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Panie Burmistrzu, porozma-
wiajmy dziś o ofercie kulturalnej 
dla mieszkańców miasta i gminy 
Śrem. Samorząd gminy co roku 
łoży niemałe pieniądze w tę sfe-
rę życia społecznego, bo dotacje 
dla biblioteki, muzeum i ŚOK-u w 
2016 roku wyniosły łącznie prawie 
3 miliony złotych, z czego bibliote-
ka otrzymała 1,45 mln zł, muzeum 
600 tys i Śremski Ośrodek Kultury 
700 tys zł. Co mieszkaniec gminy 
ma w zamian?

– Zadaniem własnym gminy jest 
także działalność w zakresie kultu-
ry. Kultury szeroko pojętej, bo w tym 
pojęciu mieści się zarówno prowa-
dzenie Biblioteki Publicznej Miasta 
i Gminy Śrem, której zadaniem jest 
nie tylko krzewienie czytelnictwa ale 
także prowadzenie działalności kul-
turowej, to także regionalizm, którym 
zajmuje się Muzeum Śremskie i jest 
także Śremski Ośrodek Kultury. Na-
kłady fi nansowe na kulturę w naszej 
gminie nie odbiegają od kwot, jakie 
przeznacza się na ten cel w innych, 
porównywalnych, jak chodzi o licz-
bę mieszkańców, gminach.

Moim założeniem jest, by wszyst-
kie te instytucje działające w sfe-
rze kultury, działały nie tylko na ści-
śle sobie wyznaczonych sferach, 
ale również rywalizowały ze sobą 
własną szeroko rozumianą ofertą 
programową.

Może Pan podać przykłady?
– Oczywiście. Biblioteka, któ-

ra statutowo zajmuje się czytelnic-
twem, u nas zajmuje się także wy-
stawiennictwem, wydawaniem ksią-
żek i innych publikacji, dla których z 
reguły jest także autorem, jest rów-
nież organizatorem takich cyklicz-
nych imprez, jak „Promenada jak za 
dawnych lat”, które są bardzo wyso-
ko oceniane przez mieszkańców, ale 
też cały szereg prelekcji czy wykła-
dów podróżników, prowadzi Uniwer-
sytet Ludzi Ciekawych Świata, jest 
także organizatorką grupowych wy-
jazdów do Leszna na spektakle te-
atralne do działającego tam od roku 
Teatru Miejskiego, Cieszą się one 
wielką popularnością wśród miesz-
kańców. Ja wraz z moją rodziną rów-
nież z tej oferty skorzystałem i za-
pewniam, że było warto.

Muzeum to wystawiennictwo. 
Co jeszcze?

– Muzeum Śremskie to oczywi-
ście dbałość o naszą historię i na-
szą tradycję. Ale też o naszych twór-
ców lokalnych, takich jak Jerzy Jur-
ga i jego dzieła, Barbara Houwalt 
i jej rodzina, którzy tworzyli piękne 

obrazy. Działalność muzeum to rów-
nież spotkania literackie, spotkania z 
ciekawymi ludźmi, to działalność wy-
dawnicza, w tym wydawanie „Gaze-
ty Śremskiej”, To także prowadzenie 
edukacji historycznej za pośrednic-
twem instytucji powołanych do ba-
dania historii, jak Instytut Pamięci 
Narodowej, czy współpraca z Mu-
zeum Narodowym. Nie należy też 
zapominać o tym, że muzeum jest 
organizatorem wielu inicjatyw o cha-
rakterze patriotycznym, takich jak 
obchody kolejnych rocznic powsta-
nia wielkopolskiego, zbrodni katyń-
skiej czy rozstrzelanych mieszkań-
ców ziemi śremskiej 20 paździer-
nika 1939 roku. Jest także w imie-
niu gminy organizatorem obchodów 
świąt państwowych 3 Maja czy 11 
Listopada.

Trzecia instytucja – Śremski Ośro-
dek Kultury jest inicjatorem wie-
lu przedsięwzięć artystycznych. W 
kinotreatrze „Słonko” repertuar nie 
odbiega od tego w wielkich multi-
pleksach, a premiery fi lmów są u 
nas w tym samym czasie, co w naj-
większych kinach dużych miast. Co 
ważne – za mniejsze pieniądze niż 
w multikinach. ŚOK organizuje co 
roku międzynarodowy festiwal fi lmo-
wy, który cieszy się dużą popularno-
ścią. Tematyka festiwali jest różno-
rodna. Mieliśmy festiwal o charakte-
rze muzycznym, był przegląd twór-
czości Wojciecha Smarzowskiego, a 
ostatnio – bardzo na czasie – pre-
zentacja dorobku Andrzeja Wajdy. 
Gościliśmy Daniela Olbrychskiego, 
który mówił zarówno o swoim dorob-
ku artystycznym, jak i o współpracy 

z Andrzejem Wajdą.
ŚOK prowadzi sekcje taneczne, 

plastyczne, robotyki. Zajmuje się 
również organizacją dużych kon-
certów muzycznych, i takich, które 
są adresowane do określonych śro-
dowisk, zgodnie z ich oczekiwania-
mi. Mam tu na myśli koncerty mu-
zyki rockowej, disco polo, czy bie-
siadnej. Jest również współorgani-
zatorem Śremsongu i fundatorem 
nagród dla uczestników. Ponadto 
ŚOK jest organizatorem największe-
go wydarzenia kulturalnego w roku, 
czyli Dni Śremu.

Reasumując, wszystkie wymie-
nione wyżej instytucje funkcjonu-
ją w ramach swoich zadań statu-
towych, a także wychodzą poza te 
ramy, przedstawiając mieszkańcom 
wspólną ofertę imprez czy wydarzeń 

artystycznych, takich jak Noc w Mu-
zeum i w Bibliotece.

Aby te instytucje mogły dobrze 
spełniać swoje zadania, niezbędna 
jest odpowiednia infrastruktura.

– Tak, zgadzam się z tym. Przypo-
mnę, jak jeszcze niedawno wygląda-
ła nasza biblioteka publiczna. Mie-
ściła się w niewielkim budynku przy 
ulicy Kilińskiego, a dziś jest to oka-
zały obiekt z którego wszyscy mo-
żemy być dumni. Dzięki inicjatywie 
gminy i kierownictwa biblioteki uda-
ło się pozyskać niebagatelną kwotę 
ponad 2 milionów złotych, która po-
zwoliła na gruntowną modernizację 
budynku przy ulicy Grunwaldzkiej. 
Obiekt robi wrażenie na wszyst-
kich, którzy po raz pierwszy prze-
kraczają jego progi. Biblioteka dzięki 

środkom z samorządu systematycz-
nie powiększa swoje zbiory książko-
we o nowości wydawnicze, prowadzi 
także wielokierunkową działalność, 
wykorzystując cały szereg innowa-
cji, takich jak mediateka, e-biblioteka 
itp. O tym, jak prężnie funkcjonuje 
najlepiej świadczy fakt, że właśnie 
w tym roku dyrektor Jerzy Kondras, 
w imieniu swojej placówki, odebrał 
najwyższe regionalne odznaczenie 
– Zasłużony dla Województwa Wiel-
kopolskiego. Wyróżniono w ten spo-
sób trzy najlepsze biblioteki w woje-
wództwie wielkopolskim.

A co z salą widowiskową?
– Kolejna ważna inicjatywa, która 

powinna być już w tym roku zma-
terializowana to rozbudowa mu-
zeum i budowa nowoczesnej sali 

widowiskowej z widownią na po-
nad 300 miejsc. Mamy gotowy pro-
jekt i pozwolenie na budowę, cze-
kamy na przyznanie środków unij-
nych. Wsparli nas w tej inicjatywie 
mieszkańcy miasta, którzy podpi-
sali się na listach poparcia, a które 
są niezbędne w procesie ubiegania 
się o przydział środków. W ramach 
Zintegrowanych Inwestycji Teryto-
rialnych Metropolii Poznań, złoży-
liśmy aplikację o łącznej wartości 7 
milionów 900 tysięcy złotych. Nasz 
wkład fi nansowy wyniesie niewiele 
ponad 1 milion złotych. Mogę po-
wiedzieć, że jesteśmy na fi niszu, 
jak chodzi o merytoryczne i formal-
ne oceny projektu, i plasujemy się 
w pierwszej trójce złożonych apli-
kacji. Czekamy na ostateczną decy-
zję pisemną i wówczas będzie czas 

na odtrąbienie sukcesu. Postaramy 
się jeszcze w bieżącym roku ogłosić 
postępowanie przetargowe, by wy-
łonić wykonawcę prac. Po ich wyko-
naniu będziemy mieć rozbudowane 
muzeum z pięknym przeszklonym 
pawilonem wystawienniczym i dużą 
salą widowiskową. Obok powsta-
nie duży parking, który będzie użyt-
kowany zarówno przez znajdujące 
się w sąsiedztwie przedszkole, jak i 
przez uczestników imprez organizo-
wanych w muzeum czy na sali wido-
wiskowej. Pragnę tu zaznaczyć, że 
salę budujemy nie tylko dla muzeum. 
Będą z niej korzystać wszystkie in-
stytucje kultury, jak również organi-
zacje pozarządowe – fundacje czy 
stowarzyszenia, gdy zechcą zorga-
nizować tam swoją imprezę. Zakła-
damy, że czas realizacji tej inwestycji 
zakończy się w końcu sierpnia przy-
szłego roku, tak więc kolejny sezon 
kulturalny zainaugurujemy już w no-
wej sali widowiskowej.

Niedługo Święto Miasta. W tym 
roku przypada ono na dni 17 i 18 
czerwca. Jakie atrakcje czeka-
ją nas na tegorocznych Dniach 
Śremu?

– W tym roku Dni Śremu odbędą 
się o tydzień później, niż zazwyczaj, 
a jest to spowodowane kalendarzem 
występów gwiazd estrady, które wy-
stąpią na tej imprezie. Musieliśmy 
się do niego dostosować.

Ponadto, organizowany od kilku 
lat podczas Dni Śremu półmaraton 
objęty został tzw. Koroną Wielkopol-
ski, czyli cyklem najlepszych półma-
ratonów organizowanych w Wielko-
polsce, co z pewnością przełoży się 
na lepszą frekwencję biegaczy.

Zapraszam wszystkich na kon-
cert Agnieszki Chylińskiej, zapew-
niam, że będzie to duże wydarze-
nie muzyczne w pięknej oprawie. 
Koncert odbędzie się w sobotę, a 
w niedzielę czeka nas występ innej 
gwiazdy – zespołu Afromental. Poza 
tymi występami będzie jeszcze dużo 
dobrej muzyki, wystąpią nasi lokal-
ni wykonawcy, towarzyszyć temu 
będzie dużo imprez sportowych i 
rekreacyjnych. 

Będzie jeszcze jedna atrakcyjna 
nowość, a mianowicie przeloty heli-
kopterem nad miastem. Za niewiel-
ką opłatą można będzie podziwiać 
Śrem z lotu ptaka. Lądowisko będzie 
usytuowane przy ul. ks. Kajetańczy-
ka, a więc niedaleko parku, gdzie 
– jak co roku - odbywać się będą 
wszystkie imprezy artystyczne.

Dziękuję za rozmowę i życzę 
udanego Święta Miasta.

Będzie sala widowiskowa?
DECYZJA NIEBAWEM
Z burmistrzem Adamem Lewandowskim o pracy śremskich instytucji działających w sferze kultury, 
inwestycjach infrastrukturalnych i Dniach Śremu rozmawia Jan Zalewski

Burmistrz Adam Lewandowski na tle wizualizacji rozbudowanego budynku muzeum i sali widowiskowej 
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Spotykamy się w siedzibie przy 
ul. Kilińskiego 2. Spotkania 

ogólne w pierwszą środę każde-
go miesiąca o godz. 16; dyżury 
w każdą środę od godz. 15:30-
17:00. Można skorzystać z infor-
macji, uzyskać pomoc, wsparcie 
oraz literaturę.

Zapraszamy do skorzystania 
z warsztatów i badań profi lak-
tycznych organizowanych przez 
OPEN w Poznaniu i Federa-
cję Amazonek na temat: „Roz-
wój profi laktyki onkologicznej 
wśród kobiet realizowany przez 
Ośrodek Profi laktyki i Epide-
mii Nowotworów SA na terenie 
Wielkopolski” (informacja o pro-
jekcie www.openbadania.pl)

W dniu 18 czerwca 2017 roku 
w ramach organizowanych Dni 
Śremu mieszkanki Śremu i okolic 
będą miały możliwość odwiedzić 
stoisko informacyjno-edukacyj-
ne, dowiedzieć się jak wykonać 
samobadanie piersi oraz prze-
ćwiczyć badanie na fantomie. 
Panie w wieku 25-59 lat, które 
nie miały wykonanych cytologicz-
nych badań profi laktycznych w 
ciągu trzech lat, będą mogły wy-
konać badanie w CYTOBUSIE. 
Miejsce: Stadion Miejski Śrem ul. 
Poznańska 15 w godz. 15-20 re-
jestracja na badanie cytologicz-
ne 61 8557 528; 61 8513 077; 
609 000 082.

W dniu 21 czerwca 2017r. o 
godz. 15:30 zapraszamy pa-
nie w wieku 25-69 do udziału w 
bezpłatnym warsztacie dotyczą-
cym profi laktyki onkologicznej. 

Miejsce: Biblioteka Publiczna Fi-
lia przy Moście ul. Kilińskiego 2. 
Spotkanie prowadzi Małgorzata 
Dworzańska - specjalista Zdro-
wia Publicznego. Gość specjal-
ny dr n. med. Krzysztof Rożnow-
ski - lekarz onkolog (prosimy za-
brać dowód osobisty; kontakt tel. 
791 597 909)

Celem przewodnim wydarze-
nia i warsztatów jest zadbanie 
o zdrowie kobiet, które powinno 
stać się codziennym nawykiem. 
Dowiesz się jak mądrze i odpo-
wiedzialnie niewielkim nakła-
dem pracy można o siebie za-
dbać. Tego nikt za nas nie zreali-
zuje, nie odkładajmy profi laktyki 
na później, trzeba zrobić pierw-
szy krok! 

 W tym roku realizujemy pro-
jekt „Dbamy o kondycję” współfi -
nansowany przez Starostwo Po-
wiatowe w Śremie. W ramach 
projektu 22 Amazonki korzysta-
ją z zabiegów indywidualnych i 
grupowych (taniec rehabilitacyj-
ny – zajęcia prowadzi Pani Ilona 
Zachariasz). Realizacja projektu 

- Centrum Rehabilitacyjne LA-
SCADA w Śremie. Zakończenie 
30 czerwca 2017r. 

Towarzystwo organizuje rów-
nież coroczny wyjazd wypoczyn-
kowy nad morze w okresie od 
28 sierpnia do 7 września 2017r 
do Ustronia Morskiego. Projekt 
współfi nansowany ze środków 
PFRON. 

