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Mamy wakacje, a jest to pora 
zwiększonej aktywności fizycz-
nej nie tylko u dzieci czy młodzie-
ży, ale także u osób dorosłych. Dla 
władz samorządowych to okazja, 
by w tym czasie rozbudować in-
frastrukturę sportową w szkołach. 
Panie burmistrzu, co się dzieje lub 
będzie się działo w najbliższym 
czasie wokół szkolnych boisk?

– Zacznę od przypomnienia, że 
gmina Śrem jest w komfortowej sy-
tuacji, ponieważ zakończone zostały 
prace związane z wodociągowaniem 
i kanalizacją wszystkich miejscowo-
ści sołeckich w gminie. Mamy pełne 
zabezpieczenie w zakresie energii 
elektrycznej, a światłowody zapew-
niają mieszkańcom i naszym instytu-
cjom szybki dostęp do Internetu. Nie 
widać tego gołym okiem, ale jest to 
podstawa, taki swoisty fundament, 
na którym można budować, inwesto-
wać, tworzyć infrastrukturę mieszka-
niową, przemysłową, usługową, dro-
gową, sportową i każdą inną.

Jeśli chodzi o sport w szkołach, 
to realizowany jest program „Boiska 
Sportowe Śrem 2016 -2018”. Zapew-
niam, że w tym roku wywiążemy się 
z tego programu w stu procentach. 
Program zakłada budowę 5 boisk 
przyszkolnych - jedno już funkcjo-
nuje przy Szkole Podstawowej nr 4. 
W tym roku powstaną cztery boiska 
wielofunkcyjne z boiskami do koszy-
kówki, siatkówki i piłki ręcznej, pokry-
te sztuczną nawierzchnią i wyposa-
żone w tablice, bramki, ławeczki dla 
widzów itp. Wszystkie boiska będą 
ogrodzone i oświetlone. 

Na jakim etapie jest budowa 
tych boisk?

– Jesteśmy już po postępowaniu 
przetargowym. Z wyłonionymi wy-
konawcami podpisaliśmy umowy 
na budowę trzech boisk tego typu 
w szkołach podstawowych nr 1, nr 
2 i nr 6. W tej ostatniej szkole bo-
isko już jest w trakcie budowy, na-
tomiast w najbliższym czasie roz-
pocznie się budowa dwu pozosta-
łych. Koszt budowy każdego z tych 
trzech wymienionych boisk wynosi 
350 tysięcy złotych. Co ważne, ter-
min zakończenia inwestycji to koniec 
sierpnia tego roku. Tak więc począ-
tek roku szkolnego w tych trzech pla-
cówkach zbiegnie się z oddaniem do 
użytku nowych wielofunkcyjnych bo-
isk szkolnych.

W programie jest jeszcze jedno 
boisko, budowane przy Gimnazjum 
nr 1 (od września -Szkole Podsta-
wowej Nr 5). Będzie to duże boisko 
ze sztuczną nawierzchnią trawia-
stą o wymiarach ponad 70m x 45m. 
Obok boiska powstanie czterotorowa 
stumetrowa bieżnia lekkoatletyczna, 
rzutnie i skocznie, pokryte sztuczną 
nawierzchnią. Ponadto będzie tam 
boisko wielofunkcyjne do koszy-
kówki, siatkówki i piłki ręcznej. Cały 
kompleks będzie również ogrodzo-
ny i oświetlony. Termin zakończenia 

prac również wyznaczono na koniec 
sierpnia tego roku.

Pragnę dodać, że w Szkole Pod-
stawowej Nr 1 w Śremie i w szkole w 
Nochowie powstaną miasteczka ro-
werowe do nauki zasad ruchu dro-
gowego i doskonalenia jazdy, które 
zostaną zrealizowane w ramach Bu-
dżetu Obywatelskiego Śremu. Po-
nadto przy Szkole Podstawowej w 
Pyszącej do końca sierpnia zosta-
nie zmodernizowany wjazd na szkol-
ne boisko wielofunkcyjne, które po-
wstało już wcześniej.

Jakie są koszty budowy tych 
boisk?

– Wszystkie boiska budujemy z 
własnych środków. Jest to niebaga-
telna kwota 2 mln 510 tysięcy zło-
tych. Złożyliśmy wniosek o refunda-
cję kosztów budowy wspomnianych 
wcześniej czterech boisk do Minister-
stwa Sportu i Turystyki. Jeżeli odpo-

wiedź z Ministerstwa będzie pozy-
tywna i otrzymamy chociaż częścio-
wą refundację, to za te pieniądze 
wybudujemy boisko wielofunkcyjne 
przy szkole w Zbrudzewie.

A co z boiskami na stadionie 
miejskim?

– Przygotowujemy dokumentację 
modernizacji boisk sportowych w 
Parku im. Powstańców Wielkopol-
skich. Koncepcja została zaakcep-
towana przez włodarzy dwóch klu-
bów piłkarskich działających w Śre-
mie, a więc Wartę Śrem i UKS Śrem. 
Dokumentacja wraz z pozwoleniem 
na budowę będzie gotowa jeszcze w 
tym roku. W przyszłym roku przystą-
pimy do prac modernizacyjnych przy 
płycie głównej i boisku treningowym. 
Oczywiście, prace zostaną zaplano-
wane tak, by można było cały czas 
rozgrywać mecze piłkarskie. Wo-
kół płyty głównej położona zostanie 

pełnowymiarowa 400 metrowa bież-
nia ze sztuczną nawierzchnią, a ca-
łość - oświetlona. Mecze piłkarskie 
będzie można organizować również 
przy sztucznym oświetleniu. Na try-
bunie wymienione zostaną siedzi-
ska, powstanie też obiekt, w którym 
będą szatnie, sanitariaty i łazienki dla 
piłkarzy. Boisko treningowe zosta-
nie pokryte sztuczną trawą, ponie-
waż będzie ono bardzo intensywnie 
eksploatowane.

Modernizacja obu boisk na sta-
dionie nie zwiększy ich ilości. Czy 
zamierza Pan odnieść się do po-
stulatów obu klubów, by zwięk-
szyć ilość boisk treningowych na 
terenie miasta?

– Na razie skupiamy się na tych 
zamierzeniach, o których była mówi-
łem wcześniej. Nie ukrywam, że je-
żeli w związku z liczbą trenujących 
dzieci i młodzieży wzrośnie zapotrze-

bowanie na liczbę boisk, to będziemy 
poszukiwać terenu w ramach zaso-
bów gminy, na którym można będzie 
zbudować kolejne boisko treningowe 
do gry w piłkę nożną. Zaznaczam, że 
nie chodzi tu o kolejny stadion, a je-
dynie o boiska do treningów drużyn 
dziecięcych i młodzieżowych.

Ważną ofertą sportowo-rekre-
acyjną dla dzieci, młodzieży i do-
rosłych jest basen i kompleks 
obiektów sportowych na ul. Sta-
szica. Na jakim etapie jest remont 
basenu?

– Zakończyły się najważniejsze 
prace przy niecce basenu. Jest ona 
gotowa, podobnie jak i pozosta-
łe elementy konstrukcyjne z wyjąt-
kiem tego, który dotyczy części re-
kreacyjnej basenu przeznaczonej 
dla dzieci. Prace przy przebudowie 
basenu powinny zostać zakończo-
ne we wrześniu. Potem odbędą się 

jeszcze konieczne odbiory tych prac 
i dopuszczenie do użytkowania, co 
może potrwać kilka tygodni. Zakła-
dam, że w październiku obiekt bę-
dzie oddany do użytkowania. Będzie 
to nowoczesny basen, w którym za-
stosowano technologiczne innowa-
cje w zakresie oczyszczania wody. 
Część basenowa przeznaczona dla 
dzieci będzie o raz większa od po-
przedniej. Powiększona zostanie 
również część odnowy biologicznej, 
a więc jacuzzi, sauny itp. Będą nowe 
szatnie, przebieralnie oraz część ga-
stronomiczna na dwóch poziomach 
z widokiem na pływalnię.

Nowe zaplecze zyska również sala 
sportowa: szatnie, sanitariaty, łazien-
ki itp. Odnowiony zostanie również 
parkiet. Już w lipcu powinna plano-
wane jest udostępnienie mieszkań-
com siłowni, a po wakacjach - sali 
sportowej.

Parking przy obiekcie na Staszi-
ca był niewystarczający. Czy coś 
się zmieni?

– Wkrótce ruszy remont ulicy Sta-
szica od skrzyżowania z ul. Grun-
waldzką do ul. Gostyńskiej. Inwe-
stycję prowadzi Wielkopolski Zarząd 
Dróg Wojewódzkich, ale wspólnie z 
panem starostą wynegocjowaliśmy 
powiększenie parkingu przy ulicy 
wzdłuż boiska szkolnego aż do to-
rów kolejowych. Remont powinien 
zakończyć się na przełomie września 
i października. Z pewnością popra-
wi się sytuacja z parkowaniem przy 
obiektach sportowych. Uspokajam 
też kierowców - na czas trwania prac 
remontowych ulica nie zostanie za-
mknięta dla ruchu, będą jedynie wy-
łączone poszczególne pasy ruchu.

Czy remont ulicy Staszica zakła-
da również ścieżkę rowerową?

– Tak. Będzie można bezpiecznie 

dojechać rowerem do pływalni. Na 
chodniku wyznaczona zostanie 
ścieżka rowerowa, a na skrzyżowa-
niu ulic Grunwaldzkiej i Staszica sta-
ną znaki drogowe dające pierwszeń-
stwo przejazdu dla rowerzystów.

Czy planuje się sygnalizację 
świetlną na tym skrzyżowaniu?

– Na razie nie. Otrzymaliśmy jed-
nak zapewnienie WZDW, że gdy 
część ulicy Grunwaldzkiej, która pro-
wadzi do szkoły katolickiej i dalej do 
strefy ekonomicznej zostanie utwar-
dzona, a taka inwestycja planowa-
na jest w 2018 roku, to wrócimy do 
rozmowy i w przypadku wystąpienia 
takiej konieczności, światła zostaną 
zainstalowane.

Wróćmy do rowerów. Czy w 
innych częściach miasta też 
planuje się budowę ścieżek 
rowerowych?

– Tak. Odebraliśmy już część do-
kumentacji, która uwzględnia wymo-
gi rowerzystów na wszystkich ulicach 
w mieście. Całość powinna być go-
towa do końca lipca. Część ulic zo-
stanie dostosowana już teraz, bez 
konieczności przeróbek. Wzoruje-
my się tu na Poznaniu. Poprzez od-
powiedni system znaków drogowych 
poziomych i pionowych wykorzysta-
my istniejące ulice do wprowadze-
nia ruchu rowerowego. Jako przy-
kład mogę tu podać ulicę Wojska Pol-
skiego, gdzie powstała nowa ścieżka 
rowerowa łącząca ulice Zamenhofa i 
Kilińskiego, bez konieczności ograni-
czenia ruchu samochodowego.

We wrześniu przedstawimy miesz-
kańcom całość prac studyjnych i 
wskażemy drogi, które będziemy 
chcieli jeszcze w tym roku i wiosną 
przyszłego roku dostosować do wy-
mogów rowerowych. Druga część 
dokumentacji wskazuje, gdzie jest 
możliwa rozbudowa istniejących 
już ścieżek rowerowych, natural-
nie, bez konieczności przebudowy 
całych ulic.

Zapotrzebowanie na ścieżki rowe-
rowe jest bardzo duże. Zgadzamy się 
z tym i chcemy problem rozwiązać 
kompleksowo.

A co poza miastem. Czy system 
już istniejących ścieżek rowero-
wych zostanie rozbudowany?

– Oczywiście. Czekamy na doku-
mentację z WZDW dot. przebudowy 
drogi w kierunku Manieczek, gdzie 
również ma powstać ścieżka rowe-
rowa. Liczę również na pozytywny 
efekt rozmów z Lasami Państwowy-
mi, by móc wybudować ścieżkę ro-
werową w kierunku Mechlina. Planu-
jemy również ścieżkę rowerową wo-
kół Zalewu Śremskiego i w kierunku 
na Psarskie oraz kolejną - w kierunku 
Zbrudzewa. W ramach współpracy z 
Metropolią Poznań będziemy się sta-
rać o środki zewnętrzne na realiza-
cję jednego z tych projektów, a jeden 
sfi nansujemy ze środków własnych i 
to już w 2018 roku.

Dziękuję za rozmowę

Budujemy boiska za 2,5 mln zł
O rozbudowie sportowej bazy – boiskach przyszkolnych i piłkarskich, modernizacji pływalni i ścieżkach rowerowych w mieście 
i na terenie gminy – z burmistrzem Adamem Lewandowskim rozmawia Jan Zalewski

Burmistrz na placu budowy boiska sportowego przy Gimnazjum nr 1 
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Spotkanie rozpoczęło się 
wspólnym zwiedzaniem 

Muzeum Sienkiewicza, ze 
szczególnym uwzględnieniem 
wystawy „Ignacy Moś to był 
ktoś”, w 100 rocznicę jego 
urodzin. 

Następnie otwarto posie-
dzenie Rady Wielkopolskie-
go Towarzystwa Kulturalnego 
(WTK), na którym przedsta-
wiono sprawozdanie Zarządu 
WTK za 2016 r. oraz rozpo-
częła się dyskusja o zamierze-

niach wielko-
polskich To-
w a r z y s t w, 
szczególnie 
w temac ie 
zb l iża jące j 
się 100 rocz-
nicy odzyska-
nia niepodle-
głości. Doko-
nano też wy-
boru nowe-
go przewod-
n i c z ą c e g o 
Rady WTK. 
Jednogłośnie 
funkcję tę po-
wierzono pre-
zesowi TMZŚ 
-  Je rzemu 
Naskrętowi.

Na jw ięk -
s z ą  n i e -
spodziankę 

sprawiło zebranym Towarzy-
stwo im. Hipolita Cegielskiego 
w Poznaniu. Towarzystwo to 
w swojej działalności odwołuje 
się do postaci Hipolita Cegiel-
skiego - prekursora cywiliza-
cyjnego awansu Wielkopolski, 

którego ówczesna działalność 
na polu gospodarczym, kul-
turalnym i naukowym jest dla 
członków tego Towarzystwa 
niezmiernie ważnym inspiru-
jącym wzorcem. Jest to orga-
nizacja propagującą wartości 

patriotyczne, poszanowanie 
tradycji narodowych i warto-
ści pracy organicznej. Wspie-
ra też współpracę samorzą-
dów w ramach Unii Europej-
skiej i działalność organizacji 
pozarządowych. 

 W imieniu prezydenta Towa-
rzystwa im. H. Cegielskiego dr. 
Marka Króla, Filip Suś - czło-
nek Towarzystwa, a jednocze-
śnie prezes Zarządu Afrykań-
sko-Polskiej Izby Handlowej 
„ProAfrica”, wręczył certyfi ka-
ty „Najlepsze w Polsce” dwóm 
wielkopolskim organizacjom 
pozarządowym: Towarzystwu 
Miłośników Ziemi Śremskiej i 
Towarzystwu Miłośników Go-
styńskiej Fary. TMZŚ otrzy-
mało to wyróżnienie za „pro-
jekty kulturalne, ekologiczne 
oraz dydaktyczne realizowa-
ne w 130. roku działalności 
Towarzystwa”.

Certyfi kat odebrała delega-
cja Towarzystwa w składzie: 
Włodzimierz Szymański - wice-
prezes TMZŚ, Wiesława Gro-
belna - sekretarz i Hanna Ja-
skułowska-Kabat - członek.

W. Grobelna 

Certyfikat „Najlepsze w Polsce  dla TMZŚ
Na zaproszenie Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego w Poznaniu przedstawiciele Towarzystwa 
Miłośników Ziemi Śremskiej wzięli udział w corocznym Sejmiku Regionalistów Wielkopolskich, który odbył się 
10 czerwca w Muzeum Literackim H. Sienkiewicza przy poznańskim Starym Rynku.

Z lewej dr St. Słopień - prezes WTK oraz delegacje Towarzystwa Miłośników Ziemi i Towarzystwa  
Miłośników Gostyńskiej Fary, z prawej nagrodzeni medalami Labor Omnia Vincit.

„

Członkowie Wielkopolskie-
go Związku Inwalidów Na-

rządu Ruchu Koło Śrem spę-
dzili 10 dni nad morzem w 
Mielnie na obozie rekreacyj-
no-turystyczno-sportowym. 
Korzystaliśmy z kąpieli wod-
nych, słonecznych i gimna-
styki w basenie zaoferowanej 
przez ośrodek Spa. Spacery 
odbywaliśmy z kijkami, które 
ułatwiały nam  poruszanie się 
a zarazem propagowaliśmy 

Nordic Walking. Zwiedziliśmy 
region, odwiedzając ogrody 
świata „Hortulus” w Dobrzycy, 
Kołobrzeg, Sarbinowo. Płynę-
liśmy także statkiem po jezio-
rze Jamno. Wieczorem inte-
growaliśmy  się tańcząc przy 
muzyce na żywo. W bardzo 
miłej atmosferze upływał nam 
czas. Wyjazd był  w 10,5% 
dofinansowany ze środków 
PFRON.

  

WIELKOPOLSKI ZWIĄZEK INWALIDÓW NARZĄDU RUCHU - KOŁO ŚREM

Członkowie WZINR spędzili 10 dni 
nad morzem w Mielnie na obozie 
rekreacyjno-turystyczno-sportowym

Projekt Lokalny Wolonta-
riat Opiekuńczy organizu-

ją: Fundacja Agory, inicjator 
działań „Po starej znajomości 
- pomóż swoim rodzicom” oraz 
gdańska Fundacja Hospicyjna, 
prowadząca kampanię „Opie-
kun rodziny - samotny boha-
ter?”. Głównym celem projek-
tu jest zapewnienie pomocy 
osobom niesamodzielnym i 
ich opiekunom poprzez zaan-
gażowanie lokalnych społecz-
ności w wolontariat. 

