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Życzymy wszystkim 
Czytelnikom oraz Osobom 

Współpracującym z redakcją 
zdrowych i spokojnych 

Świąt Bożego Narodzenia. 
Niech będzie to czas 

przepełniony radością i miłością.
Nowy Rok niech przyniesie 
satysfakcję i zadowolenie 

z podjętych wyzwań.
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Towarzystwo Pomocy Potrzebują-
cym im. Św. Brata Alberta „Nadzieja” 
w Śremie od lat wspiera swoją dzia-
łalnością osoby najuboższe w naszej 
gminie, zaopatrując je między inny-
mi w żywność.

W związku z tym, przeprowadza-
my Bożonarodzeniową Zbiórkę Żyw-
ności, która pomoże osobom samot-
nym, chorym i niepełnosprawnym godnie przeżyć święta. Osoby 
chcące wesprzeć najuboższych zachęcamy do wkładania żyw-
ności w specjalnie przygotowane kosze z logo Towarzystwa, któ-
re wystawione będą w okresie od 9.12.16 do 18.12.16 r. w na-
stępujących sklepach na terenie Śremu:

Nazwa sklepu Adres sklepu
1 „Intermarche” ul. Szkolna 15 
2 „Intermarche”  ul. Chełmońskiego 1 
3 „Biedronka” nr 1691 ul. Grottgera 50 
4 „Biedronka” nr 2032 ul. Kilińskiego 30 
5 „Biedronka” nr 2879 ul. Gostyńska 1 
6 „Lidl” ul. Zamenhofa 22 
7 PSS nr 1 ul. 1 Maja 5 
8 PSS nr 2 ul. Chłapowskiego 3 
9 PSS nr 4 ul. Kościuszki 11 
10 PSS nr 6 ul. Paderewskiego 2 
11 PSS nr 9 ul. Kopernika 17 
12 PSS „Jubilat” ul. Chłapowskiego 26 
13 PSS nr 18 ul. Gostyńska 1 
14 PSS nr 20 ul. Paderewskiego 8 a 
15 PSS nr 26 ul. Wojska Polskiego 5 
16 E . Leclerc. ul. Kolejowa 1A 

Dnia 17.11.2016 w klubie 
Relax odbył się konkurs 

intelektualny dla Organizacji 
Pozarządowych ” Nestoriada”- 
Mistrz Intelektu, pomysłodaw-
cą tej imprezy było Towarzy-
stwo Pomocy Potrzebującym 
im. Św. Brata Alberta” Nadzie-
ja” w Śremie, a współorgani-
zatorem Klub Relax. 

Do konkursu zgłosiły się 
cztery Organizacje Pozarzą-
dowe Towarzystwo Śrem-
skich Amazonek, Wielkopol-
ski Związek Inwalidów Na-
rządu Ruchu w Śremie, Koło 
Emerytów i Rencistów działa-
jące przy Międzyzakładowym 
związku Zawodowym Hutni-
ków Odlewni Żeliwa w Śremie 
oraz Klub Seniora „Nadzieja” 
w Śremie. Uczestnicy konkur-
su odpowiadali na pytania z 8 
dziedzin, takich jak 

Zielono mi, Gastronomia i 
dietetyka, Nasza gwara, Lite-
ratura polska, Od przedszkola 
do Sopotu, Twoja mała ojczy-
zna, Sport, to zdrowie, Znasz 
Ty ten kraj. Pytania do konkur-
su ułożyli eksperci, zaprosze-
ni przez Towarzystwo, znaw-
cy danego tematu byli to Pani 

Henryka Socha, Pani Elżbie-
ta Tomyślak, Pani Ewa No-
wak, Pani Natalia Lisek, Pan 
Zbigniew Hoppe, Pan Marek 
Pioch, Pan Roman Bartko-
wiak, Pan Andrzej Lazar. Mi-
strzami Intelektu okazała się 
drużyna z Koła Emerytów i 

Rencistów działających przy 
Międzyzakładowym Związku 
Zawodowym Hutników Odlew-
ni Żeliwa w Śremie. Na koniec 
spotkania zostały wręczone 
dyplom i statuetki, które ufun-
dowali Burmistrz i Starosta 
Powiatu Śremskiego.

Cała impreza dofinanso-
wana była z Budżetu Gmi-
ny Śrem.

Serdecznie dziękujemy 
wszystkim przybyłym gościom 
za wspólną zabawę i pomoc w 
zorganizowaniu imprezy oraz 
gratulujemy zwycięzcom.

TOWARZYSTWO POMOCY POTRZEBUJĄCYM IM. ŚW. BRATA ALBERTA „NADZIEJA” W ŚREMIE

Nestoriada – Mistrz Intelektu

Rys historyczny:
Pod koniec lat sześćdziesią-

tych XX wieku, nabór pracow-
ników technicznych dla nowo 
powstającej Odlewni Żeliwa w 
Śremie, stworzył bazę do orga-
nizowania Kół Stowarzyszeń 
Technicznych. Z inicjatywy 
inż. Janusza Tuchołki i Edwar-
da Macury, którzy działali już 
w Zarządzie STOP w Pozna-
niu, w dniu 11 lutego 1967 
roku powstało Koło STOP 
nr 1404 przy Odlewni Żeliwa 
w Śremie. W zebraniu założy-
cielskim uczestniczyło 29 osób 
- przyszłych członków Koła. 
Było to pierwsze Stowarzysze-
nie Techniczne powstałe w za-
kładzie jeszcze w trakcie jego 
budowy. Do pierwszego Zarzą-
du Koła STOP przy OŻ „Śrem” 
S.A. weszli: Tadeusz Szymkie-
wicz - przewodniczący; Gabriel 
Łagoda - sekretarz; Alina Mie-
rzejewska - skarbnik; Andrzej 
Grześkowiak - członek. Troje 
członków założycieli działa w 
Kole do dnia dzisiejszego. 

W czasie 50 letniej historii 
Koła STOP w Śremie działa-
ło 16 Zarządów; kadencje Za-
rządu trwały od roku do 4 lat. 
Kierowało nimi 10 Prezesów 
w tym przez 6 kadencji Stefan 
Włodarczyk od marca 1985 
przez 21 lat; 2 kadencje An-
drzej Grześkowiak; pozosta-
łych 8 przez 1 kadencję: Ta-
deusz Szymkiewicz; Piotr Wy-
sokiński, Janusz Brzuskiewicz; 
Ryszard Krynicki, Jerzy Dobro-
wolski, Krzysztof Michalski; 
Roman Bartkowiak.

W 2015r. po raz pierwszy 
Prezesem Koła Odlewników 
wybrano kobietę Janinę Kuź-
nicką, która jednak w Zarzą-
dach Koła działała od 1981r. 
W skład Zarządów Koła STOP, 
oprócz wymienionych wcze-
śniej 10 Prezesów, wchodziło 
w sumie jeszcze 56 osób.

Liczba członków Koła rosła 
z roku na rok. Najwięcej człon-
ków było w 2007r.; lista zawie-
rała wówczas 135 nazwisk, w 
tym 100 osób zatrudnionych i 
tylko 35 emerytów. Po prywaty-
zacji zakładu i wejściu w 2008r. 

Odlewni do Polskiej Grupy Od-
lewniczej, nastąpiły duże zmia-
ny w ilości zatrudnionych pra-
cowników, a tym samym gwał-
townie zmniejszyła się ilość 
członków Koła STOP pracują-
cych, a wzrastała ilość człon-
ków emerytów. W końcu 2016r. 
Koło Stowarzyszenia Technicz-
nego Odlewników Polskich w 
Śremie liczy 31 członków pra-
cujących i 46 emerytów. Jest 
to jednak nadal najliczniejsze 
Koło STOP w Oddziale Wiel-
kopolskim oraz w kraju.

W okresie 50 letniej działal-
ności, kilkaset osób było człon-
kami Koła w Śremie. Nie spo-
sób wymienić wszystkich za-
służonych. Godność Honoro-
wego Członka STOP otrzy-
mało 11 osób: A. Babczyk; A. 
Fizek; R. Bartz; A. Grześko-
wiak; J. Kuźnicka; J. Leśniak; 
A. Mierzejewska; W. Rakow-
ski; J. Urbanowicz; S. Włodar-
czyk, P. Wysokiński. Złote Od-
znaki Honorowe STOP, przy-
znawane po 25 latach nie-
przerwanej przynależności do 
STOP, posiada zdecydowana 
większość członków Koła, co 
świadczy o długoletniej przy-
należności. Cieszy też fakt, że 
do Koła wstępują nowi, młodzi 
pracownicy Odlewni (w 2015-
16r.11 osób).

Koło STOP przy Odlew-
ni Żeliwa w Śremie za cało-
kształt działalności otrzymało 

czterokrotnie Nagrodę Prze-
chodnią Zarządu Głównego 
STOP w Krakowie, w tym ko-
lejno w latach 1996 do 1998, 
a tym samym, w 1999r. Pu-
char dla najlepszego Koła 
STOP w Polsce trafi ł do nas 
na własność; statuetka tej na-
grody znajduje się w Odlewni 
w Śremie. 

Działalność programowa 
Koła STOP w Śremie ulegała 
modyfi kacji wynikającej z faz 
rozwoju Odlewni. Początkowo 
kładziono nacisk głównie na 
integrację i szkolenie młodej 
załogi, pobudzanie aktywno-
ści członków, udział w rozru-
chu poszczególnych wydzia-
łów produkcyjnych, wymianę 
doświadczeń, zamieszczanie 
artykułów w pismach branżo-

wych (ok. 180), współorgani-
zację ok. 30 technicznych kon-
ferencji ogólnopolskich i mię-
dzynarodowych oraz organi-
zację różnego rodzaju imprez 
towarzyskich. Na zebraniach 
Koła wygłaszano referaty do-
tyczące nowoczesnych zagad-
nień z technologii odlewniczej, 
rozszerzających wiedzę człon-
ków, propagowano wynalaz-
czość, komputeryzację, jakość 
produkcji itp.

Koło było współorganizato-
rem między innymi: 3. Ogól-
nopolskich Dni Odlewnika w 
roku 1971, 1988 i 1995 oraz 8. 

Konferencji Odlewników Wiel-
kopolskich i wielu innych kon-
ferencji. W miarę upływu lat for-
my zebrań ulegały zmianom. 
Ograniczono tematykę szkole-
niową, techniczno-organizacyj-
ną, a rozszerzano część towa-
rzysko-rozrywkową, mając na 
względzie integrację członków 
i ich rodzin, aktywny wypoczy-
nek oraz zainteresowania co-
raz większej grupy emerytów. 
Członkowie Koła STOP zwie-
dzili, w ramach tzw. Wymiany 
doświadczeń, większość liczą-
cych się w kraju Odlewni. Od 
2005r. wyjazdy te nabrały cha-
rakteru wycieczek turystycz-
nych, gdyż zmiany własno-
ściowe w zakładach spowodo-
wały, że odlewnie stały się fi r-
mami konkurencyjnymi, a nie 

współpracującymi. Śrem w la-
tach sześćdziesiątych nie ofe-
rował zbyt dużo konkretnych 
rozrywek, dlatego zaintereso-
waniem cieszyły się organizo-
wane przez STOP od 1967 do 
2007r. z okazji Dnia Odlewnika 
zabawy taneczne i bale karna-
wałowe, dające rozrywkę i wy-
tchnienie odlewnikom po cięż-
kiej pracy. 

Jako imprezę uświetniającą 
Dzień Odlewnika od 1988r. do 
2006r. Koło STOP organizowa-
ło w Ośrodku Odlewni w Ostro-
wiecznie Karczmy Piwne, a 
od 1993r. równolegle odbywał 

się Comber Babski. 
Były to wręcz kultowe im-

prezy wywodzące się z daw-
nych spotkań górników, hut-
ników i odlewników tylko dla 
mężczyzn pod nazwą „Karcz-
ma Piwna”. Karczma miała 
swój tradycyjny Regulamin i 
rytuał: Przykazania obowiązu-
jące uczestników, hierarchicz-
ność - podział na ławę wyższą 
i niższą, w sprawach Piwnych 
Nigdy Nieomylne Prezydium, 
wybór Króla Piwnego, chrzest 
fuksów, specjalnie opracowa-
ne na Karczmę Śpiewniki oraz 
pamiątkowe kufl e. Od 1993r. 
Panie równolegle organizowa-
ły własną imprezę tzw. ”Com-
ber Babski”, gdzie bawiły się 
nie mniej wesoło jak odlewnicy, 
wypracowując na wzór Karcz-
my, własne tradycje i zwycza-

je, otrzymywały podobne kufl e, 
ale mniejszej pojemności.

Ostania 20 Karczma i 15 
Comber Babski oraz Jubile-
usz 40-lecia Koła odbyły się 
wspólnie 07.12.2007r. w Sali 
w Manieczkach, a w imprezie 
uczestniczyło ponad 100 osób, 
głównie pracowników Odlewni, 
ale również spora grupa przed-
stawicieli fi rm współpracują-
cych z OŻ Śrem, a wszystkich 
zabawiali Masztalscy.

Nie zapomnianym prowa-
dzącym Karczmy przez 20 lat, 
był zmarły niespodziewanie 
w lipcu 2016r. kol. Ryszard 
Michałowski. Comber Bab-
ski natomiast zainicjowała i 
przez 15 lat prowadziła Jani-
na Kuźnicka.

W 2007r. skończyła się 
możliwość odbywania im-
prez w Odlewni i w Ośrodku w 

Ostrowiecznie, ale Koło STOP 
nie zaprzestało organizacji uro-
czystych spotkań: 3 Biesiady 
odbyły się w Sali Cechu, a ko-
lejne odbywają się co roku w 
restauracji „Relaks”. Bardzo 
dużym powodzeniem cieszą 
się majowe Pikniki ( było ich 
ok. 20) oraz Turnieje rekreacyj-
no-sportowe, jak kręgle, Dart, 
strzelanie, konkurencje na we-
soło, a zorganizowano ich już 
kilkanaście w różnych Ośrod-
kach rekreacyjnych w okoli-
cach Śremu.

Szczególnie uroczyście Koło 
obchodzi, co 5 lat, począw-
szy od 10-lecia, kolejne Jubi-
leusze, na których spotykają 
się aktualni członkowie Koła 
STOP, dawni jego działacze, 
członkowie Zarządu STOP z 
Poznania, koledzy Prezesi Kół 

STOP działających w Wiel-
kopolsce. Jest możliwość in-
tegracji młodszych członków 
Koła ze starszyzną odlewni-
czą, która ma okazję spotkać 
się w szerszym gronie i po-
wspominać dawne czasy, ich 
pracy zawodowej i działalno-
ści w Stowarzyszeniu, w czym 
pomagają prowadzone przez 
cały czas Kroniki Koła (aktual-
nie już VI tom) oraz wydawa-
ne co 5 lat Monografi e Koła 
Stowarzyszenia Technicznego 
Odlewników Polskich przy Od-
lewni Żeliwa w Śremie.

Jubileusz 50-lecia uświet-
niony zostanie spotkaniem 
członków Koła Stowarzysze-
nia Technicznego Odlewników 
Polskich w Śremie i ich gości, 
tradycyjnie w restauracji „Re-
laks” 25 lutego 2017r. 

Janina Kuźnicka 

KOŁO STOWARZYSZENIA TECHNICZNEGO ODLEWNIKÓW POLSKICH W ODLEWNI ŻELIWA W ŚREMIE

Św. Barbara jest patronką nie tylko górników, 
ale również odlewników, dlatego z okazji 

zbliżającego się Święta Odlewników 
składamy im wszystkim życzenia zdrowia, 

zadowolenia z życia i pracy, dobrych 
zarobków, a emerytom zasłużonego i 

aktywnego wypoczynku po ciężkiej pracy.

1967–2017. 50-lecie Koła STOP
Działalność Koła Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich założonego przed około 50 laty w Odlewni Żeliwa w Śremie

Dnia 9 listopada 2016 r. od-
był się VIII Festiwal Pieśni 

Patriotycznej Powiatu Śrem-
skiego, którego organizatora-
mi tradycyjnie byli: Towarzy-
stwo Miłośników Ziemi Śrem-
skiej, Starostwo Powiatowe, 
Urząd Miejski, Śremskie Sto-
warzyszenie Śpiewackie im. 
St. Moniuszki, ŚOK i SP4. 

W tym roku w konkursowe 
szranki stanęli uczniowie z 16 
szkół ze Śremu, Manieczek, 
Dąbrowy, Zbrudzewa, Bodzy-
niewa i Chwałkowa Kościel-
nego. Prezentowały się chórki 

szkolne, zespoły wokalne i so-
liści (ponad 150 osób). Uczest-
ników oraz zaproszonych gości 
w imieniu Organizatorów powi-
tała wiceprezes Towarzystwa 
Elżbieta Kubera. Wśród gości 
byli przedstawiciele Starostwa 
Powiatowego, Urzędu Miej-
skiego, służb mundurowych, 
Związku Kombatantów RP i 
Byłych Więźniów Politycznych, 
Związku Żołnierzy Wojska Pol-
skiego, Światowego Związku 
Polskich Żołnierzy Łączności 
oraz Organizatorów. Nie za-
wiodły też śremskie media. 

Na początek, pozakonkur-
sowo, wystąpił zespół zucho-
wy ze śremskiego Przedszko-
la nr 2 „Słoneczna Gromada”, 
który rewelacyjnie zaśpie-
wał piosenkę o sanitariuszce 
Małgorzatce. 

Następnie zaprezentowało 
się 12 zespołów wokalnych i 
13 solistów ze szkół podstawo-
wych, gimnazjalnych i ponad-
gimnazjalnych. Ich występy 
oceniało czteroosobowe jury 
w składzie: Ryszard Łuczak 
- dyrektor artystyczny Związ-
ku Chórów i Orkiestr Oddział 

Wielkopolski „Macierz” w Po-
znaniu, Urszula Ciesielska i Je-
rzy Andrzejczak ze śremskie-
go Chóru Moniuszko oraz Ewa 
Kaźmierczak z ŚOK.

Uczniowie śpiewali pieśni 
patriotyczne z różnych epok, 
również bardzo współczesne, 
ukazujące zachwyt i umiłowa-
nie Ojczyzny oraz patriotyzm i 
bohaterstwo Polaków walczą-
cych w jej obronie.

Grand Prix Festiwalu zdo-
był żeński duet Maria Andrzej-
czak i Hanna Cichocka z Ka-
tolickiej Szkoły Podstawowej w 
Śremie pod kierunkiem p. Mo-
niki Myler, który oprócz nagród 
za I miejsce w kategorii zespo-
łów, otrzymał Puchar ufundo-
wany przez Związek Chórów i 
Orkiestr z Poznania. 

W kategor i i  zespo łów 
II miejsce zajęli uczniowie 

Gimnazjum nr 1 przygotowa-
ni przez p. Leszka Wawrzyno-
wicza; III miejsce chór szkolny 
ZSPiG w Zbrudzewie pod kie-
runkiem p. Anny Laski-Szmyt, 
IV miejsce zespół z Katolic-
kiego Gimnazjum. Wyróżnie-
nia przyznano uczniom z ZST, 
SP6, ZSPiG w Śremie. 

Natomiast w kategorii soli-
stów jury przyznało I miejsce 
Dobrochnie Wójkiewicz z 
SP1, II miejsce zajęła Kasia 
Hoffa z ZSPiG w Dąbrowie, III 
m. - Daria Dryer z ZSP. Wyróż-
niono też Julię Suskę z Gim-
nazjum Dwujęzycznego przy 
ZSO, Klarę Ściubeł z SP6 i Ka-
rolinę Mayer z ZSP.

