniska z Jedynką - spotkanie • 
społeczności szkolnej zorganizowa-
ne przez Radę Rodziców przy Szko-
le Podstawowej nr 1
Czy warto się różnić? O MieszkuI I • 
Dobrawie. Zwiedzanie Ostrowa Tum-
skiego i Katedry 
Międzynarodowa Konferencja Pilgrim. • 
Występ uczniów naszej szkoły. 
Certyfi kacja naszej szkoły za projekt • 
Uśmiech każdego dnia

W oczekiwaniu na… 
LISTOPAD 2016

Apel z okazji Święta Niepodległości • 
Gminny Konkurs Matematyczny • 
„SUDOKU”
Szkolny Konkurs Recytatorski dla • 
uczniów klas IV-VI
Szkolny Konkurs Recytatorski dla • 
uczniów z klas 0-3 „ Miś - mój pluszo-
wy przyjaciel”
Wojewódzki Konkurs Języka Polskie-• 
go - etap szkolny
Wojewódzki Konkurs Przyrodniczy - • 
etap szkolny
S z k o l n y  K o n k u r s  P i o s e n k i • 
Obcojęzycznej
Spektakl teatralny „Szatan z siód-• 
mej klasy”
IV szkolna edycja Mam Talent• 
Polubić poezję… - wieczór poetycki • 
dla uczniów klas IV-VI
Jesienne spotkania z książką - zaję-• 
cia w bibliotece szkolnej dla uczniów 
klas 1-3
Głośne czytanie w bibliotece fragmen-• 
tów książki Łukasza Wierzbickiego 
„Dziadek i niedźwiadek” 
Warsztaty w bibliotece szkolnej: „Two-• 
rzymy ilustracje do książki”
Międzynarodowy Dzień Pluszowego • 
Misia - gry, zabawy, konkursy dla wiel-
bicieli misiów
„Co warto przeczytać?” - spotkania • 
dyskusyjne w bibliotece szkolnej dla 
uczniów klas IV-VI
X Gminny Konkurs Czytelniczy „Aka-• 
demia Kubusia Puchatka” - finał 
konkursu
Konkurs Jednego Wiersza - finał • 
konkursu
„Pokaż swoją pasję” - fi nał konkursu • 
na opowiadanie

„Parada przyjaznych smoków”
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JAK ZA DAWNYCH LAT 
- „MY CYGANIE”

Dnia 25 września uczniowie należący do Koła 
Teatralnego działającego w naszej szkole wraz 
ze opiekunkami - p. B. Hejne i p. A.Niemier - 
wzięli udział w śremskiej imprezie „Promena-
da jak za dawnych lat”, której organizatorem 
była Biblioteka Publiczna oraz Urząd Miejski w 
Śremie. Tegoroczna impreza odbywała się pod 
hasłem „My Cyganie”. Uczniowie naszej szko-
ły zaprezentowali się w pięknych barwnych ko-
stiumach, co podkreśliła specjalnie przez nich 
przygotowana bardzo ciekawa sceneria, sym-
bolizująca cygańskie obozowisko. Oczywiście 
przebrane były też opiekunki koła oraz pani dy-
rektor Karolina Worobiew, która uatrakcyjniła 
naszą prezentację pięknie śpiewając piosen-
kę „My Cyganie”. Nasze obozowisko cieszyło 
się dużym zainteresowaniem. 

MUZYCZNY KOGEL MOGEL 
„W MAGICZNYM ZAMKU”

Dnia 26 września 2016r. odbyło się pierw-
sze w tym roku szkolnym spotkanie z kultu-
rą z cyklu Muzyczny Kogel Mogel zatytułowa-
ny „W magicznym zamku”. Było to przedsta-
wienie złożone z krótkich scen muzycznych, w 
których najważniejszą rolę odegrała piosenka 
aktorska wykonywana solo i w duecie. Prowa-
dzący koncert zaprosił publiczność do zabawy 
w rozpoznawanie scen, postaci i tematów mu-
zycznych z najsłynniejszych fi lmów Walta Di-
sneya. W zabawie chętnie uczestniczyli nie tyl-
ko uczniowie, ale także nasi nauczyciele, któ-
rzy doskonale radzili sobie z rozpoznawaniem 
fi lmowych baśni. 

