BIULETYN INFORMACYJNY NR 3/2016/2017
Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów w Śremie
Szanowni Państwo, kończy się I semestr pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.
Uczniowie klas I na pewno już zaadaptowali się w naszej szkole.
Efektem wspólnego wysiłku i Waszej, drodzy Rodzice, pomocy są zdobyte wiadomości i umiejętności,
a także wciąż kształtowane postawy naszych uczniów, a Państwa dzieci.
Czas więc na wspólną analizę dotyczącą postępów w nauce i zachowaniu uczniów.
Dla większości był to okres pomyślny, uwieńczony sukcesami, dla niektórych natomiast czas trudny,
nie zawsze zakończony powodzeniem.
Mobilizujmy zatem wspólnie uczniów do pomyślnego finału pod koniec roku szkolnego.
Takie działania przyniosą na pewno oczekiwane rezultaty.
Wszystkim Rodzicom za dotychczasową pomoc, współpracę i życzliwość serdecznie dziękujemy!
Chcemy przy tej okazji przedstawić też Państwu niektóre informacje o funkcjonowaniu szkoły.

I. Z ŻYCIA SZKOŁY
1. 18 listopada uczniowie 2b i 3b uczestniczyli w lekcji europejskiej na temat „Wielojęzyczność w UE”
przeprowadzonej przez konsultanta Europe Direct w Poznaniu. Zajęcia dotyczyły porozumiewania się,
komunikacji i dziejów języków europejskich. Uczniowie m.in. poznawali podstawowe zwroty
w językach urzędowych UE. Zajęcia zostały wzbogacone prezentacją multimedialną, a uczestników
zaangażowano też w działania praktyczne. Organizatorem była pani L. Owczarczak.
2. 24 listopada członkowie kółka polonistyczno-teatralnego pod opieką p. K. Sarnowskiej odgrywali
na scenie II część „Dziadów” i interpretowali tekst lektury obowiązkowej dla gimnazjalistów naszej
szkoły. Tego dnia wieczorem przedstawienie obejrzeli też Rodzice i zaproszeni Goście młodych aktorów.
3. 25 listopada Samorząd Uczniowski zorganizował dla drugoklasistów Noc Filmową pod opieką
p. M. Łady i p. Magdaleny Jankowskiej. Tuż przed godziną 21.00 w szkole zjawili się jednak nie tylko
drugoklasiści, ale również uczniowie klas: 3a, 3d, 2a, 1b i 1d oraz członkowie kółka
polonistyczno-teatralnego pod opieką p. R. Orłowskiego, p. M. Kramer-Wachowiak, p. M. Kaczmarek,
p. M. Janeckiej, p. D. Wojny, p. A. Niemier. Gimnazjaliści nie tylko oglądali filmy, ale także grali
w przeróżne gry i bawili się.
4. 29 listopada z cyklu „Znani i nieznani” naszą szkołę odwiedziła pani Grażyna Bąkiewicz – pisarka,
dziennikarka i nauczyciel historii. Gościa powitały dziewczyny z kółka dziennikarskiego pod opieką
p. D. Wojny. Pisarka opowiadała o swojej pracy, odpowiadała na pytania gimnazjalistów klasy 3b i 2d.
Nie tylko zachęcała młodzież do czytania książek, ale i do pisania własnych tekstów. Organizatorem
spotkania była p. J. Jakubiak-Malinowska.
5. 29 listopada w bibliotece szkolnej odbyła się "Impreza czytelnicza" zorganizowana przez klasę 2a
(innowacja angielsko-niemiecka) pod opieką anglistki – p. M. Jankowskiej i bibliotekarki
– p. J. Jakubiak-Malinowskiej dla klas czwartych z SP4 w Śremie. Spotkanie miało na celu
propagowanie i zmotywowanie do czytania nie tylko w języku polskim, ale również w języku
angielskim.
6. 30 listopada uczniowie klas: 3d, 1d, 3e, 3b, 2a, 2b, 2e, 1a oraz 2f wzięli udział w spektaklu „Teatr
Iluzji”. Forma przedstawienia była bardzo atrakcyjna oraz dopasowana do poziomu percepcji uczniów.
Spektakl pobudzał również aktywność intelektualną uczestników oraz dał interesujący pogląd
na matematykę oraz fizykę poprzez sztukę iluzji. Wszyscy przekonali się, że sztuka iluzji wpływa
również korzystnie na rozwój wyobraźni i logicznego myślenia.
