
Tegoroczne Dożynki Gminy Trzemesz-
no odbył się 24 sierpnia w Wydartowie. 
Uroczystość rozpoczęła się o godz. 13 
Mszą św Dziękczynną odprawioną w ko-
ściele parafialnym w Dusznie przez Ks. 
Grzegorza Porzeckiego. Po Mszy, tra-
dycyjnie wyruszył korowód dożynkowy 
prowadzony przez Mogileńską Orkiestrę 
Dętą oraz starostów Dożynek. W prze-
marszu uczestniczyły poczty sztandarowe 
Jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z 
Trzemeszna, Kruchowa i Trzemżala, Koła 
Łowieckiego Bażant oraz Koła Łowiec-
kiego Czapla, delegacje sołeckie z wień-
cami dożynkowymi, zaproszeni goście i 
mieszkańcy. Niestety potężna ulewa zmu-
siła organizatorów do skrócenia obrzędu 
dożynkowego. Obrzęd, czyli wprowadze-
nie na scenę wieńca sołectwa Wydartowo 

oraz jego obtańcowywanie  przeprowadził 
Zespół Pieśni i Tańca Strzecha . Najważ-
niejszym momentem uroczystości do-
żynkowych jest przekazanie chleba przez 
starostów dożynkowych gospodarzowi do-
żynek. W tym roku funkcje starostów doży-
nek pełnili Jadwiga Olszewska i Wojciech 
Bogusiewicz ( których sylwetki przybliży-
my w dalszej części Kosyniera). Z ich, rąk 
chleb uroczyście przyjął Krzysztof Dere-
ziński burmistrz Trzemeszna, który rozdał 
go gościom dożynkowym. Zaproszonych 
gości powitał Sołtys Sołectwa Wydartowo 
Romuald Filip. Za rolniczy trud licznie ze-
branym rolnikom podziękował Burmistrz 
Trzemeszna Krzysztof Dereziński. Głos 
zabrali również zaproszeni goście: Wło-
dzimierz Losik Radny Powiatowy repre-
zentujący Starostę Gnieźnieńskiego. W 

imieniu posła Tadeusza Tomaszewskiego 
życzenia rolnikom złożył Tadeusz Kostka 
Radny Powiatowy. Gościem dożynek był 
również  Piotr Gruszczyński Senator RP, 
a w zastępstwie Prezydenta Miasta Gnie-
zna przybyła Hanna Adamczak Dyrektor 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Gnieźnie. Natomiast w  zastępstwie Pawła 
Arndta Posła na Sejm RP wystąpiła Marta 
Żak. Po wystąpieniach zaproszonych gości 
rozpoczęła się część artystyczna w której 
oprócz Zespołu Pieśni i Tańca Strzecha 
zaprezentowały się Kluby Seniora Ferajna 
i Złoty Liść, Kapela Śmieszna oraz Kinga 
Błaczkowska (o czym szczerzej w dalszej 
części Kosyniera). Gwiazdą koncertu był 
zespół BELFAST. Tradycyjnie dożynki za-
kończyła zabawa taneczna do której przy-
grywał zespół  SAMI.

Dożynki Gminne Wydartowo 2014

Dożynkowy obrzęd chleba

Wieniec Sołectwa Wydartowo Starostowie dożynek

Koncert cieszył sie dużym 
zainteresowaniem
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Korowód Dożynkowy poprowadziła 
Mogileńska Orkiestra Dęta

Poczty sztandarowe
Burmistrz Trzemeszna rozdał 
gościom chleb dożynkowy

Dożynki Gminne 2014 to największa impreza jaka miała miejsce w Wydartowie. Przygotowania do święta plonów wymagało od 
mieszkańców wielu tygodni ciężkiej pracy. Wydartowianie okazali się wspaniałymi ludźmi, którzy poświęcili swój czas, energię 

i wysiłek. Udało nam się bardzo wiele: oczyszczono staw oraz obszar  wokół stawu, który jest teraz wspaniałym miejscem do 
zagospodarowania. Mamy odnowioną świetlicę wiejską z kuchnią i połączonymi salami. Wiele z tych prac wykonaliśmy własnoręcznie. 

Frekwencja mieszkańców przy pracach przekraczała często nasze najśmielsze oczekiwania. Pomoc ze strony naszego proboszcza, 
który nosił razem z nami ciężkie deski, chęć ludzi do zrobienia wypieków, wkład przy strojeniu wsi i atmosfera jaka tym pracą 

towarzyszyła, była tak sympatyczna, że życzymy sobie aby takie wydarzenia miały miejsce w naszej wsi jak najczęściej. Dziękujemy!
      Mieszkańcy Wydartowa 

Przemówienie Pana Romualda Filipa Sołtysa 
Sołectwa Wydartowo.

