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A skoro wiosna, to chyba dobra oka-
zja, by porozmawiać o wiosennych 
tematach, których nie brakuje także 
w życiu samorządowym. Zacznijmy 
może od porządków w mieście. Te za-
wsze po zimie są niezwykle ważne i 
oczekiwane. Zatem panie burmistrzu, 
kiedy takie porządki ruszą, kto je bę-
dzie robił i ile nas będą kosztowały?

– Wiosna to czas odradzania się życia, 
czas nowej energii i zapału do pracy. Rze-
czywiście, na terenie gminy pracy po zi-
mie jest sporo: sprzątanie po akcji zima, 
nasadzenia roślin i wiele innych. Drogi, 
którymi zarządza gmina Śrem, zgodnie z 
umową będą sprzątane w kwietniu, jeśli 
oczywiście pogoda pozwoli. Według pro-
gnoz temperatura przez kilka kolejnych 
nocy ma oscylować wokół 0°C, tak więc 
ponownie może pojawić się konieczność 
posypywania nawierzchni dróg i chodni-
ków piaskiem. Koszty pozimowego sprzą-
tania zostały wkalkulowane w kosztorys 
ogólnego utrzymania wszystkich dróg 
gminnych i wewnętrznych będących w 
zarządzie gminy Śrem. Natomiast po-
rządki na terenach zieleni miejskiej, czy-
li w parkach i na skwerach odbywają się 
na bieżąco. Obecnie trwają prace porząd-
kowe polegające na wykonaniu cięć pie-
lęgnacyjnych drzew i krzewów oraz po-
rządkowaniu trawników. 

Dodam jeszcze, że w lutym został 
ogłoszony przetarg na stałą pielęgna-
cję i bieżące utrzymanie terenów ziele-
ni: trzech parków miejskich, promena-
dy, terenów sołeckich oraz ukwiecenie 
miasta. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 
29 marca br. 

Kiedy już będziemy mieli posprzą-
tane, będzie czysto, to z pewnością 
przystąpimy do upiększania, ukwie-
cania miasta. Czego możemy się spo-
dziewać w tym roku i znów - ile za to 
zapłacimy?

– Jak już wspomniałem, w lutym ogło-
siliśmy przetarg na ukwiecenie miasta ro-
ślinami jednorocznymi i wieloletnimi wraz 
z bieżącą pielęgnacją od 1 kwietnia do 31 
października. W tym roku, podobnie jak 
w latach poprzednich, planujemy zawie-
sić 300 pojemników na balustradzie Mo-
stu 23 Stycznia w Śremie oraz 20 pojem-
ników na barierkach wzdłuż ul. Łazienko-
wej w Śremie z pelargonią bluszczolistną 
w kolorze czerwonym. 

Rośliny jednoroczne zostaną posa-
dzone na Rondzie Powstańców Wielko-
polskich i 14 skwerach miejskich. Ulice 
Kościuszki, Wyszyńskiego, Piłsudskie-
go, Zamenhofa, rynek oraz deptak na 
Jezioranach upiększać będą kwiaty w 
donicach i kwietnikach. Całość kompo-
zycji roślinnej utrzymana będzie w ko-
lorystyce fi oletowo-biało-różowej. Mam 
nadzieję, że ładne otoczenie umili Pań-
stwu codzienne spacery czy drogę do 
pracy i szkoły.

 
No to pięknie - mamy już czysto, 

mamy kwiatki i rabatki, aż się chce 
wyjść z domu. A skoro tak, to proszę 
powiedzieć burmistrzu, co miasto bę-
dzie miało do zaproponowania swo-
im mieszkańcom i gościom? Może za-
cznijmy od wydarzeń kulturalnych.

– Jak co roku, największą imprezą o 
charakterze kulturalnym w naszej gmi-
nie będą imieniny miasta - czyli Dni Śre-
mu. W tym roku Dni Śremu odbędą się 
w trzeci weekend czerwca. Na życze-
nie mieszkańców na scenie wystąpi ze-
spół Afromental oraz prawdopodobnie 

Agnieszka Chylińska. Najbliższą impre-
zą plenerową jest wydarzenie, którego 
jeszcze u nas nie było - jarmark wielka-
nocny na śremskim rynku - 9 kwietnia. 
Pozostając w klimatach świątecznych - 
w grudniu zaprosimy Państwa na rynek 
na Wigilijne Klimaty. 

We wrześniu z kolei miejscem naj-
większego wydarzenia będzie Prome-
nada nad Wartą, gdzie w tematycznych 
strojach można będzie wziąć udział w 
imprezie „Jak za dawnych lat”. Ponadto 
wszystkie instytucje kultury na bieżąco 
tworzą ofertę, z której można nieustan-
nie korzystać. ŚOK-owe spotkania pa-
sjonatów, koncerty w Kinoteatrze Słon-
ko czy w Bazarze, spektakle teatralne, 
konkursy i wernisaże będą odbywać się 
przez cały rok. Bardzo serdecznie zapra-
szam do kina, które przeżywa oblężenie. 
Bardzo się cieszę, że nowości fi lmowe 
pojawiają się u nas tak szybko i zysku-
ją ogromną grupę widzów. Interesującą 
ofertę kulturalną szykuje biblioteka, pla-
nując spotkania z podróżnikami, wystawy 
fotografi czne, wernisaże, koncerty, przed-
stawienia teatralne. W ostatnią niedzie-
lę września na Promenadzie Biblioteka 
po raz kolejny zorganizuje imprezę retro 
„Jak za dawnych lat”. Muzeum Śremskie 
zaprasza na zajęcia tematyczne, wysta-
wy i wernisaże.

Przez cały rok będziemy intensywnie 
informować Państwa o wszystkich wyda-
rzeniach. Proszę odwiedzać stronę srem.
pl, strony instytucji kultury oraz fanpage’a 
gminy Śrem na facebooku. Plakaty infor-
macyjne pojawiać się będą też na słupach 
ogłoszeniowych, w placówkach oświato-
wych czy w prasie. Naprawdę nie ma ty-
godnia, żeby się coś nie działo. Proszę 
szukać informacji i aktywnie uczestni-
czyć w życiu kulturalnym naszego mia-
sta – spora część oferty jest bezpłatna 
dla uczestników. 

Nie mniej ważne są dla wielu śre-
mian wydarzenia sportowe i na rów-
ni codzienne możliwości uprawiania 
sportu. Co miasto i gmina będą miały 
do zaproponowania tym wszystkim, 
którzy lubią się ruszać?

– Uprawianie sportu jest niezwykle 
ważne. Zaproponujemy imprezy spor-
towe dla miłośników różnych dyscyplin: 
jazdy na rowerze, biegania, nordic wal-
king, piłki nożnej i innych. Otwarcie se-
zonu biegowego planowane jest na 19 
marca, kiedy to biegacze będą mogli ry-
walizować ze sobą w Parku Puchalskie-
go. 18 czerwca odbędzie się szósty już 
półmaraton, który w tym roku wpisany 
jest do Grand Prix Wielkopolski, dlatego 
spodziewamy się większej liczby uczest-
ników. Tradycyjnie już w październiku wy-
startuje sztafeta upamiętniająca 20 Paź-
dziernika. Miłośnicy nordic walking mogą 
szykować się do Pucharu Wielkopolski, 
który 20 sierpnia odbędzie się w Parku 
Powstańców Wlkp. Oczywiście przygo-
towujemy też coś dla rowerzystów: dzie-
ci będą mogły wziąć udział w zawodach 
rowerowych w Parku Puchalskiego, a do-
rośli - w maratonie MTB. Nowością w Śre-
mie będzie triathlon. Wielkie wydarzenie, 
które przyciągnie setki zwolenników pły-
wania, jazdy na rowerze i biegania od-
będzie się 3 września w okolicach plaży 
miejskiej. Organizatorzy zapewnią rów-
nież wyścigi dla dzieci w różnych katego-
riach wiekowych. Na 13 maja planujemy 
z kolei maraton wioślarsko-kajakowy ze 
Śremu do Poznania. O szczegółach bę-
dziemy informować na bieżąco. 

Skoro o sporcie i rekreacji mówimy, 
to nie sposób nie powiedzieć o licz-
nych, planowanych na bieżący rok in-
westycjach. Wprawdzie wiele o tym już 
mówiliśmy, ale proszę przypomnieć w 
skrócie o tych najważniejszych.

– Największą i najważniejszą inwesty-
cją sportową jest niewątpliwie przebudo-
wa basenu. Cały czas intensywnie trwa-
ją prace remontowe. Planowany termin 
zakończenia przypada na wrzesień tego 
roku. Wiele nowości, atrakcji, pracujemy 
również nad remontem części dotyczącej 
Sali gimnastycznej. Mam nadzieję, że in-
westycja zostanie zrealizowana w termi-
nie i już jesienią będziemy wszyscy mogli 
korzystać z nowoczesnego obiektu. 

Zgodnie z założeniami programu „Bu-
dowa boisk szkolnych 2016-2018” w tym 
roku nastąpi budowa 4 boisk przyszkol-
nych: przy Szkole Podstawowej Nr 1 w 
Śremie, Szkole Podstawowej Nr 6 w Śre-
mie, Gimnazjum Nr 1 w Śremie i Zespo-
le Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w 
Śremie. W szkołach nr 1 oraz w Nocho-
wie powstaną miasteczka rowerowe, a w 
Parku Śremskich Odlewników pumptrack 
- są to pomysły, które zostały zgłoszone 
przez mieszkańców w ubiegłym roku do 
Budżetu Obywatelskiego i wygrały w gło-
sowaniu. Oprócz tych sportowych inwe-
stycji realizowana będzie termomoderni-
zacja szkoły w Nochowie. Jeżeli otrzyma-
my środki unijne, to potężny remont cze-
ka Szkołę Podstawową Nr 6. Nie mogę 
nie wspomnieć o Muzeum Śremskim, 
którego aplikacja na modernizację i bu-
dowę nowych pawilonów i sali widowi-
skowej jest już po pierwszej pozytywnej 
weryfi kacji i aktualnie trwa ocena urzędu 
marszałkowskiego. 

Oczywiście, skoro o wiośnie mowa, 
to nie wolno zapomnieć o cykli-
stach. Tym bardziej, że od kilku lat 
propagujemy „Rowerowy Śrem”. 
Coś nowego? Może jakieś nowe 

atrakcje, albo na przykład ułatwienia 
dla rowerzystów?

– O rowerzystach na pewno nie zapo-
mnimy, tym bardziej, że liczba osób ko-
rzystających z rowerów systematycznie 
wzrasta. Aby ułatwić i uprzyjemnić ten 
sposób komunikacji, podjęliśmy już pew-
ne działania. Co najważniejsze, zleciliśmy 
opracowanie koncepcji ruchu rowerowe-
go w Śremie, która będzie podstawą do 
wdrożenia i rozbudowy systemu dróg ro-
werowych w następnych latach. Postawi-
my kolejne stojaki rowerowe oraz stacje 
naprawy rowerów, które zdobyły uznanie 
wśród mieszkańców. Zrealizowane zosta-
ną „rowerowe” projekty z ostatniej edycji 
Budżetu Obywatelskiego, czyli: pump-

track w Parku Śremskich Odlewników i 
miasteczka ruchu rowerowego przy szko-
łach nr 1 i w Nochowie. Uruchomione zo-
staną bezpłatne wypożyczalnie rowerów. 
We współpracy ze służbami mundurowy-
mi postaramy się zwrócić jeszcze większą 
uwagę na bezpieczeństwo rowerzystów 
poprzez materiały informacyjne, odblaski 
czy znakowanie rowerów. W ramach Me-
tropolii Poznań opracowujemy regionalny 
system wypożyczalni rowerów i wprowa-
dzenia rowerów publicznych w wielu gmi-
nach metropolitalnych, w tym w Śremie. 
Rower jest doskonałym dopełnieniem 
systemu komunikacji miejskiej.

Już dziś zachęcam wszystkich do ko-
rzystania z tego środka lokomocji nie tyl-
ko podczas weekendowego relaksu, ale 
również w codziennej drodze do pracy i 
szkoły. Ta forma komunikacji nie tylko po-
prawia samopoczucie i korzystnie wpływa 
na nasze zdrowie, ale jest proekologicz-
na, ogranicza smog i poprawia czystość 
powietrza w naszym otoczeniu. 

W oczywisty sposób podczas wio-
sennych spacerów skierujemy swo-
je kroki na nadwarciańską promena-
dę. Jako jeden z orędowników jej po-
wstania powiem, że odczuwam pewien 

niedosyt. Owszem, jest promenada, 
można pospacerować, ale wydaje się, 
że brakuje jej własnego życia. Tak, 
promenada kwitnie i pięknieje od tłu-
mów ludzi podczas imprez organizo-
wanych przez Jerzego Kondrasa, ale 
chciałoby się, by podobnie wygląda-
ła na co dzień. No powiedzmy choć 
w weekendy. 

– Promenada jest pięknym plenerem 
do spacerowania. Corocznie we wrześniu 
gromadzą się tu mieszkańcy na imprezie 
retro „Jak za dawnych lat”. A na co dzień? 
Rzeczywiście, nie ma imprez, koncertów, 
wydarzeń. Ale może zostawmy to miejsce 
w spokoju, na wypoczynek nad rzeką dla 
tych, którzy szukają wytchnienia podczas 
spacerów i uwielbiają nadwarciański pej-
zaż. Mimo braku wydarzeń organizowa-
nych, w każdy weekend spotkać można 
sporo mieszkańców wypoczywających w 
środku miasta, ale na łonie natury tuż nad 
rzeką. Promenada jest uroczą ścieżką dla 
rowerzystów, na spacery kierują się tu ku-
racjusze z sanatorium przy ul. Mickiewi-
cza. Można odpocząć na ławkach czy w 
okolicznych restauracjach. Na razie po-
zostawmy Promenadę miejscem ciszy i 
spokoju, a głośne wydarzenia niech odby-
wają się w innych częściach miasta. Do-
dam jeszcze, że w tym roku zainwestu-
jemy w budowę zejścia nad Wartę przy 
ulicy Promenada – będą poręcze i nowa 
nawierzchnia.