Wszyscy uczestnicy otrzy-
mali dyplomy, a laureaci rów-
nież cenne nagrody książko-
we oraz upominki rzeczowe i 
słodycze ufundowane przez 

organiza-
torów. Na-
leży jesz-
cze  pod -
kreślić wspaniałe wystąpienie 
pana Ryszarda Łuczaka, któ-
ry w piękny sposób przybliżył 
uczniom historię i wartość pie-
śni patriotycznej oraz dał kilka 
bardzo cennych wskazówek 
dla występujących. Zakończe-
niem VIII Festiwalu Pieśni Pa-
triotycznej Powiatu Śremskie-
go był ponowny występ Marysi 
i Hani - zdobywczyń tegorocz-
nego Grand Prix. Gratulacje 
należą się wszystkim uczest-
nikom Festiwalu.

Organizatorzy dziękują 
wszystkim, którzy przyczynili 
się do przygotowania i przepro-
wadzenia tej pięknej lekcji wy-
chowania patriotycznego. 

Wiesława Grobelna 

TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW ZIEMI ŚREMSKIEJ

VIII FESTIWAL PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ 
POWIATU ŚREMSKIEGO

2012r. 45-lecie Koła STOP 

2007r. 20. Karczma i 15. Comber Babski 

2007r. Wycieczka do Drezna 

1999r. Puchar dla najlepszego Koła odebrany w Przemyślu 



CO? GDZIE? KIEDY?4 5CO? GDZIE? KIEDY?  ORGANIZACJE ROZMOWA W ŚREMIE  

Dwudziesty pierwszy listo-
pada to Dzień Pracownika 
Socjalnego. Gdzie w Śremie 
spotkać możemy się z pra-
cownikami socjalnymi, jakie 
są ich główne zadania? 

– Dziś pracownik socjalny to 
pojęcie bardzo szerokie. Mógł-
bym wskazać nawet w Urzę-
dzie Miejskim osoby, które 
zajmują się sprawami socjal-
nymi, pracując w pionie edu-
kacji i usług społecznych. W 
gminie Śrem wysoko wyspe-
cjalizowani pracownicy socjal-
ni pracują w Ośrodku Pomocy 
Społecznej, gdzie zatrudniamy 
około sześćdziesięciu osób, a 
drugim takim miejscem jest 
Środowiskowy Dom Samopo-
mocy, gdzie kadra liczy około 
dwudziestu osób. Wszyscy ci 
ludzie to fachowcy, osoby wy-
kształcone w swoim zawodzie, 
z odpowiednim doświadcze-
niem i podejściem do pracy. 
Te osoby zabezpieczają kadro-
wo potrzeby w zakresie świad-
czeń socjalnych na terenie na-
szej gminy, a przypomnę, że 
gmina liczy 43 tysiące miesz-
kańców. Pracownik socjalny to 
osoba, wykonująca systema-
tyczną pracę, która ma przy-
nieść efekty w postaci wspar-
cia osób, które takiej pomocy 
potrzebują. Trudno więc powie-
dzieć o pracowniku socjalnym, 
że to typowy urzędnik, którego 
jedynym zadaniem jest wyda-
wanie decyzji. Często jest to 
też trudna praca w określonym 
środowisku. Taki pracownik 
musi realizować formy współ-
pracy jak na przykład wywiady 
środowiskowe, czasami także 
interwencje. Dla mnie pracow-
nik socjalny to osoba, która po-
łowę swojego czasu pracy spę-
dza w biurze, a drugą połowę 
w środowisku. Dzięki temu ma 
wiedzę na temat potrzeb i pro-
blemów mieszkańców, wie jak 
się zmienia ich sytuacja. 

Jestem pełen podziwu dla 
ich pracy. Przykładem ich do-
brych efektów może być cho-
ciażby to, jak sprawnie wpro-
wadzili cały projekt 500+. W 
tym zakresie nie mieliśmy ani 
jednej skargi. 

Do tego zawodu na pew-
no potrzebna jest asertyw-
ność. Sam czasami spotykam 
się z mieszkańcami, którzy 
mają różne potrzeby socjalne 
i wiem, że trzeba stąpać twar-
do po ziemi, aby dobrze oce-
nić te potrzeby, a przy tym mieć 
otwarte serce. 

Na łamach „W Śremie” od 
pierwszego wydania prezen-
tują się organizacje i stowa-
rzyszenia. Widać, że działa-
nia wielu z nich mają duży 
wpływ na różne obszary ży-
cia mieszkańców. Jak gmi-
na na co dzień stara się 
współpracować i wspierać 
te grupy? 

– Obywatelskość kojarzymy 
sobie na przykład z budżetem 
obywatelskim, ale to tylko jed-
na z jej form. Taką funkcją peł-
ni też fundusz sołecki, który 
wspiera tereny wiejskie.

Przeznaczamy ponad 2,5 
miliona złotych na wsparcie i 
realizacje zadań, które na dro-
dze konkursów zlecamy or-
ganizacjom pozarządowym. 
Przykładem mogą być usługi 
opiekuńcze, które adresowa-
ne są do osób starszych lub 
schorowanych. Mogą to być 
również szkolenia, na przy-
kład dla diabetyków, czy zaję-
cia muzyczne, które zlecić mo-
żemy Towarzystwu Muzycz-
nemu. Tych przykładów mogę 
mnożyć dużo więcej. Nie wy-
obrażam sobie sytuacji, aby-
śmy wszystkie te zadania mie-
li realizować sami, ponieważ 
musielibyśmy mieć wówczas 
o wiele więcej pracowników. Z 
drugiej strony, taka współpraca 
daje także zupełnie inne spoj-
rzenie na realizowane zadania. 
Współpracujemy z blisko 40 
organizacjami pozarządowy-
mi. Są to organizacje pożytku 
publicznego, a także wszyst-
kie kluby sportowe, których jest 
około 20. Zlecanie tym podmio-
tom różnych zadań ma wiele 
zalet, przede wszystkim te or-
ganizacje są bliżej ludzi. 

Wkrótce zima, jak wyglą-
dają przygotowania gminy 
do tej pory roku? 

– Przygotowania do pory zi-
mowej zawsze traktujemy dwu-
torowo. Po pierwsze to goto-
wość do usuwania skutków 
zimy. Mamy dużą rezerwę kry-
zysową, która wynosi ponad 
pół miliona. Wykorzystujemy ją 
zazwyczaj na poziomie 10-20 
procent. Jej wysokość uzależ-
niona jest od wielkości budże-
tu. Druga kwestia związana z 
przygotowaniami do zimy opie-
ra się na współpracy z wojewo-
dą. Polega ona na zabezpie-
czeniu osób, które mają pro-
blemy z alkoholem lub są bez-
domne. W tym roku trwały dłu-
gie i trudne negocjacje jak ma 

funkcjonować ogrze-
walnia przy hostelu 
w Nochowie, mu-
simy podjąć dzia-
łania związane z 
jej remontem, aby 
mogła ona słu-
żyć przez kolej-
ne lata. Tutaj też 
apel do wszystkich 
mieszkańców, aby 
informowali nas 

i odpowiednie służby o oso-
bach, które znalazły się w trud-
nej sytuacji.

W okresie zimowym miesz-
kańcy poszukują również 
ciekawych form spędzania 
wolnego czasu. Na jaką ofer-
tę mogą liczyć w najbliższym 
czasie? 

– Na pewno otwarte będą 
wszystkie sale gimnastycz-
ne. Kłopot może być z tym, 
że przeprowadzamy inten-
sywny remont basenu. W tym 
przypadku nie możemy sobie 
pozwolić na ani jeden dzień 
zwłoki, terminy są bardzo na-
pięte, inwestycja ma zostać 
zrealizowana do końca sierp-
nia przyszłego roku. Niestety 
śremskie lodowisko jest zlo-
kalizowane na wjeździe cięż-
kich maszyn na teren remonto-
wanej pływalni, dlatego w tym 
roku nie zostanie ono otwar-
te. Rozumiem rozczarowanie 
niektórych mieszkańców, ale 
ze względów bezpieczeństwa 
nie możemy otworzyć tego 
miejsca. Po oddaniu basenu 
do użytku w przyszłym roku, 
przeprowadzimy także reno-
wację lodowiska. 

W okresie ferii zimowych 
zaoferujemy szereg zajęć, 

ofertę przygotują też 
wszystkie instytu-

cje kultury. Dzie-
ci i młodzież na 
pewno znajdą 
coś dla siebie w 
tej ofercie. 

Jeśli nato-
miast mowa o 

okresie przed-
świątecznym, to 

czeka nas sporo 

niespodzianek. Rok temu na 
rynku stała ogromna bombka, 
a w tym roku pojawi się renifer 
z saniami. Drugą niespodzian-
ką będzie projektorowanie ca-
łego rynku. Będziemy całą po-
wierzchnię ratusza i kamienic 
znajdujących się na rynku pro-
jektorować, czyli za pomocą 
lasera prezentować ruchome 
ozdoby. Pod koniec listopa-
da zrobimy próbę generalną. 

A ofi cjalnie zacznie to działać 
od 6 grudnia. Ta projekcja zro-
bi na pewno duże wrażanie na 
mieszkańcach. Oprócz tego 
na pewno nie zabraknie świą-
tecznego oświetlenia w innych 
częściach miasta. Szczególnie 
jednak zapraszamy na rynek. 
Ponadto 18 grudnia na śrem-
skim rynku odbędzie się wigi-
lia mieszkańców połączona z 
koncertem. Będzie to impre-
za w przyjemnym, nastrojo-
wym, świątecznym klimacie. 
Planujemy również przygoto-
wać pewną niespodziankę na 
Sylwestra. Zrobimy to w nieco 
innej formule, ale o szczegó-
łach jeszcze poinformujemy 
mieszkańców w najbliższym 
czasie. 

18 listopada zakończy-
ło się zbieranie pod-

pisów poparcia dla 
projektów mogących 
otrzymać dofinan-
sowanie ze środków 
unijnych. 
– Zainteresowanie 

tymi projektami było bar-
dzo duże. Podpisów pod pro-
jektem na rozbudowę muzeum 
zebraliśmy ponad dwa i pół ty-
siąca. Wszystkie duże instytu-
cje współpracujące z gminą, 
zakłady pracy, nie tylko te któ-
re podlegają gminie, wyraziły 
swoje poparcie. Sporo instytu-
cji z własnej inicjatywy wspar-
ło te działania. Pierwszy kwar-
tał poświęcony będzie właśnie 
tym trzem wielkim projektom, 
które będziemy składać na 
początku przyszłego roku. Są 
to projekty dotyczące moder-
nizacji Muzeum Śremskiego 

poprzez rozbudowę budynku 
muzeum o pawilon wystawo-
wy i salę widowiskową oraz 
utworzenie nowoczesnej mul-
timedialnej interaktywnej eks-
pozycji stałej, budowy zinte-
growanego węzła przesiadko-
wego wraz z infrastrukturą to-
warzyszącą w Śremie (Stary 
Rynek) oraz budowę zintegro-
wanego węzła przesiadkowe-
go wraz z infrastrukturą towa-
rzyszącą (port). 

Ponadto dzisiaj już jesteśmy 
benefi cjentem 2,5 milionowej 
kwoty na termomodernizację 
nieruchomości edukacyjnej 
w Nochowie. Jest to bardzo 
trudny proces, bo znajduje się 
tam także budynek z okresu 
międzywojennego, z lat pięć-
dziesiątych i dziewięćdziesią-
tych. Szkoła będzie wyglądała 
pięknie. Prace rozpoczną się 
w kwietniu i potrwają do koń-
ca października. Specjalne za-
danie otrzyma dyrektor szko-
ły, aby w tym czasie zabez-
pieczyć to miejsce i zapewnić 
bezpieczne funkcjonowanie 
uczniów w szkole. Złożyliśmy 
także aplikację na dofi nanso-
wanie w kwocie 3 mln 600 ty-
sięcy złotych na termomoder-
nizację Szkoły Podstawowej nr 
6 w Śremie. Ten budynek bę-
dzie też solaryzowany, zmie-
ni całkowicie swój wizerunek. 
Wkład własny wyniesie milion 
złotych, cała inwestycja będzie 
zatem warta blisko 5 milionów 
złotych. Będzie on realizowany 
w 2018 roku. 

Czekamy na rozstrzygnię-
cie, ponieważ jesteśmy po po-
zytywnej opinii merytorycznej i 
formalnej, na projekt rozbudo-
wy szkoły w Dąbrowie. 

Składamy w tym roku także 
projekt dotyczący cyfryzacji 
usług administracyjnych, czy-
li wychodzimy naprzeciw tym, 
którzy chcą korzystać z róż-
nych usług poprzez internet. 
Koszt tego projektu to blisko 
700 tysięcy złotych. Gwarantu-
je on między innymi powszech-
ny dostęp do zasobów prze-
strzennych gminy. W ramach 
tego projektu chcemy też stwo-
rzyć aplikację, która pozwoli na 
szybką interwencję mieszkań-
ców w wielu sprawach. 

Przygotowania do zimy 
traktujemy dwutorowo
Z burmistrzem Śremu, Adamem Lewandowskim rozmawiamy o przygotowaniach do zimy, 
o działalności lokalnych organizacji oraz o współczesnych zadaniach pracowników socjalnych.
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A ofi cjalnie zacznie to działać 
od 6 grudnia. Ta projekcja zro-
bi na pewno duże wrażanie na 
mieszkańcach. Oprócz tego 
na pewno nie zabraknie świą-
tecznego oświetlenia w innych 
częściach miasta. Szczególnie 
jednak zapraszamy na rynek. 
Ponadto 18 grudnia na śrem-
skim rynku odbędzie się wigi-
lia mieszkańców połączona z 
koncertem. Będzie to impre-
za w przyjemnym, nastrojo-
wym, świątecznym klimacie. 
Planujemy również przygoto-
wać pewną niespodziankę na 
Sylwestra. Zrobimy to w nieco 
innej formule, ale o szczegó-
łach jeszcze poinformujemy 
mieszkańców w najbliższym 
czasie. 

18 listopada zakończy-
ło się zbieranie pod-

pisów poparcia dla 

tymi projektami było bar-
dzo duże. Podpisów pod pro-
jektem na rozbudowę muzeum 
zebraliśmy ponad dwa i pół ty-
siąca. Wszystkie duże instytu-

„Daleka droga przyjacielu, daleka droga.
Ogniska już dogasa blask.
W wieczornej ciszy 
w świetle gwiazd,
Przy innym ogniu w inną noc.
Do zobaczenia znów.
Daleka droga przyjacielu”.

Jesień listopad miesiąc zadumy, nostal-
gii, zamyślenia, przede wszystkim wspo-
mnień. Na płycie nagrobnej żółto brązowy 
liść przypomina, że kiedyś coś się kończy. 
Wędrując pośród mogił śremskich nekro-
polii można poznać historię miasta, regio-
nu gdzie spojrzysz znajome nazwiska lu-
dzi, którzy tworzyli, swą pracą służbą, za 
angażowaniem podwaliny tej „Małej Oj-
czyzny”, w której nam przyszło żyć.

Krąg Instruktora Seniora działający 
przy Komendzie Hufca ZHP Śrem, przy 
pomocy Hufca postanowił odwiedzać mo-
giły zmarłych instruktorów, akcja ta trwa 
od trzech lat, poprzednio znicze zapalali 
harcerze. 27 października 2016r. o godz. 
10. 00 zebraliśmy się przy płycie poświę-
conej zmarłym harcerzom i instruktorom 
Hufca ZHP w Śremie, która znajduje się 
w parku im. Włodzimierza Puchalskie-
go. Tam złożyliśmy stroik, zapaliliśmy 
znicz, a pamięć harcerzy uczciliśmy mi-
nutą ciszy.

Następnie z dh. Jerzym Malickim sa-
mochodem służbowym Hufca udaliśmy 
się na cmentarz komunalny na Helen-
kach, pozostali instruktorzy udali się wła-
snymi środkami lokomocji. Zapaliliśmy 
znicze na mogiłach instruktorów: dh. HO 
Edmunda Owczarczaka instruktora człon-
ka komendy Hufca w latach1947-1948 
(będąc na emigracji przechowywał do 
1993 r. Sztandar DH Tadeusza Rejtana), 
dh. hm. Stanisława Jurgi komendanta 
Hufca Męskiego (1946-1947), komendan-
ta Hufca ZHP (1959-1967), opiekuna DH 
Adama Mickiewicza w latach międzywo-
jennych, dh. Zbigniewa Brendy harcerza 
DH Mickiewicza, instruktora Wodnej DH 
im. Leonida Teligi, dh. Reginy Brendy i 
dh. Stanisława Brendy, instruktorów ZHP, 
członków KIS, dh. Macieja Janiszewskie-
go, harcerza DH Mickiewicza, instruktora 
ZHP, dh. hm. Tadeusza Kiełczewskiego, 

instruktora ZHP długoletniego członka 
Komendy Hufca ZHP Śrem, drużynowe-
go drużyn harcerskich, dh. hm. Krystyny 
Rudzińskiej, instruktorki ZHP, szczepo-
wej drużyn harcerskich w Liceum Ogól-
nokształcącym w Śremie, dh. hm. Mie-
czysława Kaczmarka harcerza i druży-
nowego DH T. Rejtana komendant Hufca 
Męskiego (1947-1948) komendant Hufca 
ZHP (1948-1949), członka KIS.

Przejechaliśmy na cmentarz parafi al-
ny przy ulicy Cmentarnej. Rozpoczynamy 
odwiedzanie grobów instruktorów od gro-
bu dh. Józefa Szafrańskiego drużynowe-
go DH Tadeusza Rejtana i dh. Aleksandra 
Sobolewskiego drużynowego Drużyny 
Skautowej Przemysława i DH Tadeusza 
Rejtana, instruktora ZHP, dowódcy pluto-
nu skautowego podczas Powstania Wiel-
kopolskiego. Następnie zapalamy znicz 
na grobach dh. hm. Edwarda Koszuty, 
drużynowego DH T. Rejtana, gen. Włady-
sława Sikorskiego, Adama Mickiewicza, 
komendanta Hufca (1981-1982 ) wielo-
letniego członka Komendy Hufca ZHP, 
członka KIS, dh. hm. Stanisława Konar-
kowskiego, instruktora ZHP wieloletniego 
kwatermistrza Hufca i członka Komendy, 
drużynowego DH Mickiewicza, członka 
KIS, dh. hm. Jacka Ciesiółki instruktora 
ZHP, wielokrotnego komendanta obozów 
harcerskich, członka komendy Hufca ZHP 
Śrem, dh. hm. Haliny Wróbel (Sroczyń-
ska) drużynowej DH Emilii Plater, szcze-
powej Szczepu Harcerskiego przy szkole 

Podstawowej nr 2 członka KIS, dh. hm. 
Maksymiliana Szuberta instruktora har-
cerskiego, drużynowego DH Mickiewicza 
(1947-1949) członka KIS. Ostatnią mogi-
łą, którą odwiedziliśmy na tym cmentarzu 
to grób małżeństwa, dh. phm Gustawy 
Reichert Łakomej komendant Hufca Żeń-
skiego ZHP w Śremie (1932-1938), opie-
kunki DH Królowej Jadwigi oraz dh. phm. 
Czesława Łakomego instruktora harcer-
skiego, komendant Hufca Męskiego ZHP 
w Śremie( 1936-1939).

