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W Ośrodku Agroturystycznym w Kamienicy 

Praca konkursowa w kategorii klas IV-VI uczennic z klasy Va w składzie: 
Joanna Krajewska, Natalia Marciniak, Zofia Lewandowska, Małgorzata Po-
lcyn, Zuzanna Simińska, Emilia Staszewska została zakwalifikowana przez  
Nadleśnictwo Podanin do kolejnego etapu. Szkołę Podstawową z Budzynia 
także godnie reprezentował zespół chłopców w składzie: Karol Nowacki, Ja-
kub Syska, Kacper Kulpiński, Stanisław Staniewski, Maciej Westphal.
Uczniowie prowadzili obserwacje dotyczące zmian w przyrodzie na terenie 
Leśnictwa Budzyń od września do kwietnia. Praca była napisana  pod kierun-
kiem opiekuna szkolnego nauczycielki przyrody Elżbiety Kalkowskiej oraz 
opiekuna terenowego leśniczego Witolda Simińskiego.

Szkoła Podstawowa w Budzyniu 

Na tropach przyrody

Prośba o głosowanie!
Szkoła Podstawowa wWyszy-
nach bierze udział w konkursie 
„Kolorowe boiska... czyli Szkol-
na Pierwsza Liga”, w którym na-
grodą główną jest wielofunkcyj-
ne boisko sportowe. Zwycięstwo 
jednak zależy od internetowego 
głosowania. Pomóżcie nam zre-
alizować marzenia! Liczy się 
każdy głos! Aby wziąć udział w 
głosowaniu należy:
1. wejść na stronę www.koloro-
weboiska.pl
2. otworzyć zakładkę GŁOSUJ,
3. otworzyć zakładkę GALERIA
4. odnaleźć film pt. Ćwicz z nami 
kolorowo” i oddać swój głos
5. podać imię, adres e-mail i 
przepisać kod z obrazka, a na-
stępnie aktywować głos klikając 
na link przesłany przez organiza-
tora konkursu na podany przez 
nas e-mail. Z każdego adresu e-mail można głosować raz dziennie.
Prosimy o Wasze głosy - im więcej oddanych głosów, tym większa szansa na 
boisko dla naszej szkoły!

Dyrektor, Grono Pedagogiczne oraz Uczniowie 
Szkoły Podstawowej w Wyszynach

Obchody uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Droga do demokracji 

więcej na stronie 8

Udana majówka 
„wcześniej  urodzonych”  

więcej na stronie 11
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Radni Rady Gminy Budzyń zebrali się po raz siódmy 

Absolutorium dla Wójta  
W dniu 6 maja odbyła się 7 sesja 
Rady Gminy obecnej kadencji. 
Oprócz radnych Radny Gminy 
uczestniczyli w niej zaproszenie 
goście, w tym przewodniczący 
Rady Powiatu Piotr Jankowski, 
komendant Komisariatu Policji 
w Margoninie Jacek Walerowski, 
oraz Komendant Gminny OSP 
Ludwik Soloch. 
Pierwsza cześć sesji poświęcona 
była sprawom bieżącym, w drugiej 
części radni debatowali nad wnio-
skiem komisji rewizyjnej w sprawie 
udzielenia Wójtowi Gminy Budzyń 
absolutorium za 2014 rok. 
Podczas obrad sesji komendant 
Komisariatu Policji w Margoninie 
złożył sprawozdanie z zakresu bez-
pieczeństwa publicznego na terenie 
gminy Budzyń. 
Następnie Komendant Gminny OSP 
Ludwik Soloch przedstawił  infor-
mację o stanie ochrony przeciwpo-
żarowej na terenie Gminy Budzyń w 
2014 roku. 
W kolejnym punkcie zostało zło-
żone sprawozdanie z działalności 
komisji rozwiązywania problemów 
alkoholowych za 2014 rok, w tym 
z realizacji Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych, oraz z reali-
zacji Gminnego Programu Przeciw-
działania Narkomanii. 
W kolejnym punkcie zostało złożo-
ne sprawozdanie na temat oceny za-
sobów pomocy społecznej na terenie 
Gminy Budzyń. Radni do złożonego 
sprawozdania nie wnieśli uwag. 
W kolejnym punkcie obrad sesji 
poszczególne komisje Rady Gmi-
ny złożyły sprawozdania ze swojej 
działalności w 2014 roku. Spra-
wozdania złożyła komisja rozwoju 
gospodarczego i finansów, komisja 
statutowo – samorządowa, prawa 
i porządku publicznego, komisja 
zdrowia, oświaty, spraw socjalnych, 
sportu i turystyki oraz komisja re-
wizyjna. W sumie komisje zbierały 
się na swoich posiedzeniach 16 razy, 
z reguły przy stuprocentowej fre-
kwencji.  
W przedostatnim punkcie pierwszej 
części obrad radni zajęli się sprawa-
mi finansowymi. Podjęto decyzję o 
wprowadzeniu zmian w budżecie 
gminy, po stronie dochodów budżet 
został zwiększony o kwotę 35 tysię-
cy 92 złote i łącznie po stronie do-

chodów stanowi obecnie kwotę 27 
milionów 451 tysięcy 158 złotych 
i 3 grosze. O tę samą kwotę zosta-
ły zwiększone wydatki, budżet po 
stronie wydatków stanowi obecnie 
kwotę 28 milionów 645 tysięcy 746 
złotych i 25 groszy. 
W następnej uchwale, w związku z 
wprowadzonymi zmianami w bu-
dżecie Gminy Budzyń,  zmieniona 
została wieloletnia prognoza finan-
sowa Gminy Budzyń na lata 2015 
-2023.  
Druga część obrad rozpoczęła się 
od przedstawienie sprawozdania z 
wykonania budżetu Gminy Budzyń 
za 2014 rok wraz z opinia Regio-
nalnej Izby Obrachunkowej o tym 
sprawozdaniu oraz przedstawienie 
sprawozdania finansowego. 
Budżet w 2014 roku po stronie 
dochodów został wykonany wy-
sokości 28 milionów 751 tysięcy 
197 złotych i 58 groszy, co stanowi 
98,28 procent planowanych do-
chodów.  W tym dochody bieżące 
zostały wykonane w wysokości 28 
milionów 763 tysiące 927 złotych 
i 34 grosze, co stanowi 98,32 proc. 
planu. Dochody majątkowe zostały 
wykonane w wysokości 1 milion 
987 tysięcy 270 złotych i 24 grosze, 
co stanowi 97,61 proc. planu. Nato-
miast budżet po stronie wydatków 
został zrealizowany w wysokości 28 
milionów 230 tysiące 182 złote i 59 
groszy, co stanowi 93,96 proc. planu 
wydatków. W tym wydatki bieżące 
wykonane zostały w wysokości 22 
miliony 347 tysięcy 487 złotych i 45 
groszy, co stanowi 95,67 proc. pla-
nu. Wydatki majątkowe (inwesty-
cje)  zostały wykonane w wysokości 
5 milionów 882 tysiące 699 złotych 
i 14 groszy, co stanowi 88 proc. za-
łożonego planu. Jak z tego wynika, 
28,83 proc. wydatków budżetowych 
w Gminie Budzyń w 2014 roku wy-
dano na inwestycje. Odnotujmy, że 
wśród najważniejszych inwestycji 
wykonanych w ubiegłym roku zna-
lazły się:
- budowa stacji uzdatniania wody w 
Dziewokluczu;
- termomodernizacją 5 obiektów 
użyteczności publicznej Gminy Bu-
dzyń;
- dokończenie budowy i rozbudowy 
GOK w Budzyniu; 
- dalsza rekultywacja gminnego 
składowiska odpadów Budzyń Łu-

cjanowo; 
- budowa i przebudowa kolejnych 
dróg i ulic;
- budowę siłowni terenowej w Wy-
szynach. 
W podsumowaniu przedstawione-
go sprawozdania stwierdzono, że 
gospodarka finansowa zarówno po 
stronie dochodów jak i wydatków 
została zrealizowana zgodnie z za-
łożonym planem, przy czym jed-
nocześnie udało się pozyskać wiele 
środków unijnych na realizację 
gminnych przedsięwzięć. Następ-
nie omówiono informacje o stanie 
mienia komunalnego, która stanowi 
integralną część sprawozdanie. W 
2014 roku nastąpił dalszy wzrost 
mienia komunalnego o kwotę 6 
milionów 860 tysięcy 150 złotych 
92 grosze. Obecnie stan mienia ko-
munalnego na koniec 2014 roku 
stanowi wartość 109 milionów 640 
tysięcy 358 złotych i 20 groszy.
Przedłożono również informacje o 
spłacie i stanie kredytów, pożyczek 
oraz udzielonych poręczeń. Kwota 
zadłużenia na koniec 2014 roku sta-
nowi kwotę 4 miliony 238 tysięcy 
400 zł. 
Po przedstawieniu tych sprawozdań 
została przedstawiona opinia składu 
orzekającego 
Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Poznaniu z dnia 16 marca 2015 
w sprawie opinii o sprawozdaniu o 
wykonaniu budżetu Gminy Budzyń 
za 2014 rok. Skład orzekający RIO 
pozytywnie ocenił to sprawozdanie. 
W kolejnym punkcie przewodniczą-
cy komisji rewizyjnej przedstawił 