„NOC NAUKOWCÓW” 
W POZNANIU

W piątek 30 września odbyła się dziesiąta 
edycja Nocy Naukowców. W tym roku poznań-
skie ośrodki akademickie i centra naukowo-ba-
dawcze zaplanowały szereg fascynujących wy-
darzeń, w których kolejny już raz wzięli udział 
uczniowie Gimnazjum nr 1 im. Polskich Nobli-
stów w Śremie. 

Uczniowie klas innowacyjnych (1a i 2a) z za-
kresu języka angielskiego i niemieckiego uda-
li się na Wydział Neofi lologii Uniwersytetu im. 
Adama Mickiewicza w Poznaniu i wzięli udział 
między innymi w zajęciach: „Berlin ist in!”, pod-
czas których w ciekawy sposób został zapre-
zentowany Berlin, jego zabytki czy dialekt. W 
czasie pokazu gimnazjaliści skosztowali nie-
mieckich słodkości. Na zajęciach „Ateny w 
oczach młodego turysty” uczniowie mogli wsłu-
chać się w typową grecką muzykę i poznać kroki 

greckich tańców. Warsztaty „Tajemnice starego 
miasta” przeniosły uczestników w klimat miast 
arabskich, gdzie mogli odkryć ich tajemnice i 
dzięki muzyce i tańcom poczuć niezwykłą at-
mosferę egzotycznych miejsc. 

Gimnazjaliści zainteresowani przedmiota-
mi ścisłymi z klas IIId, IIIa, IIb, Ib i If wzięli na-
tomiast udział w zajęciach, które przygotowała 
Politechnika Poznańska. Najpierw udali się od 
świata Ignacego Łukasiewicza i jego laborato-
rium, w którym poznawał złoża, jakie kryje zie-
mia. W ramach Akademii Policyjnej uczniowie 
poznali laboratorium detektywistyczne. Przeko-
nali się, jak energia łączy się z wiedzą. Wzię-
li udział w doświadczeniach z ciekłym azotem, 
helem w programie „Wiedzoport PGNIG”. Na-
stępnym punktem programu był udział w Kon-
kursie Krzykaczy, który polegał na wydaniu z 
siebie głosu o jak największej liczbie decybeli. 
Tutaj bezkonkurencyjne okazały się dziewczę-
ta, które uzyskały wynik 110, 113dB. 

W tym samym czasie chętni uczniowie 
uczestniczyli w zajęciach „Wyścig ciepła”, „Mały 
kolejarz”, a potem wszyscy udali się w podróż 
na Morasko na Pokaz Doświadczeń Pirotech-
nicznych pt.”Głośno wszędzie, jasno wszędzie, 
co się dzieje, co to będzie…?” przygotowany 
przez studentów Wydziału Chemii UAM. Było 
dużo dymu, hałasu i oślepiającego światła. Na 
wydziale matematyki uczniowie dowiedzieli się, 
czy możliwe jest kontrolowanie gry komputero-
wej za pomocą zwykłej piłki, na co pozwalała 
Interaktywna ścianka do gier. Młodzi śremianie 
poczuli się jak w laboratorium NASA, gdy zostali 
wprowadzeni do świata wirtualnych gier i symu-
lacji za pomocą najnowocześniejszych kontrole-
rów i okularów VR. Obejrzeli również wystawę 
„Papierowy ogród - technika orgiami”. 

Na zakończenie gimnazjaliści wrócili na Po-
litechnikę Poznańską, by wziąć udział w poka-
zie „Fizyka Water Show” - fascynującym show 
na temat najpopularniejszej cieczy na Ziemi i 
przekonać się, jak wielki jest jej wpływ na nasze 
życie. Uczestnicy Nocy Naukowców obserwo-
wali naukowe i rozrywkowe zjawiska związane 
z wodą, co pomogło im w znalezieniu odpowie-
dzi na pytania: Co może pływać w pionie? Jak 
„rozciągnąć” wodę? Jak stworzyć „antybańkę”?. 

Podczas imprezy zarówno młodzież jak i doro-
śli mogli przekonać się, że nauka jest czymś 
pasjonującym. Wyjazd był jak zawsze bardzo 
ciekawy i wiele wszystkich nauczył.

