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Otwarcie nowego kompleksu sportowego
W ramach programu „MOJE BOISKO - ORLIK 2012” w dniu 29 października
2009 roku w Witkowie przy ul. Wrzesińskiej oddano do użytku nowy
kompleks sportowy. Obiekt wybudowano ze środków Ministerstwa Sportu
i Turystyki, Urzędu Marszałkowskiego oraz ze środków własnych Gminy.

W uroczystości przekazania
kompleksu udział wzięli: Minister
Sportu i Turystyki - Adam Giersz,
Posłowie do Sejmu RP - Paweł Arndt
i Tadeusz Tomaszewski, Senator RP Piotr Gruszczyński, Marszałek
Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak, asystent Wojewody
Wielkopolskiego Krzysztof Jarczyński,
Starosta Gnieźnieński - Krzysztof
Ostrowski, Radni Powiatu

Gnieźnieńskiego - Waldemar Webner
i Krystyna Żok, Radni Rady Miejskiej,
dyrektorzy zakładów pracy i placówek
oświatowych z terenu GiM, Prezesi
Klubów Sportowych, nauczyciele
wychowania fizycznego, młodzież
szkolna oraz witkowska społeczność.
Po odegraniu hejnału Gminy, głos
zabrał Burmistrz Gminy i Miasta
w Witkowie - Krzysztof Szkudlarek.
Powitał serdecznie w imieniu władz
samorządowych wszystkich
przybyłych na tę uroczystość Gości.
Mógłbym powiedzieć, że to, co dla
wielu mieszkańców było marzeniem,
dzisiaj staje się faktem - tymi słowami
Burmistrz rozpoczął swoje
wystąpienie. Stwierdził, że „to kolejny
obiekt sportowy po hali sportowej
Gimnazjum im. Adama Borysa
w Witkowie, hali sportowej przy
Zespole Szkolno- Przedszkolnym

w Mielżynie i boisku wielofunkcyjnym
przy ul. Czerniejewskiej w Witkowie,
który powstał w ostatnich latach na
terenie Gminy i Miasta Witkowo.
Oddany do użytku kolejny obiekt
sportowy pozwoli na większy dostęp
uczniów, młodzieży oraz osób
dorosłych do uprawiania wielu
dyscyplin sportowych takich jak: piłka
nożna, piłka siatkowa, piłka
koszykowa”.

„Jesteśmy dumni, że otwieramy
kolejny obiekt. Zadaniem samorządu
jest dbanie o sport, a ten kompleks
będzie magnesem przyciągającym
wszystkich chcących sport uprawiać”
zaznaczył Burmistrz. Na zakończenie
Burmistrz podziękował wszystkim za
trud, jaki włożyli w powstanie tego
obiektu.
Uroczystego przecięcia wstęgi
dokonali: Minister Sportu i Turystyki Adam Giersz, Marszałek Województwa
Wielkopolskiego - Marek Woźniak,
Burmistrz Gminy i Miasta - Krzysztof
Szkudlarek oraz przedstawiciel
młodzieży - uczeń Gimnazjum im.
Adama Borysa - Bartosz Binkiewicz.
Następnie Proboszcz Parafii p.w. św.
Mikołaja w Witkowie - Ksiądz Stanisław
Goc dokonał uroczystego poświęcenia
kompleksu sportowego.
Z gości głos zabrał Minister Sportu i

Turystyki - Adam Giersz - Chciałbym
podziękować władzom gminy, że
zdecydowały się przystąpić do tego
projektu. Jest to już 725 „Orlik”
otwarty na terenie całego kraju, a
będzie ich znacznie więcej. Jest to
efekt bardzo dobrej współpracy

strzelanie rzutów karnych dokonali
Minister Sportu i Turystyki, Marszałek
Województwa Wielkopolskiego,
Burmistrz Gminy i Miasta oraz
przedstawiciel społeczności
uczniowskiej. Z tej okazji na nowo
oddanym obiekcie sportowym odbył

samorządów lokalnych z rządem,
której celem jest rozwijanie wspólnymi
siłami infrastruktury i edukacji
sportowej w całym kraju - podkreślił
minister. Marszałek Województwa
Wielkopolskiego - Marek Woźniak
dodał, że na ten rok przewidziane jest
ukończenie budowy stu kompleksów

się Turniej Piłki Nożnej Szkół
Podstawowych z terenu Gminy
i Miasta. Zwyciężyła drużyna ze Szkoły
Podstawowej Nr 2 w Witkowie - 9 pkt.,
drugie miejsce zajęła drużyna
z Zespołu Szkolno- Przedszkolnego
w Mielżynie - 4 pkt., trzecie miejsce
zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej

boisk w Wielkopolsce i mimo opóźnień
w niektórych miastach wszystkie
budowy powinny zostać ukończone.
Na zakończenie uroczystości
pierwszego kopnięcia piłki poprzez

w Gorzykowie - 3 pkt. a czwarte
miejsce drużyna ze Szkoły
Podstawowej Nr 3 w Witkowie - 1 pkt.
(M.L., S.A.)

„PROMYK” Świętuje!
Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „PROMYK” Oddział
w Witkowie istnieje 10 lat. W związku z Jubileuszem powstania
zorganizowana została niecodzienna uroczystość, która odbyła się
21.10.2009r. w Skorzęcinie w Hotelu nad Jeziorem Białym.

Prezes Oddziału p. Ludwik Rajzel
rozpoczął spotkanie powitaniem
zaproszonych gości oraz wszystkich
Członków Stowarzyszenia. Następnie
odczytał sprawozdanie z działalności
Zarządu za minione 10 lat istnienia.
Przez ten cały okres działalności
Prezesem jest p. Ludwik Rajzel. Były
odznaczenia, wyróżnienia
i p o d z i ę ko wa n i a d l a Za r z ą d u
i Członków Oddziału oraz
współpracujących z naszym
Oddziałem zaproszonych gości.
Zaproszeni goście zajmując głos
dziękowali za zaproszenie, życzyli dużo
zdrowia i wytrwałości w pracy

społecznej, wręczając prezesowi
stosowne podziękowania w formie
grawertonów oraz kwiaty. Wzniesiono
toast za pomyślność i dobrą, dalszą
p ra c ę n a r ze c z o s ó b
niepełnosprawnych, a „Sto lat” wraz z
zespołem muzycznym DUET
zaśpiewali wszyscy uczestnicy
spotkania. Ogółem w uroczystości
wzięło udział 131 osób. Spotkanie
trwało od 13.00 do 21.00.
Na zakończenie Prezes Oddziału
p. L. Rajzel podziękował wszystkim za
uczestnictwo w uroczystości.
I. Piaskowska

Złoty Jubileusz „Dwójki”

Nagrody Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo

Ten rok dla witkowskiej Dwójki jest wyjątkowy. 1 września minęło

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wyróżniającym się nauczycielom

pięćdziesiąt lat od dnia, kiedy Szkoła Podstawowa nr 2 przyjęła w swe

w pracy dydaktyczno-wychowawczej Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo

progi pierwszych uczniów.

- Pan Krzysztof Szkudlarek wręczył nagrody.

Złoty Jubileusz to wspaniała okazja
do wspomnień i refleksji. W związku
z tym w sobotę 24 października odbyły
się w szkole Drzwi Otwarte. Goście mieli
możliwość zobaczyć, jak dziś wygląda
i funkcjonuje szkoła. Odwiedzającym
udostępniono sale lekcyjne.
Na korytarzach prezentowały swój
dorobek koła zainteresowań, które

się do hali sportowej, gdzie nastąpił
dalszy ciąg uroczystości. Na ręce Pani
Dyrektor Jolanty Jakubas-Zawiślak
goście złożyli Jubilatce gratulacje oraz
życzenia wytrwałości i wielu dalszych
sukcesów. Były też wspomnienia wyraz wdzięczności dla tych, którzy
w Szkole Podstawowej nr 2 zostawili
cząstkę siebie. Popołudnie uświetniła-

działają w naszej placówce. Były też,
zgromadzone przy udziale nauczycieli,
uczniów i ich rodziców, pamiątki
z minionych lat: fotografie, dyplomy,
świadectwa.
Właściwe obchody Jubileuszu
wyznaczono na 28 października. Tego
dnia o godz. 12.00 w kościele św.

przygotowana specjalnie na tę okazję część artystyczna. Po niej, przy filiżance
kawy, odbyła się krótka wycieczka
w przeszłość. Okolicznościowa
prezentacja multimedialna
uświadomiła zebranym, jak wiele
zmieniło się w ciągu tych pięćdziesięciu
lat.

Wyróżnienia otrzymali:
1. Pani Jolanta Jakubas - Zawiślak Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2
w Witkowie,
2. Pani Wanda Rachut - Nauczyciel
w Szkole Podstawowej Nr 2 w Witkowie,
3. Pani Anna Pawluk - Dyrektor Szkoły
Podstawowej Nr 3 w Witkowie,

7. Pani Izabela Laciuga - Nauczyciel
w Przedszkolu Miejskim w Witkowie,
8. Pani Małgorzata Orsztynowicz Nauczyciel w Przedszkolu Miejskim
w Witkowie,
9. Pa n i B e a t a P r u s i n o w s k a Nauczyciel w Szkole Podstawowej
w Gorzykowie.