Amazonki skorzystały z propo-
zycji innych organizacji i instytu-
cji między innymi z: 
* zaproszenia od stowarzyszeń 

do przeprowadzenia pogada-
nek profi laktycznych

* warsztatów redakcyjnych, wy-
jazdu na targi VIVA Seniorzy 
do Poznania, Dnia Kobiet w 
Mechlinie i Śremie - organiza-
tor Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Śremie 

* wyjazdu do Teatru Miejskiego 
w Lesznie na spektakl GRU-
BASKA - organizator Bibliote-
ka Publiczna w Śremie

* uczestniczenia w comiesięcz-
nych spotkaniach Śremskiego 
Babińca.

Nie odkładajmy profilaktyki na później, 
TRZEBA ZROBIĆ PIERWSZY KROK!
Zachęcamy Panie do dzielenia się swoimi doświadczeniami i dawania świadectwa innym, że można cieszyć się 
życiem po przebytej chorobie nowotworowej. Kobiety mają możliwość podzielenia się swoimi wątpliwościami, 
wymianą informacji i doświadczeń a także uczestniczą w zajęciach organizowanych przez klub.

Nie odkładajmy profilaktyki na później, 

12 i 13 maja jużpo raz ósmy 
Towarzystwo Pomocy 

Potrzebującym im. Św. Brata 
Alberta Nadziejazaprezento-
wało się na targach Viva Se-
niorzyw Poznaniu.Na naszym 
stoisku największe zaintereso-
wanie wzbudzał prezentowany 
przez naspogram TV Senio-
r,który jest tworzony przez se-
niorów z naszego Klubu Se-
niora „Nadzieja”. Pani Prezes 
Krystyna Szymańska przed-
stawiała zainteresowanym za-
kres działań, jakie Towarzystwo 
prowadzi. Targi VIVA Seniorzy! 
adresowane są do osób star-
szych, które chcą zachować 
aktywność, samodzielność i 
zdrowie. Osoby zwiedzające-
miały szansę wysłuchania kil-
ku koncertów różnych wyko-
nawców m. in. Ewy Bem oraz 
wierszy Jeremiego Przybory. 
Z zakresu sportu i rekreacjim. 

in. można było zapoznać się z 
prawidłową techniką marszu 
Nordic Walking,przedstawio-
ne były również techniki jogi dla 
początkujących. Dla uczestni-
ków targów przygotowane były 
różnego rodzaju warsztaty np. 

warsztaty literackie, warszta-
ty gry na ukulele. Śremscy se-
niorzy, którzy licznie przybyli 
na targi, z satysfakcją uczest-
niczyli w zaproponowanych 
przedsięwzięciach.

Marta Wełnic iAnna Michalak 

Towarzystwo Pomocy Potrzebującym im. 
Św. Brata Alberta „ Nadzieja”14 maja br. 

zorganizowało wyjazd dla członków Klubu 
Seniora „Nadzieja” do pięknego Arboretum 
w Wojsławicach położonego50 km na po-
łudnie od Wrocławia. Uczestnicy wycieczki 

podziwialiurokliwypark z wieloma niespotyka-
nymi odmianami roślin, którego kolekcja obej-
muje 4560 gatunków roślin drzewiastych oraz 
4885 odmian bylin. Seniorzy byli bardzo za-
chwyceniwidokami,któremogli podziwiać.

 Marta WełniciAnna Michalak 

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

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

www.nadzieja.srem.info

Wycieczka do Arboretum Seniorzy na Targach
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Ostatni dzień marca upły-
nął pod znakiem teatru. 

Wspólnie z Biblioteką Publicz-
ną w Śremie zorganizowaliśmy 
wyjazd dwoma autokarami do 
Teatru Miejskiego w Lesznie 
na spektakl „Abonament na 
szczęście” oparty na twórczo-
ści Agnieszki Osieckiej. Śrem-
ska publiczność, która zaję-
ła prawie wszystkie miejsca 
leszczyńskiej widowni, gorąco 
oklaskiwała aktorów. Były też 
kwiaty i czas na wspólne z ar-
tystami zdjęcia. 

2 kwietnia 2017 r. odbyło się 
ważne wydarzenie turystyczne 
- rajd „Ruszaj się, bo zardze-
wiejesz”, w którym z Wielko-
polski wzięło udział 350 osób, 
w tym 89. turystów ze Śremu. 
Trasa rajdu wiodła z Jezior do 
Szreniawy. Uczestnicy prze-
szli ponad 13 km, co nie znie-
chęciło ich do wejścia jeszcze 
po 119 stopniach na wieżę w 
Mauzoleum Bierbaumów w 
Szreniawie. Niektórzy na metę 
rajdu nad jezioro Lipno w Stę-
szewie dotarli ze Śremu i Dą-
browy na rowerach. Na mecie 
było także bardzo aktywnie – 
konkurencje sportowe i quiz 
na temat Wielkopolski. Naj-
sprawniejsi otrzymali nagrody, 
a wszyscy odznakę okoliczno-
ściową i ciepły posiłek. 

W dniach 20-21 kwietnia od-
był się 4 Spływ Wiosenny, któ-
rego droga wiodła nurtami rze-
ki Baryczy. 30. uczestników po-
dziwiało przepiękne krajobra-
zy, prawdziwe oblicze dzikiej 
przyrody- fantastyczne okazy 
fl ory i fauny. 

22 kwietnia wybraliśmy się 
na spacer po Ogrodzie Bo-
tanicznym w Poznaniu, a na-
stępnie do Teatru Wielkiego w 

Poznaniu na spektakl „Jezio-
ro Łabędzie”. Było wesoło, ro-
dzinnie i pięknie.

Kolejnym dużym wydarze-
niem turystycznym w dniach 29 
kwietnia - 6 maja, był rajd gór-
ski w którym uczestniczyło 20 
osób, które udały się do Roź-
nova pod Radhośtem, nasze-
go partnerskiego miasta. Mniej 
licznie, ale za to co tydzień, wy-
bieraliśmy się również na wy-
cieczki rowerowe.

18 marca w Puszczy Zielon-
ce Zarząd Oddziału uczestni-
czył w wyborach do Zarządu 
Wojewódzkiego PTTK. Dużym 

zaufaniem obdarzono aż czte-
ry osoby z PTTK Odlewni Że-
liwa w Śremie i wybrano je do 
Zarządu Wojewódzkiego. Są 
to: Florian Kowalski, Majka 
Marciniak, Janusz Niedzielski 
oraz Krystyna Świątek. 

Koło PTTK swoją siedzi-
bę ma w lokalu przy ul. Chła-
powskiego 12 (piwnica). Biu-
ro czynne jest w dwie śro-
dy miesiąca od 15.00-16.00. 
Tam można zapisać się do 
naszego koła. Serdecznie 
zapraszamy!

M. Marciniak 

KOŁO PTTK ODLEWNI ŻELIWA
Kolejne wiosenne tygodnie upłynęły członkom Koła PTTK Odlewni Żeliwa w Śremie na różnorodnych aktywnościach. 
Z powodzeniem udało się zrealizować wszystkie plany na ten czas.

Rajd górski w Roźnovie 
pod Radhośtem 

Rajd górski w Roźnovie 
pod Radhośtem 

Ruszaj się bo zardzewiejesz - rajd 

W Ogrodzie 
Botanicznym

W Teatrze Miejskim 
w Lesznie

W Operze Poznańskiej
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Wielkopolski Park Etnogra-
fi czny w Dziekanowicach 

to muzeum na wolnym powie-
trzu, unikatowej rekonstrukcji 
wsi wielkopolskiej, folwarku i 
dworu od XVII po XX w. Po-
kazany jest typowy układ wsi, 
kompletnie wyposażone do-
mostwa i dekoracja wnętrz z 
oryginalnym umeblowaniem, 
sprzętami gospodarstwa do-
mowego, narzędziami ręko-
dzielniczymi i maszynami rol-
niczymi. W kompleksie jest też 
kościół z Wartkowic z 1719r. 
Łącznie w Muzeum prezento-
wane jest ponad 50 obiektów z 
różnych stron Wielkopolski.

Kolejnym miejscem zwie-
dzania było Muzeum Pierw-
szych Piastów na Lednicy, któ-
re pierwotnie opiekowało się 
tylko ruinami na wyspie Jezio-
ra Lednica, na którą przepływa 

się promem. Obecnie Muzeum 
opiekuje się najważniejszymi 
obiektami dziedzictwa pierw-
szych Piastów od X/XI do I poł. 
XX wieku.

Pola Lednickie są czę-
ścią wsi Imiołki, położonej w 

powiecie gnieźnieńskim, w 
gminie Kiszkowo. Od 1977r. 
na terenie Pól Lednickich od-
bywają się coroczne modlitew-
ne spotkania młodzieży. Pro-
wadzi tędy szlak pątniczy Dro-
ga Św. Jakuba. Znajduje się tu 

m.in. Brama Ryba zw. Brama 
Trzeciego Tysiąclecia, Dom 
Jana Pawła II, którego popier-
sie stoi obok olbrzymiego 27 t 
głazu, a tuż obok pochowa-
ny jest twórca Lednicy Ojciec 
Jan Góra.

Ostatnim etapem zwiedza-
nia był Skansen Miniatur w 
Pobiedziskach, położonych na 
Szlaku Piastowskim, pomiędzy 
Gnieznem a Poznaniem. Skan-
sen otwarto w 1998r. w roku ju-
bileuszu 950-lecia Pobiedzisk. 
Na terenie Skansenu zlokalizo-
wanych jest 100 miniatur bu-
dowli Szlaku Piastowskiego i 
Wielkopolski, wykonanych w 
skali 1:20. Obecnie znajdują 
się m.in. Pałac w Rogalinie, 
Stary Rynek w Poznaniu, Ka-
tedry w Poznaniu i w Gnieźnie, 
zagroda wiejska w Biskupinie, 
Biblioteka Raczyńskich, Opera 

Poznańska i wiele innych zna-
nych obiektów.

Wycieczka była udana, oby-
ło się bez zapowiadanych 
opadów deszczu, a uczest-
nicy pełni wrażeń wracali do 

domu, z myślą, że trzeba na 
Szlak Piastowski wrócić, gdyż 
jest jeszcze wiele ciekawych 
miejsc do obejrzenia. Z tej 
wyprawy pozostaną zdjęcia i 
wspomnienia. 

Seniorzy ZHP na wycieczce
Instruktorzy Seniorzy ZHP z Kręgu „Warcianie” Hufca Śrem wybrali się 26 kwietnia br. na wycieczkę, trasą opracowaną przez członka Kręgu 
dh. Feliksa Królikowskiego. Zwiedzali wraz z przewodnikiem Markiem Kaczmarkiem z Kórnika, w pierwszej kolejności Wielkopolski Park 
Etnograficzny w Dziekanowicach, dalej Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, Pola Lednickie, a na końcu Skansen Miniatur w Pobiedziskach.

Przy grobie O. Jana Góry na polach Lednickich;  „Warcianie” po przejściu pod Rybą na Polach Lednickich; 

Przed wejściem do Wielkopolskiego Parku Etnografi cznego  
w Dziekanowicach; Skansen Miniatur w Pobiedziskach  

- makieta Starego Rynku w Poznaniu;
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Na konkurs wpłynęły 264 prace. Wszystkim 
dzieciom bardzo dziękujemy za udział w konkur-
sie. Laureatów zapraszamy na podsumowanie 
i wręczenie nagród, które odbędzie się w dniu 
27.06.2017 roku o godz. 17.00 w Bibliotece 
Publicznej, ul. Grunwaldzka 10. Komisja kon-
kursowa przyznała nagrody i wyróżnienia w na-
stępujących kategoriach wiekowych:

KATEGORIA – 3-LATKI:
I NAGRODA

Julia Ilewicz•  - Przedszkole Leśna Polanka w 
Mechlinie
Stanisław Chrabąszcz•  - Przedszkole Leśna 
Polanka w Mechlinie

II NAGRODA
Ksawery Paluszkiewicz • - Przedszkole Leśna 
Polanka w Mechlinie

KATEGORIA – 4-LATKI:
I NAGRODA

Piotr Jaroszewski • - Przedszkole Słoneczna 
Gromada w Śremie
Emilia Kleczewska•  - Przedszkole Pod Wierzbami 
w Śremie
Helena Binkowska • - Przedszkole Leśna Polanka 
w Mechlinie

KATEGORIA – 5-LATKI:
I NAGRODA

Oliwia Fabijańska • - Przedszkole Leśna Polanka 
w Mechlinie
Aleksander Kalisz • - Przedszkole Słoneczna 
Gromada w Śremie

II NAGRODA
Jagna Majsner • - Przedszkole Słoneczna Gromada 
w Śremie
Joanna Skrzypczak•  - Przedszkole Mali 
Przyrodnicy w Śremie

III NAGRODA
Patryk Grześkowiak•  - Przedszkole Mali 
Przyrodnicy w Śremie
Zofi a Szemborska • - Przedszkole Mali Przyrodnicy 
w Śremie

WYRÓŻNIENIA:
Olaf Cieślak • (Przedszkole Leśna Polanka w 
Mechlinie), Marta Hołderna (Przedszkole w 
Manieczkach), Maria Majchrowska (Przedszkole 
w Manieczkach),  Magdalena Adamska 
(Przedszkole Słoneczna Gromada), Anna 
Polowczyk (Przedszkole Słoneczna Gromada)

KATEGORIA – 6-LATKI:
I NAGRODA

Laura Marciniak•  - Przedszkole Mali Przyrodnicy 
w Śremie
Kacper Grycz • - Przedszkole w Manieczkach

II NAGRODA
Nikola Szafraniak • - Przedszkole w Manieczkach
Barbara Mizera • - Przedszkole w Manieczkach

III NAGRODA
Maja Andrzejczak • - Przedszkole w Manieczkach
Alicja Szulczewska • - Przedszkole Leśna Polanka 
w Mechlinie

WYRÓŻNIENIA:
Maciej Wesołek•  (Przedszkole w Manieczkach), 
Laila Langner (Przedszkole Leśna Polanka 
w Mechlinie), Anna Peisert (Przedszkole 
w Manieczkach), Tomasz Wojciechowski 
(Przedszkole w Manieczkach), Laura Pawlak 
(Przedszkole Pod Wierzbami)

KATEGORIA – 7-LATKI:
I NAGRODA

Antoni Grzechnik • - Szkoła Podstawowa nr 4 w 
Śremie

II NAGRODA
Michał Trzymkowski • - ZSP i G w Nochowie

III NAGRODA
Katarzyna Lubińska • - ZSP i G w Nochowie

Kamila  Godziewska • -  Przedszko le  w 
Manieczkach

WYRÓŻNIENIA:
Emilia Scelina • (ZSP i G w Śremie), Maria Pęziak 
(Przedszkole Leśna Polanka w Mechlinie), 
Maja Kosmala (SP nr 1 w Śremie), Jarosław 
Jędrzejewski (Przedszkole w Manieczkach)

KATEGORIA – 8-LATKI:
I NAGRODA

Marta Włodarczak • - ZSP i G w Śremie
II NAGRODA

Weronika Kaczmarek • - Szkoła Podstawowa w 
Dolsku

III NAGRODA
Igor Edwarczyk • - ZSP i G w Śremie
Franciszek Ziółkowski • - ZSP i G w Śremie