Szanowni Państwo! 
W imieniu władz Gminy, mieszkańców 

Sołectwa Wydartowo, komitetu dożyn-
kowego oraz moim własnym; wszystkich 
obecnych Państwa bardzo serdecznie wi-
tam na Dożynkach Gminnych w Sołectwie 
Wydartowo. 

Szczególnie serdecznie witam panią Sta-
rościnę i pana Starostę tegorocznych doży-
nek oraz wszystkich zaproszonych gości z 
panem Burmistrzem na czele. 

Dziękuję za przyjęcie zaproszeń oraz za 
to, żeście zechcieli zaszczycić nas swoją 
obecnością. Przepraszam zaproszonych 

gości, że nie witam państwa indywidual-
nie ale nie wszystkich państwa znam i nie 
chciałbym nikogo pominąć. Sądzę, że za 
chwilę we właściwy sposób dokona tego 
pan Burmistrz. 

Co roku, na terenie Gminy, Dożynki 
Gminne organizowane są przez inne So-
łectwa. W tym roku zgodnie z wolą miesz-
kańców i za przyzwoleniem władz Gminy 
ta uroczystość odbywa się na terenie na-
szego sołectwa. Gdy ponad rok temu na ze-
braniu wiejskim zapadła decyzja o organi-
zacji dożynek miałem obawy czy sołectwo 
da radę sprostać temu wyzwaniu bo „od 
chcieć do zrobić” jest długa droga pełna 
pracy i wspólnego zaangażowania miesz-
kańców oraz władz Gminy. Ale z upływem 
czasu coraz większa liczna osób włączała 
się  w organizację dożynek oraz przystroju 
wioski w dekoracje dożynkowe. 

Dlatego dziś mogę powiedzieć, że do-
konaliśmy tego najlepiej jak potrafiliśmy i 
możemy być dumni, że od dziś należymy 
do grona sołectw, które zadały sobie ten 
trud. 

Przy okazji organizacji dożynek musia-
ło być przeprowadzone na terenie sołectwa 
kilka kosztownych inwestycji ze strony 
Gminy, które przyczyniły się do poprawy 
bezpieczeństwa oraz wizerunku wioski. A 
z kolei remont świetlicy oraz wzbogacenie 
wyposażenia przyczyniło się do polepsze-
nia integralności mieszkańców. 

Jest nam szczególnie miło, iż organiza-
cja święta plonów u nas przypadła w roku 

bardzo dorodnych plonów zbóż a w niektó-
rych gospodarstwach nawet rekordowych a 
pogoda zwłaszcza w początkowym okresie 
żniw sprzyjała zbiorom ziarna bardzo wy-
sokiej jakości. Dlatego uważam, że mamy 
dziś co świętować. 

Korzystając z tego, że jestem przy głosie 
pragnę podziękować panu Burmistrzowi 
oraz panu Przewodniczącemu Rady Miej-
skiej za to, że wygospodarowali w budżecie 
Gminy środki na wymienione inwestycje  
a właścicielom firm oraz ich pracownikom 
za wykonanie tych prac. Dziękuję również 
Księdzu Proboszczowi za wygłoszone Sło-
wo Boże, odprawioną mszę dożynkową 
oraz za udział w Komitecie Dożynkowym 
a także za wspólną pracę. 

Dziękuję dyrektorowi Domu Kultury, 
dyrektorowi Ośrodka Sportu i Rekreacji  
w Trzemesznie jak również ich pracowni-
kom, wszystkim sponsorom, osobom któ-
re użyczyły sprzętu oraz wszystkim tym, 
którzy w jakikolwiek sposób przyczynili 
się do tego, aby dzisiejsze święto mogło się 
odbyć. 

Największe podziękowania należą się 
Wam- drodzy mieszkańcy Wydartowa za 
to, że stanęliście na wysokości zadania 
przez co wspólnie dotarliśmy do tego mo-
mentu. 

Życzę wszystkim obecnym mile spędzo-
nego czasu, niezapomnianych chwil a tym 
wytrwałym udanej zabawy dożynkowej. 

Dziękuję

Władze samorządowe Trzemeszna

Obtańcowywanie wieńca 
dożynkowego

Podczas Korowodu dożynkowego 
przydały sie parasole

Pogoda nie odstraszyła 
mieszkańców Gminy Trzemeszno

Występ Strzechy
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Na uczestników uroczystości dożyn-
kowych oprócz pięknych prezentacji 
sołeckich czekały sportowe zmagania. 
Swoich sił w konkurencjach dożynko-
wych przygotowanych przez Agnieszkę 
Mikołajewską mieszkankę Wydartowa 
mogli spróbować zarówno dorośli jak i 
dzieci. Poniżej prezentujemy laureatów  
w konkurencji dożynkowych.