Jeśli już jesteśmy nad rzeką, to 
muszę zapytać o głośny kiedyś, a 
dziś chyba zwolna zapominany przez 
mieszkańców pomysł budowy portu. 
Coś się dzieje w tej sprawie?

– Pomysł budowy portu wciąż żyje i jest 
przygotowywany, ale proszę pamiętać, że 
nad takimi inwestycjami pracuje się przez 
lata. Przejęcie własności terenu, przygo-
towanie dokumentacji, a wreszcie ocze-
kiwanie na stosowne projekty z WRPO, 
które dają szansę zrealizowania zamie-
rzeń. Czekamy na ogłoszenie konkursu, 
w którym będziemy mogli złożyć wniosek 
o środki unijne na ten cel. Zadanie należy 
jednak połączyć z węzłami przesiadkowy-
mi. Przypomnę, że chodzi o duże pienią-
dze, bo ponad 6 milionów złotych, ale jest 
to bardzo, bardzo trudna aplikacja.

Cóż, panie burmistrzu, wypada mi 
podziękować za tę wiosenną rozmo-
wę u schyłku zimy i wyrazić nadzie-
ję, że tegoroczna wiosna będzie pięk-
na. Aha, przypomniało mi się - takim 
charakterystycznym dla naszego mia-
sta elementem schyłku wiosny stały 
się przepiękne łany fi rletki na łąkach 
nad „kanałem ulgi”. Może by tak po-
myśleć o zorganizowaniu fi rletkowe-
go święta? 

– Rzeczywiście ten zakątek Śremu w 
maju i czerwcu jest przepiękny. Fioletowa 
łąka cieszy się ogromną popularnością 
wśród mieszkańców i stała się ulubionym 
plenerem fotografi cznym w tym okresie. 
W ubiegłym roku ogłaszaliśmy konkur-
sy fotografi czne. Zwycięskie zdjęcia były 
prezentowane na rynku i na deptaku na 
Jezioranach. Zdradzę Panu, że mamy 
pewne plany i fotografi czne, i związane 
z organizacją wydarzenia na pograniczu 
kultury i rekreacji ruchowej, które jest tam 
możliwe do zorganizowania. Jest jednak 
warunek – fi rletka musi zakwitnąć.

Z Adamem Lewandowskim  
rozmawiał Andrzej Sztyler

Wiosna, panie burmistrzu
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W tym roku członkowie Koła PTTK Od-
lewni Żeliwa w Śremie obchodzą 50 

lecie swojej organizacji. Główne uroczysto-
ści jubileuszowe odbędą się w czerwcu, na-
tomiast Koło liczące obecnie 91 członków 
działa prężnie przez cały rok. W pięknie wy-
drukowanym kalendarzyku planowanych 
imprez na rok 2017 znalazło się osiemna-
ście najważniejszych. Są to, między inny-
mi, rajdy piesze, wycieczki rowerowe, spły-
wy kajakowe, rejsy po jeziorze, rajdy gór-
skie, spotkania integracyjne. W terminarzu 
wydanym na cały rok nie da się zawrzeć 
wszystkiego. Nie ma tam na przykład termi-
nów wyjazdów do teatrów, które członkowie 

koła chętnie odwiedzają. W dniu 24 lute-
go wyjechali do Teatru Muzycznego w Po-
znaniu na „Księżniczkę Czardasza”, 3 mar-
ca odwiedzą Teatr Wielki w Poznaniu, by 
obejrzeć balet „Romeo i Julia”, a 31 mar-
ca pojadą do Teatru Miejskiego w Lesznie 
na spektakl „Abonament na szczęście”. 
Bardzo aktywny był też początek roku. 

1 stycznia odbyło się Noworoczne Otwar-
cie Turystyczne rajdem pieszym i rowe-
rowym do Nochowa i Błociszewa, a 13 
stycznia odbyło się zebranie sprawozdaw-
czo-wyborcze koła. Również w styczniu, w 
dniach 28 -29, odbył się Zimowy Spływ Ka-
jakowy z noclegiem w Radzewicach. Dzień 

11 lutego członkowie Koła spędzili pod ha-
słem „Pomóż swojemu sercu” udając się 
na rajd pieszy drogą Brześnica - Lipówka 
- Kały do Ostrowieczna. Na miejscu otrzy-
mali materiały dydaktyczne z informacjami 
dotyczącymi zdrowej dla serca diety. A naj-
bardziej aktywni zostali obdarowani drob-
nymi upominkami.

Zarząd Koła PTTK Odlewni Żeliwa w 
Śremie serdecznie dziękuje osobom spo-
tkanym na turystycznym szlaku - sołtysowi 
Nochowa panu B. Klaczykowi, państwu B. 
A. Świątek z Lipówki, państwu C. R. Sta-
chowiakom z Ostrowieczna za gościnność 
oraz sponsorom za pomoc i życzliwość.

KOŁO PTTK 
ODLEWNI ŻELIWA

Spacer zimowy „Pomóż swojemu sercu”  
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Zimowy Spływ Kajakowy 

Spacer noworoczny pieszo/rowerowy do Nochowa 
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Klub Krótkofalowców
„LAMBDA” SP3PKC 
zaprasza dzieci i młodzież szkolną do 
udziału w zajęciach krótkofalarskich, 
które odbywać się będą w każdą śro-
dę w godzinach 16:30 do 18:30 w Bi-
bliotece Publicznej w Śremie, ul. Grun-
waldzka 10 (w przypadku większej ilo-
ści chętnych zajęcia odbywać się będą 
w dodatkowe dni). Podczas tych zajęć 
członkowie klubu wprowadzą każdego zainteresowanego w fa-
scynujący świat łączności przeprowadzanych drogą radiową, 
umożliwiając poznanie ciekawych ludzi oraz miejsc na całym 
świecie. Udział w zajęciach jest bezpłatny.

Krótkofalarstwo - hobby polegające na nawiązywaniu łącz-
ności radiowych na wydzielonych pasmach radiowych, mię-
dzy krótkofalowcami przy pomocy radiostacji, potwierdzaniu 
łączności za pomocą karty QSL, uczestnictwie w zawodach 
krótkofalarskich.

W auli Zespołu Szkół Po-
litechnicznych im. Po-

wstańców Wielkopolskich w 
Śremie zebrało się 26 stycz-
nia br. około 100 osób na 
spotkaniu pokoleń potomków 
powstańców wielkopolskich. 
Okazją była 98 rocznica wy-
buchu powstania.

Uroczystość, której orga-
nizatorami było Towarzystwo 
Miłośników Ziemi Śremskiej 
i Zespół Szkół Politechnicz-
nych w Śremie, rozpoczęła 
się tradycyjnie od wprowadze-
nia pocztów sztandarowych: 
Związku Kombatantów RPi-
BWP, TMZŚ, Szkoły Podsta-
wowej im. Powstańców Wiel-
kopolskich w Pyszącej, Szkoły 
Podstawowej im. Powstańców 
Wielkopolskich w Chwałkowie 
Kościelnym, Gimnazjum nr 1 
im. Polskich Noblistów i Ze-
społu Szkół Politechnicznych 
w Śremie.

Uczniowie ZSP prowadzą-
cy spotkanie powitali gości, 
wśród których byli: potom-
kowie Seweryna Matuszew-
skiego, Daniela Kęszyckie-
go, Czesława Klaczyńskiego, 
Władysława Świetlika, Stani-
sława Posielskiego oraz in-
nych, nie tylko śremskich, 
powstańców wielkopolskich. 
Przybył prezes zarządu od-
działu wielkopolskiego Towa-
rzystwa Pamięci Powstania 
Wielkopolskiego w Poznaniu 
Wincenty Wierzejewski, wła-
dze samorządowe reprezen-
towane przez wicestarostę 
śremskiego Janusza Przy-
warę, wiceburmistrza Śremu 
Bartosza Żeleźnego, naczel-
nika Wydziału Oświaty, Kultu-
ry, Sportu i Promocji Powiatu 
Wioletę Jastrząbek; przedsta-
wiciele służb mundurowych, 
śremscy regionaliści, delega-
cje zaprzyjaźnionych insty-
tucji i organizacji pozarządo-
wych oraz delegacje szkół ze 
Śremu, Pyszącej i Chwałkowa 
Kościelnego.

Na początek głos zabrała 
Henryka Socha - przewodni-
cząca Klubu Pamięci Powsta-
nia Wielkopolskiego działają-
cego przy TMZŚ (od 1996 r. 
Towarzystwo i Klub). Poinfor-
mowała w swoim wystąpieniu, 
że chcąc przekazywać wiedzę 
i pamięć o Powstaniu Wiel-
kopolskim młodemu pokole-
niu, współpracują z placów-
kami oświatowymi, szczegól-
nie noszącymi im. Powstań-
ców Wielkopolskich, organi-
zując konkursy, wystawy, spo-
tkania pokoleń. Współpracują 
też z Towarzystwem Pamięci 
Powstania Wielkopolskiego w 
Poznaniu.

Tradycyjnie już w trakcie 
spotkania przedstawiła ona 
kolejne postacie śremskich 
powstańców, którzy zginęli 
podczas walk i spoczywają w 

mogile powstańczej na cmen-
tarzu parafi alnym. Byli to: Mar-
cin Jankowski, Tomasz Kowal-
czyk, Józef Jurga, Edmund 
Paschke i Leon Tomaszewski. 
Przypomniała też, że właśnie 
mija 90 rocznica odsłonięcia 
pomnika na mogile powstań-
czej na cmentarzu parafi al-

nym przy ul. Cmentarnej, przy 
którym odbywają się lokalne 
uroczystości patriotyczne. Na 
zakończenie poprosiła zebra-
nych o dostarczanie materia-
łów dotyczących powstania 
i jego uczestników, gdyż ten 
sposób będzie można uzupeł-
niać dokumentację historycz-
ną i opracowywać biogramy 
kolejnych powstańców.

Następnie wystąpili ucznio-
wie ZSP z pięknym montażem 
słowno-muzycznym „Powsta-
nie z którego wszyscy może-
my być dumni” przygotowa-
nym przez panie: Beatę Sar-
nowską-Czajkę i Annę Pe-
lińską-Koprucką. Ukazana 
została długa historia walk 

Polaków o niepodległość Oj-
czyzny, od kościuszkowskie-
go aż po zwycięskie powsta-
nie wielkopolskie. Wszystko 
przeplatane piękną poezją pa-
triotyczną i muzyką.

Później nastąpił czas na 
wystąpienia gości. Głos za-
brało wielu.

Najpierw głos zabrał pra-
wnuk Seweryna Matuszew-
skiego Krzysztof Domian, 
który mówił o działalności po-
wstańczej swego pradziadka 
przygotowującego miasto do 
powstania i ogromnym zna-
czeniu Powstania Wielkopol-
skiego dla całej Polski.

Kolejny mówca Marcin Kę-
szycki, wnuk Daniela Kęszyc-
kiego, w bardzo interesujący 
sposób przybliżył zebranym 
postać swego dziadka, który 
dla niego jest symbolem śrem-
skiego powstania. Wspomniał 
też, o pamiętnikach dziadka, 
które są ciekawym źródłem 
historii tego powstania i odro-
dzenia państwa polskiego w 

byłym zaborze pruskim. 
Następnie o swoim dziad-

ku mówił Zbigniew Świetlik. 
W czasach zaborów Włady-
sław Świetlik był marynarzem 
w niemieckiej fl ocie i kiedy w 
1918 r. wybuchł bunt żołnierzy 
w Kilonii wrócił do Śremu włą-
czając się w działalność pa-
triotyczną. Inspirował i zachę-
cał śremian do organizowania 
działań przygotowawczych do 
powstania w Śremie.

Wawrzyniec Wierzejewski 
- prezes Oddz. Wielkopolskie-
go Towarzystwa Pamięci Po-
wstania Wielkopolskiego w 
Poznaniu, podziękował za za-
proszenie i o powstaniu mówił 
z punktu widzenia historyka i 
regionalisty kultywującego pa-
mięć o Powstaniu Wielkopol-
skim. Wspomniał też o Win-
centym Wierzejewskim, któ-
ry był współtwórcą tworzenia 
drużyn skautowskich, a po po-
wstaniu wykładowcą w Szko-
le Podofi cerskiej Piechoty dla 
Małoletnich nr 2 w Śremie. 

Głos zabrali także Krzysz-
tof Budzyń - znany śremski 
regionalista i Janusz Przy-
wara - wicestarosta śremski, 
którzy podkreślali, jak fascy-
nująca jest historia powsta-
nia, że bohaterami są nie tyl-
ko organizatorzy, ale wszyscy 
uczestnicy powstania. K. Bu-
dzyń zaprezentował też histo-
ryczne nowości wydawnicze 
„Dawny Śrem w źródłach hi-
storycznych”, a J. Przywara 
podziękował za „kolejną lek-
cję historii”. 

Jako ostatni wystąpił pre-
zes TMZŚ Jerzy Naskręt, któ-
ry podziękował wszystkim za 
udział w spotkaniu. Przy okazji 
przekazał ciekawe, choć mało 
znane informacje o działa-
niach tajnych organizacji zwią-
zanych z przygotowaniem do 
powstania w Jarocinie.

Kolejne spotkanie pokoleń 
potomków powstańców wiel-
kopolskich zakończyło się 
odśpiewaniem hymnu pań-
stwowego i złożeniem kwia-
tów pod pomnikiem Dobosza 
w Śremie.