WYRÓŻNIENIA:
Olga Włodarczak • (ZSP i G w Śremie)

KATEGORIA – 9-LATKI:
I NAGRODA

Julia Piotrowska • - ZSP i G w Śremie
II NAGRODA

Daria Walczak • - ZSP i G w Śremie
III NAGRODA

Antoni Kamiński•  - ZSP i G w Śremie

KATEGORIA – 10-LATKI:
I NAGRODA

Julia Wójkiewicz • - Szkoła Podstawowa nr 1 w 
Śremie

II NAGRODA
Nikola Leśniak • - Szkoła Podstawowa nr 1 w 
Śremie

KATEGORIA – 11-LATKI:
I NAGRODA

Amelia Urbaniak • - Szkoła Podstawowa nr 1 w 
Śremie

II NAGRODA
Maciej Piasecki • - Szkoła Podstawowa nr 1 w 
Śremie

III NAGRODA
Martyna Żegleń • - ZSP i G w Nochowie

WYRÓŻNIENIA:
Alicja Wojtkowiak • (SP w Pyszącej), Marta 
Bartkowiak (SP nr 1 w Śremie), Łukasz Bręgiel 
(SP w Bodzyniewie)

KATEGORIA – 12-LATKI:
I NAGRODA

Wiktoria Wróblewska•  - Szkoła Podstawowa w 
Bodzyniewie

II NAGRODA
Michał Mańczak•  - Szkoła Podstawowa w 
Bodzyniewie

III NAGRODA
Nikola Langer • - Szkoła Podstawowa w 
Bodzyniewie

WYRÓŻNIENIA:
Dominik Marciniak • (SP w Bodzyniewie)

Komisja postanowiła wyróżnić uczniów z Zespółu 
Szkół im. M. Grzegorzewskiej w Śremie: Patryka 
Pewińskiego, Kacpra Michalskiego, Damiana 
Menzla, Julię Wiśniewską, Julię Twardowską, 
Fabiana Grabowskiego, Jakuba Werulika, Konstancję 
Chwierot, Kingę Bugzel, Macieja Skrzypczaka, 
Monikę Menzel, Wiktorię Kopankiewicz, Adama 
Malinowskiego i Patrycję Krauze.
Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom, 
zapraszamy do udziału w kolejnych konkursach 
życząc powodzenia.

NASI SPONSORZY:
IMAGE, P.H.U. „BERTA”, 

Piekarnia Lemis, Restauracja Cafe Ole!, 
Księgarnia Przy Rynku

D Z I Ę K U J E M Y !

Laureaci konkursu Lindgren 2017
Biblioteka Publiczna im. Heliodora Święcickiego w Śremie z okazji przypadającej w 2017 
roku 110. rocznicy urodzin i 15. rocznicy śmierci Astrid Lindgren zaprosiła przedszkolaków 
oraz uczniów szkół podstawowych do udziału w powiatowym konkursie plastycznym.
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A oto niektóre z nowości:
Skandynawski raj: o lu-
dziach prawie idealnych / 
Michael Booth ; tłumaczenie 
Barbara Gutowska-Nowak 

W krajach skandynawskich 
mieszkają najszczęśliwsi lu-
dzie na świecie. Nie zmie-
niają tego nadzwyczaj wy-
sokie podatki, jakie płacą 
Norwegowie, problemy z al-
koholem Finów ani chłodne 
stosunki Szwedów z sąsia-
dami. Co decyduje o zado-
woleniu społecznym w pań-
stwach Północy? Jaki wpływ 
ma na nie brak drastycznych 
różnic między mieszkańcami 
i jaki jest stosunek ludności 
do imigrantów? Czym jest i 
co o Skandynawach mówi 
„prawo Jante”?

Numer 11 czyli Opowieści 
świadczące o szaleństwie / 
Jonathan Coe; przełożył Ma-
rek Fedyszak

Ta powieść skonstruowa-
na wokół liczby 11 jest tyleż 
gorzką co zabawną satyrą 
społeczną i polityczną na te-
mat szaleństwa naszych cza-
sów. Jonathan Coe szkicuje 
swoich brytyjskich współo-
bywateli rządzonych przez 
wszechwładną rodzinę Win-
shawów; chwyta w swoją 
sieć zarówno bogaczy, jak 
ich podwładnych, ich frustra-
cje, pragnienia, przesadę we 
wszystkim, a robi to z wirtu-
ozerią niemal diaboliczną.

Dzikie serca / Suzanne 
Young 

Powieść dla młodzieży. 
Znasz ten stan, kiedy two-
je życie rozsypuje się na ka-
wałki, a ty desperacko chwy-
tasz się jakichś fragmentów? 
Wiesz, jak to jest, kiedy two-
je serce jest roztrzaskane 
a ty po prostu nie masz się 
czego złapać i czujesz total-
ną samotność, gdy ani mi-
łość, ani rodzina nie dają ci 
nadziei, gdy tkwisz w swo-
jej najgorszej wersji piekła? 
Tam jest Savannah, dziew-
czyna, która próbuje z ruin 
odbudować swoje życie. Jej 
matki nie ma, ojciec pije, a 
brat jest chory. W życiu Sa-
vvy brakuje też chłopaka, bo 
kto by chciał siedzieć z nią w 
takim bagnie. 

Wyprawa skrytobójcy / Ro-
bin Hobb; przełożyła Agniesz-
ka Barbara Ciepłowska. 

Fantasy. Powieść dla mło-
dzieży. Królestwo Sześciu 
Księstw upada pod rząda-
mi samozwańczego władcy, 
wciąż atakowane przez na-
jeźdźców z Wysp Zewnętrz-
nych. Młody skrytobójca Ba-
stard wyrusza na poszuki-
wanie króla Szczerego, który 
powinien objąć tron. Posłusz-
ny nieubłaganemu prze-
znaczeniu podąża trudnymi 
ścieżkami do krainy Najstar-
szych, gdzie od pokoleń nie 
postała ludzka stopa. Pozna-
je, co znaczy poświęcenie, 
lojalność i odwaga - za tę 
naukę przyjdzie mu zapłacić 
wysoką cenę.

W maju 2017r. księgozbiór Biblioteki Publicznej w 
Śremie wzbogacił się o kolejne 70 tytułów nowości 
wydawniczych. Zachęcamy do zapoznania się na 
stronie www.biblioteka.srem.pl w zakładce 
POLECAMY. 

  BIBLIOTEKA

Na wniosek Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka 
Woźniaka,  Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyznał 

Bibliotece Publicznej im. Heliodora Święcickiego w Śremie Od-
znakę Honorową za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego 
za wybitny wkład w propagowanie czytelnictwa wśród mieszkań-
ców Wielkopolski oraz animację życia kulturalnego w regionie. 
Odznakę tę otrzymała także Powiatowa Biblioteka Publiczna w 
Kępnie oraz Biblioteka Publiczna Gminy Strzałkowo. Wręczenie 
odznaki odbyło się 16 maja 2017 r. w Scenie na Piętrze w Po-
znaniu podczas uroczystości Wielkopolskiego Dnia Bibliotekarza 
i Bibliotek zorganizowanej przez Wojewódzką Bibliotekę Publicz-
ną i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu. 

ODZNAKA ZA ZASŁUGI 
DLA BIBLIOTEKI

Wernisaż fotografii Andrzeja Waltera „Kolory Grecji”
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Z inicjatywy Zarządu Głównego Stowa-
rzyszenia Bibliotekarzy Polskich w 

dniach 8-15 maja 2017 r. pod hasłem „Bi-
blioteka. Oczywiście!” obchodzono XIV 
Ogólnopolski Tydzień Bibliotek. Zmienia-
jące się w ostatnich latach funkcje biblio-
tek pozwalają na zwiększenie ich zakre-
su działań. Można w nich nie tylko czytać 
i obcować z książką, ale też oglądać wy-
stawy, spektakle teatralne czy fi lmy, uczyć 
się języków, spotykać z przyjaciółmi, śpie-
wać, poznawać nowoczesne technologie, 
zdobywać wszelkie potrzebne informacje. 
Biblioteka to miejsce dla czytelnika w każ-
dym wieku, każdego wyznania i koloru skó-
ry, gdzie może się w pełni realizować w 
zakresie edukacji kulturalnej i uczestnic-
twa w kulturze.

Biblioteka Publiczna w Śremie na Ty-
dzień Bibliotek przygotowała atrakcyjny 
program, z którego skorzystało ok. 900 
czytelników w każdym wieku (fotorelacja).

BIBLIOTEKA. OCZYWIŚCIE! 
Tydzień Bibliotek – XIV edycja

Wyjazdy do Teatru Miejskiego w Lesznie (5 wyjazdów) 

Spektakl „Blumowe piosenki” Teatru Blum Uczniowie ZSS przed Teatrem Miejskim w Lesznie 

Wykłady dr Dariusza Lebiody  
- „Obrzędy nicości wokół poezji Zbigniewa Herberta”

Klub łowców Przygód, wykład Ewy Urbanowicz  
- „Kuba-dwa światy”

Uniwersytet Ludzi Ciekawych Świat@  
- spotkanie z poetą i fotografi kiem Andrzejem Walterem

Wyjazd dla bibliotekarzy i emerytów do Jarocina  Tajemnica Tomka Sawyera - zdjęcie z aktorami 

Uczniowie Katolickiej Niepublicznej Szkoły Muzycznej  
w Śremie z nauczycilami Koncert uczniów szkoły muzycznej w bibliotece 
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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

6, 13, 20, 27 czerwca, 11:00 - zajęcia dla dzieci w wieku 1-3 lat • 
z opiekunami

CZYTAMY PRZEDSZKOLAKOM
7 czerwca, 9:00 - Pod Wierzbami• 
7 czerwca, 10:00 - Słoneczna Szóstka• 
8 czerwca, 10:00 - Pod Wierzbami• 
8 czerwca, 10:45 - Janek Wędrowniczek• 
9 czerwca, 9:00 - Pod Wierzbami• 
14 czerwca, 9:15 - Słoneczna Szóstka• 
14 czerwca, 10:00 - Słoneczna Szóstka• 
19 czerwca, 10:00 - Jarzębinka• 
19 czerwca, 11:00 - Janek Wędrowniczek• 
21 czerwca, 9:00 - Janek wędrowniczek• 
21 czerwca, 10:00 - Słoneczna Szóstka• 
21 czerwca, 11:00 - Pod Wierzbami• 
28 czerwca, 10:00 - Janek Wędrowniczek• 

LEKCJE BIBLIOTECZNE 
2 czerwca, 8:30 - SP nr 4• 
2 czerwca, 9:30 - Zespół Szkół Specjalnych• 
7 czerwca, 11:00 - SP nr 4• 
9 czerwca, 10:00 - SP nr 1• 

TEATR
8 czerwca, 16:00 - RZEPKA (spektakl w wykonaniu dzieci • 
uczestniczących w warsztatach teatralnych)
22 czerwca, 9:00 - RYBAK I ŻURAW (Studio Artystyczne Arlekin, • 
wstęp: 5 zł/os.)
1, 8, 22, 29 czerwca, 16:00 - WARSZTATY TEATRALNE dla • 
dzieci (odpłatnie)

POWIATOWY KONKURS PLASTYCZNY
27 czerwca, 17:00 - W ŚWIECIE KSIĄŻEK ASTRID LINDGREN • 
(podsumowanie i wręczenie nagród laureatom powiatowego 
konkursu plastycznego )

DLA MŁODZIEŻY
BOOK-SZPAN 

22, 29 czerwca, 16:30 - ROZMOWY MŁODZIEŻY O KSIAŻKACH • 
(nagrania video)

KLUB ŁOWCÓW PRZYGÓD 
13 czerwca, 11:50 - WYGODA ALBO PRZYGODA (wyprawy • 
rowerowe Stefana Bartkowiaka)

DLA DOROSŁYCH
SPOTKANIA KLUBOWE

26 czerwca, 16:00 - DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI• 

MEDIATEKA I PRACOWNIA KOMPUTEROWA
KLUB MIŁOŚNIKÓW GIER PLANSZOWYCH

24 czerwca, 9:00-13:00 - spotkania w PLANSZOTECE • 
(dla wszystkich zainteresowanych)

FILM
10 i 17 czerwca 10:00 - PORANEK FILMOWY dla dzieci• 
30 czerwca 17:00 - BIBLIOTECZNI KINOMANI • 
(projekcja fi lmu dla dorosłych)

FILIE BIBLIOTEKI
- PROPOZYCJE I GODZINY OTWARCIA

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

ZAPRASZAMY

dzień godziny

6, 13, 20, 27 czerwca, 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

8, 22, 29 czerwca, 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

6 czerwca, 11:00•  - W świecie bajek 
(zajęcia w Oddziale Przedszkolnym SP w 
Krzyżanowie - głośne czytanie, gry, zabawy)
8 czerwca, 15:00•  - Zabawy i gry planszowe
13 czerwca, 15:00•  - Słoniki na szczęście 
(zajęcia plastyczne)
20 czerwca, 11:00•  - Upominki dla Taty 
(zajęcia w Oddziale Przedszkolnym 
SP w Krzyżanowie - zajęcia plastyczne
22 czerwca, 15:00•  - Upominki dla Taty 
(zajęcia plastyczne)
29 czerwca, 15:00•  - Powitanie wakacji 
(gry i zabawy dla dzieci, grill)

poniedziałek 08.00-14.00

wtorek 08.00-17.00

środa nieczynne

czwartek 08.00-18.00

piątek 08.00-14.00

sobota nieczynne

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

ZAPRASZAMY

dzień godziny

6 czerwca, 16:00-18:00•  
- „Bajkowa wędrówka po planszy” - zabawy 
w plenerze na planszy gigant dla dzieci 
od 3-10 lat (dzieci przedszkolne z opiekunem)
13 czerwca, 16:00•  - czytanie na trawie 
i zabawy ruchowe dla dzieci młodszych 
2-6 lat wraz z opiekunem/rodzicem

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

2 czerwca, 16:00-18:00•  
- „Bajkowa wędrówka po planszy” - zabawy 
w plenerze na planszy gigant dla dzieci 
od 3-10 lat (dzieci przedszkolne z opiekunem)
9 czerwca, 12:00•  - czytanie na trawie 
i zabawy ruchowe dla przedszkolaków
23 czerwca, 12:00•  - „ Krowa Matylda 
na wakacjach” - głośne czytanie 
i zabawy plastyczne

poniedziałek 10:00-18:00

wtorek nieczynne

środa 10:00-18:00

czwartek nieczynne

piątek 8:00-16:00

sobota nieczynne

KURS KOMPUTEROWY
1, 8, 22, 29 16:00-18:00 - KURS KOMPUTEROWY dla dorosłych • 
(odpłatnie)

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

INTERNET
bezpłatny dostęp do Internetu oraz Wi-Fi• 

KLUB KRÓTKOFALOWCÓW SP3PKC „LAMBDA”
wtorki, 16:30• 

WYJAZDY DO TEATRU MIEJSKIEGO W LESZNIE
3 czerwca 17:30 - MAŁE ZBRODNIE MAŁŻEŃSKIE • 
(wyjazd 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 19:30

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

WYSTAWY
ANDRZEJ WALTER „KOLORY GRECJI” 

wystawa czynna do 23 czerwca• 
W ŚWIECIE KSIĄŻEK ASTRID LINDGREN 

pokonkursowa wystawa nagrodzonych prac dzieci• 
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OTWARCIE 
O DYNASTII MIZIOŁKÓW
26 kwietnia kl. VI przeprowadziła 

zajęcia otwarte dla klasy III z naszej 
szkoły. Podczas zajęć opowiadali-
śmy o tym, jak pracujemy z lekturą 
w klasach IV-VI. Uczniowie poznali 
bliżej „Dynastę Miziołków” i obejrze-
li krótkie przedstawienie na podsta-
wie lektury.