W czwartkowym spotkaniu 
w śremskim OPS uczestni-
czyła Agnieszka Sadowska, 
psycholog z Centrum Medycz-
nego „Małgorzata”, Maria By-
chawska, dyrektor Zespołu 
Szkół Technicznych w Śre-
mie, Małgorzata Ławniczak, 
nauczyciel wychowania fi zycz-
nego i koordynator szkolne-
go klubu wolontariatu w ZST, 
a także pracownicy Ośrodka 
Pomocy Społecznej. - Usługi 
opiekuńcze to w większości 
pomoc adresowana do osób 
starszych, niepełnospraw-
nych, mieszkających w do-
mach rodzinnych, częstokroć 
nie opuszczające tego domu 
wiele lat. Te usługi w ramach 
projektu systemowego kieruje-
my do szerszej kategorii osób, 

bardziej aktywnych. Ten pro-
jekt będzie szerzej traktowany, 
chcemy, aby osoby, które będą 
realizowały zadania tego pro-
jektu świadczyły takie wspar-
cie dla osób nie tylko w środo-
wisku zamieszkania, ale też w 
Centrum Medycznym „Małgo-
rzata”. Te osoby mają ułatwiać 
pobyt tych osób w trakcie le-
czenia w szpitalu, ale także po 
opuszczeniu szpitala. W śro-
dowisku zamieszkania często 
jest większa konieczność po-
mocy – wyjaśnia Maria Świdur-
ska, kierownik Ośrodka Pomo-
cy Społecznej w Śremie. Nie-
rzadko bowiem zdarza się, że 
osoba chora po powrocie do 
domu jest zupełnie sama, a 
poczucie osamotnienia zde-
cydowanie nie służy powrotom 
do zdrowia. 

– Jesteśmy przekonani, że 
projekt będzie wzbudzał za-
równo wiele zainteresowania, 
jak i wątpliwości. Kwestie zwią-
zane z opieką, czy pomocą 
osób chorych często są trudne 
– dodała Maria Świdurska. W 
tej chwili OPS stara się rozpro-
pagować ideę projektu wśród 
jak największej grupy ludzi. 

Wśród osób, które już dziś 
zadeklarowały chęć przyłącze-
nia się do projektu są seniorzy 

z grupy „Młodzi Duchem”. - 
Kiedy podaliśmy informację, 
że szukamy wolontariuszy, 
okazało się, że te osoby są za-
interesowane, chciałyby wziąć 
udział w projekcie. Zaintereso-
wanie wolontariatem na pew-
no jest. Oczywiście, chcieliby-
śmy, aby poza osobami z gru-
py „Młodzi Ludzie” do projek-
tu włączyli się inni ludzie, być 
może reprezentujący inne or-
ganizacje pozarządowe – po-
wiedziała podczas czwartko-
wego spotkania Natalia Grew-
ling, pracownik, OPS, jedna z 

koordynatorek projektu, która 
będzie także odpowiedzialna 
za proces rekrutacji wolonta-
riuszy. Chęć wsparcia projektu 
wyrazili także przedstawiciele 
Zespołu Szkół Technicznych, 
zarówno szkolni wolontariu-
sze, jak i uczniowie i nauczy-
ciele. - Poinformujemy także 
absolwentów naszej szkoły, 
którzy przez cztery lata nauki 
angażowali się w szkolny wo-
lontariat, być może niektórzy z 
nich chcieliby tę formę pomo-
cy kontynuować – powiedzia-
ła podczas spotkania Maria 

Bychawska, dyrektor Zespołu 
Szkół Technicznych. 

Aby zostać wolontariuszem 
w ramach projektu Lokalne-
go Wolontariatu Opiekuńcze-
go należy skontaktować się z 
Ośrodkiem Pomocy Społecz-
nej w Śremie, pod nr tel. 61 
28 36 107. Wkrótce Ośrodek 
Pomocy Społecznej wyzna-
czy pierwsze terminy szko-
leń dla wolontariuszy. - Szko-
lenie przeprowadzone zosta-
nie prawdopodobnie w dwóch 
etapach. Pierwsze będzie mia-
ło charakter formalno-prawny, 

będzie to dotyczyło dokumen-
tacji, czasu pracy, regulami-
nu, itp. Drugi etap szkolenia 
skoncentruje się natomiast na 
aspektach psychologicznych, 
wdrażający do pracy z osoba-
mi przebywającymi na oddzia-
le – powiedziała podczas spo-
tkania Joanna Szymoniak, pra-
cownik śremskiego OPS. 

Naprawdę warto wziąć 
udział w projekcie, ponieważ 
każdy rodzaj wolontariatu po-
zwala w niezwykły sposób 
pomagać i docierać do osób, 
której potrzebują uwagi, czy 
wsparcia. Bez wątpienia naj-
ważniejszą wartością jest w 
tym przypadku obecność dru-
giego człowieka. Osoby, która 
wysłucha, porozmawia, poczy-
ta książkę, zabierze na spa-
cer, a może choć przez chwi-
lę potrzyma za rękę i wspólnie 
spędzi wolny czas. Ale to także 
pomoc w codziennych czynno-
ściach, które na skutek choro-
by mogą stać się dla chorego 
trudne do wykonania. Nale-
ży pamiętać o tym, że zakres 
tej pomocy może być różny. 
Szczegółowe formy pomocy i 
zaangażowania wolontariuszy 
są ustalane z koordynatorem 
wolontariatu. 

(zut) 

Uroczystą mszą św. konce-
lebrowaną w śremskiej fa-

rze rozpoczęły się obchody 
100 rocznicy powstania no-
chowskiej „Spójni”. Przewod-
niczył ksiądz biskup senior Ar-
chidiecezji Poznańskiej Zdzi-
sław Fortuniak. Po mszy kie-
rownictwo fi rmy wraz z załogą i 
zaproszonymi gośćmi udali się 
do siedziby spółki w Nochowie, 
gdzie na skwerze przed wej-
ściem do pałacu odsłonięto pa-
miątkową tablicę umieszczoną 
na „głazie pochodzącym z no-
chowskich pól” - jak zaznaczył 
prezes Paweł Wachowiak. Ta-
blicę poświęcił ksiądz biskup 
Fortuniak, a jej uroczystego 
odsłonięcia dokonali wspól-
nie: Andrzej Sutkowski, wice-
prezes Agencji Nieruchomo-
ści Rolnych, dyrektor Nadzo-
ru Zespołu Właścicielskiego 

w Biurze Prezesa ANR, wice-
marszałek województwa wiel-
kopolskiego Wojciech Janko-
wiak i Paweł Wachowiak, pre-
zes zarządu „Spójni”.

Dalsza część uroczysto-
ści odbyła się w namiocie 

ustawionym w parku obok pa-
łacu. Na uroczyste obchody 
jubileuszu „Spójni” przybyło 
wielu zaproszonych gości, a 
wśród nich burmistrz Śremu 
Adam Lewandowski, starosta 
śremski Zenon Jahns, wielu prezesów i dyrektorów zaprzy-

jaźnionych spółek i przedsię-
biorstw z branży ogrodniczej, 
specjaliści i pracownicy na-
ukowi – hodowcy nasienni z 
instytutów i stacji hodowli ro-
ślin, handlowcy z fi rm, za po-
mocą których „Spójnia” rozpro-
wadza swoje nasiona w kraju i 
za granicą.

Zebrani na uroczystości 
obejrzeli specjalnie nakręco-
ny na jubileusz fi lm traktujący 
o historii i dniu dzisiejszym tej 
wielce zasłużonej dla polskie-
go nasiennictwa ogrodnicze-
go fi rmy. Było też okoliczno-
ściowe wystąpienie prezesa 

Pawła Wachowiaka i wielu za-
proszonych gości, którzy gra-
tulowali kierownictwu i zało-
dze jubileuszu i wielu sukce-
sów, które w tym czasie od-
nieśli, wręczali listy gratulacyj-
ne i okolicznościowe prezenty 
dla jubilatki. 

Najbardziej zasłużonych 
pracowników „Spójni” odzna-
czono i nagrodzono okolicz-
nościowymi statuetkami. Od-
znaki „Zasłużony dla rolnic-
twa” przyznane przez Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju otrzymali: 
Bartkowiak Tadeusz, Dziurda 
Marzanna, Idziak Eugeniusz, 
Idziak Roman, Kaczmarek 

Marek, Klaczyk Beata, Kudzia 
Tadeusz, Labrzycki Arkadiusz, 
Majchrzak Teofi l, Skrzypczak 
Anna, Tyrakowski Paweł, Zy-
dorczyk Krzysztof.

Odznaki honorowe „Za za-
sługi dla województwa wiel-
kopolskiego” przyznane przez 
Zarząd Województwa Wielko-
polskiego otrzymali: Wacho-
wiak Paweł, Matuszak Woj-
ciech, Urbańczak Ireneusz.

Zarząd Spółki uhonorował 
też fi rmy oraz osoby za szcze-
gólny wkład w rozwój „Spój-
ni” statuetką „Kryształowego 
ogórka.”

(j) 

LOKALNY WOLONTARIAT OPIEKUŃCZY 

Zostań wolontariuszem, nieś pomoc!
Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie przystępuje do nowego projektu, jakim jest Lokalny Wolontariat Opiekuńczy. 
W miniony czwartek, 22 czerwca w siedzibie OPS odbyło się spotkanie z partnerami, którzy wyrazili chęć wsparcia projektu.

100 lat „Spójni”
Niezwykły jubileusz obchodzi jedna z najstarszych firm działających 
na terenie naszego powiatu - „Spójnia” Hodowla i Nasiennictwo 
Ogrodnicze z siedzibą w Nochowie. Uroczystości jubileuszowe 
odbyły się we wtorek 20 czerwca.
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Tego dnia nie zabrakło licznych 
atrakcji sportowych, takich jak si-

łowanie na ręce, rejsy łodzią motoro-
wą o mocy 400 koni mechanicznych, 
przejażdżki na bananie, pływanie na 
wakeboardzie, czy prezentacje przy-
gotowane przez KSA Fitness Zone. 
Plażowicze mieli także okazję obej-
rzeć pokaz ratownictwa wodnego i 
dowiedzieć się jak ratownicy udziela-
ją pierwszej pomocy. Przygotowano 
również mnóstwo animacji dla dzieci, 
na plaży odbywały się gry i zabawy 
sprawnościowe, puszczano ogromne 

bańki mydlane, wykonywano zwierzę-
ta z baloników, malowano dziecięce 
twarze. Najmłodsi mieli również oka-
zję obejrzeć w plenerze spektakl „Sa-
tyriada” w wykonaniu Teatru Na Waliz-
kach, korzystać z dmuchanych zam-
ków i darmowej waty cukrowej. Mar-
ta Ignasiak, uczestniczka programu 
Master Chef prowadziła warsztaty z 
dekorowania ciastek. Każdy uczest-
nik imprezy mógł zrobić sobie także 
pamiątkowe zdjęcie w kąciku fotogra-
fi cznym. Po godzinie 18 rozpoczęły 
się koncerty, tym razem na plaży wy-
stępowały ekipy hiphopowe: HAJMAT 
TEAM, HIPHCREW i KINIU. Wieczo-
rem natomiast mieszkańcy mogli ba-
wić się przy muzyce, dla przybyłych 
zagrał DJ DAVE, DJ RICKEN oraz 
DJ BOSTON. Warto dodać, że tego-
rocznej imprezie przyświecał chary-
tatywny cel. Przez cały czas jej trwa-
nia kwestowano pieniądze na rzecz 
małego Igora ze Śremu, chorujące-
go na padaczkę. Z myślą o chłopcu 
zorganizowano między innymi lote-
rię fantową. 

Organizatorami sobotniego wyda-
rzenia byli: gmina Śrem oraz Śrem-
ski Ośrodek Kultury. 

(zt) 

Latem przyjdź na plażę
Piękna, słoneczna pogoda sprzyjała sobotniej imprezie na śremskiej plaży. Tradycyjnie, pierwszego dnia wakacji 
odbyło się w tym miejscu powitanie lata. Przygotowano mnóstwo atrakcji, zwłaszcza dla najmłodszych uczestników 
plenerowej zabawy. Imprezie przyświecał charytatywny cel, kwestowano dla chorego Igorka.

Sobotnia pogoda  
sprzyjała plażowaniu

Widzowie  
plenerowego spektaklu

Najmłodsi mogli  
wziąć udział w licznych 

konkurencjach sprawnościowych

Dzieciom dopisywały humory 
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Przedstawienie „Rzepka” 

Goście z Turku 

Klub Łowców przygód - młodzież na spotkaniu 

Klub Łowców przygód - młodziez na spotkaniu 

Poranek malucha 

  BIBLIOTEKA BIBLIOTEKA  

TACY BYLIŚMY 
– WYSTAWA 

W BIBLIOTECE
Naszą tak ciężką teraźniejszość będą 
w przyszłości nazywali „dawne dobre czasy”.

Janina Ipohorska

W lipcu i sierpniu Biblioteka Publiczna w Śremie zaprasza 
do zwiedzania wystawy pt. TACY BYLIŚMY. Wystawa 

prezentuje różne aspekty życia społecznego śremian lat 80-
tych i początku 90-tych. Ekspozycję tworzą afi sze, plakaty, 
fotografi e, publikacje okolicznościowe oraz wycinki z ówcze-
snej prasy regionalnej. 

Wystawa powstała w większości z materiałów zgromadzo-
nych w Bibliotece Publicznej w Śremie i tworzących zbiór tzw 
dżs-ów czyli dokumentów życia społecznego. Dzisiaj trud-
no sobie wyobrazić bibliotekę publiczną bez takiego zbioru. 
Stanowią one cenne źródło wiedzy o regionie. Dokumenty 
życia społecznego to głównie druki ulotne i okolicznościo-
we charakteryzujące się różnorodną formą i szatą grafi cz-
ną. Wydaje się je dla osiągnięcia określonych celów infor-
macyjnych, propagandowych bądź reklamowych. Dokumen-
tują działalność różnego rodzaju organizacji, stowarzyszeń, 
instytucji czy grup społecznych oraz są świadectwem prze-
jawów życia politycznego, społecznego i kulturalnego. Infor-
macje jakie zawierają są bardzo często niedostępne w in-
nych materiałach, a ich wartość jako materiału źródłowego 
jest niekwestionowana. 

Niestety, nasze zbiory z tego okresu nie są zbyt liczne. 
Wiele dokumentów zostało utraconych w związku z różnymi 
perturbacjami jakie przechodziła na przestrzeni lat Biblioteka 
przy ul. Kilińskiego /zalanie, zniszczenie dachu nad magazy-
nem/. Niemniej, zbiór choć skromny to cenny i tym bardziej 
cieszy fakt, że możemy zaprezentować to, co udało się za-
chować. Wystawę uzupełniają i wzbogacają archiwalne plan-
sze z działalności Śremskiego Ośrodka Kultury.

Zamysłem wystawy było pokazanie młodszym śremianom 
co działo się w naszym mieście w czasach, których z racji 
wieku nie mogą pamiętać. Ale przede wszystkim, chcieliśmy 
przypomnieć atmosferę tamtych lat, tym mieszkańcom Śre-
mu, którzy byli uczestnikami ówczesnych wydarzeń, zwłasz-
cza kulturalnych. Oczywiście, ktoś możne powiedzieć, że nie 
były to łatwe czasy i będzie to prawdą. Jednak upływający 
czas sprawia, że z sentymentem odnosimy się do przeszło-
ści. Liczymy, że Widzowie wzruszą się rozpoznając na foto-
grafi ach siebie lub znajome osoby. Być może wrócą w pa-
mięci jakieś fakty lub dawno zapomniane anegdoty. Zapra-
szamy do wspominania, napiszcie jaki Śrem pamiętacie z 
tamtych lat na ciekawe wypowiedzi udostępniamy łamy in-
formatora W Śremie, a także nasz profi l na facebooku. Wa-
kacje sprzyjają podróżom, także tym do przeszłości.

Ewa Bąk 

Biblioteka Publiczna w Śremie była jedną z ponad 1300 
bibliotek w kraju, które wzięły udział ogólnopolskiej 

akcji „Noc Bibliotek” (3.06.2017). Od godz. 16:00 do 
22:00 czynne były wszystkie działy śremskiej biblioteki, 
a odwiedzający, oprócz wypożyczenia książek, mogli 
skorzystać z wielu przygotowanych atrakcji. 

Miłośnicy muzyki mieli okazję uczestniczyć w 
wieczorze cygańskim, podczas którego koncertował 
romski wirtuoz skrzypiec Miklosz Deki Czureja z 
zespołem. Najmłodsi, w wypożyczalni dla dzieci, wybierali 
ulubiony wiersz Agnieszki Frączek, Klub Miłośników 
Gier Planszowych „Planszoteka” zorganizował dla 
wszystkich turniejowe rozgrywki w gry planszowe, a 
Klub Krótkofalowców SP3PKC „Lambda” zapraszał 
chętnych do przeprowadzania łączności radiowej. W 
czytelni biblioteki można było zapoznać się z zasobami 
dostępnych platform cyfrowych, obejrzeć archiwalne 
gazety, czasopisma i książki oraz dokumenty życia 
społecznego gromadzone w bibliotece. Czynna była także 
wystawa fotografi i Andrzeja Waltera zatytułowana „Kolory 
Grecji”. W mediatece odbyła się projekcja, specjalnie 
udostępnionego na noc bibliotek fi lmu familijnego „Biuro 
detektywistyczne Lassego i Mai: Stella Nostra”. Miłośnicy 
teatru skorzystali z wyjazdu do Teatru Miejskiego w 
Lesznie na spektakl „Małe zbrodnie małżeńskie”.

