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 15 maja w Gimnazjum nr 1 w Puszczykowie ob-
chodzono Dzień Patrona, którym w wyniku głosowa-
nia uczniów, został w ubiegłym roku Albert Einstein. 
Tegoroczne obchody dalekie były od sztampowych, 
pełnych długich przemówień akademii. 

Na zaproszenie dyrektora szkoły, gośćmi uroczysto-
ści byli naukowcy z Ośrodka Dydaktyczno-Multime-
dialnego Wydziału Fizyki Uniwersytetu im. A. Mickie-
wicza w Poznaniu. Przygotowali oni efektowny pokaz 

Dzień Patrona 
doświadczeń fizycznych, które w atrakcyjny sposób 
przybliżyły młodym ludziom świat dzisiejszej nauki. 
Największe zainteresowanie zebranych wzbudziły na-
stępujące prezentacje: pokaz laserów, wykorzystanie 
ciekłego azotu oraz zbudowanie „domowym spo-
sobem” poduszkowca. Wiele śmiechu towarzyszyło 
doświadczeniu, w którym ochotnicy oddychali przez 
chwilę helem, w następstwie czego, przez dłuższy 
czas mówili podwyższonym, piskliwym głosem. 

Prezentacje naukowców urozmaicały konkursy, 
w których nagrodami były materiały promocyjne uni-
wersytetu oraz wykłady z fizyki na płytach CD. Pokazy 
doświadczeń w ciekawy sposób ukazały spuściznę za-
równo Patrona szkoły, jak również innych wybitnych 
uczonych, co z pewnością stanowiło dla uczniów 
atrakcyjną lekcję fizyki.

W trakcie uroczystości z okazji Dnia Patrona wręczono 
statuetki „Albercików”, przyznawane osobom zaangażo-
wanym w życie szkoły oraz osiągającym wybitne rezultaty 
w nauce i sporcie. W tym roku otrzymali je: Rada Rodzi-
ców, Paweł Lampe – mistrz Powiatu Poznańskiego w bie-
gu na 100 m oraz pan Wiesław Bartkowiak – animator 
wielu zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szkoły.  (o.-md)

10 maja b.r. w Szkole Podstawowej w Szczodrzyko-
wie odbył się finał powiatowego konkursu Supermózgi.

Czteroosobowe grupy finalistów odpowiadały na 
siedemdziesiąt pytań z kilku dziedzin wiedzy.

Tegoroczni reprezentanci Szkoły Podstawowej Nr 1 
w Puszczykowie, to uczniowie klasy VI b:

Jan Mruczyk, Paula Nowacka, Daria Szczublewska
Adrianna Woroch
Zacięta walka pomiędzy powyższą czwórką i go-

spodarzami zakończyła się jednak zwycięstwem tych 
drugich. Ostatecznie Puszczykowo uplasowało się na 
drugiej pozycji, otrzymując srebrne medale i piękną 
nagrodę książkową dla szkoły. 

Supermózgi 2007 

27 kwietnia  uczniowie  puszczykowskiej „Dwój-
ki”-  Maja  Dajczak,  Magdalena  Józefiak  i  Tomasz  
Rochowiak,  wzięli  udział  w  Powiatowym  Kon-
kursie  „Ortograficzne  Potyczki”, który  odbył  się   
w  Koziegłowach.  Spośród  dziesięciu  drużyn  naj-
lepsi  okazali  się  uczniowie  ze  Szkoły  Podstawowej  
w  Swarzędzu.  Natomiast nasi reprezentanci zajęli 
siódme miejsce. W nagrodę za uczestnictwo w kon-
kursie otrzymali  dyplomy i książkę, która  wzbogaci  
księgozbiór  biblioteki  szkolnej.   Opiekun   URS  Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Puszczykowie

„Ortograficzne  Potyczki”


