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W ostatni piątek przypadła 98. rocznica odzyskania 
przez Polskę niepodległości. Warto przypomnieć, że to 
święto zostało ustanowione na mocy ustawy z dnia 
23 kwietnia 1937 roku, a następnie zniesione decyzją 
Krajowej Rady Narodowej 22 lipca 1945 roku. 
Do kalendarza najważniejszych świąt państwowych 
wpisano je ponownie w okresie transformacji 
ustrojowej 1989 roku. 

Uroczystości związane z kolejną już rocznicą 
odzyskania przez nasz kraj niepodległości odbyły się 
także w naszej Gminie. Tegoroczne obchody, wzorem 
lat ubiegłych, rozpoczęły się Mszą Świętą Za Ojczyznę. 
Eucharystii przewodził ksiądz Jacek Wichłacz, który 
serdecznie i ciepło powitał przybyłych: władze 
samorządowe, delegacje, poczty sztandarowe, 
młodzież oraz wszystkich mieszkańców Gminy i Miasta 
Witkowo. W homili i ks. Wichłacz nawiązał do 
obchodów święta narodowego, podkreślając jego 
refleksyjny charakter, akcentując sens słowa 
patriotyzm i nawiązując do jego współczesnego 
znaczenia. Po zakończeniu Eucharystii młodzież 
z  Gimnazjum im. Adama Borysa w Witkowie 
zaprezentowała  montaż  s łowno-muzyczny 
pt. „WOLNA POLSKO, TYŚ TO JEST”. Patriotyczne pieśni 
i wzruszające wiersze miały uzmysłowić zebranym 
trudne losy naszego Narodu i  c iężką walkę 
o odzyskanie niepodległości. Na montaż złożyły się 
utwory poetyckie, opisy wydarzeń historycznych oraz 
znane pieśni patriotyczne, choć nie tylko. Widowisku 
towarzyszyła stosowna oprawa artystyczna, 
wzbogacona kostiumami w każdym szczególe 
d o p a s o w a n y m i  d o  t e m a t u  p r z e w o d n i e g o 
przygotowanego programu artystycznego. Następnie 
odbył się występ Zespołu Flażoletowego z Ośrodka 
Kultury, Sportu i Rekreacji w Witkowie, który dostarczył 
niezwykłych wzruszeń. Mali artyści wykonali wiązankę 
pieśni niepodległościowych.

W dalszej kolejności przybyli na uroczystości 
uczestnicy przeszl i  pod Pomnik Powstańców 
Wielkopolskich. Tam nastąpiło odśpiewanie hymnu 
państwowego. Dumnie i doniośle wybrzmiały wszystkie 
cztery zwrotki  Mazurka Dąbrowskiego. Głos, 
w okolicznościowym wystąpieniu, zabrał Burmistrz 
Gminy i Miasta Witkowo – Marian Gadziński. Włodarz 
Gminy nie tylko przypomniał historyczne znaczenie 
daty 11 listopada i towarzyszące odrodzeniu Polski 
okoliczności, ale powrócił na moment również do 
niełatwej historii samego święta, które mimo że szybko 
zostało usunięte z oficjalnego kalendarza świąt 
państwowych, na stałe wrosło w pamięć kolejnych 
generacji Polaków, którzy zarówno w okresie II wojny 
światowej, jak i komunistycznego zniewolenia wciąż 
żywo kultywowali pamięć tej rocznicy; symbolu 
wytrwałości i dążenia całego Narodu do pełnej 
suwerenności. 

Następnie poszczególne delegacje złożyły pod 
Pomnikiem okolicznościowe wiązanki, a Zespół 
Śpiewaczy „My Młodzi” wykonał ki lka pieśni 
patriotycznych. Już po samych uroczystościach 
w witkowskiej Sali Historii udostępniono zwiedzającym 
wystawę pt. „DAROWANE, ZNALEZIONE, OCALONE”.

Narodowe Święto Niepodległości w Witkowie
98. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości

Przedpołudniowe uroczystości zwieńczyła wspólna 
kawa i tradycyjny rogal świętomarciński. Jednak na 
tym nie zakończono samego świętowania. W ramach 
tegorocznych witkowskich obchodów Narodowego 
Ś w i ę t a  N i e p o d l e g ł o ś c i ,  w  g o d z i n a c h 
popołudniowych, w Centrum Kultury im. Krzysztofa 
Szkudlarka,  odbył  s ię  jeszcze Koncert  „Dla 
Niepodległej” w wykonaniu baletu i solistów scen 
poznańskich.  Oprócz pieśni  patr iotycznych, 
zgromadzeni mogl i  usłyszeć znane sz lagiery 
kabaretowe, utwory operetkowe i operowe. 
Wszystkiemu towarzyszyła oprawa baletowa oraz 
niezwykle sympatyczna atmosfera, której gwarantem 
stał się narrator całego przedstawienia. Koncert był 
ostatnim akcentem zaplanowanych na ten dzień 
oficjalnych uroczystości.

Marlena Trzcińska

  Więcej zdjęć na                                                                        
  www.witkowo.pl/galeria
  Zeskanuj zamieszczony kod QR 
  aby przejść do galerii
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Gimnazjum im. Adama Borysa w Witkowie wzięło 

udział  w pierwszej  edycj i  Konkursu o tytuł 

Wielkopolskiej Szkoły Roku, ogłoszonego przez 

Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Ideą 

konkursu jest podniesienie rangi zawodu nauczyciela 

oraz wizerunku wielkopolskiej szkoły. 

W piątek (21 października) podczas uroczystej Gali 

w Auli Nova Akademii Muzycznej w Poznaniu odbył się 

pierwszy finał konkursu. Zgłoszone do udziału w tym 

wydarzeniu Gimnazjum im. Adama Borysa otrzymało 

wyróżnienie, pamiątkową statuetkę oraz nagrodę 

3 tys. złotych. Tym samym szkoła znalazła się 

w zaszczytnym gronie 20 nagrodzonych wyróżnieniem 

szkół Wielkopolski. Wyróżnienie to jest o tyle ważne, że 

do konkursu zgłoszono 136 placówek z całej 

Wielkopolski.

Kapituła konkursowa wyróżniając witkowskie 

gimnazjum doceniła realizowane w szkole działania 

związane z kształtowaniem wśród uczniów poczucia 

własnej tożsamości i  postaw patr iotycznych 

z  j e d n o c z e s n y m  m o d e l o w a n i e m  w z o r c a 

nowoczesnego Wielkopolanina. Poprzez ciągłość 

prowadzonych działań, organizowanie imprez 

patriotycznych w szkole i dla najbliższego środowiska, 

krzewienie tradycji patriotycznych i lokalnych 

placówka pielęgnuje patriotyzm małej ojczyzny oraz 

rozwija w młodzieży poczucie odpowiedzialności, 

miłości oraz poszanowanie dla polskiego dziedzictwa 

kulturowego. Dla uczniów z kolei wzorcem patrioty 

i człowieka ceniącego wartości w życiu jest Patron 

szkoły Adam Borys. 

Niemałą rolę w osiągniętym sukcesie mają 

nauczyciele gimnazjum, którzy kształtując młodego 

człowieka, dbają o jakość nauczania i wychowania, 

stosując nowoczesne metody nauczania i oddając się 

pracy całym sercem.

O randze wyróżnienia świadczy sama statuetka, 

przedstawiająca dłoń, owiniętą laurem, trzymającą 

diament – symbol ucznia, który jest w rękach 

nauczyciela. 

Nagroda Urzędu Marszałkowskiego zobowiązuje 

i  inspi ru je do podejmowania nowych, coraz 

ciekawszych działań. Jest także powodem do dumy 

dla lokalnego samorządu. 

Nagrody dla szkół z terenu Gminy Witkowo
Wielkopolskie Obchody Dnia Edukacji Narodowej 

W uroczystości wręczania nagród i wyróżnień 

w Poznaniu wzięli udział: zastępca Burmistrza Gminy 

i Miasta Witkowo Łukasz Scheffs, Dyrektor Gimnazjum 

im. Adama Borysa Marian Łukowski, Wicedyrektor 

Arleta Bekas oraz nauczyciele – Teresa Szkudlarek 

i Tomasz Majchrzak.

Wielkopolskie Obchody Dnia Edukacji Narodowej, 

to także wyróżnienie w kategorii Wielkopolski 

Nauczyciel Roku, które otrzymała – Małgorzata 

Walczyk iewicz,  nauczyciel  Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego im. Powstańców Wielkopolskich 

w Mielżynie. Serdecznie Gratulujemy.

