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Trwają prace przy termomoder-
nizacji szkoły w Nochowie. Co 
jeszcze czeka naszą oświatę jak 
chodzi o inwestycje?

– Ten rok jest bardzo efektywny, 
jeśli chodzi o pozyskiwanie środków 
unijnych. Przypomnę, że z WRPO 
pozyskaliśmy 2,5 miliona złotych 
na termomodernizację szkoły pod-
stawowej i gimnazjum w Nocho-
wie. Prace w szkole są już bardzo 
zaawansowane. Zakładamy, że zo-
staną zakończone przed 1 września 
i uroczysty początek roku szkolne-
go odbędzie się już w odnowionym 
obiekcie. Będą nowe elewacje, wy-
mienione zostaną wszystkie okna, 
zainstalowany zostanie nowy sys-
tem ogrzewania, a na dachu bate-
rie solarne – tak będzie wyglądała 
ta szkoła już niebawem. Na zakoń-
czenie tego gruntownego remontu 
odświeżymy też wnętrze szkoły, wy-
malujemy ściany itp.

Druga dobra wiadomość to pozy-
skanie środków z Metropolii Poznań, 
której jesteśmy członkiem, w ramach 
tzw. Zintegrowanych Inwestycji Tery-
torialnych. Pozyskaliśmy niebagatel-
ną kwotę, bo 3,5 miliona złotych na 
termomodernizację jednej z najwięk-
szych naszych szkół - Szkoły Pod-
stawowej nr 6. Cały koszt termomo-
dernizacji to kwota 4,5 miliona zło-
tych, a zatem z budżetu gminy na tę 
niezbędną inwestycję wyłożymy je-
dynie milion złotych.

Co zostanie wykonane w ra-
mach tej termomodernizacji?

– Termomodernizacja obejmie cały 
kompleks szkolny, wraz z salą gim-
nastyczną, przedszkolem, stołów-
ką. Szkoła zyska nowy wizerunek. 
Wymienione będą okna i drzwi ze-
wnętrzne w całym kompleksie szkol-
nym, odnowiona zostanie elewacja 
budynku, przeprowadzony będzie 
remont dachu, wymiana instalacji 
centralnego ogrzewania, a na da-
chu pojawią się panele słoneczne, 
by pozyskać ekologiczną energię do 
ogrzewania wody w budynku. Termin 
zakończenia prac planowany jest na 
koniec sierpnia 2018 roku. Do tego 
czasu musimy rozliczyć się z pozy-
skanych środków.

Czy inne szkoły też mogą liczyć 
na inwestycje?

– Otrzymaliśmy dotację w wysoko-
ści 1,5 miliona złotych na rozbudowę 
szkoły w Dąbrowie. Powstanie nowy 
pawilon z czterema dodatkowymi 
izbami lekcyjnymi, zapleczem socjal-
nym i węzłem sanitarnym oraz wy-
posażeniem nowych klas. Pozyska-
liśmy również 200 tys. zł na projekty 
edukacyjne w tej szkole: dodatkowe 
zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i mło-
dzieży oraz dokształcanie kadry na-
uczycielskiej i pedagogicznej.

Deklarował Pan budowę boisk 
sportowych dla szkół. Co w tej 
sprawie zostało już zrobione?

– Jesteśmy po przetargu na bu-
dowę kompleksu boisk przy Gimna-
zjum nr 1(od września - szkole pod-
stawowej nr 5). Powstaną tam boisko 
o wymiarach 70x50 m ze sztuczną 
trawą i oświetleniem, bieżnia lek-
koatletyczna na 100 m ze sztuczną 
nawierzchnią oraz mini boisko wie-
lofunkcyjne do gry w siatkówkę i ko-
szykówkę. Cały kompleks sporto-
wy będzie gotowy do użytkowania z 
dniem 1 września br.

Z kolei 26 kwietnia otwarte zosta-
ły oferty złożone w przetargu na bu-
dowę trzech boisk wielofunkcyjnych 
w szkołach podstawowych nr 1, 2 i 
6. Będą to takie same boiska, jak już 
istniejące przy Szkole Podstawowej 
nr 4 w Śremie. Termin wykonania in-
westycji to sierpień tego roku. 

Z końcem marca złożyliśmy w Mi-
nisterstwie Sportu i Turystyki wnio-
sek o refundację kosztów budowy 
tych obiektów sportowych, a jest 
to kwota niebagatelna, bo 2,3 mln 
zł. Nie liczymy na pełną refunda-
cję poniesionych przez nas wydat-
ków, ale nawet, jeżeli otrzymamy 
część poniesionych nakładów, to za 
te środki postaramy się wybudować 
boisko wielofunkcyjne w szkole w 
Zbrudzewie.

Ale to nie koniec inwestycji w 
oświacie. Przy Szkole Podstawowej 
nr 1 w Śremie oraz przy szkole w No-
chowie powstaną miasteczka rowe-
rowe. Obydwa projekty to pomysły 
zgłoszone przez mieszkańców w ra-
mach Budżetu Obywatelskiego Śre-
mu. Miasteczka powstaną do końca 
sierpnia bieżącego roku. Koszt każ-
dego z nich to 150 tys. zł.

Ponadto, w ramach tegoż budże-
tu, powstanie pumptrack, czyli tor do 
jazdy jednośladów, przede wszyst-
kim rowerów, połączony z wszech-
stronnym treningiem. Będzie zloka-
lizowany w Parku Odlewników i po-
wstanie do wakacji. Koszt inwesty-
cji wynosi 300 tys. zł. Uważam, że 
budżet obywatelski to bardzo uda-
na forma wyboru kierunków inwe-
stowania, w której aktywnie uczest-
niczą mieszkańcy. W przyszłym roku 
zwiększymy kwotę na ten cel do 700 
tys. zł.

A wracając do inwestycji oświato-
wych, w tym roku wykonamy nowy 
utwardzony kostką brukową wjazd 
na teren szkoły w Pyszącej i część 
istniejącego już boiska, zamykając 
niejako w całość wcześniej poczynio-
ne tam prace modernizacyjne.

Zapewniam, że nie zamierzamy 
na tym poprzestać i będziemy w dal-
szym ciągu zabiegać o zewnętrzne 
środki na oświatę, by móc w tym i 
przyszłym roku inwestować w jej 
infrastrukturę.

Rodzice, których dzieci grają w 
piłkę w Warcie i UKS narzekają na 
jakość boisk.

– Ten problem jest nam znany i 
podejmujemy już właściwe działa-
nia. Zlecone zostały prace koncep-
cyjne, uzgodnione z klubami sporto-
wymi Warta Śrem i UKS Śrem doty-
czące przebudowy kompleksu boisk 
w Parku im. Powstańców Wlkp. W 
szczególności chodzi o budowę bo-
iska treningowego ze sztuczną na-
wierzchnią, renowację płyty głównej 
i powstanie 400 metrowej bieżni ze 
sztuczną nawierzchnią wokół boiska 

głównego. Planowane są również 
nowe pomieszczenia na szatnie dla 
zawodników i sędziów. Zakładamy 
również lifting trybuny głównej sta-
dionu. Po renowacji, która będzie 
bardzo kosztowna, cały obiekt bę-
dzie monitorowany.

Było dużo o inwestycjach oświa-
towych i sportowych, to pomów-
my teraz o inwestycjach, któ-
re interesują tych, którzy poszu-
kują lub będą poszukiwać pracy 
w najbliższych latach. Co nowe-
go dzieje się w śremskim parku 
inwestycyjnym?

– Przypomnę, że Śremski Park 
Inwestycyjny znajduje się przy ul. 
Grunwaldzkiej i stanowi podstre-
fę Wałbrzyskiej Specjalnej Stre-
fy Ekonomicznej. Jego powierzch-
nia wynosi 12 ha. W lutym br. został 
przez Radę Miejską przyjęty plan 
zagospodarowania przestrzennego 
dla tego obszaru. Uchwała jest już 

prawomocna, a nasze służby inten-
sywnie pracują nad infrastrukturą. 
Chodzi o projekt i pozwolenie na bu-
dowę drogi, będącej przedłużeniem 
ulicy Grunwaldzkiej, która pozwoli na 
wygodny dojazd zarówno do istnieją-
cej tam szkoły, przychodni lekarskiej i 
fi rmy Konstrukcje Stalowe Hyżyk, jak 
i działek przeznaczonych dla nowych 
inwestorów. Spółka Śremskie Wodo-
ciągi opracowuje dokumentację nie-
zbędną do doprowadzenia wody do 
poszczególnych nieruchomości i bu-
dowy kanalizacji.

Są chętni na te działki?
– Jesteśmy po negocjacjach z in-

westorami i można powiedzieć, że 
łącznie 90% dostępnych gruntów 
znajduje się w zainteresowaniu pod-
miotów gospodarczych. Są wśród 
nich fi rmy zarówno śremskie, jak i 
poza lokalne, w tym jedna zagra-
niczna. Dokonano już geodezyjnego 
podziału gruntów, zawarto pierwsze 
umowy notarialne, między innymi z 
fi rmą, która wybuduje jedną z więk-
szych w Polsce hurtownię pomido-
rów sherry. Inne planowane inwesty-
cje przedsiębiorców to odlewnia że-
liwa i aluminium, hurtownia napojów 
oraz logistyka i transport.

Bardzo intensywnie negocjujemy 
z dużym podmiotem zagranicznym, 
który jest zainteresowany budową 
w Śremie swojego przedstawiciel-
stwa na Europę. Niedawno odbyło 
się kolejne spotkanie z inwestorem, 
a efekt spotkania wskazuje, że ne-
gocjacje zmierzają do pomyślnego 

końca. Inwestor chce zakupić dział-
kę o powierzchni 5 ha, na której za-
mierza zainwestować 15 milionów 
dolarów w nowoczesny i innowa-
cyjny zakład produkcyjny. Nie chcę 
ujawniać jego nazwy, ponieważ je-
steśmy zobowiązani do zachowa-
nia tajemnicy, dopóki transakcja nie 
zostanie sfi nalizowana. Działalność 
fi rmy wiąże się z branżą farmaceu-
tyczną i kosmetyczną. Zapewniam, 
że technologia zastosowana w tym 
zakładzie będzie bardzo bezpieczna 
dla środowiska.

Inwestor ma jakieś szczególne 
oczekiwania?

– Oprócz dobrego dojazdu do 
działki inwestor oczekuje zabezpie-
czenia przez Śremskie Wodociągi 
ogromnej ilości wody, potrzebnej do 
produkcji. Spółka ma możliwość za-
pewnić tę ilość, bez najmniejszego 
uszczerbku dla mieszkańców. Inwe-
stora interesuje również szereg, zda-
wałoby się drobiazgowych 

Ile miejsc pracy powstanie w 
wyniku tych inwestycji?

– Podsumowując zapotrzebowa-
nie wszystkich podmiotów, o któ-
rych wspomniałem, to po zakończe-
niu budowy zakładów, na co trzeba 
liczyć średnio 2 -3 lata, pracę może 
otrzymać nawet 200 osób. To bardzo 
szacunkowa liczba. Na razie jest za 
wcześnie, by mówić o ostatecznej 
liczbie nowych miejsc pracy. Mamy 
nadzieję sfi nalizować wszystkie te 
transakcje w miesiącach czerwcu 
i lipcu i zagospodarować ten teren 
kompleksowo. 

Zamierzacie zbudować dro-
gę dojazdową do działek w stre-
fi e ekonomicznej, ale inwestorzy 
chcą dobrej komunikacji nie tyl-
ko na tym odcinku.

– Oczywiście. Na ulicy Staszica 
począwszy od skrzyżowania z ul. 
Grunwaldzką aż do ul. Gostyńskiej 
będzie wymieniona nawierzchnia, 
wykonane chodniki i miejsca par-
kingowe. Wartość tej inwestycji to 
ponad milion złotych. Przypomnę, 
że jest to droga wojewódzka i inwe-
storem jest WZDW. Nas, jako gmi-
nę, ten remont nie będzie obciążał 
fi nansowo. Natomiast nie ukrywam, 
że bardzo mi zależy, żeby inwesty-
cja zakończyła się przed otwarciem 
kompleksu sportowego Śremskie-
go Sportu na ul. Staszica z nowym 
basenem, odnowioną salą sporto-
wą, etc. Przypomnę, że także przy 
tej ulicy boisko na terenie Zespołu 
Szkół Technicznych buduje powiat. 
Po realizacji tych inwestycji zain-
westujemy w przyległe tereny zie-
lone, by kompleksowo zagospoda-
rować teren.

jz 

Inwestujemy w oświatę, obiekty 
sportowe, przyciągamy inwestorów
Z burmistrzem Adamem Lewandowskim o tegorocznych inwestycjach w obiekty szkolne, budowie boisk sportowych i finalizowaniu 
sprzedaży gruntów inwestorom w specjalnej strefie ekonomicznej rozmawia Jan Zalewski
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W spotkaniu, które odbyło 
się 21 kwietnia, uczest-

niczyli przedstawiciele organi-
zacji społecznych zajmujących 
się problematyką społeczną, 
czy też działających na rzecz 
osób w podeszłym wieku, bądź 
niepełnosprawnych. 

Burmistrz Adam Lewandow-
ski,otwierając to spotkani, mó-
wił o inicjatywach na rzecz osób 
starszych, podkreślając, że se-
niorzy mają częstokroć więcej 
inicjatywy niż ludzie młodzi. - 
Chodzi o to, by tą aktywność 
umiejętnie wykorzystać – prze-
konywał włodarz gminy. Zapo-
wiedział, że na czerwcowej se-
sji rady miejskiej rozpatrzony 
zostanie cały pakiet uchwał do-
tyczących działań na rzecz se-
niorów, w tym uchwalenie Kar-
ty Seniora.

Potem Maria Świdurska, sze-
fowa śremskiego Ośrodka Po-
mocy Społecznej, przedsta-
wiła główne założenia progra-
mu działań na rzecz osób star-
szych do 2020 roku. Zwraca on 
z jednej strony uwagę na szer-
szy udział osób starszych w ży-
ciu społecznym, a z drugiej na 
działania ukierunkowane na 
osoby starsze o ograniczonej 
samodzielności. 

Cele szczegółowe programu 
kładą nacisk na rozszerzenie 
oferty edukacyjnej uwzględnia-
jącej potrzeby seniorów, two-
rzenie warunków do ich inte-
gracji zarówno wewnątrz, jak 
i międzypokoleniowej, dostęp-
ności usług społecznych, w tym 
udział osób starszych w pro-
cesach decyzyjnych. Efektem 
tych działań będzie m.in. utwo-
rzenie Śremskiej Rady Senio-
rów i powołanie rzecznika dzia-
łającego na rzec seniorów.

Następnie Monika Dukat z 
OPS omówiła projekt „Senior 
ma głos”, realizowany w ra-
mach Rządowego Programu 
na Rzecz Aktywności Społecz-
nej Osób Starszych na Lata 
2014-2020. Tu partnerem OPS 
będzie Towarzystwo Pomocy 
Potrzebującym im. św. Brata 
Alberta „Nadzieja” w Śremie. - 
Jest to projekt przestrzeni przy-
jaznej osobom starszym – mó-
wiła Monika Dukat i wskazywa-
ła na podstawowe cele projek-
tu: wzmocnienie dialogu osób 
starszych ze środowiskiem lo-
kalnym; zwiększenie podmioto-
wości seniorów i ich poczucia 
pływu na sprawy lokalne; roz-
winięcie edukacji obywatelskiej 
osób starszych, zapobieganie 

izolacji społecznej osób po 
60. roku życia; kształtowanie 
pozytywnego wizerunku oso-
by starszej jako osoby aktyw-
nej i mającej wpływ na życie 
społeczne.

