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Na ostatniej sesji rady Miejskiej 
mowa była o rozbudowie szko-
ły w Dąbrowie przy udziale środ-
ków pozyskanych z unijnych fun-
duszy. Na jakie inne cele aplikuje-
cie o środki?
– Jest to batalia do której przygoto-
wywaliśmy się od pół roku, chodzi 
o pozyskanie środków unijnych z 
dwóch źródeł, czyli z Wielkopolskie-
go Regionalnego Programu Opera-
cyjnego (WRPO) i z drugiego źró-
dła, czyli ze środków, których dys-
ponentem jest Metropolia Poznań. 
Efekty już są. 
Dwa miliony złotych ze środków 
WRPO zainwestowaliśmy w termo-
modernizację szkoły w Nochowie. 
Nasz wkład własny w tę inwestycję to 
15 procent. W ramach tej termomo-
dernizacji będzie ocieplenie wszyst-
kich elewacji, gruntownemu remon-
towi zostanie poddany dach szkoły, 
wymienione zostaną wszystkie okna, 
wszystkie drzwi wejściowe i cała in-
stalacja centralnego ogrzewania. 
Ponadto na dachu szkoły umiesz-
czone zostaną panele solarne, które 
znacząco wpłyną na pomniejszenie 
kosztów ogrzewania. Jednym sło-
wem, zastosujemy takie technologie, 
które pozwolą nam pozyskać dodat-
kową energię, a tym samy ograni-
czyć emisję dwutlenku węgla i szko-
dliwych pyłów do atmosfery.
Kolejny projekt, który będziemy re-
alizować, to rozbudowa szkoły 
podstawowej i gimnazjum w Dą-
browie. Nasz projekt, w rankingu 
50 projektów które zostały pozytyw-
nie zaopiniowane, znalazł się na 8 
miejscu. Środki, w kwocie 1,5 mln 
złotych również pochodzić będą z 
puli marszałkowskiej, czyli WRPO. 
Nasz wkład własny w tę inwesty-
cję to również tylko 15 procent ca-
łości projektu. Tu wybudowany zo-
stanie pawilon z czterema klasami 
i korytarzem, całe zaplecze sanitar-
ne oraz zakupione zostanie wypo-
sażenie tych klas. Oprócz tego dla 
szkoły w Dąbrowie pozyskaliśmy 
dotację unijną w kwocie prawie 
200 tys zł na tzw. miękkie projekty 
edukacyjne, które służyć będą sa-
mokształceniu kadry, dodatkowym 
zajęciom pozalekcyjnym z ucznia-
mi. Rozbudowa tejże szkoły gwa-
rantuje nam pomyślną perspektywę 
edukacyjną na długie lata. Decyzja 
o jej rozbudowie motywowana była 
dynamicznie rozwijającym się indy-
widualnym budownictwem miesz-
kaniowym w tym regionie, a ponad-
to obserwujemy rosnące zaintereso-
wanie rodziców spoza tego regionu, 
by umieścić swoje dzieci właśnie w 
tej szkole. Wyszliśmy naprzeciw tym 
oczekiwaniom.
Trzecia inwestycja, która również 
ma już za sobą formalne i meryto-
ryczne oceny, czekamy jedynie na 
ofi cjalną decyzję o przyznaniu środ-
ków, tym razem z Metropolii Poznań, 
dotyczyć będzie termomoderniza-
cji szkoły podstawowej nr 6 w Śre-
mie. Wartość tej inwestycji to 5 mln 
zł, z czego wartość dotacji to 3,7 mln 

zł. Tu w ramach termomodernizacji 
wykonamy wymianę okien i wszyst-
kich drzwi wejściowych, wymienimy 
całą instalację centralnego ogrze-
wania, ocielimy wszystkie elewacje 
szkoły. Będziemy remontować dach 
i ciągi kominowe i tu również zamie-
ścimy panele solarne, by ograniczyć 
emisję dwutlenku węgla do atmosfe-
ry i pozyskać dodatkową energię. To 
jest poważne przedsięwzięcie logi-
styczne, bo trzeba uwzględnić fakt, 
że będzie się to odbywało w trakcie 
nauki szkolnej.
Na wszystkie wyżej wymienione in-
westycje zamówienia publiczne bę-
dziemy realizować w trakcie pierw-
szego i drugiego półrocza tego roku 
i zrobimy wszystko, by rozpoczęły się 
one jeszcze w tym roku, a w 2018 by-
łyby zakończone.
Ze środków unijnych, którymi dys-
ponuje Metropolia Poznań – tu jesz-
cze czekamy na ostateczne rozstrzy-
gnięcie, ale zaznaczam, że jesteśmy 
już po trzech etapach zweryfi kowa-
nych pozytywnie - będziemy rozbu-
dowywać muzeum i budować przy 
nim salę widowiskową na ponad 
300 osób. Wartość tej inwestycji to 
7 mln złotych, z czego 85 procent, 
czyli ponad 6 mln zł będzie pocho-
dziło z dotacji.
Ale to jeszcze nie wszystko. Jako 
Urząd Miejski ubiegaliśmy się o re-
alizację projektu cyfryzacji urzędu i 
pozyskaliśmy grant w wysokości 
700 tys zł na tzw. SIP czyli System 
Informacji Przestrzennej. Po jego 
realizacji każdy mieszkaniec będzie 
mógł za pomocą sieci internetowych 
uzyskać dostęp do danych dotyczą-
cych dowolnej działki na terenie gmi-
ny. Dowiedzieć się, jaki jest jej status, 
czyli czyją stanowi własność, oczywi-
ście z zachowaniem ochrony danych 
osobowych, czyli czy jej właścicielem 
jest gmina, osoba fi zyczna czy praw-
na, czy jest to działka budowlana czy 
rolna, jak jest jej powierzchnia, i jakie 
jest jej przeznaczenie w ramach pla-
nu zagospodarowania przestrzenne-
go. Dotyczyć to będzie wszystkich 
działek, wszystkich nieruchomości, 
jakie są na terenie gminy.
Ponadto w ramach tej cyfryzacji bę-
dziemy mieli aplikację dotyczącą bu-
dżetu obywatelskiego. Tu również za 
pomocą internetu każdy mieszka-
niec, czy grupa mieszkańców, bę-
dzie mogła zgłosić swój pomysł na 
realizację budżetu obywatelskiego 
na odpowiednich formularzach, jak 
również potem głosować na rzecz 
danego projektu. Dodatkowym do-
brodziejstwem będzie system szyb-
kiego powiadamiania mieszkańców 
gminy o miejscowych zagrożeniach, 
który będzie działał w obie strony, to 
znaczy, że mieszkańcy będą mogli 
również za pomocą internetu powia-
damiać władze gminy o różnych nie-
pokojących zjawiskach czy zagroże-
niach. Przykładowo: powalone przez 
wiatr drzewo na drodze czy rozbite 
lampy uliczne itp.
Pozyskaliśmy również kolejny 
grant, tym razem wspólnie z 20 

innymi gminami, a dotyczyć on bę-
dzie budowy systemu informacji 
podatkowej. Już szkolimy urzędni-
ków w tym systemie, a za jego po-
mocą każdy prowadzący działalność 
gospodarczą i płacący podatki lokal-
ne, będzie się mógł zorientować, jaki 
jest aktualnie status jego podatków. 
Czego one dotyczą – podatków od 
środków transportu czy też od nie-
ruchomości. Po zalogowaniu się do 
sieci, każda z tych osób będzie miała 
aktualną informację w tym zakresie, 
czyli jaka jest kwota tych podatków, 
czy są zaległości itp. rzecz w tym, 

by oszczędzać na kosztach wysył-
ki papierowych powiadomień, upo-
mnień, ponagleń itp. Łączna kwo-
ta tego grantu to ponad 2 mln zł na 
wszystkie 20 gmin, z czego na każ-
dą gminę przypadnie procentowo 
odpowiednia kwota, czyli ponad 100 
tys zł. W ramach tych kwot szkoleni 
już są urzędnicy w Poznaniu, a gmi-
ny zostaną wyposażone w specjal-
ne serwery, które a pomocą specjal-
nych programów będą obsługiwały 
tę aplikację.
Jeszcze w tym roku przygotowu-
jemy się do złożenia dwóch kolej-
nych aplikacji. Jedna z nich do-
tyczy punktów przesiadkowych. 
Bierzemy pod uwagę dwie lokaliza-
cje: stary rynek i tereny wokół dwor-
ca PKS. Zwiększy się tam liczba 
miejsc postojowych dla samocho-
dów. Chcemy również zbudować 
dwa dworce rowerowe, jeden przy 
dworcu PKS, drugi na starym ryn-
ku oraz trasy rowerowe je łączące. 
Łączna kwota środków, o jakie bę-
dziemy się ubiegali to 4 mln zł. Drugi 

projekt dotyczy budowy tras rowe-
rowych. Rozpatrujemy dwie możli-
wości, które brane są pod uwagę, na 
razie za wcześnie o tym mówić, ale 
już w połowie roku sprawa będzie na 
tyle skrystalizowana, że będzie moż-
na o tym publicznie poinformować.

Rozumiem, że to tyle, jak chodzi o 
pozyskiwanie środków unijnych i 
innych na gminne inwestycje, ale 
gmina inwestuje również swoje 
środki na modernizację sali spor-
towej przy ul Staszica w Śremie.
– Wiadomo, że jesteśmy w trakcie 

dużej inwestycji jaką jest moder-
nizacja basenu w Śremie. Łączna 
kwota to blisko 13 mln zł. Prace są 
mocno zaawansowane, przewidu-
jemy, że z początkiem września re-
mont zostanie ukończony. Te prace 
obejmują część basenową wraz za-
pleczem i odnową biologiczną, ko-
rytarze, szatnie, salę restauracyjną, 
a także wymianę dachu. Z uwagi na 
to, że te prace kolidują z funkcjono-
waniem pozostałej części obiektu, 
podjęta została decyzja o zamknięciu 
z dniem 1 kwietnia całego obiektu. 
Podczas marcowej sesji rady podjęta 
została decyzja o podniesieniu kapi-
tału własnego spółki Śremski Sport o 
350 tys zł, tę kwotę wniesiemy apor-
tem do spółki, za nią będziemy re-
montować i modernizować salę wraz 
z zapleczem sanitarnym i szatnia-
mi. Prace rozpoczną się od wymia-
ny instalacji wodno-kanalizacyjnych 
w węźle sanitarnym, wyremontowa-
ne zostaną szatnie i przebudowane 
zostanie wejście z szatni na salę. 
Będzie tylko jedno wejście, zamiast 

dotychczasowych wielu. Renowacji 
poddany zostanie parkiet poprzez 
cyklinowanie. Będzie wymieniona 
cała instalacja elektryczna wraz z 
oświetleniem, które zostanie zastą-
pione nowym, energooszczędnym. 
Sufi t zostanie pomalowany specjal-
nymi ognioodpornymi farbami. Cała 
sala wraz z widownią zostanie od-
malowana na nowo. Dotychczaso-
we ścianki ze szklanych luksferów 
zostaną zastąpione murowanymi z 
płytkami ceramicznymi, a na kory-
tarzach położona zostanie terakota. 
Powstanie również dodatkowy ciąg 
komunikacyjny prowadzący do po-
mieszczeń administracyjnych spół-
ki. Czeka nas także remont dachu, 
który będzie wykonywany w dwóch 
etapach. W pierwszym etapie zosta-
nie wykonany remont kominów nad 
szatniami, wymiana opierzeń i dru-
gi etap w którym nastąpi demontaż 
kominów ciągów wentylacyjnych nad 
salą gimnastyczną. Te prace spowo-
dują, że będzie można na długie lata 
korzystać z sali.
Wykonywany jest audyt termomo-
dernizacyjny tej części obiektu, zo-
baczymy, jaki będzie wynik, choć nie 
ukrywam, że dobrze by było, by ele-
wacje zarówno części basenowej jak 
i w pozostałej części obiektu zostały 
ocieplone i wykonane na nowo. 

Kto będzie te prace wykonywał? 
Już są znani wykonawcy?
– Będą dwa rodzaje robót. Na nie-
które będziemy outsourcingowo po-
szukiwali fi rm, bo nie da się ich wyko-
nać własnym sumptem, ale te prace, 
które są mniej skomplikowane i nie 
wymagają specjalistycznych umie-
jętności będą wykonywane własny-
mi siłami.
Zarząd spółki Śremski Sport doko-
nał już analizy przydatności pracow-
ników pod kątem wsparcia prac re-
montowych na obiekcie. 

W jakim czasie wspomniany zakres 
robót powinny być wykonany?
– Rozpoczniemy je z dniem 1 kwiet-
nia i przewidujemy że do końca 
czerwca wszystkie prace powinny już 
być wykonane. Zakładamy, że w mie-
siącach wakacyjnych, sala już po-
winna być dostępna dla zajęć spor-
towych. Najważniejsze jest jednak, 
by 1 września tego roku cały obiekt, 
zarówno basen jak i sala gimnastycz-
na wraz z pomieszczeniami towarzy-
szącymi był już gotowy do działalno-
ści. Uporządkowane będą zasady 
korzystania z poszczególnych funk-
cji obiektu. Będzie jedna kasa, któ-
ra obsługiwać będzie zarówno tych, 
którzy będą chcieli skorzystać z ba-
senu i odnowy biologicznej, jak rów-
nież bowling, siłownię, sale fi tness 
czy salę gimnastyczną.
Reasumując, dokonamy gruntow-
nego liftingu całego obiektu, po to, 
by móc korzystać ze wszystkich 
jego funkcji w sposób maksymalnie 
komfortowy.

Dziękuję za rozmowę

15 milionów z Unii na gminne inwestycje
O pozyskiwaniu środków unijnych na inwestycje gminne z Adamem Lewandowskim, burmistrzem Śremu, rozmawia Jan Zalewski
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Informacje gminne
Ogłoszono konkursy na stanowiska dyrektorów Przedszkola Nr • 
5 „Mali Przyrodnicy” w Śremie, Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Mi-
kołaja Kopernika w Śremie, Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Marii 
Konopnickiej w Śremie, Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Braci Bar-
skich w Śremie oraz Szkoły Podstawowej im. Władysława Rey-
monta w Krzyżanowie,
Podpisano umowę ze Specjalistyczną Przychodnią Lekarską Edic-• 
tum Sp. z o.o. na realizację Gminnego Programu Zdrowotnego 
pod nazwą: „Program zapobiegania czynnikom ryzyka raka szyjki 
macicy w gminie Śrem na lata 2014-2017” w 2017r.,
Podpisano umowy na dotację na realizację zadań publicznych w • 
gminie Śrem w ramach otwartych konkursów ofert,
Podpisano umowę na realizację imprezy sportowej - triathlon. Za-• 
wody odbędą się w niedzielę 3 września 2017r. na terenie przy 
Jeziorze Grzymisławskim,
Odbyło się otwarcie sezonu biegowego zorganizowanego w Parku • 
im. Wł. Puchalskiego, sfi nansowane ze środków gminy Śrem
podpisano umowę na prowadzenie Międzygminnego Schroniska • 
dla Bezdomnych Zwierząt w Gaju i ochrona przed bezdomnymi 
zwierzętami na terenie gminy Śrem, gminy Książ Wlkp., gminy 
Dolsk, gminy Brodnica, gminy Czempiń, miasta Kościan, gminy 

Kościan, gminy Krzywiń, gminy Krobia do 31 grudnia 2018r. 
zakupiono 200.000 woreczków do sprzątania psich nieczystości • 
podpisano umowy na dostawę i montaż urządzeń wyposaże-• 
nia siłowni zewnętrznych w miejscowościach Błociszewie, Góra, 
Grzymysław, Grodzewo, Olsza, Niesłabin, Luciny 
podpisano umowę na dostawę i montaż urządzeń zabawowych • 
na place zabaw w miejscowościach: Dobczyn, Mórka, Psarskie, 
Zbrudzewo, Kawcze
sprzedano nieruchomości w Śremskim Parku Inwestycyjnym - Ob-• 
szar Zachodni, w granicach podstrefy Śrem - Wałbrzyskiej Specjal-
nej Strefy Ekonomicznej, o pow. 7700 m2 (umowa przedwstępna)
trwają kontrole funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Śremie w za-• 
kresie spalania odpadów w gospodarstwach domowych

Podpisano zlecenia na dokumentacje inwestycji:
budowa oświetlenia ulicznego w Grzymysławiu,• 
budowa oświetlenia ulicznego w Kadzewie, • 
budowa oświetlenia ulicznego w Niesłabinie, • 
projekt Pumptrack w Parku Śremskich Odlewników - projekt w • 
ramach Budżetu Obywatelskiego.