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7. 5 grudnia odbyła się XIII Charytatywna Gala Młodych Talentów. Jak co roku, imprezę mająca na celu
wewnątrzszkolne finansowe wsparcie będących w potrzebie uczniów naszej szkoły, zorganizowali
p. B. Hejne, p. A. Niemier i p. L. Wawrzynowicz. Uczniowie, nauczyciele, absolwenci naszej szkoły
oraz zaproszeni goście przygotowali piękny program artystyczny, obejmujący występy wokalne,
taneczne i sportowe. Dziękujemy uczniom i wychowawcom za włączenie się w tę szlachetną inicjatywę.
Organizatorzy: p. B. Hejne, p. A. Niemier, p. L. Wawrzynowicz.
8. Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów w Śremie po raz kolejny skorzystało z możliwości
uczestniczenia w przedstawieniu teatralnym transmitowanym w ramach projektu iTeatr TVP dla Szkół.
14 grudnia uczniowie klas pierwszych obejrzeli spektakl muzyczny „Bestia” z Lubuskiego Teatru
w Zielonej Górze, zrealizowany w ramach projektu „Teatr nie gryzie – spróbuj go oswoić”. Organizator:
p. K. Sarnowska.
9. 12 i 13 grudnia członkowie Koła Teatralnego, prowadzonego od 16 lat w Gimnazjum nr 1 w Śremie
przez p. B. Hejne oraz p. A. Niemier, zaprezentowali JASEŁKA dla mieszkańców Jezioran. Spektakl
wzbogaciły kolędy w wykonaniu Zespołu Wokalnego kierowanego przez p. L. Wawrzynowicza.
10. 18 grudnia klasy 1d, 2b i 2e pod opieką p. M. Łada, p. L. Owczarczak, p. K. Sobczyka, p. K. Górnego
wzięły udział w kolejnym spotkaniu z cyklu Klubu Łowców Przygód organizowanym przez Bibliotekę
Publiczną w Śremie. Tym razem mogli wysłuchać wykładu p. Krzysztofa Szulczewskiego
zatytułowanego „W starożytnym Rzymie”. Gość przedstawił dzieje Wiecznego Miasta przez pryzmat
monet. Jest on członkiem Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego oraz przewodnikiem po Rzymie.
Uczniowie uzyskali wiele nowych informacji, mogli także obejrzeć rzymskie monety.
11. 20 grudnia w naszej szkole odbyło się podsumowanie wojewódzkiego konkursu na plakat pod hasłem
„Bądźmy zdrowi”. Organizatorem imprezy była Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Śremie, a z ramienia naszego Gimnazjum spotkanie przygotowała koordynator Wychowania
Zdrowotnego – p. A. Niemier. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością Burmistrz Śremu
p. A. Lewandowski, dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Śremie p. U. Sitnicka,
przedstawiciele wojewódzkiego Sanepidu z Poznania, przedstawiciele urzędów miejskich ze Śremu
i Dolska, dyrektor Gimnazjum nr 1 p. K. Worobiew oraz nagrodzeni uczniowie wraz z opiekunami.
Uroczystość prowadziła p. E. Poniewierska – przedstawiciel Powiatowej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej w Śremie. Młodzież z naszego Gimnazjum wzbogaciła imprezę występami
wokalnymi i tanecznymi. Pierwsze miejsce w powiecie i III miejsce w województwie zdobył uczeń
naszej szkoły Jakub Tomaszewski z klasy Ib.
12. 17 grudnia odbyły się jasełka dla rodziców uczniów z Koła Teatralnego prowadzonego przez p. B. Hejne
i p. A. Niemier, uczniów z Zespołu Wokalnego p. L. Wawrzynowicza, a także nauczycieli, pracowników
obsługi i administracji. Zaproszenie na spektakl przyjęli także B. Jabłońska – Naczelnik Pionu Edukacji,
K. Ankudowicz – członek Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej, W. Majchrzak i A. Lazar
– przedstawiciele Klubu Relax. Główne role w tegorocznych jasełkach przypadły nauczycielom
oraz pracownikom szkoły. Nie umniejszyło to roli uczniów z Koła Teatralnego z klas drugich,
którzy równie pięknie zaprezentowali swoje umiejętności.
13. W grudniu p. K. Temporale zorganizowała wystawę kartek świątecznych, które wykonali wszyscy chętni
uczniowie naszej szkoły. Życzenia świąteczne były napisane w języku obcym, głównie w języku
angielskim.