„LEKCJE W KINIE”
Uczniowi Gimnazjum nr 1 im. Polskich No-

blistów w Śremie uczestniczyli w kolejnej edy-
cji ogólnopolskiego programu edukacji medial-
nej „Lekcje w kinie” rekomendowanego przez 
MEN. Tym razem szczególną uwagę poświę-
cono roli efektów specjalnych.

W środę 12 października uczniowie klas 1a, 
1b, 1d, 1e, 2a i 2b wraz ze swymi polonistka-
mi i wychowawcami pojechali do poznańskiego 
Multikina. Podczas nietypowej lekcji języka pol-
skiego dowiedzieli się, w jaki sposób najmniej-
szy nawet element fi lmowego obrazu tworzy 
magię kina. Oglądając wybrane sceny z pla-
nu, uczniowie poznawali najważniejsze etapy 
powstawania dzieła fi lmowego. Mimo że gim-
nazjaliści dysponowali sporą wiedzą na temat 
kultowych fi lmów, to jednak nie zawsze uda-
wało się im odgadnąć, które ze słynnych scen 
były improwizowane.

Kiedy już poznali kulisy tworzenia niektó-
rych słynnych produkcji, obejrzeli wzruszający 
fi lm „Gimnazjaliści nie płaczą”, będący adapta-
cją powieści holenderskiego pisarza Jacquesa 
Vriensa, a opowiadający o zmaganiach nasto-
latki z chorobą nowotworową.

Wszystkim uczestnikom „Lekcji w kinie” po-
dobały się zarówno profesjonalnie prowadzo-
ne warsztaty, jak i fi lm.

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ
Dnia 14 października członkowie Samorzą-

du Uczniowskiego i zespołu wokalnego przygo-
towali humorystyczny program artystyczny dla 
nauczycieli, dyrekcji i wszystkich, którzy pracują 

na rzecz naszej szkoły. Piosenki, recytacja i 
dowcipy wprowadziły w dobry nastrój wszyst-
kich przybyłych tego dnia do szkoły i uświetniły 
ten piękny Dzień Edukacji Narodowej.

WYJAZD NA MECZ
W niedzielę 16 października uczniowie na-

szego gimnazjum wybrali się na mecz Ekstra-
klasy pomiędzy Lechem Poznań a Wisłą Kra-
ków. Pomimo zimna na stadionie panowała go-
rąca atmosfera. Nasza młodzież wróciła z me-
czu zadowolona i pełna pozytywnych wrażeń.

SUKCES W POWIATOWYCH 
BIEGACH SZTAFETOWYCH 
DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW

W środę 5 października na Stadionie Miej-
skim w Śremie w deszczu i przy dość mocnym 
wietrze odbyły się powiatowe zawody w bie-
gach sztafetowych dziewcząt i chłopców. Nasi 
uczniowie tak dzielnie walczyli, że drużyna 
dziewcząt zajęła pierwsze miejsce, a drużyna 
chłopców drugie miejsce. Wszystkim serdecz-
nie gratulujemy!

Dziewczęta dzięki wygranej uczestniczy-
ły w fi nale wojewódzkim, który odbywał się w 
Poznaniu.

Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Śremie
NOC POD PIRACKĄ BANDERĄ