Część instruktorów udała się na cmen-
tarz przy Farze. Jest to najstarsza nekro-
polia w Śremie, gdzie na każdym kroku 
spotykasz historię miasta. W mogile po-
mordowanych śremian spoczywają kape-
lan Hufca Żeńskiego i Męskiego ZHP w 
Śremie ksiądz prefekt Antoni Rzadki oraz 
były zastępowy DH Tadeusza Rejtana za-
stęp „Wilczki” dh Ernst Marian. Znajdu-
je się również wśród mogił grób dh. hm. 
Stanisławy Malińskiej, opiekunki drużyn 
przy LO, komendantki Hufca Żeńskiego 
(1947-1948), komendantki Hufca ZHP, p. 
o. 1957. oraz grób rodzinny Zielińskich, w 
którym spoczywa dh HO Józef Zieliński, 
komendant Hufca Męskiego (1945-1946), 
drużynowy DH Tadeusza Rejtana.

Nie wolno zapomnieć o instruktorach 
spoczywających na innych cmentarzach, 
gdzie pochowani zostali: dh hm. Karol Ga-
win Gostomski, dh hm. Jan Stępa, dh hm. 
Jerzy Noskowiak , dh hm. Maria Skarbek, 
dh hm. Mieczysław Skarbek, dh hm. Jan 
Chojnacki oraz byli komendanci Hufca 
dh Józef Kwaśniewski, dh phm. Tytus Ja-
necki, dh hm. Marian Karbowski, dh phm. 
Aleksandra Domalska.

Odeszli by pełnić swą wartę gdzieś w 
innym świecie, zasiąść gdzieś w nicości 
przy innym ognisku słuchając płynącej 
harcerskiej gawędy. Czuwaj.

Marek Stasiak 

DROGI PAMIĘCI
ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO - HUFIEC W ŚREMIE

Grupa o charakterze eduka-
cyjnym swoją działalność 

rozpoczęła w 2010r. zainicjo-
wana przez Ośrodek Pomocy 
Społecznej w ramach Centrum 
Aktywności Lokalnej (wcze-
śniejsza nazwa grupy: „Ama-
torski Klub Literacki”). 

Spotkania prowadzone są 
przez polonistkę wolontariusz-
kę, której pasją jest literatura.

Celem grupy jest integracja 
i aktywizacja osób mających 
wspólne zainteresowanie jakim 
jest literatura oraz promowanie 
postaw zaangażowania senio-
rów w życie społeczne i kultu-
ralne. Grupę tworzy 17 osób po 
55. roku życia, którzy spotykają 
się co dwa tygodnie, od m-ca li-
stopada br. spotkania odbywa-
ją się w siedzibie Biblioteki Pu-
blicznej w Śremie.

Działanie Klubu Literackiego 
„Amator” to: 

angażowanie się w inicjatywy • 
o charakterze artystycznym, 
promującym aktywny wize-
runek seniora, występy arty-
styczne zarówno lokalne (np. 
udział w happeningach orga-
nizowanych we współpracy z 
Biblioteką oraz wojewódzkich 
np. promocja swojego dorob-
ku podczas regionalnych Tar-
gów „Aktywni 50 +”, 
angażowanie się w wolon-• 
tariat np. w lokalnych DPS 

- organizowanie spotkań dla 
mieszkańców 
uczestnictwo w różnorod-• 
nych konkursach związanych 
z tematyką literacką
spotkania z osobami po-• 
siadającymi doświadczenie 
pisarskie
publikacje literackie w pozy-• 
cjach książkowych: „In Me-
moriam”, „Krajobraz Stwo-
rzenia”, „Doświadczając ubó-
stwa i wykluczenia”
publikacje własnych Tomi-• 
ków wierszy „Wiersze Ser-
cem pisane” - 2013r. (na-
kład 1000 egz. sfi nansowane 
z budżetu Ośrodka Pomocy 
Społecznej), „Pięknie o Sta-
rości”, „Koloryt życia”
publikacje artystyczne doty-• 
czące miasta Śrem w pra-
sie lokalnej 
udział sześciu osób w pro-• 
jekcie „Senior też decyduje - 
Partycypacja społeczna osób 
po 60. roku życia w gminie 
Śrem” - utworzenie gazety 
lokalnej „Głos seniora”
prowadzenie kroniki • 

Działalność Klubu Lite-
rackiego „Amator” zosta-
ła wyróżniona wpisem do 
Złotej Księgi Dobrych Prak-
tyk nadanej przez Rzeczni-
ka Praw Obywatelskich w 
2015 roku.

KLUB LITERACKI „AMATOR”

Szkoła Walki LEO pragnie podziękować 
wszystkim osobom wspierającym działal-

ność Stowarzyszenia, licznym sponsorom, 
sympatykom, przyjaciołom, a także zawodni-
kom. Podziękowania należą się również Urzę-
dowi Miejskiemu w Śremie, Starostwu Powia-
towemu w Śremie, dyrektorom szkół, w któ-
rych prowadzone są zajęcia oraz spółce Śrem-
ski Sport. Dużym wsparciem fi nansowym dla 
Stowarzyszenia były także wpłaty pochodzą-
ce z 1 %. 

Ten rok był bardzo wyjątkowy dla Szkoły 
Walki LEO. Zajęcia odbywają się już nie tylko 
w Śremie, ale także w Dolsku (poniedziałki, 
godz. 18.45, sala Gminnego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji) i w Książu Wielkopolskim (wtorki i 
czwartki, godz. 16.30-18, sala Centrum Kultu-
ry). Nabór jest ciągły, więc osoby zaintereso-
wane wspólnymi treningami mogą dopisywać 

się w każdej chwili. 
O tym, że warto przyłączyć się do tej grupy 

świadczą chociażby medale i nagrody zdoby-
wane przez tych zawodników na mistrzostwach 
i zawodach. Otrzymują oni również stypendia 
za osiągnięcia sportowe. 

Ponadto, co roku Stowarzyszenie Miłośników 
Sztuk Walki LEO organizuje obóz sportowo re-
kreacyjny dla dzieci i młodzieży. W tym roku 40 
osób spędziło dwa tygodnie wakacji nad pol-
skim morzem, w Mrzeżynie. Tradycją jest także 
organizowany co roku bal andrzejkowy, który 
w tym roku odbył się 19 listopada w restauracji 
Cztery Korony. W planach Stowarzyszenia jest 
także organizacja balu karnawałowego, który 
odbędzie się w styczniu przyszłego roku. Nie 
brakuje także sportowych planów i zamierzeń. 
Trzeciego grudnia odbędą się m.in. zawody o 
Puchar Burmistrza Śremu. 

STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW SZTUK WALKI „LEO”

Intensywny rok w Szkole Walki LEO
Kończy się rok, a zaczyna czas podsumowań. Dla Stowarzyszenia Miłośników Sztuk Walki LEO był to kolejny pracowity i intensywny rok.

Uczestnicy zajęć w Dolsku 
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Urząd Miejski w Śremie informuje, że 
Instytut Badawczy IPC z Wrocławia 

przeprowadza badania społeczne na te-
renie gminy Śrem. Celem badania jest 
gruntowne zbadanie problemów zdro-
wotnych, z którymi stykają się dzieci, 
młodzież i dorośli zamieszkali na tere-
nie gminy Śrem. Badania pozwolą ukie-
runkować działania gminy w taki sposób, 

aby zapewnić najlepsze możliwe wspar-
cie mieszkańcom. 

Diagnoza zostanie oparta na próbie re-
prezentatywnej, która obejmie 600 doro-
słych mieszkańców oraz 500 uczniów. W 
szkołach badanie zostanie przeprowa-
dzone techniką ankiety audytoryjnej. 

Wszystkich, którzy zostaną poproszeni 
o udział w badaniu, prosimy o wyrażenie 

chęci udziału, wyrozumiałość, a przede 
wszystkim o szczere wypowiedzi. Jeste-
śmy przekonani, że realizacja projektu 
przyczyni się do podwyższenia skutecz-
ności działań prozdrowotnych realizowa-
nych przez Urząd Miejski w Śremie.

Badania ankietowe, na zlecenie Urzę-
du Miejskiego w Śremie, będą prowadzo-
ne do 15 grudnia.

BADANIA ANKIETOWE 
– problemy zdrowotne mieszkańców

Gmina Śrem przystąpiła do aktuali-
zacji Programu Rewitalizacji Ob-

szaru Miejskiego w Śremie. Celem 
zasadniczym zaktualizowanego pro-
gramu będzie przygotowanie podstaw 
programowych i organizacyjnych dla 
uruchomienia kompleksowego proce-
su rewitalizacji w celu wyprowadzenia 
obszarów wymagających szczególnej 
interwencji ze stanów kryzysowych. 

Wstępna ocena wziętych pod uwa-
gę zjawisk kryzysowych, przeprowa-
dzona w wymiarze społecznym, eko-
nomicznym i przestrzenno-technicz-
nym, dowodzi zasadnemu wyboro-
wi obszaru dysfunkcyjnego miasta 
Śrem do procesu rewitalizacji. Jej 
celem jest niwelacja problemów spo-
łecznych, poprawa dostępu do kul-
tury i rekreacji, poprawa warunków 
kształcenia, zmniejszenie problemu 
ubóstwa oraz zmniejszenie poziomu 
przestępczości. 

Program rewitalizacji jest wypracowy-
wany przez samorząd gminny i podda-
wany dyskusji w oparciu o diagnozę lo-
kalnych problemów: społecznych, gospo-
darczych, przestrzenno-funkcjonalnych, 
technicznych i środowiskowych. Prace 
nad aktualizacją oraz wdrażanie (reali-
zacja) programu oparte są na współpra-
cy ze wszystkimi grupami interesariuszy, 
w tym szczególnie z mieszkańcami ob-
szarów rewitalizacji, ich użytkownikami, 
przedsiębiorcami i organizacjami poza-
rządowymi. Partycypacja społeczna jest 
wpisana w proces rewitalizacji jako fun-
dament działań na każdym etapie tego 
procesu (diagnozowanie, programowa-
nie, wdrażanie, monitorowanie). Skonso-
lidowanie wysiłków różnych podmiotów 
na rzecz obszaru rewitalizacji jest waż-
nym warunkiem sukcesu.

Przygotowany projekt dokumentu zo-
stanie przedłożony do akceptacji Radzie 
Miejskiej w Śremie.

Program Rewitalizacji 
Obszaru Miejskiego w Śremie

Gmina  Ś re m o ra z  Fu n d a c ja 
„Dr Lucy” organizują zbiórkę darów 
dla podopiecznych Międzygminnego 
Schroniska dla Bezdomnych zwierząt 
w Gaju. Zima to niezwykle ciężki 
okres dla bezdomnych zwierząt. Nie 
bądź obojętny na los schroniskowych 
podopiecznych i przyłącz się do akcji. 

INNA FORMA POMOCY:
https://pomagam.pl/
sparalizowanyAntos

https://pomagam.pl/oskarprosiopomoc
https://pomagam.pl/wspomozmoresa

Dary prosimy przesyłać na adres:
Międzygminne Schronisko 

dla Bezdomnych Zwierząt w Gaju
Fundacja Dr Lucy

Gaj 56 D, 63-100 Śrem
KONTAKT:

www.schroniskogaj.pl
schronisko@onet.com.pl

tel. 661 222 200
w sprawie adopcji: 661-222-200

Schronisko w Gaju chętnie przyjmie: 
• akcesoria weterynaryjne takie jak: 

strzykawki, igły, wlewniki, wenfl ony, 
folie chirurgiczne, pola operacyjne, 
nożyczki, pincety, skalpele, ostrza, 
uchwyty, sondy, bandaże, gaziki, 
tampony, opaski elastyczne, lignina, 
nici, strzykawki insulinowe, rękawiczki 
jednorazowe, podkłady higieniczne,

• witaminy, suplementy diety,
• karma dla szczeniąt - typu junior 

(w puszkach i sucha),
• karma dla psów i kotów 

(w puszkach i sucha),
• mleko dla szczeniąt i kociąt,
• szczotki i grzebienie oraz szampony,
• odżywki, budy, smycze, obroże, 

kagańce, miski metalowe,
• zabawki dla zwierzaków 

(piłki, pluszaki, liny),
• koci żwirek,
• koce, ręczniki, legowiska,
• środki czystości.

KONKURS NA NAJLEPSZĄ 
PRACĘ DYPLOMOWĄ O ŚREMIE 
ROZSTRZYGNIĘTY
22 listopada br. w ratuszu odbyło się spotkanie pod-

sumowujące 5. edycję konkursu na najlepszą pra-
cę dyplomową dot. gminy Śrem.

Na konkurs wpłynęło 5 prac magisterskich i licencjac-
kich. Jurorzy, którymi ponownie byli: prof. Leszek Ro-
manowski, prof. dr hab. Przemysław Deszczyński oraz 
prof. dr hab. Józef Orczyk, ocenili prace bardzo podob-
nie. Trzy opracowania uzyskały niemal identyczną liczbę 
punktów. Zgodnie z regulaminem konkursu, Burmistrz 
Śremu po zapoznaniu się z werdyktem jury, podjął de-
cyzję o podziale nagrody w wysokości 3000 zł pomię-
dzy trzech autorów najlepszych prac.

Laureatami tegorocznej edycji konkursu zostali:
Magdalena Gościniak za pracę licencjacką pt. „Stra-• 
tegia rozwoju gminy Śrem w świetle jej budżetu po 
2007 roku”
Szymon Mądry za pracę pt. „Fundusz sołecki jako • 
instrument partycypacji obywatelskiej na przykła-
dzie Gminy Śrem”
Patryk Świerczyński za pracę pt. „"Ocena stanu eko-• 
logicznego Jeziora Grzymisławskiego oraz propo-
zycja metod rekultywacji zbiornika". ”

 Konkurs na zlecenie gminy Śrem zrealizowała Biblio-
teka Publiczna im. Heliodora Święcickiego w Śremie.

13 grudnia br. o godz. 10.00 w sali sesyjnej 
Urzędu Miejskiego w Śremie rozpocznie się konferencja 

promująca program rewitalizacji. ZAPRASZAMY.
Projekt pod nazwą „Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszaru Miejskiego 

w Śremie” jest współfi nansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach 
Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

ZIMOWA ZBIÓRKA DARÓW 
NA RZECZ SCHRONISKA W GAJU

Pulpet - cudo, szczeniak • 
mix labradora ok 4mc.

Graf - średni wiek. Bardzo • 
przyjaźnie nastawiony do 
ludzi.

Liśka - do schroniska tra-• 
fi ła po śmierci właściciela. 
Liśka jest suczką specjalnej 
troski. Jest pod stałą opieką 
zoofi zjoterapeuty. 

Nie bądź obojętny na los schroniskowych 
podopiecznych i przyłącz się do akcji!
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WYDAWCA I ADRES REDAKCJI:
Biblioteka Publiczna im. H. Święcickiego
ul. Grunwaldzka 10, 63-100 Śrem

KONTAKT: redakcja@biblioteka.srem.pl

Jerzy Kondras (redaktor naczelny), tel. 668 605 309
Zuzanna Tomczyk (redaktor prowadząca), tel. 607 141 496
Karol Kowalski (opracowanie grafi czne PRE-press)

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i opracowania edytorskiego nadesłanych tekstów. Nadesłanie tekstu nie jest równoznaczne z jego opublikowaniem. Złożenie tekstu do publikacji jest równoważne z oświadczeniem, ze autor posiada pełne prawa autorskie 
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Biblioteka Publiczna im. H. Święcickiego
ul. Grunwaldzka 10, 63-100 Śrem

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

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

sobota 9:00-13:00

DLA DZIECI
„przeBUDOWA”

Interaktywny plac zabaw z Centrum Nowoczesności MŁYN • 
WIEDZY z Torunia CZYNNY JESZCZE W GRUDNIU!!! Zapra-
szamy od poniedziałku do soboty (3, 10, 17 grudnia) od 9:00 
do13:00 oraz od wtorku do piątku od 15:00 do18:00 (sale wy-
stawowe na I piętrze). Dla grup zorganizowanych konieczna 
rezerwacja pod tel. 533 454 400. Wstęp 5 zł od osoby /h.

EDUKACJA CZYTELNICZA (wypożyczalnia dla dzieci)
LITERACKIE PORANKI MALUCHA (dzieci 1-3 lat) – 6, 13, 20 • 
grudnia, 11:00
CZYTAMY PRZEDSZKOLAKOM (wizyty dzieci z przedszkoli)• 
- Janek Wędrowniczek – 7 grudnia, 10:30; 8 grudnia, 9:00 i 
10:30; 14 grudnia, 10:00
- Jarzębinka – 7 grudnia, 9:30
- Pod Wierzbami – 12 grudnia, 9:30 i 10:30
- Zakątek Małych Odkrywców – 14 grudnia, 10:45
- Mali Przyrodnicy – 16 grudnia, 11:00
LEKCJE BIBLIOTECZNE• 
- SP nr 1 - 9 grudnia, 9:00 i 16 grudnia, 10:00 
- SP nr 4 - 12 grudnia, 13:00, 21 grudnia, 9:00 i 10:00
- Przedszkole w Lubiniu - 15 grudnia, 8:45 i 10:15 
- SP nr 6 - 19 grudnia, 10:00 

MEDIATEKA
KLUB MIŁOŚNIKÓW GIER PLANSZOWYCH (dzieci, młodzież, • 
dorośli) – 3 i 17 grudnia, 9:00-13:00
PORANNE BAJKI ŚPIEWAJĄCE (dzieci 2-4 lat) – 12 grudnia, • 
11:00 (sala audiowizualna, zapisy: tel. 61 28 35 467 w. 205)
POPOŁUDNIOWE BAJKI ŚPIEWAJĄCE (dzieci 2-4 lat) – 7 i • 
21 grudnia, 16:30 (sala audiowizualna, zapisy: tel. 61 28 35 
467 w. 205)
TABLET-KI (tematyczne zajęcia z wykorzystaniem tabletów • 
dla dzieci 7+) – 14 grudnia, 17:00 (zapisy: tel. 61 28 35 467 
w. 205)
BAJECZNE ZABAWY PRZEDŚWIĄTECZNE (dzieci 7-12 lat) • 
– 20 grudnia, 15:00 (zapisy: tel. 61 28 35 467 w. 205)

FILM
PORANKI FILMOWE (dzieci 4-6 lat) – 10 grudnia, g.10:00 (me-• 
diateka, szczegóły o projekcji - tel. 61 28 35 467 w. 205)

TEATR
SZOPKA BOŻONARODZENIOWA (Teatr Cieni LATARENKA) • 
- 20 grudnia, 17.00 (wstęp 5 zł)

ZAJĘCIA REKREACYJNE
AIKIDO (zajęcia płatne, sala animacji) – wtorki i czwartki • 
(dzieci początkujące, 17:00; dzieci ćwiczące, 17:45 (Info: tel. 
606349661, mail: srem-aikido@wp.pl)
AKTYWNE MALUSZKI (odpłatnie, zajęcia ogólnorozwojowe, • 
sala animacji) – środy, 10.30 (niemowlaczki od 6 miesiąca ży-
cia), 12:30 (maluszki powyżej 1 roku do 2,5 lat). Informacje i 
zapisy: tel. 509 101 173.