4. Pani Urszula Potaś - Dyrektor
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Mielżynie,
5. Pan Marian Łukowski - Dyrektor
Gimnazjum im. A. Borysa w Witkowie,
6. Pan Tomasz Majchrzak - Nauczyciel
w Gimnazjum im. A. Borysa w Witkowie,

W spotkaniu uczestniczyli również: Zca Burmistrza GiM-Pan Marian Gadziński,
Przewodniczący Komisji Szkolnictwa,
Kultury, Sportu i Opieki Społecznej Rady
Miejskiej - Pan Piotr Jóźwik oraz
Inspektor d.s. oświaty - Pani Marzena
Polak.
(M.P.)

Mikołaja odprawiona została Msza
Święta. Wzięli w niej udział
przedstawiciele miejscowych władz,
zaproszeni goście oraz społeczność
Dwójki. Następnie zgromadzeni udali

Wszystkim Przyjaciołom Dwójki
pragniemy podziękować za udział
w obchodach Jej Święta.
Anna Średzińska

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Mielżynie
Święto Komisji Edukacji Narodowej uczciliśmy 13 października pod
wymownym hasłem „Dobry przykład jest najlepszym nauczycielem”.
Uroczysty apel zaszczycili swą obecnością: Zastępca Burmistrza Gminy
i Miasta Witkowo Marian Gadziński, Radny Rady Miejskiej Piotr Jóźwik,
proboszcz Krzysztof Domagalski, przedstawiciele Rady Rodziców,
emerytowani nauczyciele.

Zgromadzonych gości, pracowników
szkoły i uczniów powitała dyrektor
Urszula Potaś. Część artystyczną
przygotowali pod kierunkiem pp. Michała
Bocheńskiego, Romana Organiściaka,

tym razem zaprezentował: polkę i suitę
tańców wielkopolskich, a Zespół „Dance
Ladies” zaprezentował współczesny
układ taneczny. Z krótką historią Święta
w Polsce i na świecie zapoznali

Potaś wręczyła nagrody następującym
nauczycielom: I. Nowak, M. CzarneckiejSchelenz, E. Kowalskiej, H. Gadzińskiej,
B. Nowakowskiej, B. Bil-Gurzędzie,
D. Feręc, G. Grzybowskiej,
R. Organiściakowi, M. Bocheńskiemu.
Za wzorowe wypełnianie
powierzonych obowiązków, nagrody
dyrektora otrzymali: również pracownicy
administracji i obsługi J. Lemańska Pijaczyńska, A. Szuba, W. Mikołajczak,
J. Wieczorek, L. Szczepański.

Nagrodę Burmistrza Gminy i Miasta
Witkowo otrzymała dyrektor U. Potaś.
Gratulacje, życzenia, słowa uznania,
złożyli pracownikom Z - ca Burmistrza
Marian Gadziński oraz w imieniu Rady
Rodziców Zofia Mikołajczyk.
Przedstawiciele Samorządu
Uczniowskiego złożyli podziękowania
w formie własnoręcznie wykonanej
przepięknej laurki z dołączoną doń
herbacianą różą.
(G.G.)

Zadbali o grób
Uczniowie z koła historycznego Szkoły Podstawowej nr 2 w składzie:
Marcin Długokęcki, Konrad Łączny, Bartosz Borys, Damian Łuczak oraz
Dawid Kuliński uporządkowali grób zmarłego w I połowie XIX wieku
Eustachego Byszewskiego.

Elwiry Mikołajczak uczniowie: Klaudia
Zawieja, która przywitała zebranych
piosenką „Serdeczne życzenia” oraz
Natalia Patrzek w piosence „Wszystkiego
najlepszego”. Uroczystości szkolne nie
mogą się odbyć bez udziału Zespołu
Tańca Ludowego „Mielżyniacy”, który

zebranych przedstawiciele uczniów klasy
IV. Konferansjerem uroczystości była
uczennica klasy III gimnazjum Żaneta
Kuszak.
Za osiągnięcia w pracy dydaktycznej
oraz wzorową pracę dydaktyczną
i opiekuńczą dyrektor szkoły Urszula

Grób jest jednym z najstarszych na witkowskim
cmentarzu. Pierwsze prace porządkowe wokół
niego przeprowadził Witkowski Klub Kolekcjonerów
w 2004 roku. Prace polegały na zabezpieczeniu
pomnika przed przewróceniem się, zamontowaniu
nowej kuli wieńczącej go pierwotnie oraz usunięciu
dziko rosnącej roślinności.
Eustachy Byszewski pozostaje postacią
zagadkową. Prawdopodobnie pełnił funkcję
leśniczego w pobliskich lasach, a życie swoje
zakończył samobójstwem. Przyczyną targnięcia się
na nie miała być nieodwzajemniona miłość.
M. Zborowski

Festyn Sportowy w Jaworowie

Otrzęsiny pierwszaków i Dzień Chłopca

W dniu 11 października 2009 roku na boisku sportowym w Jaworowie

Otrzęsiny uczniów klasy pierwszej, jako impreza integracyjna wpisała

odbył się festyn sportowo-rekreacyjny.

się na stałe do tradycji mielżyńskiej szkoły. Ten żakowski zwyczaj
przygotowują uczniowie klasy III gimnazjum dla swoich młodszych
kolegów, aby mogli zostać, „adeptami sztuk gimnazjalnych”.

W trakcie festynu rozegrano turniej
piłkarski o Puchar Burmistrza Gminy i
Miasta w Witkowie - Krzysztofa
Szkudlarka. W turnieju wzięło udział 9
z e s p o ł ó w. Zw y c i ę z c a m i z o s t a l i
zawodnicy sołectwa Jaworowo - drugi
zespół, przed Malczewem,
Niechanowem i Czechowem.
Rozegrano również konkurencje
rekreacyjne, które cieszyły się dużym
powodzeniem wśród dzieci i młodzieży.

Wyniki tych konkurencji: skakanka - I
miejsce - Jakub Kułaga, II miejsce Kamil Sarnowski, III miejsce - Dominika
Wawrzyniak.
Strzał do minibramki - I miejsce Dominika Wawrzyniak, II miejsce Kacper Serdyński, III miejsce - Sebastian
Kułaga.
Ringo - I miejsce - Sebastian Kułaga,
II miejsce - Szymon Wiącek, III miejsce -

Szymon Wolniewicz.
Rzut woreczkiem do kosza - I miejsce
- Kamil Sarnowski, II miejsce - Klaudia
Wielgosz, III miejsce - Kacper Serdyński.
Guiz sportowy - I miejsce - Jakub
Kierzek, II miejsce - Szymon Wiącek, III
miejsce - Sebastian Kułaga.
Nagrodami za zwycięstwa były
medale oraz upominki ufundowane
przez sponsorów festynu, którymi byli:
Po s e ł n a S e j m R P - Ta d e u s z

Tomaszewski, Burmistrz Gminy i Miasta
Witkowo - Krzysztof Szkudlarek i radny
Powiatu Gnieźnieńskiego - Telesfor
Gościniak. W imieniu organizatorów
festynu chciałbym podziękować
fundatorom nagród, a uczestnikom za
wysoką aktywność sportową podczas
trwania imprezy.

Tegoroczne otrzęsiny przygotowały
uczennice: K. Janaszak, D. Kokott,
Ż. Kuszak, I. Ruszkowska, M. Szcześniak,
J. Uścińska, oczywiście z pomocą
ko l e g ó w I I I G . Ł . J a n a s z a k a ,
P. Ku ś n i e r k a , D. N o wa c z y k a i

zadań, odwagi, odporności na stres.
Otrzęsiny stały się okazją do wspólnej
zabawy. Dały możliwość bliższego
poznana się uczniów, pozwoliły również
uwierzyć, że pierwszoklasiści nie muszą
bać się starszych kolegów.

E. Żurawskiego. Pierwszoklasiści
poddawani byli następującym próbom:
Prezentacja własnej osoby i kociego
stroju, Konfrontacja z katem, Zadania
sprawnościowe z przyborami, Tunel
strachu, Degustacja wykwintnych napoi i
potraw.

Po wyczerpujących zadaniach
i próbach nadszedł czas na wspólną
zabawę z okazji Dnia Chłopca. Teraz już
wszyscy uczniowie szkoły mogli zmierzyć
się z siłą muzyki, własną kondycją
i czasem. Dyskotekę przygotowali
członkowie Samorządu Uczniowskiego.

Komisja w składzie wybitnych
jednostek: P. Kuśnierka, D. Nowaczyka,
M. Szcześniak i K. Janaszak oceniła
pierwszaków pod względem:
pomysłowości, poprawności wykonania

Nad bezpieczeństwem uczniów i dobrą
zabawą czuwały: wychowawczynie kl.III
G. Grzybowska, kl.I G. B. Bil-Gurzęda,
Opiekun SU-D. Feręc.
G.G.

Do zobaczenia za rok - radny Rady Miejskiej
w Witkowie oraz sołtys wsi Jaworowo - Krzysztof
Bykowski.

Święto Niepodległości w Gimnazjum im. Adama Borysa w Witkowie
W dniu 10 listopada 2009 roku cała społeczność Gimnazjum im. Adama
Borysa w Witkowie uroczyście świętowała 91 rocznicę odzyskania
niepodległości przez Polskę.

Spotkanie patriotyczne zaszczycili
swoją obecnością: Zastępca Burmistrza
Gminy i Miasta Witkowo p. Marian
Gadziński, proboszcz Parafii p.w. św.
Mikołaja w Witkowie ksiądz Stanisław
Goc, radni Rady Miejskiej - p. Krzysztof
Bykowski i p. Paweł Lisiak, a także
przedstawiciele Rady Rodziców p. Renata Chmielewska, p. Renata
Robaszkiewicz i p. Marzena Kubasiak.