Teresa Szkudlarek

Szkoła Podstawowa
 im. Lotnictwa Polskiego

 w Witkowie 
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Przedstawiciele różnych jednostek i instytucji na 
czele z Burmistrzem Gminy i Miasta Witkowo - 
Marianem Gadzińskim uczcili urodziny kolejnej 
stulatki. Pani Irena Kujawska urodziła się 1.11.1916 r. 
w Oberhausen (Niemcy), jako córka Józefa i Rozalii. 
Miała jednego brata Mieczysława. 

Przed wojną cała rodzina wróciła tam do Polski 
i zamieszkała w miejscowości Morszyn, powiat Stryj woj. 
Stanisławowskie. Pani Irena ukończyła Seminarium 
Nauczycielskie. Po wojnie wraz z mamą wróciły do 
Małachowa (mie jsca pochodzenia mamy). 
Następnie zamieszkała w Witkowie.

Pierwszą pracę jako nauczycielka rozpoczęła 
w Szkole Podstawowej w Skorzęcinie, a następnie 
w Witkowie. W 1954 r. została przeniesiona do 
Ignacówki koło Kępna, gdzie pracowała 20 lat jako 
nauczycielka. Następnie powróciłą do Witkowa gdzie 
mieszka obecnie. 

W 1972 r. wyróżniona została przez Polski Czerwony 
Krzyż w Warszawie Odznaką Honorową P.C.K., 
a w 1976 r. za nienaganną pracę pedagogiczną 
została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi. 

Jubilatce składamy najserdeczniejsze życzenia 
zdrowia i pogody ducha.

Alicja Wentland

100. urodziny mieszkanki Witkowa

Turniej Strzelecki z okazji
Dnia Edukacji Narodowej 

24 października na Strzelnicy Pneumatycznej w Hali 
Widowiskowo-Sportowej  przy Szkole Podstawowej 
im. Lotnictwa polskiego w Witkowie obyły się 
I I I  o twar te  zawody s t r ze leck ie  z  karabinku 
pneumatycznego dla nauczycieli. Po zaciętej 
rywalizacji w kategorii kobiet:
ź I miejsce zajęła Marta Kasprzyk z wynikiem 88 punktów na 

100 możliwych.
ź II miejsce zdobyła Violetta Cejman z wynikiem 80 punktów.
ź III miejsce zdobyła Danuta Rybińska z wynikiem 77 punktów.
ź IV miejsce zdobyła Monika Kuster - Walczak z wynikiem 

72 punktów.
W kategorii mężczyzn:
ź I miejsce zajął Ireneusz Mazurkiewicz z wynikiem 84 punktów.
ź II miejsce zdobył Marek Gaziński z wynikiem 83 punktów.
ź III miejsce zdobył Jarosław Barszcz z wynikiem 79 punktów.
ź IV miejsce zdobył Krzysztof Nowiński z wynikiem 75 punktów.

W rywalizacji zespołowej I miejsce zdobyła drużyna 
z Gimnazjum im. Adama Borysa w składzie: Violetta 
Cejman, Jarosław Barszcz, Marek Gaziński z wynikiem 
242 punkty na 300 możliwych. II miejsce wywalczyła 
drużyna ze Szkoły Podstawowej im. Lotnictwa 
Polskiego w składzie: Barbara Szymańska, Anna 
Krasowska, Monika Kuster - Walczak, Marta Kasprzyk 
z wynikiem 229 punktów. III miejsce miała drużyna 
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Dezyderego 
Chłapowskiego w składzie: Danuta Rybińska, 
Agnieszka Nowicka, Ireneusz Mazurkiewicz z wynikiem 
227 punków. Nagrody zasponsorował Samorząd 
Gminy Witkowo, a wręczył je Burmistrz Gminy i Miasta 
Witkowo Marian Gadziński.

Dnia 17 października uczniowie z klas czwartych 
i piątych Szkoły Podstawowej im. Lotnictwa Polskiego 
w Witkowie wzięli udział w akcji bicia rekordu Guinness 
World Records w jednoczesnej resuscytacj i 
krążeniowo-oddechowej prowadzonej przez jak 
największą liczbę osób organizowanej przez Fundację 
WOŚP, w ramach realizacji Programu Edukacyjnego 
„Ratujemy i Uczymy Ratować”. 

Bicie rekordu rozpoczęło się punktualnie o godzinie 
12.00 i trwało 30 minut. W tym czasie 29 uczniów 
p o d z i e l o n y c h  n a  t r z y  g r u p y  w y k o n y w a ł o 
naprzemiennie resuscytację krążeniowo-oddechową 
(30 uciśnięć klatki piersiowej i 2 oddechy) na 
fantomach pod okiem instruktorów – nauczycieli. Nad 
prawidłowością przebiegu całej akcji czuwał steward, 
który liczył uczestników oraz dbał, aby każdy uczeń 
wykonywał zadanie prawidłowo. Zaangażowano 
także osoby, które zobowiązane były do odmierzania 
czasu oraz dwóch niezależnych świadków, którzy 
p o t w i e r d z a l i  z g o d n o ś ć  p r z e b i e g u  c a ł o ś c i 
z  wytycznymi Guinness World Records.  Całe 
wydarzenie zostało zarejestrowane kamerami, 
a materiał dowodowy w postaci filmu i zdjęć przesłany 
do organizatorów. Inicjatorkami bicia rekordu w szkole 
były: Katarzyna Maj-Zborowska i Barbara Szymańska. 

Katarzyna Maj-Zborowska

Bili rekord Guinnessa
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Pod koniec XVIII wieku, trzy państwa: Austria, Rosja 

i Prusy brały udział w trzech rozbiorach Polski, w latach: 

1772, 1793, 1795. Nasz kraj zniknął z mapy Europy. 

Polska straciła niepodległość na 123 lata. Daty 

rozbiorów rozpoczęły nieustanne zmagania Polaków o 

wolność. Raz po raz, pomimo zagrożenia życia 

i wielkich trudności, Polacy zrywali się do boju. Jednak 

dopiero 11 listopada 1918 r. narodowe marzenia się 

ziściły. Znamy wszyscy tę datę. Zakończyła się I wojna 

światowa. Państwa zaborcze stały się słabe. Polska 

odzyskała upragnioną niepodległość, odrodziła się 

Wolna Polska. Naczelnikiem państwa został Józef 

Piłsudski …

Jesteśmy spadkobiercami historii Polski. W trosce 

o kultywowanie narodowych tradycji i uczczenie 

pamięci o narodowych bohaterach, walczących 

o naszą wolność, w przeddzień 98. rocznicy odzyskania 

przez Polskę niepodległości w Szkole Podstawowej im. 

Lotnictwa Polskiego w Witkowie odbył się uroczysty  

apel dla klas I – VI pt. „Wolna Polska”. Zorganizowały 

go, w ramach „DZIECIOLADY PATRIOTYCZNEJ”, 

nauczycielki: Iwona Piórkowska i Agata Woś. 

11 Listopada – Narodowe Święto Niepodległości 
w Szkole Podstawowej im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie

W występie wzięli udział Uczniowie klasy III A i I B oraz 

Witkowski Zespół Flażoletowy „Wietrzyki”, którzy 

chciel i  szczególnie uczcić to wielkie święto, 

a jednocześnie przypomnieć wszystkim ważne dla 

Polaków daty. Podczas inscenizacji przypomniano 

najważniejsze wydarzenia historyczne z tamtych 

czasów. Mali aktorzy i muzycy z wielkim przejęciem 

i zaangażowaniem odegrali swoje role: grali na 

instrumentach, śpiewali piosenki oraz recytowali 

wiersze. Wspólnie zaśpiewano Hymn Polski - „Mazurek 

Dąbrowskiego”. Uczniowie klas I – VI podkreślili 

powagę i znaczenie okoliczności spotkania wzorowym 

zachowaniem i galowym strojem .

Po występie pani Dyrektor Bernadetta Nowak 

podziękowała małym artystom za przygotowanie 

apelu. Zaprosiła dzieci i nauczycieli do wspólnego 

zaśpiewania pieśni legionowych. 

Spotkanie patriotyczne było niezapomnianą 

i pouczającą lekcją historii przybliżającą długą i trudną 

drogę Polaków w walce o wolność. 