W ramach projektu reali-
zowanych będzie cały sze-
reg przedsięwzięć, takich jak: 
warsztaty edukacji obywatel-
skiej, warsztaty dotyczące wo-
lontariatu „Senior dla seniora”, 
akcja „Pudełko życia”, mobil-
ny punkt edukacji obywatel-
skiej, warsztaty z dziennikar-
stwa prasowego i telewizyjne-
go, których skutkiem będzie 
wydawanie gazety dla seniora 
i realizacja programu telewizyj-
nego dla seniorów, a także po-
wstanie e-zespołu – warszta-
tów dotyczących korzystania z 
nowych technologii.

Krystyna Szymańska, prezes 
Towarzystwa Pomocy Potrze-
bującym im. św. Brata Alberta 
„Nadzieja” w Śremie, omówi-
ła projekt „Pudełko życia”, ad-
resowany do osób starszych 
samotnie żyjących lub opieku-
jących się osobami niepełno-
sprawnymi. Joanna Szymoniak 
i Natalia Grewling ze śremskie-
go OPS mówiły o realizacji pro-
jektu „Bezpieczny i aktywny se-
nior” i o lokalnym wolontariacie 
opiekuńczym.

Organizatorem spotkania 
był śremski Ośrodek Pomocy 
Społecznej.

(j) 

Będą działać 
na rzecz seniorów
W sali sesyjnej śremskiego ratusza odbyło się spotkanie podczas którego 
zaprezentowano „Śremski program na rzecz osób starszych do 2020 roku” 
oraz projekt „Senior ma głos”, realizowany w ramach Rządowego Programu 
na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020”.

Na sali obecni byli przedstawiciele różnych organizacji społecznych i instytucji 

 
Uczestnicy piątkowego zebrania 
z uwagą wysłuchali wystąpienia 
Marii Świdurskiej, omawiającej 
program działań na rzecz 
seniorów.
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Spotkanie rajdowe rozpoczęło się tradycyjnie 
o godz. 10:00 w obszernym pawilonie re-

habilitacyjnym w Zakładzie Opiekuńczo-Lecz-
niczym, przy ul. Promenada w Śremie. Wszyst-
kich przybyłych powitali: prezes TMZŚ Jerzy 
Naskręt oraz dyr. Zakładu Barbara Skibska. 

W rajdzie uczestniczyli uczniowie Zespołu 
Szkół Politechnicznych im. Powstańców Wiel-
kopolskich, Gimnazjum nr 1 im. Polskich No-
blistów oraz Śremski Klub Rowerowy „Żwawe 
Dziadki i Klub Turystyki Rowerowej „Warcianie” 
Koła PTTK OŻ w Śremie. Byli też przedstawi-
ciele władz samorządowych wiceburmistrz Bar-
tosz Żeleźny i wicestarosta Janusz Przywa-
ra, delegacje Związku Kombatantów RP i By-
łych Więźniów Politycznych - Koło w Śremie, 
Śremskiego Stowarzyszenia Śpiewackiego im. 
St. Moniuszki, Towarzystwa Miłośników Ziemi 
Śremskiej oraz śremskie media.

Uczestnicy rajdu obejrzeli jak zwykle wspa-
niały występ pensjonariuszy Oddziału Dzienne-
go ZO-L przygotowany pod kierunkiem p. Re-
naty Młynarczyk. Na tle bardzo interesującej 
scenografi i kilkunastoosobowy zespół wykonał 
kilka pięknych piosenek religijnych, ze świetną 
choreografi ą. Zatańczyli też w rytm piosenki 

Boba Dylana „U progu czasu”.
Na trasę Śrem - Dąbrowa wyruszyli ucznio-

wie ZSP pod opieką nauczycieli Eweliny Szłap-
ki i Beaty Jankowskiej, a uczniowie Gimnazjum 
nr 1 pod opieką Krzysztofa Sobczyka i Roberta 
Piaseckiego oraz grupy „Żwawych Dziadków” 
i Klubu „Warcianie”. Pozostałe delegacje doje-
chały samochodami.

W ZSPiG im. Jana Pawła II wszystkich 
uczestników w imieniu całej społeczności szkol-
nej powitał dyr. szkoły Marcin Szydłowski i za-
prosił do obejrzenia krótkiego programu oko-
licznościowego nawiązującego do kolejnej 
rocznicy śmierci Patrona Szkoły. Program przy-
gotowany został pod kierunkiem Renaty Ry-
dlewskiej i Ewy Szałek oraz Romana Rożka. 

Po występie wszystkich poczęstowano kawą, 
herbatą i pysznym ciastem. Grupy biorące 
udział w rajdzie otrzymały certyfi katy uczest-
nictwa, a rowerzyści również drobne nagrody 
rzeczowe z logo „Rowerowy Śrem” ufundowa-
ne przez UM w Śremie. Na zakończenie goście 
zwiedzili dwa przyszkolne ogrody. Na jednym z 
nich rośnie Dąb Jana Pawła II posadzony przez 
TMZŚ w 2007 r.

W. Grobelna 

RAJD ROWEROWY 
ZE ŚREMU DO DĄBROWY
Tegoroczny rajd zorganizowany został 4 kwietnia dla uczczenia 12. rocznicy 
śmierci i 6. rocznicy beatyfikacji papieża Jana Pawła II. Trasa wiodła od Dębu 
majora Floriana Dąbrowskiego w Śremie do Dębu Jana Pawła II w Dąbrowie.

Po raz czternasty Śremskie 
Stowarzyszenie Śpiewac-

kie im. Stanisława Moniusz-
ki zorganizowało Chóral-
ne Święto Wiosny. Spotka-
nie odbyło się w niedzielę 23 
kwietnia w Kościele Garnizo-
nowym pw. Świętego Jana 
Dukli w Śremie. W imprezie 
wzięło udział pięć chórów. 
Chór im. Ks. dr Józefa Su-
rzyńskiego z Kościana pod 
dyrekcją Grzegorza Szum-
narskiego, Chór Nauczycie-
li Miasta Poznania im. Karo-
la Kurpińskiego pod dyrekcją  
Eligiusza Szczepaniaka. Chór 
Cantati z Poznania, którego 
dyrygentem jest Michał Ser-
giusz Mierzejewski. Ten sam 

dyrygent poprowadził Chór 
UKW Pasjonaci przy Wyższej 
Szkole Bankowej. Wystąpił 
oczywiście także nasz chór 

Śremskiego Stowarzyszenia 
Śpiewackiego im. Stanisława 
Moniuszki pod dyrekcją Lesz-
ka Wawrzynowicza. 

Chóralne Święto Wiosny
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Oprócz tradycyjnych prac 
porządkowych i nasa-

dzeniowych okazją do spo-
tkania był wstęp do obcho-
dów Jubileuszu 130-lecia 
Towarzystwa.

Przy Kopcu Reymonta 
wszystkich przybyłych powitał 
prezes Jerzy Naskręt. Wśród 
zaproszonych gości byli: bur-
mistrz Śremu - Adam Lewan-
dowski, naczelnik Wydziału 
Ochrony Środowiska Staro-
stwa Śremskiego - Witalis Są-
siadek, prezes ZNP Oddział 
w Śremie - Bogdan Figaniak, 
dyr. Muzeum Śremskiego - 
Mariusz Kondziela oraz dele-
gacje: Związku Żołnierzy Woj-
ska Polskiego, Związku Kom-
batantów RP i BWP, Klubu 
Rowerowego „Żwawe Dziad-
ki”, Śremskiego Stowarzysze-
nia Amazonek, TMZŚ. Przy-
były też śremskie media. 

Jerzy Naskręt w swoim oko-
licznościowym wystąpieniu 
nawiązał do obchodzonego w 
tym roku jubileuszu 130-lecia 

powstania TMZŚ. Przedstawił 
główne zadania jakimi zajmu-
je się Towarzystwo, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem dzia-
łalności ekologicznej, zwłasz-
cza w parku. Utworzenie par-
ku było jednym z pierwszych 
zadań założonej w 1887 r. or-
ganizacji pod nazwą Towarzy-
stwo ku Upiększania Miasta 
Śremu. Od samego począt-
ku Towarzystwo podejmowa-
ło ważkie zadania, wśród któ-
rych była obrona języka ojczy-
stego, pielęgnowanie polskiej 
historii i tradycji, troska o do-
bro ludzi i ochrona środowiska 
naturalnego. 

Obecnie w swoich planach 
pracy mamy tematykę zwią-
zaną z upowszechnianiem 
kultury i nauki, działalność re-
gionalno-patriotyczną i dzia-
łalność ekologiczną.

Organizujemy wiele cy-
klicznych imprez i uroczysto-
ści. Wśród największych są: 
spotkania pokoleń potomków 
powstańców wielkopolskich, 

Promocja Młodych Talentów 
dla uzdolnionej młodzieży, 
Festiwale Pieśni Patriotycznej 
Powiatu Śremskiego, parko-
we spotkania pokoleń, wysta-
wy kronik, lokalne uroczysto-
ści przy Doboszu - pomniku 
powstańców wielkopolskich.

Jeśli chodzi o działalność 
parkową, to najważniejsze 
było: utworzenie, a potem 
rozbudowa i opieka nad Par-
kiem im. Powstańców Wiel-
kopolskich 1918/1919 w Śre-
mie, który w przyszłym roku 
obchodzić będzie 130-le-
cie istnienia, organizacja co-
rocznych roboczych spotkań 
parkowych z okazji obcho-
dów Święta Ziemi, posadze-
nie w parku tysięcy drzew i 
krzewów oraz wiele pamiąt-
kowych Dębów, otwarcie w 
2004 r. ścieżki dydaktycznej 
historyczno-przyrodniczej, 
utworzenie w 2008 r. „Ogro-
du 120-lecia Parku” z rzeź-
bą parkową „Rodzina” i po-
stawienie przy wjeździe do 

parku repliki rzeźby Dysko-
bola (pierwsza rzeźba zosta-
ła zniszczona).

Inne działania ekologicz-
ne Towarzystwa to zakłada-
nie dydaktycznych ogrodów 
przyrodniczych przy placów-
kach oświatowych: w Śremie 
oraz w Pyszącej, Dąbrowie 
i Konarzycach (istnieje już 
7 takich ogrodów) oraz za-
zielenianie terenów nad za-
lewem śremskim, przy SP4 
i SP6 w Śremie, przy SP w 
Pyszącej i Mchach oraz przy 
Szpitalu Powiatowym. Przez 
wszystkie lata w parku posa-
dzonych zostało wiele tysię-
cy drzew i krzewów, a w na-
sadzeniach Towarzystwo za-
wsze miało wielu sojuszników 
i sponsorów: władze lokalne, 
wojsko (od kilku lat, niestety, 
nie) Nadleśnictwa Babki, Pia-
ski i Konstantynowo, nochow-
ska „Spójnia”, Przedsiębior-
stwo Gospodarki Komunal-
nej, Przedsiębiorstwo Wodo-
ciągów i Kanalizacji - obecnie 
Śremskie Wodociągi, Okręgo-
wa Spółdzielnia Mleczarska 
i szkoły – starsza młodzież 
prowadząca prace porządko-
we. Prezes podkreślił jak wie-
lu ludzi pracuje społecznie na 
rzecz parku, a niestety, z przy-
krością trzeba powiedzieć o 
narastającym wandalizmie 
w parku, gdzie wyrywane lub 
łamane są nowo posadzone 
drzewka oraz systematycznie 
niszczone tabliczki na kamie-
niach pamiątkowych. W ubie-
głym roku przedstawiciele 22. 
śremskich organizacji włączyli 
się w obchody Dnia Ziemi sa-
dząc na Polanie Nochowskiej 
przy torze saneczkowym swo-
je drzewka. W tym roku rozpo-
częliśmy prace przy torze sa-
neczkowym, który kiedyś był 
świetnym miejscem zimowej 
rekreacji dla dzieci i młodzie-
ży. Chcemy, aby znów dzia-
łał, jak dawniej. Niestety, być 
może z powodu chłodnej aury, 
ale jednak słonecznej i umilo-
nej przez piękne śpiewy pta-
ków parkowych, uczestników 
było mniej niż się spodziewa-
liśmy. Na Polanie rozpoczęto 
przygotowania do posadze-
nia żywopłotu oraz wykonano 
prace porządkowe przy torze 
oraz na alei w pobliżu Kopca 
Reymonta.

Postaramy się jeszcze w in-
nych terminach zorganizować 
prace przy tworzeniu toru sa-
neczkowego. Wystosujemy 
wtedy zaproszenie dla chcą-
cych pomóc nam w tych pra-
cach na rzecz upiększenia na-
szego Parku Miejskiego im. 
Powstańców Wielkopolskich 
1918/1919.

Wiesława Grobelna 

Śremskie obchody 
Światowego Dnia Ziemi
W Śremie odbyły się tradycyjne lokalne obchody Święta Ziemi. 
Zorganizowało je Towarzystwo Miłośników Ziemi Śremskiej 
w Parku im. Powstańców Wielkopolskich 21 kwietnia br.

Nasze Lokalne Centrum Wolontariatu należy do Wojewódz-
kiej Rady Koordynacyjnej Stowarzyszeń i Organizacji Po-

zarządowych w Poznaniu. Niedawno uczestniczyłam w szko-
leniu zorganizowanym przez radę i zapoznałam się tam z cie-
kawą propozycją adresowaną do ludzi młodych, którzy zechcą 
zaangażować się w działalność wolontarystyczną – mówi Ma-
ria Stefaniak. Chodzi o Wolontarystyczny Rok Socjalny (FSJ) 
ogłoszony przez Internationale Jugendgemainschaftsdienste 
(IJGD) – Międzynarodową Służbę Wspólnoty Młodzieży. Jest 
to jedna z najstarszych organizacji zajmującej się pracą wolon-
tarystyczną w Europie. Promuje nowe formy międzynarodowej 
pracy z młodzieżą: workcamps. IJGD jako organizator Wolon-
tarystycznego Roku Socjalnego jest członkiem Parytetowego 
Związku Socjalnego w Niemczech, organizacji zrzeszającej 
około 10 tys organizacji socjalnych w Niemczech.

Co proponuje się naszej młodzieży w ramach Wolontary-
stycznego Roku Socjalnego? 

Każdy, kto się zgłosi ma zapewnioną pracę praktyczną w 
Niemczech w organizacjach i instytucjach socjalnych, takich 
jak: warsztaty i szkoły dla osób z niepełnosprawnością intelek-
tualna i ruchową; centrach i domach dla osób starszych; przed-
szkolach i domach dziecka, świetlicach terapeutycznych; szpi-
talach, hospicjach, ośrodkach pomocy socjalnej, organizacjach 
dla dzieci i młodzieży, centrach kultury.

Organizatorzy zapewniają seminaria tematyczne dla obco-
krajowców w Hamburgu i Berlinie, naukę minimum języka nie-
mieckiego dla tych, którzy nie mieli kontaktu z tym językiem.