Pan WOJCIECH BOGUSIEWICZ (lat 
52) jest właścicielem gospodarstwa rolne-
go o  powierzchni 18,26 ha, położonego we 
wsi Wydartowo. Rolnik ten wkłada wiele 
zaangażowania w swoją pracę, jest bardzo 
ceniony wśród mieszkańców sołectwa Wy-
dartowo oraz w całej gminie Trzemeszno.

Gospodarstwo Państwa Bogusiewiczów 
jest jednym z najprężniej rozwijających 
się w gminie Trzemeszno. Charakteryzuje 
się nowoczesnością i wysokim stopniem 
zmechanizowania. Ukierunkowane jest 
głównie na produkcję zwierzęcą (bydło 
mleczne).Warunki bezpieczeństwa i higie-
ny pracy w w/w agrokulturze są na bardzo 
wysokim poziomie, dzięki zachowaniu 
najwyższych standardów produkcyjnych 
i wysokiej jakości hodowli. Funkcjono-
wanie gospodarstwa wspierane jest przez 
najlepsze   dostępne   techniki i najnowo-
cześniejsze   rozwiązania, a produkcja pro-
wadzona jest z myślą o ochronie środowi-
ska naturalnego.

Pani JADWIGA OLSZEWSKA (38 lat)  
prowadzi wspólnie z mężem gospodarstwo 
rolne o powierzchni 37,43 ha + 4,17 ha po-
wierzchni lasu, położone we wsi Miława. 
Pani Jadwiga Olszewska jest cenioną i po-
ważaną osobą, cieszącą się dużym autory-
tetem w sołectwie Miława.

Gospodarstwo Państwa Olszewskich 
jest jednym z najprężniej rozwijających się 
w gminie Trzemeszno. Charakteryzuje się 
nowoczesnością i wysokim stopniem zme-
chanizowania. Ukierunkowane jest zarów-
no na produkcję roślinną rośliną (głównie 
buraki i ziemniaki), jak i zwierzęcą (ho-
dowla trzody chlewnej).

Prowadzone przez Państwa Olszewskich 
gospodarstwo bezwzględnie stanowi wzór 
do naśladowania. Gdyby takich gospo-
darstw było więcej, to polskie rolnictwo 
rozwijałoby się w zauważalnie szybszym 
tempie, a postęp technologiczny nie byłby 
mu obcy.

Starostowie Dożynek Gminnych Wydartowo 2014

Dla dzieci:
Bieg przez snopki
1. Norbert Odebralski
2. Karol Stołecki
3. Kacper Brzewiński

Rzut ziemniakiem do celu
1. Mateusz Szturomski
2. Kamil Szrama
3. Jakub Brzewiński

Dożynkowy tor przeszkód
1. Norbert Odebralski
2. Mateusz Szturomski
3. Nikole Galus

Dla dorosłych:
Bieg z taczką
1. Zbysław i Katarzyna 
Lisieccy
2. Łukasz i Bożena 
Krugiełka
3. Monika Woźniak

Rzut kaloszem do celu
1. Łukasz Krugiełka
2. Tomasz Laskowski
3. Sylwia Srama

Dożynkowy tor przeszkód
1. Kacper Bzura
2. Bartosz Dobek
3. Patrycja Filip

Dożynkowe zmagania sportowe

Wśród wielu atrakcji znalazły się 
dmuchańce dla dzieci,  

z których można było korzystać 
bezpłatnie. Wielką popularnością 
cieszyły się również nieodpłatne 
rejsy rowerkami wodnymi, które 

udostępnił OSiR Trzemeszno.  

KOSYNIER | Biuletyn Informacyjny Gminy Trzemeszno | sierpień 2014 3



Festyn plenerowy pn. „Lato z folklo-
rem” odbył się podczas tegorocznych Do-
żynek Gminy Trzemeszno w Wydartowie 
w dniu 24 sierpnia. Podczas festynu dla 
mieszkańców naszej gminy oraz zaproszo-
nych gości, zaprezentował się Zespół Pie-
śni i Tańca „Strzecha” w nowych strojach 
szlacheckich zakupionych w ramach pro-
jektu, W czasie ponad  godzinnej prezen-
tacji publiczność mogła zobaczyć Tańce 
Narodowe tj: Polonez , Mazur, Kujawiak, 
Krakowiak i Oberek oraz tańce z regionu 

żywieckiego w wykonaniu grupy najstar-
szej i średniej. Każda z prezentacji wywo-
łała duży aplauz licznie zgromadzonej pu-
bliczności, która doceniła kunszt tancerzy 
oraz piękno naszych narodowych tańców.