Roboty budowlane drogowe, oświetlenie:
wykonanie chodnika w m. Łęg - etap III• 
modernizacja i utwardzenie odcinka nawierzchni jezdni oraz bu-• 
dowa chodników na ulicy Ceglanej w m. Pysząca
budowa chodnika w m. Wirginowo• 

montaż 2 lamp solarnych w Łęgu • 
budowa oświetlenia w Zbrudzewie ul. Leśna • 

Rozstrzygnięto postępowania przetargowe na:
utrzymanie czystości i porządku w obrębie 156 przystanków ko-• 
munikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmi-
na Śrem oraz które położone są na jej obszarze. 
rozbudowę i modernizację sieci kanalizacji deszczowej na tere-• 
nie miasta i gminy Śrem w 2017r.
modernizację dróg z wyłączeniem dróg o nawierzchni asfaltowej • 
na terenach miasta i gminy Śrem
remont lokali mieszkalnych przy ul. Matuszewskiego 12/7 • 
i ul. Gostyńskiej 15/3 w Śremie
modernizację dróg gruntowych• 
budowę ul. Franciszkańskiej i Zielińskiego w Śremie - etap II• 

Ogłoszono przetargi na:
Bieżące utrzymanie Śremskiego ZOO w Parku Miejskim im. • 
Powstańców Wlkp. w Śremie
Modernizacja dróg asfaltowych• 
Budowa drogi w Grzymysławiu - etap I• 
Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Stary Rynek 6/4 w Śremie• 
Budowa boiska przy Gimnazjum nr 1 w Śremie• 
Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Stary Rynek 6/5 w Śremie• 
Modernizacja dróg gruntowych• 
Utrzymanie zieleni w gminie Śrem 9 części• 
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Gmina Śrem wychodząc naprzeciw tegorocznej 
edycji Światowego Dnia Zdrowia pod hasłem 

„Depresja – porozmawiajmy o niej”
serdecznie zaprasza przedstawicieli 

placówek oświatowych, instytucji i organizacji działających 
na terenie gminy Śrem, dla których zdrowie jest priorytetem 

w dniu 25 kwietnia 2017r. na seminarium pn.

„Depresja – różne oblicza”
które odbędzie się w Bibliotece Publicznej 

im. Heliodora Święcickiego 
w Śremie ul. Grunwaldzka 10 w godz. od 10.00 do 14.00.

  URZĄD MIEJSKI W ŚREMIE ORGANIZACJE  

24 marca 2017 r odbyło 
się Walne Zebranie To-

warzystwa Pomocy Potrze-
bującym im. Św. Brata Alber-
ta „Nadzieja”, na którym pod-
sumowano działalność Towa-
rzystwa za 2016 rok. 

Najważniejszymi kierunka-
mi działalności była pomoc 
żywnościowa realizowana 
zgodnie z umowami zawarty-
mi z gminą Śrem i Wielkopol-
skim Bankiem Żywności. W 
2016 roku pozyskano 83 tony 
żywności, którą przekazano 
najbardziej potrzebującym w 
gminie Śrem.

Przy Towarzystwie działa 
grupa samopomocowa RON 
(Rodzin Osób Niepełnospraw-
nych) licząca obecnie 56 
członków. W przeważającej 
mierze działalność opierała 
się na środkach fi nansowych z 
projektów oraz pracy społecz-
nej. Realizowano warsztaty 
pn. „Radosna Twórczość Rę-
kodzielnicza”, zorganizowa-
no imprezę o zasięgu powia-
towym „Świat Talentów Bez 
Granic”, Piknik Jesienny, im-
prezę Andrzejkową i spotka-
nie opłatkowe. Środki na dzia-
łalność pozyskano z PFRON, 
budżetu gminy Śrem, Staro-
stwa Powiatowego, Wojewody 
Wielkopolskiego, Fundacji dr 
M. Kantona i sponsorów.

Wiele działań skierowa-
nych było na rzecz seniorów. 
Spotykali się oni co tydzień w 
sali Klubu „Relax”, goszcząc 
przedstawicieli władz samo-
rządowych, policji, lekarzy, 
rehabilitantów, dzieci i mło-
dzież. Seniorzy korzystali z 
licznych wyjazdów i wycie-
czek, np. do Poznania, Kór-
nika, Grzybna, Szlakiem Pia-
stowskim, na Ziemię Święto-
krzyską, Podlasie. Przebywali 
także na tygodniowym turnu-
sie w Ustroniu Morskim. Pro-
wadzone były warsztaty arty-
styczne, lekcje języka angiel-
skiego, zajęcia taneczne i chó-
ralne, tworzone były programy 
telewizji „Senior TV”. Zorgani-
zowano imprezy plenerowe tj. 
III Śremska Senioriada , Piknik 
na powitanie lata, Nestoriada. 
Działania dofi nansowane były 
z budżetu gminy Śrem, Staro-
stwa Powiatowego, PFRON i 
sponsorów. 

Towarzystwo organizowa-
ło również półkolonie zimo-
we i letnie dla 134 dzieci oraz 
kolonie w Ustce dla 35 dzieci. 
Przygotowano dla nich liczne 
wyjazdy, korzystały z kąpieli 
słonecznych i wodnych oraz 
zajęć edukacyjnych, sporto-
wych i rekreacyjnych.

Łączny koszt realizacji 14 
projektów, jakie Towarzystwo 

realizowało w 2016 roku, 
wyniósł 288.490 zł, z cze-
go 87.833,00 zł, to środki 

pozyskane z dotacji. Nato-
miast we wszystkich projek-
tach realizowanych w 2016 
roku pracowało nieodpłatnie 
314 osób. Wartość ich pracy 
w tych projektach wyniosła 55 
964,00 zł.

Cały czas działania Towa-
rzystwa prowadzone były przy 
dobrej współpracy ze Spół-
dzielnią Mieszkaniową, Klu-
bem „Relax”, Ośrodkiem Po-
mocy Społecznej i instytucja-
mi naszej gminy oraz powiatu 
przy wsparciu licznych spon-
sorów. Za trud jaki włożono w 
pomoc działań Towarzystwa 
na rzecz społeczności lokal-
nej wszystkim serdecznie 
dziękujemy.

Krystyna Szymańska 

Podczas trwania XVIII Tar-
gów Edukacyjnych Śrem 

2017 pracownicy Publicznej 
Biblioteki Pedagogicznej w 
Poznaniu Fila w Śremie po-
prowadzili dla nauczycieli se-
minarium na temat Eduka-
cji antydyskryminacyjnej. Od 
kilkunastu lat w Polsce mówi 
się o prawach człowieka, pra-
wach dziecka, szacunku wo-
bec wszystkich, tolerancji. 
Nadszedł także moment, kiedy 
wątek ten pojawił się w syste-
mie edukacji. W szkołach co-
raz częściej dochodzi do dys-
kryminacji dzieci ze względu 
na pochodzenie, wyznanie, 
status majątkowy rodziców, 
płeć czy orientację seksual-
ną. Seminarium miało poka-
zać, w jaki sposób stereotypy 

i uprzedzenia prowadzą do 
nierównego traktowania i na-
ruszania praw jednostki. Trud-
no jest bowiem znaleźć w pol-
skim systemie edukacji treści 
dotyczące grup mniejszościo-
wych, wykluczenia ze względu 
na wiek, niepełnosprawność, 
orientację seksualną czy wy-
znanie / religię. Równie rzad-
ko podnoszone są wątki doty-
czące stereotypów kobieco-
ści i męskości i wynikających 
z nich nierówności w różnych 
obszarach życia społecznego. 
W części teoretycznej spotka-
nia zaprezentowano cele i tre-
ści edukacji antydyskrymina-
cyjnej, a w części praktycznej 
propozycje zajęć z dziećmi i 
młodzieżą. 

L.U. 

Chóralne Święto Wiosny na stałe wpisało się w kalendarz 
imprez kulturalnych w Śremie. Geneza tego święta sięga 

1868 roku. Działał wówczas w Śremie niemiecki chór o na-
zwie Towarzystwo Śpiewu „Orfeusz”. Śpiewającym w tym chó-
rze Polakom, podczas odbywającego się w Śremie Wiosen-
nym Święcie Pieśni, pozwolono na wykonanie czterech pieśni 
w języku polskim. 

Do tego wydarzenia nawiązują odbywające się od czterna-
stu lat w Śremie, w sezonie wiosennym, prezentacje chóralne 
gromadzące chóry z Wielkopolski. 

W dniu 8 maja 2004 roku, odbyło się pierwsze Chóralne 
Święto Wiosny, którego inicjatorem był Mieczysław Cichow-
ski, prezes ówczesnego Koła Śpiewackiego Moniuszko. Spad-
kobiercą i kontynuatorem tradycji śpiewaczych w Śremie jest 
obecnie Śremskie Stowarzyszenie Śpiewackie im. Stanisława 
Moniuszki z 30 chórzystami, prezesem Henryką Sochą i dyry-
gentem Leszkiem Wawrzynowiczem.

W bieżącym roku pragniemy podczas XIV Chóralnego Świę-
ta Wiosny, uczcić 125. rocznicę utworzenia Związku Kół Śpie-
wackich Polskich na Wielkie Księstwo Poznańskie. Dążeniem 
zaborcy pruskiego było wynarodowienie ludności polskiej. Jed-
nym ze sposobów zachowania języka polskiego był rozwój 
polskiej kultury muzycznej. 5 marca 1892 roku powstał w Po-
znaniu Związek Kół Śpiewackich Polskich. Związek wydawał 
własne pismo „Śpiewak”, a swoim działaniem objął nie tylko 
Wielkopolskę ale także Śląsk, Pomorze, Westfalię i Nadrenię. 
Systematycznie organizowano zjazdy kół śpiewaczych, któ-
rych przebieg miał wydźwięk polityczny. Hasłem związku od 
1896 roku było zawołanie „Cześć pieśni ”, które w domyśle 
dotyczyło oczywiście pieśni polskiej. Nasz śremski chór, który 
wówczas nosił nazwę Koło Śpiewackie Polskie, był współza-
łożycielem tegoż Związku a zawołaniem „Cześć pieśni!” koń-
czymy do dziś każdą lekcję śpiewu.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU 
W KONCERCIE PIĘCIU CHÓRÓW

23 KWIETNIA (niedziela) o godz. 15.00
W KOŚCIELE GARNIZONOWYM!

OSOBY LUBIĄCE ŚPIEWAĆ ZAPRASZAMY 
O DOŁĄCZENIE DO CHÓRU MONIUSZKO!

Nauka śpiewu odbywa się w poniedziałki i czwartki 
o godz. 18.30 w Klubie Wojskowym, ul. Kilińskiego 16.

Henryka Socha 

Seminarium dla nauczycieli - 
Edukacja antydyskryminacyjna

XIV Chóralne Święto Wiosny 
w Śremie już w kwietniu!

Towarzystwo Pomocy Potrzebującym
im. św. Brata Alberta „NADZIEJA”

63-100 Śrem ul. Chłapowskiego 1 tel: 663 953 504
e-mail: brat_albert@poczta.onet.eu  www.nadzieja.srem.info

GDZIE I KIEDY
Tak jak w ubiegłym roku Towarzystwo przygotowało program turystyczny dla seniorów na 2017 rok. 

Zapraszamy do korzystania z naszych propozycji wycieczkowych. 

Lp. Cel podróży i program Termin Koszt na osobę Inne 

1.

ZIEMIA ŚWIĘTOKRZYSKA - Wycieczko-Pielgrzymki
Zwiedzamy - Końskie, Maleniec, Bliżyn, Skarżysko 
Kamienna, Bodzentyn: zwiedzanie miasta, Cmentarz 
Żydowski, Św. Katarzyna, Św. Krzyż, Krajno-Zagórze, Kielce 

25-27.04.2017
Wyjazd: 

25.04.2017 
o godz. 7:00

240,00

Są wolne miejsca, 
zapisy w biurze 

Towarzystwa 
tel. 663 953 504 

2. Arboretum w Wojsławicach koło Wrocławia 14.05.2017 75,00 Są wolne miejsca, 
zapisy jak wyżej 

3.
KRAKÓW - udział w uroczystej mszy św. z okazji 100 
rocznicy śmierci św. Brata Alberta w Łagiewnikach, Zakopane 
- odwiedziny w Pustelni Brata Alberta, wizyta w Wadowicach

10-12.06.2017 270,00 Są wolne miejsca, 
zapisy jak wyżej

4. Tygodniowy turnus w Niechorzu dla seniorów 
z orzeczeniem o niepełnosprawności 23-30.07.2017 600,00 Brak wolnych 

miejsc w tej chwili 

5. KASZUBY - zwiedzanie Szwajcarii Kaszubskiej, 
Kaszub Północnych i Kaszub Środkowych 14-17.09.2017 500,00 Brak wolnych 

miejsc w tej chwili

PO SPRAWOZDANIU ROCZNYM

WIELKANOCNA ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI
Towarzystwo Pomocy Potrzebującym im. Św. Brata Alber-

ta „Nadzieja” w Śremie od lat wspiera swoją działalnością 
osoby najuboższe w naszej gminie, zaopatrując je między in-
nymi w żywność.

W związku z tym, przeprowadzamy Wielkanocną Zbiórkę 
Żywności, która pomoże osobom samotnym, chorym i niepeł-
nosprawnym godnie przeżyć Święta. Osoby chcące wesprzeć 
najuboższych zachęcamy do wkładania żywności w specjalnie 
przygotowane kosze z logo Towarzystwa, które wystawione 
będą w okresie od 31marca do 9 kwietnia 2017 r. w następu-
jących sklepach na terenie Śremu:
 Nazwa sklepu Adres sklepu
1. „Intermarche” ul. Szkolna 15 
2. „Intermarche”  ul. Chełmońskiego 1 
3. „Biedronka” nr 1691 ul. Grottgera 50 
4. „Biedronka” nr 2032 ul. Kilińskiego 30 
5. „Biedronka” nr 2879 ul. Gostyńska 1 
6. „Lidl” ul. Zamenhofa 22 
7. PSS nr 1 ul. 1 Maja 5 
8. PSS nr 2 ul. Chłapowskiego 3 
9. PSS nr 4 ul. Kościuszki 11 
10. PSS nr 6 ul. Paderewskiego 2 
11. PSS nr 9 ul. Kopernika 17 
12. PSS „Jubilat” ul. Chłapowskiego 26 
13. PSS nr 18 ul. Gostyńska 1 
14. PSS nr 20 ul. Paderewskiego 8 a 
15. PSS nr 26 ul. Wojska Polskiego 5 
16. E. Leclerc. ul. Kolejowa 1A 
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– Impreza nie ma jeszcze 
takiej tradycji jak święto mia-
sta, ale jestem dobrej myśli. 
Pierwszy jarmark wielkanoc-
ny mamy już za sobą i tylko 
pogoda nam wówczas nie 
sprzyjała. Mamy też doświad-
czenia wynikające z organi-
zacji  imprezy „Świąteczne 
klimaty” przed świętami Bo-
żego Narodzenia. Chciała-
bym, aby cykliczne spotkania 
przedświąteczne na śrem-
skim rynku na stałe wpisały 
się w kalendarz  imprez kultu-
ralnych naszego miasta. 

