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2 marca br., świętowano Dzień Patrona Liceum  
im. Mikołaja Kopernika w Puszczykowie. Szkolną uro-
czystość uświetnili swoją obecnością: Małgorzata Or-
noch – Tabędzka – burmistrz Puszczykowa, Przemysław 
Wantuch – dyrektor zespołu edukacji Starostwa Po-
wiatowego w Poznaniu, Danuta Janc – przewodniczą-
ca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu w Puszczykowie, 
o. Bogdan Swoiński – proboszcz parafii w Puszczy-
kówku oraz Alina Stalińska – przewodnicząca Rady 
Rodziców LO w Puszczykowie.

Uroczystość rozpoczęło wystąpienie dyrektora lice-
um Przemysława Budzyńskiego, a następnie głos za-
brali zaproszeni goście. Najważniejszym punktem było 
wręczenie nagród ufundowanych przez Radę Rodzi-
ców uczniom wyróżniającym się wybitnymi osiągnię-
ciami w nauce oraz sporcie. Laureaci: Adam Zeidler, 
Kinga Łuczak, Agata Pawłowska, Ewa Rajczak, Domi-
nika Ratajczak, Agnieszka Rojewska, musieli w I seme-
strze roku szkolnego 2006/2007 uzyskać średnią ocen 
5, 0 oraz wyróżnić się zachowaniem. Za osiągnięcia 
sportowe nagrodzono: Annę Jagaciak, Jakuba Różań-
skiego oraz Zachariasza Derezińskiego.

Część artystyczną rozpoczęła szkolna Gala Oskaro-
wa – KOPERNIKI 2007, czyli wręczenie nagród przy-
znanych przez uczniów wyróżnionym nauczycielom.

Prawdziwą artystyczną niespodzianką dnia był feno-
menalny występ naszych nauczycielek, które przebrane 
za przedszkolaki zaśpiewały piosenkę „Chłopaki nie pła-
czą”. Po popisie Ciała pedagogicznego, na scenie pojawili 
się uczniowie różnych klas, którzy prezentując skrywane 
na co dzień talenty aktorskie, przedstawili parodie wybra-
nych lekcji, wzbudzając swoim występem entuzjazm pub-
liczności. W przerwach między aktorskimi popisami, czas 

Dzień Patrona w Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Puszczykowie

umilał występ szkolnego chóru pod batutą pani Agniesz-
ki Szymańskiej. Część artystyczną Dnia Patrona zakończył 
skecz w wykonaniu dziewczyn z koła teatralnego.

Uroczystość zamknął pan dyrektor Przemysław 
Budzyński, dziękując obecnym za wspaniałą oprawę 
i atmosferę szkolnego święta W sposób szczególny 
podkreślił ogromny wysiłek pań: Beaty Makaruk, Lidii 
Polakowskiej, Doroty Rojewskiej oraz Kingi Krzeszo-
wiak, pod których kierunkiem młodzież opracowa-
ła i przygotowała interesujący i atrakcyjny program. 
Osobne podziękowania złożone zostały o. Bogdanowi 
Swoińskiemu oraz p. Stanisławowi Taraszkiewiczowi.

Uroczystość Dnia Patrona pokazała, jak bardzo, 
pomimo trudów nauki, społeczność szkolna potrafi 
się integrować we wspólnej pracy i zabawie.

Wszystkim, za wszystko – dziękujemy i zapraszamy 
za rok! 

Anna Ratajczak, Natalia Skowron,
Magdalena Witkowska, Ib LO

(...) Działalność w roku 2006/2007 rozpoczęliśmy 
od patronatu Dnia Promocji Harcerstwa. Pomagaliśmy 
też w organizacji Wigilii dla podopiecznych Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej. Po raz pierwszy samo-
dzielnie zorganizowaliśmy świąteczną zbiórkę żywności, 
również dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, 
w której pomagali nam wolontariusze z Liceum Ogól-
nokształcącego w Puszczykowie. Licealiści wykazali się  
dużą inicjatywą, chęcią i zapałem do pracy. Bardzo po-
magali nam również: pan dyrektor Budzyński oraz na-
uczyciele z liceum. 

Młodzieżowi Radni podjęli  próbę zorganizowania 
I Forum Młodzieżowych Rad Miasta. Postanowiliśmy 
przeprowadzić w tym celu ankietę wśród kilkunastu mło-
dzieżowych rad z powiatu poznańskiego, z zapytaniem, 
czy taka inicjatywa tworzenia współpracy na poziomie 
ponadgminnym jest potrzebna. 

Działalność Młodzieżowej Rady Miasta 
Młodzieżowa Rada zorganizowała również, przy 

współpracy z centrum PISOP, szkolenia dla mieszkań-
ców Puszczykowa, które będą odbywać się od kwiet-
nia do czerwca br. Pierwsze szkolenia pt. „ABC pisania 
projektu” skierowane są do osób, które nigdy nie pisały 
wniosku o uzyskanie dofinansowania w ramach Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego, lub  tworzyły projekty 
dla małych, lokalnych źródeł finansowania np. dla sa-
morządu lokalnego. Szkolenia odbywać się będą w ma-
łych grupach, do 15 osób, a ich terminy zostaną podane  
w następny numerze „Echa Puszczykowa”. 

Młodzieżowi radni zachęcają do aktywnego 
uczestnictwa w życiu puszczykowskiej młodzieży. 
Najbliższa sesja odbędzie się 22.03.2007 r. w sali se-
syjnej  Urzędu Miejskiego o godz. 17:00. Serdecznie 
zapraszamy! 

Przewodnicząca Młodzieżowej Rady Miasta
Marta Balcerek
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