
STRZAŁKOWO NA START – z inicjatywy stowarzyszenia biegom 

towarzyszyło wiele atrakcji. Największą z nich, zwłaszcza dla dzieci i młodzieży 

był pokaz latawców przygotowany przez profesjonalną firmę „IKAR” z Biskupina. 

Troszcząc się o poprawną postawę ciała naszych dzieci podczas trwania imprezy 

umożliwiliśmy bezpłatne badania wad postawy u wszystkich chętnych dzieci w wieku 

3 – 10 lat. Konsultacje przeprowadził Pan Rafał Frydrychowicz specjalista ds. 

rehabilitacji i przebadał 32 dzieci. W trakcie trwania festynu wolontariusze Fundacji 

DKMS rejestrowali wszystkich chętnych do bazy dawców komórek macierzystych – 

zarejestrowało się 40 osób. Po kilku latach od przeprowadzenia akcji zarejestrowana 

osoba znalazła swojego brata bliźniaka i oddała szpik. 

 

 

  

 

 



REJESTRACJA DO BAZY DAWCÓW SZPIKU PODCZAS 

FESTYNU CHARYTATYWNEGO W ORCHOWIE – zarejestrowaliśmy 

22 potencjalnych dawców szpiku kostnego 

 

REJESTRACJA DO BAZY DAWCÓW SZPIKU PODCZAS ŚWIĘTA 

RODZINY PRZEDSZKOLA BAJKA WE WRZEŚNI – zarejestrowaliśmy 

13 potencjalnych dawców szpiku kostnego 

 

ZBIÓRKA KLUCZY DLA RODZINY SEBASTIANA – zbiórka 

przeprowadzona w większości szkół w powiecie dla rodziny Sebastiana, który zmarł niedawno na 

białaczkę 

 

 



DNI STRZAŁKOWA - rejestrowaliśmy chętnych do bazy dawców szpiku 

oraz promowaliśmy w Strzałkowie idee transplantacji. Przygotowaliśmy 1000 ulotek „Co każdy z nas 

powinien wiedzieć o przeszczepianiu narządów?” oraz 1000 oświadczeń woli o pobraniu narządów 

w formie kart kredytowych, które chętni będą mogą wypisać i nosić w portfelu.  

 

FESTYN RODZINNY 

 



Integracja społeczności to najważniejszy cel imprezy. Frekwencja przerosła nasze 

najśmielsze oczekiwania. Przygotowaliśmy dla najmłodszych 300 drobnych 

upominków na wejście: soczki, batoniki i opaski odblaskowe, które niestety lub raczej 

na szczęście rozeszły się w ciągu pół godziny. Z atrakcji, jakie przygotowaliśmy 

skorzystało ponad 900 dzieci.   

Atrakcje: zabawy z Fioną, Dinusiem i animatorami; dmuchane zamki; stoisko policyjne, 

gdzie można było wziąć udział w konkursach, przejść między pachołkami 

w alkogoglach, pozwiedzać dwa radiowozy policyjne oraz dwa motory policyjne, 

zainteresowanie wśród nie tylko najmłodszych wzbudził pies policyjny, który wziął 

udział w pokazie i dzielnie pozował do zdjęć; stoisko plastyczne rozwijające 

zainteresowania artystyczne, można było spróbować swoich sił w malowaniu 

na sztalugach; malowanie twarzy, malowanie paznokci, tatuaże – stoisko – to stoiska, 

gdzie zawsze była kolejka; stoisko artystyczne – cuuuuuda z rolek po papierze 

toaletowym; paintball – jak zawsze duże zainteresowanie zarówno wśród najmłodszych 

jak i trochę i dużo starszych; motocykle – jak zwykle na motocyklistów można było 

liczyć – zaprezentowały się zarówno ścigacze, jak i czopery; wóz strażacki – możliwość 

zwiedzania – chętnych nie brakowało, pokazy koła tanecznego 

z Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Strzałkowie; pokaz wielkich baniek mydlanych. 