Wiesława Grobelna  

SPOTKANIE POKOLEŃ POTOMKÓW 
POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH

Wystąpienie Marcina Kęszyckiego (wnuka Daniela Kęszyckiego) Edukacja włączająca, jak  
rozmawiać o niepełnosprawności
WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI

W piątek 24 lutego w Bibliotece Pedagogicznej w Śremie 
odbyły się warsztaty dla nauczycieli z edukacji włączają-

cej, które poprowadziła pani Ewa Granat.
 Edukacja włączająca oparta jest na społecznym modelu 

postrzegania niepełnosprawności, który uznaje, iż przyczy-
nami niepełnosprawności są między innymi tworzone przez 
społeczeństwo bariery: społeczne, ekonomiczne, prawne, or-
ganizacyjne. Warsztaty zostały przeprowadzone w oparciu o 
książkę „Duże sprawy w małych głowach” autorstwa Agniesz-
ki Kossowskiej.

 Celem warsztatów było wyposażenie uczestników w wiedzę 
i umiejętności pozwalające na prowadzenie lekcji z uczniami na 
tematy związane z niepełnosprawnością. Uczestnikom zapre-
zentowane zostały przykładowe zabawy pokazujące, że nie-
pełnosprawność to inne odczuwanie, postrzeganie, a czasem 
także inne rozumienie świata, a także pokazano sprawić, by 
dzieci zdrowe przestały się bać dzieci niepełnosprawnych.

L.U. 
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Uniwersytet Ludzi Ciekawych Świat@  
- Robert Gondek - GABON, SZYMPANSY, 
GORYLE I MANDRYLE

po spektaklu KRÓLOWA ŚNIEGU w Teatrze Miejskim w Lesznie 

KLUB ŁOWCÓW PRZYGÓD - Dżungla, chicha i Indianie  
- opowiadali swoje przygody Julia Mozgawa i Krzysztof Czapla

Uniwersytet Ludzi Ciekawych Świat@  
- AVENTURA - Sebastian Henig i Wojtek Malicha

WALENTYNKOWY PORANEK MALUCHA 

Uniwersytet Ludzi Ciekawych Świat@  
- PODRÓŻE DO GRANIC - Robert Czerniak 
i Joachim Czerniak

MASTER CLASS WIELKOPOLSKIEJ SZKOŁY FOTOGRAFII - wernisaż  KLUB ŁOWCÓW PRZYGÓD - wykład pt. New York City w jęz. angielskim. Prof. Richard Malicki z USA 

Wspólny PORANEK MALUCHA I dzieci z Przedszkola POD WIERZBAMI 
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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

LITERACKIE PORANKI MALUCHA 
7, 14, 21, 28 marca, 11:00• 

CZYTAMY PRZEDSZKOLAKOM
3 marca, 9.30 – Janek Wędrowniczek• 
6 marca, 10.00 – Jarzębinka• 
8 marca, 9.00 – Mali Przyrodnicy• 
8 marca, 10.00 – Jarzębinka• 
9 marca, 10.00 – Słoneczna Szóstka• 
13 marca, 10.00 – Słoneczna Szóstka• 
15 marca, 9.00 – Jarzębinka• 
15 marca, 10.00 – Słoneczna Szóstka • 
16 marca, 11.00 – Janek Wędrowniczek• 
23 marca, 9.30 – Pod Wierzbami• 
24 marca, 10.45 – Janek Wędrowniczek• 
30 marca, 10.00 – Pod Wierzbami• 

LEKCJE BIBLIOTECZNE 
2 marca, 10.30 – Szkoła Podstawowa w Lubiniu• 
3 marca, 10.30 – SP nr 4, kl. I• 
16 marca, 9.30 – Zespół Szkół Specjalnych• 
23 marca, 11.00 – SP nr 4, kl. II• 

SPOTKANIA, IMPREZY
29 marca, 11.00 – Spotkanie z AGATĄ WIDZOWSKĄ, autorką • 
książek dla dzieci (sala audio)
31 marca 17.00 – URODZINY ANDERSENA (w programie: • 
odwiedziny H.Ch. Andersena, wybór najładniejszego przebrania, 
zabawy i konkursy, degustacja tortu urodzinowego, spektakl 
Teatru Cieni LATARENKA „O Jasiu ze Starego Dworu”). Impreza 
odpłatna, koszt: 10 zł. ZAPISY: wypożyczalnia dla dzieci (ilość 
miejsc ograniczona).

TEATR
1 marca, 9.00 – Spektakl Teatru MASKA: „Dobre wychowanie • 
z nami zostanie” (odpłatnie, 5 zł) sala audio

DLA MŁODZIEŻY

BOOK-SZPAN
9 i 23 marca, 16:30 - BOOK-szpan (rozmowy młodzieży o • 
książkach, nagrania video)

KLUB ŁOWCÓW PRZYGÓD
30 marca, 11:00 – Spotkanie z ŁUKASZEM WIERZBICKIM – O • 
książkach: „Mój chłopiec, motor i ja” oraz „Machiną przez Chiny” 
– historie niezwykłych wypraw (sala audio)

TEATR
1 marca, 10:30 - Spektakl Teatru MASKA „Ja, egoista” - (spektakl • 
dla młodzieży, odpłatnie, 5 zł) sala audio

DLA DOROSŁYCH

UNIWERSYTET LUDZI CIEKAWYCH ŚWIAT@
16 marca, 18:15 - MARIANNA ŁABA ZAPRASZA. Koncert solistki • 
Lwowskiej Filharmonii (sala audio)

FILIE BIBLIOTEKI
- PROPOZYCJE I GODZINY OTWARCIA

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

ZAPRASZAMY

dzień godziny

7, 14, 21, 28 marca, 15.00 • 
– TRENING Z MYŚLENIA 
(zajęcia edukacyjno-biblioteczne, 
zabawy słowem, zagadki, rebusy, krzyżówki)

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

2 marca, 16:00 – Laurki na Dzień kobiet • 
i mężczyzn (zajęcia plastyczne)
9 marca, 11:00 –  Sówka mądra główka • 
(łamigłówki, rebusy)
16 marca, 16:00 – Pani Wiosna • 
(zajęcia plast.)
23 marca, 16:00 – Stare i nowe • 
gry planszowe
30 marca, 16:00 – Dzień ulubionej książki• 

poniedziałek 10:00-18:00

wtorek 8:00-14:00

środa 10:00-16:00

czwartek 10:00-18:00

piątek nieczynne

sobota nieczynne

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

ZAPRASZAMY

dzień godziny

2 marca, 10:00 - W krainie bajek • 
– „Calineczka” Zajęcia w Oddziale 
Przedszkolnym SP w Krzyżanowie 
- zabawy, zajęcia plastyczne 
7 marca, 16:00 - Kwiatki na Dzień Kobiet • 
(zajęcia plastyczne)
11 marca, 18:00 - Dzień Kobiet • 
(przedstawienie w wykonaniu dzieci, 
współorganizacja z Sołtysem 
i Radą Sołecką wsi)
14 marca, 16:00 - Wiosenne dekoracje • 
(zajęcia plastyczne)
16 marca, 10:00 - Wiosenne dekoracje • 
(zajęcia w Oddziale Przedszkolnym SP 
w Krzyżanowie, zajęcia plastyczne)
21 marca, 16:00 - Wiosenne zagadki • 
dla dzieci i zajęcia plastyczne
28 marca, 16:00 - Wielkanocne kurki • 
(zajęcia plastyczne)
30 marca, 10:00 - Wielkanocne kurki • 
(zajęcia w Oddziale Przedszkolnym 
SP w Krzyżanowie, głośne czytanie 
i zajęcia plastyczne)

poniedziałek 08.00-14.00

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

7 marca, 16:00 - Dzień Kobiet • 
(konkursy, zabawy)
16 marca, 10:15 – Wiosna, wiosna! • 
(głośne czytanie)
28 marca, 16:00 – Wiosenny obraz • 
(zajęcia plastyczne

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

8 marca,  16:00 - Dzień Kobiet • 
(konkursy zabawy)
17 marca, 12:00 – Witaj wiosno! • 
(głośne czytanie)
29 marca, 16:00 – Bocian w ogródku • 
(zajęcia plastyczne)

poniedziałek 10:00-18:00

wtorek nieczynne

środa 10:00-18:00

czwartek nieczynne

piątek 8:00-16:00

sobota nieczynne

30 marca, 18:15 - KONNO przez AFRYKĘ. Wykładowca: • 
ŁUKASZ WIERZBICKI - redaktor, pisarz, podróżnik (sala audio)

SPOTKANIA AUTORSKIE
24 marca, 18:00 - SPOTKANIE autorskie z KRYSTYNĄ MIREK • 
(Zaprasza Dyskusyjny Klub Książki)
27 marca, 17:00 - POETYCKA PRZYSTAŃ – spotkanie poetyckie • 
z MICHAŁEM ŚLENZAKIEM (salonik prasowy)

SPOTKANIA KLUBOWE
27 marca,•  17:00 - MOJE HOBBY – spotkanie członków klubu

WYJAZDY DO TEATRU MIEJSKIEGO W LESZNIE
19 marca, 17:30 - MORALNOŚĆ PANI DULSKIEJ• 
31 marca, 18:30 - ABONAMENT NA SZCZĘŚCIE • 
21 kwietnia, 17:30 – ZAGRAJ TO JESZCZE RAZ SAM• 
30 kwietnia, 17:30 - GRUBASKA • 

Podane godziny dotyczą wyjazdu ze Starego Targowiska. Koszt: 
30 zł (przejazd + bilet). Rezerwacja biletów pod numerem telefonu 
533 454 400

MEDIATEKA I PRACOWNIA KOMPUTEROWA

KLUB MIŁOŚNIKÓW GIER PLANSZOWYCH
4 i 18 marca, 9:00 – 13:00 – Spotkania w planszotece (dla • 
wszystkich zainteresowanych)

FILM
21 marca, 17:00 - Projekcja fi lmu dla dorosłych (informacja o • 
tytule w mediatece)

KURS KOMPUTEROWY
2, 9, 16, 23, 30 marca, 16:00-18:00 - KURS KOMPUTEROWY • 
dla dorosłych (odpłatnie)

Przyjmujemy zapisy na kurs komputerowy (podstawy obsługi komputera), 
który będzie trwał od kwietnia do czerwca (raz w tygodniu po 2 godziny). 
Koszt kursu - 30 zł/miesiąc (12 zajęć, 24 godziny). Zapisy w pracowni 
komputerowej.

NAUKA JĘZYKÓW (WOLONTARIAT)
7, 14, 21, 28 marca, 17:30 - JĘZYK NIEMIECKI • 
dla początkujących 

E-LEARNING (FUNMEDIA)
ANGIELSKI, NIEMIECKI, HISZPAŃSKI, FRANCUSKI, WŁOSKI • 
– bezpłatna nauka języków z dowolnego komputera – bliższe 
informacje w mediatece

INTERNET
W godzinach otwarcia biblioteki zapewniamy bezpłatny dostęp do 
Internetu oraz Wi-Fi

MEDIATEKA OFERUJE
Za okazaniem karty czytelnika wypożyczamy:

Filmy DVD (ponad 1000 tytułów)• 
Audiobooki dla dzieci i dorosłych (336 tytułów)• 
Czytniki e-booków (książki elektroniczne)• 
Na miejscu udostępniamy:• 
Tablety• 
Gry planszowe (blisko 100 tytułów)• 
Gry na konsoli Xbox360• 
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Moje ciało należy do mnie!: • 
naucz dziecko mówić „nie”! 
/ tł. Mirosława Sobolewska.

Wyznania zmyślonego • 
przyjaciela: wspomnienia 
Jacques’a Papiera 
/ Michelle Cuevas; 
tł. Anna Nowak.

Mamo, chcę jeść! / • 
Zbigniew Dmitroca; 
il. Fillippo Clima.

Tak jakby dziennik • 
/ Julka Quick.

Ścieżki nadziei / • 
Richard Paul Evans ; tł. 
Hanna de Broekere

Przeklęta • 
/ Iga Wiśniewska

Był sobie pies : ten świat • 
jest naprawdę pomerdany! 
/ W. Bruce Cameron ; tł. 
Edyta Świerczyńska

Portret młodej wenecjanki • 
/ Jerzy Pilch

24 lutego 2017 do księgozbioru biblioteki 
dodano 56 pozycji. Nowości można sprawdzić 
na stronie www.biblioteka.srem.pl w zakładce 
POLECAMY. A oto niektóre z zakupionych książek.

SPOTKANIE Z MIKOŁAJKIEM (Piotr Witoń) 

Teatr Cieni LATARENKA 

BAŚNIE SKANDYNAWSKIE opowiadał Szymon Góralczyk  
(KARAWANA OPOWIEŚCI)

LALKI W TEATRZE - Teatr WARIATE 
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Nie lada niespodzianka czekała na widza, 
który jako dziesięciotysięczny obejrzał 

spektakl w leszczyńskim Teatrze Miejskim. Za-
raz po sobotniej sztuce „Zagraj to jeszcze raz, 
Sam” (25.02.2017) poznaliśmy szczęśliwca, 
któremu wręczono złoty bilet do teatru. Okazała 
się nim pani Barbara Nowicka ze Śremu. 

10 września ubiegłego roku premierą sztu-
ki „Moralność Pani Dulskiej” zainaugurowano 
działalność Teatru Miejskiego w Lesznie. Od 
tego czasu na różnych spektaklach gościło już 
ponad dziesięć tysięcy widzów.

Wśród publiczności zgromadzonej na so-
botnim spektaklu zasiadł jubileuszowy, dzie-
sięciotysięczny widz. Szczęśliwcem okaza-
ła się pani Barbara Nowicka ze Śremu, która 

z rąk prezydenta Łukasza Borowiaka otrzy-
mała złoty bilet, uprawniający do wstępu na 
wszystkie spektakle do końca sezonu i to dla 
dwóch osób. 

– Spadło to na mnie bardzo niespodziewa-
nie. Może jest to taki uśmiech od losu za moją 
pięćdziesięcioletnią wierność, którą mam dla 
teatru. W leszczyńskim Teatrze Miejskim je-
stem po raz pierwszy. Wyjazd zorganizowa-
ła nasza śremska biblioteka. Muszę szczerze 
przyznać, że jeżeli włodarze wytrwają, to wró-
żę tej scenie bardzo duże powodzenie. Lesz-
no wyrobiło już sobie markę – przyznała No-
wicka, która z pewnością będzie teraz częstym 
gościem w naszym mieście. 