Jerzy Kondras 

NOC 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

FILIE BIBLIOTEKI
- PROPOZYCJE I GODZINY OTWARCIA

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

ZAPRASZAMY
dzień godziny

4, 11, 18, 25 lipca,• 
1, 8, 22, 29 sierpnia, 15:00 • 
- Wakacyjne zajęcia edukacyjno-
biblioteczne i rekreacyjne *

poniedziałek 11:00-15:00
wtorek 11:00-18:00
środa 9:00-16:00

czwartek 9:00-16:00
piątek 9:00-16:00
sobota nieczynne

PYSZĄCA
ul. Długa 8, tel.: 570 580 376

ZAPRASZAMY
dzień godziny

W LIPCU FILIA NIECZYNNA• 
3, 10, 17, 24, 31 sierpnia, 13:00•  
- Wakacyjne zajęcia edukacyjno-
biblioteczne i rekreacyjne *

poniedziałek nieczynne
wtorek nieczynne
środa 12:00-15:00

czwartek 12:00-15:00
piątek nieczynne
sobota nieczynne

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

ZAPRASZAMY
dzień godziny

DO 17 LIPCA FILIA NIECZYNNA• 
18, 20, 25, 27 lipca, • 
1, 3, 8, 22, 24, 31 sierpnia, 15:00 • 
- Wakacyjne zajęcia edukacyjno-
biblioteczne i rekreacyjne *

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

4, 6, 11, 13, 17, 20, 24 lipca, 10:00 • 
- Wakacyjne zajęcia edukacyjno-
biblioteczne i rekreacyjne *
W SIERPNIU FILIA NIECZYNNA• 

poniedziałek nieczynne
wtorek 9.00-15.00
środa nieczynne

czwartek 9.00-15.00
piątek nieczynne
sobota nieczynne

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

ZAPRASZAMY
dzień godziny

3, 5, 10, 12, 17, 19, 24 lipca, 10:00 • 
- Wakacyjne zajęcia edukacyjno-
biblioteczne i rekreacyjne *
W SIERPNIU FILIA NIECZYNNA• 

poniedziałek 9:00-15:00
wtorek nieczynne
środa 9:00-15:00

czwartek nieczynne
piątek 9:00-15:00
sobota nieczynne

*szczegółowe informacje w fi liach

W LIPCU I SIERPNIU WYPOŻYCZALNIE BIBLIOTEKI CZYNNE:
Poniedziałek:           11:00 - 15:00  Wtorek:                       10:00 - 19:00
Środa - piątek:         10:00 - 16:00  Sobota (1.07 i 5.08)      9:00 - 13:00

PLAN ZAJĘĆ -  LIPIEC
Data Godz. Zajęcia Wiek Miejsce

1 lipca 9:00-13:00 Gry planszowe dla każdego b.o. planszoteka
2 lipca Biblioteka nieczynna
3 lipca 10:00-12:00 Wakacyjna loteryjka 6+ ogród/mediateka
4 lipca 10:00-12:00

10:00-15:00
Bądź bezpieczny na wakacjach

Biblioteka w eterze (SP3PKC LAMBDA)
6+
9+

ogród/mediateka
klub krótkofalarski

5 lipca 10:00-12:00 Zaczarowany świat bajek (zabawy) 6+ ogród/mediateka

6 lipca
10:00-12:00
10:00-15:00
11:00-12:00

Malowanie  kredą/farbami
Biblioteka w eterze (SP3PKC LAMBDA)

Book-szpan (rozmowy o książkach)

6+
9+
12+

plener/sala animacji
klub krótkofalarski

oddz. dla młodzieży
7 lipca 10:00-12:00 Dart –turniej 6+ ogród/mediateka
8 lipca Biblioteka nieczynna
9 lipca Biblioteka nieczynna
10 lipca 10:00-12:00 Malowanie twarzy 6+ ogród/sala animacji
11 lipca 10:00-12:00

10:00-15:00
Małe eksperymenty

Biblioteka w eterze (SP3PKC LAMBDA)
6+
9+

ogród/sala animacji
klub krótkofalarski

12 lipca 11:00-12:00 „Podkowa na szczęście” - przedstawienie Teatru WARIATE (wstęp 10 zł) 5+ sala audiowizualna
13 lipca 10:00-12:00

10:00-15:00
Małe eksperymenty

Biblioteka w eterze (SP3PKC LAMBDA)
6+
9+

ogród/sala animacji
klub krótkofalarski

14 lipca 10:00-12:00 Wesołe koło fortuny 6+ ogród/sala animacji
15 lipca Biblioteka nieczynna
16 lipca Biblioteka nieczynna

17 lipca 
10:00-12:00
11:00-13:00
11:00-12:00

Ilustrujemy ulubioną książkę
„Nakręć się na bibliotekę” - warsztaty fi lmowe 

Book-szpan (rozmowy o książkach)

6+
9+
12+

mediateka
prac. komputerowa
oddz. dla młodzieży

18 lipca
10:00-12:00
10:00-15:00
11:00-13:00

Rebusy i łamigłówki
Biblioteka w eterze (SP3PKC LAMBDA)

 „Nakręć się na bibliotekę” - warsztaty fi lmowe

6+
9+
9+

mediateka
klub krótkofalarski
prac. komputerowa

19 lipca 10:00-12:00
11:00-13:00

Zajęcia multimedialne (tablety, x-box, tablica interaktywna)
 „Nakręć się na bibliotekę” - warsztaty fi lmowe

6+
9+

mediateka
prac. komputerowa

20 lipca
10:00-12:00
10:00-15:00
11:00-13:00

Projekcja fi lmu
Biblioteka w eterze (SP3PKC LAMBDA)

 „Nakręć się na bibliotekę” - warsztaty fi lmowe

6+
9+
9+

mediateka
klub krótkofalarski
prac. komputerowa

21 lipca 10:00-12:00
11:00-13:00

Gry planszowe
 „Nakręć się na bibliotekę” - warsztaty fi lmowe

b.o.
9+

planszoteka
prac. komputerowa

22 lipca Biblioteka nieczynna
23 lipca Biblioteka nieczynna
24 lipca 10:00-12:00

11:00-13:00
Ilustrujemy ulubiony wiersz

„Nakręć się na bibliotekę” - warsztaty fi lmowe
6+
9+

mediateka
prac komputerowa

25 lipca
10:00-12:00
11:00-13:00
10:00-15:00

Rebusy i łamigłówki
„Nakręć się na bibliotekę” - warsztaty fi lmowe

Biblioteka w eterze (SP3PKC LAMBDA)

6+
9+
9+

mediateka 
prac. komputerowa
klub krótkofalarski

26 lipca 10:00-12:00
11:00-13:00

Zajęcia multimedialne (tablety, x-box, tablica interaktywna)
„Nakręć się na bibliotekę” - warsztaty fi lmowe

6+
9+

mediateka 
prac. komputerowa

27 lipca
10:00-12:00
11:00-13:00
10:00-15:00

Projekcja fi lmu 
„Nakręć się na bibliotekę” - warsztaty fi lmowe

Biblioteka w eterze (SP3PKC LAMBDA)

6+
9+
9+

mediateka 
prac. komputerowa
klub krótkofalarski

28 lipca 10:00-12:00
11:00-13:00

Gry planszowe 
„Nakręć się na bibliotekę” - warsztaty fi lmowe

b.o.
9+

planszoteka 
prac. komputerowa

29 lipca Biblioteka nieczynna
30 lipca Biblioteka nieczynna
31 lipca 10:00-12:00

11:00-13:00
Zajęcia multimedialne (tablety, x-box, tablica interaktywna)

Turniej gier komputerowych
6+
9+

planszoteka
prac. komputerowa

PLAN ZAJĘĆ - SIERPIEŃ
Data Godz. Zajęcie Wiek miejsce

1 sierpnia
10:00-12:00
10:00-15:00
11:00-13:00

Puzzle multimedialne
Biblioteka w eterze (SP3PKC LAMBDA)

Turniej gier komputerowych

b.o.
9+
9+

mediateka
klub krótkofalarski
prac. komputerowa

2 sierpnia 10:00-12:00
11:00-13:00

Gry planszowe
Turniej gier komputerowych

b.o.
9+

Planszoteka
prac. komputerowa

3 sierpnia
10:00-15:00
10:00-12:00
11:00-13:00

Biblioteka w eterze (SP3PKC LAMBDA)
Zajęcia multimedialne (tablety, x-box, tablica interaktywna)

Turniej gier komputerowych

9+
6+
9+

klub krótkofalarski
mediateka

prac. komputerowa
4 sierpnia 10:00-12:00

11:00-13:00
Rysujemy komiks do ulubionego wiersza

Turniej gier komputerowych
6+
9+

mediateka
prac. komputerowa

5 sierpnia 9:00-13:00 Projekcja fi lmu 6+ mediateka
6 sierpnia Biblioteka nieczynna
7 sierpnia 10:00-12:00

11:00-13:00
Gry planszowe

Grafi ka komputerowa - warsztaty
b.o.
9+

planszoteka
prac. komputerowa

8 sierpnia
10:00-12:00
10:00-13:00
10:00-15:00

Projekcja fi lmu
Grafi ka komputerowa - warsztaty

Biblioteka w eterze (SP3PKC LAMBDA)

6+
9+
9+

mediateka 
prac. komputerowa
klub krótkofalarski

9 sierpnia
11:00-13:00
11:00-12:00
12:00-13:00

Grafi ka komputerowa - warsztaty
„Niewychowany Czerwony Kapturek” - przedstawienie Studia Teatralnego „Arlekin” 

(wstęp 10 zł). Animacje z „Arlekinem”

9+
5+
5+

prac. komputerowa
sala audiowizualna

ogród 
10 sierpnia 10:00-15:00

11:00-13:00
Biblioteka w eterze (SP3PKC LAMBDA)

Grafi ka komputerowa - warsztaty
9+
9+

klub krótkofalarski
prac. komputerowa

11 sierpnia 10:00-12:00
11:00-13:00

Gry planszowe
Grafi ka komputerowa - warsztaty

6+
9+

planszoteka
prac. komputerowa

12 sierpnia Biblioteka nieczynna
13 sierpnia Biblioteka nieczynna
14 sierpnia dzień bez zajęć
15 sierpnia Biblioteka nieczynna
16 sierpnia 10:00-12:00 Projekcja fi lmu 6+ mediateka
17 sierpnia 10:00-15:00 Biblioteka w eterze (SP3PKC LAMBDA) 9+ klub krótkofalarski
18 sierpnia 10:00-12:00 Kalambury 6+ mediateka
19 sierpnia Biblioteka nieczynna
20 sierpnia Biblioteka nieczynna
21 sierpnia 10:00-12:00 Twister – gra zespołowa 6+ ogród/sala animacji
22 sierpnia 10:00-12:00

10:00-15:00
Malowanie kredą/farbami

Biblioteka w eterze (SP3PKC LAMBDA)
6+
9+

ogród/sala animacji
klub krótkofalarski 

23 sierpnia 10:00-12:00 Moje miasto Śrem (tworzymy plan miasta) 6+ ogród/sala animacji
24 sierpnia 10:00-15:00

10:00-12:00
Biblioteka w eterze (SP3PKC LAMBDA)

Ruch to zdrowie
9+
6+

klub krótkofalarski
ogród/sala animacj

25 sierpnia 10:00-12:00 Origami 6+ ogród/sala animacji
26 sierpnia Biblioteka nieczynna
27 sierpnia Biblioteka nieczynna
28 sierpnia 10:00-12:00 Planszówka (tworzymy grę planszową) 6+ mediateka
29 sierpnia 10:00-12:00

10:00-15:00
Zabawy z chustą Klanza

Biblioteka w eterze (SP3PKC LAMBDA)
6+
9+

ogród
lub krótkofalarski

30 sierpnia 10:00-12:00 Wakacyjna widokówka (zajęcia plastyczne) 6+ mediateka
31 sierpnia 10:00-12:00

10:00-15:00
Wspomnienia z wakacji (prezentacja multimedialna)

Biblioteka w eterze (SP3PKC LAMBDA)
6+
9+

mediateka
klub krótkofalarski

WYSTAWA CZYNNA W LIPCU I SIERPNIU W GODZINACH OTWARCIA 
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Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Pyszącej
WYCIECZKA 

DO DELI PARKU 
Dnia 30 maja klasa druga wyje-

chała na wycieczkę do Deli Parku 
w Trzebawiu. Dzieci obejrzały mini 
zoo, miniatury światowych budowli, 
gigantyczne owady i prehistoryczne 
zwierzęta. Przeszły też ścieżkę edu-
kacyjną - „Podniebna Eko-wioska”, 
gdzie rozwiązywały rebusy, pozna-
wały zwierzęta i roślinność Wielkopol-
skiego Parku Narodowego.Nie mogło 
obyć się bez zabaw na placu zabaw 
oraz lodów i frytek.

SPOTKANIE 
Z POZNAŃSKIMI 

KOZIOŁKAMI
Dnia 5 czerwca dzieci z oddziału 

przedszkolnego oraz uczniowie klasy 
pierwszej odwiedzili Poznań. Najwię-
cej emocji dostarczyły nam poznań-
skie koziołki, na które czekaliśmy z 
niecierpliwością, wspólnie z wieloma 
turystami oblegającymi poznański 

rynek. Kolejną atrakcją naszej wy-
cieczki była wizyta w manufakturze 
„Słodkie Czary Mary”. Mieliśmy oka-
zję nie tylko przyjrzeć się z bliska pro-
dukcji lizaków, ale również je własno-
ręcznie wykonać. 

DZIEŃ MAMY I TATY
Dnia 7 czerwca dzieci z oddziału 

przedszkolnego oraz uczniowie kla-
sy pierwszej i trzeciej zaprosili swo-
ich Rodziców na przedstawienie z 
okazji święta Mamy i Taty. Były we-
sołe piosenki, tańce, a także słodkie 
niespodzianki. Po występach arty-
stycznych nadszedł czas na poczę-
stunek. Fundatorem słodkości była 
Rada Rodziców.

DZIEŃ DZIECKA I DZIEŃ 
SZKOŁY BEZ PRZEMOCY
Dnia 1 czerwca w naszej szko-

le uroczyście obchodziliśmy Dzień 
Dziecka i Dzień Szkoły bez Prze-
mocy. Uczniowie uczestniczyli w za-
jęciach wychowawczych na temat 

agresji, przemocy i radzenia sobie z 
tymi zjawiskami. Następnie uczniowie 
zaprezentowali scenki opowiadające 
o przyjaźni i budowaniu dobrych rela-
cji z innymi, co stanowić może recep-
tę na przemoc i agresję. W tym dniu 
także włączyliśmy się w akcję „ Jak 
nie czytam, jak czytam ”. W wyzna-
czonym czasie, na boisku szkolnym, 
odbyło się masowe czytanie ksią-
żek, przyniesionych przez uczniów 
z biblioteki lub zbiorów własnych. W 
ten sposób uczniowie przyczynili się 
do bicia rekordu kraju w zbiorowym 
czytaniu. W tym szczególnym dniu 
dla każdego dziecka Rada Rodzi-
ców ufundowała lody, które wszyst-
kim sprawiły wiele radości.Następnie 
odbyły się rozgrywki sportowe, gry i 
zabawy na świeżym powietrzu oraz 
dyskoteka. Pogoda i humory dopisa-
ły, wszyscy dobrze się bawili. 

WYCIECZKA DO GDYNI, 
GDAŃSKA I ŁEBY

6-8 czerwca wyjechaliśmy na wy-
cieczkę. W pierwszym dniu odwie-
dziliśmy Centrum Nauki Experyment 
w Gdyni. Po spotkaniu z nauką po-
jechaliśmy do Chłapowa, gdzie mie-
liśmy noclegi. Drugi dzień spędzili-
śmy w Słowińskim Parku Narodo-
wym. Kilkugodzinny spacer po pla-
ży, wspinaczka na najwyższą rucho-
mą wydmę i zapierające dech w pier-
siach widoki dostarczyły nam wielu 

niezapomnianych wrażeń. Ostatni 
dzień wycieczki przeznaczyliśmy na 
zwiedzanie Gdyni i Gdańska. Zoba-
czyliśmy „Dar Pomorza”, ORP Bły-
skawica w Gdyni oraz zabytki Gdań-
ska m.in. Żuraw, Fontannę Neptuna 
i Bazylikę Mariacką.

BEZPIECZNE WAKACJE 

16 czerwca w naszej szkole obcho-
dzony był dzień Bezpiecznych Waka-
cji. Na spotkaniach w klasach, pod-
czas 30 minutowej pogadanki, wycho-
wawcy przekazali nam podstawowe 
informacje dotyczące naszego bez-
pieczeństwa. Następnymi punktami 
tego dnia były spotkania ze straża-
kami z OSP w Pyszącej, z ratowni-
kami wodnymi ze Śremskiego Spor-
tu oraz z policjantami. Dowiedzieliśmy 
się jak bezpiecznie spędzić wakacje. 
Wyposażeni w taką wiedzę wierzymy, 
że wakacje będą bezpieczne, rado-
sne, słoneczne i pełne różnych przy-
gód, a 1 września cali i zdrowi wróci-
my do szkoły. 

Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. hr Wł. Zamoyskiego w Nochowie
„STUDNIA ROZMAITOŚCI” 
- SPOTKANIE Z POEZJĄ

24 maja odbyło się w szkole ko-
lejne „Spotkanie z poezją”. Naszym 
gościem był tym razem pan Andrzej 
Łowicki, poeta związany od wielu lat 
ze Śremem. Aby wprowadzić wszyst-
kich w poetycki, majowy nastrój, gim-
nazjaliści przygotowali montaż słowny 
„Studnia rozmaitości”, złożony z tek-
stów gościa z tomiku „Moje miejsce 
na ziemi” i „Garść haiku”. Pan Andrzej 
podzielił się z uczestnikami spotka-
nia refl eksjami na temat pisania. Po-
eta czytał swoje utwory i recenzował 
uczniowskie, które znalazły się w spe-
cjalnie na tę okazję stworzonym tomi-
ku - „Studnia rozmaitości”.

OLIMPIADA MALUCHA

31 maja po raz siódmy zorganizo-
wana została Olimpiada Malucha dla 
dzieci klas I-III szkół podstawowych. 

Do współzawodnictwa przystąpi-
li uczniowie ze szkół z Bodzynie-
wa, Dąbrowy, Nochowa, Krzyżano-
wa, Pyszącej, SP 1 w Śremie, SP 6 
w Śremie, ze szkoły w Zbrudzewie i 
ZSPiG w Śremie. Walczyli o jak naj-
lepsze wyniki sportowe - w biegu na 
dystansie ok. 300 metrów, skoku w 
dal z miejsca i rzucie piłeczka palan-
tową oraz trzecioklasiści pisali test 
wiedzy o pierwszej pomocy. W tym 
roku ponownie wygrali uczniowie SP 
6, na II miejscu uplasowali się ucznio-
wie SP w Bodzyniewie a na III repre-
zentanci SP 1.

DZIEŃ DZIECKA

1 czerwca nie mógł się odbyć bez 
atrakcji dla dzieci. Już od rana naj-
młodsi wysłuchali opowieści pt. „Lew 
Leoś ratuje bibliotekę”, czytanej przez 
autorki i wzięli udział w minikonkursie 
tematycznym. Nieco starsi uczestni-
czyli w zabawach z językiem polskim 
- przedstawiali scenki ilustrujące wy-
brane przysłowia, odgadywali kalam-
bury, a także zaprezentowali swe ulu-
bione książki. Na zakończenie za-
śpiewali najbardziej znane piosenki 
fi lmowe, a także obejrzeli prezenta-
cję o muzyce fi lmowej.