Iwona Piórkowska, Agata Woś

IX Rajd Powstańczy 2016

Dwudziestego dziewiątego października odbył się 

kolejny powstańczy rajd pieszy z Witkowa do Mielżyna 

organizowany przez Szkołę Podstawową im. Lotnictwa 

Polskiego w Witkowie. Tym razem poświęcony 

był Stanisławowi Marcelemu Połczyńskiemu - 

witkowianinowi, powstańcowi wielkopolskiemu, 

oficerowi przedwojennego Wojska Polskiego 

zamordowanemu przez sowieckie NKWD w Katyniu. 

Pomimo nie do końca sprzyjającej pogody na 

starcie rajdu stawiło się czternastu uczniów klas 

p i ą t y c h  i  s z ó s t y c h .  P o  p o k o n a n i u  b l i s k o 

ośmiokilometrowej trasy uczestnicy zapalili znicze pod 

mielżyńskim pomnikiem. Na dawnym boisku rozegrano 

mecz piłki nożnej, a posilano się kiełbaskami 

pieczonymi przy „powstańczym” ognisku. Nie zabrakło 

również nagród, z których część przekazał UGiM 

Witkowo. Uczniowie zapowiedzieli swój udział 

w przyszłorocznym X Rajdzie. Pomysłodawcami 

i organizatorami inicjatywy byli Mariusz Zborowski 

i Tomasz Deskowski.

Mariusz Zborowski 
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Świętowali niepodległość

Tradycja Przedszkola – Ochronki założonego przez 

Edmunda Bojanowskiego jest coroczne celebrowanie 

tego wyjątkowego święta, jakim jest odzyskanie przez 

Polskę niepodległości .  Mottem tegorocznej 

uroczystości były słowa „Jedną drogą dziś wszyscy 

idziemy”. 

Przedszkolaki zaprezentowały montaż słowno-

muzyczny o tematyce patriotycznej, który uhonorował 

swoją obecnością Zastępca Burmistrza Łukasz Scheffs.

„Niech droga naszego życia będzie kontynuacją 

historycznych dróg i niech zawsze wiedzie ku 

doskonalszej wolności. Niech nadrzędnym celem 

dlakażdej i każdego z nas będzie ojczyzna i wolność...” 

– recytowała mała Ola Jankowska.

Małgorzata Paruszewska 

  Więcej zdjęć na                                                                        
  www.witkowo.pl/galeria
  Zeskanuj zamieszczony kod QR 
  aby przejść do galerii

„DZIECIOLADA”

W Szkole Podstawowej im. Lotnictwa Polskiego 
w Witkowie odbyła się druga w tym roku szkolnym 
zabawa edukacyjna dla uczniów klas I – III z cyklu 
„DZIECIOLADA”. Miała ona na celu poszerzenie 
wiedzy uczniów na temat zmian zachodzących 
w przyrodzie jesienią oraz rozwijanie zainteresowań 
dzieci różnorodnym światem zwierząt i roślin o tej porze 
roku. 

Zwiastunem „DZIECIOLADY JESIENNEJ” była 
wystawa prac plastycznych uczniów młodszych klas 
pt. „Jak widzą nas uczniowie…", zorganizowana 
z okazji październikowego święta – Dnia Edukacji 
Narodowej. Portrety były wyjątkowe. Wykonane 
ciekawymi technikami odzwierciedlały w bardzo 
oryginalny, a zarazem wiarygodny sposób wizerunek 
pracowników szkoły. Stanowiły również piękną 
dekorację w tym szczególnym czasie. Kolejnym 
e t a p e m  „ D Z I E C I O L A D Y  J E S I E N N E J ”  b y ł o 
zaproponowanie dzieciom podczas długich przerw, 
wyboru kart z rozmaitymi łamigłówkami, które 
sprawdzały ich wiedzę przyrodniczą. Proponowane 
zadania, takie jak: rebusy, krzyżówki, zagadki, teksty 
z lukami i kolorowanki, jak poprzednio cieszyły się 
ogromnym zainteresowaniem. Kartki z rozwiązaniami 

dzieci wrzucały do specjalnej „skrzyni wiedzy”. 
Wylosowano 10 zwycięzców, którzy prawidłowo 
wypełnili karty pracy. 

Wyróżnieni uczniowie to: Mateusz Kocełak, Martyna 
Tymkowiak, Jakub Chorn, Antonina Zakrzewska, 
Wiktoria Średzińska, Miłosz Kaźmierski, Jakub 
Kopczyński, Martyna Hermann, Nadia Popławska, 
Jagoda Ceglewska. Gratulujemy.

Agata Woś, Iwona Piórkowska
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Święci zwyciężają

To już trzeci raz w ostatni dzień października 
Przedszkole – Ochronka zamieniło się w salę balową. 

W tym dniu dzieci przebrane za postacie świętych 
bawiły się w rytmie popularnych przebojów. Jest to też 
czas kiedy mogliśmy się wspólnie zastanowić się nad 
tajemnicą dnia Wszystkich Świętych oraz co to znaczy, 
że święci są wśród nas. Świętość nie jest tylko domeną 
ludzi silnych, ale powołaniem każdego z nas, a to co 
jest z nią związane nie musi być smutne i poważne, ale 
może być również radosne i szalone.

Dzieci mogły pochwalić się wiedzą na temat 
postaci, za którą się przebrały i dodatkowo otrzymać 
c iekawe nagrody .  Pomys łowość  rodz iców 
w tworzeniu kreacji jak zwykle zaskoczyła i przerosła 
najśmielsze oczekiwania. Następny bal już za rok, gdyż 
jest to impreza, która na stałe zagościła w kalendarzu 
działań katolickiego przedszkola Ochronka.

 Małgorzata Paruszewska

Moja Dynia

Z okazji Dnia Dyni w Przedszkolu Miejskim „Bajka” 
został zorganizowany konkurs plastyczno-techniczny 
pt. „Moja Dynia”, który miał na celu rozwijanie 
wyobraźni i inwencji twórczej dzieci.

Efekt konkursu przerósł najśmielsze oczekiwania 
nauczycieli, ponieważ wzięło w nim udział 69 dzieci. 
Wszystkie dynie wykonane przez dzieci oraz rodziców 
wzięły udział w wystawie, która odbyła się w terminie 
24-28 października. Każda dynia była ozdobiona 
inaczej. Można było podziwiać dynie wykrajane, 
pomalowane, a także udekorowane materiałem 
przyrodniczym. Jedyne co łączyło je wszystkie było to, 

że były przepiękne i niepowtarzalne. W dniu 
kończącym wystawę prac dzieci – 28 października 
komisja nadzorująca konkurs jednogłośnie przyznała 
dyplomy oraz nagrody wszystkim uczestnikom. 
Serdeczne podziękowania należy złożyć Obsłudze 
Wspólnot Mieszkaniowych, która była sponsorem 
upominków dla dzieci. 

Aktywny udział dzieci oraz rodziców w konkursie 
„Moja Dynia” utwierdza nauczycieli w przekonaniu, że 
warto organizować podobne konkursy.

Dagmara Skrzypska

Przedszkole Miejskie „Bajka”

Przedszkolaki zbudowały Królestwo Eguestrii, które 

zostało zgłoszone do konkursu organizowanego przez 

Akademię Przyjaźni My Little Pony – teraz czekają na 

waszą pomoc!!! Od 21 listopada od godziny 12:01 

rozpocznie się internetowe głosowanie na ich pracę.

Pomóżmy im!!! Trzy zwycięskie przedszkola 

otrzymają pakiety zabawek o łącznej wartości 10 000 

złotych. Głosować można poprzez kliknięcie symbolu 

gwiazdki przy zdjęciu konkursowej pracy Przedszkola 

Miejskiego „Bajka” na stronie internetowej Akademii 

Przyjaźni My Little Pony (link do strony www.akademia-

przyjazni.pl/galeria-konkursowa). Z jednego numeru IP 

i adresu/konta e-mail możliwe będzie oddanie 

jednego głosu dziennie. Konkurs trwa do 2 grudnia 

2016 r. Liczymy na was!!!!

Anna Gadzińska
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Wielu z nas wciąż pamięta zabawki, które 
towarzyszyły nam w okresie naszego dzieciństwa 
i były nam najbliższe. Czasami ukrywamy je na dnie 
szafy, a czasem pamięć o nich trwa jedynie w naszych 
wspomnieniach. Stara zabawka może posiadać 
wartość nie tylko emocjonalną, ale i edukacyjną - 
stwarza okazję do rozmowy o historii rodziny 
i o dawnych czasach, uczy dziecko tego, że stare 
zabawki nie muszą być zbędne, nie muszą świecić 
kolorowymi diodami, aby dać wiele radości.