* Źródło: http://elka.pl/content/view/83327/80/ 

Uhonorowano jubileuszowego 
widza Teatru Miejskiego - 
Złoty bilet dla Barbary Nowickiej
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W Szkole Podstawowej im. gen. 
Dezyderego Chłapowskiego w 

Bodzyniewie odbył się 23 lutego br. 
VIII Powiatowy konkurs historyczno-
plastyczny „Sławni Wielkopolanie” 
pod patronatem Burmistrza Śremu 
Adama Lewandowskiego. 

W bieżącym roku uczestnicy kon-
kursu w części teoretycznej przybliżali 
postać pisarki Marii Dąbrowskiej oraz 
fragmenty opowiadania „Marcin Ko-
zera” w oparciu o samodzielnie przy-
gotowaną prezentację multimedialną. 
W swojej pracy musieli odnieść się do 
okoliczności historycznych. 

Uczestnicy części plastycznej wy-
konywali pracę plastyczną (w wybra-
nej przez siebie technice) do wiersza 
Adama Asnyka „Powrót do domu”. 

Jury, które tworzyli dyrektor Mu-
zeum Śremskiego pan Mariusz Kon-
dziela oraz pani Barbara Jahns po 
wysłuchaniu wszystkich prelegentów 
wyłoniło zwycięzców:

I miejsce: Aylin Berber - Zespół • 
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum 
im. Jana Pawła II w Dąbrowie
II miejsce - Aleksandra Miniewicz • 
- Zespół Szkoły Podstawowej i 

Gimnazjum im. Jana Pawła II w 
Dąbrowie
III miejsce - Adam Lewandowski • 
- Szkoła Podstawowa nr 1 w Śre-
mie im. Mikołaja Kopernika.

W części plastycznej w jury zasia-
dał dyrektor Biblioteki Publicznej im. 
Heliodora Święcickiego w Śremie Je-
rzy Kondras. Wskazał zwycięzców:

I miejsce - Julia Krawczyk - Szkoła • 
Podstawowa im. gen. Dezydere-
go Chłapowskiego w Bodzyniewie
II miejsce - Marcelina Kasprzyk - • 
Szkoła Podstawowa nr 1 w Śre-
mie im. Mikołaja Kopernika
III miejsce - Michalina Przybysz - • 
Szkoła Podstawowa im. gen. Dezy-
derego Chłapowskiego w Iłówcu.

Burmistrz Śremu Adam Lewan-
dowski pogratulował uczestnikom 

konkursu oraz wręczył nagrody. Na-
grody dla uczestników oraz dojazd 
sfi nansowane zostały przez gminę 
Śrem. Serdecznie dziękujemy jury za 
wnikliwą analizę uczniowskich prac. 
W konkursie wzięło udział 25 uczniów 
z siedmiu szkół powiatu śremskiego. 
Radzie Rodziców szkoły dziękujemy 
za sfi nansowanie poczęstunku. Dzię-
kujemy wszystkim nauczycielom oraz 
uczniom, którzy uczestniczyli w kon-
kursie. Wszystkim uczniom – uczest-
nikom konkursu – gratulujemy odwa-
gi, pracowitości i zdolności.

Bożena Nowacka 

Szkoła Podstawowa im. gen. D. Chłapowskiego w Bodzyniewie
VIII powiatowy konkurs „Sławni Wielkopolanie”

NA PRZEDSTAWIENIACH 
20 stycznia uczniowie naszej szko-

ły wybrali się do Katolickiego Centrum 
Edukacji i Kultury w Śremie na spek-
takle teatralne. Dzieci z grup Pszczół-
ki i Biedronki obejrzały przedstawie-
nie „Kot w jednym kapeluszu”. Na-
tomiast dzieci z kl. IV-VI „Nić życia” 
opartą na mitologii.

„KINDERSZTUBA – 
STARANNE WYCHOWANIE”

We wtorek 24 stycznia odbył się 
ćwierćfi nał VI edycji gminnego kon-
kursu „Kindersztuba – staranne wy-
chowanie”. Wzięło w nim udział 36 
uczestników z 6 szkół. Uczestnicy 
pisali test oraz wykonywali zadania 
praktyczne, Naszą szkołę reprezento-
wali Uczniowie klasy piątej: Miłosz Ja-
kubiak, Julia Krawczyk, Julia Jurga.

DZIEŃ BABCI I DZIADKA
W styczniu w naszej szkole gości-

liśmy Babcie i Dziadków. Wnuczęta 
pięknie recytowały wierszyki, śpie-
wały piosenki oraz zatańczyły tańce 
nowoczesne. Odbył się także teletur-
niej Familiada. 

WARSZTATY: 
GLICERYNOWE MYDEŁKA 
W trakcie ferii odbyły się w naszej 

szkole warsztaty prowadzone przez 
p. Alinę Baum. Dzieci same tworzy-
ły glicerynowe mydełka, które mogły 
zabrać do domu na pamiątkę. Nie za-
brakło oczywiście wesołej zabawy. 

BALE KARNAWAŁOWE
Pierwszy tydzień po feriach ob-

fitował w naszej szkole w bale 

karnawałowe. Było tanecznie, weso-
ło i kolorowo. Bawiła się cała szkoła 
począwszy od najmłodszych Biedro-
nek, a skończywszy na klasie VI. 

WALENTYNKI 2017
14 lutego w naszej szkole święto-

waliśmy dzień Świętego Walentego. 
Samorząd Uczniowski razem z panią 
opiekun złożył całej społeczności ży-
czenia oraz przygotował niespodzian-
kę w formie możliwości zrobienia so-
bie walentynkowego zdjęcia. Była 
także poczta walentynkowa. Dzień 
należał do bardzo miłych, było dużo 
uśmiechów i wiele życzliwości.

SPOTKANIE Z KUCHARZEM
15 lutego w grupie Biedronki od-

było się spotkanie z kucharzem. Pan 
kucharz przybliżył dzieciom czym się 
zajmuje, gdzie możemy go spotkać 
oraz jak wygląda strój kucharza.

UCZCILIŚMY 
POWSTAŃCÓW 

WIELKOPOLSKICH
Uczniowie z koło historycznego 

oraz z klasy pierwszej przygotowa-
li montaż słowno-muzyczny. Była to 
kolejna w naszej szkole „Krótka lek-
cja historii”. Nasi młodzi aktorzy przy-
bliżyli szkolnej społeczności wydarze-
nie – Powstanie Wielkopolskie oraz 
znaczenie jakie dla zrywu Wielkopo-
lan miał rozejm w Trewirze.

WYDARZY SIĘ
W lutym bierzemy udział w Gmin-• 
nym Konkursie Ortografi cznym.
W marcu będziemy obchodzić • 
Dzień Kobiet. Tym razem uro-
czystość przygotuje Samorząd 
Uczniowski.
17 marca weźmiemy udział w Tar-• 
gach Edukacyjnych Gminy Śrem
21 marca w naszej szkole odbę-• 
dą się Drzwi Otwarte. Już teraz na 
nie gorąco zapraszamy. Tego dnia 
dzień bez zajęć dydaktycznych. 

Agnieszka Kwiręg 
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Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Pyszącej
DZIEŃ BABCI I DZIADKA 
W świetlicy wiejskiej w Pyszącej w 

dniu 20 stycznia br. uroczyście ob-
chodziliśmy Dzień Babci i Dziadka. 
Impreza ta odbywa się cyklicznie już 
od wielu lat i jest przygotowywana 
dla wszystkich seniorów z najbliższej 
okolicy. Dzieci zaprezentowały pro-
gram artystyczny i złożyły Babciom i 
Dziadkom życzenia. 

SPOTKANIE Z TEATREM
20 stycznia wszyscy uczniowie wy-

jechali do Śremu na spotkanie z te-
atrem. Młodsi obejrzeli przedstawie-
nie pt. „Kot w 1 kapeluszu”, a starsi 
- „Nić życia”. Wyjazd był prezentem 
gwiazdkowym ufundowanym przez 
Radę Rodziców.

JASEŁKA W KOŚCIELE
W kościele parafi alnym p.w. Mądro-

ści Bożej w Śremie w dniu 22 stycz-
nia został wystawiony przez uczniów 
naszej szkoły spektakl „Jasełkowa 
Łezka Humoreska” autorstwa Ada-
ma Szafrańca. 

SPOTKANIE POKOLEŃ 
POTOMKÓW POWSTAŃCÓW 

WIELKOPOLSKICH
Poczet sztandarowy naszej szkoły 

uczestniczył w Spotkaniu Pokoleń Po-
tomków Powstańców Wielkopolskich 
zorganizowanym przez Towarzystwo 
Miłośników Ziemi Śremskiej oraz Ze-
spół Szkół Politechnicznych im. Po-
wstańców Wlkp. w Śremie w dniu 26 
stycznia br.

ŚWIĘTO PATRONA
W tym roku Święto Szkoły obcho-

dziliśmy 27 stycznia. W tym dniu re-
alizowaliśmy projekt edukacyjny pod 
hasłem „Pamiętajmy o Patronie”, ma-
jący na celu upamiętnienie 98. rocz-
nicy wybuchu Powstania Wielkopol-
skiego. Zaprosiliśmy też wyjątkowego 
gościa – wnuczkę powstańca wielko-
polskiego, panią Henrykę Sochę, któ-
ra pięknie i wzruszająco opowiedzia-
ła o swoim dziadku i o powstańcach 
z Pyszącej.

W STUMILOWYM LESIE 
– PROJEKT EDUKACYJNY
Od października 2016r. dzieci z od-

działu przedszkolnego oraz ucznio-
wie klas I - III brali udział w projekcie 
edukacyjnym „W Stumilowym Lesie”. 
Celem działań zawartych w projekcie 
było rozbudzenie potrzeby sięgania 
po książki, wzbogacenie słownictwa, 
rozwijanie wyobraźni, twórczości li-
terackiej oraz plastycznej, a także 
wdrażanie do ekspresyjnego wyraża-
nia własnych myśli. W ramach projek-
tu dzieci słuchały głośnego czytania 
książki A. A. Milne pt. „Kubuś Pucha-
tek”, uczestniczyły w zajęciach dydak-
tycznych, a zainteresowani uczniowie 
wzięli udział w konkursie plastycznym 
„Gwiazdka w Stumilowym Lesie”, do 
którego nagrody ufundowała Rada 
Rodziców.

Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. hr Wł. Zamoyskiego w Nochowie
MEKSYKAŃSKA WIZYTA
W dniach 9-11 stycznia ucznio-

wie naszej szkoły mieli okazję wziąć 
udział w zajęciach z Meksykanką Gris 
Castillo - wolontariuszką programu 
Euroweek - Szkoła Leaderów. Wolon-
tariuszka przeprowadziła prezentację 
o Meksyku (kulturze, geografi i, kuch-
ni) oraz prowadziła zajęcia j. angiel-
skiego w wybranych klasach. Dodat-
kowym doświadczeniem było pozna-
nie podstaw języka hiszpańskiego. 

STYCZNIOWE SPOTKANIE 
Z SENIORAMI

W atmosferze śmiechu i zabawy 
upłynęło kolejne spotkanie uczniów 
z seniorami. Wolontariusze zadbali o 
stronę organizacyjną spotkania przy-
gotowując słodki poczęstunek i część 
artystyczno-rozrywkową. Jak na kar-
nawał przystało była muzyka, śpie-
wy i wspólne tańce. Wieczór umiliły 

ponadto uczennice szkoły podsta-
wowej, które wykonały własne inter-
pretacje wokalne utworów o tematy-
ce świątecznej. 

KINDERSZTUBA 
–STARANNE WYCHOWANIE

We wtorek 24 stycznia odbył się 
ćwierćfi nał VI edycji gminnego kon-
kursu „Kindersztuba – staranne wy-
chowanie”. Wzięło w nim udział 36 
uczestników z 6 szkół (SP1 Śrem, 
SP6 Śrem, SP Bodzyniewo, SP Krzy-
żanowo, ZSK Śrem i ZSPiG Nocho-
wo). Zadania konkursowe były bar-
dzo różne: testy, dopasowywanie 
sztućców, rozwiązywanie krzyżó-
wek, uzupełnianie tekstów dotyczą-
cych zasad savoir-vivre oraz zada-
nia praktyczne – przygotowanie ka-
napek i owocowych koreczków. Po 
podliczeniu wszystkich punktów zo-
stały rozdane dyplomy i nagrody. 

Uczestnikom gratulujemy i dzięku-
jemy za stworzenie miłej atmosfery 
podczas konkursu.

Kategoria klas I-III SP: I miejsce - • 
SP6 Śrem; II miejsce - ZSK Śrem; 
III miejsce - ZSPiG Nochowo
Kategoria klas IV-VI SP: I miejsce • 
- SP6 Śrem; II miejsce - SP Krzy-
żanowo; III miejsce - SP1
Kategoria klas I-III gimnazjum: I • 
miejsce - ZSK Śrem; II miejsce - 
ZSPiG Nochowo

POŁOWINKI 2017
Uczniowie klas drugich gimnazjum 

przeżywali niezapomniane chwile na 
swoim połowinkowym balu. Ucznio-
wie doczekali się w końcu imprezy 

uwieczniającej przebrnięcie przez po-
łowę gimnazjum. Bal rozpoczęto polo-
nezem, a po nim nastąpiło taneczne 
szaleństwo. Zabawa zorganizowana 
była w gościńcu Niezapominajka.

BALIK KARNAWAŁOWY 
DLA KL. I-III

15 lutego zorganizowano dla dzie-
ci klas I-III balik karnawałowy. Tego 
dnia pojawiały się w szkole kolorowe 
postacie. Dzieci przebrane były za 
bohaterów znanych bajek i fi lmów. 