Dyrektor gimnazjum p. Marian
Łukowski rozpoczął uroczystość
okolicznościowym przemówieniem na
temat Święta Niepodległości,
podkreślając przede wszystkim (za
Janem Pawłem II) , że dzisiaj cieszymy
się z wolności, ale nie można jej ani
używać, ani posiadać. Trzeba ją stale
zdobywać przez prawdę. 11 Listopada to

zdobywa wiedzę. Nauka i praca
w jasnych, przestronnych
pomieszczeniach stała się nie tylko
przyjemnością, ale zachęca do
twórczego działania. Wyraził nadzieję na
dalszą pracę Samorządowców dla dobra
nauki i rozwoju młodego pokolenia. Za
okazaną pomoc dyrektor gimnazjum
wręczył na ręce zastępcy Burmistrza
pana Mariana Gadzińskiego grawerton
dla pana Krzysztofa Szkudlarka,
Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo,
a podziękowanie dla Rady Miejskiej grawerton odebrał radny pan Krzysztof

przypomnieli długą drogę zniewolonego
narodu do niepodległości, wyrażali
szacunek do historii, swoją miłość do
kraju ojczystego. Podkreślili wielką
odwagę, poświęcenie, ofiarność naszych
przodków, dla których wolność stała się
„świętością”. Determinację Polaków, ich
nadzieje zaprezentowały pojawiające się
na scenie dwie postacie: Polski biało czerwonej w łańcuchach i Wolności
w białych szatach z flagą narodową.
W inscenizacji nie zabrakło też bohatera
narodowego Józefa Piłsudskiego, który
doprowadził Polaków do wolności.

Bykowski. Symbolem podziękowań
młodzieży była piosenka, napisana na tę
okoliczność i zaśpiewana przez
chórzystki gimnazjum, i kwiaty wręczone
Gościom. Rada Rodziców także
podziękowała władzom samorządowym
za działania podejmowane na rzecz
witkowskiego gimnazjum. W imieniu
gości zastępca Burmistrza Gminy i Miasta
Witkowo pan Marian Gadziński
podziękował za zaszczytne wyróżnienia i

Patriotyczny, wzruszający nastrój
uroczystości, klimat listopadowych dni
uwydatniała także scenografia: scena
udekorowana biało-czerwonymi
elementami, krzyże wykonane z brzozy
z nekrologami i umieszczonymi na nich
datami ważnych wydarzeń historycznych
- 1772, 1793, 1795, 1830, 1863, 1914,
rozrzucone jesienne liście. Oprawę
plastyczną wykonały: p. L. Suborska
i p. I Nadowicz-Mróz.

podkreślił, że samorząd witkowski nie
żałuje nakładów na inwestycje związane
z oświata, a szczególnie na takie, które
poprawiają estetykę i warunki nauczania
w placówkach oświatowych. Następnie
goście i społeczność szkoły obejrzeli
program artystyczny pt. „Droga do
wolności”, przygotowany pod kierunkiem
p. T Szkudlarek, p. A Bekas, p. U. Knast
oraz p. A Żółtowskiej. Młodzi artyści
piosenkami i tekstami poetyckimi

Uroczystość zakończył Dyrektor
gimnazjum, dziękując gościom, młodym
artystom i nauczycielom
przygotowującym apel.
Program artystyczny „Droga do
wolności” gimnazjaliści zaprezentowali
przy pomniku poświęconym ofiarom
walk o niepodległość ojczyzny podczas
gminnych obchodów Święta
Niepodległości.

dzień radości i refleksji nad wartością
wolności, która wymaga
odpowiedzialności Polaków. To także
czas pamięci o tych, którzy wywalczyli
nam tę wolność po 123 latach niewoli.
Ko ń c z ą c w y s t ą p i e n i e , d y r e k t o r
zaapelował do młodego pokolenia, aby
uświadomiło sobie, że wolność to wielkie
wyzwanie, któremu tak trudno sprostać,
bo rzeczy wielkie są trudne.

W kolejnej częśći apelu Dyrekcja,
Społeczność Uczniowska, Pracownicy
szkoły i Rada Rodziców podziękowali
władzom samorządowym naszego
miasta za przeprowadzenie
kompleksowego remontu budynku
gimnazjum. Dyrektor szkoły podkreślił,
że dzięki środkom finansowym z budżetu
gminy młodzież w miłej atmosferze

T. SZ.
Fot. T. P.

Spotkanie przedszkolaków z historią

Małe Pasowanie

Niemożliwe stało się możliwe. Przedszkolaki z Niepublicznego
Przedszkola - Ochronki przeniosły się

w czasy legendarnych braci:

Czecha, Lecha i Rusa. Stało się to za sprawą Stowarzyszenia Miłośników

Moment rozpoczęcia przez dziecko edukacji przedszkolnej wywołuje
zawsze wiele emocji i to nie tylko u dzieci. Pełni obaw są też rodzice,
którzy martwią się o to, czy ich pociechy poradzą sobie w nowej sytuacji.

Kultury Średniowiecznej reprezentowanej przez drużynę WICI
z Poznania.

Członkowie zespołu zaprezentowali
autentyczne stroje i przedmioty z
dawnych czasów, którymi
przedszkolaki żywo interesowali się
przez całą lekcję . Przez chwilę zrobiło
się nawet nieco groźnie, gdyż panowie
przedstawili walkę pomiędzy dwoma
zwaśnionymi członkami rodu.
Szczęk autentycznych mieczy oraz
odgłosy uderzania w zbroję pozwoliły
odnieść wrażenie, że wojowie walczą o
nie lada ważną sprawę. Być może była
to nawet sprawa życia i śmierci.

Na koniec nauczono dzieci sposobu
krzesania ognia w średniowieczu,
niestety bez efektu finalnego, gdyż
nikt nie odważyłby się prosić o zgodę
na ognisko w budynku przedszkolnym
( z wiadomych względów oczywiście).
Historia to nie tylko wiedza
książkowa. Znacznie lepiej zostaną
z a p a m i ę t a n e l e g e n d y i fa k ty
historyczne przedstawione w taki
właśnie nietypowy sposób. Dla
przedszkolaków była to nauka i dobra
zabawa w jednym.

Te trudne pierwsze chwile mamy już
za sobą. Był to więc najlepszy moment
na urządzenie uroczystości Pasowania
na przedszkolaka. Odbyło się ono
w Przedszkolu Miejskim BAJKA przy
ul. Powstańców Wielkopolskich w grupie
Krasnali czyli dzieci trzyletnich.

wierszy oraz prostych układów
tanecznych. Dzielnie zniosły ceremonię
pasowania przez Panią Dyrektor.
Otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz
książeczki. Na zakończenie w sali
odsłonięto pamiątkową tablicę, na której
widnieją zdjęcia dzieci w krasnalowych

Na uroczystości przygotowanej przez
nauczycielki pracujące w grupie obecni
byli rodzice oraz dyrekcja przedszkola. W
części artystycznej wystąpiły maluszki
oraz ich starsi koledzy z grupy Przyjaciele
Bolka i Lolka. Rodzice mieli okazję
zobaczyć jakie postępy już zrobiły ich
dzieci. Wykazały się znajomością
zwrotów grzecznościowych, piosenek,

czapkach. Dzięki staraniom rodziców
wszyscy mogli skosztować wspaniałych
wypieków, wśród których był nawet tort
w kształcie krasnala. Dorośli chętnie
robili pamiątkowe zdjęcia, a także bawili
się z dziećmi.

M. Paruszewska

Uwaga przedsiębiorcy
Wszystkich przedsiębiorców zapraszamy do
zaktualizowania wpisów do Ewidencji Działalności
Gospodarczej celem przekwalifikowania
działalności według Polskiej Klasyfikacji
Działalności 2007.
PKD z 2004 roku ma zastosowanie do
dnia 31 grudnia 2009 roku.
Zmiany można dokonać w Urzędzie Gminy
i Miasta w Witkowie od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00 do 15.00, pokój nr 8.

Danuta Sosnowska
Krystyna Pietrewicz

„Odnowa i rozwój wsi”
Lata 2007-2013 to nowy okres programowania, w którym samorządy mogą
ubiegać się o dofinansowanie realizowanych inwestycji ze środków Unii
Europejskiej. I tak w tym okresie Gmina i Miasto Witkowo złożyła 4 wnioski
o dofinansowanie inwestycji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 oraz 2 wnioski w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Jednym z wniosków złożonych przez
Gminę i Miasto Witkowo w ramach
Europejskiego Funduszu Rolnego na
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,
działania „Odnowa i rozwój wsi”
P r o g ra m u Ro z w o j u O b s z a r ó w
Wiejskich na lata 2007-2013 jest
wniosek o dofinansowanie projektu

„Remont świetlic wiejskich wraz
z z a g o s p o d a r o wa n i e m t e r e n u
w miejscowościach: Chłądowo,
Małachowo Złych Miejsc, Ruchocin,
Ruchocinek i Wiekowo oraz adaptacja
budynku komunalnego w Jaworowie
na świetlicę wiejską”.
W dniu 16 września br. w siedzibie

Urzędu Marszałkowskiego
Wo j e w ó d z t wa W i e l ko p o l s k i e g o
pomiędzy Samorządem Województwa
Wielkopolskiego, a Gminą i Miastem
Witkowo została podpisana umowa na
dofinansowanie projektu.
Przedmiotem zadania jest
wykonanie prac remontowych
w sześciu świetlicach wiejskich wraz
z zagospodarowaniem terenu wokół
budynków. W miejscowościach:
Małachowo Złych Miejsc, Ruchocinek
i Wiekowo zostaną także urządzone
place zabaw dla dzieci.
Całkowita wartość projektu to
kwota 1 148 072,73 zł. Kwota
dofinansowania stanowi 75% kosztów
kwalifikowanych zadania, nie więcej
jednak niż 500 000,00 zł. Pozostałe
środki w kwocie 648 072,73 zł.