JAK NIE CZYTAM, 
JAK CZYTAM

1 czerwca cała szkoła przyłączyła 
się do ogólnopolskiej akcji bicia re-
kordu w jednoczesnym czytaniu „Jak 
nie czytam, jak czytam” . Zeszłorocz-
ny rekord wyniósł 432.608 osób. O 
liczbie tegorocznych czytelników do-
wiemy się po zliczeniu wszystkich 
zgłoszeń. 

ZWYCIĘSTWO 
W CZWÓRBOJU 

LEKKOATLETYCZNYM
Dobiegł końca czwórbój lekkoatle-

tyczny. Reprezentacja szkoły w No-
chowie zdobyła w sumie 441 pkt. i 
wygrała przed szkołą ze Zbrudzewa i 
Dąbrowy. Najlepszy był uczeń naszej 
szkoły - Jakub Ratajczak, który wy-
grywając wszystkie konkurencje zdo-
był maksymalną ilość punktów.

SUKCES W KONKURSIE 
WIEDZY OLIMPIJSKIEJ

W poniedziałek 5 czerwca uczeń 
klasy III A gimnazjum - Jakub Mora-
wiec wziął udział w ostatnim etapie 
konkursu wiedzy olimpijskiej „Let-
nie Igrzyska Olimpijskie - Rio 2016”. 
Konkurs odbywał się aż w Białymsto-
ku. Jakub, podobnie jak w poprzed-
nich etapach wykazał się ogromną 

wiedzą i zdobył drugie miejsce w Pol-
sce! GRATULUJEMY!

DNI TURYSTYKI
Ostatni tydzień przed wakacjami 

upłynął na wycieczkach, biwakach... 
Uczniowie odwiedzili Wrocław, inni 
Toruń, Warszawę, Deli Park w Ro-
snówku, ośrodek wypoczynkowy Nie-
zamyśl oraz inne ciekawe miejsca.

DZIEŃ PATRONA
23 maja obchodziliśmy Dzień Pa-

trona szkoły. Rozpoczęliśmy złoże-
niem kwiatów pod tablicą generała 
Dezyderego Chłapowskiego i hym-
nem. Następnie odbyły się zajęcia po-
głębiające wiedzę o patronie.

KONKURS MATEMATYCZNY 
LICZYDEŁKO

Kolejny już raz Uczniowie naszej 
szkoły brali udział w konkursie ma-
tematycznym Liczydełko. Nasze 
dziewczyny: Marta, Antonina i Łu-
cja zdobyły 5 miejsce, konkurując z 
11 szkołami. 

JAK NIE CZYTAM, 
JAK CZYTAM

Ogólnopolska akcja bicia rekor-
du czytania odbyła się także w na-
szej szkole.

DZIEŃ DZIECKA 
Dzień 1 czerwca był wesoły. Przed-

szkolaki otrzymały i wybrały się na 
piknik na łące. Natomiast uczniowie 
klas 1 -6 naszej szkoły świętowa-
li Dzień Dziecka na sportowo. Pod 
opieką nauczycieli udali się do Meł-
pina, gdzie na boisku i placu zabaw 
uczestniczyli w różnych konkuren-
cjach sportowych.

W ŚWIECIE KSIĄŻEK 
ASTRID LINDGREN

Biblioteka Publiczna im. Heliodora 
Święcickiego w Śremie z okazji przy-
padającej w 2017 roku 110. rocznicy 
urodzin i 15. rocznicy śmierci Astrid 
Lindgren zaprosiła ogłosiła dla przed-
szkolaków oraz uczniów szkół pod-
stawowych konkurs plastyczny. Nasi 
uczniowie zdobyli miejsca w katego-
rii wiekowej 12- latki:

I miejsce – Wiktoria Wróblewska
II miejsce – Michał Mańczak
II miejsce – Nikola Langner

OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE 
NASZYCH UCZNIÓW

29 maja odbył sie fi nał Czwartków 
lekkoatletycznych, gdzie zdobyliśmy 
4 medale. 31 maja wyjechaliśmy do 
Nochowa, gdzie rywalizowaliśmy 
w Olimpiadzie Malucha. 5 czerwca 

również zawitaliśmy na boisku w No-
chowie na turnieju „dwóch ogni” w ra-
mach Igrzysk Szkół Wiejskich i tam 
zajmujemy II miejsce.

FESTYN - DZIEŃ DZIECKA 
ZORGANIZOWANY PRZEZ 

RADĘ RODZICÓW

3 czerwca 2017 roku Rada Rodzi-
ców przy Szkole Podstawowej im. 
gen. Dezyderego Chłapowskiego w 
Bodzyniewie zorganizowała Dzień 
Dziecka. Było wiele atrakcji, które 
sprawiły dużą frajdę dzieciom. Dmu-
chańce, konkurencje sprawnościo-
we, przedstawienie, koło szczęścia, 
wata cukrowa, ognisko, konkursy z 
nagrodami, to niektóre z nich. Dzię-
kujemy Radzie Rodziców za wspa-
niała imprezę.

WYCIECZKA 
DO ART ZAGRODY

Dnia 5 czerwca grupy Biedronki i 
Pszczółki wybrały się na wycieczkę 
do Art Zagrody w Dymaczewie Sta-
rym. Dzieci wykonywały tam prace 
plastyczne i ceramiczne. 

LETNIA SPARTAKIADA 
PRZEDSZKOLAKÓW

7 czerwca reprezentanci z gru-
py Pszczółki wzięli udział w Letniej 

Spartakiadzie Przedszkolaków. Na-
sze dzieci dzielnie walczyły zdobywa-
jąc drugie miejsce na podium.

„PARADA BAJEK”

12 czerwca w naszej szkole odbył 
się XIV Gminny Przegląd Teatrzyków 
Szkolnych „Parada Bajek”. Na naszej 
scenie gościło ponad 70 aktorów, gra-
jących w 5 spektaklach. Dziękujemy 
Urzędowi Miasta Śrem i PSS Społem 
za wsparcie i nagrody, a naszej Ra-
dzie Rodziców dziękujemy poczęstu-
nek i pomoc przy obsłudze.

KONKURS KOPERNICUS
5 czerwca uczennica naszej szko-

ły z klasy trzeciej Łucja Byszewska 
uczestniczyła w konkursie matema-
tycznym Kopernicus organizowanym 
przez Szkołę Podstawową Nr 1 w 
Śremie. Łucja zajęła II miejsce.

DNI TURYSTYKI

Dzień turystyki uczniowie kl.2 i 3 
spędzili w Deli Parku, gdzie korzy-
stali z wielu atrakcji. Z okazji tych dni 
Biedronki i Pszczółki wybrały się do 
Parku Miejskiego  im. Powstańców 
Wielkopolskich w Śremie. Natomiast 
kasy IV-VI pojechały do Wrocławia. 
Najpierw podążaliśmy szlakiem wro-
cławskich krasnali. Następnie zwie-
dziliśmy Afrykarium i Hydropolis.

ANGIELSKI 
DLA DOROSŁYCH

Dobiegł końca pierwszy rok wspól-
nej nauki j. angielskiego z naszymi 
rodzicami w ramach Projektu „Le-
t’s Talk”. 

SPOTKANIE Z OLGĄ 
RUDNICKĄ

22 czerwca spotkaliśmy się w na-
szej szkole z Olgą Rudnicką - autorką 
bestsellerowych powieści. W miłej at-
mosferze rozmawialiśmy o książkach 
i nie tylko. Pani Oldze bardzo dzięku-
jemy za odwiedzenie naszej szkoły.

Szkoła Podstawowa im. gen. D. Chłapowskiego w Bodzyniewie

WIZYTA W LABORATORIUM 
WYOBRAŹNI

W maju uczniowie szkoły podsta-
wowej uczestniczyli w wycieczce do 
Laboratorium Wyobraźni w Pozna-
niu. Podczas wizyty uczniowie mie-
li okazję do zwiedzenia wystawy in-
teraktywnej eksponatów prezentują-
cych zjawiska z różnych dziedzin fi -
zyki, uczestniczyli w zajęciach na te-
mat „Świata kolorów” w laboratorium 
chemicznym, podczas których samo-
dzielnie wykonywali większość eks-
perymentów oraz brali udział w pro-
jekcji fi lmu „Mała Gwiazdka” w mobil-
nym, cyfrowym Planetarium. 

KOLEJNY SUKCES FILIPA

Filip Wiśniewski został laureatem 
wojewódzkiego XXIII Konkursu Wie-
dzy o Wielkopolsce - zajmując III miej-
sce. Przebrnął pomyślnie przez wie-
le etapów; szkolny, powiatowy, rejo-
nowy i wojewódzki aby osiągnąć ten 

sukces. Filip posiada okazałą wiedzę 
o swoim regionie w niektórych dzie-
dzinach np. w gwarze wielkopolskiej 
jest ekspertem. 

Wycieczka do Wrocławia

22 maja uczniowie szkoły podsta-
wowej wzięli udział w wycieczce do 
wrocławskiego zoo w celu  wzboga-
cenia wiadomości na temat różno-
rodności gatunków zwierząt. Na miej-
scu zwiedzali  między innymi oceana-
rium oraz afrykarium, które wzbudzi-
ły ogromny zachwyt na twarzach na-
szych podopiecznych. Ten dzień z 
pewnością na długo pozostanie w 
pamięci dzieci.

Sukces w Powiatowym 
Konkursie Plastycznym 

„W świecie książek 
Astrid Lindgren”

Został rozstrzygnięty konkurs pla-
styczny zorganizowany przez Biblio-
tekę Publiczną im. Heliodora Święcic-
kiego w Śremie. Naszą szkołę repre-
zentowało 21 rysunków, a konkuren-
cja była ogromna, gdyż do biblioteki 
publicznej wpłynęły 264 prace pla-
styczne uczniów szkół podstawowych 
powiatu śremskiego. Dlatego ogrom-
nie cieszymy się, że rysunki naszych 
uczniów zostały docenione przez ko-
misję konkursową. Uroczyste podsu-
mowanie i wręczenie nagród odbę-
dzie się w dniu 27 czerwca w Bibliote-
ce Publicznej, dlatego wyróżnionych 
uczniów czeka bardzo miły początek 
wakacji. Laureatami konkursu zosta-
li: I nagroda - Julia Piotrowska kl. IIb 
i Marta Włodarczak kl. II c, II nagro-
da - Daria Walczak z kl. IIc, III nagro-
da - Igor Edwarczyk, Antoni Kamiński 
i Franciszek Ziółkowski z kl. II c, wy-
różnienie - Emilia Scelina oraz Olga 
Włodarczak z kl. II c.

SZLAKIEM PEREŁ ZIEMI 
LUBUSKIEJ

29 maja uczniowie naszej szko-
ły pojechali na wycieczkę Szlakiem 
Pereł Ziemi Lubuskiej, odwiedzając 

m.in. Gościkowo- Paradyż, Między-
rzecki Rejon Umocniony, Łagowo 
oraz Świebodzin. Największe wra-
żenie wywarł na uczestnikach spa-
cer podziemnymi korytarzami MRU 
i potężna fi gura Chrystusa Zbawicie-
la w Świebodzinie oraz przejażdżka 
podziemną drezyną.

WYCIECZKA DO 
TRÓJMIASTA I MALBORKA

W dniach 31.05-2.06 gimnazjaliści 
udali się na trzydniową wycieczkę. 
Zwiedzali rozpoczęli od Gdańska, na-
stępnie udali się do Gdyni do Centrum 
Nauki Experyment, w którym dzięki 
interaktywnym instalacjom zgłębiali 
tajniki wiedzy. Uczestnicy odwiedzi-
li również Sopot,  by pospacerować 
po „Monciaku” oraz słynnym sopoc-
kim molo. Ostatniego dnia zwiedzali 
gotycki zamek w Malborku. 

FESTYN SZKOLNY 
Już po raz kolejny w naszej szkole 

odbył się festyn zorganizowany z oka-
zji święta szkoły. W tym roku festyn 
odbył się pod hasłem „Trzymaj for-
mę”. Dla uczestników były przygoto-
wane zadania dotyczące zdrowego 
żywienia, zbilansowanej diety, kon-
kurencje sportowe na świeżym po-
wietrzu. Pojawiło się stoisko z balo-
nami, młodsi uczestnicy chętnie ko-
rzystali z możliwości pomalowania so-
bie buzi w kolorowe motywy. Po raz 
pierwszy szkoła postanowiła ustano-
wić rekord z jazdy na rowerku stacjo-
narnym, dzięki wspólnym siłom „ma-
łych i dużych”, udało się przejechać 
47 kilometrów, w przyszłym roku re-
kord ten zamierzamy pobić! Przebieg 
festynu uatrakcyjniły występy wokal-
ne naszych uczennic i występ zespo-
łu tanecznego. Rada Rodziców czę-
stowała uczestników festynu smacz-
ną kiełbaską z grilla oraz pysznym 
domowym ciastem. Na koniec impre-
zy odbyła się długo wyczekiwana lo-
teria fantowa.

Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Śremie



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

Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zbrudzewie
UCZYMY SIĘ RATOWAĆ!
19 maja w ramach programu Polsko 

- Amerykańskiej Fundacji Wolności 
„PROJEKTOR - wolontariat studencki” 
uczniowie szkoły podstawowej uczest-
niczyli w zajęciach, które pomogły im 
zdobyć wiedzę i umiejętności związa-
ne z udzielaniem pierwszej pomocy 
oraz właściwym reagowaniem w sytu-
acji zagrożenia. Ogromnie wartościo-
we było to, że KAŻDE dziecko miało 
możliwość przećwiczenia na fantomie 
resuscytacji oraz układania nieprzy-
tomnej osoby w bezpiecznej pozycji. 

Szkołę odwiedziła także pani Maria 
Homan, wolontariuszka Drużyny Szpi-
ku, która opowiadała o dzieciach cho-
rych na białaczkę, oddawaniu krwi i re-
jestracji do bazy dawców szpiku. Do-
wiedzieliśmy się, że krwi i szpiku nie 
można wyprodukować, jedynym lekar-
stwem dla ludzi z chorobami krwi są 
zdrowi ludzie, którzy oddają ten cen-
ny dar z siebie. 

POMAGAMY INNYM!
We wtorek 30 maja kolejny już raz 

odwiedziliśmy naszych przyjaciół z 
Domu Dziecka w Górze. To spotkanie 
było niezwykle sympatyczne, ugosz-
czeni zostaliśmy wspaniałym bigo-
sem i kiełbaską z ogniska. Spędzili-
śmy sympatyczne popołudnie na za-
bawach, grach i pogaduszkach.

Dzięki ofi arności naszych uczniów 
i wolontariuszy psiaki z Gaju zostały 

nakarmione i wyprowadzone na spa-
cer! Przekazaliśmy pracownikom 
schroniska karmę (95 kg) zebraną 
przez uczniów naszej szkoły, a sym-
patycznych mieszkańców Gaju zabra-
liśmy na wędrówkę po pobliskim lesie. 
Marysia - wolontariuszka ze schro-
niska, oprowadziła nas po obiekcie, 
przez co zapoznaliśmy się z historią 
przebywających tam psów i kotów, 
często tragiczną i smutną.

„LICZYDEŁKO”
24 maja nasza szkoła była organiza-

torem XVII Gminnego Konkursu Ma-
tematycznego „Liczydełko”. W konkur-
sie wzięli udział uczniowie klas I-III z 
gminy Śrem wyłonieni w eliminacjach 
szkolnych. Zadaniem konkursu jest 
rozwijanie umiejętności matematycz-
nych z zakresu edukacji wczesnosz-
kolnej. W tym roku w konkursie udział 
wzięło jedenaście szkół. 

Mamy sukcesy sportowe!
W XI Finale Powiatowych Czwart-

ków Lekkoatletycznych mamy wspa-
niałych medalistów - Marię Wolarczyk 
- złoty medal w skoku w dal, Szymo-
na Kanoniczaka - złoty medal w sko-
ku w dal, Michalinę Czeterbok - brązo-
wy medal w biegu na 60 m, Szymona 
Malickiego - brązowy medal w rzucie 
piłeczką palantową, Damiana Byko-
wicza - brązowy medal w biegu na 60 
m, Igora Koszelaka - brązowy medal 

w skoku w dal.
W Wojewódzkim Finale Czwart-

ków Lekkoatletycznych nasi ucznio-
wie również zdobyli bardzo wysokie 
noty - Emilia Wiśniewska- brązowy 
medal w rzucie piłeczką palantową, a 
Szymon Kanoniczak srebrny medal w 
skoku w dal. 

Podczas Igrzysk Szkół Wiejskich w 
Turnieju Dwóch Ogni uczniowie klasy 
IV zajęli pierwsze miejsce. Wykazali 
się niezwykłą wolą walki! Natomiast 
w ostatnich rozgrywkach sportowych 
dla gimnazjalistów ze szkół wiejskich 
nasi reprezentanci zajęli II miejsce w 
kategorii dziewcząt i chłopców. Tym 
samym nasza szkoła zajęła II miejsce 
w klasyfi kacji ogólnej. 

NASZE OSIĄGNIĘCIA!
Wspaniały sukces piątoklasistek - 

Leny Ratajczak i Łucji Pelczyńskiej, 
które zajęły III miejsce w gminnym 
konkursie pt. Piszę książkę. Być może 
są to przyszłe pisarki! Warto dodać, że 
dziewczynki zajęły I miejsce w głoso-
waniu uczestników konkursu. Cieszy 
nas także, że podczas tegorocznej 
edycji ŚREMSONGU nasz chór zdo-
był wyróżnienie.

KOCHAMY NASZE MAMY!
Najmłodsze dzieci uczciły Dzień 

Mamy wspaniałym występem i poczę-
stunkiem. Niejedna łza się polała, gdy 
przedszkolaki śpiewały wzruszające 

piosenki dla najważniejszych dla sie-
bie osób. 

Świętujemy Dzień dziecka!
Piątkowe słoneczne popołudnie na-

leżało do dzieci! Moc zabaw i gier spor-
towych, zjazdy na dmuchanym zamku, 
przejażdżki bryczką, pokazy straża-
ków z OSP Niesłabin i porywająca dys-
koteka! Nie możemy pominąć obżar-
stwa watą cukrową i pysznym ciastem. 
To był rodzinny i radosny czas.