opinię komisji o wykonaniu budżetu 
Gminy za 2014. Opinię ta została 
wydana w oparciu o analizę spra-
wozdania z wykonania budżetu za 
2014 wraz z uchwałą składu orze-
kającego RIO o tym sprawozdaniu, 
informacji o stanie mienia komunal-
nego, sprawozdania finansowego na 
dzień 31 grudnia 2014 rok, sprawoz-
dania z planu finansowego instytucji 
kultury. Przewodniczący komisji 
stwierdził, że w wyniku zapoznania 
się z powyższymi dokumentami i 
rozpatrzeniu ich komisja nie wnosi 
żadnych uwag, w związku z czym 
komisja wydała opinię pozytywną o 
wykonaniu budżetu Gminy za 2014 
rok, w związku z czym komisja 
wnioskuje do Rady Gminy o udzie-
lenie Wójtowi Gminy Budzyń abso-
lutorium za 2014 rok. Ten wniosek 
komisji uzyskał także akceptację 
Regionalnej Izby Obrachunkowej. 
Po dyskusji nad przedstawionymi 
sprawozdaniami, uwzględniając 
wniosek komisji rewizyjnej, w na-
stępnym punkcie obrad sesji Rady 
Gminy została podjęta uchwała w 
sprawie zatwierdzenia sprawozda-
nia finansowego wraz ze sprawoz-
daniem z wykonania budżetu Gmi-
ny za 2014 rok. 
Po przyjęciu tych rozstrzygnięć 
przystąpiono do głosowania nad 
udzieleniem absolutorium Wójto-
wi Gminy za 2014. W głosowaniu 
jawnym, w którym udział wzięło 
14 radnych, jednogłośnie podjęto 
uchwałę Rady Gminy o udzieleniu 
absolutorium dla Wójta Gminy Bu-
dzyń za 2014 rok. 

3 maja odbyły się uroczystości związane ze Świętem Konstytucji 3-go 
Maja. W uroczystościach uczestniczyli m.in. przedstawiciele władz samo-
rządowych Gminy Budzyń oraz poczty sztandarowe i delegacje organiza-
cji społecznych i szkół. Obchody święta rozpoczęła Msza Św. w intencji 
Ojczyzny. Następnie wszyscy uczestnicy przeszli ulicami Budzynia pod 
Pomnik Pamięci Narodowej, gdzie złożono kwiaty. Obchody Święta Kon-
stytucji 3-go Maja uświetniła swym występem Budzyńska Orkiestra Dęta.

Święto Konstytucji 3 Maja



3

NASZA GMINA

INFORMATOR SAMORZĄDOWY

W gminie Budzyń przewagę uzyskał Komorowski

Wybory Prezydenta RP  
W dniu 10 maja 2015 r. odbyły 
się wybory Prezydenta Rzeczy-
pospolitej Polskiej. 
W Gminie Budzyń frekwencja 
wyniosła 41,73 %. Oddano w 
sumie 99,24 % głosów ważnych, 
z czego na poszczególnych kan-
dydatów głosy się rozłożyły na-
stępująco:
Braun Grzegorz - 0,44 %
Duda Andrzej - 23,38 %
Jarubas Adam - 1,61 %
Komorowski Bronisław - 48,19 
%
Korwin-Mik-
ke Janusz - 
2,96 %
Kowalski Ma-
rian - 0,80 %
Kukiz Paweł - 
15,92 %
Oórek Mag-
dalena - 4,43 
%
Palikot Janusz 
- 1,57 %

Tanajno Paweł - 0,15 %
Wilk Jacek - 0,55 %

*  *  *
24 maja 2015 r. odbyła się II tura 
wyborów Prezydenta Rzeczypo-
spolitej Polskiej. W Gminie Bu-
dzyń frekwencja wyniosła 51,01 
%. Oddano w sumie 98,21 % 
głosów ważnych, z czego na po-
szczególnych kandydatów głosy 
się rozłożyły następująco:
Duda Andrzej - 32,74 %
Komorowski Bronisław - 67,26 %.

 W dniu 2 maja 2015 r. odbyły 
się uroczystości z okazji 89-lecia 
powstania jednostki Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Podsto-
licach. 
Z tej okazji dokonano odsłonięcia 
tablicy upamiętniającej zasłużo-
nych strażaków działających w 
OSP Podstolice. W tej uroczysto-
ści udział wzięli Wójt Gminy Bu-
dzyń   Marcin Sokołowski, prze-

89-lecie jednostki OSP Podstolice

Odsłonięcie tablicy  

wodniczący Rady Gminy Budzyń  
Zenon Nowicki, prezes Oddziału 
Gminnego ZOSP RP Alfred Po-
lcyn, Komendant Gminny OSP   
Ludwik Soloch oraz wielu innych 
zaproszonych gości.
Tablica została ufundowana przez 
p. Michała Lazarka. Poświęcenia 
tablicy dokonał Proboszcz Parafii 
Podstolice ks. Adam Kucharski.

W czwartek, 28 maja, w Gmin-
nym Ośrodku Kultury w Budzy-
niu zorganizowano uroczystość 
z okazji 25 rocznicy powstania 
samorządu.  
Wzięło w nim udział wielu zapro-
szonych gości, wśród nich prze-
wodniczący Sejmiku Wojewódz-
twa Wielkopolskiego Krzysztof 
Paszyk, radny Sejmiku Wojewódz-
kiego Jerzy Kado, samorządowcy z 
sąsiednich miejscowości – z Gminy 
Chodzież Kamila Szejner, z Sza-
mocina Eugeniusz Kucner, z Mar-
gonina Janusz Piechocki. Uroczy-
stość zaszczycili także starostwa 
Powiatu Chodzieskiego Julian Her-
maszczuk, wicestarosta Mirosław 
Juraszek, przewodniczący Rady 
Powiatu Chodzieskiego Piotr Jan-
kowski. Gościem honorowym spo-
tkania był ks. prof. Jan Kanty Pytel. 
W czasie uroczystości wyróżniono 
wiele osób szczególnie zasłużo-
nych w rozwoju samorządności na 
terenie naszej gminy. Zaprezento-
wano także film dokumentujący 
dokonania samorządu Gminy Bu-
dzyń na przestrzeni minionych 25 
lat. 
W części artystycznej wystąpiło 
„Trzech Tenorów” – Mirosław Nie-
wiadomski, Bartosz Kuczyk, Kor-
dian Kacperski, którzy zaśpiewali 
najpiękniejsze arie operowe i ope-
retkowe, a także wiele przebojów 
muzyki popularnej. 
Prezentujemy fragmenty wystąpie-
nia wójta Gminy Budzyń Marcia 
Sokołowskiego wygłoszonego w 
czasie uroczystości z okazji 25 lecia 
samorządu:
27 maja 1990 roku odbyły się 
pierwsze całkowicie wolne so rad 

W GOK-u z udziałem „Trzech Tenorów”    

Uroczystości z okazji 
25-lecia samorządu  

gmin, a było to konsekwencją przy-
jęcia przez Sejm w dniu 8 marca 
1990 r. ustawy samorządowej. 25 
lat funkcjonowania samorządu 
skłania do refleksji i jest dobrą oka-
zją do spojrzenia na to, jak w tym 
czasie zmieniał się samorząd, jego 
zakres kompetencji i rola w życiu 
Polski. 
Reforma samorządowa uchodzi za 
jedną z najbardziej udanych prze-
mian minionego ćwierćwiecza. 
Dzisiaj zadajemy sobie pytanie, czy 
dobrze wykorzystaliśmy ten czas. 
Z woli mieszkańców pełnię funkcję 
Wójta naszej Gminy od początku i 
mogą z całym przekonaniem stwier-
dzić, że w Gminie Budzyń ten czas 
i możliwości stworzone ta reformą 
staraliśmy się maksymalnie wyko-
rzystać. 
Nakład 25 letniej pracy wykonanej 
w naszej Gminie niech zobrazują 
poniższe liczby:
- zbudowane zostało 150 km sieci 
wodociągowej, 
- wykonano 120 km sieci sanitarnej, 
- wybudowano dwie nowe oczysz-
czalnie ścieków, 
- oddano do użytku dwie nowe hy-
drofornie, a jedna została general-
nie zmodernizowana. 
Dzisiaj wszyscy mieszkańcy mają 
w swoich wodach czystą wodę, a 
blisko 90 procent gospodarstw do-
mowych ma możliwość odprowa-
dzania ścieków komunalnych do 
kanalizacji zbiorczej. 
W ramach gazyfikacji Gminy zbu-
dowano 5 kilometrów wysokiego 
ciśnienia, stację redukcji gazu oraz 
42 kilometrów sieci gazowej śred-
niego ciśnienia. 