DLA MŁODZIEŻY
LITERATURA

BOOK-SZPAN – rozmowy młodzieży o książkach – 8 grudnia, • 
16:30 (wypożyczalnia dla młodzieży) 
MIKOŁAJKI POETYCKIE (podsumowanie XI Konkursu Jedne-• 
go Wiersza) – 12 grudnia, 17:00 (sala audiowizualna)

WARSZTATY
NATURALNE I ZDROWE KOSMETYKI DOMOWE – 7 grudnia, • 
17:00 (hol przy sali animacji, płatne12 zł od osoby) 

ZAJĘCIA REKREACYJNE
AIKIDO (płatne, sala animacji) – wtorki i czwartki (młodzież i • 
dorośli początkujący, 18:30, młodzież i dorośli ćwiczący, 19:30 
(info: tel.606349661)

DLA DOROSŁYCH
SPOTKANIA

UNIWERSYTET LUDZI CIEKAWYCH SWIAT@ (126 wykład) • 
– WIETNAM, HISTORIA I KULTURA. Wykładowca: prof. Nguy-
en Chi Thuat (Zakład Badań Porównawczych nad Kulturą, Uni-
wersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) 15 grudnia,18:15 
(sala audiowizualna)

FILIE BIBLIOTEKI
- PROPOZYCJE I GODZINY OTWARCIA

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

ZAPRASZAMY
dzień godziny

6, 13, 20 grudnia, 15:00 - zajęcia edukacyjno-• 
biblioteczne dla dzieci szkolnych
głośne czytanie dla grup przedszkolnych i • 
uczniów (terminy do uzgodnienia)

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

czwartek 11:00-18:00
piątek 9:00-16:00
sobota nieczynne

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

ZAPRASZAMY
dzień godziny

8 grudnia, 16:00 - Zdobimy pierniki • 
12 grudnia, 16:00 - Poznajemy tradycje • 
Bożego Narodzenia (choinka w bibliotece)
22 grudnia, 16:00 - Skarpetkowe bałwanki • 
(zajęcia plastyczne)
29 grudnia, 16:00 - Sylwestrowe niebo • 
(zajęcia plastyczne)

poniedziałek 10:00-18:00
wtorek 8:00-14:00
środa 10:00-16:00

czwartek 10:00-18:00
piątek nieczynne
sobota nieczynne

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

ZAPRASZAMY
dzień godziny

1 grudnia, 10:00 - Ozdoby świąteczne (zajęcia • 
plastyczne w Oddziale Przedszkolnym SP w 
Krzyżanowie)
6 grudnia, 16:00 - Wesoły Mikołaj (głośne • 
czytanie, zajęcia plastyczne)
13 grudnia, g.10:00 - Świąteczne opowieści • 
(głośne czytanie i zajęcia plastyczne 
w Oddz ia le  Przedszko lnym SP w 
Krzyżanowie)
16 grudnia, 17:30 - Jasełka (przedstawienie, • 
współorganizacja z Radą Sołecką wsi)
20 grudnia, 16:00 - Świąteczne ozdoby • 
(zajęcia plastyczne)

poniedziałek 08.00-14.00
wtorek 08.00-17.00
środa nieczynne

czwartek 08.00-18.00
piątek 08.00-14.00

sobota nieczynne

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

ZAPRASZAMY
dzień godziny

1 grudnia, 16:00 - Tradycja Świąt Bożego • 
Narodzenia (pogadanka)
6 grudnia, 10:15 - Mikołajki (zabawy z • 
Mikołajem w oddziale przedszkolnym w 
Zbrudzewie)
17 grudnia, 17:00 - Jasełka (spotkanie • 
wigilijne, przedstawienie, współorganizacja 
z Radą Sołecką wsi)

poniedziałek nieczynne
wtorek 10.00-18.00
środa nieczynne

czwartek 10.00-18.00
piątek nieczynne

sobota nieczynne

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

ZAPRASZAMY
dzień godziny

7 grudnia, 16:00 - Tradycja Świąt Bożego • 
Narodzenia (pogadanka)
9 grudnia, 12:00 - Mikołajki (zabawy z • 
Mikołajem w oddziale przedszkolnym w 
Wyrzece)
18 grudnia, 15:00 - Betlejemska dobranocka • 
(jasełka, spotkanie wigilijne w sali wiejskiej)

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

czwartek nieczynne
piątek 7:00-15:00
sobota nieczynne

SPOTKANIE PRZY GRAMOFONIE (piosenki Anny German) • 
– 6 grudnia, 16:00 (salonik prasowy)

JĘZYKI
NIEMIECKI DLA POCZĄTKUJACYCH (dla dorosłych i mło-• 
dzieży) – wtorki, 17:30-19:00 (sala audiowizualna, Bibliotecz-
ny Klub Wolontariusza)
KONWERSACJE W JĘZ. ANGIELSKIM – soboty, 9:00-10:00 • 
(sala audiowizualna, wolontariat)
ANGIELSKI DLA POCZATKUJĄCYCH – soboty, 10:00-11:00 • 
(sala audiowizualna, wolontariat)

FILM
KINO OSKAROWE (projekcja fi lmu) – 20 grudnia, 17:00 (szcze-• 
góły o projekcji w mediatece, tel. 61 28 35 467 w. 205) 
WIECZÓR FILMOWY DLA KOBIET – 30 grudnia, 17:00 (szcze-• 
góły o projekcji w mediatece, tel. 61 28 35 467 w. 205)
KURSY, HOBBY• 
DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI – 12 grudnia, 16:00•  (salonik 
czytelniczy)
KURS KOMPUTEROWY DLA SENIORÓW (zajęcia płatne) – • 
1, 8, 15, 22, 29 grudnia, 16:00-18:00 (sala komputerowa)
FESTIWAL SZTUKI I PRZEDMIOTÓW ARTYSTYCZNYCH • 
(wyjazd do Poznania, odpłatnie) 3 grudnia, 9:00 (info: wypo-
życzalnia dla dorosłych)

ZAJĘCIA REKREACYJNE
AIKIDO (zajęcia płatne) – wtorki i czwartki (młodzież i dorośli • 
początkujący, 18:30, młodzież i dorośli ćwiczący, 19:30 (sala 
animacji). Info: tel.606349661
JOGA (zajęcia płatne) - środy, 18:00 (sala animacji). Zapisy: • 
projektjoga@gmail.com)

DLA WSZYSTKICH
POSTAW NA RODZINĘ•  – 9 grudnia, 10:00-18:00. Zaprasza-
my do biblioteki wszystkie osoby posiadające kartę rabatową 
„Rodzina 3+” na:
- KINO FAMILIJNE (projekcje: 10:00, 12:00, 14:00, 16:00)
- INTERAKTYWNY PLAC ZABAW „przeBUDOWA”
- GRY PLANSZOWE
- ZAJĘCIA W MEDIATECE
- ZAJĘCIA W PRACOWNI KOMPUTEROWEJ
- KARTA CZYTELNIKA w promocyjnej cenie 2 zł
Uwaga! – OBOWIĄZUJE REZERWACJA I ZAPISY! 
    – tel. 61 283 54 67 w. 208
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Biblioteka Publiczna w 
Śremie, z okazji przy-

padającej w 2016 roku 60. 
rocznicy śmierci A. A. Mil-
ne’a i 90. rocznicy ukaza-
nia się pierwszego wyda-
nia „Kubusia Puchatka”, 
zorganizowała dla uczniów 
szkół podstawowych z tere-
nu gminy Śrem X Gminny 
Konkurs Czytelniczy p.n. 
„Akademia Kubusia Pu-
chatka”. Wyłonione w I eta-
pie szkolnym 3-osobowe 
drużyny z 12 szkół podsta-
wowych naszej gminy wal-
czyły w 8 konkurencjach. 
Pytania konkursowe doty-
czyły biografii oraz znajo-
mości książek A. A. Milne-
’a. Gratulujemy wszystkim 
uczestnikom dużej wiedzy, 
jaką wykazali się podczas 
turniejowych zmagań. 

Jak przystało na dziesią-
ty, jubileuszowy konkurs 
(którego organizatorkami 
są niezmiennie Ewa Urba-
nowicz i Renata Mozdzierz 
przy współpracy z pracow-
nikami biblioteki) święto-
wano go przy kubusiowym 
„co nieco” w postaci tor-
tu, który upiekła Piekarnia 
„LEMIS”. W prowadzeniu 

konkursu bardzo przydatny 
okazał się jeden z bohate-
rów „Kubusia Puchatka” - 
brykający Tygrysek, które-
go znakomicie naśladował 
współpracujący z biblioteką 
Piotr Witoń.

Wszyscy uczniowie - re-
prezentanci szkół, za udział 
w konkursie otrzymali od 
organizatorów nagrody 
książkowe oraz dyplomy. 
Osobne podziękowania 
skierowano również do na-
uczycieli zaangażowanych 
w przygotowania uczniów i 
współpracę z biblioteką.

WYNIKI KONKURSU (maksymalna ilość punktów 98):
I miejsce Szkoła Podstawowa nr 6 w Śremie 93,5 pkt.
 Jędrzej Janiszewski, Klara Paterczyk, Maksymilian Bartz
II miejsce Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Nochowie 90,5 pkt.
 Marta Morawiec, Zofi a Tomaszewska, Zuzanna Walkiewicz
III  miejsce Szkoła Podstawowa nr 1 w Śremie 87 pkt.
 Cecylia Bandosz, Wiktor Reyntjens, Wiktoria Szymczak
IV miejsce Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa w Śremie 85 pkt.
 Marianna Skotarczak, Zofi a Skotarczak, Maria Bzowy
V miejsce Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zbrudzewie 81,5 pkt.
 Gabriela Hojak, Anna Łopińska, Alicja Tomaszewska
VI miejsce Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Śremie 79,5 pkt.
 Emilia Scelina, Tomasz Słaby, Mateusz Mencel
VII miejsce Szkoła Podstawowa nr 4 w Śremie 79 pkt.
 Natalia Michalak, Wiktoria Sękowska, Weronika Czarnecka
VIII miejsce Szkoła Podstawowa w Krzyżanowie 70 pkt.
 Nadia Pawłowska, Zuzanna Zastrożna, Natalia Bąkowska
IX miejsce Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Dąbrowie  68 pkt.
 Marcel Tomczak, Aleksandra Dudek, Amelia Cieślak
X miejsce Szkoła Podstawowa w Pyszącej 66 pkt.
 Aleksandra Kucza, Zuzanna Grzelczyk, Wiktoria Kucza
XI miejsce Szkoła Podstawowa w Bodzyniewie 64 pkt.
 Łucja Byszewska, Zuzanna Cieślak, Marcelina Cielebąk
XII miejsce Publiczna Szkoła Podstawowa w Śremie 51 pkt.
 Zoja Barabasz, Klara Kaczmarek, Maciej Zajler

Ewa Urbanowicz, Renata Mozdzierz 

FINAŁ X GMINNEGO KONKURSU CZYTELNICZEGO 

„Akademia Kubusia Puchatka”

Listopad Poetycki

Interaktywny plac zabaw z Centrum Nowoczesności 
MŁYN WIEDZY z Torunia CZYNNY JESZCZE W GRUDNIU!

Zapraszamy od poniedziałku do soboty (3, 10, 17 grudnia) od 9:00 do 13:00 oraz od wtorku do piątku od 15:00 do 18:00 
(sale wystawowe na I piętrze). Dla grup zorganizowanych konieczna rezerwacja pod tel. 533 454 400. Wstęp 5 zł od osoby/h.

9 listopada, podczas 39. 
Międzynarodowego Li-

stopada Poetyckiego, gości-
liśmy w śremskiej bibliote-
ce Andrzeja Dębkowskiego, 
Małgorzatę Skwarek-Gałę-
ską, Kazimierza Burnata, Sej-
fu Gebru, Annę Andrych i An-
drzeja Waltera. Gości powi-
tał i przedstawił publiczności 
dyrektor biblioteki Jerzy Kon-
dras. Na spotkaniu z poetami 
nie zabrakło burmistrza Śre-
mu Adama Lewandowskie-
go - poety, członka Związku 
Literatów Polskich. W ukwie-
conej i rozświetlonej świecami 
białej sali biblioteki poeci spo-
tkali się z młodzieżą licealną 
Zespołu Szkół Katolickich im. 
św. Jana Pawła II i uczniami 
Gimnazjum nr 1 im. Polskich 

Noblistów w Śremie, człon-
kami Amatorskiego Klubu Li-
terackiego oraz miłośnikami 
poezji. Poetyckie spotkanie 
wzbogacała muzyka skrzyp-
cowa w wykonaniu uczennicy 

Heleny Golimowskiej i na-
uczycielki pani Barbary My-
ler oraz śpiew Wiktorii Repeć 
ze Szkoły Muzycznej Katolic-
kiego Centrum Edukacji i Kul-
tury w Śremie. 

Młodzież w bibliotece
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PRZEDSZKOLE NR 7 „JANKA WĘDROWNICZKA” W ŚREMIE

„Matematyka 
dla smyka”

Cykl zajęć „Matematyka dla 
Smyka” to zajęcia, podczas 
których dzieci doskonalą ma-
tematyczne, logiczne myślenie, 
uczą się orientować w schema-
cie własnego ciała oraz prze-
strzeni, poznają trudne poję-
cia, uczą się klasyfi kować, po-
równywać i liczyć. Dzięki wy-
korzystaniu nowoczesnych 
metod i form pracy, zabawom 
ruchowym i piosenkom są bar-
dzo atrakcyjne i sprawiają, że 
przedszkolaki z chęcią pozna-
ją matematyczny świat.

Eksperyment 
„Chemiczne Jajo”

Przedszkolaki wykonały inte-
resujące doświadczenie „Che-
miczne jajo’’. Do eksperymen-
tu użyliśmy: sody, octu, oleju i 
barwnika. Krople zabarwione-
go octu wpuszczone do dzban-
ka z olejem i sodą powoli opa-
dały na dno. W wyniku połącze-
nia octu i sody nastąpiło wytwo-
rzenie się gazu, który otacza 
kropelki wpuszczonego octu, 
a te stały się lżejsze i uniosły 
się do góry. Krople wędrowały 
od góry do dołu. 

Marta Adamczak 

Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek
5 listopada obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek. Święto to było do-

skonałą okazją do pierwszych poetyckich spotkań przedszkolaków, które będą obywać 
się cyklicznie w placówce. Dzieci z najmłodszych grup przygotowały wiersze i scenki te-
atralne, w których zaprezentowały swoich ulubionych bohaterów literackich. Przedszko-
laki ukazały nie tylko swój talent aktorki, ale udowodniły również, że pomimo zalewają-
cych nas zewsząd kreskówek nadal chętnie słuchają wierszy, bajek, legend i baśni, a 
bajkowe postacie są im równie bliskie jak bohaterowie fi lmów dla dzieci.

„W Akademii Jana Brzechwy jest postaci wiele, 
zaprośmy je do TEATRU będzie nam weselej!”

16 listopada odbył się X jubileuszowy przegląd teatrzyków dziecięcych „Dziecko Wi-
dzem i Aktorem” pod patronatem Burmistrza Śremu oraz Klubu Relax. Organizatorem 
przeglądu, od dziesięciu lat, jest Przedszkole nr 7 Janka Wędrowniczka, które zaprosi-
ło wszystkich przybyłych gości do poetyckiego świata Jana Brzechwy. Na scenie poja-
wiła się cała plejada bohaterów ulubionych wierszy dzieci, a przedszkolaki zaprezen-
towały wspaniały kunszt aktorski. Udział w teatralnych spotkaniach uwrażliwia je na 
piękno słowa, mimiki i gestu, skłania do zapoznania się z najpiękniejszą poezją i litera-
turą dziecięcą, rozwija wrażliwość i poczucie własnej wartości. Dyrekcja oraz pracow-
nicy przedszkola dziękują wszystkim tym, którzy pomogli w zorganizowaniu przeglądu 
panu Burmistrzowi Adamowi Lewandowskiemu, który objął patronatem nasz przegląd 
i zafundował poetyckie nagrody, pani Naczelnik Pionu Edukacji i Usług Społecznych 
Barbarze Jabłońskiej za uśmiech i obecność, współgospodarzom i fundatorom statu-
etek pracownikom klubu Relax, dobrym duchom, które przygotowały piękną bajkową 
scenografi ę oraz fi rmie TFP Grafi ka za podarowanie tektury, pani Dyrektor Śremskie-
go Ośrodka Kultury Ewie Kaźmierczak za udostępnienie latarenek oraz wszystkim tym, 
którzy swą obecnością uświetnili nasze spotkanie – dzieciom, nauczycielom i dyrekto-
rom śremskich placówek.

„O Ojczyźnie przedszkolak pamięta, każdego dnia 
nie tylko od święta” - przemarsz pod pomnik 
katyński, odśpiewania hymnu narodowego.

W Przedszkolu nr 7 „Janka Wędrowniczka” wychowanie w duchu wartości zajmu-
je znaczące miejsce w pracy z dziećmi. Podczas projekcji fi lmu „Kto ty jesteś?” dzieci 
zdobyły i ugruntowały wiedzę o symbolach narodowych, ukształtowały właściwy stosu-
nek do nich. Uczestniczyły w kwizie dotyczącym omawianej tematyki. Dzieci wzięły też 
udział w przemarszu pod pomnik katyński. Zabrały samodzielnie wykonane chorągiew-
ki w barwach narodowych oraz znicze. Na koniec spotkania wszyscy przedszkolacy z 
właściwą postawą i szacunkiem zaśpiewali hymn narodowy.

MOJE MAGICZNE MIEJSCA   - O pasji podróżowania i historii „magicznych miejsc” 
opowiadał Zdzisław Żeleźny - 26.11.2016.
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„SŁONECZNA GROMADA”

„Gdy świąteczny czas oczaruje nas...”
Tradycyjnie w grudniu adwentowy kalendarz wyznacza 

czas do świąt. Dzieci najpierw czekają na Mikołaja, potem na 
Gwiazdorka , a na końcu niespodzianki w domu. W Przed-
szkolu nr 2 „Słoneczna Gromada” dzieci spotkają się z Mikoła-
jem 6 grudnia (wtorek), który od samego rana będzie w progu 
przedszkola witał wszystkich słodyczami i obdaruje wszystkie 
dzieci upominkami ufundowanymi przez Radę Rodziców. Na-
stępnym wydarzeniem będzie spotkanie z Gwiazdorem, który 
odwiedzi każdą grupę przedszkolną, będą prezenty, zabawy, 
konkursy, pląsy i wspólne pamiątkowe zdjęcia. To niezwykły 
czas, który na zawsze pozostaje w pamięci dzieci.

ZABAWY Z WODĄ 
POD WIERZBAMI

Dzieci w przedszkolu są w ciągłym 
ruchu i stale czego poszukują, szcze-
gólnie odpowiedzi na nurtujące je pytania. Lubią poznawać, 
doświadczać i badać. Poznają świat wszystkimi zmysłami. 
Ale najbardziej czekają na hasło: „A teraz pobawimy się w do-
świadczenia. Jak to się dzieje, że…”

Tak też było 22 listopada br. w grupie „Słoneczka”. Tego dnia 
dzieci poznawały właściwości wody. Dowiedziały się, że nie ma 
ona barwy, zapachu i smaku, natomiast w zabawach z ziem-
niakiem i solą oraz z pieprzem i płynem do mycia naczyń, że 
ma swój ciężar i gęstość. Przedszkolaki stwierdziły na koniec, 
że woda służy do mycia, a bez niej nie byłoby życia. I do tego 
wniosku doszły same!