Wolontariusz w trakcie roku pracy otrzymuje:
- comiesięczne kieszonkowy w wysokości 165 Euro;
- wyżywienie lub ekwiwalent pieniężny;
- bezpłatne zakwaterowanie;
- świadczenia socjalne (ubezpieczenie społeczne i 

zdrowotne);
- profesjonalne poradnictwo i wsparcie pracowników (rów-

nież w j. Polskim);
- minimum 26 dni urlopu;
- bezpłatny udział w 5 seminariach tygodniowych (25 dni 

w roku);
- możliwość poprawy kompetencji językowych.
Wolontariusz otrzymują legitymacje FSJ, uprawniajace do 

podobnych zniżek, jak osoby uczące się.
Na koniec wolontariusz otrzymuje świadectwo pracy z notą 

opisową (zakres i wyniki pracy).
Jak powiedziała nam Maria Stefaniak, organizatorzy nie wy-

kluczają, że po takim rocznym stażu wolontarystycznym istnieje 
możliwość podjęcia pracy w wymienionych wyżej placówkach 
opiekuńczych. Każdy, kto chciałby skorzystać z tej atrakcyjnej 
formy podniesienia swoich kwalifi kacji, może się skontaktować 
z Marią Stefaniak z Fundacji na Rzecz Rewaloryzacji Miasta 
Śrem. Tel: 501 226 818 (j) 

Zostań 
międzynarodowym 
wolontariuszem
Maria Stefaniak, szefowa Lokalnego Centrum 
Wolontariatu działającego przy Fundacji na 
Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem, zachęca 
młodych do pomagania osobom starszym. Ta 
pomoc, tak oczekiwana przez ludzi starszych 
czy niepełnosprawnych, może być również 
wielką szansa dla tych, którzy ją świadczą.

Maria Stefaniak 



9CO? GDZIE? KIEDY? ŚOK  



CO? GDZIE? KIEDY?10   ŚOK

Podczas spektaklu poznaliśmy mieszkańców krainy Dawno 
Dawno Temu i związane z nimi historie. Zabawne, błyskotli-

we, wzruszające, zapomniane przypowiastki, obyczaje, wspo-
mnienia, wierszyki i przyśpiewki, zebrane zostały w Wędrow-
nym Kramie z Opowieściami. Podczas spektaklu wskrzeszany 
został Świat Wielkoludów, Domowych Skrzatów, dzieci dowie-
działy się dlaczego na świecie pojawił się Skowronek. Bogac-
two uniwersalnej mądrości ludowej w spektaklu ukazane jest 
przy pomocy różnych form teatru lalek, tradycyjnych zabawek, 
instrumentów muzycznych oraz pieśni zaaranżowanych przez 
Karolinę Cichą - laureatkę Nowej Tradycji 2013.

Kolejne spotkanie z klasycznym teatrem aktorsko – lal-
kowym już 18 maja o godzinie 17:00. Tym razem „Ali Baba 
i czterech rozbójników”. Zaskakujące zmiany scenografi i, 

piękne lalki, wartka, pełna humoru akcja okraszona piosen-
kami i muzyką Artura Dwulita zapewnią milusińskim niezapo-
mniane wrażenia.

Małe Mi to profesjonalny, autorski teatr lalek; uważny i otwar-
ty na potrzeby młodych widzów i ich opiekunów. Przemawia 
środkami o wysokiej kulturze - nie infantylizując treści ani for-
my. W spektaklach prezentuje różne formy animacji, żywego 
planu oraz autorską, wielofunkcyjną scenografi ę. Wykorzystu-
je sztukę opowiadania, ruch sceniczny oraz muzykę graną i 
śpiewaną na żywo. 

24 CZERWCA podczas otwarcia sezonu letniego na plaży 
miejskiej w Śremie obejrzymy fantastyczny spektakl plenerowy 
„TUWIM Julek – PARA buch, FRAZY w ruch” . Już dziś zapra-
szamy dzieci i dorosłych. TRZEBA TO ZOBACZYĆ !!!

Ali Baba 
i czterech rozbójników
13 kwietnia w Kinoteatrze „Słonko” o godzinie 18:00. odbył się spektakl dla dzieci 
„Fintikluszki - folkowe okruszki” w wykonaniu Teatru Wędrownego Małe Mi
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XIV OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ BIBLIOTEK
8 -15 MAJA 2017

hasło: „BIBLIOTEKA. OCZYWIŚCIE!”
Biblioteka Publiczna im. Heliodora Święcickiego w Śremie

7 maja 
17:30 - WYJAZD DO TEATRU MIEJSKIEGO W LESZNIE (A+B=Rh-)

8 maja 
10:00 - Czytamy przedszkolakom z przedszkola Jarzębinka 
11:00 - Czytamy przedszkolakom z przedszkola Janka Wędrowniczka
15:30 - WYJAZD DO TEATRU MIEJSKIEGO W LESZNIE (Królowa Śniegu)

9 maja 
10:30 - WYJAZD DO TEATRU MIEJSKIEGO W LESZNIE (Królowa Śniegu)
11:00 - Literacki Poranek Malucha
17:00 - OBRZĘDY NICOŚCI WOKÓŁ POEZJI ZBIGNIEWA HERBERTA 

(wykład dr. Dariusza Lebiody z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
15:30 - Głośne czytanie (Filia Błociszewo)

10 maja 
10:00 - Czytamy przedszkolakom z przedszkola Słoneczna Szóstka
10:45 - Czytamy przedszkolakom z przedszkola Janka Wędrowniczka
11:50 - Klub Łowców Przygód: KUBA-DWA ŚWIATY (opowiada Ewa Urbanowicz)
16:00 - BLUMOWE PIOSENKI – przedstawienie Teatru BLUM (dla dzieci od 2 lat, wstęp 10 zł)

11 maja 
  9:00 - Czytamy przedszkolakom z przedszkola Słoneczna Szóstka
10:00 - Czytamy przedszkolakom z przedszkola Pod Wierzbami
10:00 - Głośne czytanie (Filia Błociszewo, oddział przedszkolny w Krzyżanowie)
10:15 - Głośne czytanie (Filia Niesłabin, oddział przedszkolny w Zbrudzewie)
14:00 - Kurs komputerowy dla dorosłych
16:00 - Warsztaty teatralne dla dzieci (zajęcia odpłatne)
17:00 - UNIWERSYTET LUDZI CIEKAWYCH ŚWIAT@: wernisaż wystawy fotografi cznej 

Andrzeja Waltera pt. KOLORY GRECJI, spotkanie z Autorem

12 maja 
10:00 - Czytamy przedszkolakom z Przedszkola Słoneczna Szóstka
12:00 - Głośne czytanie (oddział przedszkolny w Wyrzece)
10:30 - WYJAZD DO TEATRU MIEJSKIEGO W LESZNIE (Tajemnica Tomka Sawyera)

13 maja 
15:30 - WYJAZD DO TEATRU MIEJSKIEGO W LESZNIE (Tajemnica Tomka Sawyera)
  9:00 - Czytamy przedszkolakom z Przedszkola Słoneczna Szóstka

15 maja 
10:00 - Czytamy przedszkolakom z Przedszkola Jarzębinka
16:00 - DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI - rozmowa o książce Ból (Z. Shalev)
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Spotkanie z podróżnikiem Markiem Pindralem  
- Uniwersytet Ludzi Ciekawych Świat@ 

Klub Łowców Przygód - Bartosz Klimczuk 

Miłość w poezji, piosence i satyrze - wieczór poetycko-muzyczny 

PORANEK MALUCHA 

SCENA MALUCHA 

BIBLIOTEKA  

O Kamilu, • 
który patrzy rękami 
Tomasz Małkowski 

Twarze - dzieci: • 
Książeczka dla dzieci 
w wieku 0-3 miesięcy 
Agnieszka Starok

Dalej • 
Torańska. 

Księga morza • 
czyli jak złowić rekina 
giganta 
z małego pontonu na 
wielkim oceanie 
o każdej porze roku 
Morten A. Stroksnes ; 
przełożyła Maria 
Gołębiewska-Bijak. 

To koniec, Anno • 
Joanna Opiat-Bojarska.

Randka z wrogiem • 
Ludwika Zachariasiewicz. 

Człowiek, który • 
zrozumiał naturę: 
nowy świat Alexandra 
von Humboldta 
Andrea Wulf - 
przekład Katarzyna 
Bażyńska-Chojnacka 
i Piotr Chojnacki

Hygge: • 
klucz do szczęścia 
Meik Wiking - 
przełożyła Elżbieta 
Frątczak-Nowotny. -

W kwietniu 2017 r. księgozbiór Biblioteki Publicznej 
w Śremie wzbogacił się o 60 tytułów nowości 
wydawniczych. Zachęcamy do zapoznania się na 
stronie www.biblioteka.srem.pl w zakładce POLECAMY. 
A oto niektóre z nowości:

Klub Łowców Przygód - młodzież na wykładzie 
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Biblioteka Publiczna im. H. Święcickiego
ul. Grunwaldzka 10, 63-100 Śrem

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

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

sobota 9:00-13:00

DLA DZIECI

LITERACKIE PORANKI MALUCHA
9, 16, 23, 30 maja 11:00 – zajęcia dla dzieci • 
w wieku 1-3 lat z opiekunami

CZYTAMY PRZEDSZKOLAKOM
4 maja, 9.00 – Janek Wędrowniczek• 
4 maja 10.00 – Bajkowy Świat• 
5 maja 10.00 – Słoneczna Szóstka• 
5 maja 9.00 – Pod Wierzbami• 
8 maja 10.00 – Jarzębinka• 
8 maja 11.00 – Janek Wędrowniczek• 
10 maja 10.00 – Słoneczna Szóstka• 
10 maja 10.45 – Janek Wędrowniczek• 
11 maja 9.00 – Słoneczna Szóstka• 
11 maja 10.00 – Pod Wierzbami• 
12 maja 10.00 – Słoneczna Szóstka• 
15 maja 9.00 – Słoneczna Szóstka• 
15 maja 10.00 – Jarzębinka• 
17 maja 10.00 – Jarzębinka• 
18 maja 9.30 – Pod Wierzbami• 
18 maja 10.30 – Janek Wędrowniczek• 
24 maja 9.00 – Mali Przyrodnicy• 
24 maja 10.30 – Pod Wierzbami• 
25 maja 9.00 – Niezapominajka• 
25 maja 10.00 – Przedszkole w Nochowie• 
26 maja 9.00 – Janek Wędrowniczek• 
31 maj 9.00 – Mali Przyrodnicy• 
31 maj 10.30 – Janek wędrowniczek• 

LEKCJE BIBLIOTECZNE
17 maja 11.00 – SP nr 4• 
19 maja 9.00 – SP nr 4• 
19 maja 10.00 – SP nr 4• 
26 maja 10.30 – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy • 
w Mosinie

TEATR
10 maja, 16.00 - „BLUMOWE PIOSENKI” - przedstawienie • 
TEATRU BLUM (dla dzieci od 2 lat, odpłatne 10 zł/os)
4, 11, 18, 25 maja 16:00 – WARSZTATY TEATRALNE • 
(odpłatnie)

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.

DLA MŁODZIEŻY

BOOK-SZPAN
18 maja, 16:30 – ROZMOWY MŁODZIEŻY • 
O KSIAŻKACH (nagrania video)

KLUB ŁOWCÓW PRZYGÓD
10 maja, 12:00 – KUBA- DWA ŚWIATY • 
(opowiada Ewa Urbanowicz)

WYKŁAD
9 maja, 17:00 – OBRZĘDY NICOŚCI WOKÓŁ POEZJI • 
ZBIGNIEWA HERBERTA 
(dr Dariusz Lebioda, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 
w Bydgoszczy)

DLA DOROSŁYCH

UNIWERSYTET LUDZI CIEKAWYCH ŚWIAT@
11 maja 17:00 – KOLORY GRECJI • 
(wernisaż fotografi i Andrzeja Waltera i spotkanie autorskie)

SPOTKANIA KLUBOWE
15 maja 16:00 Dyskusyjny Klub Książki: • 
rozmowa o książce – Ból (Z. Shalev)
29 maja,•  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

9, 16, 23, 30 maja, 15:00 • 
– 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

11, 18, 25 maja, 16:00 • 
– Zajęcia edukacyjno-biblioteczne (zabawy 
słowem, zagadki, rebusy, krzyżówki)

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

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

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

ZAPRASZAMY
dzień godziny

9 maja, 15:30 – Wiosenne czytanie • 
z kolorowaniem (głośne czytanie 
i zajęcia plastyczne
11 maja, 10:00 – Lecimy w kosmos • 
– gry i zabawy (zajęcia w Oddziale 
Przedszkolnym SP w Krzyżanowie)
18 maja, 10:00 – Upominek dla • 
Mamy (zajęcia plastyczne w Oddziale 
Przedszkolnym SP w Krzyżanowie)
23 maja, 15:30 – Laurka dla Mamy • 
(zajęcia plastyczne)
27 maja, 15:00 –FESTYN RODZINNY • 
SP w KRZYŻANOWIE – (udział Biblioteki 
w festynie – gry, konkursy, zabawy)
30 maja, 15:30 – Zabawy i gry planszowe• 

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

11 maja, 10:15 – Minionki • 
(głośne czytanie, zajęcia plastyczne)
18 maja, 16:00 – Biblioteka w grze • 
(gry komputerowe)
30 maja, 17:00 – Dzień Mamy • 
(spotkanie, przedstawienie)

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

12 maja, 12:00 – Pszczółka Maja • 
(głośne czytanie, zajęcia plastyczne)
17 maja, 15:30 – Upominek dla Mamy • 
(zajęcia plastyczne)
29 maja, 17:00 – Dzień Mamy • 
(spotkanie, przedstawienie)

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
6, 20 maja, 9:00 – 13:00 – spotkania w PLANSZOTECE • 
(dla wszystkich zainteresowanych)

FILM
26 maja, 17:00 – BIBLIOTECZNI KINOMANI • 
(projekcja fi lmu dla dorosłych)

KURS KOMPUTEROWY
4, 11, 18, 25 maja, 16:00-18:00 - KURS KOMPUTEROWY • 
dla dorosłych (odpłatnie)

NAUKA JĘZYKA (WOLONTARIAT)
9, 16, 23, 30 maja, 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 MIEJSKIEGO W LESZNIE
SPEKTAKLE DLA DOROSŁYCH

6 maja, 18:30 – ABONAMENT NA SZCZĘŚCIE • 
7 maja, 17:30 – A+B=RH-• 
3 czerwca, 17:30 – MAŁE ZBRODNIE MAŁŻEŃSKIE• 

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).

CZYTELNIA OGÓLNA I REGIONALNA
OFERUJEMY:

KSIĄŻKI POPULARNONAUKOWE•  dla studentów i maturzystów 
(rozbudowane działy: literatura, pedagogika, ekonomia, prawo, 
administracja, sztuka)
GAZETY I•  CZASOPISMA : Głos Wielkopolski, Gazeta 
Wyborcza, Rzeczpospolita, Angora, Cogito, Focus, Focus 
Historia, Kino, Mówią Wieki, Newsweek, Polityka, Świat Nauki, 
Tygodnik Powszechny, Viva, Wiedza i Życie, Wprost, Tydzień 
Ziemi Śremskiej, Tygodnik Śremski, Gazeta Śremska, Co? 
Gdze? Kiedy? w Śremie
ARCHIWALNE CZASOPISMA•  (m.in. najstarsze roczniki 
„Przekroju” podarowane przez Czytelników)
KSIEGOZBIÓR REGIONALNY•  uzupełniany o bieżące 
dokumenty życia społecznego, wycinki prasowe, a także prace 
magisterskie dotyczące różnych dziedzin życia naszego regionu.