FESTIWAL PIOSENKI 
PRZEDSZKOLNEJ

26 kwietnia dziewczynki: Lena No-
sek, Weronika Piątek, Anna Trosz-
czyńska, Emila Urbacka oraz Maja 
Gronek, brały udział w festiwalu pio-
senki przedszkolnej pod Honorowym 
Patronem Burmistrza Śremu. Przed-
szkolaki zaśpiewały piosenkę „Plu-
szowe niedźwiadki”.

KONKURS EKOLOGICZNY 
„GRASZ W ZIELONE?”

7 kwietnia 2017r. uczennice klasy 
trzeciej Łucja Byszewska, Marcelina 
Cielebąk i Katarzyna Lesińska bra-
ły udział w konkursie ekologicznym 
„Grasz w zielone?”, który odbył się w 
ZSPiG w Dąbrowie. W konkursie bra-
ło udział 10 reprezentacji ze szkół z 

gminy Śrem. Nasze dziewczynki za-
jęły 5 miejsce.

KONKURS „BEZPIECZNIE 
NA DRODZE”

27 kwietnia 2017r. reprezentacja 
uczniów klasy trzeciej w składzie 
Kuba Bilski, Radek Cieślak i Jacek 
Troszczyński zmagała się z zadania-
mi związanymi z bezpieczeństwem 
uczestnicząc w XV edycji konkur-
su Bezpiecznie na drodze organizo-
wanym przez SP nr 4. Do konkursu 
przystąpiło aż 12 drużyn. Reprezen-
tacja z Bodzyniewa zajęła czwarte 
miejsce.

APEL Z OKAZJI 
UCHWALENIA 

KONSTYTUCJI 3 MAJA

Uczniowie z koła historycznego i 
klasy pierwszej przygotowali apel po-
święcony rocznicy uchwalenia Kon-
stytucji 3 Maja. Była to krótka lek-
cja historii, w której nasi mali akto-
rzy przybliżyli szkolnej społeczności 
okoliczności uchwalenia Konstytu-
cji 3 Maja. 

„WIERSZE, 
KTÓRE BAWIĄ I UCZĄ”

5 maja braliśmy udział w gminnym 
konkursie recytatorskim „Wiersze, 

które bawią i uczą”. Nasze dziewczy-
ny pięknie recytowały wiersze. Marta 
Krzyżaniak zajęła 2 miejsce, a Natalia 
Skrzypczak zdobyła wyróżnienie.

WIZYTA 
PRZEDSZKOLAKÓW 

W STRAŻY POŻARNEJ

W dniu 5 maja 2017 r., przedszko-
laki z naszej szkoły wybrały się na 
wycieczkę do Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej w Śre-
mie. Strażacy zapoznali naszych ma-
łych podopiecznych ze swoją pracą, 
pokazali pomieszczenia w jednostce, 
przeprowadzili pokaz ćwiczeń akcji 
ratunkowej i zaprezentowali sprzęt.

MISTRZOWIE KODOWANIA
Sudoku z kolorowych kubków. Tak 

bawimy się w programowanie na za-
jęciach komputerowych.

FESTIWAL PIOSENKI
11 maja w naszej szkole odbył się 

festiwal piosenki o tematyce wiosen-
no-letniej. W kategorii dzieci młod-
szych pierwsze miejsca zajęły Ame-
lia Szczepaniak i Lena Nosek, drugie 
miejsce Weronika Piątek, a trzecie Ni-
kola Cenker. W kategorii dzieci star-
szych wygrała Marcelina Cielebąk, 
kolejne miejsce należało do Kacpra 
Kosowskiego. Trzecie miejsce za-
jął duet Antoniny Śląskiej i Magda-
leny Sochy.

MEGA MISJA 
I JEJ OSIĄGNIĘCIA

Choć powoli dobiega końca nasza 
praca w tegorocznej edycji projektu 
Mega Misja, to nie brak nam zapału 
do pracy. Obecnie dzieci poszerzają 

swoją wiedzę na temat reklamy. Wy-
konując kolejne zadania, zdobywamy 
nagrody. Tym razem przeszedł do na-
szej szkoły kolejny tablet, z którego 
bardzo się cieszymy. W drodze już 
jest paczka z pomocami plastyczny-
mi. Mamy nadzieję, że uda nam się 
zakwalifi kować do następnej edycji 
programu. 

WYDARZY SIĘ:
3 czerwca•  w naszej szkole wiel-
ki Piknik Rodzinny organizowany 
przez Radę Rodziców.
12 czerwca•  XV Gminny Przegląd 
Teatrzyków Szkolnych Parada 
Bajek pod patronatem Burmistrza 
Gminy Śrem.
14 czerwca•  Dni Turystyki – wy-
cieczka do Wrocławia i dla młod-
szych dzieci do parku eduka-
cyjno-rozrywkowego w okolicy 
Stęszewa. 
Przed nami też pikniki szkolne i • 
przygotowania do uroczystego za-
kończenia roku szkolnego.

Szkoła Podstawowa im. gen. D. Chłapowskiego w Bodzyniewie

KONKURS RECYTATORSKI 
„WIERSZYKI ŁAMIĄCE 
DZIECIĘCE JĘZYKI”

W dniach 10 i 11 kwietnia w szkol-
nej bibliotece odbył się Konkurs Re-
cytatorski „Wierszyki łamiące dzie-
cięce języki”. Wzięło w nim udział 35 
uczniów naszej szkoły podstawowej. 
Zabawne teksty, np. o chrząszczu, 
który trzynastego w Szczebrzeszynie 
zaczął się tarzać w trzcinie, z pewno-
ścią zmuszały języczki uczestników 
konkursu do intensywnej gimnastyki. 
Wszyscy doskonale poradzili sobie z 
recytacją, dlatego wybór mistrza wy-
mowy był niezwykle trudny. Jury oce-
niało przede wszystkim interpretację, 
dykcję oraz ogólny wyraz artystyczny. 
Za włożoną pracę uczestnicy konkur-
su otrzymali dyplomy i drobne upo-
minki, a laureaci dodatkowo nagro-
dy książkowe. 

UROCZYSTE PASOWANIE 
UCZNIÓW KLASY 
PIERWSZEJ NA 

CZYTELNIKÓW SZKOLNEJ 
BIBLIOTEKI

W środę, 12 kwietnia, uczniowie 
pierwszej klasy szkoły podstawowej 
udali się do szkolnej biblioteki, by 
spotkać wyjątkowe postacie – króla 
książek oraz bohaterów popularnych 
wierszyków dla dzieci. Wiele radości 

wywołało pojawienie się Kłamczuchy, 
Lenia czy pana Hilarego. Król książek 
opowiedział uczniom o swoim smut-
nym losie, który spotyka wszystkie 
książki, gdy trafi ą w ręce nieodpowie-
dzialnych czytelników. Pierwszoklasi-
ści obiecali przestrzegać regulaminu 
biblioteki oraz kochać książki i dbać o 
to, by nie działa im się krzywda. Każ-
dy uczeń na pamiątkę otrzymał za-
kładkę z wesołym pomponem. 

IV GMINNY KONKURS 
RECYTATORSKI

5 maja uczennice naszej szkoły 
brały udział w Gminnym Konkursie 

Recytatorskim dla klas I i II pod ha-
słem: ,,Wiersze, które bawią i uczą”. 
Celem konkursu było głównie propa-
gowanie literatury dziecięcej, rozwi-
janie zainteresowań literackich i po-
pularyzowanie czytelnictwa. Naszą 
szkołę reprezentowały: Emilia Sceli-
na z klasy IIc, Zuzanna Szczepaniak 
z klasy IIb oraz Magdalena Statuc-
ka z klasy IIa. Wszystkie dziewczyny 
pięknie zarecytowały swoje wiersze, 
choć występ przed dużą publiczno-
ścią z pewnością nie był dla nich ła-
twy. Zuzanna i Emilia otrzymały dy-
plomy za udział w konkursie, nato-
miast Magdalena zajęła w nim trze-
cie miejsce. 

DZIEŃ MATKI ZIEMI

Uczniowie naszej szkoły po raz 
kolejny włączyli się w obchody Dnia 
Matki Ziemi. Brali udział w zajęciach 
warsztatowych przygotowanych 
przez nauczycielki, podczas których 
rozwiązywali zadania zawierające 

treści ekologiczne m. in. krzyżówkę, 
rozpoznawali symbole ekologiczne, 
rozwiązywali test, musieli na mapie 
konturowej Polski dopasować sym-
bole Parków Narodowych. Młodsi 
uczniowie układali puzzle ekologicz-
ne i wykonywali rysunki związane z 
ekologią. Na zakończenie, na przy-
gotowanych wcześniej liściach, pi-
sali swoje imiona lub hasła proeko-
logiczne, które przyozdobiły szkolny 
korytarz. Najmłodsi uczniowie naszej 
szkoły tradycyjnie włączyli się również 
w akcję sprzątania Ziemi.

VI EDYCJA 
KONKURSU PIOSENKI 

ANGLOJĘZYCZNEJ 
JUST SING

W piątek, 12 maja, w Kinoteatrze 
Słonko odbyła się VI edycja Konkur-
su Piosenki Anglojęzycznej Just Sing, 
organizowanego przez Zespół Szko-
ły Podstawowej i Gimnazjum w Śre-
mie. Konkurs odbył się we współpra-
cy ze Śremskim Ośrodkiem Kultury, 

patronatem honorowym objął go bur-
mistrz Śremu, a wydawnictwo Mac-
millan oraz Spółdzielczy Bank Ludo-
wy im. Ks. P. Wawrzyniaka ufundo-
wały nagrody dla wszystkich uczest-
ników konkursu. W konkursie udział 
wzięło 12 uczniów z 6 szkół gimna-
zjalnych ze Śremu, Dąbrowy, Do-
lska i Książa Wielkopolskiego. Jury 
nie miało łatwego zadania z wyłonie-
niem zwycięzców ze względu na wy-
soki poziom wokalny i językowy wie-
lu występów. Uczennica naszej szko-
ły, Zosia Sobolewska, zajęła drugie 
miejsce.

DNI EUROPY

Kolejny raz w naszej szkole obcho-
dziliśmy Dni Europy. Klasy rozwiązy-
wały zadania na punktach europej-
skich: rozwiązywały quizy, rozpozna-
wały państwa na mapie konturowej 
Europy, sprawdzały znajomość fl ag 
krajów europejskich, rozszyfrowy-
wały zagadki. W ten sposób ucznio-
wie poszerzali i uzupełniali swą wie-
dzę o Europie.

Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Śremie
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Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Pyszącej
WSPÓŁPRACA 

Z UNIĄ EUROPEJSKĄ 
W celu motywowania naszych 

uczniów do nauki języków obcych, 
podróżowania, bycia wrażliwym na 
inne tradycje, kulturę, obyczaje, na-
sza szkoła rozpoczęła współpracę z 
Komisją Europejską. Otrzymaliśmy 
liczne pomoce dydaktyczne: gry plan-
szowe, puzzle, książki, przewodniki 
oraz informatory, które posłużą nam 
do poszerzenia wiedzy o innych kra-
jach. Dostaliśmy również materiały, 
które wykorzystamy jako nagrody w 
licznych konkursach na temat Euro-
py. Inicjatorką pomysłu jest p. Wiolet-
ta Jędrzejczak. 

UDZIAŁ W FESTIWALU 
PIOSENKI PRZEDSZKOLNEJ
26 kwietnia odbył się Festiwal Pio-

senki Przedszkolnej, którego orga-
nizatorem było Przedszkole z od-
działami integracyjnymi nr 5 w Śre-
mie. Naszą grupę przedszkolną 

reprezentowała Aleksandra Wacho-
wiak. Ola bardzo ładnie zaśpiewała 
piosenkę pt. „Wkrótce wiosna”.

KONKURS 
„BEZPIECZNIE NA DRODZE” 
27 kwietnia uczniowie z klasy III: 

Amelia Taciak, Jan Konieczny i Jan 
Kujawa brali udział w XV Gmin-
nym Konkursie „Bezpiecznie na dro-
dze”. Nie udało się zająć wysokie-
go miejsca ale dzieci pokazały, że 
bardzo dobrze znają przepisy ruchu 
drogowego. 

IV GMINNY KONKURS 
RECYTATORSKI

5 maja, w SPnr6 w Śremie odbył się 
IV Gminny Konkurs Recytatorski dla 
klas I - II pt. „Wiersze, które bawią i 
uczą „. Naszą szkołę reprezentowali 

uczniowie w składzie: Lenka Brzo-
zowska z kl.I, Lenka Falbierska i Ju-
liusz Gawroński z klasy II. Uczniowie 
naszej szkoły zaprezentowali się bar-
dzo dobrze , a Lenka Falbierska otrzy-
mała wyróżnienie. Gratulujemy! 

VI GMINNY FESTIWAL 
PIOSENKI DZIECIĘCEJ 

„WESOŁA NUTKA” 
18 maja odbył się w naszej szko-

le VI Gminny Festiwal Piosenki Dzie-
cięcej „Wesoła Nutka”. Patronat nad 
festiwalem objął burmistrz Śremu. 
W konkursie udział wzięły zespo-
ły wokalne i soliści z wielu szkół na-
szej gminy. Statuetkę „Wesołej Nut-
ki” w kategorii zespołów otrzymał ze-
spół wokalny „Rozśpiewana Szóstka” 
ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Śre-
mie. Zespół wokalny naszej szkoły, 

składający się z uczniów klasy drugiej 
zajął drugie miejsce. Trzecie miejsce 
przypadło zespołowi wokalnemu z 
Zespołu Szkoły Podstawowej i Gim-
nazjum w Śremie. W kategorii soli-
stów statuetkę „Wesołej Nutki” zdo-
była Gabriela Jankowska z Zespołu 
Szkół Katolickich. Drugie miejsce wy-
śpiewała Marta Wyrzykiewicz z Ze-
społu Szkoły Podstawowej i Gimna-
zjum w Śremie, a na ostatnim stop-
niu podium stanęła Aleksandra Kacz-
marek ze Szkoły Podstawowej nr 6 w 
Śremie. Jury w składzie Pan Leszek 
Wawrzynowicz i Pani Małgorzata Ja-
kowiec przyznało dwa wyróżnienia. 
Zdobyły je Emilia Główna i Hanna 
Grząślewicz ze Szkoły Podstawowej 
nr 1 w Śremie. Fundatorem nagród 
był Urząd Miejski w Śremie. Wspa-
niała atmosfera i obcowanie z muzy-
ką, pozwoliły uczestnikom festiwalu 
na znakomitą zabawę.