W ramach festynu zorganizowane zosta-
ły pokazy twórców sztuki ludowej: rzeź-
ba, malarstwo, powroźnik, wikliniarstwo, 
wyroby w z gliny, haft, frywolitki oraz 
bartnik. Na stoiskach można było zoba-
czyć gotowe wyroby oraz sam proces ich 
powstawania. Stoiska cieszyły się dużym 

Organizatorzy pragną podziękować firmom i osobom za pomoc w 
przygotowaniu Dożynek Gminnych Wydartowo 2014.

Wsparli nas:
Piastowski Bank Spółdzielczy w Janikowie oddział Trzemeszno, 

Przedsiębiorstwo Przemysłu Ziemniaczanego Trzemeszno,
RWE Energetyka Trzemeszno, Firma MARSZAŁ, DYNEA, IZOTRANS, Hotel CZEREMCHA

PPHU GAL-POL Krzysztof Gallus, Sprzedaż Środków do Produkcji Rolnej Zenon Klukas,
Firma BUD-MAR Grajkowski, Firma AGPOL Sławomir Gołębiowski, Gospodarstwo 

Rolne Odchowalnia Brojlerów Kazimierz Skrzypczak,
Sklep Spożywczo - Przemysłowy „KAROLINKA” Leszek i Karolina Cieślewicz, Gospodarstwo Rolne Kamieniec.

Organizatorzy Dożynek Gminnych Wydartowo 2014:
Burmistrz Trzemeszna, Rada Miejska Trzemeszna, Sołectwo Wydartowo,  

Dom Kultury w Trzemesznie, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Trzemesznie, Jednostki OSP Gminy Trzemeszno

Klub Seniora „Złoty Liść”

Klub Seniora „Ferajna”

Kapela Śmieszna

Kinga Błaczkowska

Strzecha w strojach szlacheckich Najmłodsi Strzechowicze

Kujawiak tańczony przez 
najstarsza grupę Strzechy
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Lato z folklorem - stoiska rzemiosła i sztuki ludowej
zainteresowaniem zwiedzających co jest 
dowodem, że sztuka ludowa nie przemija 

„Lato z folklorem” - cykl prezentacji 
edukacyjnych pt. „Polskie Tańce Naro-
dowe” - to również  lekcje w szkołach 
na terenie Gminy Trzemeszno.  Podczas 
lekcji, które prowadzi p. Mariusz Zieliń-
ski – pomysłodawca i realizator projektu 
uczniowie na podstawie prezentacji multi-
medialnej okraszonej zdjęciami, fachowy-
mi informacjami, zapoznają się z genezą 
i cechami Polskich Tańców Narodowych 
oraz strojami, w których się je wykonuje. 
W czasie lekcji każdy z prezentowanych 
tańców jest pokazany w formie tanecznej 
na żywo przez tancerzy Zespołu Pieśni i 
Tańca „Strzecha”. Do tej pory zrealizowa-
no 4 takie lekcje, a następne odbędą się na 
przestrzeni września.

Główna muzyczna 
atrakcją dożynek 

był koncert zespołu 
BELFAST

śpiewającego utwory 
grupy BONEY M

Rzeźby autorstwa 
Jacka Wierskiego

Haft kujawski Małgorzaty Soboty
Frywolitki Urszuli Mikołajewskiej

Wiesław Łuczak
powroźnik

Beata Bechta
wyroby z gliny

Jerzy Kramaszewski 
wikliniarstwo

Mirosław Marczewski
rzeźba
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Wydartowo w dożynkowej szacie
Mieszkańcy sołectwa wykazali się wielka pomysłowością i pracowitością 

w przygotowaniu  wsi do  tego szczególnego święta.
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Wieniec Sołectwa Kamieniec Wieniec Sołectwa JastrzębowoWieniec Sołectwa ZieleńWieniec Sołectwa Mijanowo

Wieniec Sołectwa Wydartowo

Wieniec Sołectwa Trzemżal

Wieniec Sołectwa Lubiń Wieniec Sołectwa Popielewo

Wieniec Sołectwa Niewolno

Wieniec Sołectwa Miława Wieniec Sołectwa Miaty

Wieniec Sołectwa Gołąbki

Wieniec Sołectwa Duszno

Wieniec Sołectwa Cytrynowo Wieniec Sołectwa Grabowo

Wieniec Sołectwa Kruchowo

Wieniec Sołectwa ŁawkiWieniec Sołectwa Kozłowo

Wieńce dożynkowe 
przygotowane przez Sołectwa 

z Gminy Trzemeszno

Wieniec Sołectwa Szydłowo
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Mijanowo

Miława

Grabowo
Kamieniec

Trzemżal Kruchowo Niewolno

WydartowoDusznoŁawki

Szydłowo Lubiń Popielewo

Gołąbki - OchodzaZieleń - Bieślin
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