„Zdrowy Czerwony Kapturek”
 W ramach programu edukacji artystyczno-językowej „W 

świecie sztuki i języków obcych”, organizowanej w Przedszko-
lu „Pod wierzbami”, co miesiąc dzieci przygotowują przedsta-
wienie z cyklu „Dzieci-Dzieciom”. Tym razem 6-latki z grupy „ 
Jeżyki” wystąpiły dla publiczności przedszkolnej oraz dla ro-
dziców w przedstawieniu pt. „Zdrowy Czerwony Kapturek”. 
Była to trochę inna wersja znanej baśni o Czerwonym Kap-
turku, w której zostały ukazane zalety zdrowego odżywiania i 
skutki złego odżywiania. Wilk z Babcią postanowili odżywiać 
się samymi niezdrowymi i tłustymi potrawami, a dopiero kiedy 
ta dieta zaczęła przynosić objawy w postaci choroby zaczęli 
szukać pomocy.  W humorystyczny sposób Witaminki na cze-
le z Doktorem zapoznały Babcię i Wilka z zasadami zdrowego 
odżywiania oraz znaczeniem witamin. Przedszkolaki pokaza-
ły swoje aktorskie talenty i żywiołowo zachęcały zgromadzo-
ną publiczność do spożywania jak największej ilości owoców i 
warzyw oraz usiłowały przekonać jak ważną rolę pełni zdrowy 
styl życia. W przedstawienie zaangażowały się nie tylko dzieci, 
ale również ich rodzice, którzy przygotowali piękne stroje. Mali 
artyści zostali nagrodzeni gromkimi brawami i zdrową przeką-
ską w postaci owoców.

„POD WIERZBAMI”PRZEDSZKOLE NR 3 „JARZĘBINKA” W ŚREMIE
Grudzień to miesiąc, na który z utęsknieniem 

czekają wszystkie przedszkolaki. Jest to 
bowiem czas, strojenia przedszkola w ozdo-
by świąteczne wykonywane przez całą kadrę 
wspólnie z dziećmi i rodzicami, czas oczekiwa-
nia na pojawienie się w naszych progach Św. 
Mikołaja i Gwiazdora. 

Z tej okazji w przedszkolu odbędą się dwie 
uroczystości ogólnoprzedszkolne:

6 grudnia•  - Mikołajki, jak z bajki. 
21 grudnia - spotkanie Hej kolęda, kolę-• 
da podczas, której Krasnale zaprezentują 
świąteczny program artystyczny połączo-
ny z wspólnym śpiewem kolęd, pastorałek, 
złożymy sobie świąteczne życzenia i zjemy 
wigilijne potrawy. 

W każdej grupie odbędą się również popołu-
dniowe spotkania. I tak: 

13 grudnia • - w grupie” Muchomorki” ro-
dzice wraz z paniami przedstawią dzie-
ciom Jasełka pt. „Pójdźmy wszyscy do 
stajenki”. 
15 grudnia•  - kolędować wspólnie z rodzi-
cami będą Stokrotki
16 grudnia•  - przy blasku świec i cho-
inki, spotkają się z rodzicami Motylki i 
Krasnale
19 grudnia•  - w świąteczny nastrój rodzi-
ców wprowadzi, prezentacja artystyczna 
dzieci z grupy Wiewiórki 
20 grudnia - • wspólnie z rodzicami kolędo-
wać będą Biedronki

Zakończyliśmy już akcję zbierania prezentów 
dla podopiecznych Schroniska w Gaju. Zaanga-
żowanie dzieci i rodziców przerosło nasze ocze-
kiwania. Wszystkim darczyńcom, bardzo dzię-
kujemy za wsparcie naszej akcji. Mikołajkowe 
prezenty na pewno ucieszą psiaki. 

W grudniu czeka na nas:
„Świąteczne fi lcowanie” • W warsztatach 
organizowanych przez Bibliotekę Publicz-
ną w Śremie uczestniczyć będą: 30 listo-
pada grupa Muchomorki i Biedronki, 12 
grudnia grupa Motylki, 19 grudnia gru-
pa Wiewiórki.
5 grudnia•  dzieci z grupy Krasnale będą 
reprezentować nasze przedszkole na Zi-
mowej Spartakiadzie organizowanej 
przez SOSiR pod patronatem Burmistrza 
Śremu.

7 grudnia • Muchomorki wybiorą się do Bi-
blioteki, aby ponownie przenieść się w 
świat literatury dziecięcej. Tego dnia o 
godz. 15.30 rozpoczną się kolejne zaję-
cia z cyklu „Dzielny przedszkolak” prze-
znaczone dla dzieci przygotowujące się 
do rozpoczęcia systematycznej edukacji 
przedszkolnej w roku szkolnym 2017/18 
pt. „Zabawy z Mikołajem” Serdecznie 
ZAPRASZAMY! Wstęp wolny.
9 grudnia•  Motylki, 19 grudnia Stokrotki 
wezmą udział w warsztatach organizowa-
nych przez Muzeum Śremskie „Zaczaro-
wany świat lalek” 
19 grudnia - • odbędzie się koncert w wy-
konaniu Agencji Muzycznej ART BONSAI 
pt. „Świąteczne marzenia”

G. Szalona, U. Tomczyk 

PRZEDSZKOLE NR 5 Z ODDZ. INTEGRACYJNYMI „MALI PRZYRODNICY”
KARMNIK DLA PTAKA

 Nasze przedszkole brało udział w 
konkursie „Karmnik dla ptaków” re-
alizowanym w ramach projektu edu-
kacyjnego „Spotkania z ekologią” w 
Zespole Szkół Technicznych im. Hi-
polita Cegielskiego. Rodzice wraz 
z dziećmi wykonali 40 karmników. 
Rozstrzygnięcie konkursu odbyło się 
8.11.2016 roku w Zespole Szkół Tech-
nicznych. Dzieci wraz z rodzicami 
uczestniczyły w uroczystym podsu-
mowaniu konkursu i odebraniu atrak-
cyjnych nagród. 

DZIEŃ POSTACI Z BAJEK
 W piątek 4 listopada obchodzili-

śmy Dzień Postaci z Bajek, niektó-
rzy przebrali się za takie postacie, inni 
przynieśli zabawki, kolorowanki oraz 
książki. Wszyscy świetnie się bawili. 
Na zajęciach dzieci odgadywały za-
gadki- jaki to bohater, rozpoznawały 
po fragmencie ubrania, słuchały czy-
tanych bajek.

OD PRZEDSZKOLAKA 
DO GRAFIKA

6- ciolatki z grup Pszczółek i Wie-
wiórek w listopadzie odwiedzają Ze-
spół Szkół Technicznych im. H. Ce-
gielskiego. Biorą udział w zajęciach 
z grafi ki komputerowej prowadzone 
przez młodzież tamtejszej szkoły. Są 
to zajęcia zaplanowane na cały rok 
szkolny w ramach współpracy na-
szego przedszkola z ZST, które będą 

poświęcone edukacji komputerowej 
przedszkolaków.

„PRZEBUDOWA”
W miesiącu listopadzie dzieci z 

grup „BIEDRONKI”, „KOTKI”, „JE-
ŻYKI” były w Bibliotece w krainie 
klocków z Centrum Nowoczesności 
„Młyn Wiedzy” z Torunia, „przeBUDO-
WA”. Dzieci budowały i konstruowa-
ły ciekawe budowle z bardzo przy-
jaznych klocków. W czasie zabawy 
wykazały się niezwykłą pomysłowo-
ścią i kreatywnością, powstała nie-
zwykła zaczarowana, niebieska kra-
ina. Taka zabawa przynosi dzieciom 
ogrom radości i wzbogaca je w nowe 
doświadczenia.

W BIBLIOTECE
9 listopada grupa ”BIEDRONEK” 

była z wizytą w bibliotece, poznaliśmy 

historię św. Marcina i tradycji wypie-
ku rogali.

JESIENNE 
WIERSZOWANIE

16 listopada odbył się w naszym 
przedszkolu Konkurs „Jesienne Wier-
szowanie”. Dzieci z wszystkich grup 
wiekowych pięknie recytowały wier-
sze o jesieni, starszaki zaśpiewały 
jesienną piosenkę. Wszystkie dzie-
ci zostały nagrodzone dyplomami i 
upominkami.

ZAJĘCIA 
AKADEMIA ZDROWEGO 

PRZEDSZKOLAKA
 Realizowaliśmy zajęcia z Akade-

mii Zdrowego Przedszkolaka „Ja i moi 
koledzy- razem możemy więcej” oraz 
„Ja jestem niepowtarzalny”. Celem 
tych zajęć jest: rozwijanie poczucia 

przynależności do grupy i więzi z nią, 
poprzez wzajemne poznawanie się, 
obowiązków, oraz budowanie obrazu 
własnej osoby, uświadamianie sobie 
własnej odmienności i niepowtarzal-
ności, podnoszenie poczucia wła-
snej wartości. 

ZAJĘCIA RYTMICZNE
 Od przyszłego poniedziałku będą 

odbywały się w naszym przedszko-
lu zajęcia rytmiczne, które będą 
prowadzone przez panią Izabelę 
Kownacką. 

LISTOPADOWY KONCERT
 Na listopadowym koncercie „Bęb-

niarska wyprawa”, artyści - muzycy 
przenieśli nas do Afryki. Dzieci po-
znały instrumenty muzyczne wyko-
nane wyłącznie z naturalnych pro-
duktów. Mieliśmy też okazję wyćwi-
czyć poczucie rytmu w trakcie zabaw 
muzycznych.

„BĄDŹMY ZDROWI - 
WIEMY, WIĘC DZIAŁAMY”

Przedszkole bierze udział w pro-
jekcie informacyjno – edukacyjnym 
„Bądźmy zdrowi - wiemy, więc dzia-
łamy” realizowanym przez Powiatową 
Stację Sanitarno-Epidemiologiczną. 
Celem ogólnym projektu jest popra-
wa stanu zdrowia dzieci i młodzieży, 
przez zmniejszenie liczby dzieci i mło-
dzieży narażonych na nadwagę, oty-
łość i choroby dietozależne. 

W ramach tego projektu, w naszym 
przedszkolu, w dniu 18 listopada od-
była się mini olimpiada, w której bra-
ły udział dzieci ze starszych grup. Na 
koniec każdy z uczestników otrzymał 
drobne upominki.

GRUDZIEŃ
6 grudnia•  odbędzie się w na-
szym przedszkolu spotkanie Mi-
kołajkowe. Co roku w tym dniu 
w ramach akcji ogólnopolskiej 
CAŁA POLSKA CZYTA DZIE-
CIOM, spotykamy się z Panią 
Dyrektor, która czyta wszystkim 
grupom przedszkolnym opowie-
ści mikołajkowe.
16 grudnia•  odbędzie się Spo-
tkanie Świąteczne dla całej spo-
łeczności przedszkolnej, na której 
grupa starszaków zaprezentuje 
„Jasełka”, a następnie odwiedzi 
przedszkolaków Gwiazdor.
W miesiącu grudniu wszystkie • 
grupy przedszkolaków Przed-
szkola „Mali Przyrodnicy” zapra-
szają Rodziców na Spotkania 
Wigilijne.

DZIAŁAMY I TALENTY ODKRYWAMY 
- kółko plastyczne

Dzieci 4 letnie z grupy ,,Dalmatyńczyki” mają raz w miesią-
cu zajęcia dodatkowe, popołudniowe odkrywające ich talen-
ty plastyczno- konstrukcyjne. W miesiącu listopadzie przed-
szkolacy tworzyli swoje niecodzienne wizytówki. Każdy z 
pierwszej litery swojego imienia wyczarowywał jakąś postać. 
Wszyscy z ochotą stemplowali palcem, dorysowywali braku-
jące elementy i ,,ubierali” literkowe postacie w jesienną gar-
derobę. Mali twórcy odkryli, że z liter można stworzyć różne 
słowa. A pierwsze, ukochane, które powstało??? 

Wiadomo – MAMA !!!

Szachy w Przedszkolu nr 2 
„Słoneczna Gromada”

Od listopada br. w Przedszkolu nr 2 „Słoneczna Groma-
da” został wznowiony po raz kolejny „Program nauki gry w 
szachy dla dzieci 5-6 letnich”. Gra w szachy przynosi wie-
le naukowo udowodnionych korzyści dla wszechstronnego 
rozwoju dziecka. To rodzaj intelektualnej aktywności, która 
pozytywnie wpływa nie tylko na rozwój umysłowy, ale także 
osobowościowy. Z uwagi na to, że młodzi szachiści muszą 
przestrzegać pewnych reguł i zasad, uczą się zdyscyplino-
wania i systematyczności. Ćwiczą swoją pamięć, wyobraź-
nie przestrzenną, rozwijają zdolności koncentracji. W sza-
chach nie zawsze dziecko wygrywa, dlatego uczy się trudnej 
sztuki przegrywania. W Przedszkolu nr 2 szachy prowadzi 
znany śremski instruktor szachowy Piotr Hoffmann. Dzieci 
uwielbiają piątkowe spotkania z szachami i rozgrywki z Mi-
strzem. Placówka może się pochwalić absolwentami, któ-
rzy osiągają sukcesy w rozgrywkach wojewódzkich i powia-
towych. W grudniu kolejne roczniki pięcio- i sześciolatków 
szlifować będą intelekt i uzdolnienia. 

W listopadowy pochmurny 
dzionek (16.11.2016) zebrali się 
rodzice z grupy ,,Dalmatyńczy-
ki”, żeby posłuchać o ,,jesieni 
raz jeszcze...”. Goście wyloso-
wali kropelki z numerami, by ba-
wić się wspólnie ze swymi pocie-
chami. Przedszkolacy wysłuchali 
opowiadania ,,Nadchodzi zima- 
kto zrobił zapasy?”, by utrwalić 
swoje wiadomości o przygoto-
waniach zwierząt i ludzi do zbli-
żającej się pory roku. Były różno-
rodne zadania z jesiennego para-
sola, puzzle i zagadki tematycz-
ne oraz jak zawsze zabrzmiała 
ulubiona piosenka o charaktery-
stycznych cechach jesieni. Każ-
dy przedszkolak z niecierpliwo-
ścią czekał, aby na końcu zajęć 
stworzyć z najbliższymi piękne 
jesienne prace. Na małych łasu-
chów czekała niespodzianka z 
domowej spiżarni - mus jabłkowy 
i powidła śliwkowe z ostatnich je-
siennych zbiorów.

Zbiórka świąteczna Gromady 
Zuchowej „Słoneczna Drużyna”

Dnia 7 grudnia br. odbędzie się świąteczna 
zbiórka zuchów Przedszkola nr 2 „Słoneczna 
Gromada” . Dzieci zaprosiły honorowego go-
ścia komendantkę Hufca ZHP Śrem harcmistrz 
Elżbietę Malicką. Pani komendant opowie dzie-
ciom co to znaczy być dobrym zuchem. Świą-
teczny charakter zbiórki uświetni wzajemne składanie sobie 
życzeń, dzielenie się opłatkiem i śpiewanie kolęd. 

Świąteczny Kiermasz 
Tradycyjnie w dniach 28.11-02.12.br odbędzie się w przed-

szkolu świąteczny kiermasz lampionów. Dzięki aktywności ro-
dziców, którzy dostarczyli materiały pasmanteryjne i nie tylko 
mogły powstać piękne, klimatyczne lampiony. Z pewnością 
mogą stanowić upominek lub ozdobę na świąteczny stół. Cały 
dochód ze sprzedaży lampionów przeznaczony zostanie na 
organizację dodatkowych atrakcji dla dzieci. 

Serdecznie zapraszamy!

Rodzinne kolędowanie z rodzicami
Grudzień to niezwykły miesiąc w ciągu całego roku – śpiewa-

nie kolęd, łamanie się opłatkiem, choinki, prezenty, spotkania 
rodzinne. Do tradycji Przedszkola nr 2 „Słoneczna Gromada” 
należą spotkania z rodzicami przy choince. Wcześniej dzie-
ci starsze pieką pierniczki, wszystkie dzieci wykonują drobne 
upominki, dekorują choinki samodzielnie wykonanymi ozdo-
bami, suszonymi owocami, łańcuchami oraz przygotowują wy-
stępy artystyczne. To magiczny czas składania życzeń, łama-
nia się opłatkiem oraz wspólnego śpiewania kolęd. 

Życzymy wszystkim - Wesołych Świąt!

„O jesieni raz jeszcze....” - zajęcia z Rodzicami w „Słenecznej Gromadzie”

DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA 
U SŁONECZEK

Światowy Dzień Pluszowego Misia obchodzimy 25 listo-
pada już od kilkunastu lat. Pierwsza pluszowa zabawka po-
wstała w 1902 roku w Nowym Jorku i została nazwana „Ted-
dy Bear” na cześć prezydenta USA Teodora Roosevelta, któ-
ry będąc na polowaniu nie zgodził się na zastrzelenie młode-
go niedźwiadka. 

W Przedszkolu „Pod wierzbami” co roku Mały Miś ma swoje 
święto. Dzieci z grupy „Słoneczka” przyszły ze swoimi ukocha-
nymi pluszakami, które były honorowymi gośćmi tego dnia. Były 
konkursy, tańce, zagadki, quizy, zabawy ruchowe. Było także 
opowiadanie i piosenki o Misiach. Dzieci dzieliły się również 
wiadomościami na temat prawdziwych misiów: koala, panda, 
polarnego, brunatnego - porównywały ich wygląd, rozmawiały 
o ich występowaniu i upodobaniach kulinarnych. Kolorowały 
misiowe mandale. Nie mogło zabraknąć grupowego zdjęcia z 
pluszakami. To był bajecznie fantastyczny dzień!
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Szkoła Podstawowa nr 1 im. M. Kopernika w Śremie

Szkoła Podstawowa nr 4 im. M. Konopnickiej w Śremie

DZIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI
Jak co roku z okazji święta Niepodległości obcho-

dzonego 11 listopada, członkowie pocztu sztandaro-
wego wzięli udział w obchodach odzyskania niepod-
ległości przez Polskę. Reprezentowali nasza szkołę 
podczas uroczystej mszy św. oraz oddali hołd pole-
głym na cmentarzu żołnierzom.

GMINNY KONKURS MARIA 
KONOPNICKA ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ
Paweł Matysiak I miejsce i Zuzanna Michalska II 

miejsce! Gratulujemy!!!

LISTOPAD W BIBLIOTECE SZKOLNEJ
W listopadzie odbywały się w bibliotece szkolnej 

warsztaty młodych twórców książki. W warsztatach 
uczestniczyli uczniowie z klas II i III. Mali plastycy 
tworzyli ilustracje do kolejnych części opowiadania o 
Misiu Miodku. Wszyscy uczestnicy zajęć wykazali się 
dużym zaangażowaniem, bogatą wyobraźnią i pomy-
słowością. Przepiękne ilustracje ozdobią bibliotekę w 
czasie obchodów Dnia Pluszowego Misia.

MISIO TULISIO
 Dnia 15 listopada klasa 2d, na zaprosze-

nie pracowników Biblioteki Publicznej w Śremie, 

uczestniczyła w przedstawieniu „Misio Tulisio”. Spek-
takl, wystawiony przez aktorów Teatru „Maska” z Kra-
kowa, nawiązywał do nadchodzącego święta - ob-
chodzonego 25 listopada Światowego Dnia Pluszo-
wego Misia. Uczniowie z wypiekami na twarzy śle-
dzili opowieść o przyjaźni, wzajemnej trosce, ale też 
podstępnej zazdrości.  W tym roku szkolnym dzieci z 
klasy 2d jeszcze wiele razy wybiorą się do Biblioteki 
Publicznej w Śremie, by skorzystać z atrakcyjnych 
zajęć, jakie oferują pracownicy biblioteki.

