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Konferencja
nauczycieli bibliotekarzy
grudzieñ 2010
Swarzêdzka filia Publicznej Biblioteki
Pedagogicznej w Poznaniu, jak co roku w grudniu,
zorganizowa³a konferencjê zespo³u samokszta³ceniowego
nauczycieli bibliotekarzy. Tym razem spotkanie odby³o siê
w Zespole Szkó³ nr 2 w Swarzêdzu Wziê³y w nim udzia³
Panie pracuj¹ce w bibliotekach szkolnych z terenu naszej
gminy oraz z Kostrzyna.
Spotkanie mia³o charakter bardzo uroczysty,
zebranych powita³ kolêdami szkolny zespó³ muzyczny.
Grudniowa konferencja by³a kontynuacj¹ cyklu
poœwiêconego problematyce regionalnej. Goœciem by³a
Ewa Buczyñska, przewodnicz¹ca Komisji Rolnictwa
Rady Miejskiej Swarzêdza, która zapozna³a uczestników z
tematem „Najciekawsze zabytki Ziemi Wielkopolskiej”,
koncentruj¹c siê na “Szlaku drewnianych koœcio³ów”.
Obejrzeliœmy ciekawy film oraz publikacje prezentuj¹ce
drewniane koœcio³y w Wielkopolsce. Prelegentka
zatrzyma³a siê d³u¿ej przy najbli¿szym jej sercu,

naj³adniejszym,
koœciele w Wierzenicy, piêknie
odrestaurowanym dziêki staraniom gospodarza ksiêdza
proboszcza Aleksandra Kompfa. Uczestniczki by³y bardzo
zainteresowane tematyk¹ oraz zaprezentowanymi materia³ami,
widz¹c mo¿liwoœci wykorzystania ich w pracy dydaktycznowychowawczej szkó³. A pani dyrektor SP z Kobylnicy
opowiedzia³a o zorganizowanej w jej szkole imprezie zwi¹zanej
ze “Szlakiem drewnianych koœcio³ów”, w której brali udzia³
uczniowie wraz z rodzicami, œwietnie siê bawi¹c.
W czêœci drugiej zebrania uczestniczki odwiedzi³y
piêknie odnowion¹, powiêkszon¹ i zachêcaj¹c¹ do korzystania
bibliotekê Zespo³u Szkó³ nr 2 z du¿¹, jasn¹ czytelni¹. Spotkaniu
towarzyszy³a, jak zawsze, mi³a i przedœwi¹teczna atmosfera oraz
gwiazdkowe humory uczestniczek.
Uczestnicy mogli zapoznaæ siê te¿ z wystaw¹ tematycznie
zwi¹zan¹ z prelekcj¹, zorganizowan¹ w siedzibie swarzêdzkiej
filii biblioteki pedagogicznej.
Danuta Wereszczyñska-Choryñska

Nowy sponsor”Unii”
Kalbud Deweloper zosta³ nowym sponsorem klubu
pi³karskiego Unia Swarzêdz. To dobra wiadomoœæ dla
sympatyków tego klubu, tym bardziej, ¿e w tym roku obchodzi
on 90-lecie dzia³alnoœci. – Nasza firma mocno anga¿uje siê w
dzia³ania na rzecz spo³ecznoœci lokalnej. Wybraliœmy sport
poniewa¿ ma on du¿e znaczenie w wychowaniu m³odzie¿y.
Kszat³uje charakter i uczy dyscypliny w d¹¿eniu do celu - mówi
Tomasz Wnuk z firmy Kalbud Deweloper. Obecnie dru¿yna Unii
Swarzêdz zajmuje 4 miejsce w III lidze i ci¹gle liczy siê w stawce
dru¿yn walcz¹cych o awans do II ligi.
Kalbud Deweloper istnieje od 2005 roku. Prowadzi
dzia³alnoœæ w zakresie realizacji inwestycji mieszkaniowych na
terenie Wielkopolski. Znany jest m.in. z realizacji osiedla
Kalinowego w podpoznañskiej Rokietnicy. Oprócz
budownictwa mieszkaniowego, realizuje tak¿e kompleksowo
obiekty u¿ytecznoœci publicznej oraz obiekty biurowe i
handlowe.
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