PLATFORMY CYFROWE
WYPOŻYCZ KSIĄŻKĘ BEZ WYCHODZENIA Z DOMU (zasoby • 
platform IBUK Libra oraz NASBI/OSBI) – pobierz bezpłatny 
LOGIN w czytelni

USŁUGI
wypożyczenia międzybiblioteczne• 
bezpłatny Internetu• 
korzystanie z pakietu Offi ce wraz z drukowaniem• 
kserowanie materiałów bibliotecznych• 

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• 
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Zaproszenie na wystawę „Commensurability”,  
wernisaż 14.05. godz.16.00

Działo się w Muzeum Śremskim

W Muzeum Śremskim odbyły się8 kwietnia otwarte warsztaty wielkanocne pt. „Palmy Wielkanocne” 

„Tu jest, tu było, tak się mówiło” – na wirtualny spacer po Śremie z młodzieżą ponadgimnazjalną  
zapraszała Ewa Nowak

Multimedialna opowieść o Powstaniu Poznańskim 1848 roku podczas Wiosny Ludów. 
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KONKURSY
Nasi uczniowie reprezentowali 

szkołę, uczestnicząc w konkursach 
wiedzy z przyrody. Grzegorz został 
fi nalistą Wojewódzkiego Konkursu 
Przyrodniczego dla uczniów szkół 
podstawowych województwa wiel-
kopolskiego. Oliwier zajął I miejsce w 
konkursie gminnym „Parki Narodowe 
w Polsce” organizowanym przez SP 
nr 6 oraz uczestniczył w konkursie 
„Krajobrazy Polski” organizowanym 
przez SP nr 1w Śremie

DYZIO ORTOGRAFIK

24 marca odbył się pierwszy szkol-
ny konkurs ortografi czny „Dyzio Orto-
grafi k”. Uczniowie zmagali się z dyk-
tandem i rozwiązaniem testu z różny-
mi zadaniami ortografi cznymi. Szkol-
ny konkurs wygrała Łucja, a z klasy 
trzeciej, drugie miejsce przypadło An-
toninie, a trzecie miejsce zajęły Mar-
celina i Zuzanna z klasy trzeciej.

SZKOŁA 
WIELOPOKOLENIOWA

29 marca odbyło się w naszej szko-
le kolejne spotkanie z cyklu „Szko-
ła wielopokoleniowa”. Tym razem 
były to warsztaty fryzjerskie. Mamy 

naszych uczniów stworzyły kilkana-
ście pięknych stylizacji fryzjerskich. 
Pokazały również jak w prosty spo-
sób upiąć włosy.

WARSZTATY KULINARNE 
Z RODZICAMI

Z okazji zbliżających się Świąt 
Wielkanocnych 4 kwietnia przedszko-
laki z grup Biedronki i Pszczółki wraz 
z rodzicami wzięły udział w warszta-
tach kulinarnych poświęconych pie-
czeniu babeczek.

KONKURS RECYTATORSKI
W czwartek 6 kwietnia odbył się w 

naszej szkole kolejny już konkurs re-
cytatorski o tematyce wiosenno-let-
niej. Konkurs uwrażliwia dzieci na 
piękno poezji i uczy zasad recytacji. 
Gratulujemy zwycięzcom. 

APEL POŚWIĘCONY 
OFIAROM 

ZBRODNI KATYŃSKIEJ
Kwiecień to miesiąc pamięci naro-

dowej. 13 kwietnia obchodzimy Dzień 
Pamięci Ofi ar Zbrodni Katyńskiej Z tej 
okazji uczniowie z koła historyczne-
go oraz z klasy pierwszej przygoto-
wali apel poświęcony ofi arom zbrod-
ni katyńskiej.

ŚREMSKA PALMA 
WIELKANOCNA

Uczniowie naszej szkoły wzięli 
udział w konkursie plastycznym orga-
nizowanym przez Śremski Ośrodek 
Kultury. Praca polegała na wykona-
niu palmy wielkanocnej. Na konkurs 
dostarczyliśmy trzy palmy. Cieszymy 
się z dyplomu oraz nagrody.

WARSZTATY Z DECOUPAGE

11 i 12 kwietnia uczniowie naszej 
szkoły uczestniczyli w warsztatach 
plastycznych. Dzieci wykonywały 
ozdoby wielkanocne techniką de-
coupage. Zajęcia sprawiły dzieciom 
dużą frajdę. Cieszyły się również, 
że wykonane ozdoby mogły zabrać 
do domu. Warsztaty prowadziła pani 
Alina Baum.

OPATRUNEK NA RATUNEK
Uczniowie naszej szkoły należący 

do ogniska misyjnego oraz Samorząd 
Uczniowski przeprowadzili w naszej 
szkole akcję „Opatrunek na ratunek.” 
To akcja organizowana przez Funda-
cję Pomocy Humanitarnej Redemp-
toris Missio w Poznaniu. Zebraliśmy 
około 300 bandaży. 

REKOLEKCJE 
WIELKOPOSTNE

W dniach 10 - 12 kwietnia ucznio-
wie naszej szkoły przeżywali szkol-
ne rekolekcje wielkopostne pod ha-
słem „Idźcie i głoście”. Naukom re-
kolekcyjnym, które głosił ksiądz pro-
boszcz Ryszard Pazgrat towarzyszyły 
scenki przygotowane przez uczniów z 
ogniska misyjnego, śpiew przy akom-
paniamencie gitary oraz prezenta-
cje multimedialne. Były również pra-
ce plastyczne -puzzle i kolorowan-
ki. Społeczność szkolna uczestni-
czyła również w nabożeństwie dro-
gi krzyżowej.

ŚNIADANKA 
WIELKANOCNE 

Tradycyjnie w naszej odbyły się uro-
czyste śniadanka wielkanocne. Tego 
dnia dzieci w odświętnych strojach 

usiadły przy stole, który uginał się od 
świątecznych przysmaków.

KWIECIEŃ 
MIESIĄCEM ZDROWIA

Kwiecień jest miesiącem zdrowia, 
dlatego Biedronki postanowiły zrobić 
pysze myszki z jajek. Żeby być zdro-
wym trzeba przestrzegać wielu waż-
nych zasad. Tak powstały nasze zdro-
we myszki, które po zrobieniu z ape-
tytem zjedliśmy.

SPRZĄTANIE ŚWIATA
20-21 kwietnia uczniowie naszej 

szkoły w ramach akcji Sprzątanie 
Świata porządkowali najbliższą nam 
okolice – teren szkoły i drogi do po-
bliskich miejscowości. 

WYDARZY SIĘ
W najbliższym czasie odbędą się 
szkolne eliminacje do Pomarań-
czowego Konkursu Recytatorskie-
go. Pod koniec maja nastąpi roz-
strzygnięcie szkolnego konkursu 
– Nasze Drzewo Czytelnicze. 

Szkoła Podstawowa im. gen. D. Chłapowskiego w Bodzyniewie

23 marca klasa III SP wzięła udział 
w zajęciach edukacyjnych z cyklu 
„Rowerem bezpiecznie”. Uczniowie 
przypomnieli sobie zasady bezpiecz-
nej jazdy rowerem i pierwszej pomocy 
przedmedycznej. Dowiedzieli się tak-
że, jak przygotować rower do jazdy i 
z jakich ścieżek rowerowych można 
skorzystać w najbliższej okolicy. Ra-
zem z kolegą Olkiem cieszyli się z 
jego wygranej w konkursie wiedzy o 
bezpiecznej jeździe rowerem.

25 marca 2017 r. - ponad 150 har-
cerzy i instruktorów, 17 patroli w tym 
nasza drużyna „Leśne duchy”, wzię-
ło udział w harcerskiej grze miejskiej 
„Powstańczym śladem”. Trwała pra-
wie 8 godzin. Trzeba było: wykony-
wać kilka zadań z wiedzy, pierwszej 
pomocy, sprawności, poszukać ukry-
tych paczek, odkryć tajemnice miasta. 
Super gra ucząca współzawodnictwa 
i świetna zabawa.

We wtorek 28 marca rodzice i na-
uczyciele uczestniczyli w spotkaniu 
z Robertem Haściło - psychologiem 
i terapeutą z Poradni Leczenia Uza-
leżnień i Współuzależnień w Śremie. 
Poruszony został bardzo aktualny i 
ważny temat zagrożenia dzieci i mło-
dzieży uzależnieniami od narkotyków, 
dopalaczy, alkoholu oraz Internetu i 
gier komputerowych. 

1 kwietnia - U starszaków - przed-
szkolaków zrobiło się bardzo zielono! 
Wyobraźnia i talenty konstruktorskie 
starszaków - przedszkolaków są bar-
dzo obiecujące. Za kilkanaście lat wy-
rosną z nich prawdziwi architekci.

Ziemia nasza planeta - sześciolatki 
na pewno będą ją szanować!

Uczniowie klasy II gimnazjum wraz 
z wychowawcą mieli okazję być na je-
dynej w Polsce parkietowej kręgiel-
ni. Rozgrywali potyczki drużynowe 
- dziewczyny kontra chłopcy. Staw-
ką były lody. Rozgrywki dziewczyn 
okazały się o kilka punktów lepsze, 
jednak to Wiktor i Szymon potrafi -
li zbić wszystkie kręgle. Najważniej-
sza była oczywiście świetna zabawa. 
Polecamy!

MAMO, TATO 
- POBAW SIĘ ZE MNĄ

We wtorkowe popołudnie kolejny 
już raz odbyły się warsztaty dla dzie-
ci przedszkolnych i ich rodziców. Mo-
tywem zajęć była Wielkanoc. Dzieci 
wraz ze swoimi mamami wykonały 
śliczne kolorowe koszyczki. 

Warsztaty te są także okazją do 
poruszenia z rodzicami zagadnień 
związanych ze wspieraniem rozwo-
ju dzieci. Tym razem podjęto temat 
wspomagania umiejętności wypo-
wiadania się i bogacenia słownika 
naszych pociech.

Czternastu uczniów z sześciu szkół 
z gminy Śrem wzięło udział w Gmin-
nym Konkursie Języka Niemieckie-
go, który odbył się w środę, 5 kwiet-
nia w Zespole Szkoły Podstawowej 
i Gimnazjum w Zbrudzewie. Była to 
kolejna edycja tego konkursu, który 
ma zachęcić młodzież do nauki języ-
ka niemieckiego. Najlepszą okazała 

się Andrea Fischer, uczennica Gim-
nazjum nr 1 im. Polskich Noblistów w 
Śremie. Tuż za nią, na drugim miejscu 
po teście i odpowiedziach znalazła 
się Julia Michalska z Gimnazjum nr 
2 im. ks. Piotra Wawrzyniaka w Śre-
mie. Trzecie miejsce natomiast zaję-
ła Aleksandra Grewling ze śremskie-
go Zespołu Szkół Katolickich.

Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zbrudzewie
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Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Pyszącej
POWITANIE WIOSNY 

Na 21 marca uczniowie naszej 
szkoły czekali z niecierpliwością. Tym 
bardziej, że w tym szkolnym dniu 
nie było zajęć dydaktycznych, moż-
na było popisać się swoimi talenta-
mi i umiejętnościami artystycznymi. 
Dzieci z oddziału przedszkolnego z 
naszej szkoły na powitanie wiosny 
zostały zaproszone do Niepublicz-
nego Przedszkola „Leśne Skrzaty” 
w Pyszącej .

SPOTKANIE 
ZE STRAŻĄ MIEJSKĄ 

4 kwietnia br. klasy V i VI odwiedzi-
li strażnicy miejscy. Głównym tema-
tem spotkania był wandalizm, bez-
pieczeństwo w szkole i poza nią oraz 
przemoc w Internecie.

DZIEŃ LOGOPEDY 
I ZAJĘCIA ADAPTACYJNE 
6 marca obchodziliśmy Europej-

ski Dzień Logopedy. W ramach tego 
dnia w naszej szkole podjęte zostały 
działania o tematyce logopedycznej. 
21 marca 2017 r. odbyły się zajęcia 
adaptacyjne dla dzieci, które w roku 
2017/2018 rozpoczną naukę w ogni-
sku przedszkolnym. 

MIASTECZKO RUCHU 
11 kwietnia w naszej szkole dla 

uczniów kl.I-III oraz oddziału przed-
szkolnego odbyło się spotkanie z 
funkcjonariuszami Straży Miejskiej 
w Śremie. Zostały przeprowadzone 
zajęcia edukacyjne w formie ćwiczeń 
pozwalających dzieciom w łatwy spo-
sób zapamiętywać uzyskiwane infor-
macje. W czasie zajęć wykorzystano 
zestaw „Miasteczko ruchu”.

KONKURS EKOLOGICZNY 
7 kwietnia 2017 roku, uczniowie 

klasy III Natalia Andrzejczak, Julia 
Nowicka i Jan Kujawa wzięli udział 
w Międzyszkolnym Konkursie Ekolo-
gicznym- „Grasz w zielone-gram”.

PALMY WIELKANOCNE
Palmy wykonane przez naszych 

uczniów wzięły udział w konkursie 
„Śremska Palma Wielkanocna 2017”. 
Palmy zostały wyeksponowane na 
śremskim rynku w Niedzielę Palmo-
wą w czasie Powiatowego Jarmarku 
Wielkanocnego. 

PRZEDSTAWIENIE 
WIELKANOCNE ZAJĄCZKI

Pierwszoklasiści zaprosili kolegów 
z Przedszkola Leśne Skrzaty na przy-
gotowane przez siebie przedstawie-
nie pt.„Wielkanocne zajączki”. Dzie-
ci wcieliły się w role zajączków przy-
gotowujących z okazji świąt słodkie 
niespodzianki. 

DZIEŃ ZIEMI
21 kwietnia świętowaliśmy Dzień 

Ziemi. Z tej okazji uczniowie kl.VI 
przygotowali przedstawienie pt.„Las”. 
Następnie  klasy zaprezentowały po 
jednym gatunku drzewa, wskazując 
jego charakterystyczne cechy. Punk-
tem kulminacyjnym obchodów było 
posadzenie drzewka w ogródku dy-
daktycznym. Na zakończenie starsi 
uczniowie pozbierali śmieci w oko-
licy szkoły.

REKOLEKCJE
6-7 kwietnia w naszej szkole od-

były się rekolekcje pod hasłem „We-
zwani do nawrócenia i głoszenia orę-
dzia miłości”.

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

W TENISIE STOŁOWYM
W marcu, jak co roku odbyły się Mistrzostwa 

Szkoły w Tenisie Stołowym. Do turnieju przy-
stąpiło 5 dziewcząt i 8 chłopców. Rywaliza-
cję dziewczyn wygrała Emilia Smolich. Wśród 
chłopców najlepszy okazał się Bartosz Cubal.

KONKURS WIEDZY 
O WIELKIEJ BRYTANII

17 marca przedstawiciele klas 4-6 wzięli 
udział w szkolnym konkursie o Wielkiej Bryta-
nii. Najlepsza okazała się drużyna z klasy 4 w 
składzie: Hanna Hoffa, Martyna Żegleń, Oliwia 
Werwińska i Gabrysia Szczepaniak. 

WIOSNA!
W pierwszym dniu kalendarzowej wiosny 

uczniowie klas I-III i przedszkolaki powitali tę 
porę roku naprawdę głośno i wesoło. Z koloro-
wymi transparentami, kwiatami i bardzo głośny-
mi instrumentami przeszli ulicami Nochowa. 

KATYŃ I WITOLD PILECKI
Podczas uroczystego apelu uczciliśmy pa-

mięć poległych, a przedstawiona inscenizacja 
przybliżyła postać Witolda Pileckiego.

KONKURS NA NAJDŁUŻSZĄ 
PALMĘ

Przedświąteczne spotkanie z seniorami po-
święcone było na międzypokoleniowe wyko-
nanie palmy wielkanocnej, która wzięła póź-
niej udział w konkursie organizowanym przez 
kościół parafi alny.