Wystrój sali wprowadził w radosny 
nastrój oraz zachęcał wszystkich do 
wesołej zabawy. Dzieci bawiły się 

uczestnicząc w tańcach i konkur-
sach. Na zakończenie odbyła się lo-
teria fantowa.

KONCERT CHARYTATYWNY 
DLA MARYSI

Corocznie w naszej szkole organi-
zowany jest koncert charytatywny na 
rzecz osób z najbliższego otoczenia. 

Tym razem serca otworzyliśmy dla 
malutkiej Marysi, dla której zaśpie-
wała siostrzyczka Julia oraz jej starsi 
i młodsi koledzy szkolni. Historia Ma-
rysi i jej wspaniałej rodziny wzruszy-
ła uczestników, którzy hojnie wsparli 
inicjatywę. Dziękujemy!
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DWA PROJEKTY 
ETWINNING

Uczniowie klasy IIe i Id pod kie-
runkiem Kamili Winnickiej-Tempora-
le realizują dwa projekty w ramach 
programu eTwinning. Uczestnicze-
nie w programie eTwinning - Euro-
pejska Współpraca Szkół umożli-
wia naszej szkole realizację projek-
tów edukacyjnych we współpracy ze 
szkołami z zagranicy, z wykorzysta-
niem technologii informacyjno-komu-
nikacyjnych. Międzynarodowy projekt 
w ramach unijnego programu eTwin-
ning, który jest częścią programu 
„Uczenie się przez całe życie”, reali-
zowany jest dzięki wykorzystaniu In-
ternetu. Uczniowie z naszej placówki 
mogą współpracować z rówieśnikami 
z całej Europy. Program zgromadził 
już niemal 400 tysięcy nauczycieli ze 
160 tysięcy szkół, którzy łącznie pra-
cują przy ponad 50 tysiącach różno-
rodnych projektów rocznie. Tematy-
ka projektów odnosi się do podsta-
wy programowej oraz zainteresowań 
uczniów. Podczas realizacji projek-
tów uczniowie doskonalą znajomość 
języków obcych, poznają kulturę in-
nych krajów, odnajdują swoje miej-
sce w zjednoczonej Europie. Uczą 
się, jak zaistnieć w kulturze global-
nej, jednocześnie nie tracąc własnej 
tożsamości, promując swój kraj i jego 
dorobek kulturowy. Tematyka projek-
tów, czas ich realizacji zależą od po-
trzeb oraz kreatywności nauczycieli i 
uczniów. Program zapewnia nauczy-
cielom oraz uczniom pomoc i narzę-
dzia internetowe potrzebne podczas 

poszukiwania partnera i realizacji 
projektów. Zachęca do korzystania i 
poznawania najnowszych osiągnięć 
techniki, realizując w ten sposób swój 
podstawowy cel - rozwijanie kompe-
tencji technicznych, językowych oraz 
interkulturowych w naturalny i niewy-
muszony sposób – co jest niezbęd-
ne podczas wirtualnej komunikacji z 
obcojęzycznym partnerem. Nauczy-
ciele i uczniowie wykorzystują Inter-
net jako codzienne narzędzie pracy, 
wymieniając informacje i materiały 
dydaktyczne.

WARSZTATY JĘZYKOWE 
„TŁUMACZ W TARAPATACH”

Uczniowie klasy innowacyjnej z 
zakresu języka angielskiego i nie-
mieckiego wraz z opiekunami wzię-
li udział 23 stycznia w warsztatach 
językowych „Tłumacz w tarapatach” 
na Wydziale Neofi lologii Uniwersyte-
tu im. Adama Mickiewicza w Pozna-
niu. Warsztaty prowadzili prof. UAM 
dr hab. Beate Sommerfeld i dr Krzysz-
tof Mausch. Zajęcia zostały podzielo-
ne na trzy części. W pierwszej części 
prelegentka przeprowadziła wywiad 
z dr Mauschem, zadając mu pyta-
nia dotyczące trudnych i kłopotliwych 

sytuacji w pracy tłumacza. W drugiej 
części uczestnicy warsztatów mie-
li okazję posłuchać oraz zobaczyć 
kilka scenek, w których prowadzący 
wcielili się w role kłopotliwego mów-
cy i tłumacza, który musiał poradzić 
sobie z różnymi niełatwymi proble-
mami w tłumaczeniu. W trzeciej czę-
ści słuchacze mogli sami wcielić się 
w rolę tłumacza i przełożyć z języ-
ka niemieckiego na język polski po-
szczególne wypowiedzi prowadzą-
cej. Podczas warsztatów uczniowie 
dowiedzieli się, że w pracy tłumacza 
nie wystarczy doskonale władać języ-
kiem obcym, ale trzeba znać oraz ro-
zumieć realia socjokulturowe danego 
kraju, które odgrywają niezwykle waż-
ną rolę w pracy translatora. 

MUZYCZNY KOGEL - 
MOGEL „VIVA CARNIVAL”
Muzyczny Kogel- Mogel pt. „Viva 

carnival” odbył się 23 stycznia na 

scenie stołówki szkolnej. Był to ko-
lejny pokaz z cyklu spotkania z kul-
turą. Uczniom zaprezentowano, ja-
kie formy tańca towarzyskiego istnia-
ły na przestrzeni wieków. Nie był to 
zwyczajny pokaz, lecz swoisty „we-
hikuł czasu”. Widzowie podziwia-
li eleganckiego walca, pełne emo-
cji tango, fokstrota oraz energiczne 
tańce latynoamerykańskie – sam-
bę, cha-chę i rumbę. Była też nauka 
tańca oraz wspólny taniec nowocze-
sny z udziałem całej widowni. Or-
ganizatorem koncertów jest Leszek 
Wawrzynowicz.

KONCERT KOLĘD
W kościele garnizonowym pw. św. 

Jana Dukli odbył się niedzielę 29 
stycznia o godz. 10. wspólny koncert 
Zespołu Wokalnego Gimnazjum nr 1 z 
chórem Moniuszko, dziećmi ze Szko-
ły Podstawowej w Manieczkach oraz 
przedszkola „Słoneczna Gromada”. 

Nasi uczniowie zaprezentowali kil-
ka kolęd i pastorałek bożonarodze-
niowych. Razem z chórem i dziećmi 
śpiewali kolędy, w ten sposób uświet-
niając niedzielną mszę świętą na za-
kończenie okresu kolędowego.

V MIĘDZYSZKOLNY 
KONKURS “KRÓL CZYNU”

Po raz piąty Towarzystwo im. ks. 
Piotra Wawrzyniaka w Śremie zorga-
nizowało konkurs dla gimnazjalistów 
pod nazwą „Król Czynu”. Odbył się 27 
stycznia. Wzięli w nim udział ucznio-
wie z 10 szkół gimnazjalnych, a naszą 
placówkę reprezentowały Hanna Pia-
secka i Olga Ochocka z kl. II a. Dziew-
czyny świetnie spisały się w półfi nale 
(pisemny test). Hania zajęła V miej-
sce i awansowała do fi nału, a Oldze 
zabrakło 1 punku do awansu i zajęła 
VI miejsce. Ostatecznie Hania w fi na-
le zajęła wysokie 3. miejsce, a nasza 
szkoła jak zwykle miała swego przed-
stawiciela w ścisłej piątce fi nalistów. 
Gratulujemy dziewczynom i życzymy 
sukcesów w kolejnej edycji!

Michalina Kaczmarek 

Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów w Śremie

Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Śremie
DZIEŃ BABCI I DZIADKA
Uczniowie klasy pierwszej przed-

stawili piękną inscenizację przygoto-
waną z okazji Dnia Babci i Dziadka. 
W dniu 20 stycznia wspaniała publicz-
ność podziwiała i gromko oklaskiwała 
swoje ukochane wnuki, które pięknie 
recytowały wiersze i radośnie śpiewa-
ły piosenki. Dziadkowie zostali obda-
rowani upominkami oraz ugoszczeni 
słodkim poczęstunkiem przygotowa-
nym przez mamy. 

KONKURS PLASTYCZNY 
„PANI ZIMA”

Uczniowie klas drugich wzięli udział 
w dniu 26 stycznia w konkursie pla-
stycznym pt. „Pani Zima”. Tym razem 
tradycyjne techniki, takie jak kredki 

czy farby, zastąpił komputer. Ucznio-
wie oprócz pomysłowości musieli wy-
kazać się również dobrą znajomością 
programu Paint. Pierwsze miejsce za-
jęła Daria Walczak z klasy 2c, drugie 
miejsce zajęła Zuzanna Beszterda z 
klasy 2a , a trzecie ex aequo zajęli 
Julia Piotrowska z kl.2b i Michał Miel-
carek z kl.2c.

MIĘDZYSZKOLNY 
KONKURS „KRÓL CZYNU” 
V Międzyszkolny Konkursu „Król 

Czynu”, poświęcony życiu i działalno-
ści ks. Piotra Wawrzyniaka odbył się 
27 stycznia br. Organizatorem było 
Towarzystwo im. Ks. Piotra Wawrzy-
niaka w Śremie we współpracy z Ze-
społem Szkoły Podstawowej i Gimna-

zjum w Śremie, Urzędem Miejskim w 
Śremie, Spółdzielczym Bankiem Lu-
dowym im. Ks. P. Wawrzyniaka, Pa-
rafi ą NMP Wniebowziętej w Śremie 
oraz Śremskim Ośrodkiem Kultury. 
Finaliści wykazali się dużą wiedzą, 
a rywalizacja o zwycięstwo trwała do 
końca. Pierwsze miejsce zajęła Ma-
rietta Milas z Mogilna. 

WYCIECZKA EDUKACYJNA 
DO SCHRONISKA 

DLA BEZDOMNYCH 
ZWIERZĄT W GAJU

Uczniowie klas Ia, IIIa i IVa z Zespo-
łu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum 

w Śremie razem ze swoimi opiekun-
kami udali się w piątek 27 stycznia 
na wycieczkę edukacyjną do Schro-
niska dla Bezdomnych Zwierząt w 
Gaju. Oczywiście, nie pojechali z pu-
stymi rękoma. Zabrali ze sobą karmę 
dla psów i kotów zebraną przez całą 
społeczność szkolną. Na miejscu, w 
Centrum Edukacji „Na cztery łapy”, 
powitał wszystkich Grzegorz Kałuż-
ny z Fundacji Doktor Lucy w towa-
rzystwie adoptowanej ze schroniska 
suczki o pięknym imieniu Mercedes. 
Podczas prelekcji krótko przedstawił 
dzieciom historię Schroniska w Gaju 
oraz opowiedział o jego obecnej dzia-
łalności i wyposażeniu.

Uczniowie dowiedzieli się rów-
nież, jak postępować w kontaktach 
z obcymi psami i jak najlepiej opie-
kować się własnymi czworonożnymi 

przyjaciółmi. Pobyt w Schronisku dla 
Bezdomnych Zwierząt w Gaju okazał 
się dla uczniów Zespołu Szkół Pod-
stawowej i Gimnazjum w Śremie nie-
zwykle pouczający i wzruszający. Z 
pewnością jeszcze tam wrócą…

K. Buk 

W marcu zapraszamy na
DRZWI OTWARTE 

Odbędą się one 10 marca br, a 
rozpoczną się o godzinie 16:00. 
Zajęcia dla przyszłych pierwszokla-
sistów w środy od 16:00 do 17:30

- 8 marca - zajęcia przyrodnicze
- 15 marca - zajęcia artystyczne
- 22 marca - zajęcia kulinarne
- 29 marca - język angielski
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Dzięki bogatemu zaopatrze-
niu w produkty spożyw-

cze uczniowie klasy czwartej 
podczas lekcji przyrody zro-
bili własnoręcznie kolorowe, 
smakowite i pełnowartościo-
we kanapki. Okazało się, że 
nie tylko są samodzielni i wy-
konanie posiłku to dla nich nie 
problem, ale jeszcze udowod-
nili jak są świetnie zorganizo-
wani i odpowiedzialni. Każda 
grupa zadbała o produkty na 
urozmaicone kanapki, nie-
którzy serwowali dodatkowo 

wymyślne i smaczne sa-
łatki czy mamine galaretki. 
Całość podana estetycznie 
i apetycznie na obrusikach, 
talerzykach, serwetkach, 
ozdobiona kwiatami i świe-
czuszkami. Zapach jak z 
najlepszej restauracji rozno-
sił się długo po lekcji przyro-
dy i wabił głodnych i ciekaw-
skich. BRAWO, gastronomia 
w gminie ma się dobrze i nie 
upadnie z takim narybkiem. 
Smaczne śniadanko odbyło 
się 27 stycznia br.

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

Zgodnie z tradycją karnawałową 
odbyły się w szkole baliki karna-

wałowe. Zarówno przedszkolacy jak 
i uczniowie klas I-III SP tryskali hu-
morem. Przeistoczenie się w postać 
wybraną z bajki lub marzeń dało dzie-
ciom wiele satysfakcji.

WALENTYNKI
Walentynki na stałe wpisały się w 

działania Samorządu Uczniowskie-
go. 14 lutego 2017 r. serduszka z ży-
czeniami i słodkimi upominkami trafi ły 
do przedszkolaków. Poza tym poczta 
walentynkowa działała sprawnie, roz-
nosząc życzenia do szczęśliwców. A 
na koniec tańce przy piosenkach dla 
zakochanych.

KONKURS
20 lutego 2017 r. uczestniczyliśmy 

w łamańcach językowych w Szkole 
Podstawowej Nr 1 w Gminnym Kon-
kursie Ortografi cznym. Naszą szkołę 
reprezentowali: Damian, Łucja, Julia i 

Michał. Ponieważ teksty dyktand były 
bardzo trudne, należą się pochwały 
uczniom za zaangażowanie.