OBÓZ JĘZYKOWY W MIĘDZYGÓRZU
W dniach 6-10 listopada uczniowie naszej szko-

ły wzięli udział w wyjeździe językowym Euroweek – 
Szkoła Leaderów. Podczas pobytu w Międzygórzu 
uczniowie mieli okazję doskonalić swoje umiejętności 
językowe oraz poznać kulturę innych narodów.

SZERMIERKA
Dnia 10 listopada 2016 r w Śremie odbyły się Mi-

strzostwa Wielkopolski Szkół w szermierce. Nasz 
uczeń, Adrian Genderka z klasy VI B, wywalczył II 
miejsce w Mistrzostwach Wielkopolski Szkół Podsta-
wowych w szpadzie oraz III miejsce w Mistrzostwach 
Okręgowych juniorów młodszych w szpadzie. Gratu-
lujemy i życzymy dalszych sukcesów!

KALENDARIUM WYDARZEŃ W JEDYNCE KOPERNIKA
Wspominając… LISTOPAD 2016

Apel z okazji Ogólnopolskiego Dnia Praw • 
Dziecka
Powiatowy Festiwal Pieśni Patriotycznej - • 
I miejsce dla Dobrochny Wójkiewicz
Ogólnopolski Tydzień Kariery w Śremie:• 
Konkurs plastyczny „ Mój zawód w • 
przyszłości” I miejsce Alicja Kończak z 
3b SP nr1!
Konkurs na opowiadanie „Pokaż swoją • 
pasję” - I miejsce Paweł Matysiak z 6a 
SP nr1!
Gminny Konkurs „ Maria Konopnicka - • 
życie i twórczość” 
- I miejsce Paweł Matysiak
- II miejsce Zuzanna Michalska
Adrian Genderka z klasy VI B - II miejsce • 
w Mistrzostwach Wielkopolski Szkół 
Podstawowych w szpadzie oraz III 
miejsce w Mistrzostwach Okręgowych 
Juniorów Młodszych w Szpadzie
Obóz językowy w Międzygórzu• 
Warsztaty w bibl iotece szkolnej: • 
„Tworzymy ilustracje do książki”
Międzynarodowy Dzień Pluszowego Misia • 
- gry, zabawy, konkursy dla wielbicieli 
misiów
X Gminny Konkurs Czytelniczy p.n. • 
„Akademia Kubusia Puchatka” - finał 
konkursu
Konkurs Jednego Wiersza - f inał • 
konkursu
Andrzejki - szkolna zabawa zorganizowana • 
przez Radę Rodziców przy SP nr 1 

W oczekiwaniu na GRUDZIEŃ 2016
Mikołajki dla klas I-VI - 5 i 6 grudnia• 
Mikołajk i  w kinie – seans dla • 
drugoklasistów – 6 grudnia 2016
Gala Wolontariatu - udział Szkolnego • 
Klubu Wolontariatu
Międzynarodowy Dzień Wolontariusza • 
- apel okolicznościowy
Powiatowy Konkurs Matematyczny • 
„SUDOKU”
Szkolny Konkurs Recytatorski dla • 
uczniów klas IV-VI
S z k o l n y  K o n k u r s  P i o s e n k i • 
Obcojęzycznej
IV szkolna edycja Mam Talent• 
W bibliotece szkolnej – plakatowy • 
konkurs wiedzy na temat tradycji 
bożonarodzeniowych - „Święta Bożego 
Narodzenia w polskim domu”
Dzieci z klas 0-3 będą mogły wziąć • 
udział w bibliotecznych „Spotkaniach z 
książką”, które tym razem odbywać się 
będą pod hasłem „Wesołe bałwanki”
Szkolne Jasełka - 22 grudnia• 
Jasełka dla pensjonariuszy Zakładu • 
Pielęgnacyjno - Opiekuńczego na 
Promenadzie
Występ uczniów klasy Vb oraz zespołu • 
wokalnego Cantando dla seniorów i 
pacjentów oddziału onkologicznego 
„Małgorzata”
Wig i l i a  -  k l asowe  spo tkan ia • 
bożonarodzeniowe

UROCZYSTOŚCI SZKOLNE
13 października obchodziliśmy 

Dzień Nauczyciela. Panie katechet-
ki przygotowały ciekawy program 
artystyczny. Uczniowie nie recyto-
wali wierszy, ale zaśpiewali piosen-
kę o każdym nauczycielu. Nie obyło 
się bez niespodzianek! Nauczyciele 
otrzymali medale i pyszne jabłka.

10 listopada odbył się apel z okazji 
Narodowego Święta Niepodległości. 
Wszyscy uczniowie aktywnie wzięli 
udział w apelu, wspólnie recytowa-
li wiersze (,,Modlitwa o Polskę”, ,,11 
listopada”) i śpiewali pieśni z okresu 
pierwszej wojny światowej (,,Piecho-
ta”, ,,Przybyli ułani”, ,,Białe róże”). Na 
zakończenie uczniowie prezentowali 
własne wnioski  z lekcji wychowaw-
czych, które dotyczyły patriotyzmu, 
a także przedstawili propozycje, jak 
powinien postępować patriota w cza-
sach pokoju, kiedy za ojczyznę nie 
trzeba walczyć z bronią w ręku.

KONKURSY
 16 listopada 2016 roku w Szko-

le Podstawowej nr 4 w Śremie odbył 
się gminny konkurs „Maria Konop-
nicka – życie i twórczość”. Patronat 
nad konkursem objął Burmistrz Śre-
mu, a organizatorami byli nauczycie-
le „Czwórki”: Aneta Malinowska i Pa-
weł Wesołek. 

W konkursie uczestniczyło dwa-
naścioro uczniów ze szkół gmin-
nych: Szkoły Podstawowej nr 1 i 4 
oraz KPSP im. Jana Pawła II w Śre-
mie, szkół w Bodzyniewie, Dąbro-
wie i Pyszącej. Każda szkoła była 

reprezentowana przez dwóch uczest-
ników, którzy rozwiązywali test opar-
ty na wiadomościach biografi cznych 
oraz sprawdzający znajomość twór-
czości poetki.

Zaprezentowali wysoki, wyrównany 
poziom wiedzy. I miejsce zdobył Pa-
weł Matysiak (SP 1), II miejsce: Zu-
zanna Michalska (SP 1) oraz Daniella 
Rajch (SP w Pyszącej), a III miejsce: 
Gabriela Grobelna z ZSPiG w Dąbro-
wie. Reprezentanci „gospodarzy”: Ka-
cer Przebierała i Hanna Włodarczak 
zajęli IV i VI miejsce.

Konkurs był formą rozpropagowa-
nia wiedzy o patronce Szkoły Pod-
stawowej nr 4 w 45. rocznicę jej 
powstania.

28 listopada odbędzie się Gmin-
ny Konkurs Plastyczny ,,Gdybym 
był pisarzem i malarzem”. Zadaniem 
uczniów jest przygotowanie projek-
tu okładki książki literackiej. O naj-
wyższe miejsca będą walczyć Julia 
Nawrot, Kacper Przebierała i Olga 
Bartkowiak.

BIBLIOTEKA SZKOLNA 
DZIAŁA!

17 listopada odbyło się pasowa-
nie na czytelnika. Był to szczególny 
dzień, gdyż właśnie w tym dniu pierw-
szoklasiści mogli wypożyczyć swoją 
pierwszą książkę. Uczniowie złożyli 
ślubowanie, że będą książki zawsze 
szanować  i o nie dbać, a tym samym 
zostali pasowani na czytelników bi-
blioteki szkolnej.

A w grudniu, w ramach współpracy 
z biblioteką publiczną będziemy go-
ścić panią Ewę Witasik, która prze-
prowadzi zajęcia z biblioterapii.

ŚWIĘTA TUŻ, TUŻ…
9 grudnia od godziny 17.00 odbę-

dzie się Kiermasz Mikołajkowy. Jak 
każdego roku, będzie można kupić 
piękne ozdoby świąteczne wykonane 

przez uczniów, rodziców i nauczycie-
li naszej szkoły. W sali gimnastycz-
nej w świąteczną atmosferę wprowa-
dzą nas piosenki wykonywane przez 
uczniów. W tym roku każda klasa po-
stara się o jak najpiękniejsze i orygi-
nalne ubranie choinki w swojej sali. 
Jak wywiążą się z tej swoistej rywa-
lizacji - pokaże wystawa zdjęć, którą 
będzie można oglądać w holu szko-
ły. Kto będzie chciał sam może wy-
konać sobie ozdoby na warsztatach 
prowadzonych w czasie imprezy. Jak 
zawsze towarzyszą nam też krótko-
falowcy, kącik medyczny, itp. Ważne 
są też możliwości wspólnych spotkań, 
rozmów, snucia planów świątecznych 
i zwyczajnego relaksu w miłej - mamy 
nadzieję - atmosferze. A o to przy 
pysznych ciastach i kawce przygoto-
wanej przez Radę Rodziców bardzo 
łatwo. Zapraszamy!

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Braci Barskich w Śremie
SPOTKANIE Z MYŚLIWYM

W czwartek 20 października 2016r. w szkol-
nej bibliotece odbyło się spotkanie z myśliwym 
Filipem Nowakowskim. Zaproszony gość dzia-
ła w Kole Łowieckim nr 74 „Ostoja” w Śremie 
i bardzo chętnie odwiedza naszą szkołę, aby 
opowiedzieć dzieciom o swojej pracy i doświad-
czeniach związanych z myślistwem. 

KUP PAN SZCZOTKĘ
W październiku bieżącego roku nasza pla-

cówka włączyła się w Akcję Fundacji Pomocy 
Humanitarnej „Redemptoris Missio” z Pozna-
nia pt. „KUP PAN SZCZOTKĘ”. Jej celem była 
zbiórka szczoteczek i past do zębów, które za 
pośrednictwem Fundacji mają trafi ć do Kame-
runu. Udało nam się zebrać 350 szczoteczek i 
183 tubki past do zębów.

UCZYMY SIĘ RAZEM ŻYĆ

Uczniowie z klasy IV c uczestniczyli w projek-
cie pt. „Uczymy się razem żyć”, który odbył się 
w naszej szkole 20 października 2016r. Poznań-
scy aktorzy przeprowadzili warsztaty dotyczące 
tolerancji dla osób niepełnosprawnych. 

KONKURS WIEDZY O KRAJACH 
ANGLOJĘZYCZNYCH

Dnia 26 października 2016r. odbył się Kon-
kurs Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych dla 
klas 4. Jego celem było między innymi rozbu-
dzenie wśród uczniów zainteresowań językiem 
angielskim i motywowanie ich do nauki języ-
ków obcych. 

HOLY WINS
W piątek 28 października 2016r. po raz trze-

ci w naszej szkole obchodziliśmy Holy Wins- 
Święty zwycięża. W tym dniu chętni uczniowie 
przebrali się za dowolnie wybranego świętego! 

Była okazja, żeby zaprezentować swój strój w 
holu szkoły, gdzie podczas każdej przerwy dzie-
ci śpiewały piosenki z repertuaru Arki Noego. 

ŚWIĘTO 
BAJKOWYCH POSTACI

Każdego roku- 5 listopada obchodzi się na 
całym świecie Międzynarodowy Dzień Postaci 
z Bajki. W naszej szkole książkowi bohatero-
wie odwiedzili pierwszoklasistów, aby zachęcić 
ich do pilnego uczenia się literek. Były zagadki, 
wspólne głośne czytanie i zabawy inspirowane 
tekstem literackim. 

CZYTANIE POMAGA
W całym kraju, w dniach 14 - 19 listopada, 

obchodziliśmy w tym roku Tydzień Biblioterapii. 
W Szóstce odbył się cykl spotkań pod wspól-
nym hasłem „Czytanie pomaga”. Wzięli w nim 
udział uczniowie klas V i VI, którzy pod opieką 
nauczycieli polonistów przybyli do szkolnej bi-
blioteki. Osobą prowadzącą zajęcia była pani 
Ewa Witasik z Publicznej Biblioteki Pedago-
gicznej w Śremie.

VIII FESTIWAL PIEŚNI 
PATRIOTYCZNEJ

W dniu 9 listopada 2016 r. w auli Zespołu 
Szkół Politechnicznych odbył się VIII Festiwal 
Pieśni Patriotycznej Powiatu Śremskiego. Na-
szą szkołę reprezentowały solistki: Zosia Gen-
derka, Klara Ściubeł (otrzymała wyróżnienie) 
oraz Zespół Wokalny SP6 (wyróżnienie), któ-
ry wykonał pieśni pt. „Mazurek Dąbrowskiego” 
oraz „Pierwsza Brygada”. 

STRUNY BRZDĘK
Uczniowie z klas I, II i III wzięli udział w kolej-

nym spotkaniu muzycznym z cyklu KULTUR-
KA I WSZYSTKO GRA. Listopadowe przedsta-
wienie pt. „Struny brzdęk” umożliwiło dzieciom 
poznanie historii instrumentów strunowych, ich 
budowę oraz upowszechnienie. 

AKADEMIA KUBUSIA PUCHATKA
Reprezentacja naszej szkoły w składzie: 

Maksymilian Bartz, Jędrzej Janiszewski i Kla-
ra Paterczyk zdobyła I miejsce w X Gminnym 
Konkursie Czytelniczym „Akademia Kubusia 
Puchatka”. Konkurs odbył się 21 listopada 2016 
r. a jego organizatorem była Biblioteka Publicz-
na im. Heliodora Święcickiego w Śremie.

Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dąbrowie
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TROCHĘ INNE LEKCJE 
HISTORII I PRZYRODY…

Uczniowie klasy czwartej wybrali się na wy-
cieczkę, której celem było zwiedzanie cieka-
wych miejsc wzdłuż miejskiej trasy turystycz-
nej po prawobrzeżnym Śremie. Czwartoklasi-
ści z dużą uwagą poznawali historię kamienic, 
tablic, pomników, parku.

„BEZPIECZNIE TU I TAM”
W ramach tego projektu w naszej szkole od-

były się kolejne zajęcia. Uczniowie dowiedzieli 
się jakie są konsekwencje nadużywania Inter-
netu. Poznali właściwą postawę w czasie pracy 
przy komputerze. Zaprosiliśmy też panią Martę 
Migacz ze Straży Miejskiej, która przeprowadzi-
ła z uczniami pogadankę na temat cyberprze-
mocy oraz zagrożeń w sieci. Poruszyła także 
ważny temat jakim jest wandalizm.

„JA I MOI RODZICE”
Czwartkowe popołudnie uczniowie klasy 

czwartej spędzili wspólnie z rodzicami. W ra-
mach zaplanowanych w szkole spotkań „Ja i 
moi rodzice” dzieci i rodzice spędzali wspólnie 
czas. Dorośli i ich pociechy grali w gry planszo-
we. Najlepszymi grami okazały się „Kalambury”, 
„Eurobiznes” oraz „Biznes po Europejsku”.

LEKCJA PRZYRODY W TERENIE
Uczniowie klasy piątej dzięki ładnej pogodzie 

mogli wyjść na boisko szkolne w celu rozpo-
znawania drzew liściastych. Ładny teren przy-
szkolny daje możliwość wykonania sporego, 

ciekawego zielnika. Zastosowane na lekcji tech-
niki efektywnego zapamiętywania spowodowa-
ły, że każdy uczeń na jej zakończenie potrafi ł 
bezbłędnie wymienić 13 nazw roślin.

PASOWANIE W GRUPIE 
BIEDRONKI

W dniu 27 października w grupie Biedronki 
odbyła się uroczystość pasowanie na przed-
szkolaka. Dzieci przy udziale zaproszonych go-
ści zaprezentowały program artystyczny: pięk-
nie śpiewały, recytowały wiersze i tańczyły. Po 
występach Biedronki złożyły uroczyste przyrze-
czenie. Następnie odbyła się ceremonia paso-
wanie przez dyrektor szkoły panią Małgorza-
tę Kardasz.

JESIENNA POGODA 
NA ZAJĘCIACH U BIEDRONEK
W listopadzie dzieci z grupy Biedronki roz-

mawiały o jesiennej pogodzie o tym jak należy 
ubrać się na jesienny spacer. Obyły się zajęcia 
pt. „Kolorowe parasolki”. Każde dziecko przy-
niosło do przedszkola swoją parasolkę. Dzieci 
oglądały je, zwracały uwagę na ich kolorysty-
kę, wzornictwo i przeznaczenie. Następnie były 
zabawy z parasolkami.

AKADEMIA Z OKAZJI 
NARODOWEGO ŚWIĘTA 

NIEPODLEGŁOŚCI
W dniu 10 listopada nasza szkolna społecz-

ność uczciła Narodowe Święto Niepodległości. 
Uczniowie z koła historycznego oraz z klasy 

pierwszej przygotowali montaż słowno-mu-
zyczny, w którym przybliżyli drogę Polaków do 
odzyskania niepodległości. Po przedstawieniu 
uczniowie klas 4-6 rozwiązywali krzyżówkę, w 
której sprawdzali znajomość postaci i wydarzeń 
związanych z walką Polaków o niepodległość. 
Dzieci młodsze w czasie zajęć malowały kolo-
rowanki patriotyczne.

98 ROCZNICA ODZYSKANIA 
NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ 

POLSKĘ
W dniu 11 listopada delegacja naszej szko-

ły - Julia, Grzegorz i Tobiasz wraz z rodzicami 
- udali się do Śremu na obchody Narodowego 
Święta Niepodległości. Uroczystości rozpoczęły 
się eucharystią w Kościele Garnizonowym pw. 
Św. Jana z Dukli. Po mszy odbył się uroczysty 
przemarsz na Cmentarz Staromiejski, gdzie 
został odczytany apel poległych przy Kwate-
rze Powstańców Wielkopolskich.

ZAWODY SPORTOWE

W ostatnim czasie nasza szkoła brała udział 
w kilku zawodach sportowych. Odbywało się to 
przy rożnych warunkach pogodowych: w desz-
czu i przy niskich temperaturach. 4 listopada 
wzięliśmy udział w turnieju piłki nożnej o Puchar 
Tymbarku. 9 listopada byliśmy na corocznym 
biegu ulicznym - „Biegu Sokoła”, a 15 listopa-
da zagraliśmy w turnieju koszykówki dziewcząt 
w ramach „Igrzysk Szkół Wiejskich”.

GMINNY KONKURS 
„MARIA KONOPNICKA 
- ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ”

16 listopada uczniowie naszej szkoły Karo-
lina Troszczyńska i Miłosz Jakubiak uczestni-
czyli w gminnym konkursie o Marii Konopnic-
kiej. Konkurs został zorganizowany w Szkole 
Podstawowej nr 4 w Śremie, której Maria Ko-
nopnicka jest patronem.

DZIEŃ PRAW DZIECKA
Z okazji przypadającego 20 listopada Między-

narodowego Dnia Praw Dziecka w naszej szko-
le odbyło się spotkanie szkolnej społeczności. 
Uczniowie pod opieką pani polonistki oraz pani 
pedagog, przygotowali program artystyczny, w 
którym przybliżyli ideę Międzynarodowego Dnia 
Praw Dziecka. W ciekawy sposób przypomnieli 
również prawa dziecka.