W Niedzielę Palmową przedstawiciele naszej 
społeczności szkolnej przeszli z Nochowa do 
kościoła parafi alnego, aby wspólnie uczestni-
czyć w zaplanowanych uroczystościach. Mimo, 
iż w tym roku nasza palma nie była najwyż-
szą, to uzyskała uznanie jury i została nagro-
dzona. Miło nam również pochwalić się praca-
mi biorącymi udział w konkursie organizowa-
nym przez Śremski Ośrodek Kultury. Ucznio-
wie wywalczyli dla szkoły nagrodę pieniężną 
w kwocie 250 zł. 

EUROWEEK
W dniach 1-5 kwietnia uczniowie naszej szko-

ły przebywali na obozie językowym EUROWE-
EK w Międzygórzu. Uczestniczyli w zajęciach 
prowadzonych przez wolontariuszy z różnych 
kontynentów, podczas których podnosili swoje 
kompetencje językowe oraz rozwijali zdolno-
ści intelektualne, kreatywność i umiejętności 
interpersonalne.

KONKURS WIEDZY 
O WIELKOPOLSCE 

- MAMY FINALISTKĘ
Uczennica kl. IVa - Marta Morawiec z kl. 

IV a pokonała kolejne etapy Konkursu Wie-
dzy o Wielkopolsce awansując do etapu 
wojewódzkiego. 

KINDERSZTUBA W RESTAURACJI 
„CZTERY KORONY”

11 kwietnia w restauracji „Cztery Korony” 
odbył się półfi nał VI edycji gminnego konkursu 
„Kindersztuba – staranne wychowanie”. Wzię-
ło w nim udział 24 uczestników z 5 szkół. Po 
ocenie jury i podliczeniu punktów zostały roz-
dane dyplomy i nagrody. Zwycięzcy w katego-
rii klas IV-VI i gimnazjum będą uczestniczyć w 
międzygmninnym konkursie „Obycie umila ży-
cie” w Poznaniu. 

SZKOŁA DOBREGO WYCHOWANIA
Nasza szkoła otrzymała certyfi kat „Szkoły 

dobrego wychowania”. Od września do mar-
ca uczestniczyliśmy w ogólnopolskim kon-
kursie pod w/w tytułem. Celem konkursu było 
zapoznanie dzieci i młodzieży ze standarda-
mi dobrego wychowania oraz wskazanie jaki 
ma ono wpływ na codzienne życie i relacje 
rówieśnicze.

POMOC BEZDOMNYM 
ZWIERZĘTOM

Grupa gimnazjalistów systematycznie uczest-
niczy w pracach przy zwierzętach w schroni-
sku w Gaju. W kwietniu zaprosili oni do szkoły 
przedstawiciela schroniska, który opowiedział o 
swych podopiecznych oraz potrzebach schroni-
ska i podziękował za współpracę oraz dary ze-
brane przez naszych wolontariuszy.

WIELKA LIGA 
CZYTELNIKÓW – PÓŁFINAŁ

21 kwietnia uczestnicy ogólnopolskiego kon-
kursu czytelniczego „Wielka Liga Czytelników”, 
przystąpili do pisania testu półfi nałowego. Na-
szą szkołę reprezentowały dwie drużyny - zwy-
cięzcy poprzednich etapów, gościnnie przyję-
ci w progach śremskiej fi lii Publicznej Bibliote-
ki Pedagogicznej z Poznania. Wyniki wkrótce, 
a fi nał 27 maja w Katowicach.

PRZED NAMI:

Festyn rodzinny 
Dzień Języka Ojczystego 
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WYJAZD NA NAGRANIE 
PROGRAMU „THE BRAIN”

– GENIALNY UMYSŁ
Dnia 20 marca 2017 roku uczniowie klas 

trzecich naszej szkoły wraz z opiekunami 
wzięli udział w nagraniu programu „THE BRA-
IN” – GENIALNY UMYSŁ w studiu Cyfrowe-
go Polsatu w Warszawie. Naszych uczniów w 
programie można było zobaczyć 25 kwietnia 
2017 roku podczas emisji 8 ostatniego odcin-
ka programu. 

POWITANIE WIOSNY 
W naszej szkole 21 marca hucznie obcho-

dzono nadejście wiosny. W tym dniu ucznio-
wie nie tylko brali udział w zajęciach wycho-
wawczych o przyjaźni i kontaktach z rówieśni-
kami (kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł”), 
ale mieli też szanse zaprezentować swe talen-
ty taneczne, wokalne i sportowe. Uczniowie do 
szkoły przyszli poprzebierani, zrobiło się bar-
dzo wesoło i kolorowo. Dużym zainteresowa-
niem cieszyła się zumba i karaoke. Rozegra-
no mecze siatkówki sześcioosobowych drużyn 
mieszanych. Odbył się też konkurs „Gimnazjal-
ny Strongman”, w którym wzięło udział sześciu 
chłopaków. Najlepszy okazał się Albert Weber 
z klasy IIIa.

LEKCJA W ZUS
27 marca uczniowie klasy 1a i 1b wzięli udział 

w lekcji, podczas której dowiedzieli się, na ja-
kich zasadach działa Zakład Ubezpieczeń Spo-
łecznych. Spotkanie miało też zachęcić uczniów 
do wzięcia udziału w Projekcie Edukacyjnym 
ZUS dedykowanym gimnazjalistom. Na koniec 
pierwszoklasiści zwiedzili salę, w której obsługi-
wani są klienci. Zademonstrowano im również, 
jak działa urzędomat, za pomocą którego moż-
na zarówno nadać pismo do urzędu, jak i prze-
glądać strony ZUS.

JAPOŃSKA BAŚŃ „SYN SMOKA”
Dzięki udziałowi w projekcie iTeatr dla Szkół 

29 marca uczniowie klas 1b, 1c i 1e mogli oglą-
dać transmisję na żywo z Teatru Ludowego w 
Krakowie, który zaprezentował „Syna Smoka”- 
japońską baśń osnutą na motywach ludowych. 
Pierwszoklasiści odbyli fantastyczną podróż 
przez świat japońskich duchów i wyobrażeń. 
Przekonali się jednak, że miłość matki i syna, 
przyjaźń, wdzięczność, odwaga w każdej kultu-
rze są tak samo ważne i cenne. Tak samo wra-
ca do ludzi dobro uczynione w Europie, jak i w 
dalekiej Japonii.

W INSTYTUCIE FILOLOGII 
GERMAŃSKIEJ W POZNANIU

27 marca br. uczniowie klasy innowacyjnej IIa 
(angielsko- niemieckiej) skorzystali z zaprosze-
nia Instytutu Filologii Germańskiej w Poznaniu i 
wysłuchali wykładu pt. „Dzieciństwo i młodość w 
NRD”. Spotkanie poprowadził dr Marek Rajch, 
który przestawił sposób działania państwa to-
talitarnego, jakim było NRD. Uczniowie dowie-
dzieli się, jak funkcjonowała Stasi, poznali hi-
storię niemieckiej pisarki, która była ofi arą przy-
musowej adopcji. 

WARSZTATY JĘZYKOWE 
„EUROWEEK”

W dniach od 28 marca do 1 kwietnia ucznio-
wie klas 2a i 1a (z innowacją angielsko-niemiec-
ką) wzięli udział w warsztatach językowych EU-
ROWEEK w Długopolu Zdrój. Podczas warsz-
tatów uczniowie, pracując nad zadaniami roz-
wijającymi najcenniejsze umiejętności społecz-
ne i językowe, uczyli się przewodzenia, auto-
prezentacji oraz pracy w zespole. Zajęcia były 
prowadzone w języku angielskim przez szkole-
niowców i wolontariuszy z całego świata. Miały 
formę interaktywnych warsztatów, gier symula-
cyjnych i praktycznych ćwiczeń. 

REKOLEKCJE 2017
Od środy 5 kwietnia przez trzy dni odbywały 

się w naszej szkole rekolekcje wielkopostne. W 
środę i czwartek uczniowie wysłuchali koście-
le NSJ nauk, które wygłosił ksiądz Jacek Ma-
ciudziński. W szkole natomiast spotkali się ze-
społem Siewcy Lednicy oraz z przedstawiciela-
mi Wspólnoty Lednica i Fundacji SNAP. Zapro-
szeni goście mówili m.in. o swoim nawróceniu. 
W trzecim dniu rekolekcji na boisku szkolnym 
odbyła się inscenizowana Droga Krzyżowa. 
Oprócz uczniów z Koła Teatralnego i Zespołu 
Wokalnego w przygotowanie poszczególnych 
stacji zaangażowani byli dyrekcja i nauczyciele 
oraz ksiądz Jacek Maciudziński. Szkolne reko-
lekcje zakończyły się wspólną Eucharystią. 

NAGRODA W KONKURSIE 
NA NAJŁADNIEJSZĄ PALMĘ

Uczniowie kl. IId, IIe, IIf wzięli udział w po-
wiatowo-gminnym konkursie na najładniejsza 
palmę wielkanocną. Różnymi technikami wy-
konane zostały trzy palmy, które zaprezento-
wano podczas Jarmarku Wielkanocnego na 
śremskim rynku w niedzielę 9 kwietnia. Tego 
dnia odbyło się ogłoszenie wyników konkursu. 
Nasza szkoła znalazła się w gronie pięciu lau-
reatów i otrzymała dyplom i nagrodę pienięż-
ną. Gratulujemy!

Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów w Śremie

Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Śremie

PIERWSZY DZIEŃ 
KALENDARZOWEJ WIOSNY

21 marca uczniowie klas I-III szko-
ły podstawowej przyszli do szkoły w 
kolorowych przebraniach. Nie po raz 
pierwszy dzieci zaskoczyły wszyst-
kich swoją kreatywnością oraz umie-
jętnościami technicznymi, przygoto-
wując ciekawe, barwne kapelusze. 
Od samego rana uczniowie przygo-
towywali w szkole kukłę Marzanny. 
Gimnazjaliści natomiast odstraszali 
zimę głośną muzyką puszczaną pod-
czas przerw na korytarzu szkoły. 

KOLEJNE SUKCESY 
NASZYCH UCZNIÓW

22 marca troje uczniów naszej 
szkoły wzięło udział w II etapie Gmin-
nej Olimpiady Informatycznej, trzecie 
miejsce zdobył Mateusz Bocian z kla-
sy IIa gimnazjum. 5 kwietnia w Ze-
spole Szkół w Zbrudzewie odbył się 
kolejny Gminny Konkurs Języka Nie-
mieckiego. Naszą szkołę reprezento-
wała Julia Michalska z klasy Iib, zajęła 

drugie miejsce. Natomiast Filip Wi-
śniewski, uczeń klasy IVa, przebrnął 
pomyślnie przez kolejny etap Konkur-
su Wiedzy o Wielkopolsce i czeka go 
jeszcze ostatni etap wojewódzki.

„KUCHCIKOWO”
W ramach cyklicznych spotkań, 

organizowanych w naszej szkole dla 
dzieci 6-7 letnich, 22 marca odbyły 
się zajęcia kulinarne. Przybyłe dzie-
ci z wielkim zapałem i wypiekami na 

twarzy zabrały się do pracy. Wałko-
wały, a następnie wykrawały z ciasta 
wielkanocne baranki i zajączki, wio-
senne motylki i tulipany. Wszystkie 
przygotowane wypieki dzieci umieści-
ły we własnoręcznie przygotowanych 
„koszyczkach”. Dziękujemy wszyst-
kim uczestnikom za przybycie i wiel-
kie zaangażowanie włożone w przy-
gotowanie słodkości. 

WIZYTA W PRZEDSZKOLU 
„NIEZAPOMINAJKA” 

22 marca, w związku z nadej-
ściem wiosny, uczniowie szkoły 

podstawowej wybrali się z wizytą do 
przedszkola „Niezapominajka” w Śre-
mie, które prowadzone jest przez 
Zgromadzenie Sióstr Elżbietanek. 
Celem wizyty była integracja z młod-
szym kolegami i koleżankami oraz 
zaprezentowanie naszej szkoły przy-
szłym uczniom.

KONKURS 
NA NAJŁADNIEJSZĄ 

PALMĘ WIELKANOCNĄ
Z okazji Świąt Wielkanocnych ŚOK 

ogłosił konkurs na najładniejszą pal-
mę wielkanocną. Uczniowie naszej 
szkoły z entuzjazmem podjęli się 
przygotowania pięknej palmy wiel-
kanocnej. Palma miała być wysoka i 
piękna a także oryginalna. Jury kon-
kursu doceniło nasze starania. 

REKOLEKCJE 
W NASZEJ SZKOLE

5 i 6 kwietnia w naszej szkole od-
były się rekolekcje - czas wyciszenia, 
zadumy i spotkań. Ci, którzy wzię-
li w nich udział z pewnością zyska-
li wiele. Gościliśmy w naszej szko-
le o. Wojciecha Prusa - dominikani-
na, siostry, Barbarę i Annę ze Zgro-
madzenia Misjonarek św. Piotra Kla-
wera, siostry Albertynki – Dominikę i 
Renatę, które posługują ubogim. Po 
Drodze Krzyżowej prowadził nas ks. 
Grzegorz Brechta, a na zakończenie 
rekolekcji mszę św. celebrował ks. 
Rafał z Pleszewa. 

ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE 
DLA NAJMŁODSZYCH

W środę, 12 kwietnia, odbyły się ko-
lejne już zajęcia artystyczne organizo-
wane dla dzieci 6-7 letnich. Nasi naj-
młodsi koledzy tym razem mieli oka-
zję malować, rysować, projektować, 

wycinać oraz przyklejać. Już same 
wyrazy twarzy dzieciaków zdradzały 
jak ogromną radość sprawiają im te 
zajęcia. Tego dnia powstały wielka-
nocne kurczaczki oraz baranki. Za-
jęcia kolejny raz udowodniły jak zdol-
nych artystów będziemy mieli w na-
szej szkole od września. 

KLASOWE ŚNIADANIA 
WIELKANOCNE

W ostatnim dniu zajęć lekcyjnych 
przed Świętami Wielkanocnymi, 
uczniowie spotkali się przy symbo-
licznym świątecznym stole by złożyć 
sobie życzenia. Była to kolejna okazja 
by wzmocnić więzi w naszej „szkol-
nej rodzinie”.

W MAJU ZAPRASZAMY  
DZIECI 6 I 7 LETNIE 
NA ZAJĘCIA W KAŻDĄ 
ŚRODĘ OD 16:00-17:30.
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Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dąbrowie

22 kwietnia pobiegliśmy dla Pana 
Szymona Majewskiego - taty Anielki z 
naszej szkoły. Atmosfera była cudow-
na!!! Na starcie pojawili się rodzice, 
uczniowie a nawet nasi czworonożni 
przyjaciele. Gratulacje dla uczniów z 
klas I-III. W kategorii chłopców na 100 
m - I miejsce zajął Igor Drożdżyński 
z klasy 3 a. W kategorii dziewczynek 
na 100 m - III miejsce zajęła Nadia 
Jasieczko z klasy 3 a.

30 marca klasa 3a wybrała się na 
wycieczkę „W poszukiwaniu wiosny”.
Obserwacja zakończyła się warszta-
tami literackimi w Bibliotece Publicz-
nej w Śremie, gdzie dzieci zapozna-
ły się z tradycjami witania wiosny w 
innych krajach Europy. 