IGRZYSKA
21 lutego 2017 r. rozgrywał się u 

nas kolejny etap  Igrzysk Szkół Mło-
dzieży Wiejskiej. Tym razem gim-
nazjaliści z Dąbrowy, Nochowa i 
Zbrudzewa wykorzystali swój talent 

siatkarski. Nasze dziewczęta zajęły 
pierwsze miejsce, natomiast chłopcy 
zadowolili się trzecią pozycją.

NA OLIMPIE

A piąta klasa zaskoczyła nas bie-
siadą na Olimpie. Uczniowie stali się 
bogami oraz boginkami i prezentowali 
perypetie wybranych postaci z mitolo-
gii greckiej. Raczyli się przy tym nek-
tarem (słodkim napojem) i ambrozją 
(słodkimi ciasteczkami).

PRZEDSZKOLACY

W naszym Zespole prężnie funkcjo-
nuje integracyjny oddział przedszkol-
ny. Dzieci z niepełnosprawnością 

doskonalą zdolności manualne, logo-
pedyczne i sprawność fi zyczną pod-
czas dodatkowych zajęć rewalidacyj-
nych, które prowadzi wykwalifi kowa-
na kadra pedagogiczna.

BEZPIECZNA+
W styczniu zakończyliśmy cztero-

miesięczną realizację projektu „Bez-
pieczna+” pod hasłem „W Zbru-
dzewie nudą nie wieje”. Uczniowie 
szkoły podstawowej spotykali się na 

popołudniowych zajęciach i rozwijali 
umiejętności w kołach: „Legomania-
ka”, „Małego Kucharza”, „Małego Pla-
styka” i „Mistrza Gier Planszowych”.

KOŁO SPORTOWE
Teraz nastał czas sportowców. 

Działa koło sportowe dla uczniów 
szkoły podstawowej i koło sportowe 
dla gimnazjalistów. A wszystko w ra-
mach projektu „Szkolny Klub Spor-
towy 2017”.

Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zbrudzewie

Dzień Babci i Dziadka 
w klasie IIa 
26 stycznia 2017 roku 

w klasie IIa odbył 
się Dzień Babci i Dziad-
ka. Dzieci recytowały 
wiersze, inscenizowa-
ły teksty bajek. Śpiewa-
ły piosenki oraz zapre-
zentowały taniec dysko-
tekowy. Na zakończenie 
wszystkie babcie i dziad-
kowie otrzymali własno-
ręcznie zrobione przez 
wnuczęta prezenty.

Śniadanko klasy IV
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NIĆ ŻYCIA
Uczniowie klas V brali udział 20 

stycznia w przedstawieniu przygoto-
wanym przez Teatr MplusM  z Pozna-
nia pt.” Nić życia- czyli mity greckie 
splątane w kłębku”. Sztuka teatralna 
stała się świetnym sposobem na przy-
pomnienie i utrwalenie  mitów staro-
żytnych Greków.

PIĘKNIE CZYTAŁA
23 stycznia odbył się w Szkole 

Podstawowej nr 1 Gminny Konkurs 
Pięknego Czytania. Naszą szkołę 
reprezentowała  uczennica klasy Vd 
Maria Stefaniak, która zajęła trzecie 
miejsce.

WIERSZE ZNANE I LUBIANE
Szkolny Konkurs Recytatorski klas 

III pt. „Wiersze znane i lubiane” odbył 
się 24 stycznia. Wzięło w nim udział 
18 uczestników, po trzech reprezen-
tantów z każdej klasy. Wszyscy recy-
tatorzy pięknie zaprezentowali się na 
scenie. Równorzędnie z konkursem 

recytatorskim odbył się konkurs pla-
styczny, którego tematem były ilustra-
cje do wybranego wiersza. Wykonane 
prace ozdobiły scenę w holu szkoły. 

KINDERSZTUBA - 
STARANNE WYCHOWANIE

Międzygminny Konkurs  „Kindersz-
tuba- staranne wychowanie” organi-
zowany przez szkołę w Nochowie, 
przebiegał w trzech kategoriach wie-
kowych i podzielony został na dwa 
etapy. Ogromnie cieszymy się z suk-
cesu naszych uczniów, którzy oka-
zali się bezkonkurencyjni  i zajęli 

pierwsze miejsca w swoich katego-
riach wiekowych. Konkurs odbył się 
24 stycznia.

SZKOLNY KONKURS 
RECYTATORSKI

Szkolny Konkurs Recytatorski zor-
ganizowano 26 stycznia br. Wzięło w 
nim udział 29 uczniów z klas IV, V i VI. 
Pierwsze miejsce zajął  Leon Waw-
rzynowicz z klasy IV b, druga była Kla-
ra  Paterczyk  z klasy  IV b, a trzecia 
Amelia Jankowiak z klasy V b. Jury 
przyznało również dwa wyróżnienia: 
dla Olgi Wróbel z klasy VI d i Maksy-
miliana Bartza z klasy Vc .

SPOTKANIE Z POLICJANTEM

W naszej szkole 25 stycznia br. 
miało miejsce spotkanie dotyczące 
profi laktyki przemocy. Udział w nim 
wzięły klasy: V d, VI c i VI d, a prele-
gentem był policjant Krzysztof Toma-
szewski. Dzieci uzyskały ważne infor-
macje na temat przemocy, cyberprze-
mocy, wandalizmu oraz odpowiedzial-
ności karnej.

TURNIEJ SZACHOWY
Dnia 28 stycznia br. odbył się w 

SP nr 6 tradycyjny Turniej Szacho-
wy o Puchar Rady Rodziców. Turniej 

- rozgrywany w otwartej formule - 
zgromadził 18 uczestników, wśród 
których byli zarówno bardzo młodzi 
początkujący szachiści, jak i doświad-
czeni klubowi gracze. Puchar prze-
chodni dla zwycięzcy oraz nagrody 
rzeczowe ufundowała Rada Rodzi-
ców przy SP 6, zawody sędziował pan 
Adam Mrozek. Zapraszamy za rok!

PASOWANIE 
NA CZYTELNIKA

W pierwszym tygodniu po feriach 
zimowych, uczniowie klas pierwszych 
zostali przyjęci do grona czytelników 
biblioteki szkolnej. 16 lutego pierw-
szoklasiści wzięli udział w uroczy-
stości, podczas której poznali zasady 

korzystania z wypożyczalni i czytelni 
oraz rodzaje gromadzonych zbiorów. 
Dzieci zadawały wiele pytań, aktyw-
nie też uczestniczyły w przygotowa-
nych zabawach i rozwiązywały za-
gadki. Wszyscy złożyli przyrzecze-
nie, że staną się wiernymi czytelnika-
mi i od dziś będą sumiennie ćwiczyć 
umiejętność czytania, w czym mają 
pomóc wypożyczone bajki, baśnie, 
opowiadania oraz wierszyki.

JESTEM TU NOWY
Uczniowie Szóstki wzięli udział w 

spektaklu pt. „Jestem tu nowy” przy-
gotowanym przez Teatr Edukacji i 
Profi laktyki Maska z Krakowa, któ-
ry odbył się w Bibliotece Publicznej 
w Śremie. Przedstawienie porusza-
ło wiele ważnych tematów, takich 
jak:  tolerancja, trudności z akcepta-
cją grupy rówieśniczej i radzenie so-
bie z przemocą. Zaprezentowano je  
w humorystyczny sposób, co ułatwiło 
ich odbiór. Wspaniała zabawa i dobra 
lekcja wychowawcza!

Agata Kociucka 

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Braci Barskich w Śremie

Szkoła Podstawowa nr 4 im. M. Konopnickiej w Śremie
WALENTYNKI 2017

Dnia 14 lutego,  Samo-
rząd Uczniowski zorganizo-
wał szkolne obchody święta 
zakochanych. 

Z tej właśnie okazji wszyscy 
uczniowie mogli przesłać sobie  
słowa sympatii dzięki specjal-
nie przygotowanej poczcie wa-
lentynkowej. Jednak największą 
przyjemność sprawiły naszym 
uczniom pyszne ciastka, które 
SU sprzedawał podczas przerw. 
Niejednemu osłodziły one dzień 
w szkole. Obchody popularnych 

Walentynek zakończyliśmy do-
piero pod koniec tygodnia pod-
czas dyskoteki szkolnej. Wszy-
scy uczniowie, przebrali się w ko-
lorowe stroje i bawili się w rytm 
romantycznej muzyki. Najwięcej 
emocji sprawiły walentynkowe 
zabawy oraz  wybór króla i kró-
lowej balu.

PROJEKT ETWINNING
W lutym rozpoczęliśmy ko-

lejny projekt unijny eTwin-
ning pt „Our Multicultural 
Newspaper”. 

Nasi uczniowie będą współ-
pracować z takimi krajami jak 
Hiszpania, Turcja, Ukraina, Ru-
munia czy Czechy. Podczas pro-
jektu wspólnie tworzyć będziemy 
międzykulturową gazetkę, gdzie 
znajdą się ciekawostki kulturowe, 
tradycje  oraz życie codzienne 
naszych uczniów. Podjęta współ-
praca opiera się przede wszyst-
kim na kontakcie z innymi kraja-
mi, dzięki czemu nasi uczniowie 
używają języka angielskiego w 
codziennych sytuacjach. Już nie-
długo przedstawimy Wam owoce 
naszej pracy.

Nasi uczniowie rozpoczęli na-
ukę języka hiszpańskiego, w ra-
mach dodatkowych zajęć, które 
odbywają się po lekcjach. Jest 
to doskonała okazja, aby poznać 
nowy język oraz kulturę tego kra-
ju. Jednak największą przyjem-
ność sprawiają nam zabawy takie 
jak rozbijanie popularnej piñaty 
czy próbowanie tradycyjnych po-
traw hiszpańskich. Już niedługo 
będziemy mieli okazję przebrać 
się w tradycyjne stroje i nauczyć 
się niesamowitego tańca, jakim 
jest fl amenco.

Agnieszka Gruchalska 

CO BĘDZIE?
W lutym i marcu realizowane będą zajęcia przy-• 
rodnicze adresowane dla dzieci w wieku przed-
szkolnym, pod tytułem „Młody badacz przyro-
dy”. Podczas tych zajęć, przedszkolaki z najstar-
szych grup będą miały okazję zwiedzić pracow-
nię przyrodniczą, zobaczą w jaki sposób bada 
się zjawiska przyrodnicze oraz jakich pomocy 
naukowych używa nauczyciel na lekcjach przyro-
dy. Dzieci będą uczestniczyły w pokazie doświad-
czeń i eksperymentów oraz wezmą udział zaba-
wach badawczych.
22 lutego odbędzie się balik brytyjski dla klas • 
III. W programie, tańce, piosenki, gry, zabawy oraz 
wybór króla i królowej balu.
3 marca odbędą się w naszej szkole ,,Drzwi • 
otwarte”. Podczas tego dnia przyszli pierwszo-
klasiści będą mogli skorzystać z przygotowanych 
dla nich atrakcji, takich jak: warsztaty plastyczne, 
zajęcia ruchowe, komputerowe oraz ciekawe za-
jęcia prowadzone w języku angielskim. Specjal-
nie na tę okazje został przygotowany występ ar-
tystyczny pt. „Miłością i tańcem”. Rodzice będą 
mogli skorzystać z porad specjalistów (m.in: psy-
chologa, pedagoga, logopedy i higienistki), a tak-
że poznać przyszłe wychowawczynie swoich pod-
opiecznych. Każde dziecko będzie mogło poma-
lować sobie twarz i na pewno wyjdzie ze szkoły z 
uśmiechniętą buzią.
21 marca z okazji Pierwszego Dnia Wiosny • 
dzieci z klas I-III wezmą udział w konkursie 
„ZIELONO MI...”. Będą to wiosenne popisy wier-
szy i tańca.
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W  lutym obchodzony jest Światowy 
Dzień Kota. Tradycja tego świę-

ta nawiązuje do starożytnego Rzymu, 
gdzie miłośnicy kotów spotykali się 17 
lutego, aby oddać cześć tym zwierzę-
tom zamieszkującym Koloseum. 

W naszej szkolnej bibliotece uczciliśmy 
ten dzień organizując cykl imprez  zwią-
zanych z tym świętem. Wolontariusze 

biblioteczni z pomocą pani bibliotekarki 
przygotowali gazetkę z informacjami i cie-
kawostkami o kotach. W wypożyczalni zor-
ganizowano wystawę książek „Koty, kotki i 
kocury”. Ponadto przez cały tydzień w biblio-
tece odbywały się dla wszystkich miłośni-
ków „lwów kanapowych” spotkania z książ-
ką. Uczniowie z klas 1 i 2 oraz dzieci z od-
działu przedszkolnego słuchały czytanego 

przez panią bibliotekarkę opowiadania Re-
naty Piątkowskiej „Aksamitka” i „Maczek”. 
Po czytaniu dzieci samodzielnie wykonywa-
ły portrety kotów. Wykorzystywały do tego 
celu gazety. Powstałe w ten sposób prace 
zachwycają swoją urodą i pomysłowością 
ich twórców. Wszystkie kocie portrety we-
zmą udział w konkursie na najładniejszego 
i najbardziej oryginalnego kota „gazeciaka”.

Trzecioklasiści odwiedzający w tych 
dniach bibliotekę wcielili się w rolę ilustra-
torów książki o kocie. Każda klasa wyko-
nywała ilustracje do wybranych fragmen-
tów opowiadania. Mali ilustratorzy dosko-
nale poradzili sobie z zadaniem. Wszyscy 
udowodnili, ze potrafi ą czytać ze zrozumie-
niem, a ilustracje świadczą o ich wielkim 
zaangażowaniu i niesamowitej wyobraźni. 
Efektem wspólnej pracy wszystkich uczniów 
klas trzecich jest przepiękna, niepowtarzal-
na i wyjątkowa książka ze zbiorem opowia-
dań o kocie Piotrku.   

Wszyscy uczestnicy „kocich” spotkań 
w bibliotece doskonale się bawili i zapo-
wiedzieli, że z radością przybędą na ob-
chody dnia psa - najlepszego przyjaciela 
człowieka.