16 września 2016 roku uczniowie klasy IIa, 
IIb, IIc oraz IIIb z Zespołu Szkoły Podstawowej 
i Gimnazjum w Śremie w strojach prawdziwych 
piratów spotkali się o godzinie 18:00 w naszej 
szkole. W drzwiach z ogromnymi uśmiecha-
mi, szeroko otwartymi ramionami przywitały 
ich panie wychowawczynie w niecodziennych 
strojach. Po pierwszych okrzykach zachwytu i 
radości wyrażonej licznymi piskami uczniowie 
przystąpili do wielkiej przygody. Najpierw zosta-
li podzieleni na grupy i otrzymali pirackie imio-
na. Tego wieczoru w szkole nie było już Zuzi, 
Gabrysi, Michała czy Franka lecz : Morski Żół-
wik, Kapitan Żyleta, Walczybrody, Gniewno-
bitek, Walczyczaszka, Obieżyświat, Postrach 
Mórz, Piratuncio, Drewniana Noga oraz Jed-
nooki. Następnie uczniowie przystąpili do za-
bawy. Wspólnie musieli pokonać wiele zadań 
i przeszkód. Budowali pirackie statki, malowa-
li prawdziwego pirata, tworzyli fl agę. Niejedno-
krotnie musieli udowodnić swoją sprawność fi -
zyczną oraz siłę, choćby w przeciąganiu liny 
czy slalomie trzymając na łyżeczce ,,piracką 
bombę”. Wszyscy wykazali się również wielką 
mądrością rozwiązując quiz, a ponadto ogrom-
ną odwagą jedząc ,,morskie przysmaki” typu: 
wątróbka foki, co lubiła wysokie podskoki, czy 
cząstki ośmiornicy w różowej spódnicy. Przy-
datna na każdym kroku okazywała się umie-
jętność współpracy, choćby w układaniu puz-
zli. Tuż przed godziną 24:00 mali bohaterowie 
ze śpiewem na ustach odnaleźli wreszcie ukry-
ty w szkole skarb. Co nim było? Tę tajemnicę 
znają tylko oni - ,,Piraci z Dwójki”. Punktualnie 
o godz. 24:00 z żalem opuszczali pokład, ale i 
z nadzieją, że jeszcze kiedyś będą mogli prze-
żyć podobne morskie przygody.

SPRZĄTANIE ŚWIATA

Uczniowie naszej szkoły po raz kolejny wzię-
li udział w akcji „Sprzątanie świata”. Dzieci za-
opatrzone w rękawiczki i worki wyruszyły na po-
szukiwanie śmieci. Sumiennie i z dużym zaan-
gażowaniem sprzątały teren parku, jak i wokół 
naszej szkoły. Zmęczone, ale zadowolone, że 
mogły pomóc w sprzątaniu, wróciły do szkoły. 
Obiecały, że w przyszłym roku również wezmą 
udział w akcji.

WYCIECZKA DO MÓRKI
Dnia 20 września uczniowie szkoły podsta-

wowej (klasy 1a wraz ze starszymi kolegami 
z klasy 3a) wybrali się na wspólną wycieczkę 
do gospodarstwa agroturystycznego w Mórce. 
Celem wycieczki było przybliżenie uczniom wa-
runków życia na wsi, poznanie zwierząt hodow-
lanych oraz integracja zespołu klasowego. Na 

uczestników czekało wiele atrakcji oraz możli-
wość aktywnego i radosnego wypoczynku m.in. 
przejażdżka bryczką oraz konno. Dzieci wzię-
ły udział w grach i zabawach sportowych, ko-
rzystały z placu zabaw, trampolin. Uczniowie 
na zakończenie swojego pobytu spożyli przy 
wspólnym stole kiełbaski upieczone w ogni-
sku lub na grillu oraz ziemniaka pieczonego w 
ognisku. Potrawy spożywane na świeżym po-
wietrzu wszystkim bardzo smakowały. Ładna 
pogoda i radość dzieci sprawiły, że wyciecz-
ka była udana.

OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ 
GŁOŚNEGO CZYTANIA

W czwartek, 29 września br. obchodziliśmy 
Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania. Dzie-
ci z klas I-III szkoły podstawowej spotkały się 
na boisku szkolnym i samodzielnie przeczyta-
ły wiersze Jana Brzechwy „Katar” i „Leń”. Na-
tomiast uczniowie IV klasy SP i gimnazjum wy-
słuchali fragmentów książek czytanych głośno 
przez nauczycieli. Wśród zaproponowanych ty-
tułów znalazły się m. in. „Mały Książę odnale-
ziony”, „Mikołajek” oraz „Książę mgły”. Mamy 
nadzieję, że wspólne czytanie i słuchanie tek-
stów zachęci dzieci i młodzież do samodzielne-
go sięgnięcia po literaturę. 