ciąg dalszy na str. 4
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Z okazji 70-lecia zespołu folklorystycznego    

„Tolija” w Szmotułach
ciąg dalszy ze str. 3

Na terenie naszej Gminy znajduje 
się prawie tysiąc odbiorców gazu. 
W pierwszych latach przemian sa-
morządowych ważną sprawą była 
telefonizacja wsi, działały społecz-
ne komitety budowy telefonizacji 
i było ogromne zaangażowanie 
wszystkich mieszkańców w realiza-
cję tego zadania. 
Bardzo ważnymi inwestycjami 
były i są nadal inwestycje drogo-
we. Zbudowaliśmy 55 kilometrów 
nowych dróg gminnych, 30 kilo-
metrów chodników, utwardziliśmy 
także drogi gminne na długości 
prawie 100 kilometrów. Po refor-
mie powiatowej Powiat na terenie 
naszej gminy zmodernizował około 
57 kilometrów dróg powiatowych 
oraz wybudował 11 kilometrów no-
wych chodników wraz ze ścieżkami 
rowerowymi. 
W ubiegłym roku dotarł do naszej 
Gminy szerokopasmowy Internet i 
dzisiaj pierwsi abonenci korzystają 
z nowoczesnych technologii cyfro-
wych. 
Niezmiernie ważnym zadaniem, 
które w tym okresie udało się roz-
wiązać, to dostarczenie energii 
elektrycznej odpowiedniej mocy 
do naszych firm. Wbudowane 
zostały dodatkowe linie kablowe 
i napowietrzne do Budzynia. A 
sprawą wielkiej wagi było wybu-
dowanie GPZ (Głównego Punktu 
Zasilania) Budzyń, który zapew-
nia dostawę energii elektrycznej 
na wiele lat do przodu. 
W tym roku do spółki z gminami 
z trzech powiatów zakończyliśmy 
budowę Zakładu Zagospodaro-
wania Odpadów Komunalnych 
Kopaszyn – Nowe, co rozwiąże 
problem gospodarski śmieciowej 
w naszej gminie. 
Bardzo ważną kwestią w ży-
ciu Gminy są sprawy z zakresu 
oświaty, kultury, sportu. W tej 
dziedzinie mamy także wiele 
sukcesów. Wybudowane zostało 

gimnazjum wraz z salą gimna-
styczną, przeprowadzona została 
termomodernizacja szkół, przed-
szkoli,  domu kultury, ośrodków 
zdrowia. Wybudowane zostały 
dwa boiska wielofunkcyjne przy 
szkołach i kompleks Orlik. Wy-
budowano sześć boisk wiejskich, 
dwie siłownie zewnętrzne oraz 
urządzono dwadzieścia nowych 
placów zabaw, a także skate 
park. W tym okresie wybudowa-
no także trzy świetlice wiejskie, a 
sześć gruntownie zmodernizowa-
no.  Wybudowaliśmy stanicę te-
rapeutyczną w Kamienicy, gdzie 
bezpłatnie z wypoczynku letniego 
korzystają dzieci z naszej gminy. 
Zmodernizowany został Gminny 
Ośrodek Kultury w Budzyniu, 
a także Wiejski Dom Kultury w 
Wyszynach. Remontowano i wy-
budowano remizy dla Straży Po-
żarnej. Zakupiono dla naszych 
strażaków dziewięć samochodów 
gaśniczo – pożarniczych. 
W naszej gminie uchwalaliśmy 
nowe plany przestrzennego zago-
spodarowania i dzisiaj możemy 
poszczycić się naszymi zakłada-
mi pracy, które są motorem roz-
woju Gminy i źródłem dochodu 
oraz miejscami pracy dla miesz-
kańców nie tylko naszej Gminy. 
Firmy nasze ciągle się rozbudo-
wują i wszystkim właścicielom 
– przedsiębiorcom składam za to 
słowa uznania i podziękowania.   
Rolnicy po przystąpieniu do Unii 
Europejskiej zyskali nowe możli-
wości dalszego rozwoju swoich 
gospodarstw. Rolnicy inwestują 
w zakup ziemi, w nowe budynki 
inwentarskie, powstają fermy 
drobiu, trzody chlewnej i bydła 
mlecznego. 
Dzisiaj oblicze naszej Gminy jest 
zupełnie inne jak 25 lat temu. 
Wspólnie zbudowaliśmy Gminę 
samorządną, nowoczesną i stale 
rozwijającą się, z której wszyscy 
możemy być dumni. 

W sobotę 9 maja 2015 roku dele-
gacja Zespołu Folklorystycznego 
„Tolija” działającego przy GOK 
w Budzyniu była gościem Koncer-
tu Jubileuszowego z okazji 70-le-
cia działalności Zespołu Folklory-
stycznego „Szamotuły”. 
Współzałożycielem, wieloletnim 
kierownikiem zespołu i jego cho-
reografem przez ponad 60 lat była 
Janina Foltyn, znana folklorystka, 
lokalna działaczka, szczególnie za-
służona dla kultury i sztuki ludowej.
Uroczystość miała miejsce w Go-
spodarstwie Krystyny i Henryka 
Święcickich w Baborówku.
Zanim zostały otwarte drzwi sto-
doły, w której odbywał się koncert 
galowy, zaproszeni goście mogli 
oglądać scenki, pokazy i warsztaty z 
życia danej wsi.
Na uroczystościach zjawili się daw-
ni członkowie zespołu, ich sympa-
tycy oraz członkowie innych zespo-
łów folklorystycznych. Obecni byli 
przedstawiciele miejscowych oraz 
gminnych władz. Rangę jubileuszu 
podkreśliła obecność europosłanki 

Krystyny Łybackiej i posła na Sejm 
RP Stanisława Kalemby, byłego mi-
nistra rolnictwa
W pierwszej części koncertu zespół 
zaprezentował widowisko „Wese-
le Szamotulskie”. Jest to typowy 
obrzęd wesela po szamotulsku au-
torstwa Władysława Frąckowiaka 
w reżyserii Macieja Sierpińskiego, 
kierownika zespołu.
Druga część koncertu rozpoczęła się 
dostojnym polonezem. W tej części 
zespół zaprezentował również kuja-
wiaka i oberka, a także folklor ziemi 
kurpiowskiej i rzeszowskiej. Naj-
młodsi tancerze pokazali nam daw-
ny folklor podwórkowy, jak również 
tańce i przyśpiewki z Górnego Ślą-
ska i Zachodniej Wielkopolski.
Jesteśmy dum i, że mogliśmy uczest-
niczyć w tak przepięknej uroczysto-
ści, poznać wielu wspaniałych spe-
cjalistów polskiego folkloru, a także 
nawiązać znajomość z naszymi ró-
wieśnikami z zespołu „Szamotuły”. 
To był wspaniały wieczór, który na 
długo pozostanie w naszej pamięci. 