Podczas jarmarku, któ-
ry odbędzie się w niedzielę 
9 kwietnia i trwać będzie od 
godziny 10.00 do 15.00 wie-
le się wydarzy. Jak na każ-
dym jarmarku, najważniejszy 
będzie kiermasz rękodzieła 
i regionalnych przysmaków. 
Mamy już stałą grupę wy-
stawców, którzy działają za-
wodowo i amatorsko. To cał-
kiem spora grupa, która przy-
gotuje nietuzinkowy asorty-
ment, w większości związany 
ze świętami wielkanocnymi. 

Około 11.30 pojawi nasz 
rodzimy zespół Capella Can-
ta Brass, który  nie tylko bę-
dzie  koncertował, ale rów-
nież stworzy oprawę muzycz-
ną podczas  święcenia palm 
wielkanocnych. To absolut-
na nowość. Tego jeszcze nie 
było. Zapraszamy wszystkich 
na to wydarzenie.. Właśnie o 
11.30 w Niedzielę Palmową 
na śremskim rynku ksiądz 
prałat Marian Brucki dokona 
obrzędu święcenia palm.

Zapraszam też wszyst-
kich Państwa na happening 

artystyczny „Ale jaja”. Pięć 
dorodnych jaj już czeka na 
specjalną świąteczną deko-
rację, którą zrobimy wspólnie 
podczas jarmarku na rynku. 
Było już malowanie jaj, ale 
w tym roku zaproponujemy 
techniki łączone zdobienia 
jaj. Jakie? To niespodzian-
ka. Przyjdźcie, a się prze-
konacie. Najlepiej całymi ro-
dzinami, bo każdy na pewno 
znajdzie coś dla siebie.

Będzie też wystawa palm 
wielkanocnych i rozstrzygnię-
cie konkursu na najpiękniej-
szą palmę. Z regulaminem  
mnożna zapoznać się na 
naszej stronie internetowej. 
Konkurs ma charakter po-
wiatowy, więc jego uczestnicy 
mogą być zarówno z naszej 
gminy jak i z gmin ościennych 
powiatu śremskiego. 30 or-
ganizacji społecznych, szkół, 
fundacji, klubów seniorów i 
innych podmiotów otrzymało 
imienne zaproszenia do wzię-
cia udziału w konkursie. Nie-
mniej nie wykluczamy osób 
niezrzeszonych i rodzin, któ-
re zechcą do nas przyłączyć. 
Regulamin określa wszystkie 
warunki. 

Palmy biorące udział w 
konkursie powinny być do-
starczone do siedziby Śrem-
skiego Ośrodka Kultury przy  
ul. Mickiewicza 77 do dnia 5 
kwietnia. Komisja dokona wy-
boru najpiękniejszych i naj-
bardziej oryginalnych. Nagro-
dy przyznamy w kilku katego-
riach wiekowych. 

Podczas imprezy nie może 
oczywiście zabraknąć żuru 
świątecznego. Żur będzie 

przygotowywany w wielkim 
kotle, tym samym który miał 
swoją premierę podczas im-
prezy sylwestrowej na śrem-
skim targowisku.

I jeszcze jedna ciekawa 
atrakcja. Otóż na imprezie 
pojawi się białoruski Teatr 
Muzyczny „Rada” z Grodna z 
repertuarem, który wprawdzie 
nie jest związany  z naszym 
regionem, ani z wielkanocną 
tradycją, ale prezentuje wy-
jątkowy poziom artystyczny, a 
wrażenia pozostają na długo 

w pamięci widzów. 
Zespół liczy ponad dwa-

dzieścia osób, ma piękne 
oryginalne kostiumy. Odbył 
tysiące tras koncertowych 
na całym świecie. Znakomi-
ta choreografi a, taniec, mu-
zyka tworzą niezwykłe zja-
wisko, a  mistrzowskie wy-
konanie programu zapiera 
dech w piersiach. Mam na-
dzieję, że dla wielu będzie to 
piękny prezent muzyczny, a 
dla tych, w których gusta mu-
zyczne nie trafi my, postaramy 

się  przygotować  coś równie 
atrakcyjnego podczas kolej-
nej edycji jarmarku.

Punktem fi nalnym  imprezy 
będzie rozstrzygnięcie kon-
kursu na najpiękniejszą pal-
mę wielkanocną. Wręczymy 
wówczas dyplomy laureata i 
nagrody wszystkim tym, któ-
rzy oczarują zarówno juro-
rów, jak i mieszkańców Śre-
mu swoimi palami. Zapra-
szam serdecznie.

Ewa Kaźmierczak 

ZAPROSZENIE NA JARMARK WIELKANOCNY
Ewa Kaźmierczak, dyrektor Śremskiego Ośrodka Kultury, zaprasza na niezwykłe wydarzenie, jakim będzie bez wątpienia Jarmark Wielkanocny. 
Poprosiliśmy ją o przedstawienie atrakcji, jakie będą czekały na wszystkich, którzy zechcą skorzystać z zaproszenia. Oto, co nam powiedziała:

Ewa Kaźmierczak, dyrektor  
Śremskiego Ośrodka Kultury
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Które z gwiazd polskiej 
sceny muzycznej uświet-
nią swoim występem te-
goroczne święto naszego 
miasta?

– Na początku stycznia za 
pośrednictwem internetu spy-
taliśmy śremian, kogo chcie-
liby posłuchać i zobaczyć 
na „Dniach Śremu”. Pojawi-
ło się kilkadziesiąt różnych 
propozycji.

Ostatecznie wyłoniono dzie-
sięć, a wśród nich był zespół 
Afromental i Agnieszka Chy-
lińska. Wtedy moim zadaniem 
było skontaktowanie się z ma-
nagerami tych gwiazd i uzgod-
nienie warunków oraz termi-
nu występu i innych ważnych 
kwestii. Bez większych pro-
blemów udało się uzgodnić 
termin i warunki występu ze-
społu Afromental. Pamiętaj-
my, że termin święta naszego 
miasta ustalamy dużo wcze-
śniej i jest nieodwołalny. Ze-
społy, które chcemy zaprosić 
do nas w tym czasie muszą 
mieć wolne terminy. Przypo-
minam, tegoroczne Dni Śre-
mu odbędą się w dniach 17 i 
18 czerwca. Pojawił się pro-
blem z uzgodnieniem termi-
nu występu Agnieszki Chyliń-
skiej, która gra tylko 40 kon-
certów w roku i są to miejsca 
przez nią skrupulatnie wybie-
rane. Chodzi między innymi 
o niebagatelne wymagania 
związane z obsługą technicz-
ną koncertów - nagłośnienie, 
specjalne oświetlenie sceny, 
efekty świetlne w postaci diod 
umieszczonych na tylnej ścia-
nie sceny, itp. 

Po kilku dniach od wysła-
nia naszego zaproszenia ode-
zwała się do nas menadżerka 
gwiazdy, pani Joanna i poin-
formowała mnie, że na 18 
czerwca jest już zaplanowa-
ny koncert Chylińskiej w innej 
miejscowości. Wiarygodność 
kontrahenta pozostawia jed-
nak wiele do życzenia, dlate-
go Agnieszka  Chylińska wy-
brała Śrem. Od razu podzieli-
liśmy się tą wspaniałą wiado-
mością z mieszkańcami, choć 
trzeba tu zaznaczyć, że umo-
wa nie została jeszcze podpi-
sana przez drugą stronę. Jako 
ciekawostkę podam, że umo-
wa jest obszerna, a każdy jej 
punkt  jest jednakowo waż-
ny. Do każdego z nich już się 
odniosłam i w tej chwili doku-
ment przechodzi przez kan-
celarię prawną artystki. Mam 
nadzieję, że do końca marca 
sfi nalizujemy kwestie umów 
obustronnie. 

Jaki był oddźwięk na 
pierwszą informację o 
koncercie Chylińskiej w 
Śremie?

– Pojawiła się cała lawina 
komentarzy. Najwięcej było 
pozytywnych, choć zdarzały 
się i te mniej przychylne lub 
sugerujące, że należy zapro-
sić kogoś innego. Osobiście 
sądzę, że ten koncert będzie 
spektakularnym artystycznym 
wydarzeniem, które swoim 
rozmachem przyćmi wystę-
py gwiazd w Śremie przynaj-
mniej z kilku ostatnich lat.

Koncerty gwiazd w so-
botę i niedzielę mamy więc 
już „z głowy”. A kto wystą-
pi jako support?

– Tu stawiamy na lokalne 
gwiazdy. Nasze zespoły mają 
spore osiągnięcia i chcemy 
jako Ośrodek Kultury promo-
wać je. Szczególnie na dużej 
scenie największej imprezy w 
naszym mieście.  Jesteśmy 
już po rozmowach z zespoła-
mi Camping Hill, Eukaliptus, 
Impala, Korek i Dret. Wszyst-
kie zespoły mają świeży re-
pertuar, niejednokrotnie au-
torskie kompozycje. Warto po-
słuchać. Wcześniej na przeło-
mie kwietnia i maja spotkamy 
się w Kinoteatrze Słonko w 
kameralnych warunkach. Za-
praszamy do odbioru zapro-
szeń. Szczegółowy repertuar 
na stronie ŚOK. 

Lokalne zespoły cenią so-
bie występy na dużej scenie, 
przy tak licznej publiczności, 
przed wielkimi gwiazdami. To 
z pewnością nobilitujące. 

Ponadto jestem po wstęp-
nych uzgodnieniach z ze-
społem Ogień. Ten zespół 

występował już u nas, przy-
pomnę, że była to inicjatywa 
nieżyjącej już Ludwiki Własiń-
skiej i jej fundacji Dr Lucy, z 
którą zespół owocnie współ-
pracował.  Został wówczas 
bardzo ciepło przyjęty przez 
śremską publiczność. W tym 
roku Ogień, jako jeden z nie-
licznych wielkopolskich ze-
społów zagra na 90-leciu Pol-
skiego Radia Poznań. Praw-
dziwą przyjemnością będzie 
dla zespołu powrót na śrem-
ską scenę. 

Już wiadomo, które zespo-
ły wystąpią którego dnia.

– Tak. Agnieszka Chylińska 
wystąpi 17 czerwca i jej miał-
by supportować zespół Ogień, 
Korek i Dret. Natomiast Afro-
mental wystąpi 18 czerwca i 
tu support  zespołów: Cam-
ping Hill, Impala i Eukalip-
tus.  Oczywiście, w sobotę 
nie może zabraknąć dobrego 
didżeja, który po koncercie 
Agnieszki Chylińskiej zadba o 
to, by publiczność mogła się 
dalej dobrze bawić. O fajer-
werkach nie wspominam, bo 
to stały punkt programu. 

Ponadto czeka nas w tym 
roku absolutna nowość, jak 
chodzi o wykonawców. Po 
raz pierwszy na dużej scenie 
wystąpią gwiazdy wielkopol-
skiej sceny musicalowo-ope-
retkowej. Myślę, że przy tak 
dobrym nagłośnieniu, jakie 
zawsze mamy, głosy te za-
brzmią wspaniale. To ukłon 
pod adresem nieco starszej 
wiekowo publiczności, którą 

również chciałabym serdecz-
nie zaprosić na nasze kon-
certy. Występ gwiazd Teatru 
Muzycznego z Poznania za-
planowaliśmy na niedzielne 
popołudnie. W porze podwie-
czorku, w plenerze przy do-
brej kawie i ciastku będzie 
można posłuchać najwięk-
szych szlagierów  w doboro-
wej obsadzie z doskonałym 
prowadzącym Bartoszem Ku-
czykiem. Nasza wierna publi-
ka z pewnością będzie ukon-
tentowana. To tyle, jeśli cho-
dzi o gwiazdy. 

Tym razem zabraknie kon-
certu naszej orkiestry dętej, 
która wyjeżdża na festiwal. 

Czy będzie mała scena?
– Małej sceny nie ma już 

od kilku lat, a dokładnie od 
czasu, gdy Dni Śremu orga-
nizujemy na dużej płycie bo-
iska. Teren jest rozległy, ale 
potrafimy logistycznie do-
pracować szczegóły. Czasa-
mi odczuwam brak małej ka-
meralnej sceny, która dosko-
nale sprawdzała się podczas 

lokalnych prezentacji, szcze-
gólnie zespołów tanecznych. 
Takie rozwiązanie odpowiada-
ło tez rodzicom. Jednak mali 
artyści mają zgoła inne zda-
nie. Duża scena to dla dzieci 
dodatkowe emocje i niezapo-
mniane wrażenia. Spogląda-
nie na widzów z tej perspekty-
wy jest przeżyciem. Na dużej 
scenie wystąpią również lau-
reaci XII edycji Talent Show. 
Będzie to jak zawsze  kilku-
nastu świetnych wykonaw-
ców. Mówię tak, bo wiem, że 
śremski rynek muzyczny ma 
się dobrze, a to za sprawą ze-
społów i wykonawców, którzy 
już występują. Mamy w Śre-
mie bardzo dobrych instruk-
torów i nauczycieli śpiewu i 
to zarówno w szkołach, jak i 
w ŚOK-u. 

Imprezy towarzyszące?
– Naturalnie, nie zabraknie 

animacji i zabaw dla dzieci. 
Planuję duży happening ma-
larski. Będą przygotowane 
specjalne płaszczyzny, któ-
re tematycznie pomalujemy. 

Widzę tu pędzel nie tylko dzie-
ci, ale też młodzieży i doro-
słych. Dla wielu atrakcją bę-
dzie również pokaz drużyny 
rekonstrukcyjnej sikawki kon-
nej z Żabna i Śremu. To spo-
tkanie z historią i tradycją, ale 
również dobra zabawa. 

Jak co roku zabezpieczy-
my również święto miasta 
od strony gastronomicznej i 
handlowej. Oczywiście obec-
ność lunaparku obowiązkowa. 
Urządzenia z roku na rok co-
raz bardziej wyszukane, mnó-
stwo ekstremalnych przeżyć i 
mocnych wrażeń. Bawią się 
wszyscy, począwszy od dzie-
ci, przez młodzież, po całe ro-
dziny. Życzę już dziś dobrej 
zabawy!!!

Dziękuję za poświęcony 
czas i w imieniu organiza-
torów zapraszam również 
na tegoroczne Święto Mia-
sta. Jak widać z wypowie-
dzi Pani Dyrektor, oferta 
jest bardzo szeroka i bogata 
więc atrakcji na pewno nie 
zabraknie.

Lekcja biblioteczna o tolerancji  

  ŚOK BIBLIOTEKA  

Córeczka • 
Kathryn Croft 
(thriller psychologiczny)

Janusz Majewski • 
Film - kobieta jego życia 
Zofi a Turowska.

Grzegorz Krychowiak: • 
urodzony sportowiec 
Marcin Rosłoń 
il. Piotr Nowacki. 

Kamil Grosicki: • 
tańczący z piłką 
Marcin Rosłoń 
il. Piotr Nowacki. 

Ręczna robota • 
Ryszard Ćwirlej. 