ZWIERZĘTA W SZKOLE
30 września był niezwykłym dniem dla 

uczniów klas II z Zespołu Szkoły Podstawowej 
i Gimnazjum w Śremie nie tylko ze względu na 
święto chłopców. W ramach omawianej lektu-
ry H. Loftinga ,,Doktor Dolittle i jego zwierzęta” 
dzieci mogły przynieść do szkoły żywe okazy 
mniejszych zwierząt, a także fi lmiki lub zdję-
cia swoich pupili. Gościliśmy w naszej szkole: 
chomiki, świnki morskie, rybki, a nawet ślima-
ki. Każde dziecko opowiadało o swoim zwie-
rzątku lub takim, które bardzo chciałoby mieć. 
Z ogromnym zainteresowaniem oglądaliśmy 
fi lmiki, na których koty i psy prezentowały róż-
ne sztuczki. To był bardzo ciekawy i poucza-
jący dzień.

DZIEŃ TABLICZKI MNOŻENIA
30 września 2016 r. został ustanowiony VI 

Światowym Dniem Tabliczki Mnożenia. To jed-
nodniowe święto ma na celu zachęcić wszyst-
kich do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia 
i nadrobienia ewentualnych zaległości. Również 
uczniowie naszej szkoły świętowali ten dzień. 
Zarówno gimnazjaliści, jak i uczniowie klas 3 i 
4 szkoły podstawowej przeszli krótki test zna-
jomości tabliczki. Ci, którzy obliczyli bezbłędnie 
wszystkie działania, otrzymali certyfi kat i tytuł 
EKSPERTA TABLICZKI MNOŻENIA. Następ-
nie każda klasa rozwiązywała zadania i zagadki 

wymagające znajomości tabliczki mnożenia. 
Wśród gimnazjalistów najlepsza okazała się 
klasa 1a. Zwycięzcom gratulujemy, a wszyst-
kich zapraszamy do zabawy w kolejnym Świa-
towym Dniu Tabliczki Mnożenia.

„W KRAINIE MIODU”
O tym, jak ogromne znaczenie dla przyrody 

i człowieka mają pszczoły mogli się przekonać 
uczniowie z naszej szkoły, którzy uczestniczy-
li w warsztatach ekologicznych pt. „W krainie 
miodu”. Ta doskonała lekcja a zarazem zaba-
wa miała na celu zapoznanie najmłodszych ze 
światem najbardziej popularnych w grupie owa-
dów - pszczół. Dzieci wzbogacały swoją wiedzę 
na temat szeroko pojętego pszczelarstwa oraz 
zdrowych nawyków żywieniowych. Uczyły się 
z szacunkiem odnosić do wszystkich istot ży-
wych. Były quizy, konkursy a na zakończenie 
każdy z uczestników warsztatów mógł spróbo-
wać sił we własnoręcznej produkcji świecy z 
węzy pszczelej.

JUKA - JUBILEUSZOWE 
KONFRONTACJE ARTYSTYCZNE 
Z OKAZJI 100-LECIA „DWÓJKI”
W dniu 7 października 2016 r. na boisku 

szkolnym Zespołu Szkoły Podstawowej i Gim-
nazjum w Śremie odbyły się Jubileuszowe 
Konfrontacje Artystyczne JUKA zorganizowa-
ne z okazji jubileuszu 100-lecia „Dwójki”. Ce-
lem twórczego spotkania była prezentacja cie-
kawych koncepcji artystycznych oraz stworze-
nie galerii instalacji artystycznych. Zadaniem 
uczniów było zaprojektowanie i zrealizowa-
nie wraz z udziałem nauczycieli instalacji ar-
tystycznej o dowolnej tematyce. W konfronta-
cjach wzięły udział trzy szkoły. Oprócz naszej 
reprezentacji w twórczej zabawie uczestniczy-
li uczniowie Szkoły Podstawowej w Pyszącej 
oraz Zespołu Szkół Specjalnych. Dziękujemy 
uczestnikom za świetną, artystyczną zabawę i 
gratulujemy niesamowitych pomysłów. 