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14. 4 stycznia 2017 r. uczniowie Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów w Śremie obejrzeli komedię
Moliera „Skąpiec" w interpretacji Teatru Młodego Pokolenia z Białegostoku. Trzecioklasistom poranne
przedstawienie pozwoliło przypomnieć sobie treść i problematykę lektury na tydzień przed próbnym
egzaminem. Młodszym gimnazjalistom, którzy jeszcze nie omawiali „Skąpca” na lekcjach języka
polskiego, z pewnością łatwiej będzie zrozumieć dzieło Moliera.
15. 8 stycznia członkowie Stowarzyszenia „Sympatyczni Mieszkańcy Szymanowa” zaprosili uczniów
Gimnazjum nr 1 z Koła Teatralnego do świetlicy w Szymanowie. Mieszkańcy tej miejscowości
oraz mieszkańcy wsi Góra i Psarskie mogli obejrzeć przedstawienie jasełkowe przygotowane przez
naszą młodzież pod opieką p. B. Hejne, p. A. Niemier oraz p. L. Wawrzynowicza. Zebrana widownia
także z występującymi wspólnie śpiewała kolędy, a na koniec gorąco oklaskiwała występ uczniów. Cała
wizyta przebiegła w bardzo miłej i radosnej atmosferze.
16. 12 stycznia odbyły się połowinki dla uczniów klas drugich w Gościńcu „Żurawiec”. Uczniów powitały
pani dyrektor K. Worobiew i pani przewodnicząca Rady Rodziców I. Konieczna. Tańcem rozpoczynającym połowinki był walc wykonany przez przedstawicieli klas drugich pod opieką p. A. Niemier
i p. M. Łady.
17. 13 stycznia legendę „O sabacie czarownic na Łysej Górze” przybliżyła dzieciom z Przedszkola „Janka
Wędrowniczka” – grupie „Tulipany”, przebrana za czarownicę, pani J. Jakubiak-Malinowska.
Po wysłuchaniu legendy, zapoznaniu się z czarodziejską maścią i przelocie na miotle, dzieci przystąpiły
do zilustrowania legendy.
18. 15 stycznia nasze gimnazjum wystąpiło podczas Wielkiego Finału Orkiestry Świątecznej Pomocy. Odbył
się pokaz zumby oraz wystąpił Zespól Wokalny pod opieką p. L. Wawrzynowicza.
19. 18 stycznia z okazji „Dnia Kubusia Puchatka” p. J. Jakubiak –Malinowska udała się do Przedszkola
„Pod Wierzbami” przedstawiając przedszkolakom kilka przygód ze Stumilowego Lasu. Dzieci z grupy
„Motylki” dowiedziały się także wielu ciekawych rzeczy na temat historii powstania postaci takich jak
Kubuś Puchatek, Prosiaczek, Kłapouchy czy Krzyś. Nie zabrakło „puchatkowych” zgadywanek oraz
wesołych pląsów. Dzieci otrzymały także wspaniałe upominki. Na zakończenie miłego spotkania odbyła
się uczta łasuchów.
20. 20 stycznia uczniowie klasy 1f i 3c pod opieką p. M. Worobiew, p. J. Jakubiak-Malinowskiej wybrali się
na spektakl pt.: „Nić życia” – czyli mity greckie splątane w kłębku” do Zespołu Szkół Katolickich
im. Św. Jana Pawła II.
21. Informujemy, że klasa 2e z opiekunem p. K. Temporale bierze udział w projekcie e-Twimming pt.: Learn
English in a Digital Word”. Kraj partnerski to Turcja. Natomiast część klasy 1d realizuje projekt
partnerski z Francją i Turcją pt.: Picture your everyday life”.
II. UDZIAŁ UCZNIÓW W KONKURSACH, ZAWODACH I ICH OSIĄGNIĘCIACH
1. 18 października odbył się Ogólnopolski Konkurs Matematyczny „Multitest”. Wyróżnienie otrzymał
Aleksander Szlachta z kl. 3d – op. p. K. Worobiew, p. M. Janecka.
2. Na przełomie października/listopada odbył się konkurs pt.: „Przysłowie razy cztery” zorganizowany
przez p. K. Temporale. Był to konkurs językowy dla wszystkich uczniów. W pierwszym etapie
uczniowie wykonali plakat na jedno przysłowie w czterech językach. Drugi etap to identyfikowanie
obcojęzycznych zdań z polskim odpowiednikiem. Zwyciężyła klasa 2e.