BĘDZIE SIĘ DZIAŁO....
Dzień Pluszowego Misia będzie w naszej • 
szkole obchodzony pod koniec listopada. Z 
tej okazji odbędzie się apel dla przedszko-
laków i uczniów klas I-III połączony z zaję-
ciami edukacyjnymi.
25 listopada odbędzie się szkolny festiwal • 
piosenki jesienno – zimowej dla przedszko-
laków i uczniów klas I-III.
Koniec listopada to obchodzone w tanecz-• 
nych krokach Andrzejki. Nie zabraknie dla 
uczniów starszych klas zabawy przy mu-
zyce i licznych konkursów.
7 grudnia - spotkanie w ramach projektu • 
Rodzina wielopokoleniowa. Tym razem bę-
dzie to majsterkowanie, którego wytwora-
mi będą ozdoby świąteczne.
9 grudnia -szkolny konkurs recytatorski - • 
wiersze jesienno - zimowe dla przedszko-
laków i uczniów klas I-III.
Okres świąteczny będzie też obfi tował w • 
spotkania z cyklu „Ja i moi rodzice”. Kla-
sy V, VI będą wspólnie z rodzicami wypie-
kać pierniczki.

  SZKOŁY SZKOŁY  

Szkoła Podstawowa im. gen. D. Chłapowskiego w Bodzyniewie

Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Pyszącej
77. ROCZNICA - PAMIĘTAMY

20 października Poczet Sztandarowy naszej 
szkoły wziął udział w uroczystościach poświę-
conych rocznicy rozstrzelania przez hitlerow-
ców synów Ziemi Śremskiej. Uroczystościom 
towarzyszyła Orkiestra Dęta im. Mariana Zie-
lińskiego w Śremie, w której grają uzdolnieni 
muzycznie uczniowie naszej szkoły.

DZIEŃ PAPIESKI

21 października 2016r. w przeddzień litur-
gicznego wspomnienia Świętego Jana Pawła II 
przed Szkołą Podstawową w Pyszącej, przy pa-
miątkowym kamieniu i dębie upamiętniającym 
osobę Jana Pawła II, odbyła się uroczystość dla 
społeczności szkolnej. Przedstawiciele Samo-
rządu Uczniowskiego zapalili znicz i odczytali 

napis na kamieniu: „Przechodniu wsłuchaj się 
w szum dębu Jana Pawła II. On utrwala pamięć 
o człowieku, który był i jest wśród nas” oraz sło-
wa Świętego papieża: „Człowiek jest tyle wart, 
co potrafi  kochać, wierzyć i dać”. 

UDZIAŁ NASZYCH UCZNIÓW 
W KONKURSIE O MARII 

KONOPNICKIEJ
16 listopada nasza szkoła wzięła udział w 

gminnym konkursie „Maria Konopnicka. Życie 
i twórczość”. Reprezentowały ją uczennice szó-
stej klasy: Alicja Przykłota i Daniella Rajch. Or-
ganizatorem konkursu była Szkoła Podstawowa 
nr 4 w Śremie. Dziewczyny świetnie się spisały. 
Daniella zajęła drugie miejsce, a Alicja czwarte. 
Gratulujemy i bardzo się cieszymy.

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

10 listopada 2016r. w sali gimnastycznej ze-
brali się wszyscy uczniowie, by wspólnie uczcić 
Święto Niepodległości. Wprowadzono sztandar 
szkoły i odśpiewano hymn narodowy. Następ-
nie uczniowie zaprezentowali montaż słowno-
muzyczny, który nawiązywał do wydarzeń hi-
storycznych sprzed 98 lat. Historia utraty nie-
podległości i walka o jej odzyskanie przedsta-
wione były w prezentacji multimedialnej. Dzieci 
z uwagą i należytym szacunkiem uczestniczyły 
w tym uroczystym apelu. 

ŻYWA LEKCJA HISTORII
20 października 2016 r. w Szkole Podstawo-

wej w Pyszącej odbyła się niezwykła, bo żywa 
lekcja historii. Przybyli przedstawiciele szlachty 
z XVII wieku. Barwnym staropolskim językiem 

opowiedzieli o czasach, w których żyli. Mieli-
śmy okazję zobaczyć ubiory kobiet i mężczyzn 
z tych czasów. Wybrana uczennica zaprezen-
towała się w kreacji szlachcianki, a uczeń – w 
zbroi rycerza. Najwięcej emocji, wywołał jed-
nak pokaz broni, którą walczyli. Punktem kul-
minacyjnym był wystrzał z XVII-wiecznego pi-
stoletu. Uczniowie stwierdzili, że takie lekcje 
lubią najbardziej.

Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Wł. Zamoyskiego w Nochowie
MY POSTCARD FROM LONDON
W konkursie pod takim właśnie tytułem, wzię-

li udział uczniowie klasy czwartej. Celem kon-
kursu było zachęcenie uczniów do nauki języ-
ka angielskiego, rozbudzanie wyobraźni i po-
głębianie wiedzy o Wielkiej Brytanii. Prace 
miały zawierać pozdrowienia z Londynu napi-
sane po angielsku, a także przedstawiać miej-
sce lub miejsca w Londynie warte zobaczenia. 
Uczniowie wykazali się dużą kreatywnością. 
Pierwsze miejsce w konkursie zajęła Martyna 
Żegleń, drugie - Marta Morawiec, trzecie - Ma-
teusz Bednarski.

KONKURS PIĘKNEGO CZYTANIA

W ramach obchodów Miesiąca Bibliotek 
Szkolnych odbył się Konkurs Pięknego Czyta-
nia przeznaczony dla kl. III - VI szkoły podsta-
wowej. Uczniowie zaprezentowali przygotowa-
ne teksty, a następnie przeczytali wylosowane 
fragmenty. W kategorii kl. III - IV zwyciężczynią 
została Oliwia Werwińska, drugie miejsce za-
jął Wojtek Porczak, a trzecie Marta Morawiec. 
Wśród uczniów kl. IV - VI pierwsze miejsce za-
jęła Zofi a Łowicka, drugie- Julia Lubojańska, 
trzecie- Ola Abram.

PASOWANIE NA CZYTELNIKA
W październiku najmłodsi uczniowie szkoły 

zostali czytelnikami biblioteki szkolnej. Zanim 
to nastąpiło dzieci poznały zasady obowiązu-
jące w bibliotece, przypomniały sobie jak nale-
ży postępować z książkami, a także odpowia-
dały na zagadki przygotowane przez bajkowe 
postaci. Po złożeniu przyrzeczenia Królowej 

Książce nowi czytelnicy wypożyczyli pierw-
sze książki.

STYPENDYŚCI 2016
W gronie 46 uczniów, wyróżnionych w pię-

ciu kategoriach, znalazła się uczennica naszej 
szkoły - Julia Bielawska. Julka wraz z mamą 
odebrały z rąk Burmistrza listy gratulacyjne 
za uzyskany przez Julkę ponad 95% wynik na 
sprawdzianie szóstoklasisty.

IX GMINNY KONKURS 
ORTOGRAFICZNY

W Zbrudzewie już po raz dziewiąty odbył się 
konkurs ortografi czny dla gimnazjalistów Gim - 
Ort. Uczestnicy zmierzyli się z bardzo trudnym 
dyktandem. Naszą szkołę godnie reprezento-
wały trzy uczennice: Amelia Marciniak zdoby-
ła II miejsce, Julia Bielawska - wyróżnienie, 
Sara Lewandowska - wyróżnienie. Gratuluje-
my dziewczynom tym bardziej, że są dopiero 
w I klasie, a konkurs odbywał się bez podziału 
na kategorie wiekowe.

SPOTKANIE DLA SENIORÓW – 
SAMOOBRONA

Swoją aktywność wznowił szkolny Wolonta-
riat. Jego pierwszym poważnym przedsięwzię-
ciem stało się spotkanie z Seniorami z udzia-
łem instruktora samoobrony śremskiej Policji 
- sierżanta Dominika Jankowiaka. Seniorzy i 
Wolontariusze zostali zapoznani z technikami 
podstawowej obrony przed atakiem napastnika, 
a także mieli możliwość odbycia ćwiczeń prak-
tycznych w tym zakresie. Kolejne spotkanie, 

zaplanowane jest na listopad i ma dotyczyć psy-
chologicznych aspektów życia społecznego. 

ŚNIADANIE DAJE MOC
8 listopada uczniowie klas 1-3 uczestniczy-

li w ogólnopolskiej akcji „Śniadanie Daje Moc”. 
Śniadanie to najważniejszy posiłek dnia. Dzięki 
niemu dzieci mają energię do nauki, lepiej kon-
centrują się podczas lekcji i mają siłę do zaba-
wy. To najlepszy start w nowy dzień! Dlatego 
najmłodsi uczniowie naszej szkoły zjedli wspól-
nie zdrowe, pożywne śniadanie oraz usłyszeli 
od pani dyrektor cenne informacje o roli prawi-
dłowego żywienia, w oparciu o 12 zasad zdro-
wego odżywania. 

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
W przededniu Święta Niepodległości, pod-

czas apelu uczciliśmy ten ważny dla Polski i Po-
laków dzień. Przywołaliśmy ważne wydarzenia 
historyczne, ale także uświadomiliśmy sobie, że 
pamięć o tych wydarzeniach, a także umiłowa-
nie piękna naszej ojczyzny i przywiązanie do 
niej, to nasz wyraz prawdziwego patriotyzmu - 
nie przypadkiem na zakończenie uroczystości 
odśpiewaliśmy „Kocham Cię Polsko”.

Następnego dnia grupa uczniów naszej szko-
ły wzięła udział w biegach z okazji Święta Nie-
podległości. Wypadliśmy bardzo dobrze: dziew-
częta SP - rocznik 2007 i młodsi - wszystkie z 
SP Nochowo. Pierwsze miejsce zajęła Oliwia 
Werwińska, drugie - Zuzanna Walkiewicz, trze-
cie - Ewa Siejek; chłopcy SP - rocznik 2007 i 
młodsi: drugie - Marcin Pilc; chłopcy SP - rocz-
nik 2006-2004: trzecie - Konrad Ogrodowski; 

chłopcy GIM: Mateusz Kudzia - 4 miejsce.

18 LISTOPADA 
– ŚWIĘTO PATRONA

18 listopada to dzień urodzin Patrona naszej 
szkoły - hrabiego Władysława Zamoyskiego. Z 
tej okazji corocznie obchodzimy święto, pod-
czas którego przypominamy dokonania tego 
niezwykłego człowieka - wielkiego patrioty; pa-
miętamy, że to jemu zawdzięczamy Zakopane, 
Morskie Oko oraz Kórnik z bezcennymi zbiora-
mi Biblioteki...

AKADEMIA KUBUSIA PUCHATKA 
- ETAP GMINNY

Podczas fi nału konkursu czytelniczego naszą 
szkołą godnie reprezentowały zwyciężczynie 
poprzedniego etapu - Marta Morawiec, Zuzia 
Walkiewicz i Zosia Tomaszewska. Dziewczy-
ny zajęły drugie miejsce. 

W GRUDNIU:
3.12•  - wyjazd do domu dziecka w 
Bodzewie

19.12•  - wigilia dla seniorów

Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Śremie
ŚWIATOWY DZIEŃ MAKARONU

25 października obchodziliśmy Światowy 
Dzień Makaronu. Dowiedzieliśmy się wielu cie-
kawych informacji na jego temat. Wiemy już, że 
najdłuższy chiński makaron mierzy aż metr i do 
miseczki z zupą wkłada się tylko jedną nitkę. 
Sporym wyzwaniem jest zjedzenie takiej dłu-
giej nitki, zwłaszcza, że nie powinno się jej kro-
ić. Będąc w Rzymie możemy odwiedzić  jedyne 
na świecie muzeum makaronu – Museo delle 
Pasta. Warto jeść makaron, gdyż jak udowod-
niono naukowo, poprawia nam humor. Braliśmy 
również udział w konkurencji  na „Najszybsze-
go wciągacza makaronu”, a także stworzyliśmy 
najdłuższy makaronowy łańcuch, malując suro-
wy makaron farbami. 

SZKOLNY DZIEŃ 
JĘZYKÓW OBCYCH

Tradycją naszej szkoły stało się świętowanie 

Szkolnego Dnia Języków Obcych. W tym roku 
obchodziliśmy ten dzień w środę, 26 paździer-
nika. Z tej okazji nauczyciele języków obcych 
przygotowali grę planszową, ale trochę niety-
pową, gdyż zajmowała ona całą podłogę w jed-
nej z sal.  Zadaniem uczniów było przebranie 
się za wybranego obcokrajowca. Jak co roku, 
nasi uczniowie popisali się ogromną kreatyw-
nością. I tak na planszy gry pojawili się Szkoci, 
piękne Hiszpanki, arabscy szejkowie, niemieccy 
piłkarze i wiele innych charakterystycznych po-
staci. Na poszczególnych polach planszy gra-
cze spotykali różne ułatwienia oraz utrudnienia 
i zadania językowe. Szczególnie zadania wy-
woływały u uczniów ogromne emocje i zapał 
do jak najszybszego ich rozwiązania. Wszy-
scy uczniowie wspaniale się bawili i kolejny raz 
udowodnili, że dzięki zabawie również można 
się sporo nauczyć. 

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
Uczniowie naszej szkoły postanowili upamięt-

nić Narodowe Święto Niepodległości w sposób 
szczególny. 

Już 9 listopada w szkolnej auli podczas go-
dzin wychowawczych odbyła się krótka lek-
cja historii, a także wspólne śpiewanie pieśni 
patriotycznych. 

10 listopada br. dzieci z klas I-III pod opie-
ką pana dyrektora oraz pań z edukacji wcze-
snoszkolnej z przyczepionymi kotylionami oraz 
towarzyszącą dumą i powagą udali się na ry-
nek. Dołączyliśmy do wspaniałej inicjatywy or-
ganizowanej od kilku lat w Śremie. Po wystą-
pieniu uczniów z Zespołu Szkół Ogólnokształ-
cących nasi uczniowie zaśpiewali dwie pie-
śni patriotyczne: ,,Przybyli ułani” oraz ,,Marsz 
Pierwszej Brygady”. 

Święto Niepodległości to także imieniny Mar-
cina, a jeśli Marcin - to oczywiście rogale. Z tej 
okazji dzieci z klas I - III należące do działające-
go już trzeci rok kółka kulinarnego zarobiły dwie 
misy ciasta drożdżowego i upiekły przeszło sto 
rogalików, którymi poczęstowały mieszkańców 
naszego miasta. Naszym występem oraz po-
częstunkiem chcieliśmy okazać miłość do Oj-
czyzny, patriotyzm, a także szacunek do histo-
rii i naszych przodków.

Wieczorem 10 listopada uczniowie klasy III 

A i ich rodzice spotkali się w szkole. Wieczór 
ten rozpoczął się narodowym tańcem - polo-
nezem. Następnie pan Janusz Wojciechowski 
przypomniał fragmenty historii o odzyskaniu 
niepodległości, a później rozpoczęły się śpie-
wy pieśni patriotycznych. W spotkaniu tym to-
warzyszyli nam niecodzienni goście- harcerze, 
którzy uczyli zebranych nowych zabaw i okrzy-
ków zamiast bicia braw. 

W piątek 11 listopada dzieci z klasy III A uda-
ły się do Kościoła Garnizonowego na uroczystą 
Mszę Świętą za Ojczyznę, wspólną z przedsta-
wicielami powiatu, miasta, służb mundurowych 
oraz pocztów sztandarowych. Po mszy pod 
opieką rodziców we wspólnym marszu odwie-
dziły pomnik poległych żołnierzy na cmentarzu, 
a później udały się na rynek. W drodze na ry-
nek czekała na dzieci niespodzianka- ułani ja-
dący na koniach. K. Buk 
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Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów w Śremie
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA 

STYPENDIÓW ZA WYNIKI 
W NAUCE I OSIĄGNIĘCIA 

Dnia 30 września 2016 r. w Gimnazjum nr 1 
im. Polskich Noblistów w Śremie nagrodzono 
szczególnie utalentowanych uczniów. Do gro-
na uhonorowanych za wyniki w nauce uczniów 
należą: Łukasz Burliga, Michał Kujawa, Szymon 
Niemier, Aleksander Szlachta, Maciej Nowa-
kowski, Wiktor Chicheł, Paulina Janecka, Rok-
sana Pachura, Kacper Nowacki. Stypendia za 
osiągnięcia sportowe otrzymali: Wiktoria Musie-
lak, Albert Weber, Dawid Wawrzynkiewicz, Julia 
Zarembska, Maksymilian Godziewski, Patrycja 
Witkowska, Wiktoria Witkowska, Daria Walen-
dowska, Jakub Mieszała, Gabriela Wójkiewicz. 
Pani Dyrektor mgr Karolina Worobiew złożyła 
gratulacje uczniom i rodzicom.

MUZYCZNY KOGEL-MOGEL
W ramach cyklicznych spotkań z kulturą – 

Muzyczny Kogel-Mogel dnia 17 październi-
ka 2016r. w naszej szkole z odbył się spektakl 

muzyczno-lalkowy pt. „Mały Frycek opowia-
da o muzyce”. Jego celem było przybliżenie 
uczniom życia Fryderyka Chopina połączone 
z wprowadzeniem w świat lalek teatralnych 
i tajemnic teatru lalkowego. 

PAMIĘTAMY O ZMARŁYCH 
W uroczystość Wszystkich Świętych oraz 

Dzień Zaduszny szczególnie wspominamy tych, 
których nie ma już wśród nas. W holu szkoły zo-
stał przygotowany przez p. B. Hejne i p. A. Nie-
mier kącik upamiętniający zmarłych pracowni-
ków naszego gimnazjum. Zawsze będziemy 
pamiętać o tych, którzy swoją pracą służyli ca-
łej społeczności szkolnej. 

II MIEJSCE ZESPOŁU 
WOKALNEGO NA VIII FESTIWAL 

PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ

W dniu 9 listopada 2016 r. w auli Zespołu 
Szkół Politechnicznych w Śremie odbył się VIII 
Festiwal Pieśni Patriotycznej Powiatu Śrem-
skiego zorganizowany przez Towarzystwo Mi-
łośników Ziemi Śremskiej. W konkursie wzięło 
udział 160 wykonawców z 16 szkół. Nasze Gim-
nazjum reprezentowała solistka Olga Ochocka, 
która zaśpiewała „Balladę o Janku Wiśniew-
skim” i „Czerwone maki na Monte Cassino” 
oraz Zespół Wokalny, który wykonał pieśni pt. 
„Ojczyzno ma” i „Hej chłopcy, bagnet na broń”. 
Opiekunem artystyczno-muzycznym uczennic 
jest pan Leszek Wawrzynowicz. Szkolny Ze-
spół Wokalny zajął II miejsce. 

Serdecznie gratulujemy!!! 