WSPANIAŁA WYCIECZKA 
DO TEATRU

Na dzień siódmego października był zapla-
nowany wyjazd na spektakl pt. ,,Calineczka”. 
O godzinie 8:45 wszyscy, a było nas dziewięć-
dziesięcioro czworo, pięknie ubrani, przyszli-
śmy do szkoły. Wyjechaliśmy punktualnie o 
9:00 do Poznania. Podróż nie trwała długo i już 
po około godzinie byliśmy przed pięknym gma-
chem Teatru Animacji zwanym ,,Zamkiem”. W 
teatrze nauczyciele jeszcze raz przypomnieli 
nam zasady zachowania, a następnie weszli-
śmy na widownię. Przedstawienie opowiadało 
o losach małej dziewczynki o imieniu Calinecz-
ka i jej wędrówkach w poszukiwaniu krainy El-
fów. W połowie spektaklu odezwał się dzwo-
nek, co oznaczało, że rozpoczęła się przerwa. 
Czekaliśmy z utęsknieniem na kolejny i gdy się 
rozległ, wszyscy udaliśmy się na drugą część 
przedstawienia. 

 Zachwyciły nas efekty specjalne, piękne de-
koracje, przy których czuliśmy się jak zaczaro-
wani. Muzyka i wspaniały śpiew potrafi ły zamie-
nić świat baśni w świat realny, strach w radość, 
a aktorzy tak wspaniale odgrywali swoje role, że 

aż zapierało nam dech w piersiach. Najmłodsi 
z nas wykrzykiwali po cichu ,,pan Krecik!, pani 
Myszka!, śpij, śliczna jaskółeczko!” Brawom i 
okrzykom nie było końca. Na zakończenie zza 
kurtyny wychyliła się pacynka pana Krecika i po-
machała do nas. Po przedstawieniu pełni wra-
żeń udaliśmy się do autokarów. Niektórzy z nas 
byli tak zafascynowani sztuką, że zapadli w głę-
boki sen w drodze do domu. Pewnie śniła im się 
Calineczka, pan Kret, a może Ropuch.

Nigdy nie zapomnimy tego przedstawienia. I 
już z niecierpliwością czekamy na kolejne.

100-LECIE „DWÓJKI”

Uroczystości rocznicowe rozpoczęły się w 
czwartek, 13.10.2016r. Mszą św. koncelebro-
waną w kościele farnym. 

Główne obchody 100-lecia „Dwójki” mia-
ły miejsce w piątek, 14.10.2016r. w sali „Ba-
zar”. O godzinie 11:00 rozpoczęła się część 
ofi cjalna, po której wszyscy zebrani obejrzeli 
program artystyczny. Po uroczystości nastą-
pił przemarsz z orkiestrą i sztandarem szkoły 
do budynku „Dwójki”, gdzie zaproszeni goście 
oraz absolwenci mieli możliwość m.in. obejrze-
nia wystawy fotografi i i kronik szkolnych, a tak-
że wpisania się do księgi pamiątkowej. Uczest-
nicy jubileuszowego spotkania do późnego po-
południa wspominali szkolne lata spędzone w 
tym budynku, swoich nauczycieli oraz koleżan-
ki i kolegów.

Następnego dnia o godzinie 17:00 rozpo-
czął się koncert jubileuszowy, w którym wystą-
pili absolwenci i uczennice „Dwójki”. W prze-
rwie koncertu odbyła się aukcja charytatywna 
prac plastycznych oraz płyt muzycznych absol-
wentów szkoły.

Wszystkim, którzy swoją obecnością za-
szczycili obchody 100-lecia, składamy serdecz-
ne podziękowania. Społeczność szkolna wy-
raża wdzięczność zarówno zaproszonym go-
ściom, ofi cjalnym delegacjom, jak i absolwen-
tom szkoły, uczniom i ich rodzicom oraz wszyst-
kim przyjaciołom „Dwójki” za liczne przybycie.
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Szkoła Podstawowa nr 6 im. Braci Barskich w Śremie
KULTURKA I WSZYSTKO GRA!
Uczniowie klas I, II i III zostali zaprosze-

ni przez Śremski Ośrodek Kultury do wzięcia 
udziału w cyklicznych przedstawieniach mu-
zycznych. Każde z nich to opowieść o wyjątko-
wych ludziach i fascynujących miejscach. Spo-
tkania odbywają się raz w miesiącu. Pierwsze 
z nich pt. „W magicznym zamku” miało miejsce 
w środę 21 września w sali Spółdzielni Miesz-
kaniowej, kolejne pt. „Mały Frycek opowiada o 
muzyce” - 12 października.