Zespół Folklorystyczny „Tolija”
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„Spór o zamek” 
13 maja Biblioteka Publiczna w 
Budzyniu zaprosiła młodzież gim-
nazjalną na spotkanie z aktorem 
krakowskim Andrzejem Jurczyń-
skim, znanym z telewizyjnego wi-
dowiska kabaretowego pt. „Spo-
tkanie z balladą”. 
W swoim dorobku zawodowym ak-
tor ma wiele ról teatralnych o róż-
norodnym repertuarze, m.in. rolę ty-
tułową  w dramacie „Edyp królem” 
Sofoklesa. Artysta występuje nie 
tylko w Polsce, ale również dla Po-
lonii zgromadzonej poza granicami 
naszego kraju.
Aktor przedstawił monodram za-
tytułowany „Spór o zamek czyli 
Ostatni Zajazd na Litwie” według 
„Pana Tadeusza” Adama Mickie-
wicza. Monodram to niewątpliwie 
bardzo trudny utwór dramatyczny, 
który wymaga od aktora szczegól-
nych kompetencji, dlatego w sztu-
kach tego rodzaju zobaczyć można z 
reguły tylko wybitnych oraz bardzo 
doświadczonych artystów.
Aktor zainteresował widownię nie 
tylko przedstawianą treścią epopei 
narodowej, ale także wyrażanym 
gestem, ruchem i mimiką. Zdawało 
się, że przejął na swoje barki pracę 
całego zespołu aktorskiego. Dys-
kretnie oświetlona sylwetka, stylo-
wa sceneria, stosowny do epoki strój 
i odpowiednio dobrana muzyka do-
pełniały całości występu.
Młodzież wykazywała duże skupie-
nie w partiach dramatycznych oraz 

żywą reakcję w scenach komedio-
wych. Chętnie współpracowała z 
bohaterem, wchodzącym w różne 
role, symulującym rozpacz, złość, 
czy euforię. Modulacja głosem wy-
budzała nawet najbardziej zaspane 
osoby, a zdecydowane, dobitne 
kwestie poruszały nasze emocje.
Andrzej Jurczyński oczarował wi-
dzów swoim kunsztem artystycz-
nym. Zaimponował nie tylko pa-
mięciowym opanowaniem bardzo 
długiego tekstu, ale przede wszyst-
kim umiejętnościami aktorskimi. 
Przedstawienie zostało nagrodzone 
gromkimi brawami. Dla części od-
biorców było ono z pewnością po-
wtórką z treści najważniejszego 
dzieła literatury polskiej a pozostali 
zapewne z przyjemnością przeczy-
tają epos, rozkoszując się pięknem 
języka ojczystego. 

Biblioteka Publiczna w Budzyniu 

Spotkanie z Janem Hyjkiem 
Kolejnym gościem Biblioteki 
Publicznej w Budzyniu był Jan 
Hyjek - pisarz, autor powieści i 
sztuk teatralnych dla młodzie-
ży. Z wykształcenia pedagog. 
Człowiek wszechstronnie uta-
lentowany. 
Posiada wiele pasji i zaintere-
sowań. Uczył muzyki i tańca 
towarzyskiego. Prowadził wy-
kłady o tematyce prorodzinnej. 
Od czasów studenckich związa-
ny z poznańskim środowiskiem 
literackim i artystycznym. Pisze 
teksty piosenek i komponuje 
muzykę. Poza tym rzeźbi i foto-

grafuje. Prowadził grupy teatral-
ne, w których wystawiał własne 
sztuki, udzielał się w kabarecie. 
Uprawiał lotniarstwo, latał na 
szybowcach i samolotach spor-
towych. W dużym stopniu wła-
snymi rękami zbudował dom, w 
którym mieszka z żoną i czwor-
giem dzieci.
W spotkaniu z tą ciekawą i cha-
ryzmatyczną osobowością wzię-
ła udział młodzież gimnazjalna. 
Motywem przewodnim była od-
powiedź na pytanie „Jak stać się 
prawdziwym człowiekiem?”. Jan 
Hyjek opowiadał m.in. o swoim 
dzieciństwie, dorastaniu, drodze 
człowieka do realizacji pragnień 
i marzeń, omijaniu pułapek (al-
koholu, narkotyków, uzależ-
nienia od Internetu, hazardu, 
niezadowolenia przez egoizm, 

wygodnictwa i fałszywych idei), 
które przeczą szczęściu i samore-
alizacji.
Jan Hyjek grał na ustniku, tubie 
z ustnikiem, trąbce i gitarze. Z 
dumą pokazywał swoje rzeźby, 
grafiki i fotografie. Jako były pilot 
samolotowy, lotniach i pilot szy-
bowcowy demonstrował spado-
chron, skafander pilota odrzutow-
ca i inne akcesoria lotnicze.
Młodzież z wielkim zaciekawie-
niem słuchała opowieści o pasjach 
i twórczości zaproszonego gościa, 
który zachęcał do samorozwoju, 
do stawiania sobie celów i po-
dejmowania różnych działań. To 
spotkanie nie tylko zainteresowa-
ło młodzież, lecz również przypo-
mniało, że warto mieć marzenia i 
należy je spełniać, a wytrwałość 
jest kluczem do sukcesu.

Biblioteka już nie po raz pierwszy 
zaskakuje nas nowymi pomysła-
mi. Miejsce to jest kolorowym 
centrum pomysłów, gier oraz 
zabaw związanych z książkami, 
zwracając przy tym uwagę szcze-
gólnie najmłodszych czytelników. 
2 czerwca z inicjatywy Marii Ganc-
lerz, dyrektor Biblioteki w Budzy-
niu, zawitał do naszej miejscowości 
„Książkobus” Poznańskiego Wy-
dawnictwa „Media Rodzina”. Jest 
to doskonały i nowoczesny pomysł 
który zachęca do sięgania po książkę 
i odwiedzania biblioteki. 
„Książkobus” pierwszy przystanek 
miał w Wyszynach. Tu na spotkanie 
przyszło sześć grup dzieci ze szkoły 
podstawowej zklas I - IV. Młodych 
odkrywców przywitał Piotr Witoń – 
aktor i animator kultury. Głównym 

motywem spotkań była  niesamo-
wita historia „Piotrusia Pana”. W 
trakcie zajęć dzieci odpowiadały 
na bajkowe pytania, brały udział w 
konkursach. 
W Budzyniu na kolejne spotkania 
przybyło również 6 grup dzieci i 
młodzieży. Piotr Witoń przekazał na 
ręce pani Dyrektor  pięknie wydaną  
książkę „Piotruś Pan”. Było to sym-
boliczne przekazanie 500 książek, 
które Wydawnictwo „Media Rodzi-
na” przekazało bibliotece w prezen-
cie, za organizację spotkania
Po za tym można bajkowe pozycje 
poznańskiego wydawnictwa moż-
na było zakupić na stoisku przed 
„Ksiązkobusem”.

Honorata Struzik
instruktor WDK Wyszyny

Wspaniała inicjatywa Biblioteki Publicznej w Budzyniu

Przyjechał „Książkobus”!  
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Pasowanie na czytelnika
6 maja 2015 w sali widowisko-
wej GOK w Budzyniu odbyła 
się uroczystość pasowania na 
czytelnika uczniów klas pierw-
szych. W tym roku szkolnym 
pasowania dokonała pani dy-
rektor Biblioteki Publicznej w 
Budzyniu Maria Ganclerz, po-
nieważ obie biblioteki,  szkolna 
i publiczna, ściśle ze sobą współ-
pracują. 
Uroczystość rozpoczęła się in-
scenizacją, którą przygotowali 
uczniowie klasy IV b  pod kie-
runkiem pani Krystyny Kempka 

i pani Grażyny Dudziak, w któ-
rej wystąpiły postacie z bajek, 
następnie pierwszaki musiały 
odgadnąć zagadki i udowodnić, 
że znają bajki dla dzieci. Potem 
nastąpiło uroczyste ślubowanie 
i pasowanie na czytelnika. W 
czasie uroczystości wystąpiła też  
grupa taneczna „Impresja”, któ-
ra zatańczyła dla nas dwa tańce. 
Na koniec czytelnicy otrzymali 
pamiątkowe dyplomy, a także za-
proszenie do korzystania ze zbio-
rów biblioteki szkolnej Biblioteki 
Publicznej. 

Wygrana Martyny 

Nagroda za selfie
A to niespodzianka! Nie tak daw-
no udało nam się pozyskać w kon-
kursie dla Biblioteki Publicznej w 
Budzyniu nowoczesne tablety, a tu 
dzięki nim kolejna wygrana! 
W ramach „Tygodnia z Internetem” 
w Budzyniu odbyło się spotkanie pt. 
„Selfuj się kto może”, pisaliśmy już 

o nim wcześniej. Uczestniczka tego 
szkolenia, Martyna Grela, zgłosiła 
swoje selfie z tego spotkania do kon-
kursu „Kreatywne selfowanie”. 
Powołana przez FRSI komisja kon-
kursowa, składająca się z przed-
stawicieli partnerów kampanii 
„Tydzień z Internetem 2015”, posta-

nowiła nagrodzić 
jej pracę smartfo-
nem. 
I jak tu  nie brać 
udziału w projek-
tac? Martynie ży-
czymy udanych 
selfie nowym te-
lefonem.  