Socjoterapeutyczne Spotkanie Weekendowe

stanowią środki własne gminy.
W chwili obecnej trwają prace
remontowe w dwóch świetlicach
w miejscowościach Chłądowo
i Ruchocin. Wykonawcą tego zadania
jest Zakład Usługowo-ProdukcyjnoHandlowy MOSTOSTAL-STOLBUD Sp.
z o. o. ze Słupcy. Termin zakończenia
prac zaplanowano na 31 lipca 2010r.
Celem operacji jest stworzenie
mieszkańcom dobrych warunków do
spędzania wolnego czasu, zwiększenie
integracji wśród lokalnej społeczności
oraz poprawa estetyki wsi. Dzięki
realizacji tej inwestycji zdecydowanej
poprawie ulegną warunki
organizowania różnych imprez
rekreacyjno - kulturalnych w w/w
miejscowościach.
(S.M.)

„PROMYK” pracuje!

W dniach od 9 - 11 października Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Witkowie zorganizowała w Ośrodku Dla Dzieci
"Tabor" w Witkowie drugie Socjoterapeutyczne Spotkanie Weekendowe, tym
razem przeznaczone dla młodszych dzieci. W spotkaniu wzięło udział 17
uczniów, którzy pod opieką pedagogów p. Dominiki Cieślak, p. Pawła
Sowińskiego oraz psychologa p. Małgorzaty Rybackiej uczestniczyli
w różnego rodzaju zajęciach dla nich przygotowanych.

Działalność Zarządu „PROMYK” w Witkowie nie polega tylko na
świętowaniu. Zaraz po uroczystości 10-lecia istnienia Oddziału zaczęła się
praca przy wydawaniu wraz z Miejsko Gminnym Ośrodkiem Pomocy
Społecznej żywności, którą otrzymaliśmy z Wielkopolskiego Banku
Żywności w Poznaniu.

Celem tego weekendu było
uwrażliwienie dzieci na sytuacje
odrzucenia w grupie, wzbudzenie
empatii w stosunku do dzieci
nieakceptowanych przez innych,
szukanie sposobów pomocy oraz
pokazanie jak sobie radzić w takich
sytuacjach, kiedy samemu
jest się odrzuconym. Tematyka ta była
realizowana na spotkaniach w małych
grupach. Na wspólnych spotkaniach
dzieci uczyły się mówić o swoich
przeżyciach, uczuciach związanych
z pobytem w Ośrodku.
W sobotni wieczór cała grupa bawiła
się na dyskotece. W czasie wolnym
dzieci grały w ping ponga, bilarda, gry
planszowe. Wychowawcy przygotowali
dla dzieci Pogodne Poranki pełne zabaw
integracyjnych wykluczających
rywalizację. Nie zabrakło też czasu,
w którym dzieci odrabiały lekcje -

kolejnych 38 ton różnych artykułów

uciążliwa ze względu na zimno. Cała

spożywczych. Akcję wydawania dla

akcja zakończona została 4.11.2009r.

W
pomocą służyli wychowawcy oraz dzieci
sobie nawzajem.
Równolegle do Socjoterapeutycznego
Spotkania Weekendowego w ośrodku
odbywało się Szkolenie Liderów
Młodzieżowych, w którym wzięło udział
15 osób z całej Wielkopolski w tym 5
osób z Witkowa. Młodzież zajmowała się
przygotowaniem projektów do konkursu
ogłoszonego przez Polską Fundację
Dzieci i Młodzieży "Make a connection".
Obie grupy darzyły się sympatią starsi mieli okazję aby pomóc młodszym
kolegom, dzieci zaś cieszyły się
z nawiązania nowych znajomości ze
starszymi kolegami. Całkowity koszt
pobytu został w całości sfinansowany
z Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i wyniósł 2.000,00 zł.
M. Rybacka

październiku

mieszkańców

dostarczono

GiM

rozpoczęliśmy 26.10.2009r. Praca była

Witkowo
I. Piaskowska

„Zgotuj Sobie Sukces”

Miejsce czytelnika w bibliotece

W dniach 14 X - 17 X 2009 r. uczniowie Technikum Żywienia
i Gospodarstwa Domowego z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
im. D. Chłapowskiego w Witkowie wzięli udział w konkursie „Zgotuj
sobie sukces” organizowanym przez sieć sklepów „Makro Cash and
Carry Polska S.A.”w Warszawie.

Reprezentację szkoły stanowili: Judyta
Czarnecka, Mateusz Jóźwiak, Natalia
Libera i Izabela Michałowska pod opieką
nauczycieli: mgr inż. Anny Malendowicz Koteras i mgr inż. Barbary Sesiuk.
Spośród 80 zgłoszonych szkół
gastronomicznych średniego i wyższego
szczebla z całego kraju jury konkursu
wybrało 24 dwuosobowe drużyny do
udziału w półfinale. Każda ze szkół mogła
zgłosić 2 ekipy. Należy podkreślić, że
z W i t k o w s k i e g o Te c h n i k u m
zakwalifikowały się do półfinału obydwie
zgłoszone ekipy.

Michał Kradżow.
Następnego dnia rozpoczęły się
półfinały, których wyniki ogłoszono
wieczorem. Jedna z naszych ekip,
w składzie Judyta Czarnecka i Izabela
Michałowska, zakwalifikowała się do
piątkowego finału. Tam uczennice
spotkało jeszcze większe wyzwanie Black Box z dobranymi przez Jury
produktami, z których według własnej
fantazji i umiejętności przygotowywały
dwie dowolne potrawy. 16 października
wieczorem odbyła się uroczysta gala, na
której ogłoszono wyniki i wręczono

Dnia 14 października nasi uczniowie
wraz z opiekunami stawili się w Makro
Centrum HoReCa w Warszawie na
odprawie. Wśród ekip rozlosowano
numery stanowisk startowych oraz
przedstawiono Jury w składzie :
• Kurt Scheller - Honorowy Prezes
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szefów
Kuchni i Cukierni
• Stefan Lanz - Conseille Culinaire
Chaine des Rotisseurs (Szwajcaria),
• Tony Jackson - Secretary General
Culinary Competition Committee World
Association of Cooks Societies (WACS,
Szkocja),
• Endre Gabrielsen - F & B Consultant
Gastronomisk Institutt Culinary Institute
of Norway (Norwegia),
• W kuluarach goście specjalni - Robert
Sowa , Wojtek Modest Amaro,
• Jury techniczne - Przemysław Kaczor,

nagrody zwycięzcom. W roli
konferansjera wystąpił znany aktor Jacek
Lenartowicz, a galę swoim występem
uświetnił zespół Natalii Lesz.
Mimo, że Judyta i Iza nie stanęły na
podium to fakt reprezentowania szkoły
i zmierzenia się z ekipami całego kraju
jest dla nich dużym osiągnięciem
i wyróżnieniem. Ponadto dla szkoły,
Witkowa i całego powiatu
gnieźnieńskiego udział obu ekip w tak
prestiżowym konkursie pod auspicjami
World Association of Chefs Societies
p r z e p r o w a d z o n y m n a
międzynarodowych zasadach i wg
międzynarodowej punktacji jest
ogromnym sukcesem .
Izie, Judycie, Mateuszowi i Natalii
gratulujemy i życzymy powodzenia
w dalszej światowej karierze kulinarnej.
Anny Malendowicz - Koteras

Myślenie o bibliotece, jako "miejscu dialogu z dziedzictwem" jest piękną
wizją. Chcemy, by nasza biblioteka była czymś znacznie więcej, niż być
powinna. Chcemy, by zaspakajała wiedzę, marzenia, informacje, naukę
i zabawę. Czego więc trzeba, aby biblioteka była „instytucją żywą”? potrzeba czytelników, zbiorów, bibliotekarzy. Każdy z tych elementów
może istnieć osobno, ale biblioteka bez któregokolwiek z nich istnieć nie
może. Niewątpliwie najważniejszym elementem systemu jest czytelnik.
Gdyby go nie było, biblioteki nie miałyby sensu.