PIENIĄDZE ALBO KASA
- GŁOŚNE CZYTANIE

W ramach ogólnopolskiej kampanii „Cała Pol-
ska czyta dzieciom” w szkolnej bibliotece odbyło 
się spotkanie czytelnicze. We wtorek - 27 wrze-
śnia, na zajęcia zostali zaproszeni uczniowie 
klasy VIa, którzy wysłuchali fragmentu książ-
ki „Pieniądze albo kasa” Pawła Beręsewicza. 
Wspólnie zastanawialiśmy się, czy czytanie 
może stać się naszym hobby? 

„6” U PEDAGOGA I PSYCHOLOGA 
„GADKI z psem” dla uczniów 1 i 2 klasy- to 

akcja profi laktyczna pomagająca w identyfi -
kowaniu zagrożeń, utrwalaniu w świadomości 
dziecka pojęcia dobry, zły dotyk, dobra lub zła 
tajemnica oraz właściwego reagowania w sy-
tuacjach niebezpiecznych i naruszających gra-
nice cielesności.

OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ 
GŁOŚNEGO CZYTANIA

Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania ob-
chodzony jest w naszym kraju 29 września. W 
tym roku także uczniowie i nauczyciele naszej 
szkoły wzięli udział w akcji. W wielu klasach wy-
chowawcy zachęcali dzieci, aby czytały nie tyl-
ko przy okazji organizowanych różnych kampa-
nii, ale każdego dnia. Życzymy, aby książka to-
warzyszyła naszym uczniom przez całe życie i 
stała się ich najlepszym przyjacielem! 

TURNIEJ KOSZYKÓWKI 
„PRZED SEZONEM” 

Jak co roku MKS MOS Śrem i Szkoła Pod-
stawowa nr 6 byli organizatorami turnieju ko-
szykówki młodzików tuż przed rozpoczęciem 
sezonu rozgrywek ligowych Wielkopolskiego 
Związku Koszykówki. Tym razem turniej miał 
szczególną oprawę z okazji obchodów 25-lecia 
szkoły. Na zaproszenie Tomasza Wojny preze-
sa MKS MOS, przybyły do Śremu zespoły z Po-
znania, Kościana i Rydzyny. Turniej został roze-
grany systemem „każdy z każdym”. Kolejność 
końcowa: 1. Obra Kościan, 2. Pyra Poznań, 3. 
MKS MOS SP 6 Śrem, 4. Rycerze Rydzyna.

PIKNIK JESIENNY
W sobotę 24 września 2016 roku, w naszej 

szkole odbył się „Piknik jesienny” zorganizowa-
ny w ramach projektu „Bezpieczna +”. Dzieci 
wraz z opiekunami wyruszyły na trasę „Rajdu 
śladami braci Barskich”, do którego przygoto-
wał nas zaproszony gość Zdzisław Żeleźny. Po 
powrocie czekało mnóstwo atrakcji: kiełbaski z 
grilla, drożdżówki, rozgrywki sportowe, spotka-
nie z rasowymi psami, a także rozstrzygnięcie 
konkursu plastycznego „Bezpiecznie razem”, 
do którego dzieci przygotowywały prace z ro-
dzicami. Spotkanie zakończyło wspólne two-
rzenie „Drzewka bezpieczeństwa”.

TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ
1 października 2016 roku, na boisku piłkar-

skim osiedla Helenki odbył się turniej piłki noż-
nej w ramach „Bezpieczna +” o puchar Komen-
danta Komendy Powiatowej Policji w Śremie. 
Turniej miał na celu integrację dzieci, rodziców 
oraz nauczycieli z instytucjami środowiskowy-
mi. Na zakończenie spotkania najlepsze trzy 
drużyny otrzymały puchary ufundowane przez 
Komendanta Policji, a pozostałe pamiątkowe 
statuetki. 

BRACIA BARSCY I ICH EPOKA
Każdego roku w ramach obchodów Święta 

Patrona, organizowany jest w bibliotece szkol-
nej konkurs pt. „Bracia Barscy i ich epoka”. Bio-
rą w nim udział przedstawiciele klas IV, V i VI. 
Tym razem dwuosobowe reprezentacje spotka-
ły się w czytelni 6 października 2016 r. Można 
powiedzieć, że teraz nasi uczniowie to eksper-
ci i znawcy życia patronów szkoły. 