Honorata 
Struzik

instruktor WDK 
Wyszyny

Powiatowe uroczystości w GOK w Budzyniu  

Dzień Bibliotekarza
„Biblioteka jest niczym ogród, 
który można włożyć do kie-
szeni” mówi jedno z przysłów. 
8 maja jest Ogólnopolskim 
Dniem Bibliotekarza i Bi-
bliotek. Inicjatywa ta została 
zapoczątkowana przez Sto-
warzyszenie Bibliotekarzy 
Polskich. 
Wydarzenie skierowane pier-
wotnie tylko do bibliotekarzy 
stało się świętem rozpoczyna-
jącym Tydzień Bibliotek, pod-
czas którego zarówno książnice 
publiczne jak i uniwersyteckie 
organizują wiele konferencji, 
warsztatów i spotkań dla czytel-
ników, a także spotykają się to-
warzysko w zawodowym gronie 
przyjaciół. 
W powiecie chodzieskim stało 
się tradycją, że każdego roku 
organizatorem tego święta jest 
inna biblioteka. W tym roku za-
szczyt ten przepadł Bibliotece 
Publicznej w Budzyniu. W uro-
czystym spotkaniu wzięli udział 
zaproszeni goście m.in. Starosta 
Julian Hermaszczuk, Wójt Gmi-
ny Budzyń  - Marcin Sokołow-
ski oraz instruktorka z Woje-
wódzkiej Biblioteki Publicznej 
w Poznaniu -  Domicylla Siersz-
chuła-Filipowska.
W sali widowiskowej odbyła 
się główna część uroczystości. 
Bibliotekarze Powiatu Cho-
dzieskiego otrzymali mnóstwo 
życzeń i gratulacji, zarówno od 
przedstawicieli władz samorzą-
dowych, jak i wiernych czytel-
ników i przyjaciół bibliotek. 

Wśród składanych gratulacji 
przewijały się słowa pełne na-
dziei i wiary, w to, ze bibliote-
ki będą rosły w siłę, rozwijały 
swoje skrzydła, a grono stałych 
i zakochanych w książkach czy-
telników wzrośnie, pomimo roz-
woju technologii. 
Część artystyczną spotkania 
rozpoczął efektowny pokaz 
świateł. Iluminacja miała za-
prezentować nowoczesne moż-
liwości sceny GOK.  Następnie 
dzieci z zespołu „Impresja” 
zatańczyły dwa układy tanecz-
ne, a soliści ze Studia Piosenki 
GOK w składzie: Wiktoria Bo-
gnacka, Zosia Geisler i Jakub 
Herfort zaprezentowali wokalny 
recital z życzeniami dla biblio-
tekarzy. Niebanalną ciekawost-
ką była również prezentacja 
strojów ludowych przez dzieci z 
zespołu „Tolija”. Młodzi tance-
rze zaprezentowali dwie wersje 
regionalne: krakowską oraz dą-
brówki wielkopolskiej.
Taki dzień jak 8 maja jest dla 
Bibliotekarzy jedną z niewie-
lu okazji by spotkać się w nie-
codziennej atmosferze święta, 
pośród przyjaciół. Tego dnia na 
pierwszym planie jest Bibliote-
karz, na co dzień dający pierw-
szeństwo książce. Raz w roku 
najważniejszy pozostaje Czło-
wiek, który szlifuje czytelniczy 
diament, wraz z każdą wypoży-
czoną książką.

Honorata Struzik 
instruktor GOK
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14 maja 2015 roku  w Gimnazjum 
im. Powstańców Wielkopolskich 
w Budzyniu odbył się w  XIX finał 
Konkursu Wiedzy o Wielkopol-
sce. Eliminacje wojewódzkie prze-
prowadzano w trzech placówkach 
na terenie całej Wielkopolski. 
Do Budzynia przyjechało 93 uczest-
ników  wraz z opiekunami zmagań 
konkursowych  z  północnej Wiel-
kopolski. Zawody  mają długą trady-
cję, a ich celem jest przede wszyst-
kim upowszechnianie dziedzictwa 
kulturowego i  historii naszego re-
gionu. Jako organizatorzy dołożyli-
śmy  wszelkich starań, aby stworzyć 
życzliwą atmosferę i godnie powitać  
gości. Słowa podziękowania za oka-
zaną pomoc i wsparcie kierujemy 
do Wójta Gminy Budzyń Marcina 
Sokołowskiego, firm  „Izolbet” i 
„Kabat” oraz rodziców naszych 
gimnazjalistów. Uroczystość roz-
poczęcia konkursu uświetnili swą 
obecnością znakomici goście: sta-
rosta Chodzieski  Julian Hermasz-
czuk i Sekretarz Gminy Budzyń 
Bogusław Gniła. Wyrazem uzna-
nia  za posiadaną wiedzę i odwagę 
przystąpienia do konkursu  były 

Wojewódzki finał XIX Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce

Spotkali się w Budzyniu 
słowa dyrektor gimnazjum Kingi 
Buszkiewicz  oraz starosty Juliana 
Hermaszczuka. Niezapomnianych 
wrażeń dostarczył monolog  mi-
łośnika gwary poznańskiej miesz-
kańca  Sokołowa Budzyńskiego 
Mieczysława Góry. 
Reprezentację  Gimnazjum im. 
Powstańców Wielkopolskich  sta-
nowili  uczniowie klas pierwszych 
i trzecich, którzy w składzie cztero-
osobowym zwyciężyli w etapie  po-
wiatowym i rejonowym.  Są to Wik-
toria Zielińska kl.Ic, Joanna Bocholc 
kl.Ia, Kinga Romanowska kl.IIId 
oraz Krystian Ślesiński kl.IIIa.   
Przygotowania do eliminacji kon-
kursowych  z grupą budzyńskich 
gimnazjalistów prowadziła Elżbieta 
Kurkowiak-Pauszek.                                         
Konkurs został przeprowadzony 
w formie testu, zwycięzcami będą  
uczestnicy, którzy uzyskają naj-
większą liczbę punktów w swojej 
grupie wiekowej - nie mniej niż 90 
% wymaganej liczby punktów. In-
formacje o wynikach są dostępne  
w Stowarzyszeniu Gmin i Powia-
tów Wielkopolski od dnia 21 maja 
2015 r.   

Etap powiatowy Turnieju Bezpieczeństwa

Sukces uczniów z Budzynia

Wiktoria Zielińska, Wojciech 
Kaczmarek i Patryk Tomczyk 
zdobyli II miejsce na etapie 
powiatowym Ogólnopolskiego 
Turnieju Bezpieczeństwa w Ru-
chu Drogowym. 
Jego nadrzędnym celem jest pod-
noszenie kultury społeczeństwa i 
działanie na rzecz poprawy stanu 

bezpieczeństwa ruchu drogowe-
go, w tym bezpieczeństwa dzie-
ci i młodzieży szkolnej poprzez 
edukację. Uczniowie wykazali się 
wiedzą na temat ruchu drogowe-
go, umiejętnością jazdy na rowe-
rze po specjalnie przygotowanym 
torze oraz udzielali pierwszej po-
mocy poszkodowanemu.

Młodzież z Budzynia na wymianie w Ahlerstedt 

Zabawa i nauka w jednym 
W dniach od 4 do 14 maja grupa 
budzyńskich gimnazjalistów (11 
osób) wraz z opiekunami Mał-
gorzatą Polak i Karoliną Biszof 
brała udział w corocznej wymia-
nie młodzieży między Gimnazjum 
im. Powstańców Wielkopolskich 
w Budzyniu a szkołą Schule am 
Auetal w Ahlerstedt.
Uczniowie mieszkali u swoich nie-
mieckich przyjaciół, usprawniali 
znajomość języka niemieckiego, 
poznawali mentalność, kuchnię, 

kulturę, tradycje i zwyczaje naszych 
zachodnich sąsiadów. W trakcie wi-
zyty zwiedzaliśmy tunel pod Łabą, 
port w Hamburgu, das Alte Land 
oraz płynęliśmy barką. Braliśmy 
udział w lekcji w MINT-Zentrum, 
podczas której uczniowie projek-
towali i wykonywali przy pomocy 
techniki komputerowej model małe-
go samolotu. Wspólnie spędziliśmy 
również czas na 3-dniowej wyciecz-
ce w miejscowości Scharbeutz nad 
Morzem Bałtyckim. 

14 maja br. odbyła się wyprawa 
do lasu grupy badawczej ze szkol-
nego koła LOP wraz opiekunem 
Elżbietą Kalkowską w ramach 
szkolnego projektu „Szlak budek 
lęgowych”.  
Zajęcia odbyły się na 3,5 kilometro-
wej trasie, na której w lesie budzyń-
skim rozwieszonych jest 41 budek 
lęgowych.  Celem było sprawdze-
nie zasiedlonych budek przez ptaki. 

Zajęcia prowadził  ornitolog Jerzy 
Dąbrowski, który zaobrączkował  
zarówno dorosłe jak i pisklęta. Oka-
zało się, że na 41 budek 38 było 
zajętych, w tym 22 modraszki, 10 
bogatek, 1 sosnówka, 1 kowalik i 4 
sikory nieoznaczone. Dorosłe osob-
niki oprócz obrączkowania  były 
ważone, miały mierzoną długość 
skrzydła, określany wiek i płeć. Pi-
sklęta długość skrzydła oraz wiek. 