Jak podróżować • 
z łososiem? 
Umberto Eco 
tł. Krzysztof Żaboklicki. 

Ksiądz Jan Kaczkowski • 
Czekam na was, 
ale się nie spieszcie 
Iza Bartosz, 
Kapsyda Kobro-Okołowicz. 

Waleczna czarownica • 
Danielle L. Jensen 
tł. Anna Studniarek 
Powieść fantasy 
dla młodzieży

W marcu 2017r. do biblioteki zakupiono ponad 60 
nowości wydawniczych. Z dodanymi do księgozbioru 
książkami można zapoznać się na stronie 
www.biblioteka.srem.pl w zakładce POLECAMY. 
A oto niektóre z nowości:

Lekcja biblioteczna EKO-PAKA (SP 4) 

Młodzież w pracowni komputerowej 

PORANEK MALUCHA.  
Wspólne zajęcia rodziców, dziadków i dzieci

BOOK-SZPAN - Dzień Kobiet  

Plejada gwiazd na Dniach Śremu
O licznych atrakcjach przygotowywanych przez Śremski Ośrodek Kultury na święto miasta z dyrektorem Ewą Kaźmierczak rozmawia Jan Zalewski

Ewa Kaźmierczak, dyrektor Śremskiego Ośrodka Kultury 

   ŚOK ZAPRASZA NA KONCERT
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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

POWIATOWY KONKURS PLASTYCZNY
W ŚWIECIE KSIĄŻEK ASTRID LINDGREN – konkurs plastyczny • 
dla dzieci przedszkolnych oraz uczniów szkół podstawowych 
powiatu śremskiego. Przyjmowanie prac do 13 maja. Regulamin 
dostępny w wypożyczalni dla młodzieży oraz na stronie 
internetowej biblioteki.

LITERACKIE PORANKI MALUCHA
4, 11, 18, 25 kwietnia, 11:00 – zajęcia dla dzieci w wieku 1-3 • 
lat

CZYTAMY PRZEDSZKOLAKOM
3 kwietnia, 9:00 – Janek Wędrowniczek• 
3 kwietnia, 10:30 – Pod Wierzbami• 
5 kwietnia, 9:00 i 10:00 – Słoneczna Szóstka• 
6 kwietnia, 10:00 – Słoneczna Szóstka• 
6 kwietnia, 11:00 – Janek Wędrowniczek• 
7 kwietnia, 9:00 – Jarzębinka• 
7 i 10 kwietnia, 10:30 – Janek Wędrowniczek• 
12 kwietnia, 9:00 – Mali Przyrodnicy• 
12 kwietnia, 10:00 – Słoneczna Szóstka• 
19 kwietnia, 10:00 – Jarzębinka• 
19 kwietnia, 11:00 – Janek Wędrowniczek• 
20 kwietnia, 10:00 – Przedszkole z Nochowa• 
21 kwietnia, 9:00-12:00 – Pod Wierzbami• 
26 kwietnia, 9.00 – Jarzębinka• 
26 kwietnia, 10.00 – Pod Wierzbami• 
28 kwietnia, 10.00 – Janek Wędrowniczek• 

LEKCJE BIBLIOTECZNE
10 kwietnia, 9:30 – SP (Zespół Szkół Katolickich) • 
27 kwietnia, 9:30 – SP nr 3• 

TEATR
11 kwietnia, 17:00 - Teatr Cieni LATARENKA „Gęsie jajo” • 
(odpłatnie, 5 zł) sala audio
6, 13, 20, 27 kwietnia, 16:00 – WARSZTATY TEATRALNE • 
(odpłatnie)
13 kwietnia, 10:00 – SCENA MALUCHA (występ dzieci z • 
Przedszkola Pod Wierzbami)

DLA MŁODZIEŻY
BOOK-SZPAN

6 i 27 kwietnia, 16:30 - BOOK-szpan (rozmowy młodzieży o • 
książkach, nagrania video)

KLUB ŁOWCÓW PRZYGÓD
5 kwietnia, 12:00 – KAZACHSTAN-KRAJ KONTRASTÓW– • 
opowiada Bartosz Klimczuk (sala audio)

DLA DOROSŁYCH
UNIWERSYTET LUDZI CIEKAWYCH ŚWIAT@

6 kwietnia, 18:15 – KOCHAJ MNIE, BOŻE (miłość w poezji, • 
piosence i satyrze) - spotkanie poetyckie: Urszula Zybura-poezja, 
Patrycja Kliber-śpiew, Łukasz Grzelak-gitara (sala audio)
27 kwietnia, 18:15 – PIEKŁO, ZIEMIA, NIEBO (Kambodża, • 
Laos, Tajlandia) Wykładowca: Marek Pindral – podróżnik, pisarz, 
fotograf (sala audio)

SPOTKANIA AUTORSKIE
28 kwietnia, 18:00 - SPOTKANIE autorskie ze śremska pisarką • 
AGNIESZKĄ RUSIN (Zaprasza Dyskusyjny Klub Książki)

SPOTKANIA KLUBOWE
24 kwietnia,•  17:00 - MOJE HOBBY – spotkanie członków 
klubu

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 kwietnia, 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

6 kwietnia, 16:00 – WIOSNA W • 
BIBLIOTECE (zajęcia plastyczne)
13 kwietnia, 16:00 – WIELKANOCNE • 
OZDOBY (zajęcia plastyczne)
20 kwietnia, 16:00 – BAJKOWE • 
ZWIERZAKI (głośne czytanie)
27 kwietnia, 16:00 – GRY I ZABAWY• 

poniedziałek 10:00-18:00
wtorek 8:00-14:00
środa 8:00-15:00

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

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

ZAPRASZAMY
dzień godziny

4 kwietnia, 10:00 – WIELKANOCNE • 
ZAJĄCZKI (zajęcia plastyczne w Oddziale 
Przedszkolnym SP w Krzyżanowie)
6 kwietnia, 16:00 – SKARPETKOWE • 
ZAJĄCZKI (zajęcia plastyczne)
11 kwietnia, 15:30 – WIELKANOCNE • 
PISANKI (zajęcia plastyczne)
20 kwietnia, 16:00 – ZABAWY I • 
GRY PLANSZOWE dla dzieci
25 kwietnia, 10:00 – WESOŁE ZOO • 
(zwierzątka z płyt CD, zajęcia w Oddziale 
Przedszkolnym SP w Krzyżanowie)

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

6 kwietnia, 16:00 - WIELKANOCNA • 
PISANKA (konkurs na pisankę)
20 kwietnia, 10:15 - MASZA I NIEDŹWIEDŹ - • 
NIE BUDZIĆ DO WIOSNY (głośne czytanie)
25 kwietnia, 16:00 - WIOSNENNA • 
ZGADUJ-ZGADULA (zagadki)

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

10 kwietnia, 16:00 - WIELKANOCNA • 
PISANKA (konkurs na najbardziej 
pomysłową pisankę)
21 kwietnia, 12:00 - MASZA I NIEDŹWIEDŹ • 
- PIERWSZE SPOTKANIE (głośne czytanie)
26 kwietnia, 16:00 - Z ORTOGRAFIĄ • 
ZA PAN BRAT (konkurs ortografi czny)

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

czwartek nieczynne
piątek 8:00-16:00
sobota nieczynne

MEDIATEKA I PRACOWNIA KOMPUTEROWA

KLUB MIŁOŚNIKÓW GIER PLANSZOWYCH
1 i 22 kwietnia, 9:00 – 13:00 – Spotkania w planszotece • 
(dla wszystkich zainteresowanych)

FILM
8 i 29 kwietnia, 10:00 - Poranek fi lmowy dla dzieci• 
18 kwietnia, 11:00 - Kino dla dzieci• 
28 kwietnia, 17:00 - Biblioteczni kinomani (projekcja fi lmu dla • 
dorosłych)

ZAJĘCIA
13 kwietnia, 14:00 – ALE JAJA (zajęcia kreatywne w mediatece • 
dla dzieci w wieku 6-11 lat)
19 kwietnia, 17:00 – TABLETKI (zajęcia przy tabletach dla dzieci • 
w wieku 8-12 lat)

KURS KOMPUTEROWY
6, 13, 20, 27 kwietnia, 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)
4, 11, 18, 25 kwietnia, 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

WYJAZDY DO TEATRU W LESZNIE
SPEKTAKLE DLA DOROSŁYCH

21 kwietnia, 17:30 - ZAGRAJ TO JESZCZE RAZ SAM • 
30 kwietnia, 17:30 - GRUBASKA • 
6 maja, 18:30 - ABONAMENT NA SZCZĘŚCIE • 
7 maja, 17:30 - A+B=RH-• 

SPEKTAKLE DLA DZIECI
8 maja, 15:45 - KRÓLOWA ŚNIEGU (wyjazd rodzinny)• 
9 maja, 10:30 - KRÓLOWA ŚNIEGU (dla uczniów SP 4))• 
12 maja, 10:30 - TAJEMNICA TOMKA SAWYERA (dla uczniów • 
SP 3 i ZSPiG Zbrudzewo)
13 maja, 15:30 - TAJEMNICA TOMKA SAWYERA (wyjazd • 
rodzinny)
Rezerwacja biletów codziennie w godz. 13.00 - 16.00 pod • 
numerem telefonu 533 454 400. Podane godziny dotyczą 
wyjazdu ze Starego Targowiska. Koszt 30 zł (przejazd+bilet).

ZAJĘCIA REKREACYJNE
AIKIDO (ZAJĘCIA PŁATNE)

Wtorki i czwartki: • 
dzieci początkujące, 17:00• 
dzieci ćwiczące, 17:45• 
młodzież i dorośli początkujący, 18:30• 
młodzież i dorośli ćwiczący godz. 19:30• 

JOGA (ZAJĘCIA PŁATNE)
środy, 18:00-19:30• 

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
Jan Zalewski (redaktor prowadzący)
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.

REGULAMIN POWIATOWEGO 
KONKURSU PLASTYCZNEGO

uczestnikami mogą być dzieci z terenu powiatu śremskiego• 
prace wykonane technikami tradycyjnymi: farby, kredki•  (poza formami prze-
strzennymi) w formacie A4 i A3
na konkurs można zgłosić prace indywidualne ilustrujące dowolną przygodę z • 
książek Astrid Lindgren 
na odwrocie pracy należy umieścić: imię i nazwisko autora, wiek, nazwę przed-• 
szkola, szkoły; dokładny adres zamieszkania i numer telefonu
należy podać także tytuł książki, której dotyczy ilustracja• 
prace nadesłane przechodzą na własność biblioteki i nie będą zwracane • 
termin składania prac: • do 13 maja 2017r.
miejsce składania prac: • Biblioteka Publiczna w Śremie, ul. Grunwaldzka 10 
– Wypożyczalnia dla młodzieży
informacja o rozstrzygnięciu konkursu zamieszczona zostanie na stronie • 
www.biblioteka.srem.pl
wręczenie nagród i wyróżnień nastąpi 27 czerwca 2017r.• 

1. Uczestnicy poprzez przysłanie pracy na konkurs wyrażają zgodę na przetwa-
rzanie swoich danych osobowych przez Organizatora Konkursu oraz zgadza-
ją się na upowszechnianie jego wyników z zachowaniem przepisów ustawy z 
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997 r., nr 133 
poz.883 z późn. zm.). 

2. Poprzez zgłoszenie prac na konkurs uczestnicy akceptują warunki niniejszego 
regulaminu i przenoszą bezpłatnie prawa autorskie na Bibliotekę Publiczną im. 
Heliodora Święcickiego w Śremie, wyrażając zgodę na ich publikację. 



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

Obchody 195. rocznicy śmierci gen. Józefa Rufina Wybickiego 
w Manieczkach - 10.03.2017

Wernisaż wystawy „Niedomknięty Krąg - odsłona druga” 
w Muzeum Śremskim - 11.03.2017

XVIII Targi Edukacyjne
17 marca 2017r. w Jedynce Kopernika odbyły się  XVIII Targi Edukacyj-

ne. To wspólne przedsięwzięcie Urzędu Miejskiego oraz gospodarzy, 
czyli Szkoły Podstawowej nr 1 w Śremie. 

Nad targami tradycyjnie już patronat objął Burmistrz Śremu. Najmłodsi 
zwiedzający odkryli know-how blisko 30 wystawców: przedszkoli oraz szkół 
oraz innych placówek dydaktycznych. Zwiedzający dowiedzieli się, jaki profi l 
grupy czy klasy odpowiada ich umiejętnościom oraz mieli możliwość zadać 
pytania nauczycielom z ich przyszłej szkoły. Nauczyciele  mogli wziąć udział 
w licznych warsztatach, konferencjach oraz wysłuchać inspirującej prelekcji 
dyplomowanego coacha Karoliny Wrzesińskiej na temat „Coaching w edu-
kacji”. Dla wystawców Jedynka Kopernika w tym dniu była doskonałym miej-
scem do efektywnej promocji edukacji w swych placówkach dydaktycznych 
działających na różnych poziomach nauczania oraz w różnych obszarach 
edukacyjnych. Po wystąpieniu dyrektor Małgorzaty Pawelczyk,  Bartosz Że-
leźny, zastępca burmistrza Śremu dokonał ofi cjalnego otwarcia Targów. Czas 
uprzyjemniły występy młodych talentów oraz prezentacje szkół. 

Wiesława Łabutka 
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Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Pyszącej
CZERWONY KAPTUREK 
20 lutego na dzieci z oddziału 

przedszkolnego oraz uczniów klas I 
- III czekała niespodzianka. Do szkoły 
przyjechał teatr kukiełkowy z przed-
stawieniem pt. „Czerwony Kapturek”. 
Wszyscy z zachwytem śledzili losy 
Kapturka i wzięli sobie do serca na-
ukę płynącą z bajki: „Nie rozmawia-
my z nieznajomymi”. 

SOKI I MUSY – WITAMINY 
W SMART FORMIE 

W klasie drugiej w ramach realiza-
cji Programu Edukacyjnego „Soki i 
musy-witaminy w smart formie” prze-
prowadzone zostały zajęcia w zakre-
sie prawidłowych nawyków żywienio-
wych. Dzieci poznały znaczenie so-
ków i musów owocowo-warzywnych 

w codziennej diecie. W ten projekt 
zostali zaangażowani rodzice, którzy 
przygotowali własne soki i musy. 

ORTOGRAFICZNE 
ZMAGANIA 

20 lutego w Szkole Podstawowej nr 
1 w Śremie odbył się konkurs ortogra-
fi czny na szczeblu gminnym. Wśród 
wyróżnionych uczniów znalazła się 

nasza uczennica Daniella Rajch. 
Gratulujemy!  

DRZWI OTWARTE 
7 marca Szkoła Podstawowa w Py-

szącej otworzyła swoje drzwi najsze-
rzej jak było można i zaprosiła zainte-
resowanych do zapoznania się z jej 
arkanami. Korytarz szkolny przywitał 
gości kolorowymi balonami, gazet-
kami, ukwieconymi parapetami oraz 
kącikiem broszur pedagogicznych. 
W jednej z sal dzieci mogły poćwi-
czyć j. angielski z wykorzystaniem 
tablicy interaktywnej, w innej mo-
gły spróbować skomponować swój 
pierwszy utwór muzyczny. Tuż obok 
czekała historyczna tablica interak-
tywna, a kawałek dalej mikroświat 
w okularze mikroskopu wzbogacony 

projekcją fi lmu z projektora multime-
dialnego. W świetlicy szkolnej czekały 
na dzieci różnorodne gry i malowanie 
twarzy. Nie mogło zabraknąć cieka-
wostek ze świata matematyki w po-
staci gier i łamigłówek matematycz-
nych. W sali gimnastycznej na gości 

czekał sprzęt sportowy. Natomiast ję-
zyk można było poćwiczyć podczas 
zabaw logopedycznych.