11 kwietnia w bibliotece odbył się 
szkolny konkurs recytatorski „Wier-
szyki łamiące języki” zorganizowany 
przez logopedę. W konkursie wzięło 

udział 17 uczniów z klas trzecich. 
Laureatami zostali 1 miejsce - Mag-
dalena Lange; 2 miejsce - Wiktoria 
Kaleta, 3 miejsce - Anita Wróblewska 
i Miłosz Zgoła. Gratulujemy!

ZDOLNI Z KOPERNIKA!
1.Jakub Włodarczak kl. VI a - III 

miejsce w Powiatowym Konkur-
sie Czytania i Słuchania w Języku 
Angielskim.

2. Paweł Matysiak kl. VI a - I miej-
sce w Powiatowym Konkursie Profi -
laktycznym „Dwie strony sieci” orga-
nizowanym przez Komendę Powiato-
wą Policji w Śremie.

Turniej piłki nożnej ORLIK CUP -eli-
minacje gminne, na których chłopcy z 
klas sportowych pod patronatem ŚKS 
Warta zajęli II i IV miejsce. Tak, tak, 
tak w fi nale Jedynka wygrać ma.

Rejonowe Igrzyska Młodzieży 
Szkolnej w Witkowie, na których za-
jęliśmy V miejsce.

6 kwietnia uczniowie klas I-III oraz 
przedszkolaki obejrzały spektakl ka-
baretowo-edukacyjny pt.: „Supełki - 
nieoczekiwana zamiana miejsc”, któ-
rego celem było rozwijanie empatii i 
szacunku do zwierząt. 

W sobotę 22 kwietnia odbyły się 
warsztaty dla rodziców Masaż Dotyk 
Motyla dr Evy Reich

Podczas tego spotkania rodzice 
otrzymali rodzicielskie narzędzie bu-
dowania i wzmacniania więzi oraz 
wspomagania dzieci w rozwoju i 
zdrowiu. Trzygodzinne spotkanie za-
wierało treści teoretyczne dotyczą-
ce edukacji somatycznej i terapii cia-
ła, zgodnie z ideą: zanim coś osą-
dzisz - sprawdź jak to działa, na sobie 

samym oraz warsztat praktycznej pre-
zentacji technik.

Prowadziła je Liliana Owoc - Pierz-
chała - certyfi kowany psychoterapeu-
ta terapii traumy MA AIT (Advanced 
Integrative Therapy), instruktor Edu-
kacji Somatycznej, autorka Labolato-
rium Metod - Program Polski Instytut 
Choreoterapii.

Szkoła Podstawowa nr 1 im. M. Kopernika w Śremie

KONKURS EKOLOGICZNY
W piątek 7 kwietnia 2017r. o godz. 

10.00 w Zespole Szkoły Podstawo-
wej i Gimnazjum w Dąbrowie odbył 
się pod patronatem Burmistrza Śremu 
Międzyszkolny Konkurs Ekologiczny 
„Grasz w zielone? – Gram!” zorgani-
zowany przez nauczycielki Grażynę 
Kałużną i Beatę Koluch. 

Jak co roku konkurs cieszył się 
ogromnym zainteresowaniem. Wzię-
ło w nim udział 10 drużyn trzyosobo-
wych z większości szkół podstawo-
wych gminy Śrem. 

Uczniowie klas trzecich wykazali 
się dużą wiedzą ekologiczną, znajo-
mością roślin i zwierząt chronionych 
oraz pomysłowością w wykonaniu i 
zaprezentowaniu plakatu „Ziemia – 
planeta naszych marzeń”. Najlep-
szą okazała się drużyna ze szkoły nr 
6, drugie miejsce zajęli uczniowie ze 

szkoły w Dąbrowie, a trzecie miejsce 
uczniowie „czwórki”. Wszyscy uczest-
nicy konkursu dzięki dofi nansowaniu 
przez Burmistrza Śremu otrzymali na-
grody i dyplomy oraz mieli zapewnio-
ny transport.

„RUSZAJ SIĘ, 
BO ZARDZEWIEJESZ…” 
W ramach akcji Towarzystwa PTTK 

„Ruszaj się, bo zardzewiejesz…” 
uczniowie gimnazjum uczestniczy-
li w rajdzie rowerowym do Stęsze-
wa, gdzie znajdowała się meta rajdu 
i miejsce docelowe wszelkich grup 
wycieczkowych. Opiekunem i kom-
panem wyprawy był pan Włodzimierz 
Bobrowski, który nieustannie popula-
ryzuje kulturę jazdy rowerem. W cza-
sie wyprawy dopisywała pogoda i po-
godne nastroje. W ramach dodatko-
wych atrakcji spotkaliśmy ropuchę 
ziemną – płaza chronionego. Po dniu 
pełnym wrażeń niektórzy przewenty-
lowani świeżym powietrzem stracili 
kontakt z rzeczywistością…

SADZENIE 
KASZTANOWCÓW

Na zaproszenie Leśniczego pana 
Marcina Nowaka przyłączyliśmy się 
do akcji sadzenia kasztanowców na 
terenie lasów wokół miejscowości 
Zwola. 26 marca br. przy pięknej po-
godzie pomagaliśmy leśniczym po-
sadzić ok. 200 sztuk kasztanowców. 
Uczniowie bardzo cieszyli się z moż-
liwości uczestnictwa w tak ciekawym 

spotkaniu. Przyjemny dzień zakoń-
czył się smacznym poczęstunkiem, 
po czym bezpiecznie  rowerami wró-
ciliśmy do domów. Podziękowania 
dla Konstancji, Poli, Martyni, Tyma, 
Wojtka, Fabiana za zaangażowanie. 
Jeśli tylko będzie taka możliwość bę-
dziemy pomagać leśniczym i wspól-
nie z nimi działać. Zachęcamy innych 
do pomocy.

Oferta edukacyjna szkoły w roku szkolnym 
2017/2018 dla klas czwartych

W roku szkolnym 2017/18 planujemy uruchomienie następujących 
oddziałów na poziomie klas czwartych: 
- klas ogólnych
- klasy z innowacją pedagogiczną o profi lu językowo – kulturowym 

(dodatkowe godziny w tygodniu z j. angielskiego – 1h, 
z j. polskiego – 1 h, informatyki – 1 h)

- klasy sportowej o profi lu:  piłka nożna i piłka siatkarska 
(dodatkowe godziny w tygodniu – 6h wychowanie fi zyczne)

KLASA JĘZYKOWO-KULTUROWA
Program dotyczy II etapu kształcenia, klas IV-VIII.
Program klasy obejmuje m.in.

naukę języka angielskiego w zakresie rozszerzonym• 
naukę języka polskiego oraz wiedzy o kulturze w zakresie • 
rozszerzonym 
naukę informatyki w zakresie rozszerzonym o edukację medialną • 
i podstawy przedsiębiorczości 
wyjazdy edukacyjne w godzinach dopołudniowych • 
(muzea, uniwersytety, teatr, urzędy, kino, radio, telewizja)

KLASA SPORTOWA O PROFILU PIŁKA NOŻNA – SIATKÓWKA
Wychodząc naprzeciw sportowo uzdolnionym dzieciom powstaje klasa 
o profi lu piłkarsko - siatkarskim ( piłka siatkowa – dziewczyny, piłka 
nożna – chłopcy). Uczniowie tego oddziału będą uczęszczać na 10 lekcji 
wychowania fi zycznego ( 4 planowo oraz 6 dodatkowych) Wszystkie 
godziny sportowe stanowią integralną część planu lekcyjnego. 
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REKOLEKCJE 2017
Rekolekcje odbyły się w dniach 

22-24 marzec br. pod hasłem „BYĆ 
DOBRYM JAK CHLEB…” Pierwsze-
go dnia uczniowie zostali zaproszeni 
na „spotkanie ze świętymi”, w których 
wcielili się uczniowie naszej szkoły. 
Dzieci za pomocą krótkich scenek z 
ich życia ukazywali przesłanie, jakie 
zostawili kolejnym pokoleniom. Ca-
łości towarzyszyły piosenki rekolek-
cji – „Pokolenie” zespołu Kombi oraz 
piosenka „Tacy sami jak my” zespołu 
New Day. Drugiego i trzeciego dnia 
dzieci poznawały sylwetkę św. Brata 
Alberta, z racji przeżywanego w Ko-
ściele roku poświęconego właśnie 
temu świętemu. Kontynuując tę te-
matykę, trzeciego dnia miało miejsce 
spotkanie z siostrą Miriam z Pozna-
nia, duchową córką świętego Brata 
Alberta, należącą do Zgromadzenia 
Sióstr Albertynek Posługujących Ubo-
gim, założonym przez Brata Alberta. 
Siostra nawiązując do działalności 

świętego opowiadała o wydarzeniach 
z jego życia. Całość przeplatana była 
piosenkami, które uczniowie podej-
mowali z entuzjazmem. 

KRAJOBRAZY POLSKI
29 marca w SP nr 1 w Śremie odbył 

się XII Gminny Konkurs Wiedzy Przy-
rodniczej „Krajobrazy Polski”. Naszą 

szkołę reprezentowali uczniowie z 
klas piątych: Olga Kaczmarek, Adam 
Bartkowiak oraz Igor Wiśniewski, któ-
ry okazał się najlepszym znawcą kra-
jobrazów naszej ojczyzny zdobywa-
jąc I miejsce. 

KONKURS WIEDZY 
O WIELKOPOLSCE 

Uczniowie naszej szkoły po raz ko-
lejny wzięli udział w Konkursie Wie-
dzy o Wielkopolsce. Po etapie po-
wiatowym dwoje naszych uczniów 
awansowało do etapu rejonowego 
XXI Konkursu Wiedzy o Wielkopol-
sce. Leon Wawrzynowicz z klasy 4b 
i Maksymilian Bartz z klasy 5c roz-
wiązali test etapu powiatowego bez-
błędnie. 28 marca w Zespole Szkół 
w Osiecznej odbył się etap rejono-
wy. Bardzo miło nam poinformować, 
że awans do wojewódzkiego fi nału 
konkursu uzyskał Maksymilian Bartz 
z klasy 5c. Gratulujemy i życzymy 

kolejnego sukcesu! Wojewódzki etap 
odbędzie się 15 maja.

ROWEREM I PIESZO 
PRZEZ CZARNY LĄD

W czwartek 30 marca w Bibliotece 
Publicznej w Śremie odbyło się spo-
tkanie autorskie zorganizowane w ra-
mach spotkań z cyklu „Klub Łowców 
Przygód”. W spotkaniu z Łukaszem 
Wierzbickim – pasjonatem podróży i 
miłośnikiem zwierząt oraz redaktorem 
i autorem książek dla dzieci – wzięła 
udział klasa 6d naszej szkoły. Gość 
biblioteki opowiedział dzieciom nie-
zwykłe historie ze swoich wypraw. 

GRASZ W ZIELONE-GRAM!
W piątek 7 kwietnia odbył się w Dą-

browie Gminny Konkurs Ekologicz-
ny pt. ”Grasz w zielone-gram!”. Na-
szą szkołę reprezentowali uczniowie 
klasy III F - Amelia Maćkowiak i Pa-
tryk Kubera oraz uczeń klasy IIIC- 
Nikodem Rymaniak. Dzieci z Szóstki 

prezentowały bardzo wysoki poziom 
wiadomości oraz umiejętności i zaję-
ły I miejsce. Opiekunem naszej dru-
żyny była p. Maria Cieślak, wycho-
wawca klasy IIIF.

KINDERSZTUBA – 
STARANNE WYCHOWANIE
11 kwietnia w restauracji „Cztery 

Korony” odbył się drugi etap Gmin-
nego Konkursu „Kindersztuba – sta-
ranne wychowanie”. Naszą szkołę 
reprezentowali uczniowie w dwóch 
kategoriach: klas I-III i IV-VI. Uczen-
nice z 2f: Maja Dominiczak, Marian-
na Kowalska, Natasza Stróżyk za-
kończyły zmagania konkursowe zaj-
mując II miejsce, natomiast ucznio-
wie z 5a: Julia Roszak, Olga Kacz-
marek, Jędrzej Janiszewski zajęli I 
miejsce i będą reprezentantami na-
szej gminy w etapie wojewódzkim 
tego konkursu.

Agata Kociucka 

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Braci Barskich w Śremie

Szkoła Podstawowa nr 4 im. M. Konopnickiej w Śremie

4 kwietnia w naszej szkole odbył 
się gminny konkurs Mistrz Gramaty-
ki Angielskiej. Uczestniczyło w nim 
trzynaścioro szóstoklasistów repre-
zentujących szkoły podstawowe z 
naszej gminy. Uczestnicy sprawdzali 
swoją znajomość gramatyki, pisząc 
test. Tytuł mistrzyni przypadł Oldze 
Bartkowiak z SP4, 2.miejsce zajął 
Tytus Walterowicz z KCEK, a 3.wy-
nik uzyskał Dominik Michałowski, 
także z SP4.

SUKCES W KONKURSIE 
WIEDZY O WIELKOPOLSCE

Po etapie powiatowym, który od-
był się 27 lutego w Gimnazjum nr 1 
w Śremie, 7 uczniów awansowało 
do etapu rejonowego XXI Konkursu 
Wiedzy o Wielkopolsce. 28 marca w 
Zespole Szkół w Osiecznej odbył się 
etap rejonowy. Awans do fi nału kon-
kursu uzyskali: Kacper Przebierała i 
Miłosz Michałowski z klasy 4, Nina 
Bąk, Nadia Nowak i Dominik Micha-
łowski z klasy VI. Finał XXI edycji 
Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce od-
będzie się 15 maja.

KOŁO JĘZYKA 
HISZPAŃSKIEGO! 

Od października w naszej szkole 
możemy uczyć się języka hiszpań-
skiego. Jest to idealna szansa, aby 

poznać kulturę krajów hiszpańsko-
języcznych jak również nauczyć się 
podstawowych zwrotów w tym języ-
ku. Na zajęciach nie można się nu-
dzić - dzieci próbowały hiszpańskich 
przysmaków, układały wielkie puzzle 
z mapą Hiszpanii  i rozbijały piñatę 
pełną cukierków. Na jednych z zajęć 
wykonywane były z krepy hiszpań-
skie spódnice i kapelusze. Później, 
pani Anna Waligóra uczyła uczestni-
ków podstawowych kroków popular-
nego tańca fl amenco.

W dniach 27 i 28 marca we Wrześni 
odbył się fi nał wojewódzki XVII TUR-
NIEJU PIŁKI NOŻNEJ „Z PODWÓR-
KA NA STADION O PUCHAR TYM-
BARKU” w kategorii dziewcząt U-10 
i U-12 Szkoły Podstawowej. W obu 
kategoriach powiat śremski repre-
zentowały uczennice naszej szkoły. 

Naszą szkołę reprezentowały: Kate-
goria U-10 Jędroszkowiak Aleksan-
dra, Skrzypczak Natalia, Skałecka 
Zuzanna, Skałecka Zofi a, Kriwicka 
Michalina, Skałecka Marta, Dydym-
ska Aleksandra, Werwińska Oliwia, 
Skrzypczak Emilia, Pulcidis Nadia. 

Kategoria U-10 Talarczyk Klaudia, 
Pijacka Zofi a, Chmiel Weronika, Bro-
niarz Joanna, Frąckowiak Natalia, 
Broniarz Aleksandra, Kiełb Laura, 
Dziasek Oliwia, Kajetańczyk Zofi a, 
Czarnecka Weronika.