Biblioteki istnieją po to, by
zaspokajać potrzeby czytelnicze
i i n f o r m a c y j n e u ż y t k o w n i k ó w,
czytelników. Czytelnik - klient
przychodzi do biblioteki nie po to, by
dialogować z dziedzictwem, ale po to, by
skorzystać z oferowanych przez nią
usług. Czytelnik przychodzi do biblioteki
po: wiedzę, informację, marzenia,
emocje, rozrywkę i wszystko to, co może
zaoferować mu biblioteka dzięki swoim
zbiorom. Nasz klient przychodzi do nas
po konkretną usługę i pomoc.
Nie oznacza to, że nie możemy
zaproponować mu czegoś więcej.
Bibliotekarz jak każdy dobry
sprzedawca, winien "sprzedać"
klientowi - czytelnikowi coś więcej,
powinniśmy sprzedawać kulturę.
Czytelnictwo i książka - jest bowiem
integralną częścią kultury i jedynie ten,
kto uczestniczy w kulturze - czyta.
Tak więc zależy nam, by biblioteka
była tętniącym życiem centrum kultury.
Najlepsi wśród młodych czytelników:
Aleks Kwapich, Dalila Flicińska, Julita
Dąbek, Ida i Maksym Kędzierscy,
Magdalena Chyba, Wiktoria Trząska,
Zuzanna i Martyna Nowickie, Julia
Muszyńska, Jagoda Szkudlarek,
Dominika Tubacka, Zuzanna Świniarska,
Joanna Pustelnik, Łukasz Obecny,
Magdalena Pietrowska, Agnieszka
Klamańska, Patrycja Depczyńska,
Karolina Borys, Natalia Czerniejewska,
Agnieszka Klamańska, Wiktoria
Lipińska, Jagoda Szwed, Klaudia
i Katarzyna Mikołajczeswkie, Adrian
Michalak, Joanna i Paulina Owczarzak,
Adrianna Matuszak, Barbara Kubacka,
Patrycja Tyczka, Norbert Szczepański,
Joanna Sucholas , Marta Skurzyńska,
Magdalena Zamiara, Anna Radacz.
Najlepsi wśród naszych dorosłych
czytelników:
Teresa Charzewska, Joanna Kulińska,
Aurelia Błaszczyk, Bożena Machyńska,
Ewa Nowicka, Bronisława Pypłacz,
Bogumiła Wywiał, Halina Kubiak,
Krzysztof Gawroński, Bożena Golińczak,
Maria Kozińska, Teresa Rymarczyk,

Katarzyna Walczak, Jadwiga Urbańska,
Maria Szoszonek, Patrycja i Iwona
Chudzińska, Mariusz Schabikowski,
Halina Ignatowska, Marianna Mazurek,
Hanna i Elwira Jakubowskie, Mariola
Grynig, Justyna Szczepańska, Anna
Kowalska, Roman Chmielewski, Maria
Kaźmierczak, Maria Kowalik, Mirosława
Fela, Kazimiera Zych, Alicja i Arleta Baar,
Grzegorz Napieralski, Zenon Jasicki,
Janina Szczepańska, Irena Jackowska,
Mirosław i Grażyna Ambrożak, Dorota
Owczarzak, Tomasz Bieniara, Agnieszka
Narożna, Danuta Drajer, , Karol Łączny,
Tadeusz Sikorski, Janina Jastrzebska,
Danuta Tęsiorowska, Radosław
Fliciński, Agata Kniga, Mirella
Deskowska, Ewa Naparta, Michalina
Rewers, Teodor Sobczak, Marzena
Zielińska, Halina Czerniejewska, Maria
Sandach, Klementyna Lewarska, Marek
Korona, Agnieszka Sandach-Rachelska
W Bibliotece po czytelniku
najważniejsze są zbiory, zasoby,
gromadzenie i metody ich
udostępniania. Czytelnicy przychodzący
do biblioteki po książki, przychodzą po
wiedzę, marzenia, emocje, informacje
itp. Kwestią bardzo ważną jest
aktualność zbiorów. Dokonując zakupu
uzupełniającego nowości w bibliotece
robimy rozeznanie czytelnicze. Wydaje
nam się, że tak jest, bo przecież na co
dzień obcujemy z czytelnikami, którzy
niejednokrotnie głośno i zdecydowanie
wyrażają swoje oczekiwania. Biblioteka
służy określonej społeczności. Każda
społeczność ma swoją specyfikę, idą za
tym specjalne oczekiwania. Musimy
więc nie tylko słuchać swoich
czytelników, ale też wsłuchać się
w głosy tych, którzy omijają biblioteki.
Siła oddziaływania książki polega na
głębi tych najbardziej osobistych
doznań. Mimo, że książka przestała
pełnić rolę głównego nośnika informacji
o otaczającym świecie, to ciągle
dostarcza modeli wytyczających
sposoby bycia, określa kodeksy
postępowania, podaje przykłady dla
rozwiązywania problemów życia
własnego. Dzięki niej czytelnik ma
możność poznawania otaczającej
rzeczywistości, poszerzenia wiedzy
o otaczającym świecie. Książka
dostarcza bogactwa przeżyć
wewnętrznych i kształtuje charaktery.
(B.Sz.)

Spotkanie muzyczne - Śpiewające Brzdące
Muzyka jest jednym z obszarów procesu wychowania i wielostronnego
uczenia się, który rozpoczyna się w przedszkolu. Przedszkole Miejskie
„Bajka” pragnie wspierać i stymulować

zmysły dzieci, a przez to

rozwijać ich wrodzone talenty.

Dnia 28 i 29 października w budynku
przedszkola przy ulicy Powstańców
Wielkopolskich i przy ulicy Jasnej
odbyły się Spotkania Muzyczne
pt. Śpiewające Brzdące.
Oba spotkania poprowadziła
nauczycielka Sylwia Jaskuła. Podczas
tych spotkań dzieci z poszczególnych
grup wykonywały piosenki
z repertuaru Wydawnictwa Akord Śpiewające Brzdące, które cieszyły się
dużym uznaniem. Dzieci miały również
okazję brać udział w wielu konkursach,

m.in.: „ Co to za instrument ?”, „ Połącz
w pary”, „ Jaka to melodia ?”, „ Czego
brakuje?”. Wszystkim dzieciom
biorącym aktywny udział w spotkaniu
pani dyrektor Ewa Skrzypska i pani
vicedyrektor Małgorzata Kierepka
wręczyły dyplomy oraz koszyczki
z cukierkami. Naturalna muzykalność
dzieci i fakt, że muzyka otacza je
każdego dnia, to wystarczająca
podstawa organizowania spotkań tego
typu.

Jesienne spotkanie z historią
Piątkowe popołudnie 23 X 2009 r. przebiegało w mielżyńskiej szkole pod
hasłem „Jesienne spotkanie z historią”. Pamiętając o 70. rocznicy
wybuchu drugiej wojny światowej, zaprosiliśmy do nas uczniów z klas
IV- VI Szkół Podstawowych.

Drużyny ze Szkół Podstawowych
im. Powstańców Wielkopolskich
w Strzałkowie i Mielżynie oraz ze Szkoły
Podstawowej im. Lotnictwa Polskiego

mieli za zadanie słuchać swojego
opiekuna i tak manipulować planszą, aby
piłeczka tenisowa trafiła do narożnego
otworu.

w Witkowie zmagały się w różnych
konkurencjach. Po obejrzeniu
prezentacji, przygotowanej przez
gimnazjalistę Piotra Pietrygę, zespoły
rozwiązywały test dotyczący uzbrojenia
wojska polskiego we wrześniu 1939
roku. Spotkanie umiliły gościom występy
muzyczne klasy czwartej oraz sióstr
Zawieja. Wiele emocji przyniosła zabawa
z labiryntem, podczas której uczniowie

Pomysłodawcą i organizatorem
imprezy był pan Michał Bocheński.
„Jesiennym spotkaniem z historią”
rozpoczęliśmy nasz udział w projekcie
„Wychowywać dla pokoju
w Zjednoczonej Europie. Pamięć wojny
w naszym wspólnym domu”.

Sylwia Jaskuła

Koordynator projektu
Beata Bil- Gurzęda

W ciekawy sposób uczcili pamięć powstańców wielkopolskich
Swój patriotyzm i pamięć o ważnych wydarzeniach dla naszej ojczyzny
można ukazywać na różne sposoby. Ciekawą inicjatywą wykazali się
nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 2 w Witkowie, organizując już IV
Pieszy Rajd Powstańczy.

Tegoroczny rajd odbył się 10
października 2009 r., a jego trasa
wiodła z Witkowa przez Odrowąż do
Mielżyna, gdzie znajduje się pomnik
upamiętniający egzekucję dwóch
powstańców wielkopolskich: Adama
Szczepańskiego i Franciszka
Świerkowskiego dokonaną przez
żołnierzy hitlerowskich w 1939 r.
Grupa trzydziestu uczniów wraz
z nauczycielami swój marsz rozpoczęła
przy Szkole Podstawowej nr 2,
następnie podążając do Odrowąża,
gdzie zwiedzili park będący
pozostałością po pałacu Malczewskich.
Po dotarciu do Mielżyna uczniowie
wysłuchali prelekcji wygłoszonej przez

Tomasza Deskowskiego i zapalili znicze
pod pomnikiem zamordowanych
powstańców. Po wspólnej fotografii
odbyło się ognisko zorganizowane
przez radnego Pawła Lisiaka na
szkolnym boisku. Uczniowie rozegrali
także symboliczny mecz w piłkę nożną
pomiędzy drużynami powstańców
wielkopolskich oraz oddziału straży
niemieckiej.
Organizatorzy rajdu czyli Mariusz
Zborowski, Czesław Nowaczyk, Robert
Kaźmierczak oraz Tomasz Deskowski
zafundowali uczniom niebanalną,
intrygującą i atrakcyjną lekcję historii.
(M.Z.)

MDP - na wycieczce edukacyjnej w Poznaniu
10 października Zarząd Oddziału Miejsko - Gminnego Związku OSP RP
przy pomocy finansowej Burmistrza Gminy i Miasta w Witkowie
zorganizował wycieczkę dla młodzieży z drużyn pożarniczych
Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Witkowo.