W dniach 24-28.X.2016 r. w Przedszkolu Miejskim 
„Bajka” przy ul. Powstańców Wlkp.17 w Witkowie 
w grupie V – „Przyjaciele Kubusia Puchatka” 
realizowano projekt edukacyjny pt. „Zabawki naszych 
rodz iców i  dz iadków”.  Celem projektu było 
przybliżenie najmłodszym przedszkolakom realiów 
świata, w którym dorastali ich rodzice i dziadkowie, 
poznanie różnorodnych sposobów zabaw dzieci 
dawniej i dziś, a także pielęgnowanie tradycji 
i wspomnień rodzinnych. W ramach projektu dzieci 
poznawały zabawki  współczesne i  dawne, 
różnorodne sposoby zabaw dawniej i dziś, gromadziły 
„stare” zabawki, maskotki, zdjęcia, ilustracje, książki. 
Odbyła się wycieczka do sklepu z zabawkami. Dzieci 
odwiedziły też pobliską bibliotekę i wzięły udział 
w lekcji bibliotecznej pt. „Zabawki dziadków, rodziców 
i nasze”. Dużą atrakcją było obejrzenie prezentacji 
mu l t imedia lne j  p rzygotowanej  przez  pan ią 
bibliotekarkę. W sali powstała galeria „zabawek 
z przeszłości”, na której znalazły się eksponaty 
pochodzące od drugiej połowy XIX wieku do lat 90. 
XX wieku. Dzieci mogły zobaczyć jak wyglądały 
dawne zabawki, którymi bawili się ich przodkowie. 

Eksponaty starych zabawek zgromadziliśmy przy 
pomocy naszych „przedszkolnych” rodziców, za co im 
wszystkim bardzo serdecznie dziękujemy. Udało się 
nam wszystkim przenieść na moment w magiczny 
świat – może bardzo zniszczonych, może nie tak 
kolorowych jak dziś, ale za to jakże szanowanych 
i wykochanych starych dziecięcych zabawek. W ten 
sposób chcieliśmy pokazać dzieciom i przypomnieć 
ich rodzicom, „jak to onegdaj bywało”, jak bardzo 
zmienił się świat zabawek na przełomie kilkudziesięciu 
lat. Zdziwienie dzieci było wielkie, ponieważ zabawki 
tamtego okresu nie były tak barwne i kolorowe jak 
teraźniejsze. Z pewnością ta „tygodniowa lekcja 
historii” sprawiła radość nie tylko dzieciom, ale również 
i ich rodzicom, którzy musieli przeszukać swoje strychy, 
szafy i piwnice w poszukiwaniu zabawek z dzieciństwa. 
Powróciły wspomnienia ... pozostał sentyment.

Kamila Dolata

Zabawki naszych rodziców i dziadków
Przedszkole Miejskie „Bajka” w Witkowie 

Dnia 13 października w Przedszkolu Miejskim 

„Bajka” odbyły s ię obchody Dnia Edukacj i 

Narodowej, które w tym roku nabrały szczególnego 

charakteru. 

Ten wyjątkowy dzień był świetną okazją, by 

przedszkolaki zaprezentowały program artystyczny pt. 

„Bajkowy Pociąg”. Grono pedagogiczne oraz 

pozostały personel placówki mogli podziwiać oraz 

oklaskiwać wystąpienia dzieci przebranych za 

postacie z różnych bajek. Nie mogło także zabraknąć 

życzeń, dlatego na koniec wystąpienia dzieci złożyły 

swoim paniom podziękowania oraz serdeczne 

życzenia powodzenia w dalszej pracy. Wręczyły 

również drobne upominki.

Korzystając z okazji Dyrektor przedszkola, pani Ewa 

Skrzypska złożyła serdeczne życzenia wszystkim 

pracownikom przedszkola oraz wręczyła Nagrody 

Dyrektora trzem nauczycielom za szczególne 

osiągnięcia w pracy dydaktyczno – wychowawczej. 

Dyrekcja nie zapomniała także o pozostałych 

pracownikach przedszkola. Dlatego też wręczyła 

nagrody pracownikom obsługi, którzy z dużym 

zaangażowaniem wykonują swoje obowiązki. 

W tak miłej i rodzinnej atmosferze pracownicy 

przedszkola wrócili do swoich sal, gdzie czekał na nich 

słodki poczęstunek. 

Katarzyna Biegańska

Przedszkole świętuje Dzień Edukacji Narodowej
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Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek

Dnia 5 września obchodzony był Międzynarodowy 
Dzień Postaci z Bajek. Pragnąc uczcić ten dzień 
nauczycielki z grupy „Misiów”, „Zajączków” 
i „Kotków” Przedszkola Miejskiego „Bajka” przy 
ul. Jasnej 38 zorganizowały 04.11.2016 r. w Centrum 
Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka przedstawienie 
pt. „Bajkowy Pociąg”. 

Podczas przedstawienia w rolę aktorów wcieliły się 
dzieci z ww. grup. Z pełnym zaangażowaniem zabrały 
widzów w magiczną podróż przez najsłynniejsze 
dziecięce bajki. Odwiedzili oni mi. „Czerwonego 
Kapturka”, „Bolka i Lolka”, „Pszczółkę Maję”, 
„Królewnę Śnieżkę”, „Jasia i Małgosię”. Niespodzianką 
przedstawienia było przeniesienie się na stację 

„Smerfowo”, na której dzieci przywitały Sasetka 
i  Smerfetka, w których role wciel i ły s ię dwie 
nauczycielki. Przedstawienie nie mogło odbyć się bez 
znakomitych gości. Na bajkową podróż przybyły 
dzieci wraz z wychowawcami z przedszkoli z Witkowa: 
Przedszkola Miejskiego „Bajka”, Niepublicznego 
Przedszkola „Ochronka” im. Dzieciątka Jezus, 
Niepublicznego Przedszkola „Bajkowy Świat” oraz 
Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Magiczny 
Zakątek” z Wrześni. Podczas przedstawienia śmiechu, 
oklasków i śpiewu nie było końca, a widzowie 
opuszczali salę widowiskową z uśmiechami na twarzy. 
Co było największą radością dla organizatorów 
przedstawienia.

Katarzyna Biegańska

90. urodziny Kubusia Puchatka
Dnia 13 października 2016 r. w Przedszkolu Miejskim 

„Bajka” w Witkowie przy ul. Powstańców Wlkopolskich, 
w grupie dzieci 3-4 letnich – „Przyjaciele Kubusia 
Puchatka” w ramach akcji „Cała Polska czyta 
dzieciom” świętowano 90 urodziny Kubusia Puchatka, 
bohatera słynnej powieści dla najmłodszych. 

Kubuś Puchatek ulubieniec milionów dzieci na 
całym świecie obchodzi już 90 urodziny. Po raz 
pierwszy o Puchatku świat usłyszał w Wigilię 1925 roku. 
W londyńskiej gazecie „Evening News” ukazały się 
bowiem opowiadania pisarza A. A. Milne'go, którego 
bohaterem był miś o bardzo małym rozumku. Za datę 
urodzin Kubusia Puchatka uważa się jednak dzień 
14 października 1926 roku, gdyż właśnie wtedy 
wydano książeczkę zatytułowaną „Kubuś Puchatek”. 

Miś został nazwany imieniem jednej z zabawek 
Christophera Milne'go, syna pisarza. 

Z wielkiej sympatii do najsłynniejszego na świecie 
misia – Panie z oddziału V – „Przyjaciele Kubusia 
Puchatka” zorganizowały mu huczne 90. urodziny, na 
które zaprosiły jego największych przyjaciół, czyli 
dzieci. Gościem honorowym uroczystości była pani 
Beata Szkudlarek – bibliotekarka z zaprzyjaźnionej, 
pobliskiej biblioteki. Swoją obecnością zaszczyciła nas 
również – pani dyrektor Ewa Skrzypska. „Puchatkowy” 
dzień obfitował w wiele atrakcji. Już od rana 
przedszkolaki stroiły salę, dmuchały balony, szykowały 
dla jubilata urodzinowy tron i prezenty. Było głośne 
czytanie, zagadki, tańce i pląsy, galeria książeczek 
i maskotek, oraz „małe co nie co”. Nie zabrakło 
również skakania, biegania, kozłów i f ikania. 
Przedszkolaki ubrane w żółte i czerwone stroje świetnie 
się bawiły. Na koniec złożyły solenizantowi życzenia 
i zaśpiewały 100 lat! Ogromną niespodziankę sprawili 
dzieciom rodzice, fundując tort z wizerunkiem Kubusia. 
Apetyty i humory dopisywały wszystkim. To była 
wspaniała urodzinowa zabawa, której celem była 
p o p u l a r y z a c j a  c z y t e l n i c t w a  w ś r ó d  d z i e c i 
przedszkolnych, kontakt z wartościową literaturą 
dziecięcą, kształtowanie umiejętności słuchania ze 
z r o z u m i e n i e m  o r a z  r o z w ó j  z a i n t e r e s o w a ń 
czytelniczych dzieci. Z bohaterami bajki na pewno 
spotkamy się jeszcze nie raz, a ten dzień będziemy 
jeszcze wszyscy długo mile wspominać.