MOJA SZKOŁA 
SŁOWEM I KREDKĄ MALOWANA
Z okazji 25-lecia Szkoły Podstawowej nr 6 od-

był się w naszej placówce konkurs plastyczno- 
literacki dla klas I-III pod hasłem „Moja szkoła 
słowem i kredką malowana”. Najciekawsze pra-
ce plastyczne z klas I-II oraz literackie z klas III 
trafi ły na wystawę w łączniku szkoły. 

ŚWIĘTO PATRONA SZKOŁY
W tym roku Szkoła Podstawowa nr 6 w Śre-

mie obchodzi swoje 25- lecie istnienia. Pierwszy 
dzwonek zabrzmiał w jej murach we wrześniu 
1991 roku. Z tej okazji w placówce, której pa-
tronami są śremianie Bracia Barscy, przygoto-
wano przedstawienie przybliżające ich sylwetki, 
życie i działalność. Spektakl przeniósł wszyst-
kich widzów w odległe czasy XVI wieku, w któ-
rych można było spotkać Jana, Macieja i An-
drzeja Barskich. Uroczysty apel był także oka-
zją do podsumowania konkursów zorganizowa-
nych z okazji Tygodnia Patrona. 

PASOWANIE UCZNIÓW 
KLASY PIERWSZEJ

Pierwszoklasiści zostali w tym roku przyjęci 
do braci uczniowskiej 14 października 2016r., w 
dniu upamiętniającym powstanie Komisji Edu-
kacji Narodowej. Na uroczystości obecny był 
wiceburmistrz Śremu Bartosz Żeleźny. Dzie-
ci z Koła Teatralnego, zaprezentowały swoje 
talenty aktorskie w przedstawieniu pt. „Bracia 
Barscy”. Uczniowie złożyli uroczyste ślubowa-
nie, a następnie dyrektor Maciej Formaniak 

dotykając mieczem ramienia każdego pierw-
szoklasisty wypowiadał słowa: Pasuję cię na 
ucznia Szkoły Podstawowej nr 6. Na zakoń-
czenie spotkania dzieci otrzymały swoją pierw-
szą legitymację szkolną, akt ślubowania oraz 
upominki ufundowane przez Radę Rodziców i 
Urząd Miejski w Śremie.

WIELKI TEST WIEDZY O SP6
Dnia 12.10.2016 odbył się konkurs dla klas 

4-6 z okazji 25-lecia szkoły. Była to wyjątkowa 
okazja do sprawdzenia stanu wiedzy o naszej 
„Uczniowskiej Ojczyźnie”. W konkursie udział 
wzięło po dwóch reprezentantów z każdej kla-
sy. Jako zespół rozwiązywali test, który składał 
się z zadań zamkniętych i otwartych.

DOBRY ZWYCZAJ - 
WYPOŻYCZAJ!

Z okazji Międzynarodowego Miesiąca Biblio-
tek Szkolnych ogłoszono konkurs plastyczny 
dla klas IV-VI. Jego uczestnicy musieli wykonać 
plakat popularyzujący szkolną bibliotekę i jej 
zbiory oraz zachęcający uczniów do czytania. 
Piękne prace ozdobiły szkolne korytarze. Teraz 
pozostaje nam tylko tegoroczne hasło konkursu 
„Dobry zwyczaj - wypożyczaj” wcielić w życie, 
czego serdecznie wszystkim życzymy!!! 

ŚWIATOWY DZIEŃ 
TABLICZKI MNOŻENIA

To akcja edukacyjna, do której nasza szko-
ła włączyła się po raz pierwszy. Jej celem jest 
propagowanie zabawowej formy uczenia się 
matematyki. W całej szkole pojawiły się plakaty 
promujące to wydarzenie oraz kartki z zadania-
mi matematycznymi przyklejone na drzwiach, 
oknach i tablicach. Nauczyciele sprawdzali ta-
bliczkową wiedzę swoich uczniów na lekcji, a 
dzieci odwzajemniły się tym samym podczas 
przerwy, kiedy to właśnie one stały się egzami-
natorami. Akcja przebiegała pod hasłem: „Mło-
dzi sprawdzają, czy starsi tabliczkę znają”.

Agata Kociucka 