Pasowanie na starszaka
Dnia 15 października br., w Przedszkolu Miejskim ,,Bajka” przy ulicy
Powstańców Wlkp., odbyła się uroczystość pasowania na starszaka.

Uroczystość

rozpoczęła

się

odśpiewaniem hymnu przedszkolnego

Głównym celem wycieczki była
Jednostka Ratowniczo Gaśnicza Szkoły
Aspirantów Państwowej Straży
Pożarnej w Poznaniu. Po przyjeździe
na miejsce w murach szkoły młodzież
przywitał dowódca pierwszej zmiany
wraz z kadetami - słuchaczami szkoły
aspirantów pełniącymi w tym czasie

samochód z drabiną mechaniczną.
Każdy uczestnik wycieczki mógł sam
spróbować podnieść nożyce
hydrauliczne lub utrzymać wąż
w y s o k o c i ś n i e n i o w y. L i c z b a
samochodów ratowniczych oraz
znajdujący się na nich sprzęt zrobił na
uczestnikach bardzo duże wrażenie.

Drugim punktem wycieczki był
Swarzędz. Przez dwie godziny
młodzież mogła korzystać z atrakcji
wodnych na basenie.
Wszyscy bardzo pozytywnie ocenili
wyjazd i z niecierpliwością oczekują na
nastepny.
(tkul)

Starszakami zostali: Ambrożak

i powitaniem zaproszonych gości. Po

Anna, Bartosiewicz Bartosz, Basiński

nim sześciolatki z oddziału ,,Bolka

Maksymilian, Białas Dawid, Bochniak

część

Mateusz, Golonka Igor, Jóźwiak Julia,

artystyczną. Dzieci wykazały się

i

Lolka”

zaprezentowały

Lipiński Adam, Maćkowiak Oskar,

wiedzą o: naszej ojczyźnie, przepisach

Mańkowska Aleksandra, Mańkowska

ruchu drogowego, zachowaniu przy

Julia, Marysiak Julia, Paluch Oliwia,

zwrotów

Polanowski Michał, Rutecka Iga,

grzecznościowych. Wiersze i piosenki

stole,

używaniu

Sucholas Amelia, Sucholas Fabian,

prezentowane

przez

dzieci

niejednokrotnie bawiły publiczność
i nagradzane były brawami.

służbę w jednostce. Kadeci w bardzo
ciekawy sposób przedstawili
znajdujący się na samochodach
ratowniczo gaśniczych sprzęt.
Zaprezentowany został między innymi
samochód ratownictwa drogowego,
c i ę ż k i s a m o c h ó d ra t o w n i c t wa
technicznego, chemicznego oraz

przez rodziców.

Szymańska Julia, Włodarczyk Patryk,
Zielińska Alicja, Zięba Nikodem.
W

życiu

każdego

z

nas

są

Po części mniej oficjalnej nadeszła

uroczystości większe i mniejsze, ważne

chwila, na którą z niecierpliwością

i mniej ważne. Oczekujemy na nie

uczestnicy

zwykle w odświętnych, pięknych

uroczystości - ceremonia pasowania

czekali

strojach, z uśmiechem na twarzach,

na

wszyscy

starszaka.

Ślubowanie

radością w sercu. Towarzyszą im

przeprowadziła pani dyrektor Ewa

kolorowe

Skrzypska.

i obecność tych, którzy znaczą w życiu

Sześciolatki

złożyły

kwiaty,

dobre

słowa

przysięgę, że będą dobrymi kolegami,

tak wiele. 15 października był dniem

będą dbać o dobre imię grupy

uroczystym i bardzo ważnym dla tych

i

przedszkola,

zachowaniem

będą

swoim

młodych ludzi. Dlatego też pragnę

sprawiać

radość

podziękować wszystkim osobom,

OGŁOSZENIE

rodzicom i nauczycielom, będą bawić

które swoją obecnością uświetniły

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo

i uczyć się, by wkrótce zawołać WITAJ

naszą uroczystość, dodały jej blasku

SZKOŁO.

i powagi.

informuje,
że na tablicy ogłoszeń przed siedzibą Urzędu Gminy i Miasta przy ul. Gnieźnieńskiej 1 w Witkowie

w dniu 9.11.2009r.
WYWIESZONY ZOSTAŁ WYKAZ NIERUCHOMOŚCI , POŁOŻONYCH W WITKOWIE
I RUCHOCINKU PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERŻAWIENIA
W DRODZE BEZPRZETATRGOWEJ

Po złożeniu przysięgi bohaterowie

Dziękuję gorąco również tym, którzy

uroczystości otrzymali pamiątkowe

pomogli

akty mianowania oraz upominki.

uroczystości.

w

przygotowaniu

Wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni
na słodki poczęstunek przygotowany

Justyna Gromadzińska

Październik - miesiącem wielu wydarzeń
„Pamiątki z różnych zakątków świata - Egipt” pod takim hasłem w dniach
8-9.10.2009 roku w Szkole Podstawowej nr 3 w Witkowie odbyła się
nietypowa wystawa. Celem było przybliżenie obyczajów, walorów
turystycznych kraju oraz obcowanie z inną kulturą, sztuką, muzyką
i religią.

Przysłowie mówi, że „Egipt to Nil, a Nil to
Egipt” - jednak w kraju tym zobaczyć można
także zakątki, których jego wody nie
dosięgają: przepiękne oazy - tereny
wiecznej zieleni, półwysep Synaj, ryby
i koralowce - żyjące w słonych wodach
Morza Czerwonego. Nasi uczniowie odbyli
ciekawą wyprawę do kraju faraonów,
p a p i r u s ó w, ko l o ro w yc h b a z a r ó w
i alabastrowych meczetów, do kolebki
cywilizacji oraz fantastycznego świata
piramid, sfinksów i starożytnych świątyń.
W tej dalekiej podróży towarzyszyli
im wychowawcy świetlicy szkolnej M. Kazecka i A. Skurczyńska. Wśród
ciekawych eksponatów znalazły się:
tradycyjne stroje (galabije), różne nakrycia
głowy, papirusy, ręcznie malowane kubki
i filiżanki z postaciami faraonów,

alabastrowe figurki Anubisa i Ozyrysa,
popiersia: Ramzesa II, Tutenchamona
i Nefretete. Wystawa obfitowała w kartki
pocztowe z różnych zakątków Egiptu, bilety
wstępów do świątyń w Luksorze, Karnaku,
Edfu, Kom Ombo, Abu Simbel, Doliny
Królów, bilet do Muzeum Egipskiego
w Kairze i piramid w Gizie. Na wystawie nie
zabrakło egipskiej waluty - funta egipskiego
(LE), perfum o zapachu papirusu lub kwiatu
lotosu, sziszy - fajki wodnej, arafatek.
Piękna biżuteria, instrumenty i figurki
z drewna, to pamiątki typowo nubijskie
pochodzące z okolic Asuanu nazywanego
„bramą do Czarnej Afryki”. Dziewczyny
chętnie przymierzały kolorowe szale

i chusty z metalowymi kółkami służące do
tańca brzucha. Dromader - właściciel
jednego garbu został uznany przez dzieci za
najsympatyczniejsze zwierzę żyjące
w Egipcie. Nasza wystawa pokazała
wielbłąda pod wieloma postaciami: jako
pluszową maskotkę, torebkę, czy figurkę
z drewna. Zdjęcia ryb umożliwiły poznanie
piękna podwodnego świata Morza
Czerwonego. Najczęściej rozpoznawaną
przez dzieci była filmowa rybka Nemo
i ogończa niebieska potocznie zwana
płaszczką. Podziw uczniów wzbudziła
tęczowa papugoryba, rożec arabski
i skrzydlica pstra. Wśród nadmorskich
pamiątek znalazł się złocisty piasek,
muszelki i kawałki rafy koralowej.
Zwiedzającym towarzyszyła egipska
muzyka.

Wystawę obejrzeli uczniowie naszej
szkoły oraz dzieci z oddziału
przedszkolnego. Wszyscy z dużą uwagą
słuchali ciekawostek i z zainteresowaniem
oglądali pamiątki. Dowiedzieli się, że z kraju
faraonów warto przywieźć: skarabeusza
(symbol szczęścia), klucz życia (symbol
wiecznego życia) i Oko Horusa (symbol
ochrony). Poznali znaczenie niektórych
hieroglifów, dzięki czemu mogli odczytać
krótkie wyrazy czy imiona. Dużym
zainteresowaniem cieszyła się wystawa
fotograficzna pod hasłem: „Rzeczywistość
Egiptu”. Zdjęcia odzwierciedlały codzienne,
autentyczne życie Egipcjan, pokazywały

piękno zielonych brzegów Nilu oraz
starożytne zabytki.
Podsumowaniem zdobytych wiadomości
o Egipcie był przeprowadzony przez
wychowawców świetlicy szkolny konkurs
plastyczny pt. „W świecie faraonów”.
Uczniowie licznie i bardzo chętnie wzięli
w nim udział. Prace były oceniane w dwóch
kategoriach wiekowych: 8-10 lat i 11-13 lat.
Rozstrzygnięcie konkursu odbyło się dn. 27
października. Jury w składzie: M. Napierała,
A. Skurczyńska i M. Kazecka wyłoniło
następujących laureatów: J. Szymańska
kl. Ia, N. Fatyga kl. II b, W. Janowicz kl. II a,
P. Sołtysiak kl. II a, M. Berdzińska kl. IV b,
W. Młynarczyk kl. IV a, Z. Wójt kl: VI b,
P. Szczepańska kl. VI b, D. Szczepańska
kl.IV b, G. Depczyńska kl V b, P. Pachuta
kl. V b. Wszystkim uczestnikom konkursu
dziękujemy, a laureatom gratulujemy!
Autorzy wyróżnionych prac otrzymali
dyplomy i piękne egipskie nagrody,
a pozostali słodki upominek.
Ciekawe, oryginalne, pracochłonne
i estetyczne prace konkursowe stanowią
dekorację, która upiększa świetlicę szkolną
„trójki”.
(M.K.)