 Kamila Dolata 



Samo pojęcie mass mediów to wytwór XX wieku, 
świadczy o masowości przekazów medialnych 
opartych na schematyczności. Prostota i łatwość 
d o s t ę p u  o f e r o w a n y c h  t r e ś c i  p r o w a d z i  d o 
uproszczonej drogi przekazu, który ma przyciągnąć 
uwagę szczególnie tych najbardziej chłonnych 
młodych ludzi i oczywiście pomnożyć zyski. Media 
dzielimy na drukowane (prasa, książki, komiksy, 
plakaty) i elektroniczne (radio, telewizję, komputery 
z grami, Internet, telefony komórkowe).

Są szczególnie ważnym elementem w naszym życiu 
i środowisku wychowawczym. Rozmawialiśmy o tym 
z przedszkolakami z Przedszkola Miejskiego „Bajka”, 

z grupy „Przyjaciele Myszki Miki”. Maluchy, pomimo 
swojego bardzo młodego wieku, doskonale są 
zaznajomione z nowoczesnymi środkami przekazu. 
Rozmawialiśmy jak dzieci od najmłodszych lat 
systematycznie zanurzają się w świecie mediów. 
Kolorowy świat to świat sukcesów, rozwoju, odkryć, 
nauki, tragedii, biedy – dlatego wydaje się być 
konkurencyjny dla świata realnego.

Dzieci doskonale wiedziały co jest interesujące 
w przekazach, a co zabawne. Zdawały sobie sprawę, 
że z mediów należy korzystać z umiarem. Omówiliśmy 
typ stron internetowych, które niosą niepokój 
i zagrożenie, nie tylko dla zdrowia fizycznego, ale i dla 
psychiki. Omawialiśmy korzyści i niebezpieczeństwa 
wynikające z użytkowania mediów.

My dorośli odpowiadamy za nasze dzieci, za przyszłe 
pokolenie Polaków. Selektywne i odpowiedzialnie 
wybierajmy treści przekazów. Krytycznie spójrzmy na 
media po czym rozsądnie i umiejętnie podsuwajmy 
p r o g r a m y ,  a u d y c j e ,  a r t y k u ł y  d l a  n a s z y c h 
najmłodszych, aby poznawały treści  mądre 
i bezpieczne. Niech wpłyną korzystne na czytanie 
piękna i wrażliwość. Starajmy się wychować mądrych 
i dobrych ludzi, bo to oni będą za kilka lat decydować 
o nas i o Polsce.

 Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Witkowie

„Mass media” w życiu naszych maluchów
Spotkanie z przedszkolakami w Bibliotece

Tuż przed świętem Wszystkich Świętych i Dniem 
zadusznych na witkowskim cmentarzu rozpoczęła 
s ię  akcja znakowania grobów Powstańców 
Wielkopolskich. Inicjatorem i pomysłodawcą całego 
przedsięwzięcia jest senator Robert Gaweł. Akcja 
znakowania powstańczych grobów wspierana jest 
przez Stowarzyszenie Kibiców Lecha Poznań, 
Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 
1918/1919 koło nr 6 w Gnieźnie oraz Gimnazjum nr 2 
im.  Powstańców Wie lkopolsk ich 1918/1919 
w Gnieźnie.

Całe przedsięwzięcie kilka dni temu zostało 
zainaugurowane w Pierwszej Stolicy Polski. Teraz akcja 
przeniosła się do Witkowa. Już teraz – o czym zapewnił 
sam senator Robert Gaweł – oznakowane zostaną 
groby powstańców z Powiatu Gnieźnieńskiego 

Pamięć o Powstańcach Wielkopolskich w Witkowie 

i Wrzesińskiego. W zamyśle akcja ma objąć jednak 
całą Wielkopolskę, a specjalnie przygotowane na tę 
okoliczność tabliczki mają być takie same w całym 
regionie.

Akcja jest o tyle ważna, że do tej pory nie wszystkie 
groby powstańców były znakowane, o niektórych 
dowiadujemy się dopiero teraz. W tym miejscu warto 
wspomnieć, że w Gminie Witkowo część grobów 
doczekała się już tabliczek informacyjnych, a wszystkie 
mogiły przez lata były pod opieką zarówno 
w y c h o w a n k ó w  z  w i t k o w s k i e g o  Z a k ł a d u 
Poprawczego, jak i  uczniów z Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych im. Dezyderego Chłapowskiego 
w Witkowie.

W akcji znakowania grobów udział wzięli: Senator 
Robert Gaweł, Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta 
Witkowo Łukasz Scheffs, Radna Rady Powiatu 
Gnieźnieńskiego Krystyna Żok, uczniowie Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych im. Dezyderego Chłapowskiego 
w Witkowie, wychowankowie Zakładu Poprawczego 
w Witkowie wraz z opiekunem, przedstawiciele 
mediów, a nade wszystko rodziny i bliscy powstańców, 
którzy zadeklarowali chęć włączenia się w akcję.

Szczegółów dotyczących samej akcji i możliwości 
zgłaszania kolejnych grobów do oznakowania można 
dowiedzieć się w biurze senatora Roberta Gawła – 
Rynek 9, 62-200 Gniezno, tel. (61) 883-45-15, mailowo:  
kontakt@powstaniegniezno.pl lub za pośrednictwem 
strony internetowej: www.powstaniegniezno.pl

Łukasz Scheffs
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Tradycją Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Witkowie stały się wyjazdy do rezydencji gen. 
Dezyderego Chłapowskiego w Turwi położonej na 
terenie gminy Kościan. 

Dnia 12 października 2016 roku uczniowie klasy I 
liceum mundurowego i klasy I technikum żywienia 
i  u s ł u g  g a s t r o n o m i c z n y c h  o r a z  t e c h n i k u m 
informatycznego mieli okazję poznać miejsca 
związane z życiem Patrona Szkoły Dezyderego 
Chłapowskiego. Wyjazd zorganizowały Krystyna 
Popielec-Stürmer i Magdalena Szelejewska – 
wychowawcy klas pierwszych. Pragniemy, by 
młodzież naszej szkoły brała piękny przykład 
z zaangażowania i pracowitości Patrona. Okoliczną 
przyrodę, ciekawe miejsca i historię życia przodków 
XVIII-wiecznego pałacu mogliśmy poznać dzięki 
uprzejmości doktora Zdzisława Bernackiego, który nie 
tylko zaprezentował młodzieży sylwetkę Patrona 

Śladami Dezyderego Chłapowskiego

Szkoły jako działacza politycznego i wielkiego patrioty. 
Zwrócił uwagę na jego kreatywność i operatywność, 
dzięki którym posiadłość przetrwała, a majętek, 
choć zadłużony, nie przeszedł w obce ręce. 
Niedaleko Turwi, "...wsród pól malowanych...", stoi 
odrestaurowany w stylu klasycystycznym pałac we wsi 
Kopaszewo. Miejsce ciekawe dla każdego humanisty 
– między sierpniem 1831 a styczniem 1832, przebywał 
w nim nasz wieszcz narodowy Adam Mickiewicz. 
Legenda głosi, że w Kopaszewie powstawały 
fragmenty „Pana Tadeusza”. W 1868 roku gościła tu 
również Helena Modrzejewska – wspaniała aktorka, 
propagatorka twórczości Wiliama Szekspira, gwiazda 
scen polskich i amerykańskich. Wyjazd dostarczył 
młodzieży wielu wrażeń. Uczniowie powinni znać nie 
tylko biografię Patrona Szkoły, ale również miejsca 
znaczące dla ich życia i pracy. 

 K. Popielec-Stürmer

13 października uroczyście obchodziliśmy Dzień 
Edukacji  Narodowej.  Dyrektor szkoły,  Anna 
Malendowicz-Koteras, podziękowała nauczycielom 
za trud i energię w złożonym procesie dydaktyczno-
wychowawczym, za dbałość o kulturę i piękno języka 
ojczystego oraz edukowanie kolejnych pokoleń 
młodzieży. 