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3. 22 listopada został rozstrzygnięty szkolny konkurs fotograficzny „Gmina – moja mała Ojczyzna”.
I miejsce: Julia Glinkowska, Mirella Krawczyk, Pawlicka Oliwia z kl. 3a; II miejsce: Martyna Klak,
Tomasz Kołodziej, Dawid Wawrzynkiewicz z kl. 3a; III miejsce: Oliwia Kościółek, Inga Kuchta,
Aleksandra Pawłowska z kl. 3a. Wyróżnienie otrzymali: Adam Kozłowski, Michał Kujawa, Jakub
Mamczak z kl. 3a – op. p. A. Pawłowska. Wystawa pokonkursowa „Gmina – moja mała Ojczyzna”
odbyła się w terminie od 08.12.2016 r. – 18.01.2017 r.
4. 14 grudnia 2016 r. został rozstrzygnięty konkurs szkolny na plakat promujący wartości rodzinne
„Szczęśliwy Dom – cz. I”. I miejsce zajął Jakub Tomaszewski kl. Ib, II miejsce - Laura Jasiczak kl. Ia,
Amelia Marciniak kl. Ia - op. A. Pawłowska.
5. 18 grudnia 2016 r. odbyły się eliminacje szkolne XXIV Wielkopolskiego Konkursu Wiedzy
o Samorządzie Terytorialnym. Do etapu powiatowego zakwalifikowali się: Aleksander Szlachta, Michał
Gołąbek, Maciej Nowakowski, Hubert Jędrzejewski, Patryk Plewiński z kl. 3d – op. p. A. Pawłowska.
6. 28 listopada odbyła się Powiatowa Olimpiada Wiedzy o AIDS/HIV. Drugie miejsce w powiecie zajęła
Zuzanna Matyja z klasy 3a. Niezłym wynikiem może się poszczycić też Olga Kaczmarek z klasy 3a,
która zajęła piąte miejsce. Warsztaty edukacyjno-artystyczne dla uczestników tej olimpiady oraz
scenografię przygotowały p. A. Niemier i p. B. Hejne.
7. 2 grudnia w murach śremskiego LO odbył się finał gminnego Konkursu Wiedzy o Krajach
Anglojęzycznych dla Gimnazjum. Naszą szkołę reprezentowała trzyosobowa drużyna: Paulina
Antoszczyszyn, Weronika Baraniak oraz Sebastian Witasiak z klasy 3b – podopieczni p. I. Wołowiec.
Konkurs upłynął we wspaniałej atmosferze, a nasi uczniowie wykazali się ogromną wiedzą i zajęli
pierwsze miejsce!
8. 5 grudnia odbyły się eliminacje do kolejnej edycji konkursu Wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim.
W finale wojewódzkim naszą szkołę będą reprezentować następujący uczniowie: Michał Kujawa 3a,
Łukasz Burliga 2a – op. p. K. Burliga, Szymon Niemier 3c – op. p. J. Gaweł, Wiktor Wiącek 2b
– op. p. L. Owczarczak.
9. Uczniowie naszej szkoły pod opieką p. B. Hejne i p. A. Niemier przygotowali prace na konkurs
„Śremski EKO Anioł 2016”. Podczas imprezy „Świąteczne Klimaty na Śremskim Rynku”
zorganizowanej 18 grudnia przez Śremski Ośrodek Kultury, dyrektor naszego gimnazjum
p. K. Worobiew oraz opiekunowie konkursu p. B. Hejne oraz p. A. Niemier odebrały dyplom Laureata.
10. 13 stycznia w naszej szkole odbył się III etap parkowy konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe
Polski”. Patronat nad konkursu objął Burmistrz Śremu p. A. Lewandowski. Koordynatorem konkursu
była p. A. Niemier. Do etapu finałowego przeszła drużyna z Racotu; drugie miejsce zajęła drużyna
naszej szkoły w składzie: Michał Kujawa, Bartosz Ratajczak, Konrad Pezdek z kl. 3a, Sebastian
Witasiak z kl. 3b – op. p. A. Niemier, a trzecie miejsce zajęła drużyna z Borowa. Nagrody dla
uczestników ufundowała Gmina Śrem, Kościan i Czempiń.
11. 18 stycznia odbył się Międzyszkolny Konkurs „Król Czynu” o ks. Piotrze Wawrzyniaku (etap szkolny).
