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Pasowanie na ucznia

W październiku w obu puszczykowskich szko-
łach podstawowych odbyło się pasowanie na ucznia.  
12. października na dzieci, które miały dołączyć w po-
czet uczniów Szkoły Podstawowej nr 2, czekały za-
dania i próby. Pierwszaki musiały m.in. rozwiązać za-
gadki i odpowiedzieć co takiego uczeń powinien mieć  
w plecaku. Wszyscy przyglądali się zmaganiom pierw-
szoklasistów i nie szczędzili braw po ich występach. 
Po pomyślnie przebytych próbach, poprzez złożenie 
ślubowania a później pasowanie, pierwszaki zostały 
przyjęte do grona braci uczniowskiej, a koleżanki i ko-
ledzy z klasy trzeciej przygotowali specjalnie dla nich 
program artystyczny.

W piątek 19. października uroczyste pasowanie na 
ucznia odbyło się w Szkole Podstawowej nr 1. Dzieci  
z przejęciem deklamowały tekst uczniowskiej przysięgi, 
a licznie zgromadzeni rodzice dodawali otuchy swoim 
pociechom. Pierwszaki otrzymały legitymacje szkolne  
i dyplomy, a Rada Rodziców obdarowała je koszulkami. 

Świeżo upieczeni uczniowie tworzą dwie klasy: I a, któ-
rej wychowawczynią została pani Katarzyna Świniarska  
i I b, którą opiekować się będzie pani Jagienka Habernik. 

Zarówno nauczyciele, jak i przedstawiciele Rady Rodziców 
którzy wzięli udział w uroczystościach są przekonani, że edu-
kacja nowych uczniów będzie przebiegać bez problemów  
i w radosnej atmosferze - tak jak same uroczystości.   (o.-ks)

13 października Rada Rodziców, Dyrekcja Szkoły 
Podstawowej nr 1, Urząd Miasta Puszczykowa, Klub 
Kolarstwa Górskiego TARIS i Stowarzyszenie Rodzin 
Katolickich Archidiecezji Poznańskiej zorganizowali  
IV Rowerowy Piknik „Jedynki” pod hasłem „TAK dla 
sportu NIE dla używek”. Pogoda dopisała i okazało się, 
że była to wspaniała  impreza rowerowa. Do wyści-
gów zgłosiło się w sumie prawie 80 zawodników.  Ko-

Rowerowy Piknik  Jedynki
larze, podzieleni na różne kategorie wiekowe, rywali-
zowali w wyścigach na trasach przygotowanych przez 
sędziego głównego zawodów Rafała Łukawskiego. 
Oprócz wyścigów kolarskich atrakcją imprezy były 
występy artystyczne i konkurs dla uczniów SP nr 1 
„Frekwencja na 100%”, polegający na uzyskaniu naj-
większej frekwencji uczniów i rodziców w czasie trwa-
nia pikniku, zwycięską klasą okazała się „I a”, która 
w nagrodę wyjedzie wraz z wychowawcą na jedno-
dniową wycieczkę. Na boisku działały stoiska z arty-
kułami spożywczymi przygotowanymi przez rodziców 
uczniów puszczykowskiej „Jedynki”. Dużym powo-
dzeniem cieszyło się też losowanie fantów, gdzie na-
grodą główną był wspaniały rower górski. Serdecznie 
podziękowania dla wszystkich, którzy przyczynili się 
do organizacji pikniku, w szczególności sponsorom  
i darczyńcom. Darowizna z imprezy w wysokości  
ok. 5500 zł przekazana została na rzecz Rady Rodzi-
ców SP nr 1 w Puszczykowie.   Jarosław Borkowski Rada 
Rodziców SP1
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Pasowanie na ucznia w Szkole Podstawowej nr 2