Nagrodą Dyrektora  Szkoły  uhonorowała 
nauczyciel i :  p. B.Sesiuk, K. Popielec-Stürmer, 
D .  R y b i ń s k ą ,  J .  J u z w ę ,  J .  N o w a k o w s k ą , 
M .  Nowakowską-S zymczak ,  M .  S ze le jewską 
i I. Mazurkiewicza. Uroczystość szkolną zaszczycili swoją 
obecnością: przedstawiciele Starostwa Powiatowego 
w Gnieźnie: Radni Powiatu – Andrzej Kwapich i Telesfor 

Dzień Edukacji Narodowej w ZSP w Witkowie

Gościniak, Wicedyrektor Wydziału Edukacji – Lidia 
Bójko, Dyrektor Wydziału Kultury, Sportu, Turystyki 
i Promocji – Marcin Makohoński, – przedstawiciele 
jednostek współpracujących: Zastępca Dyrektora 
Zakładu Karnego w Gębarzewie – płk A. Rolewska, 
płk A. Gliniewicz – szef sztabu 3 Skrzydła Lotnictwa 
T ranspor towego w Powidzu ,  m j r  J .  Wróbe l 
reprezentujący 33 Bazę Lotnictwa Transportowego, 
Komendant Komisariatu Policji w Witkowie asp. szt. 
M.  Masłowsk i .  Spotkanie było jednocześn ie 
uroczystym i oficjalnym pożegnaniem dwóch pań, 
które przeszły na emeryturę – H. Robak, polonistki, 
która przepracowała 35 lat w obecnym Zespole 
Szkół  Ponadgimnaz ja lnych w Wi tkowie  o raz 
K.  Żok,  nauczycie la bib l iotek i  szkolnej ,  która 
z czterdziestoletnim stażem pracy pożegnała mury 
szkoły. Pełne powagi i wzruszenia były podziękowania 
dla długoletnich pracowników, obecnie już emerytek. 
Obydwie Panie uhonorowane zostały laudacją 
Starosty Powiatu Gnieźnieńskiego – Pani Beaty 
Tarczyńskiej. Spotkanie z okazji DEN zakończyła część 
artystyczna przygotowana przez uczniów naszej szkoły 
pod opieką p. Joanny Pustelnik i p. M. Michalak. 

 K. Popielec-Stürmer
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Dzień pieczonego jabłka

Listopad przyniósł ze sobą chwile pełne zadumy 
i refleksji. Nasi uczniowie wraz z opiekunami odwiedzili 
cmentarz parafialny i zapalili znicze, pamiętając 
o swoich bliskich.

Listopad to też czas, kiedy pustoszeją sady i ogrody, 
a my możemy cieszyć się zbiorami i poznawać jesienne 
smaki. Postanowiliśmy zatem zorganizować w szkole 
Dzień Pieczonego Jabłka, który rozpoczął się od 
wspólnych jabłkowych konkurencji zakończonych 
quizem o owocach oraz degustacją pieczonych 
jabłek z cynamonem i śmietaną.

W tym dniu odbyły się także warsztaty z udzielania 
pierwszej pomocy przedmedycznej poprzedzone 
pokazem, który przeprowadzili strażacy z  Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Witkowie.

Wierzymy, że wydarzenie to było dla wszystkich 
radosne i pełne wspólnej zabawy, a zarazem okazją 
do zdobycia nowej wiedzy i doświadczeń.

W tym miejscu chcemy również serdecznie 
p o d z i ę k o w a ć  s t r a ż a k o m  z a  o d w i e d z i n y , 
zaangażowanie oraz poświęcony czas!

P. Tyczka, A. Pizoń

Wycieczka do kina

Z myślą o oderwaniu się od szkolnych ławek 
i zapoznaniu się z kulturalnymi nowinkami, uczniowie 
z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Gorzykowie 
wybrali się do wrzesińskiego kina „Trójka”. Celem 
wycieczki było wspólne obejrzenie animacji 
pt. „Bociany”.

Wyjazd zdecydowanie zadowol i ł  naszych 
podopiecznych, bowiem bajka okazała s ię 
odpowiadać dziecięcym gustom. Następny wyjazd 
już wkrótce !

P. Tyczka, A. Pizoń

Składniki:
Ciasto:
· 3 szklanki mąki krupczatki
· 0,5 szklanki cukru
· 5 żółtek
· 1 kostka margaryny
· 3 łyżki smalcu
· 3 łyżki kakao
· 2 łyżeczki proszku do pieczenia
Ser:
· 1 kilogram sera (zmielonego)
· 1,5 szklanki cukru
· 1 kostka margaryny (roztopić)
· 5 jaj (ubić białka)
· 2 łyżki mąki kartoflanki
· cytryna
· cukier waniliowy

Przygotowanie: Wszystkie składniki potrzebne na 
ciasto zagnieść ręką i schłodzić w lodówce. Ser 
ucierać z cukrem i żółtkami, dodawać roztopiony 
tłuszcz, kartoflankę i ubite białka. Blachę wyłożyć 
papierem do pieczenia. Wyłożyć połowę ciasta, 
następnie wylać masę serową i drugą część ciasta 
(poskubać na wierzch). Piec od 45 do 50 minut 
w temperaturze 180°C. Smacznego.

Teresa Kasprzyk

Sernik „Łaciaty”
Kącik Kulinarny

Dzień Edukacji Narodowej

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej uczniowie 
Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Gorzykowie 
przygotowali galerię portretów wszystkich nauczycieli 
oraz pracowników szkoły.

Prace zostały umieszczone na 
ścianach szkolnego korytarza, 
wywołując uśmiech na twarzach 
uczniów, rodziców, opiekunów, 
a także wszystkich odwiedzających 
budynek szkolny.

Kolorowe prace naszych małych 
artystów oraz kartki z życzeniami od 
Samorządu Uczniowskiego sprawiły 
wiele radości i ukazały, jak ważna jest 
kwestia kształcenia, wychowania 
oraz budowania wzajemnych relacji 
i miłej atmosfery.

P. Tyczka, A. Pizoń



W piątek, 7 października w sali widowiskowej 
Centrum Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka w Witkowie, 
odbył się „Koncert Operetkowy z Nutką Humoru”, 
którego organizatorem był Ośrodek Kultury Sportu 
i Rekreacji w Witkowie. 

Ponad stuosobowa publiczność mogła usłyszeć 
znane arie z operetek i musicali, takich jak: „Hrabina 
Marica”, „Księżniczka Czardasza”, „My Fair Lady”. 
Utwory z operetek i musicali wykonywali soliści: 
Agnieszka Wawrzyniak, Karolina Garlińska, Wiesław 
Paprzycki, Klaudiusz Kapłon. Artyści przenieśli 
publiczność w magiczną podróż muzyczną, pełną 
ekspresji i humoru. Przypomnieli znane, ale często już 
zapomniane szlagiery, które bawią i wzruszają. 
Występ, to przeplatane anegdotami z życia 
wykonawców oraz historii muzyki operetkowej 
i musicalowej show, w czasie którego każdy z gości 
znalazł coś dla siebie. Na koniec koncertu Dyrektor 
Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie – 
Stanisław Rajkowski oraz Burmistrz Gminy i Miasta 
Witkowo – Marian Gadziński, wręczyli artystom bukiety 
kwiatów i podziękowali za wspaniały występ. 

Magda Siewka

„Koncert Operetkowy
z Nutką Humoru”

W piątek (21 października) w Centrum Kultury 
im. Krzysztofa Szkudlarka w Witkowie odbył się koncert 
zespołu BAPU, którego organizatorem był Ośrodek 
Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie.

W sobotni wieczór na scenie Centrum Kultury 
mogliśmy usłyszeć solidną dawkę ciężkiego grania. 
Zgromadzona publiczność usłyszała zespół Savior, 
a następnie wystąpiła oczekiwana grupa BAPU.

 Zespół powstał na przełomie kwietnia i maja 2011 
roku w Gnieźnie. Muzyka zespołu to połączenie punka, 
ska i reggae, a w swoich szeregach zespół oprócz 
typowo rockowych muzyków posiada akordeonistę. 

26.02.2014 r. wydali swoje pierwsze demo, którego 
premiera miała miejsce w audycji AlterPyra na 
antenie Radio Afera. Na swoim koncie mają 
rekomendacje Przeglądu Regionalnego FAMA 2012 
oraz półfinał Rest Music Festival 2012,a także 
zwycięstwo w eliminacjach do Seven Festival 2015. 
Ciekawym doświadczeniem było również zagranie 
koncertu w niemieckim Luckenwalde. Zespół jest 
finalistą 8 edycji „MUST BE THE MUSIC – Tylko muzyka”.