MISTRZOWIE RECYTACJI!
W konkursie recytatorskim pod ha-

słem „Wiersze, które bawią i uczą” 
wzięły udział dwie uczennice z klasy 
II - Gabriela Hojak i Aleksandra Taciak. 
W konkursie uczestniczyło 32 uczniów, 
prawie ze wszystkich szkół naszej gmi-
ny, a Gabrysia za swój występ otrzy-
mała wyróżnienie. Nasza gimnazjalist-
ka Agata Bartkowiak reprezentowała 
szkołę w konkursie recytatorskim pt. 
Dzieła Noblistów. Zajęła II miejsce, 
prezentując wiersz Wisławy Szym-
borskiej „Nienawiść „ i fragment „Chło-
pów” Władysława Reymonta.

UWIELBIAMY TEATR!
Uczniowie klasy I, III i V byli w Te-

atrze Miejskim w Lesznie na spekta-
klu „Tajemnica Tomka Sawyera”. Ko-
lorowy i rozśpiewany musical na moty-
wach powieści Marka Twaina przeniósł 
młodych widzów w świat przygody i 

dobrej zabawy. Dużym przeżyciem dla 
dzieci była rozmowa z aktorami po za-
kończonym przedstawieniu oraz moż-
liwość zrobienia pamiątkowego zdję-
cia. Natomiast dzieci ze starszej i śred-
niej grupy przedszkolnej oraz ucznio-
wie klasy II wyjechali do Teatru Anima-
cji w Poznaniu na sztukę pt. „Odlot”, 
która poruszyła ważny temat tolerancji 
oraz poszanowania innych.

Zwiedzamy Polskę 
bliską i daleką!

Koniec roku szkolnego sprzyja wy-
cieczkom i biwakom. Jeszcze na po-
czątku maja uczniowie klasy II i IV 
szkoły podstawowej zwiedzili poznań-
skie Muzeum Archeologiczne, Mu-
zeum Rogalowe oraz Ratusz. Nato-
miast czerwiec obfi tował w wyciecz-
ki dla wszystkich uczniów. Dzieci z 
klas wczesnoszkolnych spędziły dzień 
na wycieczce w Gołuchowie, gdzie 
zwiedziły Muzeum Leśnictwa, pięk-
ny zamek oraz osadę zwierząt. Starsi 
uczniowie szkoły podstawowej wyje-
chali aż do Warszawy, gdzie poznali 
najważniejsze miejsca w naszej sto-
licy - Stare Miasto, Wilanów, Łazien-
ki, Sejm, siedzibę TVP oraz Stadion 
Narodowy. Natomiast gimnazjaliści 
biwakowali na Serdecznej Osadzie 
korzystając z uroków basenu, wędró-
wek przez las do Soplicowa oraz pró-
bując swych sił w szkole przetrwania 
w Brzedni.

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

CZWARTKI 
LEKKOATLETYCZNE

Dnia 8 czerwca 2017r. odbył się Fi-
nał Wielkopolski w Czwartkach Lek-
koatletycznych. Wspaniałą wiado-
mością są sukcesy naszych zawod-
ników: I miejsce w rzucie piłeczką 
palantową - Karol Majorczyk Va; III 
miejsce w biegu na 60 m -  Dagmara 
Jankowska IVa.  Do fi nałowej ósemki 
zakwalifi kowały się Kinga Filipiak V a 
i Martyna Kołtańska V b. 

DWIE STRONY SIECI
Uczeń naszej szkoły został wy-

różniony w Wojewódzkim Konkursie 
„Dwie strony sieci”! 13 czerwca 2017 
roku w Teatrze Wielkim w Poznaniu 
odbyła się uroczysta gala podsumo-
wująca wojewódzki etap konkursu 
„Dwie strony sieci”.  Celem konkursu 
było m.in. uświadomienie młodzie-
ży zagrożeń występujących w cyber-
przestrzeni oraz wyposażenie jej w 
umiejętności i nawyki rozpoznawa-
nia, przewidywania oraz zapobiega-
nia zagrożeniom w Internecie. 

Spot przygotowany przez ucznia 
naszej szkoły Pawła Matysiaka zasłu-
żył na wyróżnienie. Autor pracy otrzy-
mały wartościowe nagrody.

Osobą koordynującą działania 
ucznia w realizacji projektu była pani 
Sylwia Hyżyk.

AKCJA 
„JAK NIE CZYTAM, JAK 
CZYTAM” W „JEDYNCE”

Dnia 31 maja 2017 roku cała spo-
łeczność szkolna „Jedynki” przyłączy-
ła się do ogólnopolskiej akcji, bicia re-
kordu masowego czytania w jednym 
momencie, zorganizowanej przez 
miesięcznik  Biblioteka w Szkole. 

W tym roku akcję „Jak nie czytam 
jak czytam” połączyliśmy z obcho-
dami Dnia Książki. Impreza odby-
ła się przed szkołą i rozpoczęła się 
„POCIĄGIEM DO KSIĄŻKI”. Wszy-
scy uczniowie i nauczyciele trzyma-
jąc się za ręce utworzyli kilkudziesię-
ciometrowy kolorowy korowód i przy 
melodii „Pędzi pociąg z daleka” prze-
mierzyli cały teren boiska szkolnego. 
Następnie ustawili się do wspólne-
go zdjęcia, tworząc kontury książki. 
Wreszcie nadszedł czas na wspólne 
czytanie. Wszyscy wyciągnęli przy-
niesione lektury i na dany znak za-
częli czytać.  Każdy miał do przeczy-
tania chociażby jedną stronę. Kolejną 
atrakcją uroczystości był konkurs na 

najciekawszą fotografi ę pod hasłem 
„Z książką mi do twarzy”. 

Impreza zakończyła się AEROBI-
KIEM Z KSIĄŻKĄ. Taniec poprowa-
dziły dziewczynki  z klasy tanecznej. 
Wszystkim (nawet tym stroniącym 
od czytania) bardzo przypadł do gu-
stu taki sposób korzystania z książki . 
Tym samym udowodniliśmy, że książ-
ka jest dobra na wszystko!

Akcja i imprezy jej towarzyszą-
ce spodobały się na tyle, że jeszcze 
przez jakiś czas po jej zakończeniu 
uczniowie nadal czytali, wypoczywa-
jąc przy tym na świeżym powietrzu. 
Niektóre klasy odbywały nawet lekcje 
języka polskiego na „zielonej trawce”, 
oddając się wspólnej lekturze, rozwią-
zując zadania literackie i bawiąc się 
w kalambury.

Mamy nadzieję, że wspólne czyta-
nie pomogło nie tylko udowodnić, że 
dzieci i młodzież chętnie czytają, ale 
też przyczyniło się do pobicia ubiegło-
rocznego rekordu (432. 608 uczestni-
ków). Ogólnopolskie wyniki akcji  JAK 
NIE CZYTAM JAK CZYTAM  pozna-
my dopiero we wrześniu.

Podsumowanie
 VI gminnego konkursu

literackiego „Piszę książkę”
W piątek 9 czerwca w bibliotece 

szkolnej odbyło się uroczyste zakoń-
czenie VI Gminnego Konkursu Li-
terackiego „Piszę Książkę”.  Celem 
konkursu było wyłonienie i promowa-
nie młodych talentów literackich oraz 
doskonalenie samodzielnej twórczo-
ści literackiej, ilustratorskiej i edytor-
skiej dzieci i młodzieży. Zadaniem 

uczestników konkursu było napisa-
nie książki z literatury pięknej oraz  
wykonanie do niej okładki i ilustracji. 

W tym roku na konkurs wpłynęło 16 
prac. Laureatami zostali:

w kategorii klas IV - PROZA• 
I MIEJSCE - Paulina Wachowiak 

z SP1 w Śremie za książkę „Helka, 
Elka i Morelka”

II MIEJSCE - Martyna Żegleń z 
ZSPiG w Nochowie za książkę „War-
to marzyć”

III MIEJSCE - Marcinkowska Julia, 
Zandrowicz Wiktoria z ZSPiG w Śre-
mie za książkę „Przyjaciółki”

w kategorii klas IV - POEZJA• 
I MIEJSCE - Marta Morawiec 

z ZSPiG w Nochowie za książkę 
„Szmacianka”

II MIEJSCE - Hanna Hoffa z ZSPiG 
w Nochowie za książkę „Blisko 
mnie”

III MIEJSCE - Ada Kołakowska 
z SP4 w Śremie za książkę „Zbiór 
wierszy”

w kategorii klas V-VI• 
I MIEJSCE - Maksymilian Bartz z 

SP 6 w Śremie za książkę „Radio na 
Maksa – mówię, co widzę”

II MIEJSCE - Zuzanna Andrzejczak 
ze SP1 w Śremie za książkę „Czas”

III MIEJSCE - Lena 
Ratajczak i Łucja Pelczyńska z ZSPiG 
w Zbrudzewie za książkę „Chwile z 
mojego życia”.

WYRÓŻNIENIE otrzymali:• 
Piotr Kania z Katolickiej Publicznej 

Szkoły Podstawowej im. Jana Paw-
ła II w Śremie za wykorzystanie nie-
zwykłej formy literackiej jakim jest ko-
miks w książce „Tytus, Romek i Ato-
mek księga XXXIII”

Marianna Skotarczak i Karolina 
Ciborowska z Katolickiej Publicznej 
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła 
II w Śremie za multigatunkowość lite-
racką książki „Notatki nastolatki”

W s z y s t k i m  n a g r o d z o n y m 
gratulujemy!

VI GMINNY FESTIWAL 
PIOSENKI DZIECIĘCEJ 

WESOŁA NUTKA
Dnia18 maja 2017r. w Szkole Pod-

stawowej im. Powstańców Wlkp. w 
Pyszącej odbył się VI Gminny Fe-
stiwal Piosenki Dziecięcej „ Weso-
ła Nutka”.  Szkołę Podstawową nr 1  
im. Mikołaja Kopernika reprezento-
wały: Emilia Główna i Hanna Grzą-
ślewicz z klasy IIc. Obie uczennice 
zdobyły wyróżnienie w kategorii so-
listów. Gratulujemy dziewczynom 
oraz  ich opiekunowi p. Małgorzacie 
Maciejewskiej!

Rozpoczynamy wakacje!
Życzymy udanego 

wypoczynku!
Do zobaczenia we wrześniu 

w Jedynce Kopernika!

Szkoła Podstawowa nr 1 im. M. Kopernika w Śremie

WIZYTA NA UAM 
W POZNANIU

Dnia 1 czerwca uczniowie z klasy 
trzeciej gimnazjum oraz kilku uczniów 
z klasy drugiej gimnazjum odwiedzi-
li Wydział Chemii Uniwersytetu im. 
Adama Mickiewicza w Poznaniu. Mło-
dzież uczestniczyła w zajęciach labo-
ratoryjnych pod kierownictwem pani 
dr Moniki Bilskiej-Markowskiej, pani 
mgr Joanny Wolskiej oraz pana dr. 
Marcina Kaźmierczaka.

VI GMINNY KONKURS 
WIEDZY O LESIE

VI Gminny Konkurs Wiedzy o Le-
sie odbył się dnia 26.05.2017r.na te-
renie Zespołu Szkoły Podstawowej i 
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dą-
browie. Podczas konkursu obecny 
był podleśniczy Nadleśnictwa Bab-
ki Pan Marcin Nowak. Do konkursu 
przystąpiło 24 uczniów z klas czwar-
tych Szkół Podstawowych nr4, nr6, 
Pyszącej, Bodzyniewa i Zespołów 

Szkół Katolickich, Nochowa, Zbru-
dzewa i Dąbrowy. Konkurs miał for-
mę testu indywidualnego. Po kon-
kursie uczestnicy wysłuchali prelek-
cji Pana M. Nowaka na temat trofe-
ów łowieckich, a następnie wykonali 
w grupach prace plastyczne o lesie 
wykorzystując zebrane materiały jak 
liście, szyszki, mech, korę itp. 

Zostały wyłonione trzy najlepsze 
miejsca.  I miejsce - Anna Mostow-
ska ZSPIG Nochowo, II - Amelia To-
maszewska ZS Katolickich , III - Leon 
Wawrzynowicz SP nr 6 i Emilia Ra-
tajczak ZSPIG Dąbrowa. Wszyscy 
uczestnicy konkursu otrzymali na-
grody - bony zakupowe ufundowa-
ne przez Burmistrza Śremu Pana 
Adama Lewandowskiego. Kon-
kurs kolejny raz cieszył się dużym 
powodzeniem, każdy uczeń wró-
cił do domu z upominkiem i miłymi 

wspomnieniami. Organizatorem była 
Elwira Cisowska.

MIĘDZYNARODOWY 
DZIEŃ TAŃCA

Dnia 24 maja w Zespole Szkoły 
Podstawowej i Gimnazjum im. Jana 
Pawła II w Dąbrowie odbyła się uro-
czystość z okazji Międzynarodowego 

Dnia Tańca. Organizatorami całe-
go przedsięwzięcia był Samorząd 
Uczniowski. 

Impreza była podzielona na kilka 
części. Na samym początku krótko 
przybliżono uczniom kilka informa-
cji dotyczących tego dnia. Następnie 
odbył się Konkurs Tańca, do którego 
były zaangażowane wszystkie klasy. 
Na koniec wszyscy uczniowie zatań-
czyli wspólny taniec pod przewodnic-
twem dziewczyn z gimnazjum.

Szkoła Podstawowa im. Władysława Reymonta w Krzyżanowie
SZKOLNY 

FESTYN RODZINNY
W dniu 27 maja 2017r. odbył się w 

naszej szkole Festyn Rodzinny, pod-
czas którego uczniowie wraz z rodzi-
cami spędzili miło czas na wspólnej 
zabawie, sportowych zmaganiach i 
prezentowaniu przygotowanych pro-
gramów artystycznych dedykowa-
nych ukochanym rodzicom. Było sło-
necznie, wesoło i kolorowo, bo dzie-
ci mogły otrzymać ciekawe upominki, 
kreatywne baloniki, a także pomalo-
wać twarz zgodnie ze swym życze-
niem i przeistoczyć się w ulubionego 
bohatera. Wszyscy mogli też zjeść 
smaczne kiełbaski samodzielnie upie-
czone przy ognisku.

Z MATMY? JESTEM DOBRY!
30 maja nasza szkoła była organi-

zatorem Gminnego Konkursu pod pa-
tronatem Burmistrza Miasta i Gminy 
Śrem „Z matmy? Jestem dobry!”Kon-
kurs był przeznaczony dla uczniów 
klas IV,V i VI. Do konkursu mogła 
przystąpić osoba, która na I semestr 
roku szkolnego 2016/2017otrzymała 
maksymalnie dobra ocenę z mate-
matyki i zakwalifi kowała się do fi nału. 

Klasa IV: I Jakub Nawrocki - SP No-
chowo, II Marek Bychawski - SP Dą-
browa, III Magdalena Michalak - SP 
Nr 1; klasa V: I Emilia Piątek - SP No-
chowo, II Jakub Frąckowiak - SP Bo-
dzyniewo, III Tobiasz Klupczyński - 
SP Bodzyniewo V Nadia Pawłowska 
- SP Krzyżanowo; klasa VI: I Zuzanna 
Grzelka - SP Nr 6, II Hubert Mielcarek 
- SP Pysząca, III Magdalena Waszak 
- SP Pysząca, IV Natalia Bąkowska - 
SP Krzyżanowo, VII Patrycja Chmiel 
- SP Krzyżanowo.

WARTO BYĆ DZIECKIEM

Jak co roku w dniu 1 czerwca ob-
chodziliśmy Dzień Dziecka. Ucznio-
wie mieli szansę zasmakować spor-
towej rywalizacji podczas przerw, go-
rących rytmów tanecznych, a także 
skorzystać z całego wachlarza propo-
zycji malunków wykonywanych dzie-
ciom na rękach. Uśmiech i dobry hu-
mor dopisywały wszystkim jak też i 
wszyscy w ten dzień czuliśmy się jak 
dzieci. Czasami tak dobrze poczuć 
się dzieckiem...

„MŁODY SURFER”
W dniach 7 i 13 czerwca uczniowie 

naszej szkoły uczestniczyli w Pikni-
ku Sportowym „Młody Surfer” na pla-
ży w Śremie przy Jeziorze Grzymy-
sławskim. Dzieci miały okazję poznać 
nowe dyscypliny sportowe związane z 
żywiołem wodnym i nie tylko. Prowa-
dzący zachęcili też dzieci do aktyw-
nego spędzania czasu w dzisiejszym 
zabieganym świecie.

„PRZEDSZKOLAKI 
NA START!”

W dniu 9 czerwca odbyła się Letnia 
Spartakiada Przedszkolaków w „Sło-
necznej Gromadzie”. Czas upłynął na 
konkurencjach sportowych i radosnej 
integracji dzieci.

„KIERUNEK - ANGLIA”
Uczniowie naszej szkoły w dniach 

12-17 czerwca wyjechali na warsz-
taty językowe do Anglii. Dzieci zwie-
dziły ciekawe miejsca, w tym okolice 
Londynu, szlifowały język angielski i 
poszerzały swoje podróżnicze hory-
zonty. W końcu już od dawna wiado-
mo, że podróże kształcą.

„CZAS NA TEATR!”

12 czerwca uczniowie klasy I i II 
wzięli udział w Przeglądzie Teatrzy-
ków Szkolnych. Dzieci z naszej szko-
ły zaprezentowały znakomity pogram 
cyrkowy, w którym wcielili się w praw-
dziwych artystów sztuki cyrkowej. 
Wszyscy poczuli się prawdziwymi 
aktorami i złapali bakcyla scenicznej 
twórczości.

LUBIMY PODRÓŻE
W dniu 15 czerwca uczniowie na-

szej szkoły wybrali się na wyciecz-
kę do Szreniawy, gdzie zwiedzili 

Muzeum Rolnictwa i mogli zobaczyć 
świat w miniaturze - oglądając naj-
piękniejsze symbole świata i jego 
regionów w postaci małych budow-
li. Wyjazd był radosny, pouczający i 
pełen atrakcji.

CZAS BIWAKU 
I BLISKICH WAKACJI

Uczniowie klasy IV, V i VI naszej 
szkoły przebywali w dniach 19-21 
czerwca na szkolnym biwaku w Lu-
biniu. Dzieci zakwaterowały się w 
Schronisku Młodzieżowym przy 
Szkole im. A. Mickiewicza w Lubiniu. 
Czas upłynął miło i radośnie. 
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LICZYDEŁKO
Dnia 24 maja 2017 r. w Zespole 

Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w 
Zbrudzewie, odbył się XVII Gminny 
Konkurs Matematyczny „Liczydeł-
ko”. Nasza szkoła zajęła I miejsce!!! 
Sukces ten odnieśli uczniowie: Leon 
Brzozowski z klasy II a, Jakub Domal-
ski z II a oraz Oliwier Tomczak z II d. 
Gratulujemy Młodym Matematykom!