SZKOLENIE Z ZAKRESU 
PIERWSZEJ POMOCY 

7 marca odbyło się szkolenie z za-
kresu pierwszej pomocy dla uczniów 
klas IV - VI przeprowadzone przez 
strażaków z OSP w Pyszącej. Dzie-
ci miały też okazję dowiedzieć się jak 
działa automatyczny defi brylator ze-
wnętrzny (AED), który od niedawna 
znajduje się na wyposażeniu OSP 
w Pyszącej.

Wioletta Morawska 

Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. hr Wł. Zamoyskiego w Nochowie
WYCIECZKA 

DO WARSZAWY
25 lutego Uczniowie gimnazjum 

wraz z opiekunami uczestniczyli w 
wycieczce do Warszawy. 

Celem wyprawy w dniu 25 lutego 
był pobyt na największym lodowisku 
w Polsce, mieszczącym się na Sta-
dionie Narodowym. Potem młodzież 
zwiedziła pomieszczenia stadionu. 
Gimnazjaliści mieli okazję zobaczyć 
inne ciekawe miejsca w Warszawie, 
jak choćby pałac prezydencki, czy 
warszawską Starówkę. 

DWIE STRONY SIECI
Kolejne już spotkanie z przedsta-

wicielem Komendy Powiatowej Poli-
cji w Śremie dotyczyło zagrożeń wy-
nikających z nieprawidłowego wyko-
rzystywania Internetu. Pedofi lia, por-
nografi a, stalking, oszuści - to naj-
większe zagrożenia sieci. Jak nie stać 
się ofi arą, jak unikać tych zagrożeń 

przestrzegał policjant st. sierż. Do-
minik Jankowiak.

ŚWIĘTO 
SZALONEJ FRYZURY

Niecodziennym uczesaniem, 
uczniowie szkoły podstawowej pod-
kreślili, że wtorek 29 lutego był ostat-
nim dniem karnawału. Tego dnia każ-
dy uczeń mógł zaprezentować dziw-
ną, wymyślną fryzurę, w jakiej na co 
dzień do szkoły nie przychodzi. Na 
głowach pojawiły się różne kolory, 

kształty i ozdoby. Wszystkim, którzy 
zaangażowali się w zabawę, można 
pogratulować niesamowitych pomy-
słów i świetnego poczucia humoru.

DRZWI OTWARTE 
DLA PRZYSZŁYCH 

PIERWSZOKLASISTÓW
6 marca gościliśmy w naszej szko-

le kandydatów na uczniów wraz z 
rodzicami. 

Dyrekcja szkoły zapoznała rodzi-
ców z ofertą i bazą szkoły. W tym 
czasie przyszli uczniowie udali się na 
wycieczkę po szkole. Czekały tam na 
nich ciekawe zajęcia - doświadczenia 
chemiczne, tańce, zabawy z j. angiel-
skim oraz zagadki i kolorowanki. 

KONKURS 
MATEMATYCZNO-
PRZYRODNICZY

8 marca uczniowie gimnazjum: Ka-
rolina Piasecka, Jerzy Kwiatkowski, 
Patryk Trawiński i Łukasz Pilc repre-
zentowali szkołę w III Powiatowym 
Konkursie Matematyczno - Przyrod-
niczym, który odbył się w KCEK w 
Śremie. Nasza drużyna zdobyła III 
miejsce. 

REKOLEKCJE
W dniach od 8 do 10 marca odby-

wały się rekolekcje szkolne. Hasłem 
tegorocznych rekolekcji było „Idźcie 
i głoście”. Nauki rekolekcyjne głosił 
ks. proboszcz Ryszard Adamczak, 
a ich dopełnieniem były prezentacje 
o życiu i działalności Brata Alberta 
Chmielowskiego. 

SUKCES W GMINNYM 
KONKURSIE POEZJI 

OBCOJĘZYCZNEJ
Trzy uczennice naszej szkoły, wzię-

ły udział w Gminnym Konkursie Po-
ezji Obcojęzycznej, organizowanym 
przez Gimnazjum nr 1 w Śremie. 
Dziewczęta zdobyły trzy pierwsze 
miejsca w kategorii szkół podstawo-
wych w recytacji w języku angielskim! 
I miejsce zajęła Hanna Hoffa, II miej-
sce - Martyna Żegleń, III miejsce - 
Kinga Grygier. 

WIELKA LIGA 
CZYTELNIKÓW

Zakończył się I etap ogólnopolskie-
go konkursu czytelniczego dla szkół 
podstawowych. Etap ten polegał na 
zbieraniu sprawności za przeczyta-
ne książki. Osoby, które zdobyły 10 
sprawności mogły wziąć udział w te-
ście kwalifi kującym do kolejnego eta-
pu. Trzy osoby z kl. IV - VI uzbierały 

10 sprawności i to one będą repre-
zentować szkołę w kolejnym etapie: 
Marta Morawiec, Zuzanna Walkiewicz 
i Zofi a Łowicka. Natomiast w kl. I - III 
zwyciężyli: Karol Mrug, Piotr Łowicki 
i Wojciech Porczak. Życzymy sukce-
su w kolejnym etapie.

WSI SPOKOJNA, 
WSI WESOŁA

Kolejny raz nasza szkoła gościła 
uczniów, którzy mierzyli się w recy-
tacji poezji i prozy opiewającej pięk-
no polskiej wsi. W tych artystycznych 
zmaganiach bardzo dobrze wypadli 
nasi wychowankowie: Agnieszka Ję-
drzejczak zajęła II miejsce, a wyróż-
nienia zdobyły: Jagoda Chojnacka i 
Dominika Siejakowska. 

CO BĘDZIE:
11 kwietnia – w restauracji „Czte-• 
ry Korony” kolejny etap konkursu 
„Kindersztuba”

DZIAŁO SIĘ

PAMIĘTAMY 
ZWIERZĘTACH!

Uczniowie naszej szkoły pamiętają 
o zwierzętach w schronisku w Gaju. 
W tym celu zorganizowaliśmy mini 
kiermasz aby pozyskać fundusze na 
zakup karmy. Wspólnie z rodzicami 
zawieźliśmy do Gaju pożywienie dla 
czworonogów.

WOJEWÓDZKI KONKURS 
PRZYRODNICZY 

Uczeń naszej szkoły Grzegorz z kl. 
6 uczestniczył w Wojewódzkim kon-
kursie przyrodniczym dla szkół pod-
stawowych województwa wielkopol-
skiego. Dzisiaj już wiemy, że poszło 
mu bardzo dobrze i przygotowuje się 
do uzyskania tytułu laureata.

DZIEŃ KOBIET
Z okazji Dnia Kobiet samorząd 

uczniowski przygotował – pod kie-
runkiem opiekuna pani Olgi Gender-
ki-Plackowskiej – przedstawienie, w 
którym w zabawny sposób przedsta-
wił rożne sylwetki płci pięknej. W cza-
sie radosnego spotkania ogłoszony 
został wynik głosowania, w którym 
chłopcy wybrali najsympatyczniejszą 
koleżankę. Ten zaszczyt przypadł Jul-
ce Krawczyk z klasy piątej.

WYPRAWA NA OLIMP
Uczniowie klasy czwartej przygo-

towali lekcję historii o bogach grec-
kich. Należało wykonać przebranie 
oraz atrybuty i krótką wypowiedź 

przybliżającą wybraną postać.

WIECZÓR FILMOWY
W piątek 10 marca uczniowie klasy 

5 i 6 spotkali się po lekcjach na wie-
czorze fi lmowym. Integracja przebie-
gała w miłej atmosferze. Uczniowie 
podczas oglądania fi lmu smakowali 
pizzę zrobioną przez siebie w szkol-
nej stołówce.

„WRZUĆ MONETĘ 
– ZABIERZ KSIĄŻKĘ”.

W naszej szkole ruszyła akcja skie-
rowana do rodziców „Wrzuć monetę 
– zabierz książkę”. Przynosimy do 
szkoły przeczytane książki, do któ-
rych już nie wrócimy i zostawiamy na 
stoisku. Każdy, kto wrzuci przysłowio-
wą monetę do skarbonki, może książ-
kę zabrać do domu. Może ona zostać 
„zaadoptowana” do domowego księ-
gozbioru lub po przeczytaniu wrócić 

na nasze stoisko. Monety ze skarbon-
ki zostaną przeznaczone na zakup 
książek do biblioteki szkolnej.

MISTRZOWIE KODOWANIA
Po odbyciu szkolenia w ramach 

programu Mistrzowie Kodowania w 
klasach I, II i IV przeprowadzono za-
jęcia z programowania przez kubecz-
kowanie. Zajęcia wyzwoliły duże po-
kłady radości i przyczyniły się do 

zainteresowania programowaniem 
bez użycia komputerów, co wpisuje 
się w założenia nowej podstawy pro-
gramowej do informatyki.

DRZWI OTWARTE
21 marca w naszej szkole odbyły 

się Drzwi otwarte. Podczas tego dnia 
można było zwiedzać naszą placów-
kę, obejrzeć sale lekcyjne. Ucznio-
wie uczęszczający do naszej szkoły 
chwalili się swoimi talentami podczas 
szkolnego przeglądu Mam talent. 

WYDARZY SIĘ
W kwietniu odbędzie się szkolny • 
konkurs ortografi czny dla klas II, III
Rodzina wielopokoleniowa – już w • 
kwietniu warsztaty fryzjerskie w ra-
mach spotkań z tego cyklu
Poszukiwania Zajączka – szkolny • 
Samorząd w okresie przedświątecz-
nym będzie szukał niespodzianki od 
Zajączka
Wielkanoc u najmłodszych – na-• 
sze przedszkolaki mają zaplano-
wany cykl zajęć na temat świąt 
Wielkanocy
Konkurs Drzewo Czytelnicze – w • 
dalszym ciągu trwa konkurs na naj-
bardziej rozczytaną klasę.
Szkolne eliminacje do Pomarańczo-• 
wego Konkursu Recytatorskiego – 
już w kwietniu nasze wewnętrzne 
eliminacje.

Szkoła Podstawowa im. gen. D. Chłapowskiego w Bodzyniewie

WOLONTARIUSZE 
W ODWIEDZINACH

3 marca wolontariusze z naszej 
szkoły byli z wizytą w Zakładzie Opie-
kuńczo-Leczniczym w Śremie. Celem 
spotkania było miłe spędzenie czasu 
wolnego z pensjonariuszami. Nasi 
uczniowie przekonali się, że wspólne 
gry planszowe oraz zwykła rozmowa 
z drugim człowiekiem mogą być cie-
kawą propozycją na spędzenie cza-
su wolnego. 

WARSZTATY W ZST 
W ŚREMIE

Uczniowie klasy III Gimnazjum 
wkrótce będą musieli podjąć decy-
zję o wyborze szkoły ponadgimna-
zjalnej, dlatego 3 marca wzięli udział 
w warsztatach fotografi cznych i gra-
fi cznych w Zespole Szkół Technicz-
nych w Śremie. 

GMINNY KONKURS POEZJI 
OBCOJĘZYCZNEJ

9 marca czworo uczniów z klas 
gimnazjalnych wzięło udział w Gmin-
nym Konkursie Poezji Obcojęzycznej, 
który odbył się w Gimnazjum nr 1 w 
Śremie. Reprezentanci szkoły recyto-
wali wiersze w językach: angielskim i 
niemieckim. Uczennica klasy II Gim-
nazjum Iga Dominiak zdobyła III miej-
sce. Gratulujemy!

DRZWI OTWARTE
13 marca odbyły się drzwi otwar-

te w naszej szkole. Wszyscy zwie-
dzający mogli obejrzeć krótkie etiu-
dy teatralne wykonane przez uczniów 
klasy IV SP oraz skosztować ciastek 
upieczonych przez klasę III G. W sa-
lach odbywały się ciekawe zajęcia 
takie jak: programowanie robota, ori-
gami, doświadczenia fi zyczne i che-
miczne oraz gry językowe. 

DZIENNIKARSTWO 
ZAWSZE NA CZASIE

Uczniowie klasy II Gimnazjum 
wzięli udział w projekcie organizowa-
nym przez ZST w Śremie. W nagrodę 
za zaangażowanie w działania pro-
jektowe troje gimnazjalistów: Iga Do-
miniak, Zosia Labrzycka oraz Michał 
Szczepaniak pojechało na wyciecz-
kę do Warszawy. Zwiedzili: Sejm, 
Belweder oraz Muzeum Powstania 
Warszawskiego.

II FINAŁ GMINNEJ 
OLIMPIADY 

INFORMATYCZNEJ
W środę 15 marca w Szkole 

Podstawowej 
nr 1 w Śremie 
odbył się II Fi-
nał Gminnej 
Olimpiady In-
formatycznej. 
Do drugiego 
etapu zakwa-
lifikowało się 
18 uczniów, 
w tym nasz 
uczeń Nikolas 
Nowak. Fina-
liści wykazali 
się umiejętno-
ściami wyszu-
kiwania infor-
macji w Inter-
necie, poprawnego formatowania 
dokumentu oraz programowania za 
pomocą języka Scratch. W przerwie 
zmagań informatycznych finaliści 
uczestniczyli w warsztatach z robo-
tyki i programowania.

KONKURS RECYTATORSKI 
„WSI SPOKOJNA, 
WSI WESOŁA…”

Naszą szkołę reprezentowały dwie 
uczennice gimnazjum. Agata Bartko-
wiak (kl. III) zdobyła pierwsze miej-
sce, natomiast Alicja Majewska (kl. 
I) otrzymała wyróżnienie. Jesteśmy 
bardzo dumni z zamiłowania do po-
ezji i talentów recytatorskich naszych 
uczennic.

W ZBRUDZEWIE 
JUŻ WIOSNA

21 marca w godzinach południo-
wych cała społeczność szkolna po-
witała wiosnę. W tym dniu obowiązy-
wał strój sportowy. Zabawę rozpoczę-
ły dzieci z oddziałów przedszkolnych, 
paląc przygotowaną wcześniej ma-
rzannę. Wiosna powitała nas piękną 
pogodą, dlatego gry i zabawy odbyły 
się na świeżym powietrzu. Pierwszy 
Dzień Wiosny zakończyliśmy konkur-
sem „Taniec dresa”, podczas którego 
uczniowie wszystkich klas zaprezen-
towali przygotowany układ taneczny, 
a jury miało duży problem z wyłonie-
niem zwycięzców. 

Barbara Mikołajczak 

Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zbrudzewie
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KLASA Z INNOWACJĄ 
ANGIELSKO-NIEMIECKĄ NA 

WYKŁADZIE O NOWYM JORKU 
Uczniowie klasy 2 a (innowacja angielsko- 

niemiecka) wzięli udział w wykładzie o Nowym 
Jorku. Wykład dla młodzieży poprowadził w ję-
zyku angielskim prof. Richard C. Malicki.

Spotkanie zorganizowane zostało przez Bi-
bliotekę Publiczną w Śremie w dniu 21 lute-
go br..