Nie bez znaczenia są również teksty, którymi grupa 
uderza w sprawy dla nich istotne manifestując tym 
samym swoją ideologie, choć czasami to tylko 
wypadkowa ich wspólnych przeżyć. Pozytywny 
przekaz utworów i niesamowita energia sceniczna 
całego składu sprawiła, że występ ten będzie 
w Witkowie jeszcze długo wspominany.

Magda Siewka

Koncert zespołu BAPU

W sobotę 22 października Zespół ds. Edukacji 

Ekologicznej Związku Gmin Powidzkiego Parku 

Krajobrazowego zorganizował dla uczniów szkół 

podstawowych oraz gimnazjalnych przyrodnicze 

warsztaty terenowe. Naszą szkołę reprezentowała 

grupa 10 uczniów z klasy IIb wraz z Ireną Borys.

Zajęcia warsztatowe, w imieniu PPK poprowadził 

Tomasz Majchrzak, który na tę okazję przygotował 

karty pracy. Uczniowie wędrowali wytyczoną 

w Skorzęcinie ścieżką przyrodniczą „Przygoda 

z Przyrodą”, aby odkrywać uroki naszego parku oraz 

zaobserwować oznaki jesieni. Wędrujący po ścieżce 

uczniowie zatrzymywali się przy każdej tablicy 

informacyjnej, aby zapoznać się z walorami 

przyrodniczymi danego miejsca. Oprócz tego, 

rozwiązywali także zadania z karty pracy. 

Po upływie dwóch godzin uczestnicy dotarli do 

Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie, aby 

zakończyć jesienną przygodę z przyrodą przy 

wspólnym ognisku. 

Uczniowie biorący udział w warsztatach składają 

serdeczne podziękowania władzom naszej gminy, 

które zapewniły transport do Skorzęcina i z powrotem.
 

Tomasz Majchrzak

„Przygoda z Przyrodą”
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„Stoliczku Nakryj Się”

W środę, 12 października w sali widowiskowej 

Centrum Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka w Witkowie 

kolejny raz odwiedził nas bardzo lubiany przez dzieci 

teatr Art-Re z Krakowa. Tym razem mogliśmy oglądać 

piękne przedstawienie zatytułowane „Stoliczku Nakryj 

Się”, którego organizatorem był Ośrodek Kultury 

Sportu i Rekreacji w Witkowie. 

„Stoliczku Nakryj Się” to przedstawienie na 

podstawie baśni braci Grimm. Opowieść o trzech 

braciach wyruszających w świat w poszukiwaniu 

szczęścia. Każdy z nich znajduje zatrudnienie u innego 

rzemieślnika. Za sumienną pracę otrzymują niezwykłą 

zapłatę. Ich radość nie trwa jednak długo. W drodze 

powrotnej do domu, młodzieńcy trafiają do karczmy, 

gdzie zostają oszukani przez chciwego karczmarza.

Spektakl przybliżył dzieciom rzemiosła takie jak 

młynarz, stolarz, szewc. Nauczył najmłodszych, że 

ciężka praca zostaje sowicie wynagrodzona, 

a człowiek chciwy i nieuczciwy poniesie karę.

Magda Siewka

Plastyka dla Seniora

W poniedziałek, 24 października w Centrum Kultury 
im. Krzysztofa Szkudlarka w Witkowie odbyły się 
warsztaty z cyklu „Plastyka dla Seniora”, których 
organizatorem był Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji 
w Witkowie.

Głównym tematem warsztatów było malowanie na 
płótnie przedmiotów codziennego użytku, którymi są 
fartuchy. Uczestnicy zajęć szybko przekonali się, że nie 
muszą być osobami uzdolnionymi plastycznie, aby 
spełniać się twórczo i w przyjaznej atmosferze, 
odnaleźć swoją pasję oraz otaczać się pięknymi, 
wykonanymi własnoręcznie przedmiotami. Uczestnicy 
zapoznali się  z nowymi, dekoracyjnymi technikami 
plastycznymi. Każdy mógł samodzielnie wykonać dla 
siebie lub bliskich fartuch, który z pewnością upiększy  
otoczenie i będzie miłą pamiątką. Bardzo dziękujemy 
za udział w warsztatach.

Magda Siewka 

Terapia przez sztukę

W dniu 25 października, w Centrum Kultury 
im. Krzysztofa Szkudlarka w Witkowie odbyły się 
Integracyjne Warsztaty Plastyczne dla dzieci. 
Uczestnicy pracowali pod hasłem „Terapia przez 
sztukę”. 

Spotkanie miało charakter integracyjnej zabawy 
połączony z zabawą, kształtowaniem umiejętności 
artystycznych. Dzieci dzięki sztuce miały możliwość 
rozwoju wyobraźni, zdolności manualnych oraz  
wyładowania emocji. W integracyjnych warsztatach 
plastycznych brały udział dzieci z Gimnazjum im. 
A d a m a  B o r y s a  w  W i t k o w i e  o r a z  ś w i e t l i c y 
środowiskowej. Zajęcia udowodniły, że bariery 
fizyczne, intelektualne przestają mieć jakiekolwiek 
znaczenie przy wspólnej efektywnej pracy i wzajemnej 
komunikacji.

Magda Siewka
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Urząd Gminy i Miasta Witkowo

Godziny otwarcia Urzędu: 

poniedziałek: 8.00-16.00, wtorek-piątek: 7.30-15.30

Adres: ul. Gnieźnieńska 1, 62-230 Witkowo

e-mail: ugim@witkowo.pl

WWW: www.witkowo.pl, www.bip.witkowo.pl

Centrala - Biuro Informacji: 

tel. 61 4778 194, fax. 61 4778 855 e-mail: info@witkowo.pl

Sekretariat: tel. 61 4778 194 (w. 38) e-mail: sekretariat@witkowo.pl

Sekretarz: tel. 61 4778 194 (w. 21) e-mail: sekretarz@witkowo.pl

Skarbnik: tel. 61 4778 194 (w. 17) e-mail: skarbnik@witkowo.pl

Infrastruktura, inwestycje, planowanie i zagospodarowanie 
przestrzenne, ustalanie warunków zabudowy, nazewnictwo ulic 
i numeracja nieruchomości tel. 61 4778 194 (w. 24) 

tel. kom. 512 910 745 e-mail: infrastruktura@witkowo.pl

Zamówienia publiczne, drogi gminne, oświetlenie uliczne i drogowe: 
tel. 61 4778 194 (w. 24) e-mail: przetargi@witkowo.pl

Gospodarka nieruchomościami tel. 61 4778 194 (w. 13), 

e-mail: gospodarka@witkowo.pl

Ochrona Środowiska tel. 61 4778 194 (w. 13), 

e-mail: srodowisko@witkowo.pl

Dodatki Mieszkaniowe tel. 61 4778 194 e-mail: info@witkowo.pl

Urząd Stanu Cywilnego, dowody osob. tel. 61 4778 194 (w. 35), 

e-mail: kierownikusc@witkowo.pl

Ewidencja ludności tel. 61 4778 194 (w. 33) e-mail: elud@witkowo.pl

Koncesje alkoholowe, sport, kultura fizyczna, sprawy wojskowe 

tel. 61 4778 194 (w. 32) tel. kom. 505 352 590, 

e-mail: sport@witkowo.pl

Działalność gospodarcza, OSP, kadry tel. 61 4778 194 (w. 32), 

e-mail: kadryugim@witkowo.pl

Biuro Rady Miejskiej tel. 61 4778 194 (w. 23) e-mail: rada@witkowo.pl

Rolnictwo tel. 61 4778 194 (w. 23) e-mail: rada@witkowo.pl

Promocja tel. 61 4778 194 (w. 31) e-mail: promocja@witkowo.pl

Oświata tel. 61 4778 194 (w. 18) e-mail: oswiata@witkowo.pl

Obrona Cywilna i Zarządzanie Kryzys tel. 61 4778 194 (w. 18), 

e-mail: obronacywilna@witkowo.pl

Finanse: wymiar podatków, księgowość podatkowa 

tel. 61 4778 194 (w. 25) e-mail: podatki@witkowo.pl

Ośrodek Wypoczynkowy Skorzęcin, umowy dzierżawy, wystawianie 
faktur VAT, sporządzanie listy płac, prowadzenie spraw ZUS, 
prowadzenie spraw z zakresu podatku dochodowego 

tel. 61 4778 194 (w. 14) e-mail: ow@witkowo.pl, witzarz@witkowo.pl

Księgowość tel. 61 4778 194 (w. 15) tel. kom. 505 352 591, 

e-mail: ksiegowosc@witkowo.pl

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

tel. 61 4778 491 e-mail: opswitkowo@konin.lm.pl

Zakład Gospodarki Komunalnej tel. 61 4778 197

e-mail: biuro@zgk-witkowo.pl www: www.zgk-witkowo.pl

Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie tel. 61 4779 277

e-mail: oksir@skorzecin.net.pl www: www.oksir.witkowo.pl, 
www.skorzecin.net.pl

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Witkowo tel. 61 4778 162

e-mai: bibliotekawitkowo@wp.pl 

www: www.biblioteka-witkowo.com.pl

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego tel. 61 4778 194 (w. 28), 
797 501 687, 61 679 15 03 e-mail: krzysztof.tamiola@wodr.poznan.pl