FESTIWAL PIOSENKI 
O RODZINIE

Już po raz szósty w Klubie Relax 
odbył się Festiwal Piosenki o Rodzi-
nie pod patronatem Burmistrza Śre-
mu. W piątek 26 maja uczennice 
naszej szkoły w kategorii klas IV-VI 
zdobyły najwyższe miejsca: I- Ame-
lia Jankowiak z klasy V b, która wy-
konała piosenkę „Dla mamy”, II- Kla-
ra Sciubeł z klasy V c pięknie zaśpie-
wała „Prywatną Madonnę”. Wyróżnie-
nie otrzymała także Jagoda Stępa z 
klasy VI c za utwór pt. „List do Matki” 
oraz Matylda Skrobich (IV b), Korne-
lia Skrobich (V a) i Leon Wawrzyno-
wicz (IV b). Wszystkim uczestnikom 
serdecznie gratulujemy i życzymy, 
aby rozwijali swój talent oraz zainte-
resowanie muzyką. Brawo!

Miasteczko umiejętności 
drogowych

Uczniowie klas drugich uczestni-
czyli w ofercie edukacyjnej Straży 
Miejskiej w Śremie z zakresu bezpie-
czeństwa ruchu drogowego. W czasie 
zajęć, które odbyły się 23 i 24 maja 
2017 roku, skorzystali z wieloelemen-
towego zestawu „Miasteczko umie-
jętności drogowych- autochodzik”. 
Dzieci spotykały się z symulacjami 
różnych sytuacji na jezdni i w ruchu 
drogowym. Fachowo przeprowadzo-
ne ćwiczenia w formie zabawy i do-
starczona wiedza pozwoliły na zrozu-
mienie oraz zapamiętanie właściwych 
zachowań na drodze.

GMINNY KONKURS 
WIEDZY O LESIE

W tym roku VI Gminny Konkurs 
Wiedzy o Lesie odbył się 26 maja w 
ZSPiG w Dąbrowie. Szóstkę repre-
zentował zespół wyłoniony podczas 
eliminacji szkolnych w składzie: Kla-
ra Pasterczyk i Leon Wawrzynowicz 
z klasy IV b oraz Kacper Ciesiel-
ski z klasy IV c. Uczniowie wykazali 
się znakomitą wiedzą przyrodniczą. 
Szczególne słowa uznania należą się 
Leonowi Wawrzynowiczowi, który za-
jął III miejsce.

Zwycięstwo na 
olimpiadzie malucha

W środę 31 maja w ZSPiG w No-
chowie odbyła się VII Olimpiada Ma-
lucha. W tym roku w Gminnych Roz-
grywkach Sportowych dla klas I – III 
wystartowało 9 szkół. Sprzyjająca 
pogoda i wysoka forma fi zyczna za-
wodników z „Szóstki” doprowadziły do 
olimpijskiego zwycięstwa! W klasyfi -
kacji drużynowej nasza reprezentacja 
po raz kolejny zajęła I miejsce!

REKORD CZYTANIA
Po raz drugi nasza szkoła przyłą-

czyła się do ogólnopolskiej akcji bicia 
rekordu czytania w jednym momen-
cie. Uczniowie z całego kraju zbiera-
li się 1 czerwca o godzinie 10.00 w 
swoich placówkach i wspólnie czy-
tali- każdy to, co lubi najbardziej. Po-
nieważ tego dnia dzieci obchodziły 
święto i brały udział w wycieczkach, 
spotkaniach, zabawach nad jezio-
rem, na boisku lub w klasach, czy-
tano wszędzie tam, gdzie zastała je 
godzina 10.00! Udowodniliśmy, że 
książka może nam towarzyszyć za-
wsze, w każdym miejscu i możemy 
po nią sięgać, kiedy tylko mamy na 
to ochotę. 

KOPERNICUS
Szkoła Podstawowa nr 1 w Śremie 

była organizatorem gminnego kon-
kursu matematycznego pt. Koperni-
cus, który odbył się 5 czerwca. Brali 
w nim udział uczniowie z 7 szkół pod-
stawowych. Reprezentanci Szóst-
ki: Małgorzata Nowicka z klasy III d i 
Jakub Michalak z klasy III f zajęli ex 
aequo I miejsce, natomiast Wiktoria 
Lehmann- II. Gratulujemy!

ZDROWIE NA 6

W środę 7 czerwca odbył się Szkol-
ny Konkurs Zdrowotny dla klas dru-
gich pod hasłem „Zdrowie na 6”. Po-
ziom wiedzy uczniów bardzo wy-
równany, a różnica w zdobytej ilości 
punktów niewielka. Pierwsze miejsce 

zajęła klasa II f, dru-
gie – klasy II a i II d, na trzecim miej-
scu znalazły się klasy II b i II c, a na 
czwartym II e i II g. Wszyscy uczest-
nicy konkursu otrzymali dyplomy oraz 
nagrody ufundowane przez Radę 
Rodziców. 

PISZĘ KSIĄŻKĘ
Podsumowanie VI edycji Gmin-

nego Konkursu Literackiego „Piszę 
książkę” odbyło się w piątek 9 czerw-
ca 2017 roku w bibliotece Szkoły Pod-
stawowej nr 1 w Śremie. Miło nam po-
informować, że uczeń naszej szkoły – 
Maksymilian Bartz ( 5c ), zajął I miej-
sce w kategorii klas V – VI, zaskaku-
jąc komisję konkursową swoją orygi-
nalnością i pomysłowością, prezen-
tując książkę w formie radiowych fe-
lietonów pt.: „Radio na Maksa – mó-
wię, co widzę”. 

Przegląd teatrzyków 
dziecięcych

Już po raz XIV odbył się w Bodzy-
niewie Przegląd Teatrzyków Dziecię-
cych pt. „Parada Bajek” pod patro-
natem burmistrza Śremu Adama Le-
wandowskiego. W poniedziałek 12 
czerwca na scenie zaprezentowało 
się 5 zespołów teatralnych ze szkół 
podstawowych naszej gminy. Wśród 
nich znalazły się dzieci z Szóstki, któ-
re wystąpiły w spektaklu pt. „Rzepka”. 
Wspaniała zabawa trwała ponad dwie 
godziny i zakończyła się wręczeniem 
dyplomów wszystkim uczestnikom 
Przeglądu. 

Agata Kociucka 

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Braci Barskich w Śremie

Szkoła Podstawowa nr 4 im. M. Konopnickiej w Śremie
27 RAJD 

IM. MARII KONOPNICKIEJ
1 czerwca 2017 roku w naszej 

szkole odbył się 27 Rajd im. Marii Ko-
nopnickiej. Wiele działo się tego dnia. 
Przed wyruszeniem na trasę rajdu, 
każda klasa dostała zadania do wy-
konania. Każdy uczestnik otrzymał 
pamiątkową plakietkę oraz długopis 
z tauchpadem, a po powrocie smacz-
ny poczęstunek. O godzinie 11.00 
zebraliśmy się na boisku szkolnym. 
Tam wspólnie odczytaliśmy rozwią-
zania zagadek oraz ustawiliśmy się 
na 6 metrowych literach tworzących 
napis „SP 4 CZYTA”, w ramach Ogól-
nopolskiej Akcji Czytelniczej „Jak nie 
czytam, jak czytam”. Z drugiego pię-
tra fotograf zrobił nam zdjęcie, a każ-
dy uczeń trzymał w rękach koloro-
wą kartkę. Na zakończenie wszyscy 

odtańczyliśmy „Zumbę”. Taniec pro-
wadziły uczennice klasy VI c Jago-
da i Lidka. To była wspaniała zaba-
wa zakończona wspólnym hasłem „ 
My lubimy nasze rajdy, bo nam dają 
dużo frajdy”.

SZKOLNY TURNIEJ 
„DWA OGNIE”

W czwartek, 8 czerwca, na terenie 
naszej szkoły odbył się turniej trze-
cioklasistów w „Dwa ognie”. Organi-
zatorką zawodów była pani Agniesz-
ka Gruchalska. W pierwszej kolejno-
ści rozgrywały się mecze eliminacyj-
ne, z których wyłonione zostały dru-
żyny do rozgrywek fi nałowych. Wpływ 
na punktację miała też konkurencja 
specjalna, w której wychowawczynie 
musiały trafi ć do kosza - na szczęście 
nikt nie zawiódł!

Ostatecznie zawody wygrała klasa 
III e, II miejsce - III d, III miejsce - III c, 
IV miejsce - III a, a V miejsce - III b. 
Na wszystkie drużyny czekały medale 
i dyplomy oraz gorące brawa.

VIII SZKOLNY PRZEGLĄD 
TEATRZYKÓW 
KLASOWYCH

16 czerwca 2017 r. odbył się w na-
szej szkole VIII Szkolny Przegląd Te-
atrzyków Klasowych. Wzięły w nim 
udział 6 grup teatralnych z klas: IA, 
II C, II D, III A, III B i III C. Uroczyste-
go otwarcia dokonała p. dyr. Agniesz-
ka Kubisiak. Imprezę prowadziła 
Grażyna Kozak. Wszystkie spek-
takle były bardzo ciekawe i pięknie 

przygotowane. Wszystkie dzieci za 
zaangażowanie i duży wkład pra-
cy otrzymały upominki ufundowa-
ne przez Radę Rodziców i Dyrek-
cję Szkoły.

KONKURS WIEDZY 
O WIELKOPOLSCE

Nadia Nowak, Kacper Przebiera-
ła, Miłosz Michałowski i Dominik 
Michałowski zostali laureatami XXI 
Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce. 
Dominik został laureatem w trzeciej 
kolejnej edycji konkursu. Uczniowie 
Szkoły Podstawowej nr 4 w ostatnich 
latach 40 razy awansowali do fi -
nału wojewódzkiego Konkursu 
Wiedzy o Wielkopolsce i zdobyli 
aż 30 tytułów laureata.

ANGIELSKI 
– WAŻNA SPRAWA!

Uczennica klasy II e Julia 
Wrzalik została laureatem Ogól-
nopolskiej Olimpiady z Języka 
Angielskiego OLIMPUSEK. Ser-
decznie gratulujemy i życzymy 
dalszych sukcesów! 

Miłosz Michałowski z klasy IV a 
został laureatem Ogólnopolskiej 
Olimpiady z Języka Angielskiego 
ALBUS. Wyróżnienia otrzymali - Ja-
kub Wiatr z klasy IV b oraz Gabriela 
Kumoch z klasy V a. Serdecznie gra-
tulujemy i życzymy dalszych sukce-
sów! W czerwcu odbył się Dzień Za-
baw z Językiem Angielskim dla kla-
sy I a. Klasa została podzielona na 
dwie grupy. Podczas kilku konkuren-
cji uczniowie mieli wykazać się zna-
jomością języka angielskiego oraz 
dobrą sprawnością fi zyczną. Rywali-
zacja była zacięta, wszyscy dzielnie 
walczyli, jednak lepszą okazała się 
grupa II. Wszyscy świetnie się bawi-
li, a na koniec, każde z dzieci otrzy-
mało drobny upominek. 

CIEKAWE SPOTKANIE
W tym roku szkolnym uczniowie 

klasy IV c i VI b, wraz z wychowaw-
czyniami uczestniczy-
li w lekcjach wycho-
wawczych, na których 
żołnierze z 6 batalio-
nu jednostki chemicz-
nej w Śremie oraz 
pracownicy Aresztu 
Śledczego w Śremie, 
zaprezentowali na 
czym polega ich pra-
ca i z jakimi zadania-
mi spotykają się na 
co dzień.

SIERPIEŃ 
W „SŁONECZNEJ GROMADZIE”
Przedszkole nr 2 „Słoneczna Gromada” w 

Śremie przygotowało na sierpień wiele zabaw 
i atrakcji różniących się od zajęć w ciągu roku 
szkolnego.

Pierwszy tydzień sierpnia będzie przebie-
gał pod hasłem „Kolorowe improwizacje – 
letnie warsztaty artystyczne”. Dzieci wyko-
nywać będą prace plastyczne, przestrzenne, 
w różnych formatach ciekawymi technikami i z 
wykorzystaniem różnorodnych narzędzi i mate-
riałów plastycznych. Jeśli tylko pogoda pozwoli 
zorganizujemy plener malarski w naszym ogro-
dzie przedszkolnym. 

W drugim tygodniu tematem przewodnim 
będą bajki, baśnie, opowiadania , czyli „Wa-
kacyjne bajeczki z przedszkolnej półeczki”. 
Planujemy wykorzystać zasoby naszej bibliote-
ki i ulubione książki dzieci. Wykorzystamy tabli-
cę interaktywną nie tylko do obejrzenia wybra-
nych bajek, ale przede wszystkim do zagadek 

z tzw. „okienkiem”, fragmentu muzyki lub kadru 
z fi lmu. Wiele pomysłów i łamigłówek z bajkami 
przyniesie nam portal „SuperKid” , którego je-
steśmy abonamentami przy wykorzystaniu tabli-
cy interaktywnej. Planujemy również teatrzyki, 
w tym kukiełkowe, pantomimę, zabawy z mu-
zyką z wykorzystaniem instrumentów perkusyj-
nych i strojów z „Wędrującej szafy”.

W następnych dniach zabawimy się w 
„Małych detektywów ”, a więc nasz duży 
ogród przedszkolny posłuży jako teren badań 
np. mieszkańców trawy, piasku, drzewa. Ponad-
to zorganizujemy „ścieżkę zadań”, która wyma-
gać będzie wykonania lub rozwiązania różno-
rodnych działań. Zostaną wykorzystane lupy i 
inne drobne narzędzia „detektywistyczne”. Dla 
młodszych dzieci ciekawym badaniem będą z 
pewnością ukryte na tą okazję „wykopaliska 
archeologiczne”.

W ostatnim tygodniu sierpnia tematem 
przewodnim będzie „O zdrowie dbamy , więc 
sport uprawiamy”. Zorganizujemy zawody 
sportowe na naszym stadionie sportowym. 
Urządzimy tor przeszkód z tunelami przeno-
śnymi, piankowymi kształtkami i innymi atrak-
cjami. Planujemy przypomnieć zabawy tereno-
we, a więc zabawy z gumą, z linką, „w klasy”, 
„w chowanego”, co będzie okazją do wymiany 
doświadczeń i wspomnień z rodzicami. Każ-
de dziecko będzie miało zapewnioną nieogra-
niczoną ilość wody, świeże owoce i warzywa 
w ramach stawki dziennej oraz ilość posiłków 
zgodnie z deklaracją rodziców. 

Mamy nadzieję, że nasze propozycje spodo-
bają się dzieciom i będą dla nich miłym przeży-
ciem w wakacyjnym czasie. 

I miejsce w XXI Letniej 
Spartakiadzie Przedszkolaków

RAZ, DWA, TRZY… PRZEDSZKOLAKU 
ĆWICZ I TY! pod takim hasłem w Przedszkolu 
„SŁONECZNA GROMADA”, w środę 7 czerw-
ca 2017r. odbyła się XXI LETNIA SPARTA-
KIADA PRZEDSZKOLAKÓW pod patronatem 
Burmistrza Śremu oraz Wielkopolskiego Kura-
tora Oświaty.

Swoje umiejętności sportowe miały okazję 
sprawdzić dzieci z naszego przedszkola oraz 
innych zaproszonych placówek oświatowych. 
Głównym celem tej imprezy było rozwijanie 
sprawności fi zycznej dzieci , zachęcanie do 
aktywnego spędzania wolnego czasu oraz in-
tegracja przedszkolaków.

Przedszkolaki brały udział w 4 konkuren-
cjach, podczas których mogły sprawdzić swo-
je umiejętności sportowe. Wśród konkurencji 
był m.in. wyścig z piłką, znacznikowy wyścig, 
wahadłowa sztafeta oraz pokonywanie toru 
przeszkód .Spartakiada przebiegała w przyja-
znej atmosferze, zgodnie z zasadami fair-play 
, towarzyszył jej uśmiech i pozytywne emocje. 

Rywalizacja była wyrów-
nana. Długo oczekiwanym 
momentem było oczywiście ogłoszenie wyni-
ków oraz wręczenie pamiątkowych dyplomów , 
medali i upominków ufundowanych przez Urząd 
Miejski w Śremie oraz Przedszkole nr 2. Dru-
żyna Przedszkola nr 2 „Słoneczna Gromada” 
zdobyła I miejsce w XXI Letniej Spartakiadzie 
Przedszkolaków. W zawodach udział brało 16 
przedszkoli z przedszkoli i oddziałów przed-
szkolnych gminy Śrem. Gratulujemy zwycięz-
com, dziękujemy wszystkim za wspaniałą at-
mosferę, zapraszamy za rok. 

POŻEGNANIE PRZEDSZKOLA
Piękną uroczystością - wierszami, piosenka-

mi, wesołą zabawą, nasze przedszkolaki z gr. 
„Puchatki” i „Pszczółki” żegnały przedszkole.

„Kart w kalendarzu było nie mało.
Codziennie jedną zdejmował czas.

I cóż powiecie? Ot, przeleciało.
Rok szkolny minął tak szybko nam.”

Cztery lata minęły rzeczywiście niezwykle 
szybko. Na początku nieśmiałe, często niepo-
radnie, często ze łzami rozpoczynały dzień w 
przedszkolu, ale w następnych latach było już 
coraz lepiej, nowe umiejętności i sukcesy. Na-
sze przedszkolaki bogatsze o wiedzę, nowe do-
świadczenia i umiejętności z ciekawością będą 
odkrywać świat podczas letnich, wakacyjnych 
wypraw. Życzymy, by zbliżające się wakacje 
były czasem zasłużonego i bezpiecznego wy-
poczynku. Pragniemy pogratulować dzieciom 
osiągniętych sukcesów i serdecznie podzięko-
wać rodzicom za zaangażowanie i serce wło-
żone we współpracę z przedszkolem.

