
FESTYN RODZINNY 

 



Piękna słoneczna pogoda i mnóstwo atrakcji- tak wyglądał drugi festyn rodzinny 

zorganizowany przez Stowarzyszenie Rozwinąć Skrzydła ze Strzałkowa. Impreza, 

podobnie jak przed rokiem przyciągnęła tłumy. 

Festyn odbył się pod hasłem „Bawcie się razem z nami” i rzeczywiście dobrej zabawy 

tego dnia nie brakowało. Dzięki wielu atrakcjom wszyscy, zarówno młodsi jak i starsi 

mogli znaleźć coś dla siebie. Najwięcej propozycji skierowanych było jednak dla dzieci, 

które mogły m.in. wziąć udział w zabawach z animatorami, pokonać tor przeszkód 

przygotowany przez słupeckich Pasjonatów, skorzystać z malowania twarzy i paznokci 

oraz wyszaleć się na dmuchanych zamkach. Oprócz tego dostępne były również 

ciekawe stoiska takie jak: policyjne, plastyczne, florystyczne, czy medyczne. 

Chętni mogli także obejrzeć pokazy Capoeiry oraz  Klubu Sportów Walki z Zagórowa. 

Dla tych, którzy lubią jeść zorganizowano z kolei konkurs jedzenia pizzy. 

Patronat honorowy nad imprezą ponownie objął wójt gminy Dariusz Grzywiński, 

który bardzo chwalił kolejną inicjatywę stowarzyszenia. 

Festyn rodzinny nie odbyłby się gdyby nie pomoc sponsorów i wielu innych osób 

zaangażowanych w jego przygotowanie. Za pośrednictwem portalu organizatorzy 

chcieliby podziękować i wyróżnić: DINO ŚWIAT – Centrum Zabaw i Rozrywki 

dla dzieci; Komendę Powiatowej Policji w Słupcy; Sklep Ogrodniczy MAK – 

Ewa Czaplińska, Pana Dariusza Kaźmierczaka, Panią Barbarę Biskupską; 

Sklep Wielobranżowy Sztuczne Kwiaty Mieczysław Jabłoński; Kwiaciarnię Twórczy 

MISZ MASZ Agnieszka Łyskawa, TERMINAL Strzałkowo Maciej Woliński, 

PHU TEX-BIS Grzegorz Cieślarski; Panią Alicję Bartkowiak; Klub Młodych 

Archeologów ze Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Strzałkowie 

z opiekunami; Pana Adama Graczyka; Panią Danutę Dyncer; Grupę PASJONATÓW 

ze Słupcy, motocyklistów, właścicieli quadów, Komendanta Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Strzałkowie; Klub Sportów Walki z Zagórowa, grupę Capoeiry ze 

Strzałkowa, Wrześni i Włocławka, Pizzerię Sycylia ze Strzałkowa; Zakład Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej w Kleczewie; HYDROGEOTECH Anna Ziołkiewicz; 

Pana Grzegorza Adamczyka; Agencję Ubezpieczeniową Z.Burchardt i Wspólnicy 



ze Słupcy; Pana Eugeniusza Przybyłę; Aptece Wrzosowej – Bojarska, Baranowska; 

Ludowy Bank Spółdzielczy ze Strzałkowa; Pana Adama  Kominkiewicza; Panią Hannę 

Perzyńską; PHU SELCOM Słupca, Franspol Sp. z o.o., skład Słupca, 

EKOMYJNIĘ U EWKI ze Strzałkowa; Pracownię Reklamową ALBERTI 

ze Strzałkowa; Sklep Spożywczy i Przemysłowy Joanna Tomczak; Panią Katarzynę 

Helwin; EWMAR ze Strzałkowa, Panią Anetę Bryk, Panią Joannę Wachowiak; 

Panią Monikę Ziarniak i sklep LUKA z zabawkami ze Słupcy oraz Pana Radosława 

Badowskiego. Na kolejną imprezę zapraszamy za rok! 

 

FESTYN RODZINNY Z KSIĘDZEM 

 

 

 

 

 



Moc wrażeń i atrakcji  

W niedzielę, 13 sierpnia odbyła się kolejna edycja Parafialnego Festynu Rodzinnego 

w Strzałkowie. Dopisali mieszkańcy jak i atrakcje przygotowane przez organizatorów 

imprezy. Dochód uzyskany podczas festynu będzie przeznaczony na przyszłoroczne 

przygotowania Światowych Dni Młodzieży, które odbędą się w Krakowie.  

Festyn rozpoczął się mszą św. w kościele parafialnym pw. św. Doroty w Strzałkowie. 

Po jej zakończeniu, wierni przeszli korowodem na plac za plebanią, 

gdzie na uczestników czekało mnóstwo atrakcji. Na scenie prezentowały się lokalne 

zespoły muzyczne, dzieci i młodzież, m.in. zagrała miejscowa orkiestra, zespół ludowy 

Złoty Wiek, uczestnicy studia piosenki mieszczącego się przy strzałkowskim GOK-u, 

uczniowie słupeckiej szkoły muzycznej YAMAHA, dzieci ze świetlicy środowiskowej. 

Występy na scenie zwieńczył występ Marty Machowiak.  

Wokół sceny pojawiły się różnego rodzaju stoiska, np. plastyczne, policyjne, strażackie, 

stoisko gdzie chętni mogli pomalować sobie twarze oraz stoisko reprezentowane przez 

strzałkowską bibliotekę publiczną. Ponadto przybyli mieszkańcy mieli możliwość 

obejrzenia pokazów sztuk walki. 

Jak w roku ubiegłym, na placu zaparkował krwiobus z Regionalnego Centrum 

Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu. W ciągu kilku godzin krew oddało około 

40 osób. Festyn, oprócz integracji mieszkańców, miał na celu również promowanie 

Światowych Dni Młodzieży. Nie zabrakło więc stoiska z Biletem dla Brata, w którym 

oprócz gadżetów, każdy mógł znaleźć niezbędne informacje dotyczące 

przyszłorocznego święta. Dodatkowo, dochód z imprezy przeznaczony zostanie 

na wyjazd miejscowej młodzieży do Krakowa, na spotkanie z papieżem Franciszkiem. 

Organizatorami festynu byli: Duszpasterstwo Młodzieży „Kotwica” 

oraz Stowarzyszenie „Rozwinąć Skrzydła” mieszczące się przy gimnazjum 

w Strzałkowie. Ponadto festyn nie mógłby się odbyć, gdyby nie pomoc miejscowego 

samorządu, ks. Jakuba Dębca – przewodniczącego Wydziału Duszpasterskiego 

Archidiecezji Gnieźnieńskiej, wielu sponsorów oraz ludzi dobrej woli. 

 