Do półfinału zakwalifikowały się: Hanna Piasecka, Olga Ochocka kl. 2a – op. p. J. Gaweł, Andrea
Fischer kl. 1a – op. p. K. Burliga.
12. 23 stycznia odbył się Szkolny Konkurs Mitologiczny „Po nitce do kłębka...”. Uczestniczyły w nim
trzyosobowe drużyny z wszystkich klas pierwszych. Zwyciężyli uczniowie z klasy 1e, drugie miejsce
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zajęli przedstawiciele klasy 1d, a trzecie 1a. Pozostałe drużyny, wspierane przez kibiców, również
wykazały się dużą wiedzą. Organizatorzy konkursu – p. J. Gaweł, p. L. Owczarczak.
Cieszą nas również sukcesy sportowe w następujących konkurencjach:
 MISTRZOSTWA POWIATU W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ – III miejsce zespół w składzie: Szymon Kędziora 1f, Kamil Pietrowski 3f, Adam Andrzejewski 3c, Klaudiusz Bartkowiak 3c, Kacper
Kaczmarek 3c, Jakub Kucza 3c, Dominik Sosnowski 3c, Mikołaj Szulc 3c. Opiekun p. Karol Kasperski;
 W naszym gimnazjum odbyły się mistrzostwa szkoły w halowej piłce nożnej klas pierwszych.
W rozgrywkach wystartowały wszystkie klasy pierwsze . Przez kilka dni ok. 40 zawodników
rywalizowało o miano najlepszej drużyny w naszej szkole. W finale zagrały klasy: Ic i If.
W emocjonującym, stojącym na bardzo wysokim poziomie, meczu lepsi okazali się uczniowie If.
Gratulujemy wszystkim zespołom. Po feriach swoje rozgrywki rozpoczną klasy II, a potem klasy III.
Opiekunowie: p. L. Wawrzyniak, p. T. Dziasek, p. K. Kasperski.
III. PORADY PEDAGOGICZNO – PSYCHOLOGICZNE
 W dniu dzisiejszym tj. 26.01.17 w godz. 17 30-18 30 dyżur pełni pedagog szkolny – p. Barbara Kubisiak – sala 314.
Zapraszamy!
IV. SZKOLNY KLUB WOLONTARIATU INFORMUJE:
 Przez cały rok zbieramy plastikowe nakrętki dla chorego na SMA Patryka Nowaka ze Śremu, zbieramy
makulaturę i pomagamy zwierzętom ze schroniska w Gaju;
 Dnia 2 grudnia w Auli Jana Pawła II odbyła się XI Gala Wolontariatu. Nasza tegoroczna absolwentka- Weronika
Leśna była nominowana do tytułu Wolontariusza 2016 Roku.
V. SAMORZĄD UCZNIOWSKI INFORMUJE:
 Przez cały listopad i grudzień Samorząd Uczniowski zachęcał wszystkich do włączenia się do akcji „Pomocy
zwierzakom w Gaju”;
 Samorząd Uczniowski brał udział w akcji „Opatrunek na ratunek”;
 W grudniu członkowie Samorządu Uczniowskiego przygotowali świąteczny wystrój szkoły;
 22 grudnia członkowie Samorządu Uczniowskiego i Pocztu Sztandarowego wraz z opiekunami zorganizowali
spotkanie wigilijne;
 Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego oraz Pocztu Sztandarowego wraz z opiekunem wzięli udział
w obchodach 98 rocznicy Powstania Wielkopolskiego.
VI. RADA RODZICÓW INFORMUJE:
 12 stycznia odbyły się połowinki klas II w ŻURAWCU. Rada Rodziców serdecznie dziękuję za przybycie
uczniów klas II i wspaniałą zabawę. W połowinkach uczestniczyło 107 (na 147) uczniów.
 Rada Rodziców organizuje bal karnawałowy 3 lutego w „Gościńcu Niezapominajka” w Dalewie. Koszt biletu
od pary to 220 zł. Bal trwa od 20.00 do 4.00. Zapraszamy wszystkich chętnych!
Przypominamy, że następne zebranie odbędzie się 13.02.2017 r. o godz.18.00
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VII. SZKOLE POMOGLI:
Dyrekcja, Rada Pedagogiczna i młodzież składają podziękowania:
☺ pani Sylwii Chmiel i pani Annie Nowak za pomoc dla Koła Teatralnego;
 pani Dominice Kurzawie za ufundowanie trzech dużych tablic korkowych do sali 323.
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