Szlak budek lęgowych

Pierwsze obrączkowanie
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W nagrodę dwa tygodnie warsztatów 

Agnieszka laureatem 

Obchody uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Droga do demokracji 
Gimnazjum Publiczne w Budzyniu

Wycieczka zawodoznawcza

W środę, 6 maja uczniowie wraz 
z opiekunami - Kamilą Kuczyń-
ską i Żanetą Puweł, udziałem w 
wycieczce zawodoznawczej do 
firmy KABAT zainaugurowali 
projekt edukacyjny „Lokalny ry-
nek pracy moim rynkiem pracy”.
Projekt edukacyjny  z zakresu do-
radztwa zawodowego w naszym  
gimnazjum to innowacyjne spoj-
rzenie na kreowanie przyszłości 
zawodowej młodych ludzi poprzez  
włączanie w tę ideę lokalnego  ryn-
ku pracy. Uczniowie w ramach 
spotkań z przedstawicielami róż-
nych profesji oraz wycieczek za-
wodoznawczych zapoznawać będą 
specyfikę lokalnego rynku pracy i 
skonfrontują swoje wyobrażenie o 
pracy w danym zawodzie.
Pomysłodawcą i opiekunem pro-
jektu jest szkolny doradca zawodo-
wy. Dzięki uprzejmości właścicieli 
Andrzeja i Tadeusza Kabat, a także 

pełnomocnika firmy  Macieja Nie-
spodzińskiego mięliśmy okazję 
odwiedzić firmę „Kabat” i „po-
dejrzeć” kilka działów tej firmy, 
zapoznać się z jej historią oraz mi-
sją. Wizja rzetelnej i profesjonalnej 
firmy zapewniającej kompleksową 
obsługę wszelkich potrzeb w za-
kresie wyrobów gumowych jest 
realizowana przez pracowników w 
praktycznym działaniu. Uczniowie 
z chęcią słuchali jak z perspekty-
wy czasu rozwijała się firma, kto 
może znaleźć zatrudnienie w tym 
zakładzie oraz jakie są dalsze plany 
rozwoju przedsiębiorstwa. Cieszy-
my się, że nasi uczniowie z zainte-
resowaniem  uczestniczyli w tym 
spotkaniu oraz że mogli skonfron-
tować swoje wyobrażenie o pracy 
w tej firmie  i poznać specyfikę 
branży gumowej.

Szkolny doradca zawodowy

Pierwsza konstytucja Europy 
i druga na świecie, była wyra-
zem ratowania Rzeczypospolitej 
Obojga Narodów przed ostatecz-
nym jej upadkiem, który jednak 
dokonał się w 1795 roku. 
Konstytucja wprowadzała zgod-
nie z ideami oświecenia monte-
skiuszowski trójpodział władzy. 
Władza ustawodawcza należała 
do dwuizbowego sejmu, który był 
wybierany na dwuletnią kadencję, 
wzmocniono władzę wykonaw-
czą – Straż Praw z królem jako 
przewodniczącym. Odpowiedni 
minister miał składać podpis przy 
dokumentach królewskich – kontr-
asygnata. Sądy były niezależne od 
jakiejkolwiek władzy, zniesiono 
liberum veto, decyzje miały być 
podejmowane większością gło-
sów, zlikwidowano wolną elekcję i 
wprowadzono tron dziedziczny.
Konstytucja zmieniła ustrój naszego 
państwa, które stało się monarchią 
konstytucyjną, mieszczanie uzyska-
li prawa a chłopi zostali wzięci pod 
opiekę prawa. Ta ustawa zasadnicza 
odegrała dużą rolę w kształtowaniu 
się nowoczesnego narodu i społe-
czeństwa, stała się symbolem dążeń 
niepodległościowych i czynnikiem 
przemian w kierunku swobód oby-
watelskich,  była symbolem wiel-
kości i nowoczesności polskiego 
narodu. Niestety przez zdrady opo-
zycjonistów i knowania z Rosją ni-
gdy nie weszła  w życie…

W Gimnazjum im. Powstańców 
Wielkopolskich w Budzyniu 30 
kwietnia odbył się uroczysty apel 
szkolny p.t. „Naród z królem, król 
z narodem”, przygotowany przez 
panie: Hannę Danielewicz, Elżbie-
tę Kurkowiak-Pauszek i Krystynę 
Świniarską. Uczniowie ubrani w 
barokowe stroje przedstawili treść 
wybitnego dzieła – Konstytucji 3 
Maja 1791 r. oraz los upadającej 
ojczyzny. W XVIII-wiecznej prze-
strzeni dziejowej Polacy podejmo-
wali wiele prób ratowania upada-
jącej ojczyzny, lecz wewnętrzne i 
sąsiadów knowania doprowadzą do 
jej tragedii, co wiele przelanej krwi 
będzie kosztowało kolejne pokole-
nia.
W Budzyniu uroczystości upamięt-
niające Święto Konstytucji 3 Maja 
rozpoczęły się przemarszem w asy-
ście orkiestry dętej, pocztów sztan-
darowych, władz samorządowych, 
przedstawicieli organizacji , przed-
szkolaków i młodzieży szkolnej. 
W Kościele odbyła się Msza Św. 
ku czci naszej ojczyzny i dawnym 
prawodawcom, a po niej złożenie 
wiązanek kwiatów pod Pomnikiem 
Pamięci Narodowej.
Słowa Stanisława Staszica „Być 
narodowi użytecznym…” wów-
czas i dziś są wyrazem najwyższej 
odpowiedzialności za państwo, w 
którym żyjemy…

H. D.

Uczniowie SP zdeklasowali konkurentów

Konkurs „Czas na rebus”
Organizatorem konkursu był Wielko-
polski Instytut Rozwoju Przedsiębior-
czości i Edukacji wraz z Fundacją Roz-
woju Nauki i Przedsiębiorczości, które 
realizują w województwie wielkopol-
skim Projekt „Ośrodek Wspierania 
Ekonomii Społecznej dla Subregionu 
Pilskiego”. 
Warunkiem uczestnictwa było przygo-
towanie plakatu zawierającego rebus na 
temat ekonomii społecznej na terenie po-
wiatu chodzieskiego. 21 uczniów z klas 
IV-VI naszej szkoły podjęło się wykona-
nia tego dość niełatwego zadania, a suk-
ces osiągnęło aż 13 z nich.
Pierwsze miejsce zajęła Zuzanna Strzał-

kowska (w nagrodę otrzymała laptopa), 
drugie miejsce zajął Marcel Jankowski 
(tablet), trzecie miejsce Zuzanna Świer-
kowska (smartfon). Uczniowie, którzy 
zajęli miejsca od czwartego do dziesiątego 
(Karol Nowacki, Adrian Bartol, Kacper 
Barczak, Angelika Remiszewska oraz Ju-
lia Kalkowska) otrzymali dysk przenośny. 
Wyróżnieni uczniowie (Dawid Niedbal-
ski, Zuzanna Simińska, Kacper Kulpiński, 
Martyna Majewska, Liwia Księżniakie-
wicz) otrzymali pendrive. 
Opiekunem konkursu była pani Justyna 
Barczak. Nagrody zostały wręczone 16 
maja br. na festynie Ekonomii Społecznej 
w Zbyszewicach.

Agnieszka Nowak, uczennica klasy VI Szkoły Podstawo-
wej im. Tadeusza Kotarbińskiego w Budzyniu została lau-
reatką Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego ,,Zapo-
biegajmy pożarom” w kategorii klas IV - VI. 
Jej praca pod tytułem ,,Usuwanie gniazda szerszeni przez straż 
pożarną” dotarła do etapu finałowego. Organizatorem konkur-
su był Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospo-
litej Polskiej w Warszawie. 
Nagrodą dla Agnieszki jest udział w dwutygodniowych warsz-
tatach plastycznych w Supraślu (województwo podlaskie), 
gdzie będzie miała możliwość rozwinięcia swoich uzdolnień 
artystycznych. Należałoby wspomnieć, że uczennica wyko-
rzystuje każdą okazję sprawdzania swoich umiejętności pla-
stycznych i wiele razy osiągała sukcesy na tym polu. 
 Opiekunem konkursu była pani Justyna Barczak, nauczyciel 
przedmiotów artystycznych. 
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Uczniowie SP w Budzyniu solidarni z potrzebującymi