WYRÓŻNIENIE 
NA ŚREMSONG’ 2017

W poniedziałek, 15 maja na scenie 
auli Katolickiego Centrum Edukacji i 
Kultury w Śremie wystąpił zespół, w 
którego skład wchodziły uczennice: 
Amanda Kasprzyk, Alicja Wojtkowiak, 
Aleksandra Kucza, Daniella Rajch, 
Katarzyna Waligóra i Alicja Przykło-
ta. Zaśpiewały piosenkę pt. „Wie-
rzyć jak Piotr” poświęconą tragicznie 
zmarłej misjonarce Helenie Kmieć. 
Zespół naszej szkoły zdobył wyróż-
nienie. W piątek 12 maja zaprezen-
towała się Aleksandra Wachowiak z 
oddziału przedszkolnego z piosenką 
„Nie ma takiego jak Jezus”.

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

WIEDZY BIBLIJNEJ
W piątek, 28 kwietnia, czworo naszych 

uczniów reprezentowało szkołę w konkursie, 
cała czwórka po części pisemnej, zakwalifi ko-
wała się do ścisłego fi nału. Zmagania w etapie 
ustnym zwycięsko przeszła Marta Morawiec, 
zajmując I miejsce wśród uczniów klas IV oraz 
Ewa Cieślak, która zajęła II miejsce na pozio-
mie klas V.

POMARAŃCZOWY KONKURS 
RECYTACJI POEZJI I PROZY

8 maja w kinie „Słonko” odbył się 25. konkurs 
„Pomarańczowy”, na którym zaprezentowały się 
trzy przedstawicielki naszej szkoły. Wszystkie 
pięknie interpretowały wiersze i fragmenty pro-
zy, a Zosia Łowicka z kl. Va i Agnieszka Jędrzej-
czak z IIa gimnazjum zostały laureatkami.

STRAŻ MIEJSKA 
DLA NAJMŁODSZYCH

Pod koniec kwietnia naszą szkołę odwiedzi-
li strażnicy miejscy z „autochodzikami”. Funk-
cjonariusze przy pomocy zestawu edukacyj-
nego „Miasteczko umiejętności drogowych” 
przeprowadzili warsztaty dla najmłodszych o 
zachowaniu się na drodze. Dzieci nauczyły się 

bezpiecznego korzystania z jezdni, identyfi ka-
cji uczestników ruchu drogowego oraz pozna-
ły podstawowe znaki drogowe.

„LEW LEOŚ RATUJE BIBLIOTEKĘ”
27 kwietnia zaprezentowano kolejny projekt 

gimnazjalny. Tym razem odbiorcami prezen-
tacji były dzieci z przedszkola i I klasy szkoły 
podstawowej. Uczennice klasy IIb gimnazjum 
stworzyły bajkę pt. „Lew Leoś ratuje bibliote-
kę”, którą zaprezentowały przed najmłodszą 
publicznością. 

APEL Z OKAZJI UCHWALENIA 
KONSTYTUCJI 3 MAJA

28 kwietnia uczniowie kl. I i II szkoły podsta-
wowej wystąpili przed całą szkołą w insceniza-
cji, która przypomniała historyczne wydarzenia 
z XVIII wieku. 

SPOTKANIE W AGENCJI 
RESTRUKTURYZACJI 

I MODERNIZACJI ROLNICTWA

11 maja pani dyrektor spotkała się z dyrek-
torem poznańskiego oddziału ARiMR, panem 
Krzysztofem Adamkiewiczem. Spotkanie do-
tyczyło kolejnego etapu współpracy w ramach 
przekazania szkole sprzętu komputerowego. 

Dzięki życzliwości agencji pozyskaliśmy 20 ze-
stawów komputerowych, które przyczynią się 
do polepszenia warunków pracy na zajęciach. 
Ofi arodawcom bardzo dziękujemy i liczymy na 
dalszą współpracę.

DZIEŃ ZIEMI

16 maja odbyło się podsumowanie akcji „Li-
sty dla Ziemi”. W kategorii kl. I-III zwyciężył Mi-
łosz Józefowicz, w kategorii kl. IV-VI - Marta 
Morawiec. Zorganizowano równieżwystawę 
pozostałych listów. Ponadto podczas uroczy-
stości przedstawicielekl. V przedstawili scen-
kę tematyczną, a uczniowie poszczególnych 
klas zaśpiewali piosenki ekologiczne. Po czę-
ści artystycznej uczniowie młodszych klas, pod 
nadzorem starszych kolegów, rozegrali mara-
ton gier planszowych. Gry na temat gospodar-
ki odpadami i niskiej emisji wykonane były pod-
czas lekcji przyrody.

W ramach obchodów Dnia Ziemi uczniowie 
klasy III gimnazjum i VI SP udali się do Mate-
uszewa, by zwiedzić Punkt Selektywnej Zbiór-
ki Odpadów Komunalnych.

WYCIECZKA DO TEATRU 
MUZYCZNEGO W POZNANIU

17 maja uczniowie edukacji wczesnosz-
kolnej wzięli udział w wycieczce do Teatru 

Muzycznego w Poznaniu. Obejrzeli premierę 
spektaklu „Madagaskar”. Przedstawienie wywo-
łało na twarzach uczniów naszej szkoły wielkie 
uśmiechy. Niesamowite kostiumy, piękna mu-
zyka, wspaniałe dekoracje oraz znakomita gra 
aktorska sprawiły, że wszyscy poczuli się jak 
na prawdziwym Madagaskarze.

SPOTKANIE WOLONTARIUSZY 
Z SENIORAMI

W maju odbyło się ostatnie już w tym roku 
szkolnym spotkanie z seniorami. Tym razem 
odbyło się ono na łonie natury, w formie spo-
tkania biesiadnego. Nie zabrakło wspaniałej at-
mosfery, wspólnego śpiewania i grillowania, a 
także trójstronnych wzajemnych podziękowań. 
Jesteśmy zgodni, że to był kolejny udany rok in-
tegracji pokoleń. Już teraz planujemy podjęcie 
aktywności w nowym roku szkolnym.

PRZED NAMI:
31V•  Olimpiada Malucha – zmagania spor-
towe dla kl. I – III szkół podstawowych z 
gminy Śrem
1VI Dzień Języka Ojczystego połączo-• 
ny z akcją „Jak nie czytam, jak czytam”, 
czyli kolejne bicie rekordu w jednoczesnym 
czytaniu
19-21VI•  Dni Turystyki – wycieczki, biwaki 
edukacyjno – rekreacyjne.
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Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zbrudzewie
EGZAMIN GIMNAZJALNY

Podobnie jak w całej Polsce ucznio-
wie naszej szkoły przystąpili do eg-
zaminów kończących naukę w gim-
nazjum. Po trzech dniach ciężkiej 
pracy z utęsknieniem oczekują wy-
ników, które zostaną ogłoszone 16 
czerwca.

SPORT
25 kwietnia w ramach Igrzysk Szkół 

Młodzieży Wiejskiej reprezentacja 
szkoły, po wyrównanej walce, zdobyła 
III miejsce w turnieju piłki ręcznej.

ZAJĘCIA DODATKOWE
Pasjonaci gier planszowych spotkali 

się po raz kolejny na popołudniowych 

zajęciach dodatkowych. Tym razem 
uczniowie klasy czwartej rywalizowa-
li w ramach gry „Find nix”. Najlepszą 
spostrzegawczością oraz logiką my-
ślenia wykazał się Wiktor.

ŚWIĘTA MAJOWE

Uczniowie pierwszej klasy gimna-
zjum przygotowali apel z okazji 226 
rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 
Maja. W uroczystości wzięli udział 
wszyscy uczniowie, nie zabrakło tak-
żeprzedszkolaków, którzy na spo-
tkanie przybyli z biało-czerwonymi 
chorągiewkami.

BEZPIECZNIE NA DRODZE

Do czego służy droga? Kto odpo-
wiada za bezpieczeństwo na dro-
dze? Jaki kształt i kolor mają znaki 

ostrzegawcze? To tylko niektóre z 
pytań, na które odpowiadali ucznio-
wie klasy III w czasie XV Gminnego 
Konkursu „Bezpiecznie na drodze”. 
Wykonali także pracę plastyczną te-
matycznie związaną z konkursem, 
tym razem z wykorzystaniem znaku 
ostrzegawczego „Przejazd kolejowy 
bez zapór”. Amelia, Martyna i Alek-
sander,wykazali się bardzo dużą wie-
dzą, dlatego z wielką radością zajęli 
III miejsce w konkursie.

FESTIWAL PIOSENKI 
PRZEDSZKOLNEJ

26 kwietnia Julia i Lenka z grupy 
6-latków wzięły udział w Festiwalu 
Piosenki Przedszkolnej, który odbył 
się w śremskim Klubie Relax. Dziew-
czynki na scenie czuły się jak praw-
dziwe artystki, zaśpiewały piosenkę 
„Motylki”. Za udany występ otrzyma-
ły nagrody i dyplom.

WYCIECZKA DO POZNANIA

Uczniowie klasy II i IV szkoły pod-
stawowej zwiedzili poznańskie Mu-
zeum Archeologiczne, Muzeum Ro-
galowe oraz Ratusz.

SPRZĄTANIE ŚWIATA
W ramach obchodów Dnia Zie-

mi uczniowie przystąpili do sprząta-
nia terenuszkoły i najbliższej okolicy. 
Worki na śmieci zapełniły się bardzo 
szybko, a wokół zrobiło się pięknie.

KONKURS RECYTATORSKI
Uczennice klasy II Gabriela Hojak 

i Aleksandra Taciak uczestniczyły w 
konkursie recytatorskim organizowa-
nym przez SP Nr 6 „Wiersze, które 
uczą i bawią”. Gabrysia za swój wy-
stęp otrzymała wyróżnienie.

MIASTECZKO 
RUCHU DROGOWEGO

Funkcjonariusze Straży Miejskiej w 
Śremie przeprowadzili zajęcia edu-
kacyjne dla oddziałów przedszkol-
nych oraz klas I-III. W czasie zajęć 
wykorzystano zestaw „Miasteczko 

umiejętności drogowych autocho-
dzik” pozwalający na symulacje sytu-
acji spotykanych na drogach. Dzieci 
nauczyły się bezpiecznego zachowa-
nia oraz poznały podstawowe znaki 
drogowe. Uczestnicy poprzez zaba-
wę doskonalili umiejętność przecho-
dzenia przez jezdnię. 

TEATR

12 maja uczniowie klas I, III i V od-
wiedzili Teatr Miejski w Lesznie. Z 
ogromnym zainteresowaniem obej-
rzeli spektakl muzyczny „Tajemnica 
Tomka Sawyera” oparty na powieści 
Marka Twaina.

ROWEREM DO KSIĄŻA
W sobotę 15 maja  11 uczniów z 

naszej szkoły wraz z p. Jolantą Waw-
rzyniak i p. Moniką Komorowską-Ptak 
uczestniczyło w akcji „Rowerem do 
Książa Wlkp.”. Przejechali prawie 50 
km. Przy okazji wzięli udział w róż-
nych konkursach i otrzymali nagro-
dy. W grupie zwycięzców znaleźli się: 
Mikołaj Malicki, Wojtek Owczarczak, 
Hubert Czeterbok.

Szkoła Podstawowa im. Władysława Reymonta w Krzyżanowie
KONKURSOWE 
RYWALIZACJE

W tym miesiącu reprezentanci na-
szej szkoły brali udział w licznych 
konkursach: Konkursie Biblijnym, Po-
marańczowym Konkursie Recytator-
skim Poezji i Prozy. Wszyscy ucznio-
wie zaprezentowali się z najlepszej 
strony i potwierdzili swoją wiedzę i 
umiejętności.

JESTEŚMY 
PO STRONIE ZIEMI

24 kwietnia obchodziliśmy w szkole 
Dzień Ziemi. Uczniowie dyskutowali 
na temat bycia „eko” i życiu zgodnie 
z zasadami ekologicznymi, były gry i 
konkursy ekologiczne, a także ryso-
wanie kolorowych obrazów otaczają-
cego świata na płycie boiska.

Z WAŻNYM PRZESŁANIEM
W dniach 8-10 maja odbywały się w 

naszej szkole rekolekcje. Taki termin 
nauk rekolekcyjnych pozwolił na pod-
jęcie tematyki Objawień Fatimskich, 
które w tym roku obchodzą swą 100 
rocznicę. Ksiądz rekolekcjonista opo-
wiadał wiele istotnych i ciekawych hi-
storii, a uczniowie w atmosferze pio-
senek religijnych i inspirujących za-
dań praktycznych spędzili ten czas 
pożytecznie i przyjemnie.

BYĆ ŚPIEWAKIEM 
PRZEDSZKOLAKIEM

27 kwietnia przedszkolaki wzięły 
udział w Gminnym Festiwalu Piosenki 
Przedszkolnej Śpiewaka Przedszko-
laka. Było naprawdę wesoło, koloro-
wo i bardzo śpiewająco!

KSIĄŻKA NAJLEPSZYM 
PRZYJACIELEM

28 kwietnia odbyło się w naszej 
szkole pasowanie pierwszoklasistów 
na czytelnika. Wcześniej trzeba było 
potwierdzić swoją wiedzę na temat 
bajek i właściwego zachowania się 
w bibliotece. Wszyscy wypadli zna-
komicie! Teraz pozostaje tylko sys-
tematycznie pogłębiać swą przyjaźń 
z książką.

REKOLEKCJE 
ŚPIEW JEST NASZĄ 

RADOŚCIĄ
Uczennice naszej szkoły 15 maja 

wzięły udział w Przeglądzie Piosenki 
Religijnej Śremsong 2017. Jesteśmy 
dumni z ich udziału w tak istotnym wy-
darzeniu kulturalnym, a także radości, 
którą niosą wszystkim słuchającym 

tak optymistycznego śpiewania.

TOR PRZESZKÓD 
KALIGRAFICZNYCH

19 maja odbył się w naszej szko-
le I Szkolny Konkurs Kaligrafi czny 
dla klas I-VI. Celem tego wyzwania 
jest zwrócenie szczególnej uwagi na 
staranny i estetyczny zapis. Ucznio-
wie mieli za zadanie przepisanie w 
najpiękniejszy sposób zadany tekst, 
a także artystycznie zapisać swoje 
imię i nazwisko. Mamy nadzieję, że 
dbałość o pismo będzie towarzyszyć 
uczniom nie tylko w konkursowych 
zmaganiach, ale i na co dzień.

