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Ćwierćwieku magicznych spotkań 

7 czerwca br. w Gimnazjum w Kębłowie miała miejsce bardzo podniosła uroczy-

stość—25-lecia istnienia Harcerskiego Teatru „Magia”, od początku do dnia dzisiej-

szego prowadzonego przez Adama Żuczkowskiego. Część oficjalną uświetnili swoją 

obecnością m. in. Burmistrz Andrzej Rogozinski, wraz ze swoim zastępcą,   

Justyną Mikołajewską. Wicestarosta Wolsztyński Jacek Skrobisz,  oraz Prezes Związku 

Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Wieczorek. Liczne grono gości stanowili obecni  

i dawni współpracownicy pana Żuczkowskiego, w tym przedstawiciele Związku Har-

cerstwa Polskiego. Na uroczystości nie zabrakło także przedstawiciela Kuratorium  

w Poznaniu, dyrektorów szkół i innych placówek oświatowych oraz absolwentów 

Szkoły Podstawowej w Kębłowie i Gimnazjum w Kębłowie, którzy wraz ze swym opie-

kunem tworzyli przez tych 25 lat teatr „Magia”.  

Były wspomnienia, kwiaty, liczne podziękowania. Minutą ciszy oddano cześć niedaw-

no zmarłemu Henrykowi Dąbrowskiemu, który wniósł wielki wkład w rozwój teatru  

i ściśle współpracował z Adamem Żuczkowskim przy realizacji niemalże każdego spek-

taklu. Na uwagę zasługuje także fakt, że działająca przy Gimnazjum w Kębłowie Mło-

dzieżowa Kapituła Odznaki „Niezawodny” uhonorowała Justynę Mikołajewską, tym 

jakże zaszczytnym tytułem. Tak więc grono „Honorowych Niezawodnych”, którzy  

w różny sposób nieśli pomoc uczniom gimnazjum poszerzyło się o kolejną osobę. 

Warto dodać także, że Burmistrz Andrzej Rogozinski został w ten sposób nagrodzony 

przez gimnazjalistów już wiele lat temu. 

Kolejną część obchodów 25-lecia teatru stanowił uroczysty obiad, po którym można 

było obejrzeć wystawę zdjęć i osiągnięć teatru na przestrzeni ćwierćwiecza oraz zapo-

znać się z najnowszą książką pana Żuczkowskiego. Całość zakończył słodki poczęstu-

nek i mniej już oficjalna biesiada, w czasie której wspomnień nie było końca. 

Wylądowali w koszarach Stowarzyszenie Miłośników Militariów WEST z Wolsztyna wzięło udział w obchodach 

„Dni otwartych koszar CSWLąd”. W tym roku, po raz pierwszy mogliśmy również ob-

chodzić święto 1 Batalionu Pancernego, który w międzywojniu stacjonował w Pozna-

niu. Wśród licznych atrakcji, jakie przygotowało Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych 

na Dzień Dziecka, najważniejsze były dwie premiery: - premierowy pokaz jazdy wyre-

montowanego czołgu ciężkiego IS-2; - premierowy pokaz repliki armaty prawosławnej 

wz 02/26 wykonanej w ramach "Projektu Armata" realizowanego przez GRH 7 DAK. 

Mogliśmy podziwiać również Sd.Kfz 6, T-70M, M60A1. Su-100, repliki Sd.Kfz 222, cięża-

rówki i wiele, wiele innych pojazdów wojskowych w ruchu. 

Oprócz tych atrakcji, z okazji Dnia Dziecka Firma WAK z Wrocławia przygotowała i roz-

dała dzieciom 250 darmowych modeli T-70M. Fantastyczną promocją na Święto 1 Ba-

talionu Pancernego i Dzień Dziecka było rozdanie odwiedzającym w tym dniu Muzeum 

Broni Pancernej CSWLąd, kodów bonusowych do gry World of Tanks. Zawartość ko-

dów wyjaśni się dopiero po wpisaniu kodu. Dystrybucją kodów pomiędzy gośćmi od-

wiedzającymi Muzeum Broni Pancernej zajął się jeden z redaktorów portalu. Kody były 

rozdawane do wyczerpania puli. Ilość kodów była ograniczona, w związku z tym prze-

widziano jeden kod na jedną osobę.     Tekst: WEST Wolsztyn 

Pisali pod Dyktando 

W Gimnazjum nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich w Wolsztynie odbył się finał Po-

wiatowego Konkursu Ortograficznego „DYKTANDO 2013” zorganizowany przez Gim-

nazjum nr 2 oraz Szkołę Podstawową nr 3 im. Michała Drzymały w Wolsztynie.  

W rywalizacji o tytuł MISTRZA ORTOGRAFII POWIATU WOLSZTYŃSKIEGO 2013 wzięło 

udział 36 uczniów ze szkół podstawowych oraz 27 uczniów ze szkół gimnazjalnych 

wyłonionych podczas eliminacji szkolnych. 

11 czerwca br. odbyło się podsumowanie konkursu. W podsumowaniu uczestniczył 

Burmistrza Wolsztyna Andrzej Rogozinski oraz Zastępca Przewodniczącego Rady Miej-

skiej w Wolsztynie Krzysztof Czeszak, Dyrektor Gminnego Zespołu Obsługi Ekonomicz-

nej i Administracyjnej Szkół i Placówek Witold Jasztal, Przewodnicząca Komisji Oświa-

ty Barbara Bajon i Dyrektor Biblioteki Publicznej w Wolsztynie Arleta Prządka. 

Tegorocznym Mistrzem Ortografii Powiatu Wolsztyńskiego w kategorii szkół podsta-

wowych została Anna Rogozinska ze Szkoły Podstawowej we Wroniawach. Tytuł  

I Wicemistrza otrzymała Weronika Kasprzak ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Wolszty-

nie, tytuł II Wicemistrza zdobyła Maria Tomiak ze Szkoły Podstawowej w Siedlcu GIM-

NAZJALNYM MISTRZEM ORTOGRAFII POWIATU WOLSZTYŃSKIEGO 2013 została Mar-

tyna Konstańczak z Gimnazjum nr 2 w Wolsztynie. Tytuł I Wicemistrza otrzymała Na-

talia Walkowiak z Gimnazjum w Obrze, tytuł II Wicemistrza zdobyły: Julia Antkowiak  

z Gimnazjum w Belęcinie oraz Małgorzata Patalas z Gimnazjum nr 1 w Wolsztynie.  

Cześć artystyczna wykonali uczniowie Gimnazjum nr 2: Marta Żok, Amanda Józwiak, 

Wiktoria Kaczmarek i Paulina Piętka. Posumowaniem konkursu był występ teatru 

Arlekin z Szkoły Podstawowej nr 3 w pod kierunkiem Ilony Łozińskiej i Marzeny Jąder. 

Nagrody wręczone laureatom ufundowane zostały przez Burmistrza Wolsztyna, Sta-

rostę Wolsztyńskiego  oraz Wójta Gminy Siedlec. 