KOCHAM CIĘ, POLSKO!” 
I UROCZYSTY APEL Z OKAZJI 

ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI
Uczniowie kółka historyczno-regionalnego 

pod kierunkiem p. K. Burligi przygotowali i prze-
prowadzili dnia 10 XI program „Kocham Cię, 
Polsko!”. Konkurowali w nim z nauczycielami 
uczniowie klasy IIa i IId , a także przedstawi-
ciele Samorządu Uczniowskiego. Zabawa pole-
gała na rozwiązywaniu różnorakich zadań (np. 
w kalamburach odgadywanie postacie wybit-
nych Polaków, rozpoznawanie znanych piose-
nek, znajomość polskich przysłów, utworów li-
terackich czy poprawnej polszczyzny). Wszyst-
ko odbywało się w wesołej, a zarazem- dzię-
ki barwom biało-czerwonym, w które ubrali się 
uczniowie i nauczyciele naszej szkoły- patrio-
tycznej atmosferze. O oprawę muzyczną za-
dbał szkolny zespół wokalny po kierunkiem p. 
L. Wawrzynowicza. Dnia 14 XI 2016r. ucznio-
wie wszystkich klas brali udział w uroczystym 
apelu, podczas którego zaprezentowano mon-
taż słowno-muzyczny, przypominający najważ-
niejsze wydarzenia związane z walką Polaków 
o niepodległość. 

UDZIAŁ W WYKŁADZIE 
NA WYDZIALE NEOFILOLOGII 

UAM W POZNANIU
Dnia 14.11.2016 uczniowie klasy innowacyj-

nej z zakresu języka angielskiego i niemieckie-
go wzięli udział w wykładzie w Instytucie Filo-
logii Germańskiej na Wydziale Neofi lologii Uni-
wersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 

Celem wykładu było poszerzenie znajomo-
ści współczesnej kultury niemieckiej poprzez 
przybliżenie szeroko rozumianej muzyki pop. 
Tworzenie się gatunków w muzyce i trendów 
w modzie oraz kulturze młodzieżowej, stało się 
punktem wyjścia do rozważania o kulturotwór-
czej roli muzyki, a także jej oddziaływaniu na 
tworzenie się postaw społecznych. Wykładow-
ca odwoływał się także do podobieństw między 
niemiecką a polską sceną muzyczną, zwłasz-
cza kulturą pop. 

AWANS UCZNIÓW DO ETAPÓW 
REJONOWYCH WOJEWÓDZKICH 

KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH
Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego – Mi-• 
chał Kujawa kl. 3a, Andrea Fischer kl. 1a
Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego – • 
Andrea Fischer kl. 1a
Wojewódzki Konkurs Fizyczny – Aleksander • 
Szlachta kl. 3d
Wojewódzki Konkurs Języka Rosyjskiego – • 
Aliaksandr Anisavets
Wojewódzki Konkurs Historyczny – Michał • 
Kujawa kl. 3a, Piotr Kujawa kl. 2b
Wojewódzki Konkurs Matematyczny – Alek-• 
sander Szlachta kl. 3d

NAGRODY DLA NAUCZYCIELI
Przyznanie medalu Komisji Edukacji Naro-• 
dowej: p. Aldona Pawłowska, p. Małgorzata 
Kramer-Wachowiak.
Nagroda Wielkopolskiego Kuratora Oświaty • 
(19.10.2016) dla pani dyrektor Karoliny Wo-
robiew za szczególne zasługi w pracy dydak-
tycznej, wychowawczej i opiekuńczej. 

NADCHODZĄCE WYDARZENIA
5 grudnia - • Charytatywna Gala Młodych Ta-
lentów (stołówka szkolna)
12 grudnia•  - Jasełka w wykonaniu uczniów 
koła teatralnego (Klub Relax)
17 i 22 grudnia•  - Jasełka w wykonaniu 
uczniów koła teatralnego i nauczycieli gim-
nazjum (stołówka szkolna)

Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zbrudzewie
Przełom października i listopada w naszej 

szkole był bardzo ciekawy i intensywny. Za-
częło się od Dnia Papieskiego, który obchodzi-
liśmy 21 października br. Uczniowie obejrzeli 
fi lm animowany o życiu Jana Pawła II. Klasa 
II gimnazjum przygotowała inscenizację „To-
tus Tuus”, a trzecia gimnazjum zorganizowała 
konkurs wiedzy, w którym udział brali wszyscy 
uczniowie. W naszej szkole odbył się po raz 
pierwszy Bal Cukierkowy. Uczniowie porzucili 
straszne maski, ubierając się jak aniołki. 

Szkoła organizuje również szkolne konkursy. 
W ostatnim okresie klasy I-III SP brały udział 
pt.: „The funniest Halloween mask” (najśmiesz-
niejsza maska Halloween”owa). Zaangażowa-
nie uczniów w wykonanie masek było bardzo 
duże. Każda z nich wyróżniała się odmiennym 
stylem i techniką wykonania. 

Szkolny Klub Wolontariatu również nie próż-
nował. Wolontariuszki przeprowadziły lekcje 
wśród przedszkolaków dotyczącą zawodów. 
Miały tajemniczą torbę, w której ukryły przed-
mioty związane z danym zawodem.

Zorganizowały również zbiórkę psich przy-
smaków. Zebrano 76 kg karmy, którą wolonta-
riusze zawieźli do schroniska w Gaju.

W ramach projektu Bezpieczna Plus - „W 
Zbrudzewie nudą nie wieje” - uczniowie po-
znali nowe gry planszowe, przygotowali prze-
pyszne kanapki oraz wykonali zgodnie z tra-
dycją rogale świętomarcińskie. Na zajęciach 
dodatkowych uczniowie klasy III i IV popłynęli 
w magiczny, papierowy świat origami. Podróż 
była wspaniała.

W naszej szkole odbył się IX Gminny Kon-
kurs ortografi czny „GIM-ORT”. Wzięło w nim 
udział 19 gimnazjalistów ze wszystkich szkół 
gminy Śrem. Tekst dyktanda został przygotowa-
ny przez nauczycielkę Zespołu Szkół Technicz-
nych panią Karolinę Karolak. Komisję konkurso-
wą tworzyli poloniści, którzy oprócz sprawdza-
nia dyktand mieli okazję wymienić się doświad-
czeniami zawodowymi. Natomiast uczniowie re-
laksowali się przy grach planszowych.

Znawcami ortografi i okazali się: 
I miejsce Paweł Kuderski- Gimnazjum • 
Dwujęzyczne
II miejsce Amelia Marciniak - ZSPiG w • 
Nochowie
II miejsce Bartosz Marchlewski - Gimna-• 
zjum Dwujęzyczne
III miejsce Wiktoria Tomaszewska - ZSPiG • 
w Śremie

Klasa II SP obchodziła Światowy Dzień Po-
staci z Bajek i Baśni. Wszyscy uczniowie po-
przebierali się za ulubionych bohaterów z róż-
nych utworów. Przy okazji obecni musieli od-
gadnąć przygotowane zagadki ilustrowane i 

słowne oraz rozwiązać rebusy. Kolejnym ele-
mentem było zadanie zręcznościowe, polegało 
ono na oddzielaniu grochu od fasoli. Przy okazji 
wybrano najpiękniejsze przebranie.

Mieliśmy okazję gościć nietypowego gościa 
z Bursztynowego Zwierzyńca - psa Damę i jej 
właścicielkę. Najmłodsi uczniowie oraz przed-
szkolaki dowiedziały się, jak opiekować się 
psem, co wolno a czego nie wolno robić. Dama 
pozwoliła się pogłaskać dzieciom, karmić, cze-
sać i oczywiście była otwarta na wszystkie pro-
pozycje zabaw ze strony dzieci. 

Od naszych przedszkolaków można się wie-
le nauczyć. Pokazują nam jak być zdrowym po-
przez codzienne spacery na świeżym powietrzu 
i przygotowywanie przepysznych sałatek. Ro-
dzice mogli odbyć ciekawe spotkanie - warszta-
ty z panią Iloną, która podzieliła się swoją wie-
dzą i doświadczeniem związanym z wpływem 
tego, co jemy na różnorodne dolegliwości zdro-
wotne oraz zachowanie.

Kolejny sukces naszego chóru - zajął III miej-
sce w VIII Festiwal Pieśni Patriotycznej Powia-
tu Śremskiego.

Nasi uczniowie uczcili Święto Niepodle-
głości podczas apelu, złożyli również wią-
zankę kwiatów pod pomnikiem Powstańców 
Wielkopolskich.

10 listopada klasy VI i II g były na wycieczce 
w Toruniu. Uczestniczyli w zajęciach z fi zyki i 
biologii, które odbywały się w Młynie Wiedzy, a 
potem mogli pozwiedzać ten piękny budynek i 
obejrzeć niesamowite doświadczenia przyrod-
niczo-fi zyczne. Następnie udali się na spacer 
z przewodnikiem po Rynku i jego okolicach, a 
potem udali się na seans do Planetarium. 

UCZYMY SIĘ RAZEM ŻYĆ - pod takim ha-
słem odbyły się 14 listopada warsztaty dla kla-
sy II gimnazjum przygotowane przez Wielko-
polskie Forum Organizacji Osób z Niepełno-
sprawnościami. Warsztaty pomogły gimnazjali-
stom zrozumieć, czym jest niepełnosprawność, 
poczuć na własnej skórze związane z nią co-
dzienne trudności. Pięciogodzinne zajęcia były 
też czasem na refl eksję nad problemem dys-
kryminacji i nietolerancji oraz okazją do zrozu-
mienia, jak ważna w międzyludzkich relacjach 
jest postawa oparta na empatii, akceptacji i 
wyrozumiałości. 

W GRUDNIU
Zapraszamy wszystkich na cykliczną im-

prezę środowiskwą „Świętujemy Razem”, 
która odbędzie się w sobotę 10.12.2016r. o 
godz. 17.00. Będzie okazja do zakupu ozdób 
bożonarodzeniowych i spróbowania smako-
łyków świątecznych.

Poranek malucha Spektakl dla dzieci w bibliotece 15 LISTOPADA W BIBLIOTECE
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Zasadziuł Dziodek pyre wew łogrodzie.
I lotoł zez kankum podlywać jum co dziyń,
Aby wyrosła wielgachna i zdrowa.
Możno bydzie rumpuć z ni ugotować.
Wiync tośto pyre dziodek , mój Boże!
Tośto i tośto, wytośtać ni może.
Pryntko kim, drze sie Dziodek na Babusie:
Łop mnie za płory i ciugni du sie,
Jo szczupie krzaje zaś pazurami, 
I sie w radlónie zapre girami. 
A kożdy jedyn fest niech sie gibie, 
Łe jery ! Pyra nowet sie nie cholybie. 
Babcia za Dziodka,
Dziodek za kiery.
Łe jery! Zdałyby sie tu pomagiery.
Przylecioł knajder, hycnół w radlóne, 
Ciungnum z Babusium , sum skatajóne.
Bymbas za Babcie,
Babcia za Dziodka,
Dziodek za pyry.
Łe jery! Zdołyby sie jeszczy telbuchy ze 
śtyry.
Pot im zez kluka kapie, cingiym purtajum .
Tośtajum, tośtajum, a wytośtać ni mogum.
Babusia churchlo, bo sie zataje !
Tośtanie pyry, to nic nie daje.
Szczun na kejtra rozdar kalafe, 
A łun sie dołgo nawet nie gapiuł,
Wew płery gzuba, kielcami sie wczapiuł.
Ciungnum Babusie, a łyna Dziodka.
A Dziodek buczy, wyleś ty pyro,
A pyra nawet nic sie nie lyro.
Łe jery! Pryntko glapa niech tu przyfyro!
Pot im zez kluka kapie, cingiym purtajum .
Tośtajum, tośtajum, a wytośtać ni mogum.
Za kistum czajuł sie kociamber bury,
Kejter zaszczekoł, dej kłurum żyć,
Rug cug patanie, łap mnie za rzyć.
Kłot chapnuł kundla, kejter łaps gzuba.
Zasrus za Babcie, chocioż zbyt gruba.
Babcia cząpnuła, obłapio Dziodka, 
Dziadzio za pyre, wylazły mu gały, 
Ady na próżno, ambaros cały. 
Łe jery! Fest muły by sie tu przydały !
Pot im zez kluka kapie, cingiym purtajum .
Tośtajum, tośtajum, a wytośtać ni mogum.
Zaróchno kocur choć zdalasiały,
Miunczy na kłury, by przydyrdały.
W te pyndy kokosz, choć fefra miała, 
Kociambra łogun wew dziób złopała. 
A kłet łatynda, za glozny psiora,
Tyn za galoty łapsnuł dzieciora. 
Zaś wnuk za Babcie cołkiem zdrzaźniony. 
Babcia za Dziodka, a łun brawyndzi,
Wytaśtom pyre, mum wiela chynci.
Dyć jak tyn chaman pyre tarmosi.
Łe jery! Zaroz o pómoc koguś poprosi. 
Pot im zez kluka kapie, cingiym purtajum .
Tośtajum, tośtajum, a wytośtać ni mogum.
Lazła na przechodzke, gynś cołkim biała,
Szpycła jum kłura i zagdokała.
Gynś gyngo „Szak móm sie, po polach 
szfyndać, 
Na kuńcu tegu szlaucha, moge sie dyndać.”
Kłura na kłeta szuko, ajzola, 
A tyn za kejtrym, zgrywa szpeniola.
Psiora gilejza , tak chapsnół grzdyla, 
Oż bymbas z bolyngi dostaje gila.
Babusia klofta, sie wykopyrtła, 
Dziodek jum taśto, a w ziymi pyrka. 
Łe jery! Trzebno szwgrocha wyciungnąć z 
wyrka. 
Pot im zez kluka kapie, cingiym purtajum .
Tośtajum, tośtajum, a wytośtać ni mogum.
Fyro nad nimi wielgachny ptok,
Wiync cołko eka, musi sie drzeć.
Na pómoc du nos, tu na du zleć.
Klekot ze szwungiem, choć stary śrup,
Zlecioł i capnął gunsie jak tuk. 
Gajorowa dziobnuła - żóne kłokota,

Przed nium ucupnuł, kłocur niecnota.
Kejter szałaput uchajtnuł Żgajka,
A bez to bymbas dostoł znowyk szplina, 
O szkiyte Babci sie dopómina. 
Dziodek z poruty, szarpie Babusie, 
I pyrum mojto łod sie i du sie. 
Tyla już czasu na nium zmudzili, 
Dyć wrednej pyrze nie poradzili.
Łe jery! Jeszczy koguś by sobie wziyli! 
Pot im zez kluka kapie, cingiym purtajum .
Tośtajum, tośtajum, a wytośtać ni mogum.
Hycała drogum zieluna żabka,
Szpycnyła ślipiem - ady to gratka.
Klekot co latoś nosiuł dzieciory,
Wszak wróg to żab jest, na domior spory.
Nie byde cingim przed nim drygała,
Hejbła się żaba, boćka za gire, z epum złopała.
Błocian za głunske,
Głunska za kłure,
Kłura za kłota,
Kłot za psiora.
Wnuczek za Babcię, 
Babcia za Dziodka, 
Dziodek za łynty.
Łe jery! Może pómoże tu jakiś Świynty!
Pot im zez kluka kapie, cingiym purtajum .
Tośtajum, tośtajum, a wytośtać ni mogum.
A na ostatku kawce najbarzy,
Plyndz z owej pyry ciyngiem sie marzy.
Gdy Babcia tojtnuńć
Już prowie miała, 
tak się zawziuła famuła cała, 
Że nogle pyre… trach!!! – wytośtali!
Zaro Wum powim co buło dali.
Wszyscy wszak na sie poupodali.
Pyra jak korbol, w Dziodka dżuzgnuła,
A jego ślubno pod nim rymbnuła.
Babci nie mogli dołgo docyrać,
Sum gzub sie musioł spod ni wylyrać.
Kejter zaro zgolił, na swych koślokach,
By kłeta dorwać w przydrożnych krzokach.
Kokoszce pióra durch opipiały,
Na gynsim kuperze cołkie wisiały.
Gdy błociek walić zaczuł skrzydłami,
Żaba od zaroz mioła galare,
Hycła w żybure, w wymborki stare. 
A czorno glapa, co w trowie glizdy szukała,
Fyrła na glubke i tak krakała:
Tej , dosyć bydzie twygo glyndzynia
Spucni se pyre i do widzynia. 
Istno szumpierzy się , że to lyry,
Czymu na pómoc, gdy furt ciynżko buło, 
Wiyncy famuły nie przyknajuło?
Siora ta pinda i brachol zwiali,
Po bambrejewie gdzieś sie szwyndali.
Zaś szwagrocha z blyrwom w sypialce 
garowali.
A Babcia z Dziodkiem choć nadal na fl eku 
byli,
Zez maludom i zologiem, bez dziabki, z pyrą 
se nie radzili.
W jadalce z szafunierki statory wymarali, na 
ryczki siedli. 
Spucli pryntko rumpuć i zez gzikiem i sznytlo-
chem sznytki, 
A na zgryzotę, fest futer – szneke i klapsztule 
zez obkładym, wetkli do tytki.
Zdygani, wew antrejce sie wyrychtowali, choć 
bejt durch byli:
Laczki seblekli, trzewiki wzuli, jupy zawdzio-
li i bejmy wziyli.
Wyra zrobili, funcke zgosili , dźwi zakluczyli.
Chocioż mieli smake na pyre, zez rachum do 
gemyli jum wyciepnyli. 
Kejtrowi luńt lebery ćpnyli i uliczke brechum 
zatknyli. 
Odpicowani, na sie z winkla szpycnyli: Idy-
my w blałe!
I zgolyli w te pyndy prek, wiync tak zakuńcze 
te blubry całe.

Janina Kuźnicka 

Na podstawie Rzepki Tuwima - PYRA wg. Janki Kuźnickiej
(Jest to moja swobodna przeróbka wiersza Tuwima „Rzepka”, na wiersz o „Pyrze” z dodanymi własnymi fragmentami tekstu).

Jasne z modrym! To mi nawet wew śpi-
ku sie nie mojtało, że już czeci wiyr-

szyk bydzie wew tyj bibliotecznyj Pierdu-
śnicy. Najbarzy miołam fefra, że bydzie 
poruta, jak Wum się nie spodobo moje 
blubranie. A równak wuchta wiary Lubi 
to! Ausdruki gwarowe nie sum dlo Wos 
durch łobce, dyć nie jedyn tak godo, ino 
nie miarkuje, że to naszo gwara. Mum 
dlo Wos swojygu „lelka”- poznańskum 
„Pyre”. Bez nium miołam tyla radochy, 

że nagrygolułam taki dugaśny wiyrsz, 
jak wyminianki abo Litanio do Wszystkich 
Świyntych, wedle tegu bydzie rychtyk na-
dować sie na listopad. Szak. Nie! Wiync 
nie brawyndźcie, ino wymarejcie cydzit-
ko, zaporzcie se arbatki z hyćki abo co-
sik z fl aszuszki gutnijcie na rozgrzywke 
i zaś szpycnijcie na „Pyre”, a ino nie za-
gałuszcie sie łod lachanio. Nie chce Wos 
mieć na suminiu.

Waszo c. Janina co mo ździebko szplina 

Łe jery wiaruchna!
Łokazało się, że wiyrszyk „Pyra” i „słowo wstympne” du niego, nie 
wmieściuły sie wew listopadowym Informatorze, a tak mi gryfnie wyszły. Nie! 
Dyrektor się sumitowoł, że Szkoły tyla nasłały, że już na gware nie storczyło 
miejsca. Łobicoł, że „Pyra” bydzie w wydaniu grudniowym, więc poniższy 
tekst zostowium, taki jak buł w listopadzie, a mum nadzieje, że czytać go 
bydziecie w grudniu, a nie na „Świynty nigdy”. 

AKURATNY
dokładny, staranny, sumienny

BAMBER
bogaty chłop

CUG
przeciąg, ruch powietrza

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