Już niebawem:  
Szkolny Festyn Rodzinny, 

Zielone Szkoły, 
Wycieczka do Szreniawy 

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

WIOSENNE CZYTANIE 
W „JEDYNCE”

W kwietniu, na korytarzu przed bi-
blioteką, pojawiło się bezlistne drzew-
ko czytelnicze. Zadaniem dzieci było 
zapełnienie go liśćmi. Na liściach 
uczniowie wypisywali oprócz swoich 
danych także tytuł i nazwisko autora 
książki, którą przeczytali. Im więcej 
książek dzieci wypożyczały i czytały, 
tym bardziej drzewko obrastało liść-
mi. Pod koniec maja korona drzewa 
obejmowała już całą tablicę. Akcja 
mająca na celu promowanie bibliote-
ki oraz zachęcenie uczniów do inten-
sywnego czytania bardzo spodobała 
się uczniom. Z pewnością powtórzy-
my ją na jesień.

KONKURS WIEDZY 
BIBLIJNEJ

28 kwietnia br. uczniowie Jedyn-
ki rywalizowali z uczniami 10 innych 
szkół powiatu o to, kto lepiej zna Pi-
smo Święte. Walka była bardzo za-
cięta, zwłaszcza w kategorii klas IV i 
VI. Adam Lewandowski z VIa po raz 
trzeci z rzędu w ścisłym fi nale spotkał 
się z koleżanką ze szkoły w Maniecz-
kach. W latach ubiegłych raz wygry-
wał Adam, raz Marcelina. Tym razem, 

po bardzo dłuuuugim pojedynku, wy-
grał Adam. Na poziomie klas III dru-
gie miejsce wywalczyła Marcelina Ci-
chocka z IIIe.

PIERWSZA POMOC

Uczniowie klasy II a wraz z wycho-
wawcą zaprosili na lekcję panią Le-
onardę Gorącą, która zapoznała ich 
ze sposobami udzielania pierwszej 
pomocy. Najpierw odbyła się krótka 
część teoretyczna, a po niej praktycz-
na. Drugoklasiści z zainteresowaniem 
wysłuchali prelekcji, a podczas dzia-
łań praktycznych wykorzystywali zdo-
bytą wiedzę.

KONKURS RECYTATORSKI
5 maja odbył się Gminny Kon-

kurs Recytatorski dla uczniów kl. I i II 
„Wiersze, które uczą i bawią” organi-
zowany przez SP6. Naszą szkołę re-
prezentowały trzy uczennice: Helena 
Borkowska z kl. II a, Emilia Główna 
z kl. II c i Hanna Brzezińska z kl. II d. 
W konkursie brało udział 31 recytato-
rów z 11 szkół. Pierwsze miejsce za-
jęła Emilia Główna.

CZWARTKI 
LEKKOATLETYCZNE

11 maja uczniowie brali udział 
w Czwartkach Lekkoatletycznych. 

Uczniowie uzyskali dobre wyniki spor-
towe. I miejsce zajęli Dagmara Jan-
kowska, Paweł Rochowiak, Julia Du-
dziak, Hubert Szulczewski i Karol Ma-
jorczyk. Gratulacje.

ŚREMSONG

Wyróżnienia na XXVI Ogólnopol-
skim Przeglądzie Piosenki Religij-
nej Śremsong 2017 dla Weroniki 
Maciejewskiej, Dobrochny Wójkie-
wicz, Szkolnego zespołu wokalne-
go Cantando

VI FESTIWAL
Prezentacja wokalno- instrumental-

na i taneczna w wykonaniu uczniów 
klasy tanecznej i szkolnego zespo-
łu wokalnego Cantando podczas VI 
Festiwalu Miast Partnerskich w mie-
ście Świdnik.

XII GMINNY KONKURS 
MATEMATYCZNO-
PRZYRODNICZY

I  miejsce w XII 
Gminnym Konkursie Matematycz-
no- Przyrodniczym dla uczniów klas 
czwartych zajął Adrian Olbert.

TRÓJMIASTO
Niesamowite trzy dni w Gdańsku, 

Gdyni, Sopocie i Łebie! Łyk wakacji 
mamy już za sobą.

CZERWIEC
31 maja•  obchodzić będziemy 
Dzień Książki połączony z ogól-
nopolską akcją „Jak nie czytam, 
jak czytam”.
9 czerwca•  w bibliotece szkolnej 
odbędzie się podsumowanie i roz-
danie nagród w gminnym konkur-
sie literackim „Piszę książkę”

Szkoła Podstawowa nr 1 im. M. Kopernika w Śremie

PIĘKNA NASZA 
POLSKA CAŁA

Dnia 8 maja nasza szkoła uczciła 
Święto Konstytucji 3 Maja.  Z tej okazji 
odbyła się realizacja szkolnego pro-
jektu „Piękna nasza Polska cała”.

W ramach projektu odbył się uro-
czysty apel z okazji majowych świąt, 
a następnie uczniowie prezentowa-
li regiony historyczno-geografi czne 
Polski zaczynając od Morza Bałtyc-
kiego aż po wysokie Tatry.

Na zakończenie odbyła się rywa-
lizacja pomiędzy nauczycielami i 
uczniami w ramach szkolnego kon-
kursu „Kocham Cię Polsko”.

Poprzez zabawę i śpiew poznawa-
liśmy historię, kulturę, tradycje na-
szego kraju.

ŚWIĘTO PATRONA
W tym roku szkolnym Święto Patro-

na Szkoły – Świętego Jana Pawła II 
obchodziliśmy 28 kwietnia. Uczenni-
ce gimnazjum w krótkim apelu przy-
pomniały zebranym ważne słowa 
kierowane przez papieża do dzieci i 
młodzieży. Następnie cała społecz-
ność szkolna poprzez gry, zabawy i 

pracę w grupach przypominała sobie 
najważniejsze fakty z życia bohatera 
dnia. Na koniec wszyscy wzięli udział 
w zawodach sportowych, aby rozwi-
jać jedną z pasji Ojca Świętego.

TMZS
4 kwietnia br. członkowie Towa-

rzystwa Miłośników Ziemi Śremskiej 
po raz kolejny uczcili dzień śmierci 
Jana Pawła II. Rajd rowerowy swo-
ją metę miał w Szkole w Dąbrowie, 
gdzie uczestnicy spotkali się przy dę-
bie Jana Pawła II, wysłuchali apelu z 
udziałem uczniów z gimnazjum, a na-
stępnie mile spędzili czas przy rozmo-
wach i poczęstunku.
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SPRZĄTANIE ŚWIATA
Klasy IVb i IVe brały udział w wio-

sennym „Sprzątaniu Świata”, porząd-
kując tereny zielone wokół szkoły i 
Osiedla Helenki. Urząd Miejski za-
pewnił worki, rękawiczki i odbiór od-
padów. Uczestnicy akcji uświadomili 
sobie, że warto dbać o czystość i po-
rządek swojego otoczenia. 

PALIĆ, NIE PALIĆ 
- OTO JEST PYTANIE?

W Klubie Relax odbyło się 20 kwiet-
nia podsumowanie etapu powiato-
wego XVII Wojewódzkiego Konkur-
su „Palić, nie palić - oto jest pyta-
nie?”. Zadanie konkursowe polegało 
na samodzielnym przygotowaniu re-
busu z hasłem promującym niepale-
nie, złożonym z minimum pięciu słów. 
Po przeprowadzeniu etapu szkolne-
go, wybrana komisyjnie jedna praca 

została przekazana do Powiatowej 
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, 
gdzie odbył się etap powiatowy. Re-
bus przedstawiał hasło „Nie palę ja, 
nie palisz Ty, będziemy długo i zdro-
wo żyć”. Jej autorem jest Miłosz Ku-
derczak, uczeń kl. Vb, który zajął II 
miejsce.

GMINNY KONKURS 
WIEDZY MATEMATYCZNO- 

PRZYRODNICZEJ
W SP nr 1 odbył się 26 kwietnia 

Gminny Konkurs Wiedzy Matema-
tyczno-Przyrodniczej dla uczniów 
klas czwartych. Naszą szkołę repre-
zentowało 3 uczniów: Ciesielski Kac-
per kl. VIc, Skrobich Matylda kl. IVb, 
Wawrzynowicz Leon kl. IVb. Ucznio-
wie musieli wykazać się szeroką wie-
dzą przyrodniczą oraz matematyczną 
w rozwiązywaniu zadań zamkniętych 
i otwartych. 

NOWE LEKTURY 
W BIBLIOTECE

Biblioteka szkolna wzbogaciła się 
o nowe tytuły książkowe. Tym razem 
są to lektury dla klasy VII oraz jedna 
pozycja dla klasy II. Książki (180 eg-
zemplarzy) zostały zakupione przez 
Radę Rodziców działającą w Szóst-
ce. Dziękujemy!

GMINNY KONKURS
„BEZPIECZNIE 
NA DRODZE”

W sali Klubu Relax w Śremie odbył 
się XV Gminny Konkurs dla klas trze-
cich pod hasłem „Bezpiecznie na dro-
dze”. Naszą placówkę reprezentowa-
ła 3-osobowa drużyna z klasy III d w 
składzie: Zosia Broniarz, Michał Anioł 
i Filip Przepierzyński. Przedstawiciele 
naszej szkoły poradzili sobie dosko-
nale i zajęli zaszczytne II miejsce.

IV GMINNY KONKURS 
RECYTATORSKI

Szóstka była organizatorem IV 
Gminnego Konkursu Recytatorskie-
go dla klas I i II pt. „WIERSZE, KTÓ-
RE BAWIĄ I UCZĄ”. Przystąpiło do 

niego 31 uczniów z 11 szkół podsta-
wowych naszej gminy. Konkurs miał 
na celu propagowanie literatury dzie-
cięcej, rozwijanie zainteresowań lite-
rackich oraz doskonalenie umiejętno-
ści recytatorskich. I miejsce: Emilia 
Główna z SP 1 i Roksana Piasecka z 
SP 4, II miejsce: Marta Krzyżaniak z 
SP Bodzyniewo i Emilia Bączkiewicz 
z Katolickiej SP, III miejsce: Gabrie-
la Jaskulska z SP nr 6 i Magdalena 
Statucka z SP nr 2.

WESOŁA NUTKA
Nasze trzecioklasistki wspania-

le zaprezentowały się podczas VI 
Gminnego Festiwalu Piosenki Dzie-
cięcej „Wesoła Nutka”. Piosenką pt. 
„Wiosenka cha – cha” wyśpiewały I 
miejsce, zdobywając w ten sposób 
kolejną festiwalową statuetkę dla na-
szej szkoły. W kategorii solistów Alek-
sandra Kaczmarek zajęła III miejsce 
pięknie wykonując utwór „Chodźmy 
do parku”. Gratulujemy!

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Braci Barskich w Śremie

Szkoła Podstawowa nr 4 im. M. Konopnickiej w Śremie

DZIEŃ CZYTELNICTWA
12 maja z okazji  Dnia Czytelnic-

twa Nauczycielska Grupa Teatralna 
przygotowała spektakl ,,Pampilio” . 
W spektaklu brało udział trzynastu 
nauczycieli naszej szkoły. Dzieci mia-
ły okazję przekonać się, że zwykła 
książka może otworzyć wiele drzwi 
– do marzeń, radości, teatru, nauki 
i zabawy.

ODWIEDZINY 
KLASY Z NOWEJ SOLI 

17 maja gościliśmy w naszej szko-
le klasę IIIB z Publicznej Szkoły Pod-
stawowej nr 6 z Nowej Soli. Dzieci 
odwiedziły klasę II B, z którą w cią-
gu całego roku szkolnego pisały listy- 
w końcu nadszedł czas na to, żeby 
poznać się osobiście. Dzieci miały 

okazję obejrzeć naszą szkołę, klasę 
w której się uczymy, salę językową 
oraz strzelnicę. Mamy nadzieję, że 
to dopiero początek naszej wspólnej 
przygody. Już teraz zabieramy się za 

pisanie kolejnych listów, a w czerw-
cu to my pojedziemy do naszych ko-
legów i koleżanek.

SUKCESY 
NASZYCH UCZNIÓW

10 maja br. w Klubie Relax - odbył 
się XXIX Gminny Konkurs Ortogra-
ficzny „Ortograficzne potyczki” dla uczniów klas III. Do udziału w 

konkursie zgłosiło się 24 uczestni-
ków z 8 szkół z terenu miasta i gmi-
ny Śrem. Uczniowie naszej szkoły 
zdobyli  zaszczytne miejsca: I miej-
sce - Helena Jurga; IV miejsce - 
Lena Bartkowiak; VI miejsce - Filip 
Staniszewski.

Laureatem tegorocznego Poma-
rańczowego Konkursu Recytacji 
i Prozy organizowanego przez ŚOK 
został Dominik Michałowski.

W Gminnym Konkursie Młode-
go Tłumacza II miejsce zajęła Alicja 
Jędrzejczak, natomiast wyróżnienie 
otrzymała Weronika Czarnecka

CO W NAJBLIŻSZEJ
PRZYSZŁOŚCI?

Dnia 26 maja Samorząd Uczniow-• 
ski organizuje Dzień Dresiarza. 
Tego dnia uczniowie mają przyjść 
do szkoły ubrani w dresy. Samo-
rząd zorganizował akcję ,,Mu-
zyczne poniedziałki”, która ma 
na celu propagowanie muzyki 
młodzieżowej. 
1 czerwca odbędzie się XXVI Rajd • 
im. Marii Konopnickiej. Hasłem 
przewodnim będzie ,,Dziecko w 
twórczości Marii Konopnickiej”.
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XXI LETNIA SPARTAKIADA 
PRZEDSZKOLAKÓW

„Raz, dwa, trzy... Przedszkolaku 
ćwicz i ty!” pod takim hasłem w Przed-
szkolu nr 2 „Słoneczna Gromada” od-
będzie się 7 czerwca 2017r. XXI Let-
nia Spartakiada Przedszkolaków. Im-
preza przebiegać będzie pod patrona-
tem Burmistrza Śremu oraz Wielko-
polskiego Kuratora Oświaty, jak rów-
nież z fachową pomocą Śremskiego 
Sportu. Swoją sprawność sportową 
będą miały okazję sprawdzić dzieci z 
17. drużyn zgłoszonych przez przed-
szkola i oddziały przedszkolne gminy 
Śrem. Głównym celem zawodów jest 
rozwijanie sprawności fi zycznej dzie-
ci, zachęcanie do aktywnego spędza-
nia wolnego czasu oraz integracja 
przedszkolaków z gminy Śrem .

Przedszkolaki będą brać udział w 
4 konkurencjach, podczas których 
sprawdzą swoją szybkość, zwinność 
oraz ogólną sprawność ruchową. 
Miejsce zawodów to stadion sporto-
wy na terenie ogrodu przedszkolnego 

„Słonecznej Gromady”. Na zakończe-
nie zostaną zwycięzcom wręczone 
puchary i nagrody, natomiast wszy-
scy uczestnicy otrzymają medale i 
niespodzianki. 