Pomoc dla Nepalu i dla Zosi 
Sukces uczniów Szkoły Podstawowej z Budzynia  

Konkurs „Losy żołnierza...” 
W poniedziałek 4 maja br. 
przedstawiciele Samorządu 
Uczniowskiego zawitali do wszyst-
kich klas z puszką, do której 
zbierano pieniądze. Udało się 
zgromadzić 1087,88 zł! Cała kwo-
ta została podzielona na pół i po 
543,94 zł przekazano na dwa cele.
Pierwszym z nich byli poszko-
dowani w trzęsieniu ziemi w 
Nepalu. Caritas Polska apeluje o 
wsparcie finansowe i organizuje 
pomoc humanitarną. Na miejscu 
są już wolontariusze, z całego 
świata napływa pomoc w postaci 
darów, wody pitnej, leków i in-
nych potrzebnych rzeczy. 
Jednak pomagamy nie tylko w 
odległych zakątkach świata, ale i 
tu, w Polsce. Tym razem ucznio-
wie postanowili drugą część ze-

branej kwoty przekazać 7-letniej 
Zosi Machecie z Gogolina, której 
ciężki los poruszył wielu. Dziew-
czynka od urodzenia choruje na 
najcięższą postać wrodzonego 
pęcherzowego oddzielania się na-
skórka. Dlatego jej codzienność 
to ogromny ból całego ciała, które 
jest jedną wielką raną. Aby ulżyć 
jej w cierpieniu konieczne jest 
leczenie w USA, które kosztuje 
6 mln zł. Rodzicom jeszcze nie 
udało się uzbierać tej kwoty, dla-
tego szukają pomocy, gdzie tylko 
mogą. Zuzia stała się nawet boha-
terką kilku telewizyjnych repor-
taży. Nie sposób pozostać obo-
jętnym wobec takiego cierpienia, 
dlatego uczniowie budzyńskiej 
podstawówki dołożyli już swoją 
cegiełkę.

16 kwietnia w Poznaniu 
odbył się finał wojewódzki 
Ogólnopolskiego Konkursu 
Historycznego im. majora 
Marka Gajewskiego „Losy 
żołnierza i dzieje oręża pol-
skiego w latach 972-1514. Od 
Cedyni do Orszy”. 
W bieżącym roku szkolnym 
odbywa się już XX edycja 
tegoż konkursu, którego orga-
nizatorem jest Mazowiecki Kurator 
Oświaty, a patronat sprawują Mini-
sterstwo Obrony Narodowej i Mini-
sterstwo Edukacji Narodowej. 
W tegorocznym finale wojewódz-
kim w kategorii szkół podstawo-
wych uczestniczyło trzech uczniów 
Szkoły Podstawowej w Budzyniu, 
którzy wcześniej zajęli czołowe 
miejsca na etapie rejonowym. 
Wspaniały sukces osiągnął Dominik 
Romanowski, który zajął I miejsce 
z bardzo dobrym wynikiem 92% 
punktów! W ten sposób zakwa-
lifikował się do ogólnopolskiego 
wielkiego finału, który odbędzie 
się w pierwszej połowie czerwca w 
Warszawie. III miejsce zajął Karol 

Nowacki i dzięki uzyskaniu 86% 
punktów zdobył tytuł laureata kon-
kursu. Karolowi, który jest dopiero 
uczniem klasy V zabraknął zaledwie 
jeden punkt do zakwalifikowania się 
do wielkiego finału. Na miejscu V 
uplasował się Bartosz Repczyński 
i dzięki uzyskaniu 80% punktów 
również zdobył tytuł laureata. Ogó-
łem w finale wojewódzkim Konkur-
su uczestniczyło 14 uczniów szkół 
podstawowych (z tego 6 zdobyło 
tytuł laureata, a 5 finalisty) i 26 gim-
nazjalistów. Do kolejnych etapów 
Konkursu „Losy żołnierza...” bu-
dzyńscy uczniowie przygotowywali 
się pod kierunkiem nauczyciela hi-
storii  Dariusza Dudziaka.W czwartek 30 kwietnia w Szkole 

Podstawowej im. T. Kotarbińskie-
go w Budzyniu miał miejsce niety-
powy jubileusz. Tego dnia ukazał 
się bowiem 150 numer gazetki 
szkolnej, miesięcznika o nazwie 
„Szkolniak”.
Pomysł wydawania gazetki w tej-
że szkole pojawił się w listopadzie 
1999 roku. Pomysłodawcami byli 
polonistka Grażyna Dudziak i hi-
storyk Dariusz Dudziak. Pierwszy 
numer przygotowywany był w ści-
słej tajemnicy. Ukazał się 14 grudnia 
1999 roku wzbudzając duże zainte-
resowanie wśród szkolnej społecz-
ności. Gazetka nosiła początkowo 
nazwę „Bez nazwy”, ponieważ w 
inauguracyjnym wydaniu ogłoszo-
no konkurs na jej tytuł. Uczniowie 
zaproponowali kilkaset swoich pro-
pozycji, spośród których opiekunom 
najbardziej przypadła do gustu na-
zwa „Szkolniak”. I tak już pozostało. 
„Szkolniak” jest miesięcznikiem, 
ukazuje się w nakładzie od 130 do 
150 egzemplarzy. Przeciętny nu-
mer liczy od 8 do 12 stron formatu 
A4. Od września 2002 roku czę-
ścią gazetki stał się „Szkolniaczek” 
– dodatek dla uczniów klas I – III, 
przygotowywany przez panią Jo-
annę Świergosz. Oprócz tego w 

Wspaniały jubileusz szkolnego miesięcznika 

150 wydań „Szkolniaka”! 
„Szkolniaku” znajdziemy mnóstwo 
aktualności z życia szkoły: relacje z 
imprez, wiadomości sportowe, kla-
syfikacje najlepszych uczniów, wy-
wiady z nauczycielami. Nie brakuje 
też rozrywki – krzyżówek, humo-
ru, różnorodnych konkursów, listy 
przebojów. Przeczytać można rów-
nież najciekawsze prace uczniów – 
wiersze, opowiadania, baśnie, legen-
dy. Zamieszczono również wywiady 
prawie z wszystkimi nauczycielami 
i wieloma pracownikami szkoły, a 
także dwukrotnie z Wójtem Gminy 
Budzyń, Marcinem Sokołowskim 
oraz z księdzem profesorem Janem 
Kantym Pytlem, wybitnym absol-
wentem budzyńskiej podstawówki.
„Szkolniak” kilkakrotnie uczestni-
czył w konkursach gazetek szkol-
nych. Pierwszy duży sukces przy-
szedł 4 czerwca 2001 roku, kiedy to 
w Wągrowcu nastąpiło ogłoszenie 
wyników VIII Ogólnopolskiego 
Konkursu Czasopism Szkolnych 
o „Pałuckie Pióro 2001”. „Szkol-
niak” otrzymał Nagrodę Specjalną  
za krzewienie wśród dzieci samo-
rządności uczniowskiej. W czerwcu 
2003 roku redakcja odniosła kolejny 
sukces, jakim było II miejsce w IV 
Konkursie Gazetek Szkolnych „Ga-
zetka” w Złotowie oraz Nagroda 

Specjalna za propagowanie treści 
ekologicznych i ochrony środowi-
ska. Kolejne sukcesy przyszły w 
latach 2005 i 2006. Były to:
III miejsce w V Konkursie Gazetek 
Szkolnych „Gazetka” w Złotowie w 
2005 r.,
II miejsce w VI Gazetek Szkolnych 
„Gazetka” w Złotowie w 2006 roku.
„Szkolniaka” czytają nie tylko 
uczniowie Szkoły Podstawowej w 
Budzyniu. Do grona stałych czytel-
ników należą: Wójt Gminy Budzyń 
oraz inni członkowie władz samo-
rządowych, emerytowani nauczy-
ciele, czerpiący za pośrednictwem 
gazetki informacje o bieżącej dzia-

łalności szkoły, w której niegdyś 
pracowali, a także wielu rodziców. 
Stałym czytelnikiem „Szkolniaka” 
jest również mieszkający w Pozna-
niu ks. prof. Jan Kanty Pytel, świa-
towej sławy biblista, a budzyniak z 
urodzenia.
W chwili obecnej redakcję tworzy 
trzynaścioro uczniów z klas IV - VI. 
Opiekunem redakcji jest nauczy-
ciel historii Dariusz Dudziak, który 
zajmuje się również składem kom-
puterowym pisma. Redagowaniem 
„Szkolniaka” zajmowało się przez 
okres jego istnienia w sumie ponad 
100 uczniów.   
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Po raz piąty zagrano dla byłego działacza Kłosa 