Urząd Pocztowy Witkowo ul. Armii Poznań 4, 62-230 Witkowo, 

tel. 61 477 98 33,

Godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku: 9.00-17.00 

sobota: 9.00-12.00

Agencja Pocztowa ul. Czerniejewska 12a, 62-230 Witkowo, 

tel. 695 302 162

Godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku: 8.00-17.00

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska w Witkowie SP ZOZ

ul. Żwirki i Wigury 9, 62-230 Witkowo, tel. 61 477 76 60, 

www.wspl-witkowo.pl

Przychodnia jest czynna od poniedziałku do piątku od 8.00 do 18.00

„MEDICUS” centrum medyczne - VITA Zespół Lekarzy Rodzinnych

ul. Wiejska 3a, 62-230 Witkowo, tel. 61 477 02 30

Przychodnia czynna od poniedziałku do piątku od 8.00 do 18.00

Policja tel. 61 4260 360, 61 4260 361, 61 4260 362, 997

Straż Pożarna tel. 61 4778 188

Pogotowie Ratunkowe tel. 999

Pogotowie Energetyczne tel. 991

Europejski Numer Alarmowy tel. 112

Dane kontaktowe

Adres redakcji: Urząd Gminy i Miasta Witkowo, 
62-230 Witkowo ul. Gnieźnieńska 1

tel. (61) 477 81 94 (wew. 31) fax: (61) 477 88 55
e-mail: promocja@witkowo.pl, www.witkowo.pl
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Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo
działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2015 r. 
poz. 1774 z późn. zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń 

przed siedzibą Urzędu Gminy i Miasta przy ul. 
Gnieźnieńskiej 1 w Witkowie w dniu 26 października 2016 r. 
został wywieszony wykaz NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH 

W WIEKOWIE, PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W 
DRODZE BEZPRZETARGOWEJ, a w dniu 16 listopada 2016 r. 
wykaz NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH W RUCHOCINKU 
I SKORZĘCINIE PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERŻAWIENIA 

W DRODZE BEZPRZETRGOWEJ. 

Dni Zwierząt
Drodzy darczyńcy z radością informujemy Was, że 

podczas tegorocznej akcji zbiórki darów dla Schronisk 
bezdomnych zwierząt w Gnieźnie i Radlinie, oraz 
kocich gniazd z terenu Gminy i Miasta Witkowo – dzięki 
waszej pomocy zebraliśmy:

W Szkole Podstawowej im. Lotnictwa Polskiego 
w Witkowie wybrany został także Pupil Gminy 2016. 
W tym roku jest to kot o imieniu MICEK, którego 
opiekunami są państwo Staniszewscy z Witkowa. 
Serdecznie gratulujemy. 

Micek w nagrodę otrzymał karmę ufundowaną 
przez Samorząd Witkowa. Mieszkańcom Gminy, którzy 
wsparli naszą akcję, a przede wszystkim nauczycielom 
oraz uczniom za zaangażowanie i okazane serca 
w imieniu wszystkich podopiecznych serdecznie 
dziękujemy. Podziękowania należą się także naszym 
włodarzom.

Kamilla Janke



realizacji młodzieńczych marzeń o mundurze. 
Jednocześnie wyraziła nadzieję, że nauka w Zespole 
Szkół Ponadgimnazjalnych w Witkowie – w klasie 
mundurowej o profilu wojskowym i policyjnym – będzie 
dla nich źródłem niezapomnianych doświadczeń 
i przeżyć. Życzyła wszystkim zapału do działania, 
wytrwałości, siły charakteru i tego, by te trzy lata 
edukacji ponadgimnazjalnej stały się najpiękniejszym 
okresem ich życia. Uroczystość uświetniła część 
artystyczna związana ze zbliżającym się 11 listopada 
Świętem Niepodległości. Uczniowie klas pierwszych 
i drugiej liceum mundurowego w artystycznej oprawie 
słowno-muzycznej zaprezentowali lekcję historii 
upamiętniającą czas oczekiwań na odzyskanie 
niepodległości i  czas, kiedy naród z wielkim 
entuzjazmem witał wolny kraj po 123 latach niewoli. 
Całości przeświecała idea: Amor patriae nostra lex -
miłość Ojczyzny naszym prawem. Uroczystość 
p r z y g o t o w a ł y :  K r y s t y n a  P o p i e l e c - S t ü r m e r 
wychowawca klasy I liceum mundurowego i Danuta 
Rybińska wychowawca klasy II liceum mundurowego.

 K. Popielec-Stürmer

Słowa Bułata Okudżawy były myślą przewodnią 
uroczystości. 

 9 listopada uczniowie klasy pierwszej liceum 
mundurowego w obecności społeczności szkolnej, 
przedstawicieli jednostek współpracujących oraz 
rodziców złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar 
szkoły. Jest to jedno z najważniejszych wydarzeń 
w naszej  szkole.  Podczas uroczystości  swoją 
obecnością zaszczycili nas dostojni goście: płk Anna 
Rolewska – zastępca dyrektora Zakładu Karnego 
w Gębarzewie, płk pilot Krzysztof Walczak – Dowódca 
3 Skrzydła Lotnictwa Transportowego w Powidzu, mjr 
Mariusz Adamiak reprezentujący 33 Bazę Lotnictwa 
Transportowego, asp. sztabowy Mariusz Gielewski – 
dzielnicowy Komisariatu Policji w Witkowie.

Dyrektor szkoły, Anna Malendowicz – Koteras, 
w swoim przemówieniu zwróciła uwagę na to, iż 
podjęcie nauki w klasie mundurowej świadczy 
o szacunku młodzieży szkolnej do munduru, tradycji 
orężnych i wartości patriotycznych. Jest to również 
szansa do rozwoju własnych zdolności, zdobycia 
nowych umiejętności, poszanowania wiedzy, a także 

Ślubowanie klasy pierwszej mundurowej w ZSP w Witkowie
„Szlachetnym być, mieć godność i sumienie to najświętsze nasze przeznaczenie”

Wszystkich przybyłych Jubilatów Powitał Prezes 
Ludwik Rajzel, jak również Zastępca Burmistrza Gminy 
i Miasta Witkowo Łukasz Scheffs. 55-lecie obchodzili 
Państwo Bożena i Ludwik Rajzel, Jadwiga i Edmund 
Krupa. 85-lecie obchodzili Państwo Stanisława 
i Eugeniusz Zielińscy. 85-lecie urodzin obchodzili: Maria 
Puzio, Hieronim Blaszyński, Janusz Putz. 80-lecie 
obchodzili: Władysława Adach Irena Beńka, Barbara 
Dudziak, Rozalia Prusak, Zofia Poznańska, Maria 
Kozińska,  Czesława Mielcarek, Kazimiera Szeszycka, 
Irena Knast, Jan Nowak. Spotkanie odbyło się przy 
kawie i tradycyjnym torcie oraz lampce szampana. 
W trakcie spotkania wręczono listy gratulacyjne 
i kwiatki z życzeniami dobrego zdrowia i pogody 
ducha na co dzień. Listy gratulacyjne wręczył 
zastępca Burmistrza Łukasz Scheffs, oraz Prezes 
zarządu „PROMYKA” Ludwik Rajzel.

Bożena Marecka

W dniu 21 października 10,00 Zarząd „PROMYKA” 
zorganizował w Kołaczkowie spotkanie dla Jubilatów 
obchodzących 55 i 50 lecie pożycia małżeńskiego 
oraz Jubilatów  obchodzących 85 – 80 lecie urodzin. 

„PROMYK” Witkowo spotkanie Jubilatów