ZADANIE NA MARZEC
Biblioteka szkolna zaprasza na spo-

tkania z książką pod hasłem: BAJKO-
WY MARZEC W BIBLIOTECE. Będzie-
my głośno czytać polskie bajki i baśnie 
oraz wykonywać do nich ilustracje. 
Wspólnie z uczniami z klas 1-3 stworzy-
my Encyklopedię bohaterów bajek.

Szkoła Podstawowa nr 1 im. M. Kopernika w Śremie
Warsztaty/szkolenia dla nauczycieli 

i osób zainteresowanych
podczas trwania XVIII Targów Edukacyjnych

w dniu 17.03.2017 r.
1. ,,Aby język giętki powiedział wszystko”. Kształtowanie 

świadomości językowej uczniów – szkolenie
godz. 11:00, sala 22 (ilość miejsc 25)• 

2. W kręgu muzyki – warsztat muzyczny 
z elementami tańca kreatywnego

 godz. 11:15, sala 33 (ilość miejsc 20)• 
Jak przygotować się do warsztatu?
Podczas warsztatu tańczymy w wygodnym, niekrępującym 
swobodnych ruchów stroju, w obuwiu sportowym, baletkach 
lub skarpetkach. 

3. „Edukacja antydyskryminacyjna” 
– warsztaty o tolerancji

godz. 13.00, sala 22 (ilość miejsc 30)• 

4. ,,Równowaga – słowo klucz w aspekcie wypalenia 
zawodowego. Jak rozpoznać symptomy i zapobiec 
wypaleniu zawodowemu?” - warsztat

godz. 13:00, sala 206• 

5. Spotkanie z przedstawicielem Wydawnictwa WSiP 
(dla n-li uczących przedmiotów: historia, przyroda, 
biologia, geografi a nt. wyboru podręczników i podstawy 
programowej na rok szkolny 2016/2017)

godz. 11:15, sala 206• 

Prosimy o przesłanie zgłoszeń zawierających 
imię i nazwisko uczestnika na adres:

sp1srem@poczta.fm
Ilość miejsc ograniczona!

Światowy Dzień Kota 
w bibliotece szkolnej
„Kot nauczył mnie, że najlepsze, co można ofi arować bliskim, to swój czas”

(Joanne Liu)

Mistrzowie Ortografi i  
w gminie Śrem. 
Klasy IV: 
Pierwsze miejsce: 
Bartosz Piaskowy SP 6; 
drugie miejsce miejsce: 
Klara Paterczyk SP 6; 
trzecie miejsce: 
Michalina Kasperska SP 6. 
Wyróżnienie: 
Jakub Wiatr SP 4
Klasy V-VI: 
Pierwsze miejsce: 
Jan Abram ZSPiG Nochowo; 
drugie miejsce: 
Julia Pilarska SP1; 
trzecie miejsce: 
Zuzanna Michalska SP1. 
Wyróżnienie: 
Daniella Rajch SP Pysząca

Pierwsze  
miejsce dla 
Szkolnego 
Zespołu 
Wokalnego 
Cantando 
podczas VII 
Powiatowego 
Przeglądu 
Piosenki 
Romantycznej

Drugie miejsce  
w Powiatowych 
Igrzyskach w 
Piłce Ręcznej 
dla uczniów 
z Jedynki 
Kopernika. 
Zabawa była 
świetna. 
Gratulacje dla 
sportowców!
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Dzień Myśli Braterskiej
Dzień Myśli Braterskiej to 

święto przyjaźni obchodzo-
ne w dniu 22 lutego każdego 
roku przez harcerzy i skautów 
na całym świecie. I uświada-
mia skautom, jak jest ich wielu 
i że wszyscy są dla siebie brać-
mi niezależnie od koloru skó-
ry, narodowości, czy wieku. W 
dniu 27 lutego 2017 r. zuchy z 
Hufca Śrem zbiorą się w Klu-
bie Relax. Każda gromada wy-
kona swój znak. Wspólnie za-
prezentujemy ulubione pląsy 
oraz piosenki zuchów. Będzie 
to dla nas nowe doświadcze-
nie zuchowe i doskonała oka-
zja do wzajemnej wymiany ży-
czeń z okazji tego dnia.

Dogoterapia 
pomaga dzieciom 

w rozumieniu świata
Pies może być nie tylko przy-

jacielem, ale również doskona-
łym pomocnikiem nauczyciela. 
Dzięki jego obecności dziecko 
łatwiej i szybciej przyswaja wie-
dzę, chętniej podejmuje różne 
działania, uczy się odpowie-
dzialności i łatwiej nawiązuje 
kontakty z rówieśnikami. Edu-
kacja z udziałem psa jest dzia-
łaniem ukierunkowanym na po-
lepszenie funkcji poznawczych 
dzieci. Skupia się na wspoma-
ganiu dzieci z trudnościami w 
nauce przekazaniu umiejęt-
ności prawidłowej opieki na 
psem oraz reakcji na agre-
sywne zachowania zwierząt, 

przeciwdziałaniu przemocy wo-
bec zwierząt, przełamywaniu 
lęku dzieci przed zwierzętami. 
Do dzieci w Przedszkolu „Sło-
neczna Gromada” przyjeżdżają 
wyszkolone pieski, które wabią 
się Dama i Sophia. Zwierzęta 
są pod czujnym okiem swojej 
opiekunki pani Ewy Klupczyń-
skiej - wykwalifi kowanego tre-
nera dogoterapii z Bursztyno-
wego Zwierzyńca w Mórce. W 
podziękowaniu za spotkanie 
dzieci obdarzają pieski suchą 
karmą. W zeszłym roku w wa-
kacje przyjechał do nas także 
osiołek o wdzięcznym imieniu 
Bazylia. 

„Na dworze króla 
Lechosława Śmiałego” 

- balik karnawałowy
W dniu 15 lutego w na-

szym przedszkolu odbył się 
bal karnawałowy pod hasłem 
„Na dworze króla Lechosława 
Śmiałego”. Bal rozpoczął się 
fanfarami podczas, których do 
sali balowej wszedł król Lecho-
sław Śmiały. Wszystkie dzieci 
pięknie mu się pokłoniły wyko-
nując taneczne kroki do muzy-
ki dworskiej. Po powitaniu na-
stąpiła wspólna zabawa. Król 

bawił się razem z dziećmi, 
proponując im różnorodne za-
bawy i konkursy. Dodać nale-
ży, że przedszkole na ten czas 
zostało specjalne udekorowa-
ne. Sala Smerfów przeistoczy-
ła się w komnatę królewską. 
Nie zabrakło też prawdziwej 
armaty, herbów królewskich, 

a także rycerza i damy dworu. 
Na pamiątkę tych cudownych 
chwil wykonaliśmy dużo zdjęć. 
Wszystkie umieścimy w naszej 
przedszkolnej kronice .

Ptaki w naszym 
ogrodzie

Dzieci z Przedszkola nr 2 
„Słoneczna Gromada” wiedzą, 
że zimą ptakom należy poma-
gać, bo wiosną odwzajemnią 
nam swoim pięknym śpiewem. 
Dzięki wnikliwej obserwacji pta-
ków odwiedzających nasze 
ptasie stołówki dzieci rozpo-
znały i nazwały kilkanaście z 
nich i zawiesiły ich duże zdjęcia 
na drzewach. Teraz podczas 
zabaw w ogrodzie będą je oglą-
dać, nazywać i porównywać. W 
ten sposób poznają i wzbogacą 
swoją wiedzę na temat ptaków 

w najbliższym środowisku przy-
rodniczym. To również wspa-
niała lekcja przyrody dla rodzi-
ców i wszystkich odwiedzają-
cych nasze przedszkole.

Zaczarowany świat 
wierszy

 W dniu 2 marca odbędzie 
się II Recytatorski Przegląd 
Przedszkolaków z cyklu od-
krywamy talenty. Wierszowa-
nie ma na celu propagowanie 
literatury dziecięcej, rozwijanie 
czytelnictwa oraz doskonalenie 
umiejętności recytatorskich. 
Wiersze będzie można recyto-
wać indywidualnie lub zespoło-
wo. Mamy nadzieję, że dzieci 
w ten sposób poznają szerszy 
wachlarz utworów poetyckich i 
je polubią.

Powitanie wiosny 
- festiwal piosenki 

dziecięcej
Wiosna zbliża się dużymi 

krokami, co czują i o czym mó-
wią przedszkolaki w „Słonecz-
nej Gromadzie. W związku z 
tym zaplanowały powitać wio-
snę piosenką o tematyce przy-
rodniczej, ekologicznej i wio-
sennej, którą zaprezentują na 
Festiwalu Piosenki Dziecięcej 
21 marca. Dzieci ubiorą się w 
ten dzień w stroje w kolorach 
wiosny, z dziecięcym barwnym 
makijażem i w rytmie szybkich, 
wesołych piosenek będą wi-
tać ten radosny dzień nadej-
ścia wiosny.

PRZEDSZKOLE NR 2 „SŁONECZNA GROMADA” W ŚREMIE

  PRZEDSZKOLA

LUTY

FERIE U MAŁYCH 
PRZYRODNIKÓW

Zgodnie z wcześniej przygoto-
wanym harmonogramem ferii dzie-
ci uczęszczające w tym czasie do 
przedszkola mogły skorzystać z wie-
lu atrakcji przygotowanych przez na-
uczycielki. Ferie są czasem, gdzie 
dzieci z różnych grup wiekowych 
mogą się lepiej poznać, spędzić 
z sobą więcej czasu, współpraco-
wać, uczyć się od siebie wzajemnie. 
Wspólnie wykonywaliśmy prace pla-
styczne o tematyce zimowej. Dzie-
ci brały udział w grach matematycz-
nych, konstruowały gry planszowe. 

W sali gimnastycznej brały udział w 
zawodach sportowych. Przedszko-
laki poprzez doświadczenia prze-
prowadzane pod czujnym okiem na-
uczycielek były małymi odkrywcami. 
Odbywały się również zajęcia teatral-
ne oraz taneczne. Nie zabrakło też 
elementów kulinarnych - dzieci pie-
kły rogaliki.

BAL MALUSZKA
15 lutego odbył się Bal Maluszka 

dla dzieci uczęszczających na zajęcia 
adaptacyjne. Dzieci w pięknych stro-
jach, przy skocznej muzyce uczestni-
czyły w tańcach, zabawach i konkur-
sach. Zajęcia takie mają na celu inte-
grację dzieci i rodziców, poznanie na-
uczycieli i sal przedszkolnych.

DZIEŃ KOTA
17 lutego obchodziliśmy Dzień 

Kota. Dzieci w tym dniu miały moż-
liwość przebrania się za koty i kotki. 
Większość przyniosła swoje ukocha-
ne kotki-pluszowe zabawki, albumy, 
obrazki o kotkach itp. Dowiedzieliśmy 
się wiele ciekawostek o życiu naszych 
czworonożnych przyjaciół. 

DZIEŃ DINOZAURA
26 lutego będziemy obchodzić 

Dzień Dinozaura. W tym dniu będzie-
my wzbogacać naszą wiedzę o histo-
rii i życiu tych ciekawych stworzeń. 
Dla przedszkolaków przygotowuje-
my pokazy multimedialne, na których 
dzieci obejrzą fi lm o dinozaurach.

BAL PRZEDSZKOLAKÓW
Wszystkie przedszkolaki przygo-

towują się na Bal Karnawałowy w 
przedszkolu, który odbędzie się 28 

lutego. Tego dnia dzieci przebierają 
się za swoje ulubione postacie, będą 
czekały na nie pięknie przystrojone 
sale i słodki poczęstunek

MARZEC
Drzwi Otwarte 

w Małych Przyrodnikach 
w dniu 1 marca 

godz. 16.00-17.00. 
Zapraszamy wszystkich zaintere-

sowanych do naszego przedszkola, 
będzie można obejrzeć sale przed-
szkolne, porozmawiać z kadrą peda-
gogiczną i specjalistami takimi jak: 
pedagog, neurologopeda, surdope-
dagog, oligofrenopedagog.

Dzieci będą mogły uczestniczyć w 
zajęciach i zabawach przygotowa-
nych przez nauczycielki

Tego dnia odbędą się również w 
naszym przedszkolu kolejne zaję-
cia adaptacyjne, na które zapra-
szamy wszystkie dzieci poniżej 3 
roku, które w następnym roku szkol-
nym chcą uczęszczać do naszego 
przedszkola.

3 marca starsze grupy przedszkol-
ne po raz kolejny będą uczestniczy-
ły w zajęciach „Grafi ka Komputero-
wa” w Zespole Szkół Technicznych 
im. H. Cegielskiego. 

„Wiosenny spacer”- zachęcamy 
dzieci i rodziców do wzięcia udzia-
łu w wystawie fotografi i wiosennych, 
która odbędzie się na terenie nasze-
go przedszkola.

21 marca będziemy obchodzić 
„PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY”, dzieci 
przespacerują się ulicami osiedla Je-
ziorany, z muzyką i śpiewem niosąc 
„Marzannę”.

22 marca odbędzie się koncert mu-
zyczny pt: Wielkopolska – nasz re-
gion, nasza tradycja.

30 marca - odwiedzi nas okazjonal-
ny teatrzyk z przedstawieniem „Księ-
ga Baśni”.

Nasza pla-
cówka w lu-
tym 2017r. 
została na-
g r o d z o n a 
certyfikatem 
potwierdza-
jącym naj-
wyższą ja-
kość oferowanych usług edukacyj-
nych. Certyfi kat został wydany na 
podstawie pozytywnych opinii dzie-
ci i ich rodziców oraz jest potwier-
dzeniem uczestnictwa w programie 
„ZADOWOLONY KONSUMENT”.