PRZEDSZKOLE NR 2 „SŁONECZNA GROMADA” W ŚREMIE

 LAUREACI WOJEWÓDZKIEGO 
KONKURSU WIEDZY 

O POWSTANIU WIELKOPOLSKIM
11 marca 2017 odbyły się eliminacje woje-

wódzkie Konkursu Wiedzy o Powstaniu Wiel-
kopolskim. Naszą szkołę reprezentowali: Michał 
Kujawa z klasy III a, Szymon Niemier z klasy III 
c oraz Łukasz Burliga z klasy II a. Wszyscy trzej 
odnieśli wielki sukces. Michał, Szymon i Łukasz 
uzyskali TYTUŁ LAUREATA! Ponieważ uroczy-
stość wręczenia nagród miała miejsce 10 maja 
2017 w „Bramie Poznania”, laureaci mogli rów-
nież poznać to piękne, nowoczesne muzeum. 
Serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia 
za rok! Kolejna, już ostatnia edycja tego kon-
kursu, odbędzie się w setną rocznicę wybuchu 
Powstania Wielkopolskiego

„MIŁOŚĆ DO TRZECH 
POMARAŃCZY”  

W ITEATRZE TV DLA SZKÓŁ
23 maja uczniowie klas 1c, 1e, 2d oraz 3f  

obejrzeli na żywo z Katowic spektakl   Śląskiego 
Teatru Lalki i Aktora Ateneum zatytułowany „Mi-
łość do trzech pomarańczy”. Przed transmisją 
wysłuchali wprowadzenia reżysera spektaklu, 
które pozwoliło im lepiej zrozumieć konwencję 
komedii dell’arte i dowiedzieć się nieco więcej 
o tej rzadko spotykanej formule, która od koń-
ca XVI do XVIII wieku była tak bardzo popular-
na w Europie.

DZIEŃ BEZPIECZEŃSTWA 
CYFROWEGO

15 maja 2017 roku w naszej szkole odbył 
się Dzień Bezpieczeństwa Cyfrowego, pod-
czas którego spotkanie oraz  warsztaty dla mło-
dzieży i nauczycieli przeprowadziła edukator 
projektu Pani Elżbieta Wawrzyniak. Pani edu-
kator spotkała się z uczniami klas IB, ID, IF i 

omówiła podstawowe problemy dotyczące cy-
berbezpieczeństwa. Potem odbyły się warsz-
taty w klasach IIF, IF i  IID. Poruszano proble-
my dotyczące bezpieczeństwa w Internecie. Na 
koniec odbyło się spotkanie z  nauczycielami, 
poświęcone cyberzagrożeniom występującym 
wśród uczniów.

WYKŁAD NA WYDZIALE 
NEOFILOLOGII W POZNANIU

Dnia 29 maja uczniowie klasy 1a z innowacją 
pedagogiczną z języka angielskiego i niemiec-
kiego wzięli udział w wykładzie w Instytucie Filo-
logii Germańskiej Uniwersytetu im. Adama Mic-
kiewicza w Poznaniu. Prelekcję „Czy wymowa 
niemiecka jest trudna?” wygłosił doktor Miłosz 
Woźniak. Gimnazjaliści  zdobyli wiedzę teore-
tyczną, która z pewnością okaże się przydatna 
nie tylko na lekcji języka obcego, ale również 
ojczystego. Przekonali się także, że wymowa w 
języku obcym nie jest trudna, a zależy od ćwi-
czeń i obcowania z żywym językiem.

ZWYCIĘSTWO W KONKURSIE 
„MISTRZ FRAZEOLOGII 

POLSKIEJ”!
31 maja w Zespole Szkół Katolickich im. św. 

Jana Pawła II odbył się konkurs dla gimna-
zjów powiatu śremskiego „Mistrz Frazeologii 

Polskiej” - „Czy to możliwe, aby biały kruk wy-
świadczył czarnej owcy niedźwiedzią przy-
sługę?” Naszą szkołę reprezentował zespół  
dziewcząt z klas pierwszych: Alicja Drzewiecka 
i Andrea Fischer z Ia oaz Joanna Kołutkiewicz 
z Ib., który zajął pierwsze miejsce. Gratulujemy 
Andrei, Alicji i Asi! Życzymy dalszych sukcesów!

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS 
RECYTACJI POEZJI I PROZY 

„DZIEŁA NOBLISTÓW”
9 czerwca po raz siódmy w naszej szkole od-

był się Międzyszkolny Konkurs Recytacji Poezji 
i Prozy „Dzieła Noblistów”. Uczestnicy prezen-
towali jeden utwór poetycki oraz fragment pro-
zy noblistów. Konkurs wygrała Agnieszka Ję-
drzejczak z ZSPiG w Nochowie, która oczaro-
wała wszystkich recytując wiersz „Dusza” Wi-
sławy Szymborskiej oraz fragment „Chłopów” 
Władysława Stanisława Reymonta. Drugie miej-
sce przyznano Agacie Bartkowiak z ZSPiG w 
Zbrudzewie i Julii Ogrodowskiej z ZSPiG w No-
chowie. Trzecie miejsce zajęły Dominika Sieja-
kowska z ZSPiG w Nochowie i Laura Jasiczak 
z klasy 1a naszej szkoły. Ponadto wyróżnieni 
zostali: Tomasz Przybylski i Sara Lewandow-
ska z ZSPiG w Nochowie oraz Zuzanna Gry-
gier z klasy 1d naszego gimnazjum. Wszystkim 
uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie 
i gratulujemy!

ALICJA DRZEWIECKA 
LAUREATKĄ OGÓLNOPOLSKIEGO 

DYKTANDA SZKOLNEGO!
W tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Dyk-

tanda Szkolnego wzięło udział 433 gimnazja-
listów. Uczennica naszej szkoły- Alicja Drze-
wiecka z klasy Ia zdobyła 136 punktów na 138 
możliwych do uzyskania i zajęła III miejsce!  Za 
tak doskonały wynik otrzyma Dyplom Laureata 
Ogólnopolskiego Dyktanda Szkolnego i nagro-
dę książkową. 

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS 
WIEDZY O FRANCJI

Dnia 7 czerwca 2017r. w Katolickim Cen-
trum Edukacji i Kultury w Śremie odbył się Mię-
dzyszkolny Konkurs Wiedzy o Francji - „Bonjo-
ur la France”. Wzięło w nim udział 31 uczniów 
z trzech gimnazjów: Dwujęzycznego, Katolic-
kiego oraz Gimnazjum nr 1. Młodzież wykazała 
się ogromną wiedzą na temat Francji, jej kultu-
ry, historii i geografi i. Duży sukces odnieśli nasi 
uczniowie, którzy w liczbie 8 osób reprezento-
wali szkołę. Drugie miejsce - tracąc zaledwie 
pół punktu do zdobywczyni pierwszego miej-
sca - zajęła Jagoda Duda z klasy IE, wyróżnie-
nie natomiast trafi ło do Marty Wojny z klasy IIF 
oraz Martyny Grabiec z klasy IE. Gratulujemy 
wszystkim uczestnikom i życzymy dalszej mo-
tywacji do nauki języka francuskiego i pozna-
wania kultury Francji.

Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów w Śremie
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DZIEŃ DZIECKA
W Dzień Dziecka już od samego rana dzieci 

zaprezentowały się w przygotowanych strojach, 
a później zaproponowały ulubione zabawy. Na-
stępnie przyszły do nas panie z Klubu Senio-
ra, które czytały bajki. Potem dzieci zaśpiewa-
ły ulubione piosenki, a następnie zaprosiliśmy 
naszych gości na wspólny słodki poczęstunek. 
Wyszliśmy też do ogródka, a tam czekał na 
nas tor przeszkód i zabawy sportowe, tańce w 
rytm znanych przebojów. Następnie wróciliśmy 
na chwilę do swoich sal, by odebrać upomin-
ki przygotowane dla dzieci, po czym obejrzeli-
śmy fi lm o Franklinie. Po obiedzie starsze gru-
py zostały zaproszone przez właścicieli sklepu 
jubilerskiego na malowanie twarzy i balonikowe 
fantazje. Po powrocie pozostało trochę czasu 
na swobodną zabawę. Było super!

Laura laureatką powiatowego 
konkursu plastycznego

Biblioteka Publiczna w Śremie z okazji 110 
rocznicy urodzin i 15 rocznicy śmierci Astrid 
Lindgren zaprosiła przedszkolaków i uczniów 
szkół podstawowych do udziału w powiato-
wym konkursie plastycznym „W świecie ksią-
żek Astrid Lindgren”. Na konkurs wpłynęły 264 
prace.

Z grupy ”Wiewiórki” na konkurs przekazali-
śmy pięć prac, które dzieci wykonały pod opie-
ką pani Lidki. Laura, Estera, Julia i Wiktoria wy-
konały ilustracje do opowiadania „Lotta z ulicy 
Awanturników”, a Wiktor do opowiadania „Fizia 
Pończoszanka”. (Obejrzeć je można we wpisie 
z 12 maja). Nasza Laura zdobyła I nagrodę w 
kategorii 6-latków!

B A R D Z O  S E R D E C Z N I E  J E J 
GRATULUJEMY!!!

WYCIECZKA DO KLUCZEWA

Wycieczka do Starej Chaty u Kowola w Klu-
czewie, która odbyła się dnia 6 czerwca, przy-
niosła dzieciom z grupy „Biedronki” i „Jeżyki” 
wiele wrażeń, emocji i szczęścia. Dzieciaki po-
znały wuja Krzysia, który opowiedział jak bawił 
się w dzieciństwie, jakie miał zabawki, co ro-
bili jego rodzice. Niesamowite wrażenie zro-
biły na dzieciach zwierzęta, których mogli do-
tknąć, przytulić, pobawić się z nimi. Zobaczy-
liśmy co znajduje się w kuźni kowala i jak po-
wstaje podkowa. Słodki poczęstunek w postaci 
własnoręcznie zrobionych rogalików i kiełbaski 
z ogniska smakowały wyśmienicie. Był też czas 
na zabawę na placu zabaw i przejażdżkę trak-
torem. Pogoda nam dopisała, więc wycieczkę 
uznajemy za udaną.

LETNIA SPARTAKIADA
Dnia 7 czerwca dzieci z grupy „Biedronki” 

reprezentowały nasze przedszkole na Letniej 
Spartakiadzie organizowanej przez przedszko-
le „Słoneczna Gromada”. W konkurencjach 
sportowych brali udział: Kacper, Zosia R., Sta-
siu, Oliwia, Olek, Michalina, Maksiu, Marcelina, 
Tymon G. i Zosia Sz. Dzieci z wielkim zapałem 
wykonywały zadania sportowe. Wielką radość 

sprawiły dzieciom medale i upominki, które 
otrzymały za piękną sportową postawę. 

FESTYN RODZINNY
W piątek 9 czerwca br. w godzinach od 15.00 

do 18.00 na terenie ogrodu przedszkolnego 
Małych Przyrodników, odbył się coroczny Fe-
styn Rodzinny. Wśród wielu atrakcji kulinarnych 
była dmuchana zjeżdżalnia, a także propozy-
cje kierowane dla przedszkolaków: malowanie 
twarzy, malowanie włosów, trampolina, koło for-
tuny. Nowością było samodzielne szycie kolo-
rowych truskaweczek, prowadzone przez Pra-
cownię Rękodzieła Martynki.pl. Wszystkie gru-
py przedszkolne zaprezentowały przygotowany 
występ artystyczny: tańce i piosenki.

Czerwcowy festyn był wspaniałą okazją, aby 
publicznie i z najbliższymi, czyli dziećmi, rodzi-
cami, opiekunami, dziadkami, podziękować 
Pani Dyrektor Renacie Zawadzkiej, która z no-
wym rokiem szkolnym odchodzi na emeryturę, 
za poświęcenie i zaangażowanie oraz wiele lat 
spędzonych w przedszkolu.

Przewodnicząca Rady Rodziców wygłosiła 
słowa podziękowania, a dzieci wyrecytowały 
wierszyki. Wszystkie przedszkolaki zaśpiewały 

specjalnie przygoto-
waną na tę okazję 
piosenkę: „Pani Reniu ukochana, co bez Cie-
bie zrobię ja. Może jednak tu zostaniesz jesz-
cze rok lub dwa...” 

Czerwcowy Festyn Rodzinny U Małych Przy-
rodników wplótł się na stałe w kalendarz im-
prez osiedla Jeziorany. Wśród uczestników fe-
stynu było również wiele osób nie związanych 
bezpośrednio z przedszkolem, jednak atmos-
fera i wesoła zabawa panująca u nas przycią-
ga wszystkich... 

POŻEGNANIE PRZEDSZKOLA
 13 czerwca odbyło się ,,Pożegnanie przed-

szkola ‘’ przez grupę Pszczółek. Impreza in-
tegracyjna z udziałem rodziców i rodzeństwa, 
dzięki uprzejmości pana leśniczego, miała 
miejsce na terenie leśniczówki w Łęknie. Były 
krótkie występy artystyczne, słowa podzięko-
wania dla pań, dla rodziców i dzieci. Wspól-
ne konkurencje sportowe, tańce integracyjne, 
ognisko, słodki poczęstunek i wesołe zabawy. 
Jeszcze raz dziękujemy wszystkim rodzicom 
za współpracę.

ALARM PRZECIWPOŻAROWY
 19 czerwca w naszym przedszkolu miał miej-

sce próbny alarm przeciwpożarowy. Ewakuacja 
dzieci i pracowników odbyła się bardzo spraw-
nie. Pan wiceburmistrz Bartosz Żeleźny pogra-
tulował sprawnej akcji i wręczył przedszkolakom 
pamiątkowe upominki w postaci gier, plansz i 
książeczek edukacyjnych. Po ćwiczeniach od-
była się pogadanka z pracownikami Straży Miej-
skiej i Strażakami. Następnie dzieci miały oka-
zję zwiedzać wóz strażacki i dokładnie przyj-
rzeć się wyposażeniu. To było bardzo ciekawe 
doświadczenie.

PRZEDSZKOLA    PRZEDSZKOLA

SENIORKI CZYTAJĄ DZIECIOM
31 maja nasze przedszkole odwiedziły Panie 

z Klubu Seniora przy Towarzystwie im. Św. Bra-
ta Alberta „Nadzieja”. Dzieci z grupy „Modraki” 
gościły Panią, która przeczytała przedszkola-
kom piękne wiersze Doroty Gellner, a z okazji 
zbliżającego się Dnia Dziecka złożyła „Modra-
kom” serdeczne życzenia. Przedszkolaki zapro-
siły sympatycznego gościa do wspólnej zaba-
wy przy muzyce. Bardzo dziękujemy za miłe i 
cieple spotkanie.

WYCIECZKA NA ŁĄKĘ
Korzystając ze słonecznej pogody w pią-

tek 19 maja przedszkolaki wybrały się na wy-
cieczkę na łąkę. Dzieci ciekawe otaczającego 
je świata chętnie brały udział w poszukiwaniu 
roślin i zwierząt żyjących na łące. To była bar-
dzo ciekawa lekcja przyrody dla małych podróż-
ników. Na zakończenie wyprawy przedszkolaki 
nie mogły oprzeć się pokusie krótkiej zabawy 
na placu zabaw.

PIŻAMOWY ZAWRÓT GŁOWY
Śniadanie „w łóżku”, lot poduszkowcem, po-

duszkowa gimnastyka oraz specjalny pokaz 
mody to tylko niektóre atrakcje, jakie czekały na 
przedszkolaków z grupy „Maki” w Dzień Dziec-
ka - ofi cjalnie nazwanym „Piżamowym zawro-
tem głowy”. Wszystkie dzieci śniły i marzyły, a 
marzenia się spełniały np. te o bańkach deli-
katnych jak sny, słodkich gofrach z chmurkową 
bita śmietaną i owocami, czy piżamowe harce 
na dworze. Święto pełne radości, śmiechów, 

zabawy i upominków oczywiście – każde dziec-
ko otrzymało ulubione baloniki oraz opaski nie-
zgubki – prezent od Burmistrza Śremu pana 
Adama Lewandowskiego, za które jeszcze raz 
serdecznie dziękujemy 

Przedszkolaki z Wędrowniczka 
spacerują po uliczkach 

i tak piękny Śrem poznają 
urok miasta podziwiają

W piękną, słoneczną środę 14 czerwca dzie-
ci udały się na pieszy rajd pod hasłem” Spacer-
kiem po Śremie”, który miał na celu lepsze po-
znanie przez dzieci zabytków i historii nasze-
go miasta.

Pierwszym przystankiem w naszej wędrów-
ce była wieża ciśnień, która najbardziej kojarzy 
nam się z naszym miastem.

Do zwiedzania kolejnych ważnych miejsc 
w naszej miejscowości, dzieci zaproszą swo-
ich rodziców. Podczas rajdu swoją obecno-
ścią zaszczycili nas pan Bartosz Żeleźny- vice 

burmistrz naszego miasta oraz pani Barbara 
Jabłońska - naczelnik Pionu Edukacji i Usług 
Społecznych. Dzieci przygotowały quiz z wie-
dzy o Śremie, z którym zaproszeni goście świet-
nie sobie poradzili. Wspólne zabawy oraz pik-
nik na kocach umiliły nasz rajd, który na długo 
zostanie w naszej pamięci.

Kino domowe dla najmłodszych 
- przygody Misia Uszatka

Niespodziankę z okazji Dnia Dziecka zrobiły 
dzieciom z grupy „Słoneczniki” pani Jolanta 

(mama Helenki) i pani Elwira (mama Antka) 
przygotowując dla dzieci kino domowe, kolo-
rowe bilety i karty pracy   oraz poczęstunek w 
trakcie trwania fi lmu. Dzieci były zaskoczone i 
bardzo zadowolone, że w warunkach przed-
szkolnych mogły obejrzeć przygody ulubione-
go bohatera. Bardzo dziękujemy. 

XXI LETNIA SPARTAKIADA 
7 czerwca dzieci z grupy „Bratki’’ i „Tulipa-

ny’’ wzięły udział w XXI Letniej Spartakiadzie 
Przedszkolaków na stadionie sportowym w 
Przedszkolu Nr 2 „Słoneczna Gromada”. Dru-
żyny przemaszerowały wokół stadionu, złożyły 
sportowe przyrzeczenie, a następnie wesoło i 
radośnie pokonywały sportowe zadania. Dzieci 
rywalizowały w czterech konkurencjach spraw-
nościowych, w których liczył się czas wykona-
nia zadań. Wyścigi organizował Śremski Sport. 
Patronat nad Spartakiadą przedszkolaków ob-
jął burmistrz Śremu. 

Przedszkolaki z „Janka Wędrowniczka” sta-
nęły na podium i zajęły III miejsce, otrzymały 

puchar, medale, dyplom oraz nagrody ufundo-
wane przez Burmistrza Śremu.