Dni 5 - 9 października to Tydzień opieki
nad zwierzętami. Uczniowie wysłuchali
audycji informującej o przebiegu tygodnia,
a następnie włączyli się w planowane przez
opiekunów przedsięwzięcia: konkurs
plastyczny „Moje wymarzone zwierzątko”,
prezentację multimedialną „Zwierzęta nasi
przyjaciele”. Wykonali bardzo ciekawe
prace, które można było podziwiać na
wystawce oraz z dużym zainteresowaniem
obejrzeli prezentację.
Natomiast 10 października w Dniu
Drzewa, aby ocalić kilka polskich drzew,
miała miejsce zbiórka makulatury.
Uczniowie bardzo chętnie włączyli się do
akcji, tym bardziej, że był to jednocześnie
konkurs klasowy. Zebraliśmy 1,5 tony,
a rekordzistami były klasy: VI a i VI b po 335
kg. W akcję zaangażowali się również
rodzice, którzy pomogli zebrać i dostarczyć
makulaturę do szkoły. DZIĘKUJEMY !
(A.W. G.J.)
Z okazji Dnia Papieskiego uczniowie
Szkoły Podstawowej Nr 3 przygotowali
program słowno-muzyczny, który miał
przypomnieć najważniejsze chwile z życia
Karola Wojtyły, a szczególnie jego wybór na
stolicę Piotrową 31 lat temu. Inscenizacja
została przedstawiona w Niedzielę
Papieską, w kościele podczas mszy świętej
dla dzieci, a 16 października uczniom naszej

szkoły. Pamięć o naszym wielkim rodaku,
wypełnianie jego duchowego testamentu
to nasz obowiązek i zaszczyt.
Natomiast w dniu 18 października 2009r.
obchodziliśmy Światową Niedzielę Misyjną
pod hasłem „Aby mieli życie”. Z tej okazji
Ogniska Misyjne ze Szkoły Podstawowej Nr
2 i 3 przygotowały inscenizację pt. „Serce
misyjne”, która została przedstawiona
podczas mszy świętej o godz. 12.00.
(M.M.)
Dzień Edukacji Narodowej to jeden
z ważniejszych dni w kalendarzu imprez
szkolnych. Wszyscy uczestniczyliśmy
w apelu przygotowanym przez uczniów klas
trzecich. Wysłuchaliśmy pięknych życzeń,
piosenek i wierszy. Także Samorząd
Uczniowski dołączył ze swoją
niespodzianką. Dużo radości sprawiły
wszystkim życzenia, które otrzymaliśmy od
różnych osób i instytucji. DZIĘKUJEMY!
Tr a d y c y j n i e w t y m m i e s i ą c u
pierwszoklasiści są pasowani na uczniów
naszej szkoły. Uroczystość odbyła się
27.10.2009r. Przed licznie przybyłą
publicznością dzieci zaprezentowały się
w swoim pierwszym programie. Zadziwiły

umiejętnościami, pokazały, jak wiele można
się nauczyć w tak krótkim czasie. Nie
szczędzono im pochwał i podziękowań.
Ciepłe słowa padły z ust zastępcy
burmistrza GiM Witkowo, pana Mariana
Gadzińskiego, Dyrekcji i Rodziców.
Pierwszaki otrzymały drobne upominki od
Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego
oraz uczniów klas trzecich. W tym
wyjątkowym dniu dodatkową atrakcją był
występ laureatki programu „Od przedszkola
do Opola” Agnieszki Abramkiewicz, która
zaśpiewała piosenkę pt. „Słoneczna
Kalifornia”. Po części oficjalnej dzieci,
wychowawcy i rodzice udali się do klas na
słodki poczęstunek. Ten dzień na pewno na
długo pozostanie w ich pamięci.
Z okazji Międzynarodowego Miesiąca
Bibliotek Szkolnych aktyw biblioteczny
przygotował gazetkę prezentującą prace
uczniów - ilustracje do wybranych książek;
wystawki tematyczne: „Jedna książka różne wydania”, „Mikołaj Rej - ojciec
literatury polskiej”. W celu zainteresowania
ciekawą książką oraz pokazania jak można
płynnie i wyraziście czytać,
w poszczególnych klasach prezentowane
były fragmenty wybranych pozycji, bo „cóż
może być bardziej cennego od codziennych
spotkań z mądrymi książkami …”.
(A.B.)

Katalog Firm

Z prac Rady Miejskiej w Witkowie
W dniu 16 października odbyło się
posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony
Środowiska i Przestrzegania Porządku
Publicznego. Komisja zapoznała się
z działalnością instytucji obsługujących
rolnictwo. Informację przedstawili:
p. Maria Dykszak - Prezes Spółdzielni
Kółek Rolniczych, p. Kazimierz Zamiar Prezes Gminnej Spółdzielni „SCH”,
p. Henryk Kusiołek - Prezes Spółdzielni
Mleczarskiej oraz p. Adam Rydlewicz D y r e k t o r B a n k u S p ó ł d z i e l c z e g o.
W związku z trudną sytuacją w rolnictwie,

Społeczno-Gospodarczego. Komisja
zapoznała się z sytuacją finansową
Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji po
sezonie letnim, przedstawioną przez
p. Stanisława Rajkowskiego - Dyrektora
Ośrodka. Spotkanie z Dyrektorem było też
okazją do szerokiego omówienia
wszystkich aspektów działalności OKSiR-u.
Komisja wysłuchała również informacji p.
Mariana Gadzińskiego - Zastępcy
Burmistrza Gminy i Miasta o realizacji
wniosków, zgłoszonych przez Komisję na
poprzednich posiedzeniach.

Komisja wspólnie z Burmistrzem Gminy
i Miasta wypracowała treść „Stanowiska”
dotyczącego ekonomicznych warunków
gospodarowania i oczekiwanych zmian
w rolnictwie. Stanowisko to zostało
przekazane do Marszałka Sejmu RP,
Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
W dniu 19 października odbyło się
posiedzenie Komisji Szkolnictwa, Kultury,
Sportu i Opieki Społecznej. Głównym
tematem posiedzenia było spotkanie
z dyrektorami szkół podstawowych
i gimnazjów na temat ich bieżącej
działalności i potrzeb remontowych na
2010r.
W dniu 22 października odbyło się
posiedzenie Komisji Finansów i Rozwoju

W dniu 29 października odbyło się
posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony
Środowiska i Przestrzegania Porządku
Publicznego. Komisja analizowała sprawy
związane z wywozem nieczystości, m.in.
sprawę segregowania nieczystości na
składowisku w Chłądowie. Dokonała
również oględzin targowiska zwierzęcego,
po zmianie jego lokalizacji z ulicy
Kosynierów Miłosławskich, na ulicę Nową.
W dniu 30 października odbyło się
posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Komisja
dokonała kontroli finansowej Ośrodka
Kultury, Sportu i Rekreacji za III kwartały
br. oraz kontroli wydatków z budżetu
gminy w zakresie kultury fizycznej, sekcji
sportowych (UKS) i Gminnego Klubu
Sportowego „Vitcovia”.
(B.R.M.)

Bezpłatna reklama
Zapraszamy wszystkich przedsiębiorców z terenu Gminy Witkowo do
nadsyłania materiałów prezentujących firmę.
Wystarczy przygotować krótką informację o działalności oraz dane adresowe.

Nadesłane materiały zostaną zamieszczone na stronie
Internetowej Urzędu www.witkowo.pl (Oficjalną stronę internetową
Urzędu w ciągu miesiąca odwiedza około 6000 Internautów)
oraz zostaną opublikowane na łamach
Witkowskich Wiadomości Samorządowych
(bezpłatne wydawnictwo o nakładzie 1000 egzemplarzy docierające bezpośrednio do
mieszkańców Gminy).
Urząd Gminy i Miasta w Witkowie
62-230 Witkowo, ul. Gnieźnieńska 1
telefon: (0 61) 477-81-94 (wew. 31)
e-mail: promocja@.witkowo.pl

„DOZÓR” z Gniezna

Firma „GOSŁAW” Sławomir Szyperski - Usługi wykończeniowe
Telefon: 505 985 660

50 - lecie pożycia małżeńskiego
Rocznica ślubu to wzruszająca uroczystość. 12 października 2009 roku 27
par małżeńskich obchodziło Jubileusz 50 - lecia pożycia małżeńskiego.