CO BĘDZIE W MAJU?
10 maja•  - odbędzie się Gmin-
ny konkurs ortograficzny dla 
uczniów klas trzecich.
27 kwietnia•  - Międzyszkolny Kon-
kurs „Bezpiecznie na drodze”
12 maja w naszej szkole od-• 
będzie się Dzień Czytelnictwa 
podczas którego promowane bę-
dzie czytanie książek. Dodatkową 
atrakcję szykuje Nauczycielska 
Grupa Teatralna, która zaprezen-
tuje spektakl ,,Pampilio” na moty-
wach książki I.Tuwim.
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PRZEDSZKOLE „POD WIERZBAMI”

Szkoła Podstawowa im. Władysława Reymonta w Krzyżanowie
POWITANIE WIOSNY

21 marca 2017r. zorganizowali-
śmy w naszej szkole Dzień Wiosny. 
Radosną atmosferę w tym dniu wy-
pełnił szkolny konkurs recytatorski, 
podczas którego uczniowie prezen-
towali wiersze będące znakomitym 
lekarstwem na nudę i zły nastrój. Za-
chwyciły nas zarówno interpretacje 
wierszy jak i prace plastyczne, ja-
kie wpłynęły na konkurs plastyczny, 
a będące ilustracjami wesołych i za-
bawnych wierszy polskich poetów. 
Ponadto w tym dniu dzieci uczest-
niczyły w sztafecie zadań i zabaw 

promujących akcję - Bezpiecznie Tu 
i Tam, jak i rozbudzały pozytywną ry-
walizację w grupie.

KIERMASZ WIELKANOCNY
W dniu 6 kwietnia 2017r. odbył się 

w naszej szkole kiermasz świątecz-
ny, na którym można było zakupić ory-
ginalne ozdoby wielkanocne, a przy 
okazji zasilić budżet Rady Rodziców 
i wspomóc potrzeby naszej społecz-
ności uczniowskiej. Wśród koloro-
wych zajączków i barwnych pisanek 
uczniowie wraz z rodzicami uczestni-
czyli w rozgrywkach sportowych, wy-
kazując się zręcznością, refl eksem i 
poczuciem humoru. 

GRASZ W ZIELONE?
7 kwietnia nasi uczniowie klasy III 

uczestniczyli w Międzyszkolnym Kon-
kursie Ekologicznym, gdzie musieli 
wykazać się wiedzą z zakresu eko-
logii. Reprezentanci naszej szkoły 
rywalizowali na wiedzę ze znajomo-
ści zwierząt, roślin i innych zagadnień przyrodniczych. Nasi uczniowie za-

jęli 7 miejsce na 10 uczestniczących 
szkół, gratulujemy!

NA KULTURĘ ZAWSZE 
JEST DOBRY CZAS!

Reprezentanci naszych uczniów 
wzięli udział w półfinale konkursu 
Kindersztuba-staranne wychowanie, 
który odbył się 11 kwietnia w restau-
racji Cztery Korony w Śremie. Rywa-
lizacja dotyczyła znajomości przy-
praw, ziół, egzotycznych owoców i 
warzyw. Uczennice wykazały się do-
brą znajomością tematyki i zajęły III 

miejsce, ale w kwestii kultury i do-
brych manier będą się w dalszym cią-
gu doskonalić.

ŚWIĄTECZNE ŚNIADANIE
Uczniowie klas I-VI przygotowali 

12 kwietnia w swoich klasach świą-
teczne śniadania, do których zasiedli 
wraz z wychowawcami. Dzieci pod-
kreśliły w ten sposób jedną z pięk-
nych polskich tradycji świątecznych-

przygotowywanie wielkanocnych po-
traw i wspólne spędzanie czasu w 
klimacie wartości wypływających z 
tego czasu.

CO U NAS NIEBAWEM?
w maju konkurs „Z matmy? • 
Jestem dobry!”
w maju również Szkolny • 
Festyn Rodzinny

JAKI TEN ŚWIAT 
JEST KOLOROWY

W grupie SŁONECZKA dnia 18 
kwietnia 2017 podczas zabaw ba-
dawczych, których celem było roz-
budzenie dociekliwości poznawczej 
i wyzwolenie uczucia zadowolenia 
z efektów doświadczeń przedszko-
laki eksperymentowały wykorzystu-
jąc barwniki spożywcze i farby pla-
katowe. Efekty były zadziwiające, bo 
kto widział brązowe lub czerwone li-
ście kapusty pekińskiej? Albo koloro-
we mleko, które boi się płynu do na-
czyń? Kto widział ręcznik kuchenny, 
który nie dość, że zmienia kolor, to 
jeszcze transportuje wodę? Tak wła-
śnie czarowały Słoneczka. 

WIELKANOC 
POD WIERZBAMI

W środę 12 kwietnia wszystkie 
dzieci zasiadły do pięknie udekoro-
wanych stołów aby wspólnie zjeść tra-
dycyjne wielkanocne śniadanie. Tego 
dnia odbyły się także w przedszkolu 

wielkanocny quiz wiedzy o zwycza-
jach i tradycjach związanych z nad-
chodzącymi świętami. Przedszkola-
ki wykazały się dużą wiedzą na te-
mat Wielkanocy. Dzieci miały okazję 
poznać symbolikę niektórych potraw. 

Nie zabrakło nawet mokrego dyngu-
sa. Najwięcej radości sprawiła dzie-
ciom wizyta wielkanocnego zającz-
ka, który zostawił dla przedszkolaków 
wspaniałe upominki.

ZDROWIE NAJWAŻNIEJSZE
O tym, jak ważne jest zdrowie 

i co wpływa na jego zachowanie 
oraz jak utrzymać piękną sylwetkę 
i schludny wygląd w Przedszkolu 
„Pod wierzbami” przypomina się 
systematycznie.

Tak też było w pierwszym tygodniu 
kwietnia w grupie Słoneczka, kiedy 
to dzieci samodzielnie przyrządza-
ły pyszne i zdrowe kanapki, które z 
apetytem potem zajadały. Maluchy 
odwiedziły także salon fryzjerski, aby 
dowiedzieć się, jak dbać o włosy, co 
można z nimi zrobić różnymi akceso-
riami i posłuchać ciekawostek na te-
mat pracy fryzjera.

Przedszkolaki również dużo rusza-
ły się zarówno na świeżym powietrzu, 
jak i w sali gimnastycznej. Tydzień o 
zdrowiu zakończyły nauką nowej, we-
sołej, hiszpańskiej zabawy ruchowej, 
która dostarczyła im wiele frajdy.

ZAJĘCIA OTWARTE 
W PRZEDSZKOLU 
„POD WIERZBAMI”

6 kwietnia w grupie Jeżyki odbyły 
się zajęcia otwarte dla rodziców pt. 
„Wiosenne zabawy z Panią Wiosną 
„. Celem zajęć było kształtowanie 
gotowości do nauki czytania i pisa-
nia oraz w zakresie kształtowania po-
jęć matematycznych, poprzez udział 
w różnych zabawach. Dzieci bardzo 

chętnie uczestniczyły w zadaniach 
przygotowanych przez Panią Wiosnę, 
podczas których wspaniale radziły so-
bie z rozwiązywaniem rebusów oraz 
zagadek wiosenno- matematycznych. 
Wykazały się dużą wiedzą z zakre-
su liczenia, umiejętnością dodawa-
nia i odejmowania, stosowania zna-
ków matematycznych, nazywania fi -
gur geometrycznych, a także orienta-
cji przestrzennej. W trakcie wykony-
wania zadań dzieci wspaniale dzieliły 
wyrazy na głoski, układały z liter ha-
sła do krzyżówki, rozpoznawały wyra-
zy, oraz tworzyły przeciwieństwa. Na 
zakończenie spotkania dzieci wraz z 
rodzicami uczestniczyły we wspólnej 
zabawie muzycznej wg metody Batii 
Strauss. Przedszkolaki wspaniale po-
radziły sobie z zadaniami zdobywając 
medal „Sowa Mądra Głowa”. W trak-
cie zajęć rodzice mogli obserwować 
różne formy i metody pracy z dzieć-
mi, umiejętności swoich pociech oraz 
ich aktywność na zajęciach. 
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KIERMASZ WIELKANOCNY
Na początku kwietnia przygotowa-

liśmy Kiermasz Wielkanocny, na któ-
rym wystawialiśmy własnoręcznie 
przygotowane ozdoby. Były to prace 
wykonane przez naszych rodziców i 
nauczycielki. Serdecznie dziękujemy 
wszystkim zaangażowanym.

WIELKANOCNE TRADYCJE
Na zajęciach, przypomnieliśmy so-

bie o najważniejszych wielkanocnych 
tradycjach, zrobiliśmy piękne prace: 
koguciki, kryształowe jajka i baran-
ki. A w środę 12 kwietnia zaczęliśmy 
świętować wielkanocnym śniadan-
kiem, następnie dużo pracy włoży-
liśmy robiąc ozdoby na stoły świą-
teczne. Psikusa zrobił nam zajączek, 
dobrze chowając koszyczki, których 
dłuuugo szukaliśmy. Trud szukania 
wynagrodziła nam słodka przekąska. 
Był też koncert pt: „O wielkanocnym 
jajku”. Na zakończenie dnia, wielka-
nocna babka przygotowana przez 

nasze panie kucharki szczególnie 
nam smakowała.

PORCELANOWE PISANKI
Nasze przedszkole odwiedziła po-

nownie pani Katarzyna Hermanow-
ska, która opowiedziała dzieciom o 
wielkanocnych zwyczajach, przede 
wszystkim o tych związanych z pi-
sankami. Były nawet pisankowe wróż-
by. Póżniej dzieci wykonały kolorowe 

pisanki z zimnej porcelany. Było też 
wróżenie z kolorów pisanek, opo-
wieść o wielkanocnych tradycjach i 
zabawach, prezentacja pisanek zdo-
bionych różnymi technikami.

DZIEŃ KSIĄŻKI

W kwietniu obchodziliśmy w na-
szym przedszkolu Dzień Książki. 
Dzieci przyniosły ze swoich domów 
ulubione książki, które prezentowa-
ły swoim kolegom w grupie. Dowie-
działy się jakie korzyści przynosi czy-
tanie książek i częste z nimi obcowa-
nie. Wspólnie oglądaliśmy książki i 
słuchaliśmy fragmentów czytanych 
przez panie.

GOŚĆ W PRZEDSZKOLU 
7 kwietnia gościliśmy w grupie 

Pszczółek doradcę zawodowego z 
Młodzieżowego Centrum Kariery. 
Pani w ciekawy sposób opowiedzia-
ła dzieciom o różnych zawodach, 
również tych mniej znanych. Wszy-
scy mieli okazję wypowiedzieć się 
kim chcieliby zostać w przyszłości. 
Przedszkolaki otrzymały od gościa 
małe upominki, ale przede wszyst-
kim zyskały wiedzę na temat różno-
rodnych zawodów.

DZIEŃ ZIEMI
22 kwietnia jest Dniem Ziemi, a ob-

chody tego święta odbyły się w na-
szym przedszkolu w poniedziałek 
24 kwietnia. Dzieci przyniosły brat-
ki, które sadziły na terenie naszego 
przedszkola. 

CO DAJE KROWA? 
Zajęcia te zachęcały przedszko-

laków do codziennego spożywania 
mleka i przetworów mlecznych, prze-
łamywania ich niechęci.

MAJ
12 • – udział grupy Wiewiórki w 
przedstawieniu przygotowanym 
przez nauczycieli Szkoły Podsta-
wowej nr 4, zwiedzanie szkoły
16•  - udział w X edycji grupy 
Pszczółki, „Roztańczonych Przed-
szkolaków” organizowanym przez 
Jarzębinkę
16•  – Grupa Motylki wraz z rodzi-
cami wyjeżdżają na wspólną wy-
cieczkę z okazji Dnia Mamy i Taty 
do Bursztynowego Zwierzyńca w 
Mórce
17 • – koncert muzyczny pt. „Mrucz-
na wioska”
W dniach od 16 – 26 maja odbędą • 
się w naszym przedszkolu uroczy-
stości z okazji Dnia Mamy i Taty
23 • – wycieczka grupy Żabki do 
Bursztynowego Zwierzyńca 
24•  – wyjście grupy Jeżyki do Bi-
blioteki Publicznej w Śremie
Wycieczka grupy Pszczółki do • 
Deli Parku w Rosnówku - warsz-
taty ekologiczne pt. „Warto żyć 
nad Wartą”
Udział grupy Wiewiórki w przed-• 
stawieniu pt. „Odlot” w Teatrze Ani-
macji w Poznaniu
Zapraszamy dzieci i rodziców w • 
maju do wzięcia udziału w wysta-
wie pt. „Wiosenny spacer”.

  PRZEDSZKOLA

 PATRZĘ, DOTYKAM, 
CZUJĘ - BADAM 

I EKSPERYMENTUJĘ”
Naukowcy z Wędrowniczka bada-

ją, poznają i na wiele ważnych pytań 
odpowiedzi znają. 

Celem zajęć badawczych jest 
rozbudzenie ciekawości otaczają-
cego świata, nauczanie dzieci pro-
wadzenia obserwacji oraz wycią-
gnięcia wniosków z doświadczeń i 
eksperymentów.

PLASTYCZNE FANTAZJE
Plastyczne fantazje w Wędrow-

niczku trwają, dzieci kolorują, lepią 
i wycinają… 

Celem różnorodnych zajęć pla-
stycznych jest zarówno rozwijanie 
sprawności manualnej, jak również 

rozwijanie dziecięcej wyobraźni, po-
mysłowości i twórczego myślenia. 
Przedszkolaki podczas zajęć pla-
stycznych uczą się współpracy, sa-
modzielności, dbania o estetykę, 
ład i porządek podczas wykonywa-
nia działań. 

„ZAJĄCA WITAMY, 
KOLOROWE PISANKI 

DO KOSZYCZKÓW 
WKŁADAMY”

Każdego roku na kilka dni przed 
Wielkanocą do naszego przedszko-
la przybywa „Wielkanocny Zajączek”. 
Tym razem też nas nie zawiódł. W 
środę 12 kwietnia czekała na dzieci 
miła niespodzianka. Panie przygoto-
wały dla przedszkolaków przedsta-
wienie pt. „Wielkanocna Przygoda 
Zajączka”. Po spektaklu każda grupa 

ozdabiała wielką wielkanocną pisan-
kę. Ze względu na niekorzystną pogo-
dę „Zajączek” koszyczki z prezentami 
ukrył w przedszkolu. Emocji i wrażeń 
nie brakowało, przedszkolaki z wielką 
radością i wypiekami na twarzy szu-
kały upominków. 

ZAPROSZENIE NA PIKNIK 
Już dzisiaj serdecznie zapraszamy 

wszystkich krewnych i przyjaciół na-
szego przedszkola na piknik z okazji 
Dnia Rodziny, który odbędzie się 25 
maja 2017r. Zapewniamy moc atrak-
cji, wspaniałą zabawę i przepis na do-
skonały humor!!!

Z PRZYRODĄ ZA PAN BRAT
O środowisko dbamy na co dzień, 

nie tylko od święta. Kształtujemy 
wśród dzieci świadomość ekologicz-
ną i chcemy, aby przedszkolaki już 
od najmłodszych lat żyły w zgodzie 
z naturą. Podczas codziennych za-
jęć często wykorzystujemy materiały 
odpadowe, które uatrakcyjniają za-
bawy matematyczne, muzyczne czy 

plastyczne. Z okazji Międzynarodo-
wego Dnia Matki Ziemi przedszko-
laki przypomniały sobie, jak ważne i 
potrzebne jest segregowanie śmieci 
a swoją wiedzę wykorzystały podczas 
sprzątania okolicy przedszkola. Dzieci 
wykonały również ekologiczne laurki 
z życzeniami, aby nigdy nie zabrakło 
drzew na naszej Zielonej Planecie.