Korzystając z okazji chciałabym podziękować ludziom i instytucjom, dzięki którym 

mogliśmy się spotkać i wspólnie bawić 

- Wójtowi Gminy Strzałkowo Panu Dariuszowi Grzywińskiemu za objęcie Patronatem 

imprezy oraz wsparcie finansowe 

- Właścicielce DinoŚwiata w Słupcy i we Wrześni oraz Przedszkola Bajka we Wrześni 

Pani Agnieszce Skweres-Płockiej za większość atrakcji podczas festynu 

- Komendzie Powiatowej Policji w Słupcy  

- Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzałkowie 

- Wielkopolskim Fanom Motocykli ze Słupcy oraz wszystkim, którzy zechcieli 

zaprezentować się ze swoimi maszynami  



- Sonii Siepielskiej, Marcie Dziublewskiej, Paulinie Radzińskiej, Klaudii Liczbińskiej 

i Urszuli Gabrysiak oraz dziewczynom z koła tanecznego Sorrino  przy Gimnazjum 

w Strzałkowie.  

Za wsparcie finansowe dziękuję: 

- Właścicielkom Apteki Wrzosowej w Strzałkowie – Pani Bojarskiej 

i Pani Baranowskiej 

- Ludowemu Bankowi Spółdzielczemu w Strzałkowie 

- Właścicielce Sklepu DUMBO – Pani Hannie Perzyńskiej 

- Właścicielce Sklepu Spożywczo Przemysłowego – Pani Joannie Tomczak 

- Właścicielowi Firmy Watis - Panu Krzysztofowi Węgrzynowi 

- Właścicielowi Firmy CEZAR z Krępkowa – Panu Pawłowi Pawlickiemu 

- Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kleczewie. 

 

I RODZINNY FESTYN PARAFIALNY 



Prawdziwe tłumy bawiły się 14 września, na pierwszym Parafialnym Festynie 

Rodzinnym w Strzałkowie. Imprezę zorganizowało Duszpasterstwo Młodzieży 

„Kotwica” przy współpracy ze Stowarzyszeniem „Rozwinąć Skrzydła”. 

Pomysł festynu powstał właśnie na jednym ze spotkań Duszpasterstwa. 

Ks. Michał Grupa rzucił propozycję, a młodzież od razu ją podchwyciła i zabrała się 

do pracy. Przygotowania trwały kilka tygodni, a każdy angażował się jak mógł. 

Zbierano fanty na loterię, doprowadzono do użytku plac za plebanią oraz pozyskano 

sponsorów- wszystko udało się na czas. 

Pierwszym punktem festynu była Msza św., którą w samo południe, w kościele pw. św. 

Doroty odprawił proboszcz strzałkowskiej parafii ks. dziekan Józef Warczak. Po niej 

wszyscy przenieśli się na plac za plebanią, gdzie na uczestników czekało mnóstwo 

atrakcji, zarówno dla najmłodszych, jak i tych starszych. Dmuchane zamki, konkursy 

i zabawy dla dzieci, a do tego pokazy wojów i służb mundurowych– każdy mógł znaleźć 

coś dla siebie. Ogromną popularnością cieszyła się także loteria fantowa, w której każdy 

los wygrywał oraz pyszne, domowe ciasta przygotowane przez parafian. W ramach 

festynu do Strzałkowa przyjechał także autobus z Regionalnego Centrum 

Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu, gdzie chętni mogli podzielić się darem 

życia jakim jest krew. Łącznie przez kilka godzin uczyniło to 45 osób, co pozwoliło 

zebrać nieco ponad 20 litrów tego cennego płynu.  

Duży wkład w organizację festynu miał samorząd gminy Strzałkowo, z wójtem 

Dariuszem Grzywińskim na czele. Otwierając imprezę, włodarz gminy podkreślił, 

że każda inicjatywa mająca na celu integrację mieszkańców, godna jest pochwalenia 

i wsparcia. Również gospodarz miejsca, ks. kanonik Józef Warczak wyraził nadzieję, 

że kolejne festyny będą organizowane i na stałe wpiszą się w kalendarz parafii.  

Za pieniądze zebrane podczas festynu udało się wyremontować i wyposażyć 

salkę parafialną, która jest miejscem spotkań młodzieży, ministrantów, czy scholi. 

  

 