Złote gody pożycia małżeńskiego
obchodzili Państwo: Marianna i Tadeusz
Banasik, Barbara i Jan Blaszyńscy, Janina
i Mieczysław Chmiel, Barbara i Juliusz
Drzazgowscy, Elżbieta i Szczepan Górscy,
Władysława i Józef Grabowscy, Łucja
i Zefiryn Grzybowscy, Daniela i Bogumił
Hekert, Barbara i Władysław Inglot,

Irena i Kazimierz Knast, Krystyna
i Kazimierz Kobielscy, Krystyna i Józef
Kowalik, Zofia i Bogdan Kowalscy, Irena
i Stanisław Kozielscy, Irena i Bolesław
Krysztofiak, Helena i Stanisław
Maćkowiak, Krystyna i Tadeusz Michalak,
Władysława i Tadeusz Nawrot, Izabela

Jego Ekscelencja Arcybiskup Metropolita
Gnieźnieński Henryk Józef Muszyński
w asyście Księdza Dziekana Dekanatu
Witkowskiego Alfreda Lewicza
i Proboszcza Parafii pod wezwaniem Św.
Mikołaja Stanisława Goca. We Mszy Św.
udział wzięli dostojni Jubilaci, Burmistrz
Gminy i Miasta Witkowo Krzysztof
Szkudlarek, Wiceprzewodniczący Rady

smutne. Wspólne radości i smutki
jeszcze bardziej Was związały'' stwierdził burmistrz. Pięćdziesiąt lat
temu obdarzyliście się największym
aktem zaufania, wzięliście się za ręce
i ruszyliście w nieznane z nadzieją
i odwagą. Wiązało się to z ryzykiem, ale
przecież szczęśliwe małżeństwo to
najlepsza rzecz, jaką może zaoferować

Miejskiej Marian Walczak, zastępca
Burmistrza Marian Gadziński, Sekretarz
Gminy i Miasta Witkowo Elżbieta
Kiełpińska, Skarbnik Gminy i Miasta
Witkowo Halina Rzepecka oraz
Kierownik USC Alicja Wentland.
W trakcie Mszy Św. złoci Jubilaci
otrzymali z rąk Arcybiskupa pamiątkowe
dyplomy. Po Mszy Św. uroczystym
korowodem wszyscy zgromadzeni
przeszli do Sali OSP Witkowo, w której
odbyła się dalsza uroczystość. Burmistrz
Gminy i Miasta Krzysztof Szkudlarek
przywitał zebranych gości i złożył
Jubilatom życzenia. Małżeństwo
przyrównał do przymierza zawartego
z chwilą założenia obrączek, w którym to
małżonkowie dzielą się radościami
i smutkami, wspierają się wzajemnie
i wspólnie pokonują przeciwności losu.
W ciągu tych pięćdziesięciu lat były
piękne chwile, ale także i te trudne,

życie. Wyrośliście z małego żołędzia
w ogromne, ukorzenione drzewo'' mówiła do ,,złotych par” kierownik
Urzędu Stanu Cywilnego w Witkowie
Alicja Wentland. Następnie Jubilaci
zostali udekorowani Medalami za
Długoletnie Pożycie Małżeńskie
przyznanymi przez Prezydenta RP. Aktu
dekoracji dokonali Burmistrz Gminy
i Miasta, wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej oraz zastępca Burmistrza.
Spotkanie odbyło się w miłej atmosferze,
który uświetnił Zespół Śpiewaczy „My
Młodzi”. Były gratulacje, kwiaty, życzenia
oraz tradycyjnie lampka szampana.
W uroczystości uczestniczyli również:
p r ze d s t aw i c i e l e p ra s y l o k a l n e j ,
świadkowie Dostojnych Jubilatów oraz
zaproszeni goście. Małżeństwom
obchodzącym Złoty Jubileusz raz jeszcze
składamy najserdeczniejsze życzenia.

i Marian Piaskowscy, Helena i Józef
Pietrowscy, Helena i Jan Reszuto, Janina
i Czesław Rodak, Irena i Zygmunt
Schady, Teresa i Józef Szczygielscy, Zofia
i Adam Waneccy, Zdzisława i Edward
Wańdoch i Halina i Zygmunt Wojtkowiak.
Wspólnie spędzone 50 lat, to symbol
wierności i miłości rodzinnej, to dowód

wzajemnego zrozumienia i istoty
związku małżeńskiego, to wzór i piękny
p r z y k ł a d d l a m ł o d yc h p o ko l e ń
wstępujących w związki małżeńskie. Na
zaproszenia Ks. Proboszcza Stanisława
Goca i Burmistrza G i M Witkowo Mszę
Świętą w intencji Jubilatów odprawił

(M.L.)

11 Listopada - Gminne Obchody Odzyskania Niepodległości
Wiele krwi przelano, zanim pamiętnego dnia 11 listopada 1918 roku Polska
odzyskała niepodległość. 91 lat temu naród polski wybiegł na ulice, ściskał,
i znajomych, i obcych sobie ludzi, ciesząc się z odzyskania wolności. By
uczcić to zwycięstwo, co roku obchodzimy w naszej gminie Święto
Odzyskania Niepodległości. Oddajemy hołd przodkom, bohaterom
narodowym, gromadząc się przy pomniku Powstańców Wielkopolskich.

W dniu 11 listopada 2009 roku
społeczność naszej „Małej Ojczyzny”
przybyła licznie na spotkanie
patriotyczne, które tradycyjnie
rozpoczęło się mszą świętą w Kościele
p.w. św. Mikołaja w Witkowie. Ksiądz
proboszcz Stanisław Goc nawiązał
w homilii do patriotyzmu
współczesnych Polaków. Powołując się
na badania mediów dotyczące
rozumienia miłości do Ojczyzny i jej
deklarowania, ksiądz proboszcz

uświadomił, że społeczeństwo, mimo
pozorów, potrafi docenić wolność,
cieszyć się z niej. Nie brakuje nam
zwyczajnych gestów patriotyzmu,
choćby wywieszania flagi czy
uszanowania symboli narodowych.
Oczywiście, patriotyzm naszych
przodków miał inny wymiar, wymagał
oddania życia, dzisiaj na pewno łatwiej
kochać Ojczyznę. Kończąc kazanie,
wyraził nadzieję, że dzięki wychowaniu
młodego pokolenia wyniki badań będą
jeszcze lepsze.
Następnie uczestnicy uroczystości:
Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo
p. Krzysztof Szkudlarek, Zastępca
Burmistrza p. Marian Gadziński,
przewodniczący Rady Miejskiej
p. Bogusław Mołodecki, Radni Rady

Miejskiej w Witkowie, Radny Rady
Powiatu p. Telesfor Gościniak, ksiądz
proboszcz Stanisław Goc, delegacje
szkół, instytucji, zakładów pracy,
organizacji pozarządowych,
przedstawiciele Wojska Polskiego oraz
Poczty Sztandarowe, przy dźwiękach
pieśni legionowych, przeszli pod
pomnik.
Po odśpiewaniu hymnu
narodowego i złożeniu raportu przez
przyboczną VIII Drużyny Harcerskiej

okolicznościowe przemówienie wygłosił
Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo
p . K . S z k u d l a r e k . Po d k r e ś l i ł ,
że dzisiejszy dzień ma szczególne
miejsce w sercach Polaków. To dzień
radości, dumy, zwycięstwa, wielkiego
święta, szczęścia, wolności oraz
nadziei. Przypomniał także trudną
drogę narodu polskiego do wolności,
trwającą 123 lata, wymagającą
poświęceń i wielkich ofiar od naszych
przodków. Znaczące miejsce w naszej
historii zajmują takie daty jak: 1772 r.,
1793r., 1795r., 1830 r., 1863r., 1914r.,
a także bohaterowie tamtych dni,
w szczególności Józef Piłsudski - symbol
naszej wolności. Kończąc
przemówienie, Burmistrz stwierdził, że
powinniśmy cieszyć się wolną Polską,

a swoją postawą i działaniem wyrażać
miłość do naszej Ojczyzny. Wyrazem
wdzięczności dla historii i przodków
była minuta ciszy, która pozwalała
uczestnikom na chwilę zadumy
i osobistych refleksji.
Naszą chlubną tradycję historyczną
uczestnikom spotkania przybliżył także

i Wolność w białej szacie z flagą
narodową. Atmosferę tamtych dni
dopełniała postać Józefa Piłsudskiego.
Patetyczny nastrój, klimat
listopadowych dni uwydatniała także
scenografia: kolory biało - czerwone,
krzyże z brzozy z nekrologami
i umieszczonymi na nich datami

program artystyczny pt. „Droga do
w o l n o ś c i ” p r z yg o t o wa ny p r z e z
nauczycieli i młodzież Gimnazjum im.
Adama Borysa w Witkowie. Młodzi
a r ty ś c i p i o s e n k a m i i t e k s t a m i
poetyckimi przypomnieli długą drogę
zniewolonego narodu do
niepodległości, deklarowali szacunek
do historii i miłość do kraju ojczystego.
Podkreślili bohaterstwo pokoleń
walczących o wolność, która stała się
dla wszystkich „świętością”. Wielkie
nadzieje Polaków w inscenizacji
zaprezentowały dwie postacie: Polski
b i a ł o - c ze r w o n e j w ł a ń c u c h a c h

ważnych wydarzeń historycznych, które
doprowadziły do wolności.
Atmosferę wolności przypomniały
również pieśni patriotyczne zaśpiewane
przez Zespół Śpiewaczy „My, Młodzi”.
Na zakończenie uroczystości głos
zabrał ponownie Burmistrz Gminy
i Miasta Witkowo, dziękując wszystkim
za udział i zapraszając do zwiedzenia
w Sali Historii wystawy
okolicznościowej pt. „ORZEŁ - SYMBOL
PRZYNALEŻNOŚCI”, którą przygotował
Witkowski Klub Kolekcjonerów.
(T.Sz.)