„NA STRAGANIE” 

W maju dzieci z grupy „Tulipany” przypomnia-
ły sobie treść wiersza J. Brzechwy pt. „Na stra-
ganie”. Następnie włączyły się do rozmowy na 
temat zdrowego odżywiania. Kolejnym etapem 
było stworzenie ilustracji do wysłuchanego wier-
sza, wykorzystując do tego różnorodne mate-
riały. Na podsumowanie zdobytej wiedzy przed-
szkolacy zrobili surówkę marchewkowo-jabłko-
wą, którą z ogromnym apetytem zjedli. Podczas 
zajęcia rozwijano zainteresowania czytelnicze, 
kompetencje językowe, sprawność manualną, 
małą motorykę, a także zachęcano do codzien-
nego spożywania warzyw i owoców.

Fundacja Aviva 
- To dla mnie ważne

Serdecznie dziękujemy wszystkim za odda-
nie głosów na nasz projekt „Multimedialny świat 
w Wędrowniczku wita Was”.

Marta Adamczak  

PRZEDSZKOLE NR 5 „MALI PRZYRODNICY”

PRZEDSZKOLE NR 7 im. „JANKA WĘDROWNICZKA” W ŚREMIE PRZEDSZKOLE „POD WIERZBAMI”
Roztańczone przedszkolaki

We wtorek 16 maja dziesięcioro 
dzieci z naszej grupy Żabki repre-
zentowało przedszkole w przeglądzie 
tańca „Roztańczone przedszkolaki”. 
Dzieci w kolorowych strojach pięknie 
zaprezentowały swoje umiejętności 
taneczne na scenie. Po zakończeniu 
wszystkie przedszkola otrzymały dy-
plomy, puchary i nagrody.

DZIEŃ DZIECKA

Z okazji Dnia Dziecka wszystkie 
przedszkolaki wyjechały na wyciecz-
kę do Cinema City Poznań Kinepolis 
aby obejrzeć hit kinowy ostatnich dni 

„Smerfy- poszukiwacze zaginionej 
wioski”. Seans dostarczył dzieciom 
mnóstwo emocji, a cała wycieczka 
była bardzo udana. 

PIĘKNA I BESTIA
We wtorek (30 maja) dzieci z grup 

Motylki i Słoneczka miały okazję za-
siąść na widowni w sali widowisko-
wej szkoły katolickiej i zobaczyć 
spektakl PIĘKNA I BESTIA z reper-
tuaru Narodowego Teatru Edukacji 
z Wrocławia. 

PIKNIK RODZINNY
W środę (31 maja) odbył się w 

przedszkolu długo wyczekiwany PIK-
NIK RODZINNY, na który przybyły 
przedszkolaki wraz ze swoimi rodzi-
cami, a nawet całymi rodzinami. Im-
prezę uświetniły występy przedszko-
laków, które miały okazję zaprezen-
tować najbliższym swoje artystyczne 
i językowe umiejętności i zdolności. 
Nie zabrakło wesołych zabaw przy 

muzyce. Dzieci i rodzice mogli spró-
bować swoich sił w pokazie Zumby. W 
ogrodzie przedszkolnym zostały zor-
ganizowane strefy dla najmłodszych 
i dla dorosłych.

Dzieci miały możliwość podziwiać 
wozy strażackie, pobawić się na torze 
przeszkód, wymalować sobie buzię, 
a także zdobyć kwiatka bądź zwie-
rzątko ze skręcanych baloników. Dla 
rodziców zorganizowane zostało sto-
isko medyczne i kosmetyczne. Nie 
zabrakło także smakołyków.  

Dużym zainteresowaniem cieszyła 
się loteria fantowa, gdzie można było 
zdobyć ciekawe nagrody. Pogoda i 
humory dopisały, zatem Piknik Ro-
dzinny „Pod wierzbami” był bardzo 
udany. Dziękujemy uczestnikom za 
świetną zabawę i sponsorom za po-
moc w organizacji imprezy.

S.O.S DLA ZIEMI 
W środę 17 maja dzieci z gru-

py Kotki wystąpiły dla swoich rodzi-
ców w przedstawieniu o tematyce 

proekologicznej pt., „S.O.S. dla Zie-
mi”. Mali aktorzy wcielili się w rolę 
Planety Ziemi, Słońca, Księżyca, 
Gwiazd, Doktora oraz Leśnych Skrza-
tów. Przedstawienie miało na celu 
uświadomienie naszym najmłod-
szym dlaczego warto dbać o środo-
wisko, jakie korzyści z tego wynika-
ją oraz na czym polega segregowa-
nie śmieci.

Następnego dnia przedszkolaki wy-
stąpiły dla publiczności przedszkol-
nej, a opowiedziana przez nie histo-
ria Planety Ziemi bardzo się dzie-
ciom podobała. Koledzy i koleżan-
ki z przedszkola nagrodziły małych 
aktorów gromkimi brawami, a Pani 
Dyrektor słowami uznania i słodkim 
co nieco.

W GOSPODARSTWIE 
W BODZYNIEWIE 

Na zaproszenie pani Pauliny Bart-
kowiak, w piątek 19 maja dzieci z gru-
py Motylki wybrały się na wycieczkę 
do Bodzyniewa. Przedszkolaki miały 

okazję go-
ścić w go-
spodarstwie dziadków Lenki- kole-
żanki z grupy.

Z zaciekawieniem zwiedzaliśmy 
pomieszczenia gospodarcze, w któ-
rych dziadek Lenki hoduje zwierzęta. 
Oglądaliśmy także maszyny rolnicze i 
wysłuchaliśmy ciekawostek na temat 
pracy w gospodarstwie wiejskim. Od-
wiedziliśmy też plac zabaw w szkole. 
Lenka zaprosiła nas także do swoje-
go nowego domu, w którym niedaw-
no zamieszkała. Pogoda nam bar-
dzo dopisała, więc nie obyło się bez 
pikniku ze smakołykami i kiełbaska-
mi z grilla.

Bardzo dziękujemy za zaproszenie 
i za gościnę. 

ŚREM – MOJE MIASTO
Realizując temat kompleksowy 

Śrem-moje miasto, poznajemy cha-
rakterystyczne miejsca i budow-
le naszej miejscowości: park, jezio-
ro, rzeka Warta, rynek i ratusz, wie-
ża ciśnień.

W środę (17 maja) korzystając z 
pięknej, słonecznej pogody dzieci z 
grupy Motylki wybrały się na spacer 
na plażę miejską nad naszym jezio-
rem. Miło było poczuć klimat zbliża-
jących się wakacji i beztrosko poba-
wić się na plaży.

FESTYN RODZINNY 

Podczas Festynu Rodzinnego, któ-
ry odbył się w naszym przedszkolu 
integrowali się rodzice, dziadkowie, 
dzieci, pracownicy przedszkola oraz 
zaproszeni goście. Uczestnicy festy-
nu mogli skorzystać z urozmaicone-
go programu i wielu atrakcji, m.in. ma-
lowania twarzy, loterii fantowej, kąci-
ka plastycznego, konkurencji sporto-
wych, zjeżdżalni dmuchanej. Ponadto 
wszyscy mogli skorzystać z punktów 
gastronomicznych, które oferowały 
smakołyki: kiełbaski z grilla, zimne na-
poje, przepyszne ciasta podarowane 
przez rodziców. 

Tegoroczny Festyn Rodzinny za-
kończył się w późnych godzinach po-
południowych. Jego sukces i świetną 
zabawę zawdzięczamy nie tylko za-
angażowaniu nauczycieli, personelu i 
wychowanków naszego przedszkola, 
ale przede wszystkim rodzicom, któ-
rzy pomagali w jego przygotowaniu. 
Dziękujemy wszystkim za trud i sta-
rania, wierząc, że za rok równie do-
skonale będziemy się bawić.

DZIEŃ DZIECKA 
W JARZĘBINCE

Dzień 1 czerwca był dniem na-
prawdę wyjątkowym. Od samego 
rana trwała radosna atmosfera, wy-
pełniona muzyką, zabawą i licznymi 
niespodziankami. 

W tym uroczystym dniu odwiedziły 
nasze dzieci panie z Klubu Seniora, 
które czytały dzieciom bajki. Na pla-
cu zabaw odbyły się takie zabawy jak 
tańce, konkurencje sportowe, zaba-
wy chustą animacyjną, soliści mogli 
zaprezentować swój talent wokalny. 
Były też upominki dla każdego dziec-
ka i pyszne lody.

Pożegnanie starszaków 
W dniach 19 i 20 czerwca odbyło 

się uroczyste pożegnanie starszaków 
przez młodszych kolegów. Na uro-
czystość pożegnalną z przedszko-
lem zostali zaproszeni wszyscy ro-
dzice najstarszych przedszkolaków. 
Uroczystość rozpoczęła się od hym-
nu państwowego, potem była część 
artystyczna. Wiersze i piosenki opo-
wiadały o pożegnaniu, tęsknocie, ale 
i nowych zadaniach czekających na 
przyszłych uczniów. Pani Dyrektor 

dziękowała dzieciom za przedsta-
wienie i życzyła sukcesów w szko-
le, natomiast rodzicom dziękowa-
ła za szczególne zaangażowanie w 
pracę przedszkola. Przedstawiciel 
Rady Rodziców w imieniu wszyst-
kich rodziców złożył podziękowania 
za opiekę, cierpliwość, serce i ogrom-
ny trud włożony w edukację małych 
podopiecznych. Pożegnania zawsze 
są trudne, ale to pożegnanie zawie-
ra w sobie obietnicę przygody jaką 
jest przecież dorastanie. Dlatego ze 
wzruszeniem w sercach, ale i uśmie-
chem na ustach, życzymy Wam dro-
gie sześciolatki - POWODZENIA W 
SZKOLE! 

Wakacje w Przedszkolu 
Jarzębinka

Wakacje w przedszkolu w ogóle nie 
muszą być nudne. Postaramy się, by 
dzieciom nie zabrakło wrażeń, aktyw-
ności, możliwości rozwoju i empirycz-
nego doświadczania. Chcemy tym 
samym stworzyć smykom okazję do 

intensywnej zabawy.
Każdy tydzień miesiąca będzie do-

tyczył innego tematu i stworzy oka-
zję do innej aktywności. Poniżej za-
mieszczamy harmonogram zaplano-
wanych zajęć.

Zapraszamy wszystkie dzieci na 
zabawy i atrakcje związane z tygo-
dniami tematycznymi.

PIERWSZY TYDZIEŃ 
- Witaminowo- kolorowy 

zawrót głowy
W tym tygodniu będziemy mogli 

smakować różnych owoców i warzyw. 
Pokusimy się o robienie sałatek. Bę-
dziemy też utrwalać kolory. Każdy 
dzień w tym tygodniu będzie u nas 
świętem wybranego koloru. W związ-
ku z tym obowiązywać będzie odpo-
wiedni do dnia kolor ubioru.

Przypomnimy sobie również od-
powiednie nawyki żywieniowe. Do-
powiemy jakie produkty są dla nas 
wartościowe i możemy je spożywać 
w nieograniczonych ilościach, a ja-
kich należy unikać. Ten temat to do-
skonała okazja do rozwijania ekspre-
sji twórczej i sprawności manualnej. 
Odwiedzimy naszą kuchnię.

DRUGI TYDZIEŃ 
- W świecie mody

Ten tydzień będzie obfi tował w mo-
dowe szaleństwo. Porównamy sobie 
również dzisiejszy ubiór do tego w 
jakim chodzili nasi rodzice, a nawet 
cofniemy się do czasów wielkich ba-
lów na zamkach. Będzie to dla nas 
doskonała okazja do wykorzystania 
swojej kreatywności w projektowaniu 
strojów z materiałów dostępnych w 

przedszkolu. Zorganizujemy także 
przedszkolny pokaz mody.

TRZECI TYDZIEŃ 
- Śpiew i muzyka, 
a nuda wnet znika

W tym tygodniu poznamy różne ro-
dzaje muzyki od klasycznej po roz-
rywkową. Będziemy przypominać so-
bie piosenki, które poznaliśmy w cią-
gu całego roku przedszkolnego. Po-
słuchamy też różnych odgłosów natu-
ry dzieląc je na te przyjemne i nieprzy-
jemne dla ucha. Sprawdzimy czy ma-
jąc tylko gazety do dyspozycji stwo-
rzymy orkiestrę. Przypomnimy sobie 
nazwy i brzmienie wybranych instru-
mentów muzycznych. Urządzimy tak-
że dyskotekę oraz koncert muzyki kla-
sycznej w naszym ogrodzie.

CZWARTY TYDZIEŃ 
- W zdrowym ciele 

zdrowy duch
Oprócz rozwoju intelektualnego na-

leży też zadbać o rozwój fi zyczny. My 
to wiemy, dlatego w tym tygodniu na-
sze przedszkole i ogród zamieni się 
w wielki tor przeszkód. Trzeba się bę-
dzie nieźle nagimnastykować: wspi-
nać, przeskakiwać, czołgać, pełzać, a 
wszystko w trosce o kondycję.

Poza tym, dbając o rozwój inteligencji 
emocjonalnej, będziemy się uczyć 
walczyć fair play, wygrywać ale i 
przegrywać.

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH DO 
WSPÓLNEJ ZABAWY.

Opracowała: G. Szalona 

PRZEDSZKOLE NR 3 „JARZĘBINKA” W ŚREMIE

INFORMUJEMY ŻE DYŻUR LETNI W NASZYM PRZEDSZKOLU BĘDZIE W MIESIĄCU SIERPNIU
Życzymy udanych wakacji i do zobaczenia we wrześniu.



CO? GDZIE? KIEDY?24 25CO? GDZIE? KIEDY?  GWARA MUZEUM ŚREMSKIE  

Halo, halo! 
Tutej glapie graidko w brzezinnym gaju,
Puszczumy  blubry z glapiego kraju.
Ady, niech kożdy nastaluje grajkaste,
Bo sie zleciały stwory piyrzaste.
Po piyrwsze - w sprowie,
Co  rano pisko w trowie?
Po drugie – dzie sie
Wknaiło echo w lesie?
Po trzecie - chtó sie
Mo piyrszy płechtać wew rosie?
Po czwarte - skyndy
Poznać, chtó ptok,
A chtó inszy god ?
A po piunte bez dziesiunte
Bedum ćwierkać, świstać, kwilić,
Pitpilitać i pimpilić
Fyrajónco eka:

Śpiwok, świrek, kos, jaskółka,
Kłokot, dziyncioł, gil, gżegżółka,
Szczygieł, pójdźka, glapa, czubatka,
Drozd, sikora i dzierlatka,
Kwaczka, głąska, jemiołuszka,
Dudek, trznadel, pośmieciuszka,
Wywielga, zięba, klekot, szpok
Oraz każdy inszy ptok.

Piyrszy - śpiwok
Zaczuł tak:
„Halo! O, halo lo lo lo lo!
Tu tu tu tu tu tu tu
Graitko, radijo, dijo, ijo, ijo,
Tijo, trijo, tru lu lu lu lu
Pio pio pijo lo lo lo lo lo
Plo plo plo plo plo halo!”

Zaro ćwirek mo pytanie:
„Ady co to za nudlanie?
Musze szpycnąć w mundre fl epy, 
By sie kapnąć, co mu tak dodaje epy.
Ćwir ćwir świrk!
Świr świr ćwirk!

Tu nie tyjotr
Ani cyrk!

Szpycnijcie nań! Napuczuł piórka!
I wydziyra sie jak kurka!
Uskrumni sie i wyfyrni se bez lufcik!
Ćwir ćwir czyrik,
Czyr czyr ćwirik!”

I tak zaczuł ćwirzyć, ćwikać,
Ćwiyrkać, czyrkać, czykczyrikać,
Że oż kłokot gibnuł sie na ogigloku
Zapioł z rachum: „Kukuryku!”

A zazulka na to czeka,
Skrzeczy : „A to cóż za eka?
Kuku-ryku? Kuku-ryku?
Idże lołs,  ty szkudniku!
Bier, se klunkry, siedź w kurniku.

Wszak jo dali byde ino śpiwać kuku.
Ryku – oż do klary sobie skrzecz!
Kuku - równak to jest młoja rzecz!”
Zakukała: kuku! kuku!
Na to dziyncioł: stuku! puku!
Czajka woła: czyjaś ty, czyjaś?
Lotałaś gdzieś? Chlałaś cóś? 
Chłeptałaś, to złaź !
Przepióreczka: chodź tu! Pójdź tu!
Mosz co? dej mi! świgni tu! świgni tu!

I zaruchno wszystkie glapy,
W szczebiot, w świergot, drą swe japy:
„Dej tu! Ćpni tu! Co mosz? Dyć to szaber?
Piórko? Angryst? Zatykotko? Szabel?
Pódź tu, wećpi tu! Ja pół i ty pó!
Klece gniozdko, glajde przyklej, pizgni tu!
Nu szak! Nie dóm ci! To je moje! Czyje?
Do śpiku leże ci wiję, wiję, wiję!
Nie dosz mi? Ty nyrolu? Ady to poruta; poruta!”
I zez nogła  glapy istny wiks zaczeły.
Wiync przyfyrnuły ichniejsze szkieły,
Szumpierzne  glapy do ciupy wzieły.

BEJMY - pieniądze DYNGS - jakaś rzecz, ustrojstwo, 
dzyndzel, pipsztyk, wihajster

Zdjęcia Marka Nowaka
ilustrujące słowa gwarowe

FAFOŁY - osad, męty, 
drobne zanieczyszczenia

PETRONELA - biedronka
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Łe jery! Znowyk łokazja do chichrania.
Lato, laba, nie trza łazić do lani. Nygusy mogum dugo garować wew wyrze. Zieluno  naob-

koło, kwiotki kwitnum, ptoszki śpiwajum. Ady nic innygu nie pozostaje jak „Ptasie radio” 
Tuwima czyli po moimu „Glapio grajkasta” .  Winszuje Wum fi fnych wakacji, by klara cingiym 
świciyła , a Wy labzdykujcie, lachejcie się, lajsnicie se nowe badejki i pluskejcie się wew mo-
rzu abo łaźcie po górach. Nazorgujcie sił na zapas, bo lato mignie rug cug. Mum nadzieje, 
że jesinium zonwyk byde mogla roz po roz coś nagrygolić w Informatorze. 

Wasza c. Janina co mo ździebko szplina 

PTASIE RADIO J.Tuwima
- GLAPIA GRAJKASTA po naszymu wg Janki Kuźnickiej

SZNEKA Z GLANCEM 
- okrągła drożdżówka polana lukrem

TYTKA - torebka papierowa