Marta Adamczak 

KALENDARIUM: 
Dzieci z grupy III i IV wyjadą do Te-• 
atru Animacji w Poznaniu na spek-
takl „Jaś i Małgosia”
Dzieci z grupy V i VI wyjadą do Mu-• 
zeum Rolnictwa do Szreniawy
Dzieci z grupy VII i VIII wyjadą do • 
Teatru Animacji w Poznaniu na 
spektakl „Chomik Tygrys”
Dzieci z grupy I, II, III i IV we-• 
zmą udział w Poetyckim Spotka-
niu Przedszkolaków pod hasłem: 
„Wiosenna przygoda”
Zapraszamy na rodzinny piknik w • 
przedszkolnym ogrodzie 25 maj 

PRZEDSZKOLE NR 5 „MALI PRZYRODNICY”

PRZEDSZKOLE NR 7 im. „JANKA WĘDROWNICZKA” W ŚREMIE
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ŚWIĘTO STRAŻAKA
W imieniny Floriana – 4 maja swo-

je święto obchodzą strażacy.Toteż 
dzieci 5-6 letnie z Przedszkola „Sło-
neczna Gromada” wybierają się do 
naszej śremskiej Strażnicy przy ul. 
Ogrodowej na zwiedzanie i spotkanie 
ze strażakami.To z pewnością jedna 
z najbardziej oczekiwanych i pełnych 
wrażeń wycieczek. Zaplanowaliśmy 
także spotkanie w przedszkolu z Ko-
mendantem Powiatowej Straży Po-
żarnej w Śremie. 

FESTYN RODZINNY Z 
OKAZJI DNIA MAMY I TATY

Coroczną tradycją naszego przed-
szkola jest organizacja Festynu Ro-
dzinnego z okazji Dnia Mamy i Taty. 
W programie Festynu jest występ ar-
tystyczny dla Rodziców oraz wręcze-
nie laurek i własnoręcznie wykona-
nych upominków. W tym roku ta uro-
czystość odbędzie się 27 maja od 
godz. 9.00 w ogrodzie przedszkol-
nym. Dla dzieci przewidujemy szereg 
atrakcji takich jak: dmuchany zamek, 
malowanie twarzy, trampoliny, zaba-
wy sportowe i zwinnościowe oraz 
kącik plastyczny. Dorośli będą mogli 
skorzystać z kawiarenki, grilla, przy-
smaków przedszkolnej kuchni, nie 
zabraknie lodów i soków. To zawsze 
wielkie święto dla całej społeczności 

przedszkolnej i gości, które integruje, 
bawi i wychowuje.

ZESTAW MULTIMEDIALNY 
DLA DZIECI

Dzięki aktywności i zaangażowa-
niu Rady Rodziców Przedszkola nr 
2 „Słoneczna Gromada” dzieci będą 
mogły od maja korzystać z nowocze-
snego sprzętu multimedialnego. W 
skład zestawu wchodzą: tablica mul-
timedialna, projektor oraz laptop. Za-
kup tablicy interaktywnej w naszym 
przedszkolu jest odpowiedzią na in-
tensywny rozwój społeczeństwa infor-
matycznego. W trosce o optymalny 
rozwój dzieci staramy się wykorzysty-
wać najnowocześniejsze osiągnięcia 
technologii multimedialnych w eduka-
cji, tym razem tablicę interaktywną. 

Jest to pomoc dydaktyczna, która 
wspomaga pracę nauczyciela i ukie-
runkowuje dziecko na celowe i efek-
tywne wykorzystywanie zdobyczy 
współczesnych osiągnięć technolo-
gicznych. Praca z multimediami jest 
elementem współczesnej edukacji, a 
tym samym wprowadza nową jakość 
do naszego przedszkola. 

WYCIECZKI Z OKAZJI 
DNIA DZIECKA

Już w maju wszystkie dzieci wyja-
dą na wycieczki z okazji Dnia Dziec-
ka. Staramy się zawsze, aby były to 
nie tylko atrakcyjne miejsca, ale rów-
nież edukacyjne. Grupy dzieci 6-let-
nich wyjadą do Rodzinnego Parku 
Rozrywki „Zaurolandia” w Rogowie 
do jednego z największych parków 

dinozaurów i zwierząt morskich w Pol-
sce. Natomiast grupy dzieci 4-5-let-
nich wyjadą do Deli Parku w Trze-
bawiu, gdzie będą mogły obserwo-
wać zwierzęta w mini ZOO, skorzy-
stać z interaktywnych placów zabaw 
i obejrzeć prehistoryczne gady, gi-
gantyczne owady, park miniatur oraz 
podniebną Eko – Wioskę. Dzieci naj-
młodsze wyjadą do Cichowa, a tam 
w planie między innymi przejazd ko-
lejką parkową. Wszystkie te atrakcje 
sfi nansuje Rada Rodziców i wiemy na 
pewno, że będą wielką radością dla 
dzieci z okazji ich święta.

„A LETTER FOR A 
MOTHER” - KOLEJNY 

PROGRAM ETWINNING 
PRZEDSZKOLAKÓW Z 
GRUPY „PSZCZÓŁKI”

Grupa Pszczółki wraz z nauczy-
cielkami E. Kuberą i K. Przybyłą po-
stanowiły wziąć udział w kolejnej ak-
cji eTwinning .Dzieci uczestniczą-
ce w projekcie tworzą własne dzieła 
sztuki dla matki w formie listu. Koor-
dynatorem projektu jest Przedszkole 
z Kaunas „ Etiudas” na Litwie- okręg 
kowieński.

Listy będą wykonane z różnych 
materiałów plastycznych , surowców 
wtórnych w formie płaskiej i prze-
strzennej. Na uroczystości z okazji 

święta mamy dzieci wręczą listy oraz 
uświetnią spotkanie piosenkami i 
wierszami. Uroczystość zostanie zor-
ganizowana w dniu 27 kwietnia z po-
wodu obchodów tego Święta na Li-
twie wcześniej niż w Polsce. 

Przedszkole nr 2 „Słoneczna 
Gromada” w Śremie po raz pierwszy 
zarejestrowało się na portalu eTwin-
ning w 2007 roku i nawiązało wów-
czas współpracę z przedszkolem w 
Hiszpanii realizując projekt:

„Tradycje kulturalne i uroczystości”. 
Projekt zdobył III nagrodę w Ogólno-
polskim konkursie „Nasz projekt” w 
kategorii: przedszkola.

Inne projekty to: „Malowane abeca-
dło” ze Słowacją i Czechami, „Dzieci 
i kwiaty”, „Urodziny dzieci w innych 
krajach europejskich”, „Wielkanoc-
ne Kartki”.

I obecnie w realizacji „A Letter for 
a Mother” „List do matki”.

Maria Woźniak 

ZAJĄCZEK WIELKANOCNY 
W JARZĘBINCE

Wraz z początkiem kwietnia w na-
szym przedszkolu dzieci poznawa-
ły zwyczaje i tradycje świąt - malo-
wały pisanki, wykonywały zającz-
ki, kurczątka, baranki, koszycz-
ki, palmy, stroiki na stół wielkanoc-
ny oraz inne dekoracje do kącików 
zainteresowań.

W środę 12 kwietnia 2017 r. na 
przedszkolaków czekało uroczy-
ste śniadanie wielkanocne. Na-
stępnie wszystkie dzieci zebrały się 
jednej sali, gdzie czekała na nie 
niespodzianka.

Przedszkolacy i nauczyciele uczest-
niczyli w różnych zabawach przy mu-
zyce, konkursach i zadaniach sporto-
wych. Jednym z zadań było odszuka-
nie niespodzianek od Zajączka ukry-
tych w salach.

Niesprzyjająca aura nie odebra-
ła dzieciom radości z poszukiwa-
nia koszyczków. Każdy odnalazł 
swój koszyk wypełniony słodyczami 
i upominkami.

ROZTAŃCZONE 
PRZEDSZKOLAKI

Dziesięć lat temu Przedszkole nr 
3 „Jarzębinka” w Śremie rozpoczęło 
coroczny przegląd tańca pod nazwą 

„Roztańczone Przedszkolaki”. W tym 
roku przypadł więc skromny jubileusz 
imprezy, która okazała się dynamicz-
nym, pełnym kolorów, tańca, muzyki 
oraz niespodzianek widowiskiem z 
dziećmi w rolach głównych. X edy-
cja przeglądu tańca, odbędzie się w 
dniu 16 maja 2017 roku w sali Bazar 
pod patronatem Burmistrza Śremu, 
Wielkopolskiego Kuratorium Oświa-
ty i Klubu Relax.

DZIEŃ MAMY I TATY
Co roku w naszym przedszkolu, 

w każdej grupie organizowany jest 
Dzień Matki i Ojca. Dzieci pod kierun-
kiem nauczycieli przygotowują pro-
gram artystyczny oraz upominki.

Spotkaniom z okazji Święta Rodzi-
ców zawsze towarzyszą duże emo-
cje. To właśnie Mamie oraz Tacie na-
leżą się największe podziękowania 
za życie, za troskę. To dla nich ten 
dziecięcy trud. 

FESTYN RODZINNY
Trwają przygotowania do rodzin-

nego festynu. Planowany jest na 31 
maja. Celem imprezy jest zachęca-
nie rodziców do wspólnych zabaw ze 
swoimi dziećmi, a także dostarczenie 

wielu okazji do radości, śmiechu i do-
brego nastroju. To wydarzenie jest 
okazją do integracji rodziców, dziad-
ków, dzieci, pracowników przedszko-
la oraz zaproszonych gości. W tym 
roku uczestnicy festynu będą mogli 
skorzystać z urozmaiconego progra-
mu oraz wielu atrakcji. Wśród nich 
malowanie twarzy, loteria fantowa, 
kącik plastyczny. Nie zabraknie punk-
tów gastronomicznych, które zaoferu-
ją wiele dobrych smakołyków. 

ZACZYTANE 
PRZEDSZKOLE

Wprowadzanie dzieci w świat lite-
ratury rozpoczyna się od wczesnych 
lat. Już małe dzieci z zaciekawieniem 
oglądają z dorosłymi ilustracje, rozpo-
znają w książkach bliskie im elementy 
rzeczywistości. Przedszko-
lacy z grupy Muchomorki, 
Biedronki i Stokrotki wraz z 
paniami odwiedzą śremską 
bibliotekę i w ramach cyklu 
„Cała Polska czyta dzieciom” 
wysłuchają bajki czytanej 
przez panią bibliotekarkę. 

Dzieci z grupy Mucho-
morki i Biedronki odwiedzą 
absolwenci naszego przed-
szkola, którzy w chwilach 
wolnych z radością przycho-
dzą do naszego przedszko-
la i czytają bajki oraz wiersze 
młodszym kolegom.

Muchomorki dodatkowo 
wybiorą się do drukarni, 
aby dowiedzieć się jak po-
wstaje książka, a następ-
nie zapoznają się z pracą w 
księgarni.

Z WIZYTĄ 
W KOMENDZIE POLICJI
Już niedługo, bowiem 11 maja gru-

py Krasnale, Motylki i Wiewiórki od-
wiedzą policjantów z Komendy Po-
wiatowej Policji w Śremie. Dzieci 
dowiedzą się jak wygląda ich praca 
oraz porozmawiają na temat swoje-
go bezpieczeństwa.

KRASNALE NA WYCIECZCE
W poniedziałek, 22 maja Krasnale 

wybiorą się na wycieczkę do gospo-
darstwa agroturystycznego „Ostoja 
Konika Polskiego” w Zaborowie. 

Grażyna Szalona 

PRZEDSZKOLA  

PRZEDSZKOLE NR 2 „SŁONECZNA GROMADA” W ŚREMIE

PRZEDSZKOLE NR 3 „JARZĘBINKA” W ŚREMIE
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JULIAN TUWIM

Spóźniony słowik
– Spóźniuny śpiwok po naszymu 

wg Janki Kuźnickiej

Stroi muki Śpiwakowo 
wew gniozdku na żgającym drzewie,

Bo jyj ślubny, ażeby, 
przed dziewiuntum mioł wrócić na jedze.

Zawdy nazad zjowioł się 
akuratnie jak zygarek ,

A tero już po jedynostej – a Śpiwok jest prek!

Wszytko upitraszone: 
ślepe ryby z grumodnic w ciymnyj rosie,

Szejś nygów nadziywanych 
wew kónwaliowym sosie,

Motyl zez rożna, 
przyprawióny gęstym ćmokiym z lasku,

A na fety - ciosto z wietrzyka 
w mundziowatym blasku.

Mioła fefra, że mu się cóś stanyło? 
A może mu nałoili?

Szare pipcie łoskubali, srebrny głos głabnyli?
To bez zowiść! 

To skowrunek z ekum skowruniuntek!
Pipcie - głupstwo, 

bo łodrosnum, ale głos - majuntek!

Raptym zjawio sie pón Śpiwok, 
hyco, podśpiywuje.

Gdzieś ty lotoł? Gdzieś ty fyroł? 
Istno hałasuje.

A łón zamiost sie klamkować , słodko kwili: 
„Wybocz, młoja złoto ,
Ale wieczór taki fajny, 

wiync lozłym piechotum.”

Witejcie!
I znowyk mumy wiosne i maj, a to zawdy mi 

się kojarzy ze słowikami, a wiync na mus 
bydzie wiyrszyk „Spóźniony słowik” Juliana 
Tuwima, a po mojymu to „Spóźniuny śpi-
wok”. Nu szak!

Łe jery wiaruchna! Miarkujecie, że ten „In-
formator Co? Gdzie ? Kiedy? w Śremie” już 
mioł pierwsze Jubilejum, bo zaczun się uka-
zywać wew marcu 2016 roku, wiync już mu 
latoś stuknuł roczek. Redakcji winszujymy 
zez tyj łokazji samych udanych „numerów”. 
Mój debiut buł ździebko późni, bo we wrze-
śniu łońskiygu roku. Ady nie imaginowałam 
sobie, że tyla przetminionych bezy mnie 
wierszyków ukoże się drukiem i na domior 
bydum się Wum podobać. Buły już: Oku-
lary – Bryle, Lokomotywa - Bana, Rzepka - 
Pyra, Brudas - Szuszwol, Murzynek Bambo 
- Kurzajek, Małpa w kąpieli - Afa w kąpioł-
ce, Na straganie - Na kramie i tero Spóź-
niony słowik - Spóźniuny śpiwok. Znowyk 
mumy wuchte świunt wew maju, wiync nie 
siodejcie ciyngim przy stole, ino kuniecznie 
wybierzcie się zez famułum na przechodz-
ke do parku i nastawcie klapioków , a nuż 
udo Wum się usłyszeć słowika. Oblyccie 
się lekcij , nie trza już zawdziywać boby, 
ani wysokich papci i glazejek z cicikiem . 
Poszwyndejcie się po łokolicy , to wiosne 
nojdniecie , a na pewno jakieś ptoszki Wum 
zakwilum. Bo na naszych Jezioranach sły-
chać ino krakanie glapów , skrzek sroków, 
abo gruchanie gołumbków.

Życze Wum wiela łokazji do chichranio, 
a bydziecie coroz zdrowsi. 

Wasza c. Janina co mo ździebko szplina 

OBACHUTANY
- bardzo ciepło ubrany, opatulony

PEDEL
- woźny w szkole

Rysunki Michała Bukowego
z „Małego Słowniczka Śremskiej Gwary” Ewy Nowak
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RAJZEFIBER
- podekscytowanie przed podróżą

SZNUPA
- buzia, twarz, gęba
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