DZIEŃ DZIECKA
Jak co roku 1 czerwca dzieci ob-

chodzą swoje święto, czyli Dzień 
Dziecka. Będzie to niezwykły i wy-
jątkowy dzień. Z okazji Dnia Dziecka 
Burmistrz Śremu Adam Lewandow-
ski odwiedzi nasze przedszkole, co 
będzie miłą niespodzianką dla dzie-
ci. Licząc na słoneczną pogodę za-
planowano piknik w ogrodzie przed-
szkolnym, gdzie już od rana z tarasu 
witać będzie dzieci muzyka zaprasza-
jąca do zabawy. Nauczyciele przed-
szkola przygotowali dla dzieci wielką 
atrakcję w postaci przedstawienia pt. 
„Królewna Śnieżka”.

W ogrodzie przedszkolnym poja-
wią się namioty, domki, rowerki, hu-
lajnogi, koce piknikowe, ulubione za-
bawki dzieci. Ciekawym wydarzeniem 
tego dnia będą warsztaty „Mały Ra-
townik”, czyli nauka udzielania pierw-
szej pomocy przeprowadzone przez 
ratownika medycznego Fundacji Ra-
zem Łatwiej. Ponadto nasze przed-
szkole odwiedzą panie z Towarzy-
stwa Pomocy Potrzebującym im. św. 
Alberta, które czytać będą młodszym 

dzieciom bajeczki. Rada Rodziców 
ufundowała dla każdego dziecka mały 
upominek. 

ZAPROSZENIE 
NA FESTYN RODZINNY

Dnia 27 maja 2017r. (sobota) od 
godz. 10.00 zapraszamy na Festyn 
Rodzinny z okazji Dnia Mamy i Taty. 
To coroczna tradycyjna impreza 
Przedszkola nr 2 „Słoneczna Groma-
da”, która integruje całą społeczność 
przedszkolną, a której głównym ce-
lem są obchody święta Mamy i Taty. 
W programie Festynu jest występ ar-
tystyczny dla Rodziców oraz wręcze-
nie własnoręcznie wykonanych upo-
minków. Teren naszego ogrodu po-
zwala na to, aby można rodzinnie pik-
nikować na trawie, dlatego zachęca-
my do zabrania koców piknikowych. 
Dla dzieci przewidujemy szereg atrak-
cji takich jak: dmuchany zamek, ma-
lowanie twarzy, trampoliny, zabawy 
sportowe i zwinnościowe oraz kącik 

plastyczny. Będzie można skorzy-
stać z „Kawiarenki - domowe wypie-
ki”, grilla, przysmaków przedszkol-
nej kuchni, nie zabraknie lodów i so-
ków. W ofercie również zaplanowane 
jest znakowanie rowerów przez Straż 
Miejską w godz. 10.00-12.00. Ponad-
to będzie można skorzystać z pora-
dy stomatologicznej oferowanej przez 
„Stomatologię - ULDENT. Serdecznie 
zapraszamy wszystkich, bo to zawsze 
wielkie święto dla całej społeczności 
przedszkolnej i gości, które integruje, 
bawi i wychowuje.

POŻEGNANIE 
PRZEDSZKOLA 

„Gdy maj nadchodzi i kwitną kwiat-
ki, A ty już kończysz swe siedem lat, 
Żegnasz zerówkę lub sześciolatki, I 
zaraz ruszysz dalej w świat” - te słowa 
piosenki zaśpiewa 55 dzieci z roczni-
ka 2010, które pożegnają Przedszko-
le nr 2 „Słoneczna Gromada”. Rada 
Rodziców przygotowała dla nich drob-
ne upominki, a my życzymy im wie-
lu, wielu sukcesów na dalszych eta-
pach edukacji i... odwiedzajcie nas, 
koniecznie! Zapraszamy!

WYSTĘP 
KWINTETU CHŁOPIĘCEGO 

- ŚREMSONG 2017
Na tegorocznym Ogólnopolskim 

Przeglądzie Piosenki Religijnej 
ŚREMSONG 2017 wystąpił kwintet 
chłopięcy z grupy „Puchatki” z pio-
senką pt. „Ojcze, Tatusiu”. Chłopcy 
zdali egzamin na dużej scenie jako 
prawdziwi śpiewacy, za co otrzymali 
gromkie brawa i gratulacje. Na zakoń-
czenie uczestnicy przeglądu otrzyma-
li dyplomy - podziękowania i drobne 
upominki.

ZAJĘCIA ADAPTACYJNE 
DLA DZIECI PRZYJĘTYCH 
OD 1 WRZEŚNIA 2017R.
Przedszkole nr 2 „Słoneczna Gro-

mada” serdecznie zaprasza dzieci 
nowo przyjęte od 1 września 2017r. 
do grup „ Myszki” i „ Kreciki” na za-
jęcia adaptacyjne w następujących 
dniach:

28 sierpnia 2017r. (poniedziałek)• 
29 sierpnia 2017r. (wtorek)• 
30 sierpnia 2017r. (środa)• 
w godz. 9.30-11.00
Prosimy o zabranie zmiennego 
obuwia.

ROZTAŃCZONE 
PRZEDSZKOLAKI

ROZTAŃCZONE PRZEDSZKO-
LAKI - to impreza organizowana 
przez Przedszkole nr 3 Jarzębinka w 
Śremie, która na stałe wpisała się w 
kalendarz wydarzeń śremskich ma-
luchów. JUBILEUSZOWY X PRZE-
GLĄD TAŃCA DZIECIĘCEGO, tym 
razem odbył się w hali Bazar. Patro-
nat nad tegoroczną imprezą objął 
Burmistrz Śremu, Wielkopolski Ku-
rator Oświaty oraz Klub Relax. Swo-
je talenty prezentowały dzieci z 15 
placówek przedszkolnych z terenu 
całej gminy. Wszystkie występy ze-
społów nagrodzone zostały gromki-
mi brawami publiczności. Małym arty-
stom wręczono pamiątkowe statuetki 
wraz z dyplomami oraz upominki. Już 
dziś zapraszamy na kolejną edycje w 
przyszłym roku.

DZIĘKUJEMY WAM ZA WASZ 
TRUD I MIŁOŚĆ - to słowa,które wie-
lokrotnie usłyszeli rodzice w ostatnich 

dniach maja, podczas uroczystych 
spotkań organizowanych przez po-
szczególne grupy z okazji Dnia Matki 
i Ojca. Spotkania przybierały różno-
rodne formy począwszy od prezenta-
cji artystycznych, wspólnych zabaw, 
gier i konkursów, pikników w terenie. 
Na pewno spotkania te zapadną na 
długo w pamięci wszystkich uczest-
ników. Niezapomnianych wspomnień 
dostarczył również festyn rodzinny 
pod hasłem „RODZICE - DZIECIOM” 
zorganizowany przez rodziców i per-
sonel przedszkola w ogrodzie przed-
szkolnym. Na festynie nie zabrakło i 
tym razem zabaw, konkursów, poka-
zów, loterii fantowej, pysznego ciasta 
i grillowanych kiełbasek.

DZIEŃ DZIECKA - 1 czerwca 
to wyjątkowy dzień. Z tej okazji na 
dzieci z naszego przedszkola cze-
ka wspólna, wesoła zabawa z wie-
loma atrakcjami i niespodziankami 
w ogrodzie przedszkolnym. Maluchy 
otrzymają tego dnia również prezen-
ty sponsorowane przez Radę Rodzi-
ców. Wszystkim dzieciom z okazji ich 

święta składamy najserdeczniejsze 
życzenia - życząc wesołego, rado-
snego dzieciństwa.

WYCIECZKI
Koniec roku szkolnego już blisko. 

Wkrótce rozpoczną się wakacje. 
Chcemy spędzić je bezpiecznie. Dla-
tego zasady bezpieczeństwa niejed-
nokrotnie będą tematem rozmów i za-
jęć z dziećmi. Zdobyta wiedza przy-
da się na pewno podczas wycieczek, 
na które planują wyjechać poszcze-
gólne grupy. I tak: 6 czerwca Motyl-
ki i Biedronki zwiedzą bajkową wio-
skę w Parku Rozrywki Nenufar w Ko-
ścianie,9 czerwca Krasnale i Wie-
wiórki zwiedzą i miło spędzą czas w 
Gospodarstwie Agro-turystycznym w 
Kluczewie, 23 czerwca Muchomorki 
i Stokrotki wyjadą na wycieczkę do 
Muzeum Rolnictwa w Szreniawie.

POŻEGNANIA CZAS
Dla naszych starszaków kończy 

się czas zabawy i nauki w przed-
szkolu. Już dziś naszym absolwen-
tom życzymy dalszych sukcesów i 
wielu nowych wspaniałych przyja-
ciół w szkole. Uroczystości pożegna-
nia przedszkola zaplanowane są na 
19 i 22 czerwca.

CO JESZCZE WYDARZY
SIĘ W CZERWCU?

7 czerwca•  Wiewiórki reprezento-
wać będą przedszkole podczas Let-
niej Spartakiady przedszkolaków.
Grupa taneczna•  pod kierunkiem 
pani Małgorzaty G. wystąpi pod-
czas Dni Śremu.

U. Tomczyk, G. Szalona 

PRZEDSZKOLE NR 2 „SŁONECZNA GROMADA” W ŚREMIE

PRZEDSZKOLE NR 3 „JARZĘBINKA” W ŚREMIE
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WYCIECZKA DO 
BURSZTYNOWEGO 

ZWIERZYŃCA 
Grupa „Motylki” wraz zrodzicami 

16 maja była na wycieczce w Mórce 
w „Bursztynowym Zwierzyńcu”. Wy-
cieczka mała na celu integrację gru-
py, a jednocześnie poznanie nowego, 
niesamowitego miejsca. Dzieci mia-
ły również dla rodziców niespodzian-
kę, z okazji zbliżającego się ich świę-
ta. Przedstawiły program artystyczny 
(wierszyki, piosenki, tańce) oraz wrę-
czyły własnoręcznie zrobione upo-
minki. Był także słodki poczęstunek 
oraz kiełbaski na ognisku.

W ramach wycieczki dzieci mogły 
skorzystać z przejażdżki bryczką, 
na koniu oraz miały bliski kontakt ze 
zwierzętami z wiejskiej zagrody, osioł-
kami, kózkami. Mogły je karmić i gła-
skać. Na koniec miały także wspólne 
gry i zabawy na świeżym powietrzu z 
animatorami. 

ŻYCIE PSZCZÓŁ
Grupy „Biedronki” i „Jeżyki” uczest-

niczyły w bardzo ciekawych zajęciach 
o życiu pszczół, które prowadziła pani 
Hertmanowska. Dzieci poznały dużo 
ciekawostek o pszczołach, m.in. czym 
różnią się między sobą osy i pszczo-
ły, jak zachować się, gdy usiądzie na 

nas pszczoła, jakie zadanie pełni kró-
lowa, a jakie robotnice, w jaki spo-
sób pszczoły produkują miód, wosk 
pszczeli i dlaczego te owady odgry-
wają tak ważną rolę w życiu czło-
wieka. Ponadto pani Kasia pokaza-
ła dzieciom jak robi się świece z wo-
sku pszczelego i poczęstowała dzieci 
smacznym własnym wypiekiem z lipo-
wym miodem. Dzieci poznały również 
wyposażenie pszczelarza oraz miały 
okazję przyjrzeć się bliżej prawdzi-
wym pszczołom i posłuchać pszcze-
lego bzyczenia. Na koniec dzieci 
otrzymały małe świeczki woskowe w 
kształcie fi gurki sowy. 

KOLEJNA PRZYGODA 
Z TEATREM

„Jeżyki”i „Wiewiórki” w miesiącu 
maju były zaproszone do Szkoły Pod-
stawowej nr 4 na spektakl ,,Pampi-
lio”, który przedstawiła Nauczyciel-
ska Grupa Teatralna. Reżyserem tego 

spektaklu była m.in. mama Agatki - 
pani Agnieszka Gruchalska. Spektakl 
bardzo podobał się dzieciom i nam 
dorosłym. Piękna treść, kostiumy, 
charakteryzacja, scenografi a, muzy-
ka. Myślę, że nauczyciele otrzymali 
od swoich uczniów najwyższą oce-
nę. Gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów scenicznych.

KONKURS PLASTYCZNY
Dzieci z naszego przedszkola wzię-

ły udział w powiatowym konkursie pla-
stycznym „W świecie książek Astrid 
Lindgren” ogłoszonym przez Bibliote-
kę Publiczną w Śremie. Wykonały ilu-
stracje do opowiadania „Lotta z ulicy 
Awanturników”, do opowiadania „Fi-
zia Pończoszanka” a także do książ-
ki „Dzieci z Bullerbyn”. 

ŚREMSONG
12 maja grupa „Pszczółek” repre-

zentowała nasze przedszkole w XXVI 
Ogólnopolskim Przeglądzie Piosen-
ki Religijnej, „Śremsong’”, który to 

odbywał się w auli Zespołu Szkół Ka-
tolickich. Dzieci wspaniale wystąpi-
ły na scenie przy akompaniamencie 
Pani Małgosi Jakowiec. Wróciliśmy 
do przedszkola z upominkami idobry-
mi wspomnieniami. 

DELI PARK
15 maja grupa „Pszczółki” była na 

wycieczce w miejscowości Rosnów-
ko w Deli Parku. Dmuchane zamki, gi-
gantyczne modele owadów, miniatury 
znanych na świecie budowli, mini zoo 
to niektóre z atrakcji tego parku roz-
rywki. Dzieci wróciły do przedszkola 
zadowolone i pełne wrażeń.

ROZTAŃCZONE 
PRZEDSZKOLAKI

16 maja „Pszczółki” brały udział w 
przeglądzie tańców ,,Roztańczone 
Przedszkolaki’’ organizowanym przez 
przedszkole ,,Jarzębinka’’. Dziesię-
cio osobowa grupa zatańczyła układ 
choreografi czny do utworu Michaela 
Jacksona ,,Smoouth cryminal’’.

CZERWIEC
Dzień Dziecka - gry i zabawy, ko-• 
rzystanie z nadmuchanego zam-
ku i waty cukrowej w ogrodzie 
przedszkolnym
9 czerwca od godz. 15.00 odbę-• 
dzie się Festyn Rodzinny. Ser-
decznie zapraszamy wszystkich 
rodziców wraz z dziećmi. 
słuchanie bajek czytanych przez • 
Klub Seniora
wyjście do biblioteki• 
dalsze poznawanie szkoły - • 
zwiedzanie stołówki, świetlicy, 
biblioteki 
Wycieczka do Kluczewa - gospo-• 
darstwo agroturystyczne „U kowa-
la”. Wycieczka pokaże dzieciom 
jak wygląda życie na wsi. 
Dzień Rodziny i Pożegnanie • 
Przedszkola - występy artystycz-
ne przygotowane przez dzieci 
13 czerwca w leśniczówce w Łęk-• 
nie odbędzie się pożegnanie gru-
py „Pszczółek” z przedszkolem. 
Gry, konkursy, tańce integracyjne, 
grill, słodki poczęstunek oraz wy-
stępy artystyczne dla rodziców, to 
niektóre z atrakcji przewidzianych 
na tę imprezę.