VII POWIATOWY PRZEGLĄD 
PIOSENKI ROMANTYCZNEJ 

W naszym gimnazjum odbył się 18 lutego br. 
VII Powiatowy Przegląd Piosenki Romantycz-
nej pod patronatem Burmistrza Śremu Adama 
Lewandowskiego. W przeglądzie wzięło udział 
stu wykonawców, a jury w składzie: Karolina 
Ankudowicz – przewodnicząca, Roman Szy-
dłowski, Krzysztof Widera wyłoniło zwycięzców 
w trzech kategoriach wiekowych oraz przyzna-
ło nagrodę główną Grand Prix. Organizatorami 
przeglądu z ramienia Gimnazjum nr 1 byli na-
uczyciele: Barbara Hejne, Alina Niemier i Le-
szek Wawrzynowicz oraz Klub „Relax” z pa-
nem Wojciechem Majchrzakiem. Nagrody ufun-
dowali: Gmina Śrem, Klub Relax oraz Gimna-
zjum nr 1 w Śremie.

ZWYCIĘSTWO W 
MIĘDZYSZKOLNYM KONKURSIE 

„ROTMISTRZ PILECKI 
I JEGO CZASY”

W ZSE w Śremie odbył się 21 lutego konkurs 
„Rotmistrz Pilecki i jego czasy”. Wzięła w nim 
udział młodzież ze szkół gimnazjalnych i ponad-
gimnazjalnych powiatu śremskiego, w tym dru-
żyna naszej szkoły w składzie: Łukasz Burli-
ga z kl. IIa oraz Maciej Grzegorczyk i Jakub 
Nowak z kl. II d. Zawody składały się z dwóch 
etapów- w pierwszym uczniowie rozwiązywali 
test wiedzy o życiu i działalności żołnierza nie-
złomnego Witolda Pileckiego, a w drugim przed-
stawiali wcześniej przygotowane prezentacje 
multimedialne. Ogłoszenie wyników konkursu 
nastąpiło 1 marca w KCEiK podczas uroczysto-
ści z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnie-
rzy Wyklętych. Uczniowie naszej szkoły zajęli I 
miejsce! Gratulujemy!

KONCERT 
„BĘBNIARSKA WYPRAWA”

W dniu 27 lutego br. na naszej szkolnej scenie 
odbyło się spotkanie z kulturą z cyklu Muzyczny 
Kogel-Mogel pt. „Bębniarska wyprawa”. Zapre-
zentowane zostały rozmaite instrumenty perku-
syjne i rytmy z różnych części świata. Ucznio-
wie usłyszeli, jak brzmią: zachodnioafrykański 

balafon, w którym wysuszone owoce tykwy słu-
żą jako pudła rezonansowe, drewniana skrzy-
nia cajon czy też wykonany z butli gazowej tank 
drum, z pnia drzewa jumbo, klawesy, talerze i 
dzwonki. Muzycy odgrywali znane afrykańskie 
rytmy, a wspólna nauka gry wprowadziła słucha-
czy w wyjątkowy nastrój. Organizatorem kon-
certów jest pan Leszek Wawrzynowicz.

ZWYCIĘSTWO W POWIATOWYM 
KONKURSIE MATEMATYCZNO-

PRZYRODNICZYM
W Zespole Szkół Katolickich odbył się 8 mar-

ca III Powiatowy Zespołowy Konkurs Matema-
tyczno-Przyrodniczy dla uczniów gimnazjum. 
Do zawodów przystąpiło 7 drużyn czterooso-
bowych ze szkół gimnazjalnych powiatu śrem-
skiego. Gimnazjum nr 1 reprezentował zespół 
w składzie: Michał Kujawa z kl. IIIa, Maciej No-
wakowski z kl. IIId, Aleksander Szlachta z kl. 
IIId i Sebastian Witasiak z kl. IIIb. Nasi ucznio-
wie zajęli pierwsze miejsce. Już trzeci raz ze-
spół złożony z uczniów naszej szkoły stanął 
na podium!

GMINNY KONKURS POEZJI 
OBCOJĘZYCZNEJ

9 marca w naszej szkole odbył się już po raz 
kolejny Gminny Konkurs Poezji Obcojęzycznej 

pod patronatem Burmistrza Śremu. Udział w 
konkursie wzięli uczniowie z Gimnazjum nr 1 im. 
Polskich Noblistów w Śremie, z Zespołu Szko-
ły Podstawowej i Gimnazjum w Śremie, Zespo-
łu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Jana 
Pawła II w Dąbrowie, Zespołu Szkoły Podsta-
wowej i Gimnazjum w Zbrudzewie oraz Zespołu 
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. hr. Wła-
dysława Zamoyskiego w Nochowie.

Gimnazjaliści recytowali wiersze bardziej i 
mniej znanych autorów. Zadaniem uczestni-
ków było przygotować tekst w jednym z czte-
rech języków obcych: angielskim, niemieckim, 
francuskim i rosyjskim.

SUKCES UCZNIÓW W KONKURSIE 
„WSI SPOKOJNA, WSI WESOŁA”
W Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum 

w Nochowie odbył się 15 marca Międzyszkolny 
Konkurs Recytatorski „Wsi spokojna, wsi weso-
ła”. Wzięło w nim udział czworo uczniów naszej 
szkoły, którzy musieli przygotować recytację 
utworów poetyckich lub prozatorskich sławią-
cych piękno polskiej wsi. Laureatką konkursu 
została Eliza Jagodzińska- uczennica klasy 1a. 
Komisja konkursowa wyróżniła również Micha-
ła Ostrowskiego- także z klasy 1a.

Michalina Kaczmarek 

Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów w Śremie

Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Śremie
TŁUSTY CZWARTEK

Dzięki Radzie Rodziców, każdy 
uczeń naszej szkoły miał okazję pod-
trzymać tradycję pączkowego szaleń-
stwa. Nikt nie liczył kalorii, gdyż jeden 
z przesądów mówi, że kto nie zje w 
tłusty czwartek ani jednego pączka, 
temu w dalszym życiu nie będzie się 
wiodło. Nasi uczniowie, nauczycie-
le i pracownicy powodzenie mają 
zagwarantowane! 

PODSTAWY EKONOMII
20 lutego odwiedził nas Marcin 

Godlewski, dyrektor śremskiego od-
działu Banku PKO BP. O czym mógł 
opowiadać dyrektor banku? Oczywi-
ście o pieniądzach. Uczniowie dowie-
dzieli się co to są pieniądze, dlaczego 

ludzie posługują się nimi i co można 
zrobić jeśli ma się ich nieco więcej.

SPORTOWE SUKCESY 
Przełom lutego i marca obfi tował 

w liczne sportowe sukcesy naszych 
uczniów. 22 lutego w sali gimnastycz-
nej „Bazar” odbyły się mistrzostwa 
powiatu śremskiego szkół gimnazjal-
nych w piłce siatkowej chłopców, a 2 
marca w sali gimnastycznej Śrem-
skiego Sportu odbyły się mistrzostwa 
powiatu śremskiego szkół gimnazjal-
nych w piłce ręcznej chłopców. Nasze 
reprezentacje okazały się niepokona-
ne, kolejny rok z rzędu zajęły pierw-
sze miejsca w każdej z konkurencji i 
będą reprezentować nasz powiat na 
szczeblu rejonowym.

DZIEŃ KOBIET 
   „Szczęścia, uśmiechu, dużo ra-

dości, spełnienia wszystkich najskryt-
szych marzeń, samych przyjemnych 
dni…” tego i wiele innych ciepłych 
słów życzyli nasi mężczyźni wszyst-
kim kobietom z okazji ich święta. 
Chłopcy z naszej szkoły zadbali o 
to, by na twarzy wszystkich pań, od 
najmłodszej do najstarszej, zagościł 
uśmiech i by ten dzień był wyjątkowy 
dla płci pięknej w naszej szkole. 

DRZWI OTWARTE 
W NASZEJ SZKOLE

10 marca w naszej szkole odby-
ła się impreza „Drzwi Otwarte”. Była 
okazja do poznania szkoły przez na-
szych przyszłych uczniów i ich rodzi-
ców. Dzieci mogły brać udział w licz-
nych warsztatach, takich jak: zajęcia 
kulinarne i plastyczne, doświadczenia 
przyrodnicze czy zabawy z językiem 
angielskim. Bawiły się, wykorzystu-
jąc tablice interaktywne oraz liczne 
pomoce dydaktyczne. 

NOC GIER PLANSZOWYCH 
Tradycją naszej szkoły powoli sta-

ją się tzw. „nocki ”, na które wszyscy 
uczniowie z niecierpliwością czeka-
ją. Była już nocka indiańska czy pi-
racka, a ostatnio w piątek, 10 marca, 
najmłodsi spotkali się, aby pograć w 
gry planszowe. Do późnych godzin 
wieczornych trwały zacięte rozgryw-
ki. Uczniowie grali w wiele różnorod-
nych gier, między innymi w „piłkarzy-
ki”, „Monopoly”, „Double” czy w trady-
cyjne warcaby. 

W kwietniu, w każdą środę od 
16:00 do 17:30, zapraszamy na za-
jęcia dla dzieci 6 i 7 letnich.

- 5 kwietnia - zajęcia przyrodnicze
- 12 kwietnia - zajęcia artystyczne
- 19 kwietnia - zajęcia kulinarne

- 26 kwietnia - język angielski

DZIEŃ LICZBY Π
14 marca obchodzimy Dzień Liczby 

π. Z tej okazji uczniowie szkoły pod-
stawowej klas I-III przygotowali in-
formacje, ciekawostki, rebusy i dow-
cipne historyjki związane z tą liczbą. 
Następnie wykonali plakaty, które 
rozwieszone zostały w całej szkole. 
Następnego dnia to matematyczne 
święto odchodzili gimnazjaliści oraz 
uczniowie klasy czwartej szkoły pod-
stawowej. Na lekcjach wychowaw-
czych zmagali się z zadaniami logicz-
nymi i szyframi oraz układali krzyżów-
ki i rebusy, w których hasłem była inna 
nazwa liczby π, tzn. LUDOLFINA.

K.Buk 

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

PRZEDSZKOLAKI 
Z WIZYTĄ W BIBLIOTECE 

SZKOLNEJ

Naszą bibliotekę szkolną odwiedzi-
ła grupa 5-latków z Przedszkola Sło-
neczna Gromada. Głównym celem 
wizyty przedszkolaków było lepsze 
poznanie patrona naszej szkoły. 

„JEDYNKA” MA NOWYCH 
CZYTELNIKÓW

10 marca w naszej szkole odbyło 
się uroczyste przyjęcie uczniów kla-
sy pierwszej w poczet czytelników bi-
blioteki szkolnej. 

Wiesława Łabutka 

KWIECIEŃ
W BIBLIOTECE

3-7 kwietnia z okazji MIĘDZYNA-• 
RODOWEGO DNIA KSIĄŻKI DLA 
DZIECI – zapraszamy na cykl spo-
tkań czytelniczych oraz gry i za-
bawy literackie dla młodszych i 
starszych.
Przypominamy, że z dniem 31 kwiet-• 
nia mija termin dostarczania prac 
na Gminny Konkurs Literacki „Pi-
szę Książkę”

Szkoła Podstawowa nr 1 im. M. Kopernika w Śremie

ZASŁUŻONE ZWYCIĘSTWO
Zasłużone zwycięstwo 58-8 dla dziewcząt w FINALE MISTRZOSTW 

POWIATU W PIŁCE KOSZYKOWEJ. Chłopcy po dużym zaangażowaniu 
w grze zajęli II miejsce. Gratulacje!

NIEMIECKI MA KLASĘ
Klasa I Gimnazjum wzięła udział 

w projekcie/konkursie Deutsch hat 
Klasse/Niemiecki ma klasę”, które-
go organizatorem jest Goethe - Insti-
tut w Warszawie.

Głównym celem projektu jest za-
chęcenie uczniów szkół gimnazjal-
nych do partycypacji w życiu szkoły i 
podejmowania działań prowadzących 
do zmian najbliższego otoczenia we 
współpracy z grupą rówieśników, na-
uczycielami, a także każdym człon-
kiem społeczności szkolnej. Klasa 
chciała stworzyć salę do języka nie-
mieckiego, w której nauka tego języ-
ka będzie przyjemnością, a sam język 
okaże się niezwykle prosty.

Uczniowie tej klasy bardzo zaan-
gażowali się w realizację projektu: 

zbierali pomysły, szukali sponso-
rów, wykonywali prace remontowe 
w sali (malowanie sali, fl agi Niemiec, 
przygotowywanie plakatów, zbijanie 
skrzyni na poduszki)

W wyniku wspólnych działań 
uczniowie stworzyli sobie piękną 
pracownię, stworzyli atmosferę i 
warunki sprzyjające nauce języka 
niemieckiego. 

PODSUMOWANIE 
KONKURSÓW 

BEZPIECZNY INTERNET
22 lutego br. spotkaliśmy się w sali 

gimnastycznej, by wręczyć nagrody 
uczniom naszej szkoły w następują-
cych konkursach:

Klasa I-III - Rysunek• 
Klasa IV – Plakat• 
Strona internetowa • 
Prezentacja multimedialna• 
Konkurs literacki „Samotni w sieci”• 
Międzyklasowy konkurs wiedzy o • 
bezpiecznym Internecie

Nagrody ufundowała Rada Rodzi-
ców naszej szkoły, za co serdecznie 
dziękujemy. Dyrektor Marcin Szy-
dłowski pogratulował uczniom, któ-
rzy w ostatnim czasie zwyciężali w 
różnych konkursach. Wszystkim lau-
reatom gratulujemy i trzymamy kciu-
ki za pozostałe konkursy.
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O MIŁOŚCI KAŻDY 
ŚPIEWAĆ MOŻE

Z okazji „Walentynek 2017” w Gim-
nazjum nr 1 odbył się VII Powiato-
wy Przegląd Piosenki Romantycznej 
pod hasłem „O miłości każdy śpie-
wać może”. Nasi uczniowie: Wiktoria 
Ochocka (kl. Ve) oraz Leon Wawrzy-
nowicz (IV b) uświetnili przegląd krót-
kim recitalem fortepianowym. Matyl-
da Skrobich z kl. IV b zajęła II miejsce 
(„Gdzie ci mężczyźni”), Amelia Jan-
kowiak z kl. V b uzyskała III miejsce 
(„Brzydcy”), Jagoda Stępa z kl. VI c 
zaśpiewała „Odkryjemy miłość nie-
znaną” zdobywając wyróżnienie.

GMINNY KONKURS 
ORTOGRAFICZNY

W Szkole Podstawowej nr 1 w Śre-
mie odbył się Gminny Konkurs Or-
tografi czny. Naszą placówkę repre-
zentowało sześcioro uczniów: po trzy 

osoby w kategorii klas IV oraz V-VI. 
Reprezentacja Szóstki osiągnęła 
sukces, a szczególne brawa należą 
się młodszym uczestnikom, którzy w 
całości zajęli miejsca na podium: 1. 
Bartosz Piaskowy (4c), 2. Klara Pa-
terczyk (4a), 3. Michalina Kasper-
ska (4d). 

KONKURS ŁAMANIA 
JĘZYKA ANGIELSKIEGO
20 lutego przygotowano w na-

szej szkole Konkurs Łamania Języ-
ka Angielskiego pt. „English Tongue 
Twisters”. Wzięło w nim udział 10 
uczniów, których zadaniem było prze-
czytać wylosowane łamacze. Zwy-
cięzcami zostali: I miejsce: Jędrzej 
Janiszewski kl. 5a, II miejsce: Liwia 
Majchrzak kl. 6b, III miejsce: Nasta-
zja Zwolan kl. 4d

DRESS LIKE ME
„ABC – dress like me – American 

and British Characters”- to tytuł kon-
kursu, podczas którego uczniowie 
prezentowali na wybiegu stroje zna-
nych postaci z Ameryki i Wielkiej Bry-
tanii. Zebrana widownia nagrodziła 
występujących gromkimi brawami, a 
nauczyciele wyłonili 5 zwycięzców, 
którzy otrzymali dyplomy i nagrody 
rzeczowe. 