PRZEDSZKOLE „MALI PRZYRODNICY”

ZAPROSZENIE DO PRZEDSZKOLA NR 2
„SŁONECZNA GROMADA”

DLA DZIECI 2,5 i 3 LETNICH
(rocznik 2014 i 2015)

NA SPOTKANIE ADAPTACYJNE

„WESOŁO, ZDROWO 
I NA SPORTOWO”
DNIA 9 marca 2017r. (CZWARTEK) O GODZ. 16:00

Przed spotkaniem prosimy o zgłoszenie uczestnictwa dziecka 
pod numerem telefonu 61 28 35 663 lub elektronicznie 

slonecznagromada@wp.pl
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FERIE ZIMOWE JUŻ ZA NAMI
Przedszkolaki z Jarzębinki, korzystając z zi-

mowej aury, miały możliwość uczestniczenia 
w wesołych zabawach na świeżym powietrzu. 
Dzieci brały także udział w kreatywnych zaba-
wach plastycznych i konstrukcyjnych z wykorzy-
staniem różnorodnych materiałów, zabawach i 
grach ruchowych oraz słuchały czytanych ba-
jek, które rozwijały ich wyobraźnię, kreatyw-
ność, pobudzały do działania i zdrowej rywaliza-
cji. Każdy dzień wypełniony był zajęciami o cha-
rakterze integracyjnym, twórczym oraz rozwi-
jającym komunikację w grupie i pozytywną sa-
moocenę. Dodatkową atrakcją była akademia 
fi lmowa przedszkolaka - spotkania fi lmowe przy 
nowej tablicy interaktywnej. Mamy nadzieję, że 

okres ferii był czasem dobrze wykorzystanym i 
obfi tującym w radosne przeżycia 

8 MARCA – DZIEŃ KOBIET 
8 marca to wyjątkowy dzień szczególnie dla 

wszystkich pań zarówno tych dużych jak i ma-
łych. Z tej okazji chłopcy z wszystkich grup przy-
gotują niespodzianki dla dziewczynek. Zwień-
czeniem tego wyjątkowego dnia będą uroczy-
stości, podczas których wszystkie kobiety na-
szego Przedszkola otrzymają serdeczne ży-
czenia i upominki. 

PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY 
„Marzanno, Marzanno Ty zimowa panno! Cie-

bie pożegnamy wiosnę przywitamy! - z tymi sło-
wami i Marzanną dzieci z Jarzębinki wyruszą na 
ulice miasta. Barwny korowód przedszkolaków 
z kolorowymi kwiatkami śpiewających wiosen-
ne piosenki okrąży przedszkole, by powrócić na 
plac przedszkolny i przepędzić panującą zimę. 
Aby tradycji stało się zadość, symbol zimy - ku-
kłę Marzannę wszystkie grupy uroczyście po-
żegnają głośnym okrzykiem: „Precz zimo zła, 
my chcemy wiosnę!” 

W ten symboliczny sposób chcemy pożegnać 
zimę a powitać wiosnę.

AKCJA „CAŁA POLSKA 
CZYTA DZIECIOM”

Nie do przecenienia jest rola, jaką w wy-
chowaniu i rozwoju człowieka i to już od 

najmłodszych lat, odgrywa kontakt z książką, 
rozwijając wrażliwość i wpływając na rozwój 
intelektualny młodego słuchacza i czytelnika. 
Nasze przedszkole, włączyło się do akcji „Cała 
Polska czyta dzieciom”. W jej ramach nauczy-
cielki we wszystkich grupach codziennie czy-
tają dzieciom bajki. Dzieci z grupy Muchomor-
ki, Biedronki , Krasnale pójdą do Biblioteki Pu-
blicznej na „Głośne czytanie”.

1 marca Motylki i Krasnale wybiorą się do bi-
blioteki na przedstawienie w wykonaniu aktorów 
Teatru Maska z Krakowa pt. „Dobre wychowa-
nie z nami zostanie”.

PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI 
TEATRALNEJ 

Zabawy teatralne to ważny element pra-
cy pedagogicznej przedszkola. Pozwalają 
one na połączenie wszystkich typów ekspre-
sji dziecięcej: plastycznej, słownej, muzycz-
nej i ruchowej. Dziecko w wieku przedszkol-
nym wykazuje naturalną potrzebę wyrażania 
się w różnych formach ekspresji, na przykład: 
w śpiewie, mowie, geście, ruchu. Zabawy te-
atr wywierają duży wpływ na postawy moralne 
dzieci, kształtują osobowość, rozładowują na-
gromadzone emocje oraz wyostrzają wszyst-
kie zmysły dziecka. Dzieci z wszystkich grup 
przygotowują się do zaprezentowania swo-
ich umiejętności teatralnych i recytatorsko-wo-
kalnych w oparciu o zasoby polskiej literatury 

dziecięcej na przedszkolnym Przeglądzie Twór-
czości Teatralnej.

30 marca przedszkolaki z grupy Krasnale wy-
stąpią w przedstawieniu teatralnym pt. „Czer-
wony Kapturek”. Będzie to dla dzieci prawdzi-
we wyzwanie, ponieważ dzieci będą mówić tyl-
ko w języku angielskim.

ZAPOWIEDZI
W marcu na nasze przedszkolaki czeka wie-

le atrakcji
W Dniu Kobiet grupę Krasnale odwiedzi pro-

fesjonalna wizażystka pani Marta Tomczyk, któ-
ra zaproponuje dziewczynkom piękny manicure 
oraz niesamowite malunki na twarzach.

Muchomorki złożą wizytę w aptece, gdzie 
dowiedzą się dlaczego dzieci nie mogą samo-
dzielnie zażywać lekarstw. Wiemy jak ważne 
jest dbanie o zdrowie, dlatego 9 marca w grupie 
Krasnale odbędą się warsztaty z dietetykiem 
panią Mikołajczak pt. „Piramida żywieniowa”. 

28 marca dzieci z grupy „Wiewiórki” repre-
zentować będą przedszkole podczas przeglą-
du organizowanego przez Przedszkole Nieza-
pominajka „Wyrażam siebie: mową, gestem i 
mimiką”.

We wszystkich grupach zostaną założone 
„Zielone ogródki”, w których dzieci samodziel-
nie posadzą rośliny. W ten sposób zapoznają 
się z warunkami niezbędnymi do rozwoju roślin, 
będą mogły obserwować, pielęgnować rośliny i 
wyciągać wnioski.

Misie oczekują na odwiedziny milusińskich 
zwierząt domowych, które przyjdą do przed-
szkola z rodzicami dzieci.

W dalszym ciągu kontynuowany będzie drugi 
projekt w ramach e-twinningu pt. „Szukanie za-
ginionej księgi”. W tym miesiącu układamy pio-
senkę dla psa detektywa „Pancho”, który poszu-
kuje zgubionego przedmiotu. Dzieci współpra-
cują z uczniami z Grecji oraz Hiszpanii.

Opracowanie: U. Tomczyk, G. Salona 

PRZEDSZKOLA  

PRZEDSZKOLE NR 3 „JARZĘBINKA” W ŚREMIE

PRZEDSZKOLE NR 7 im. „JANKA WĘDROWNICZKA” W ŚREMIE

„Wszystkich serdecznie do przedszkola zapraszamy,
bo wiele atrakcji dla dzieci tu mamy”

Przypominamy, że w naszym przedszkolu odbywają się zajęcia 
adaptacyjne „Roześmiane buziaki mają przyszłe przedszkolaki”. 
Zajęcia odbywają się w poniedziałki od godz.17.00 do godz.18.00
HARMONOGRAM SPOTKAŃ:

6 marca - „Drzwi Otwarte”• 
13 marca - „Raz, dwa, trzy ćwiczę ja - ćwicz i ty”• 
20 marca - „Wiosno, wiosenko zapukaj w nasze okienko”• 
27 marca - „Kolorowa wiosna - wiosna radosna”• 

ZAPRASZAMY!!!

„WĘDROWNICZEK TO PRZEDSZKOLE, KTÓRE DAJE SUKCES W SZKOLE. 
WIEDZĘ ŁATWO ZDOBYWAMY, BO CODZIENNIE CIEKAWE ZAJĘCIA, SPOTKANIA I ZABAWY MAMY.”

W miesiącu lutym przedszkolaki jak zwykle brały udział w kreatywnych i inspirujących zajęciach:

„Z literaturą i poezją codzienne spotkania,  
motywują dzieci do mowy i wyobraźni rozwijania.”

„Zajęcia plastyczne wszystkich inspirują,  
przedszkolaki chętnie wycinają  i malują …”

„Ruch i zabawa to jest bardzo ważna sprawa.”  „Zabawy matematyczne, gry, zagadki i łamigłówki  
to zadania dla mądrej główki.”
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„Paweł i Gaweł”
A. Fredry 

czyli „Sumsiedzi” po naszymu
wg Janki Kuźnickiej

i Gaweł w tyj samej miyszkali chocie.
Paweł na piyntrze, a Gaweł na dole,
Paweł „ecie pecie”, ciapciok, wszak znocie.
Gaweł najdziksze wyćwirzoł swawole.
Ciyngim z pukawkum lotoł cołki goły:
To kejter, to hazaj — miyndzy wyra, fl epy, 
Gunił, ucikoł, wystworzoł fi koły,
Strzyloł i trumbiuł co mioł w dudach epy.
Zeźluł sie Paweł, duży nie wytrzymum;
Złazi do Gawła i zaro lamynci,
Zmiłuj się Brachu, jo już zmiru ni mum,
Dyć  już do życio ni mum tero chynci. 
A na to Gaweł: – Idź w kieretyne mrukocie,
Na co mum chyntke, moge tetrać wew swojyj chocie.

Cóż było godać? Paweł rozeźluny,
Furgnuł pryntko du sie, zawdzioł bobe i kujuny.
Zaś raniutko Gaweł, wew wyrze se chrapie, 
A tu mu zez posoby, gisówa na kluk kapie.
Wyhycnuł zez betów i pyndzi na góre:
Stuk! puk! Dźwi zakluczune. Szpycnuł bez jape. Łe jery! 
Dycht sypialka Pawła w żyburze utunkano po giery.
A łun zgęziały z lolum cząmpie na kanapie.
– Co Ciulu tetrosz? – Pitleje se łapie!
– Ależ Psiajucho! Mi jak z giskany do wyra ciyngim kapie.
A na to Paweł: – Idź w kieretyne mrukocie, 
Na co mum chyntke, moge tetrać wew swojyj chocie.

Z tej oto bajdy morał taki macie:
Jak ty idziesz kómuś na nerwy, łyn mo rache na cie!

Abo barzy zwiyzłowato:
Ty dó koguś frechownie, łyn dygnie Ci za to.

Łe jery ! 
Wiaruchna!
I znowyk buła łokazja do 

chichrania. Szak! Nie!
Tero bydzie o żdziebko wiynk-
szych rojbrach. Znocie wiyr-
szyk „Paweł i Gaweł” Alek-
sandra Fredry? Ady cołko 
wiara gu zno! Fredro chy-
ba sie w grobie przewroco, 
tak mu wiyrsz przerobiajum. 
Sum wersje żydowskie, ślun-
skie, poznańskie abo jesz-
czy insze. Nie byde gorszo, 
nagrygolułam wersyje swo-
jum śrymskum. Czytejcie i się 
chichrejcie, a może naskrob-
cie Waszum wersje i zrobi-
my Konkurs wedle „Pawła i 
Gawła”?
Czymejcie się ciepło i byle 
do wiosny.

Waszo c. Janina  
co mo ździebko szplina.

HAZAJ
- zając

INKOS
- atrament

Rysunki Michała Bukowego
z „Małego Słowniczka Śremskiej Gwary” Ewy Nowak
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JABZA
- jabłka

KŁET
- kot

Inicjatorem i wykonawcą oznakowa-
nia jest Wielkopolska Organizacja 

Turystyczna, która realizuje projekt 
mający na celu popularyzację i zmianę 
oblicza Szlaku Piastowskiego.

Szlak Piastowski jest najstarszą tra-
są turystyczną w Polsce. Jego prze-
bieg łączy najważniejsze obiekty i 
miejsca związane z początkami pań-
stwa polskiego. W ostatnich latach 
wyznaczono nowe lokalizacje, które 
dotąd nie były objęte szlakiem. Aktu-
alnie Szlak Piastowski ma dwie tra-
sy: wschód-zachód (Lubiń – Włocła-
wek) oraz płnoc-południe (Wągrowiec 
– Kalisz), z punktem przecięcia tras w 
Gnieźnie. Dlatego właśnie na terenie 
gminy Śrem pojawiły się tablice zna-
kujące trasę od Lubinia do Poznania, 
gdzie znajdują się obiekty związane z 
historycznymi dziejami Polski.

Działania podejmowane w ramach 
projektu Szlak Piastowski obejmują 
zachowanie, ochronę, promowanie i 
rozwój Szlaku. Samorządy zlokalizo-
wane przy szlaku, czyli gminy Domi-
nowo, Pyzdry i Pobiedziska oraz mia-
sta Gniezno i Konin zostały partnera-
mi projektu i remontują oraz adaptu-
ją obiekty ruchu turystycznego. Po-
wstała interaktywna mapa Szlaku Pia-
stowskiego, aplikacja, questy, wydano 
mapy, ulotki i inne materiały drukowa-
ne, organizowane są rżnorodne wyda-
rzenia kulturalne i historyczne.

Szlak Piastowski - oznakowanie w Śremie
Jakiś czas temu przy śremskich drogach pojawiły się tablice z oznakowaniem Szlaku Piastowskiego. Znaki mają na celu przypomnieć 
mieszkańcom gminy Śrem, że przez naszą gminę przebiega szlak o cennych walorach kulturowych dla całej Polski.

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE WRAZ Z KALENDARIUM IMPREZ TEMATYCZNYCH ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE
www.szlakpiastowski.pl lub na „https://www.facebook.com/ZwiedzajSzlakPiastowski/?fref=ts”fanpage

„https://www.facebook.com/ZwiedzajSzlakPiastowski/?fref=ts” na FB.