  PRZEDSZKOLA

„SNUJ, SIĘ SNUJ, 
BAJECZKO...”

W środę 17 maja dzieci z grupy III 
i IV wybrały się na wycieczkę do Te-
atru Animacji w Poznaniu. Przedszko-
laki obejrzały spektakl pt. „Jaś i Mał-
gosia.”, oparty na tekście, będącym 
polską, uwspółcześnioną wersją ba-
śni. Prosta, pomysłowa scenografi a, 
zabawa aktorów z dziecięcą widow-
nią, tempo akcji, melodyjne piosen-
ki. Podczas spektaklu dzieci reago-
wały żywiołowo, z zainteresowaniem 
śledząc losy głównych bohaterów. 
Opuszczały teatr uśmiechnięte i za-
dowolone, a muzyczny motyw prze-
wodni spektaklu „Snuj się snuj ba-
jeczko…”, który śpiewały wspólnie 
z aktorami, rozbrzmiewał jeszcze w 
przedszkolu. 

ROZTAŃCZONE 
PRZEDSZKOLAKI 

16 maja dziewczynki z grupy „Brat-
ki” i „Tulipany” wzięły udział w prze-
glądzie pod hasłem„ Roztańczone 
przedszkolaki”. Podczas występu 
zaprezentowały żywiołowy taniec do 
utworu „Sofi a”, podczas którego wy-
kazały się profesjonalnymi zdolno-
ściami tanecznymi. Zaprezentację 
otrzymały dyplom, statuetkę oraz gry, 
które wykorzystają podczas wspól-
nych zabaw w przedszkolu. 

„FOUR SEASONS” 
W JANKU WĘDROWNICZKU 

Dzieci z naszego przedszkola wzię-
ły udział w konkursie „Wild Cat Chal-
lenge 2017” organizowanym przez 
Dwujęzyczne Przedszkole „Ala ma 
kota” z Warszawy. W ramach kon-
kursu przedszkolaki z grupy V „Sto-
krotki” wystąpiły w przedstawieniu pt. 
„Four Seasons” - „Cztery Pory Roku”. 
Głównym celem takich konkursów 
jest przede wszystkim zachęcenie 
dzieci w wieku przedszkolnym do na-
uki języka angielskiego poprzez dzia-
łalność artystyczną.

UDZIAŁ W PIKNIKU 
OSIEDLOWYM 

14 maja mieszkańcy Śremu po raz 
pierwszy świętowali Urodziny He-
lenek. Podczas osiedlowego pikni-
ku nie zabrakło atrakcji dla dużych i 
małych, a jedną z nich były występy 
artystyczne, które umilały urodzino-
we spotkanie. Z radością przyjęliśmy 

zaproszenie od organizatorów i za-
prezentowaliśmy talenty muzyczne i 
wokalne. Tatiana, Ola i Zuza z grupy 
VIII zaśpiewały swoje ulubione pio-
senki i kolejny raz zachwyciły zgro-
madzoną publiczność.

WYCIECZKA 
DO SZRENIAWY 

9 maja dzieci z grupy V i VI wybrały 
się na wycieczkę do Muzeum Rolnic-
twa w Szreniawie, gdzie miały okazję 
zapoznać się nie tylko z narzędziami 
i maszynami rolniczymi, ale także ze 
zwierzętami z wiejskiego podwórka. 
Niewątpliwą atrakcją były stare pojaz-
dy takie jak: powozy, lokomotywy, sa-
mochody, a także samoloty. 

ŚREMSONG 
12 maja podczas XXVI „Śremson-

gu” dziewczynki z grupy „Tulipany” 
wystąpiły na scenie w auli im. Jana 
Pawła II, wykonując piosenkę „Dzię-
kuję Ci”. Reprezentantki naszego 

przedszkola doskonale poradziły so-
bie z prezentacją utworu, za co otrzy-
mały dyplom i drobne upominki.

„KTO PRZYRODĘ 
SZANUJE, DZIEŃ ZIEMI 

ŚWIĘTUJE”
Ostatni tydzień kwietnia upłynął 

dzieciompod znakiem ekologii. Pod-
czas zajęć i zabaw dowiedziały się, 
jak dbać o środowisko i otaczającą 
przyrodę. Rozmawialiśmy o koniecz-
ności ochrony środowiska, oszczę-
dzaniu wody, energii, segregowaniu 
śmieci oraz o właściwym zachowaniu 
na łonie natury. Przedszkolaki uczyły 
się dostrzegać nie tylko piękno przy-
rody, ale również zauważać zagro-
żenia spowodowane niszczącą dzia-

łalnością człowieka. Dzieci obejrzały 
przedstawienie pt.: „Nie tylko dzieci 
segregują śmieci”, a następnie same 
wcieliły się w role aktorów. Podczas 
zajęć plastycznych wykonały pamiąt-
kowy medal „Przyjaciela Przyrody”. 

Założyły również hodowlę hiacyntów 
oraz poznały właściwości wody bio-
rąc udział w zabawie badawczej „Cia-
ło stałe, płyn czy para?” 

WYJŚCIE DO SZKOŁY 
MUZYCZNEJ

Dzieci z grupy „Tulipany” udały się 
na koncert muzyczny do Niepublicz-
nej Katolickiej Szkoły Muzycznej w 
Śremie, który przygotowany został 
przez jej uczniów. Uwagę dzieci przy-
ciągnęły takie instrumenty, jak: forte-
pian, gitara, werble, fl et, skrzypce, 
trąbka oraz ksylofon. Efektem uczest-
nictwa było nie tylko zapoznanie się 
z poszczególnymi instrumentami, ale 
także rozwinięcie wrażliwości mu-
zycznej oraz kształtowanie umiejęt-
ności kulturalnego zachowania się 
podczas koncertu.

KALENDARIUM 
„Piżamowy zawrót głowy” – Dzień • 
Dziecka w przedszkolu
„Wakacje tuż tuż, a my pokaże-• 
my co potrafi my już” - prezenta-
cja dla rodziców umiejętności i ta-
lentów dzieci
„Czas pożegnać przedszkole i po-• 
myśleć o szkole” – uroczyste po-
żegnanie starszaków 

Marta Adamczak 

PRZEDSZKOLE NR 5 „MALI PRZYRODNICY”

PRZEDSZKOLE NR 7 im. „JANKA WĘDROWNICZKA” W ŚREMIE
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PRZEDSZKOLE „POD WIERZBAMI”
WYCIECZKA DO DELIPARK

Koniec roku szkolnego zbliża się 
nieuchronnie wielkimi krokami a na 
dworze ciepło i słońce coraz moc-
niej przygrzewa. Aż się chce przeży-
wać wesołe przygody. Nie mogąc się 
oprzeć wakacyjnym klimatom we wto-
rek 23 maja 2017 dzieci z Przedszko-
la „Pod wierzbami” z grupy „Słonecz-
ka” wybrały się na wycieczkę do Deli-
park w miejscowości Trzebaw, gmina 
Stęszew leżącego na skraju Wielko-
polskiego Parku Narodowego. Przed-
szkolaki mogły podziwiać prehisto-
ryczne zwierzęta, gigantyczne owa-
dy, park miniatur, mini zoo oraz po-
bawić się na interaktywnych placach 
zabaw i dmuchanych zamkach. To 
była prawdziwa frajda dla maluchów. 
Na koniec dzieci z radością posiliły się 
smakołykami ukrytymi we własnych 
plecakach. Taką wyprawę z pewno-
ścią zapamiętają na długo .

mail: w
dhsrem@onet.pl

tel. 608 332 986
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Fyrała ptapta z Łodzi do Zgierza,
Po drodze szpycuje: strażacko wieża,

Na wieży strażok garuje i chrapie,
Wew dole pod wieżum glapium sie gapie.
Grumodnica strażoka użarła jak zwiyrze,

Oż hycnuł strażok na jednyj girze,
Kiko - wiarucha wew dole na niegu się drze,

Wiync w te i wewte oglundnuł sie - Ło, jery! Poli sie!

Gara widoczno, tak jak na łapie!
Głabnuł za sznurek, na alarm klupie:
- Gara, szczuny! Zez wyra, gzubowie!

Dóm sie spatoli na Julianowie!
Zez wyr strażoki wnet zwlekli sie -
Poli sie! Poli sie! Poli sie! Poli sie!
Kamelorz szpycnuł łogiń zez doli:
- Co to sie poli? Dzie to sie poli?
Na Sienkiewicza? Na Kołłuntaja?
Czy tyż w Alei Piyrwszygo Maja?

Może u handlyrza? A może u pipera?
Łogiń już cołkie gaski pożera.

Strażocy wytośtani zez wyr, rug cug oblekli sie.
Poli sie! Poli sie! Poli sie! Poli sie !

Wyleźli na balkón syndzia z syndzinum,
Doktór, choć mocno chrapoł pod wańtuchem,

Wydyrdoł, szpycuje z winkla i stroi sznupe.
Zez łokna wychynuł makówe wuja Czesiek,

A tu profesór zez naprzeciwka drze sie:
-Wiara! Wymborki przytośtejcie!

Wszyscy na pómoc! Poli sie wew mieście,
Chata cołko w garze, dyć spatóni sie.

Poli sie! Poli sie! Poli sie! Poli sie!

Lotajum istni, jak w te pyndy gnani:
Wiync Pón i Pani zez naszyj lani,
Golorz, gryzipiórek, telegrafi sta,
No i szkieł, to sprowa łoczywista.
Straż jest gotowo w ciągu minuty.

Kónia prowadzą - kóń nie podkuty!
Trzebno zawołać pryndko kowola,

A łogiń już na fest sie rozpolo!

Pryndzy! Dzie kowol?! To nie pamperek!
Dować tu szlauch. Dzie jest wymborek?!

Z pumpum zepsutum to nie migane.
Włoda do beczki! Beczka mo jape!
A dyć, to kożdyj beczce się zdarza.

Ale poruta?! Pryndzy, dować bednarza!
Wytośtać siekiery, wihajstry i liny!
Poli sie w mieście już łod godziny!

Poli sie! Poli sie! Poli sie! Ady sie poli !

Wew kuńcu strażocy sie wyrychtowali,
Beczke zatkali drzewnianym kneblym,
Jadum już, jadum, pyndzum galopym.

Bez Sienkiewicza, bez Kołłuntaja,
Prosto w Aleje Piyrwszygo Maja -
Już przyknaili, już zabrymzowali:
Poli sie! Poli sie! Poli sie! Poli sie!

- Co to sie poli? Dzie to sie poli?
Fyrtel zbodali, wiare spytali
I pojechali w te pyndy dali.

- Dzie to się poli? Może to tam?
Jadum i dujum: tram-tra-ta-tam!

Jadum Nawrotem, Rybnum, Browarnum,
A na Browarnej od dymu czorno,

Wszyscy czekajum na stroż pożarnum.

Wiync na Browarnej przyhaltowali:
- Dzie to się poli?- Szak tu sie poli!

Zez cołkiej gaski halastra zlozła sie.
Poli sie! Poli sie! Poli sie! Poli sie!

Letum strażocy, mateklosy ćpajum,
Dołgimi linami drobki tośtajum ,

Włażum na wiyrch, skrabium sie na mury,
Tnum siekiyrami, łoż lecum wióry!

Sztyrech strażoków staje przy pumpie -
Zaroz sie łogiyń wew wlodzie skumpie.

To nie pierdoły, to nie zabowki!
Tryska strumiyniym włoda z sikowki,

Syczum płomiynie, syczum i moknum,
Siko strumiyniym włoda bez łokno,
Już do kómina siyngajum zuchy,
Zez łokna na du lecum wańtuchy,
Dali poduchy, ryczka i szafunierka,

W kożdyj szufl odce chlupie żyburka.

Kociamber jak opipiały loto po dachu,
Letum strażoki gu ratować, choć sami w strachu.

Włażą na wyżki, pnum sie na mury,
Tnum siekiyrami, łoż lecum wióry!
Na dó świgajum kuszki, wymborki,

Ryczki fi kajum z łokien koziołki,
Jeszczy dwa wyra, jeszczy dwie łowki,

A tam się leje włoda z sikowki.

Tak to harali dzielni strażacy,
Oż ich zalewał pot podczas pracy;

Jedyn zez drobki przy tym sie zwoluł,
A drugi kudły na łbie łosmoluł,

Czeci na dachu tkwi du tyj pory,
Zawisł na goździu i rozdarł płory,

A ci przy pumpie w żałosnym stanie
Brawyndzum: „Pómóż, świynty Florianie!”

Tak się zawźyli, że już po chwili
Gore zdusili i ugosili.

Jeszczy dymiunce gdziesik głownie
Pozalewali w kwadrans dosłownie,

Jeszczy sprowdzili wszystkie kóminy,
Zwinyli drobki, wichajstry, liny,

Jeszczy postojeli sobie troszeczke,
Wkulnyli pumpe na wielgum beczke,
Pobajtlowali chwiłke zez ferajnum,

Wreszcie się drum: - Jadymy prek! Głotowe!
Jadum nazad, jadum zez turkotem,

Jadum Browarnum, Rybnum, Nawrotem,
Jadum i trumbium: tram-tra-ta-tam!

Wiaruchna po drodze macho im z bram,
Kielczum sie dó nich pindy zez łokien

I kożdy dumnym szpycuje ślipiem:
- Rzodko bywajum strażocy tacy,
Tacy strażocy - to sum strażacy,
Takich strażoków trzebno nam!

Tra-tra-ta-tam! 
Tra-tra-ta-tam!

Grumodnica akurotnie fyrała nazad do Łodzi;
Strażok na wieży psiknuł. Nie szkodzi.

Znorani strażocy po takij fuszerze,
Wykosierować się muszum wew żyburze.
Kóń w stajni grzebie fi fnum podkowum,
A beczka błyszczy obrynczum nowum.
Grumodnica szpycnuła na to i pofyrała -

Tak sie skuńczuła ta bajda cała.

TEPY
- korki, buty piłkarskie

UCZAPLIĆ SIĘ
- rozsiąść się wygodnie

Rysunki Michała Bukowego
z „Małego Słowniczka Śremskiej Gwary” Ewy Nowak
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WYCHYCNĄĆ
- wyskoczyć

ZESMYRLONY
- opalony
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ŁE JERY WIARUCHNA! 
Dzisiej krótko i zwiyzłowato. Czy łoglunadaliście z jakum pumpum strażoki obchodzili swo-

je świynto. Wychwoloły jeich wszelkie władze, wiync i jo przetminułam dla nich wiyrszyk 
„Pali się” Jana Brzechwy. Miołam wiela radochy z tym wierszykiem „Poli się”. Licze, że i Wy 
bydziecie się lachać . Równak nie życze strażokum wiela harówki, niech garujum na wieży, 
ale cołki czas muszum być narychtowani, bo ciyngim cóś hajcuje. Trzymejcie się ciepło!

Waszo c. Janina co mo ździebko szplina 

Pali się! - Jan Brzechwa
Poli sie! po naszymu wg Janki Kuźnickiej