POWIATOWY KONKURS 
HISTORYCZNY

27 lutego w Gimnazjum nr 1 odbył 
się etap powiatowy XXI Edycji Kon-
kursu Wiedzy o Wielkopolsce. W gro-
nie laureatów tego etapu znaleźli się 
dwaj uczniowie naszej szkoły: Leon 
Wawrzynowicz z klasy IV „b” oraz 
Maksymilian Bartz z klasy V „c”. 

DRZWI OTWARTE
Na początku marca do naszej 

szkoły zaprosiliśmy rodziców i dzie-
ci w wieku przedszkolnym na „Drzwi 
otwarte” pod hasłem „Bajkowa szóst-
ka”. Dzieci z wielkim zainteresowa-
niem obejrzały przedstawienie w 
wersji dwujęzycznej pt. „Tomcio Pa-
luch”, potem miały okazję odwiedzić 

pracownie dydaktyczne, brać udział 
w konkursach, zabawach i grach 
sportowych. 

WOJEWÓDZKI KONKURS 
RECYTATORSKI

10 i 11 marca w Młodzieżowym 
Domu Kultury nr 2 w Poznaniu od-
był się półfi nał XXXII Wojewódzkie-
go Konkursu Recytatorskiego dla 
uczniów szkół podstawowych i gim-
nazjalnych. W dwudniowych prze-
słuchaniach kategorii wiekowej klas 
IV-VI wzięło udział 80 recytatorów z 
całej Wielkopolski, a do grona fi na-
listów zakwalifi kował się uczeń na-
szej szkoły Leon Wawrzynowicz z 
klasy IV b. 

XXVI GMINNY KONKURS 
EKOLOGICZNY

Szóstka była organizatorem XXVI 
Gminnego Konkursu Ekologiczne-
go pod hasłem „Parki narodowe 

w Polsce”. Wzięło w nim udział 25 
uczniów z 9 szkół podstawowych 
gminy Śrem. Reprezentanci „Szóst-
ki” uzyskali czołowe miejsca: Olga 
Kaczmarek z kl.5a i Igor Wiśniewski 
z kl.5b – II miejsce, Klara Ściubeł z 
kl.5c – IV miejsce. 

DZIEŃ ŚWIĘTEGO 
PATRYKA

18 marca obchodziliśmy w naszej 
szkole Dzień Św. Patryka. Głównym 
celem obchodów dnia patrona Irlan-
dii była promocja jej kultury, historii 
i tradycji. Wszystkie dzieci oraz na-
uczyciele zaangażowali się w zielone 
święto i przyszli ubrani na zielono lub 
zaznaczyli swój udział w obchodach 
zielonym akcentem. Uczniowie mie-
li okazję posłuchać irlandzkiej muzy-
ki, zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie z 
Leprikonem oraz obejrzeć prezenta-
cję multimedialną.

Agata Kociucka 

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Braci Barskich w Śremie

Szkoła Podstawowa nr 4 im. M. Konopnickiej w Śremie
Dnia 3 marca gościliśmy przyszłych pierw-

szoklasistów i ich rodziców – DRZWI OTWAR-
TE. Z tej okazji w sali gimnastycznej można było 
obejrzeć przedstawienie muzyczno - taneczne 
w wykonaniu młodych artystów.

Goście mieli także okazję poznać wszyst-
kich nauczycieli szkoły, którzy zaprezentowa-
li swój warsztat pracy w poszczególnych sa-
lach lekcyjnych. 

W jednej z sal uczestniczki koła polonistycz-
nego pokazały, jak można się świetnie bawić 
za pomocą ciekawych i rozwijających słownic-
two gier językowych.

Uwagę przyciągnęły także gazetki ścienne 
zachęcające do czytania książek, jak i eduka-
cyjne schody! 

Podczas Drzwi Otwartych goście mogli oddać 
głos na wybraną pracę plastyczną uczniów klas 
czwartych. Nagrodzone kompozycje zachwyca-
ją pomysłowością i misternym wykonaniem.

W lutym i marcu realizowane były również 
zajęcia przyrodnicze dla przedszkolaków pod 
tytułem ”MŁODY BADACZ PRZYRODY”. Dzie-
ci uczestniczyły w pokazie doświadczeń i eks-
perymentów oraz wzięły udział zabawach 
badawczych. 

PRZEDSZKOLE „POD WIERZBAMI”

Szkoła Podstawowa im. Władysława Reymonta w Krzyżanowie
POTYCZKI 

ORTOGRAFICZNE
20 lutego roku uczennice naszej 

szkoły z klas IV-VI wzięły udział w 
Gminnym Konkursie Ortografi cznym 
w Szkole Podstawowej nr 1 w Śremie. 
Dyktanda konkursowe wymagały na-
prawdę dużej sprawności ortografi cz-
nej i interpunkcyjnej, a już na pewno 
mocnych nerwów i skupienia. Zdecy-
dowanie warto doskonalić naszą pol-
szczyznę, choć nie jest najprostsza!

POŻEGNANIE 
KARNAWAŁU

28 lutego w naszej szkole odbyła 
się dyskoteka karnawałowa podsu-
mowująca czas zabawy i rozrywki. 
Było radośnie, kolorowo i zabawnie . 
Niektórzy z nas przyszli w ciekawych i 
pomysłowych przebraniach. Towarzy-
szyły nam tańce i żywiołowe konkur-
sy. Teraz na pewien czas taneczne 
szaleństwa będzie trzeba odłożyć.

SPOTKANIE 
Z TEATREM

2 marca uczniowie naszej szko-
ły po raz kolejny pojechali do KCE-
iK , gdzie obejrzeli przedstawienie 
teatralne w wykonaniu Teatru z Kra-
kowa pod tytułem „Legendy orła bia-
łego”. Spektakl przypomniał ważne 
wydarzenia z historii naszego kraju. 
Warto odbywać lekcje rodzimej histo-
rii w tej formie.

KWIATY DLA PAŃ
Z okazji Dnia Kobiet 8 marca w na-

szej szkole zrobiło się bardzo koloro-
wo i wiosennie od tulipanów i żonkili, 
którymi zostały obdarowane wszyst-
kie panie i dziewczynki. Chłopcy w 
tym dniu przyszli odświętnie ubrani 
i szarmancko wręczyli koleżankom 
kwiaty, upominki i złożyli piękne ży-
czenia. Jak miło być kobietą...

GRUNT TO 
DOBRA FORMA

Reprezentanci naszej szkoły 6 mar-
ca wzięli udział w zawodach w rzu-
cance siatkarskiej. Nasza drużyna 
zajęła I miejsce. Brawo dla naszych 
koleżanek i kolegów!

DZIEWCZYNKI 
TO MAŁE KOBIETKI

Chociaż Dzień Kobiet to jak sama 
nazwa mówi święto wszystkich pań, 
to jednak w Przedszkolu „Pod wierz-
bami” w grupie „Słoneczka” obcho-
dzono je uroczyście z wyróżnieniem 
dziewczynek. Jak co roku było trady-
cyjne „Sto lat”, winszowania, ciepłe 
słowa, miłe liściki i słodkie upominki. 
Nie zapomniano o chłopcach – oni 
również poczęstowali się słodkościa-
mi. Dzieci ustaliły, że kobiety szanuje 
się cały rok, nie tylko 8 marca. 

TAJEMNICE WODY
Dzieci z grupy „Słoneczka” z Przed-

szkola „Pod wierzbami” podczas za-
baw badawczych dnia 7 marca 2017 
zgłębiały tajemnice wody. Zajęcia były 
kontynuacją wcześniejszych zajęć, 
kiedy to przedszkolacy poznawali jej 
właściwości.

Maluchy rozbudzały swoją docie-
kliwość poznawczą i snuły przypusz-
czenia podczas badania, gdzie szyb-
ciej rozpuści się barwnik: w zimnej czy 
ciepłej wodzie, co się stanie z kostką 
lodu umieszczoną w otworze butelki 
napełnionej gorącą wodą, jak to się 
dzieje, że igła pływa na powierzchni 
wody wypełniającej szklankę po brze-
gi, choć powinna utonąć. Na te i inne 
pytania dzieci otrzymały odpowiedzi 
na miarę ich możlwości i zaspokoiły 
swoją ciekawość. Na koniec wykonały 

Galaktykę w słoiku, czyli zamknęły 
kosmos w słoiku. Doświadczenie z 
barwnikami i brokatem dostarczyło 
dzieciom wielu wrażeń. 

WIOSNO, 
CZEKAMY NA CIEBIE!

W związku z nową porą roku, dzie-
ci z grupy „Słoneczka” z Przedszko-
la „Pod wierzbami” postanowiły 
stworzyć własny wiosenny ogródek 
na oknie. Dlatego w środę 15 marca 
przyniosły nasionka, cebulki, watę i 
ochoczo przystąpiły do pracy. Zapo-
znały się z czynnością siania i sadze-
nia roślin we wcześniej przygotowa-
nych korytkach i pojemnikach, ponad-
to oglądały nasionka, porównywały 
wielkość, wąchały. Na koniec wszyst-
ko podlały i umieściły w nasłonecznio-
nym miejscu. Teraz będą codziennie 
obserwować efekt swojej pracy. 

Liliana Łucka 
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ŚLADAMI PANI WIOSNY
Przedszkolacy z „Jarzębinki” ko-

rzystając z pięknej pogody, odby-
wają szereg wypraw w celu potwier-
dzenia plotki sosny o nadejściu Pani 
Wiosny. 21 marca wierszami, pio-
senkami i oraz kolorowym korowo-
dem z tradycyjną Marzanną zrobio-
ną przez starszaków powitali ją rado-
śnie. Tajemnice przyrody- nowej pory 
roku, będą głównym tematem dzie-
cięcych poszukiwań i badań, zabaw, 
zajęć oraz wycieczek w różnorodne 
środowiska przyrodnicze. W kwiet-
niu rozpoczniemy prace w naszym 
przedszkolnym ogródku - porządku-
jąc go i sadząc nowe rośliny i kwiaty. 
22 kwietnia ogłoszony jest Między-
narodowym Dniem Ziemi. Oczywiście 
nie jest nam obojętny los naszej pla-
nety. Dlatego wszystkie przedszko-
laki w sposób szczególny zadbają o 
najbliższe środowisko, włączą się w 
akcję „Sprzątania świata”. Krasna-
le odwiedzą pracownię przyrodniczą 
w Szkole Podstawowej nr 4, gdzie 
będą przeprowadzać doświadczenia 
i eksperymenty.

ZACZYTANE 
PRZEDSZKOLE

Rozwijanie w dzieciach zamiło-
wania do kontaktu z książką oraz 
kształtowanie postawy przyszłego 

aktywnego czytelnika jest jednym z 
priorytetowych celów działalności te-
gorocznej przedszkola. Codziennie 
odbywają się zajęcia, podczas któ-
rych dzieci słuchają literatury czyta-
nej przez nauczycielki. Planowane 
są kolejne spotkania „Głośnego czy-
tania” w Bibliotece Publicznej przez: 
Muchomorki -7 kwietnia, Krasnale 
-25 kwietnia oraz Stokrotki. Zwięk-
sza się liczba literackich spotkań z 
udziałem gości z zewnątrz, w tym 
również z absolwentami przedszko-
la. 19 kwietnia odbędzie się kolejny 
Przedszkolny Przegląd Teatralny 
oparty na utworach dwóch wielkich 
dziecięcych poetów J. Tuwima i J. 
Brzechwy w wykonaniu poszczegól-
nych grup. 4 kwietnia grupa Motylki 
zaprezentuje się w bajce Czerwony 

Kapturek na Scenie Malucha w Bi-
bliotece Publicznej.

GDZIE JESTEŚ ZAJĄCZKU?
Podczas swoich wypraw dzieci tu i 

ówdzie odnajdują ślady Zajączka. To 
znak, że Święta Wielkanocne zbliża-
ją się wielkimi krokami. Czas zatem 
przybliżyć wiadomości na temat na-
szych tradycji wielkanocnych. Cała 
społeczność przedszkolna włączy 
się w dekorowanie przedszkola, ma-
lowanie pisanek. Biedronki - 4 kwiet-
nia, a Muchomorki - 6 kwietnia we-
zmą udział w warsztatach z panią K. 
Hermanowską z Agencji Edukacyjno 
- Artystycznej, podczas których lepić 
będą kolorowe pisanki z „ zimnej por-
celany”. Motylki i Stokrotki -5 kwiet-
nia podczas warsztatów ozdobią 

jajka techniką decoupage. Krasnale 
- 6 kwietnia wezmą udział warszta-
tach zorganizowanych przez Muzeum 
Śremskie pt.” Pisanki wielkanocne”. 
W ramach programu e-Twining zo-
staną wysłane kartki świąteczne do 
naszych przyjaciół w Grecji i Hiszpa-
nii. . A kiedy wszystko będzie już go-
towe, na pewno odwiedzi nas Zają-
czek, po uroczystym przedszkolnym 
śniadanku wielkanocnym planowa-
nym na 12 kwietnia.

CZEKAMY NA WAS
Za nami już Drzwi Otwarte, pod-

czas których dzieci wraz z rodzicami 
miały okazję poznać atmosferę za-
baw i zajęć w naszym przedszkolu. 
Dziękujemy wszystkim za przyjęcie 
naszego zaproszenia. Przed nami 
kolejne spotkania adaptacyjne dla 
przyszłych przedszkolaków. Tra-
dycyjnie odbędą się od godziny 
15.30 w kolejne środy: 5, 19 i 26 
kwietnia.

ZAPRASZAMY 
SERDECZNIE! 

To już czas by podjąć ważną dla 
dziecka decyzję - wyboru dobrego 
przedszkola.

KALENDARIUM 
3 kwietnia•  - spektakl teatralny „Wio-
senne porządki”
28 kwietnia • - koncert muzyczny 
„Drewniane dialogi”
Jeszcze w kwietniu dzieci z gru-• 
py Krasnale, Wiewiórki i Misi po 
raz kolejny spotkają się z dietety-
kiem na rozmowach związanych 
ze zdrowym sposobem odżywia-
nia się. Rodzice natomiast, będą 
mogli wziąć udział w warsztatach 
logopedycznych. 

U. Tomczyk, G. Szalona 

WIELKANOCNY KIERMASZ
Coroczną tradycją nauczycie-

li Przedszkola nr 2 „Słoneczna Gro-
mada” jest organizowanie kiermaszu 
wielkanocnego. W tym roku na kier-
maszu będzie można nabyć piękny, 
zielony stroik wielkanocny. Może być 
doskonałą ozdobą świątecznego sto-
łu. Kiermasz rozpocznie się 10 kwiet-
nia br. i potrwa do Wielkiego Czwart-
ku. Serdecznie zapraszamy!

WIELKANOCNE TRADYCJE
W oczekiwaniu na święta organi-

zowane są zajęcia otwarte dla rodzi-
ców połączone często z warsztatami 
artystycznymi. Dzieci będą poznawać 
zwyczaje i tradycje świąt wielkanoc-
nych: malować pisanki, robić zającz-
ki, kurczątka, baranki, koszyczki, pal-
my, stroiki na stół wielkanocny i inne 
dekoracje.

„Kurczątka w przedszkolu” – Mię-
ciutkie, żółciutkie, milutkie „kuleczki” 
przybędą do naszych przedszkolaków 

dzięki uprzejmości zaprzyjaźnionego 
rolnika p. Z. Ciołka. 

Śniadanie wielkanocne - W śro-
dę 12 kwietnia br. wszystkie dzieci w 
przedszkolu zasiądą do uroczystego 
śniadania wielkanocnego. Na stołach 
z wielkanocnymi dekoracjami poja-
wi się większość tradycyjnych dań 
wielkanocnych. 

Zajączek - dzieci będą szukać 
ukrytych w ogrodzie przedszkolnym 
koszyczków z upominkami (nie tylko 
słodyczami) zakupionymi przez Radę 
Rodziców. 

WIOSENNO – ŚWIĄTECZNE 
WARSZTATY

Dzieci z grup młodszych Przed-
szkola „Słoneczna Gromada” będą 
uczestniczyć w warsztatach świątecz-
nych, w programie których jest pre-
zentacja pisanek zdobionych różny-
mi technikami. Każde dziecko będzie 
mogło samodzielnie ulepić kolorowe 
pisanki z „zimnej porcelany”. Również 

w grupach starszych dzieci w ramach 
dodatkowych zajęć z kółka plastycz-
nego wykonają palmy i inne ozdoby 
wielkanocne. 

EASTER CARDS 
– PROJEKT ETWINNING
W ramach europejskiej współpracy 

szkół i przedszkoli dzieci z grupy Dal-
matyńczyki wezmą udział w progra-
mie eTwinning pt. „Wielkanocne kart-
ki”. Koordynatorami projektu są: Ma-
ria Woźniak i Ewa Wojta. Głównym 
celem projektu jest uświadomienie 
dzieciom, że jesteśmy częścią Europy 
i każdy kraj ma swoje tradycje i zwy-
czaje zw. ze świętami wielkanocnymi. 
Dzieci poprzez wymianę kartek wiel-
kanocnych poznają tradycje 12 kra-
jów partnerskich. Będzie to również 
okazja do podzielenia się polskimi i 
przedszkolnymi tradycjami wielka-
nocnymi. Informacje przekazywane 
będą poprzez Internet w postaci zdjęć 
i prac plastycznych dzieci. Wymiana 

pozwoli na wzbogacenie wiedzy dzie-
ci, rozwinie tolerancję i akceptację 
różnic kulturowych, gdyż uświadomi, 
że w innych krajach mieszkają i uczą 
się dzieci „inne”, mające różne trady-
cje, ale tak naprawdę takie same. W 

planie krótka wideokonferencja dzieci 
i nauczycieli z jednym z krajów part-
nerskich w języku angielskim. Będą to 
nowe doświadczenia dla dzieci. 

Maria Woźniak 

* * * 

BAL W PRZEDSZKOLU
28 lutego wszystkie dzieci z nasze-

go przedszkola zostały zaproszone 
na BAL KARNAWAŁOWY, którego 
tematem przewodnim były witamin-
ki, owoce i warzywa ze świata Świe-
żaków. W świetle migoczących kolo-
rowych świateł i w rytmach wesołej 
muzyki dzieci odgadywały postacie 
świeżaków i ich imiona, były wesołe 
zabawy i dyskotekowe rytmy.

DRZWI OTWARTE U 
MAŁYCH PRZYRODNIKÓW
1 marca w naszym przedszko-

lu gościliśmy rodziców i naszych 
przyszłych przedszkolaków. W cza-
sie drzwi otwartych można było po-
rozmawiać z kadrą pedagogiczną i 
ze specjalistami pracującymi w na-
szym przedszkolu. Były też zabawy 
ruchowe ze śpiewem, zwiedzanie 
wszystkich sal, zabawy ze sprzęta-
mi do ćwiczeń gimnastycznych, za-
bawy w Sali Doświadczania Świata. 

Na zakończenie dzieci zjadły zdrowy 
poczęstunek, a rodzice mieli jeszcze 
chwilę na rozmowy z nauczycielkami. 
Przy wyjściu czekały na dzieci baloni-
ki z nadrukowanym logo przedszkola. 
Spotkanie z przyszłymi przedszkola-
kami i ich rodzicami uważamy za bar-
dzo udane.

ŻYWIENIE DZIECKA 
= JEGO ZDROWIE

W przedszkolu „Mali Przyrodnicy” 
dnia 7 marca odbyło się spotkanie z 
dietetykiem Magdaleną Lubiewską 
z Orkiszowych Pól na temat żywie-
nia dzieci w wieku przedszkolnym. 
Na spotkanie zaproszenie otrzy-
mali rodzice i wszyscy pracownicy 
przedszkola.

DZIEŃ KOBIET
Dzień Kobiet w naszym przedszko-

lu to wielkie święto. Wszystkie kobiety 
i te duże i te małe otrzymały od chłop-
ców drobne prezenty i kwiaty. Cała 

społeczność przedszkolna została 
zaproszona do sali lustrzanej na pro-
jekcję fi lmu pt. Calineczka. 

ZAJĘCIA W BIBLIOTECE
8 marca Jeżyki były kolejny raz na 

zajęciach w bibliotece. Dzieci z uwa-
gą słuchały opowiadania o powra-
cającym z ciepłych krajów bocianie 
Wojtku i oczekującym go zajączku Fi-
lipie. Dzieci odpowiadały na pytania 
dotyczące bajki, naśladowały kroczą-
cego i klekoczącego Wojtka, a póź-
niej rysowały jego postać. 

PLUSZAKOWO
Dnia 15 marca pojechała na wy-

cieczkę do Pluszakowa- Manufak-
tura Zabawek w Poznaniu. Firma 
prowadzi zajęcia z własnoręcznego 
przygotowywania misiów tradycyjny-
mi metodami. Każdy wyprodukowany 
w manufakturze miś jest jedyny i nie 
powtarzalny. Dzieci podczas warsz-
tatów ćwiczą szycie i rozwijają zdol-
ności manualne. Dzieci pięknie pra-
cowały: wypychały, szyły i ozdabiały 
swoje maskotki. Własnoręcznie zro-
bione misie lub zajączki zabrały ze 
sobą na pamiątkę do domu.

CZYTANIE Z BABCIAMI
Do akcji „Cała Polska czyta dzie-

ciom” chętnie włączają się babcie, 
które znajdują czas, aby poczytać 
swoim wnukom i innym dzieciom w 
przedszkolu. Nasi goście czytali baj-
ki, które przynieśli ze sobą. Czytanie 
bajek dzieciom zaspakaja wszyst-
kie potrzeby emocjonalne dziecka, 
znakomicie wspiera jego rozwój psy-
chiczny, intelektualny i społeczny, jest 
jedną z najskuteczniejszych strategii 
wychowawczych.

ZAJĘCIA Z GRAFIKI 
KOMPUTEROWEJ

11 marca grupa „Biedronki” uczest-
niczyła w zajęciach z grafi ki kompute-
rowej wykorzystaniem nowoczesnych 
technik informatycznych. Zajęcia, pro-
wadzone przez młodzież, odbyły się 
w Zespole Szkół Technicznych im. H. 
Cegielskiego w Śremie.

PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY
W tym roku, 21 marca wszyst-

kie grupy przedszkolaków z Przed-
szkola nr 5 „Mali Przyrodnicy” w Śre-
mie przemaszerowały alejami osie-
dla w kolorowym, radosnym korowo-
dzie. Zabraliśmy ze sobą wiosenne 

emblematy i wianki, własnoręcznie 
wcześniej wykonane, a prowadziła 
nas Marzanna – kukła, która co roku 
żegna z nami zimę. Podczas spaceru 
dzieci poszukiwały pierwszych oznak 
wiosny, słuchały śpiewu ptaków. Na 
zakończenie zaśpiewaliśmy i zatań-
czyliśmy wokół Marzanny. W ten spo-
sób obwieściliśmy mieszkańcom na-
szego osiedla początek nowej, zielo-
nej pory roku!

KWIECIEŃ
30 marca – odbędzie się w naszym • 
przedszkolu Teatrzyk pt. „Księga 
baśni”
2 kwietnia – świętujemy „Dzień • 
książki dla dzieci”
W dniach od 10 – 14 kwietnia od-• 
będzie się w naszym przedszkolu 
Kiermasz Wielkanocny 
Organizujemy też wyjazd do Te-• 
atru Animacji na przedstawienie 
pt. „Odlot” 
W tym miesiącu odbędą się zajęcia • 
wiosenno – świąteczne pt. „Lepie-
nie kolorowych pisanek”
12 kwietnia odbędzie się Spotkanie • 
z wielkanocnym zajączkiem
Cykliczne Spotkania w Bibliotece • 
wpisane są również w nasz kwiet-
niowy kalendarz
W dniach 12 i 26 kwietnia zapra-• 
szamy przyszłych przedszkolaków 
na zajęcia adaptacyjne
12 kwietnia odbędą się również Za-• 
jęcia dla dzieci niepełnosprawnych
22 obchodzić będziemy obchodzić • 
„Dzień Ziemi”

PRZEDSZKOLA  

PRZEDSZKOLE NR 3 „JARZĘBINKA” W ŚREMIE

PRZEDSZKOLE NR 2 „SŁONECZNA GROMADA” W ŚREMIE

  PRZEDSZKOLA

WĘDROWNICZKOWE GRY PLANSZOWE
Wędrowniczkowe gry planszowe mogą być stare, mogą być 

nowe – to bez znaczenia – wszystkie działają i intuicję mate-
matyczną rozwijają. 

MAGIA TEATRU
Magia teatru u „Wędrowniczka” to nie jest żadna sztuczka 

magiczna. Teatr rozwija pasje, talenty, każdy przedszkolak jest 
uśmiechnięty. 

WĘDROWNICZEK TO PRZEDSZKOLE, KTÓRE 
DAJE SUKCES W SZKOLE

U nas miło spędzisz czas – zapraszamy wszystkich Was
Informacje dotyczące zapisu dziecka do przedszkola można 

uzyskać codziennie pod numerem telefonu: 61 28 36 152 
Marta Adamczak 

PRZEDSZKOLE NR 5 „MALI PRZYRODNICY”

PRZEDSZKOLE NR 7 im. „JANKA WĘDROWNICZKA” W ŚREMIE

Dnia 2 marca odbyło się drugie 
spotkanie z cyklu ,,Odkrywamy ta-
lenty” pod hasłem: ,,ZACZAROWA-
NY ŚWIAT WIERSZY”. Przedstawi-
ciele wszystkich grup zaprezentowa-
li znane, ulubione wiersze dla dzieci. 
Przedszkolne talenty pokazały, że nie 
mają tremy i potrafi ą pięknie recyto-
wać. Rymowanie nie było obce tak-
że dla nauczycieli, którzy  zainsceni-
zowali wiersz J. Brzechwy ,,Żaba”. 
Spotkanie urozmaiciły piosenki oraz 
zabawy słowno- ruchowe. Na zakoń-
czenie wręczono wykonawcom  pa-
miątkowe dyplomy. 

Ewa Wojta 
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„Na straganie” J. Brzechwy 
– Na kramie po naszymu wg Janki Kuźnickiej

Na kramie, ino gdy klara wstanie,
Takie słyszy sie godanie:

„Może pón sie ło mnie łoprze,
Taki pón  skapuciały, panie kłoprze.”

„Cóż sie dziwisz, mój sznytlochu
Leżę tu łod wczorajszygu ćmoku!”

Godo na to galarepka:
„Szpycni pón na rzepę - ta jest krzepka!”

Groch po bymbochu rzepę klupie:
„Jak tam bebzolu? Bywało lepij ?”.

„Dziynki, dziynki, pónie grochu,
Ady żyje sie po trochu.

Lecz pietrucha - zez tum jest gorzyj:
Zduczniało parzęga, garować ni może.”

„A to cholera” - Miunczy selera.
Burok zwiywo łod cebuli,

A szczelunka doń sie tuli:
„Mój buroku, mój ty cudnyj,

Czybyś nie chcioł takiyj ślubnyj?”
Burok ino kluk zatyko:

„Niech no pani pryntko zmyko,
Jo chce ślubnum, mieć buroczum,

Bo przy pani wszyscy buczum.”
„A to cholera” - Miunczy selera.

Nogle szabel zabroł głos:
„Pani niech stund idzie lołs?!”
„Nie bundź ady taki wielgi” -

Łoremus dostoł łod brukselki.
„Zgęziało, a  jak się szumpierzy!” -

Drze sie marchewka, gdy się zaperzy.
„Niech rozsundzi nos kapucha!”

„Co, kapucha?! Tyn kawoł telbucha ?!”
A kapucha dudlo i szpycuje na nie:
„Łe jery, wedle czegu to borchanie.

Po co wasze bachandryje,
Ady zaro rumpuć, chtuś zez nos ugotuje”.

„A to cholera” - Miunczy selera.

Łe jery 
wiaruchna! 

Wew poprzedniym wiyr-
szyku „Sumsiedzi” chy-

ba bez tygu rojbra „chochlika” 
Paweł dziesik ućknuł. Takie to 
niby „ecie pecie”, bojączka”, 
a lotać mu się zachciało. Czy 
już nagrygoliliście swoją wer-
sje „Pawła i Gawła”? Czekum 
na Wasze bazgroły!

Znowyk sie bydziecie mo-
gli chichrać, przeca nie byde 
ciyngim o zyndrach wiyrszy-
ków przetminiała. Wiyrszyk 
„Na straganie” Jana Brze-
chwy przypasowoł mi na wio-
sne, a po naszymu bydzie 
to „Na kramie”. Poczytejcie 
i jak zawdy, lachejcie się, 
szak to zdrowiej niż zorgowa-
nie wuchty żarcia na Świyn-
ta, opychanie się jajcami, so-
syskami, karbunadum, klu-
chami na łachu, wietrznikami 
abo chruścikami. Gdy famu-
ła spucnie świunteczne śnio-
danie, spiknijcie sie na prze-
chadzke i gdy bydziecie sie 
kindrać po łokolicy, godejcie 
po naszymu, chichrejcie sie 
od klapioka do klapioka.

Życze Wum wiela rado-
chy wew Świynta, labzdygo-
wania, a w lany póniedziałek 
fest gisówy. 

Wasza c. Janina co mo ździebko szplina 

LEJTY
- lanie, bicie

ŁE JERY
- o rany, o rety

Rysunki Michała Bukowego
z „Małego Słowniczka Śremskiej Gwary” Ewy Nowak
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MATEKLOSY
- sprzęty będące w nieładzie

NABUŁ
- kupił

ŚREMSKIE STOWARZYSZENIE ŚPIEWACKIE
im. STANISŁAWA MONIUSZKI

serdecznie zaprasza na:

XIV CHÓRALNE 
ŚWIĘTO WIOSNY
POD PATRONATEM STAROSTY ŚREMSKIEGO

I PROBOSZCZA PARAFII WOJSKOWEJ W ŚREMIE

dnia 23 kwietnia (niedziela) 2017r. o godz.1500
Koncert w Kościele Garnizonowym 

p.w. Św. Jana z Dukli w Śremie, ul.Sikorskiego 2

WYSTĄPI 5 CHÓRÓW:

ŚREMSKIE STOWARZYSZENIE ŚPIEWACKIE• 
im. STANISŁAWA MONIUSZKI 
- dyrygent Leszek Wawrzynowicz
CHÓR im. Ks. Dr. JÓZEFA SURZYŃSKIEGO z Kościana• 
- dyrygent Grzegorz Szumnarski
CHÓR NAUCZYCIELI MIASTA POZNANIA• 
im. KAROLA KURPIŃSKIEGO - dyrygent Eligiusz Szczepaniak
CHÓR UKW PASJONACI przy Wyższej Szkole Bankowej • 
w Poznaniu - dyrygent Michał Sergiusz Mierzejewski
CHÓR CANTANTI z Poznania • 
- dyrygent Michał Sergiusz Mierzejewski

WSTĘP WOLNY