Memoriał Zenona Kuźniarka

Szkoła Podstawowa w Wyszynach

„Sprachdoktor” 2015
18 marca w Szkole Podstawowej 
w Wyszynach odbył się  Ogólno-
polski Konkurs Języka Niemiec-
kiego „Sprachdoktor”. 
Konkurs został  zorganizowany w 
ramach programu edukacyjnego 
„Łowimy Talenty”, który jest formą 
wsparcia szkół w zakresie odkry-
wania i rozwijania uzdolnień dzieci 
i młodzieży. Inicjatywa promuje 
talenty i osiągnięcia uczniów oraz 
pomaga im kształtować ważne kom-
petencje osobiste. Patronat nad pro-
gramem objęła Politechnika Wro-
cławska. Opiekunem konkursu w 
naszej szkole jest nauczycielka języ-
ka niemieckiego Magdalena Thom. 
Uczniowie rozwiązywali testy do-
tyczące znajomości słownictwa, 

zasad leksykalno – gramatycznych 
oraz wiedzy o kulturze krajów nie-
mieckojęzycznych. Nasi uczniowie, 
biorący udział w konkursie osiągnę-
li bardzo wysokie wyniki. Poniżej 
podajemy najlepszy wynik z każdej 
kategorii wiekowej:
Mateusz Poznań – zajął 2 miejsce w 
województwie wielkopolskim, 52 w 
kraju w swojej kategorii wiekowej.
Iga Pieńkos – zajęła 6 miejsce w 
województwie wielkopolskim, 63 
w kraju w swojej kategorii wieko-
wej.
Wojciech Rezner – zajął 11 miejsce 
w województwie wielkopolskim, 
224 w kraju w swojej kategorii wie-
kowej. 

224 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Wiwat Konstytucja!
Dnia 30 kwietnia w Szkole Podstawowej w Wyszynach uczciliśmy 
224 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Apel przygotowali 
uczniowie klasy V wraz z wychowawcą Magdaleną Olczak.
Był to apel niezwykły, ponieważ swą obecnością zaszczyciła nas Pani 
Konstytucja 3 Maja. Uczniowie zadawali jej pytania dotyczące jej wie-
ku, daty „urodzin”, znaczenia, a ona cierpliwie odpowiadała. W tej cie-
kawej lekcji historii uczestniczyła również grupa starszaków z Przed-
szkola Samorządowego im. Koziołka Matołka w Wyszynach. 

22 maja na Orliku w Budzyniu 
spotkali się koledzy i działacze 
klubu z Kłosa by uczcić pamięć 
kolegi. 
Z powodu choroby na spotkanie nie 
mogła przyjechać Mama Zenona 
Kuźniarka, pani Mieczysława, ale 
dopisała pogoda i drużyny, które co 
roku spotykają się na Orliku, by za-
grać dla Zenka.
6 drużyn rywalizowało ze sobą w 2 
grupach. Najlepszą drużyną turnie-
ju okazała się ekipa z Osieka, która 
pokonała Szamotuły (drużyna ta 

zajęła drugie miejsce). Trzecie miej-
sce dla gospodarzy - Kłosa Budzyń, 
4 miejsce zajął Wągrowiec,  piąte 
Białośliwie, 6 miejsce druga druży-
na z Budzynia. Najlepszym strzel-
cem turnieju został Gerard Putz z 
Szamotuł, najlepszym bramkarzem 
Grzegorz Troczyński z Budzynia, a 
najstarszym zawodnikiem turnieju 
okazał się kolega z Szamotuł, Wa-
cław Bożka.
Nagrody i puchary wręczał prze-
wodniczący Rady Powiatu Chodzie-
skiego Piotr Jankowski.  

Spotkanie klas najstarszych i najmłodszych 

Dzieci czytają dzieciom
We wtorek 28 kwietnia, w ra-
mach zainicjowanego w grudniu 
2014 roku projektu „Dzieci czy-
tają dzieciom” odbyło się spotka-
nie najstarszych i najmłodszych 
uczniów naszej szkoły. 
Uczniowie klasy I d przyszli z wizy-
tą do swoich starszych kolegów z VI 
b, aby od bardziej doświadczonych 
uczyć się pięknego czytania oraz 
interpretowania tekstów. Pomysło-
dawczyniami i organizatorkami tego 
spotkania były wychowawczynie 
obu klas, Danuta Bentkowska i Ilo-
na John.
Spotkanie składało się z dwóch 
części. W pierwszej szóstoklasiści 
zaprezentowali napisane specjal-
nie na tę okazję opowiadanie pt. 
„Chmurkowe marzenie” autorstwa 
Zuzi Strzałkowskiej i  Jagody Po-
lak, o którym obie klasy wspólnie 
dyskutowały w rozmowie prowa-
dzonej przez polonistkę. Natomiast 
w drugiej części uczniowie mieli za 
zadanie popracować w parach me-
todą przekładu intersemiotycznego, 

czyli stworzyć ilustrację do wiersza 
pt. „Kłębek”, który napisała również 
Jagoda Polak. 
Spotkanie dla obu klas było cennym 
doświadczeniem. Młodsi ucznio-
wie mogli poznać lepiej swoich 
starszych kolegów i zobaczyć jak 
ważna jest umiejętność płynne-
go czytania, którą pierwszoklasi-
ści jeszcze zdobywają. Natomiast 
przyszli absolwenci naszej szkoły 
wspaniale zaopiekowali się młod-
szymi kolegami, służyli im za wzór 
i wywiązali się ze swoich zadań: 
pomagali zrozumieć treść wiersza, 
służyli pomocą w stworzeniu cie-
kawej pracy. Obie klasy dzięki temu 
spotkaniu zakolegowały się i mia-
ły okazję przekonać się, czym jest 
współpraca z kimś innym niż kolega 
z klasy. O tym, że spotkanie można 
zaliczyć do udanych i że wywarło 
ono na uczestnikach pozytywne 
wrażenie świadczyły uśmiechy obu 
klas opuszczających salę lekcyjną. Z 
pewnością wszystkim zapadnie na 
długo w pamięć.
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V Paraspartakiada Seniorów

Jubileusz pięciolecia

W Ośrodku Agroturystycznym w Kamienicy 

Udana majówka 
„wcześniej  urodzonych”  

Przedszkole Samorządowe w Budzyniu  

Dzień Unii Europejskiej

Oddział Rejonowy PZERiI w 
Budzyniu 30 maja 2015 roku zor-
ganizował Paraspartakiadę dla 
seniorów. W tym roku ze względu 
na jubileusz pięciolecia impreza ta 
miała szczególnie uroczysty cha-
rakter. 
Pomysłodawczynią Paraspartakiady 
była Teresa Janiszewska, obecnie 
honorowa przewodnicząca Rejonu. 
Rozgrywki w ramach tej rywalizacji 
zorganizowano w ramach „Dni Bu-
dzynia” oraz Światowego Dnia In-
walidy. Poszczególne konkurencje 
przeprowadzono na boisku sporto-
wym oraz w Sali gimnastycznej w 
Szkole Podstawowej im. Tadeusza 
Kotarbińskiego w Budzyniu. Go-
ściem honorowym Paraspartakia-
dy była sołtys wsi Budzyń Maria 
Jabłońska, dyrektor Szkoły Pod-
stawowej Stanisław Krumplewski 
oraz honorowa przewodnicząca 
Oddziału Rejonowego PZERiI w 

16 maja 2015 roku w Ośrodku 
Agroturystycznym w kamienicy 
seniorzy z Oddziału Rejonowego 
PZERiI z Dziewoklucza, Prosny, 
Sokołowa Budzyńskiego i Wyszyn 
spotkali się na majówce połączo-
nej z obchodami Światowego Dnia 
Inwalidy. 
Gościem honorowym spotkania 
była sołtys wsi Budzyń Maria ja-
błońska oraz honorowa przewodni-
cząca oddziału Rejonowego PZERiI 
w Budzyniu Teresa Janiszewska. 

Po powitaniu przez przewodniczą-
cego Koła PZERiI w Dziewokluczu 
Jana Pytla okolicznościową prze-
mowę wygłosiła przewodnicząca 
Rejonu Krystyna Przywarczak, głos 
zabrała także sołtys wsi Budzyń Ma-
ria Jabłońska.  W części nieoficjal-
nej serwowano grochówkę, chleb 
ze smalcem i ogórkiem oraz ciasta. 
Rozpoczęły się tańce na parkiecie. 
Ponieważ wigoru i humoru senio-
rom nie brakuje, uroczystość trwała 
do późnych godzin wieczornych.   

Budzyniu Teresa Janiszewska. 
W zawodach sportowych bra-
li udział członkowie Związku z 
Budzynia, Dziewoklucza, Pro-
sny, Sokołowa Budzyńskiego i 
Wyszyn. Wspólnie odśpiewano 
hymn Paraspartakiady, a następ-
nie uczestników przywitała prze-
wodnicząca Rejonu Krystyna 
Przywarczak, a także sołtys wsi 
Budzyń Maria Jabłońska oraz dy-
rektor Szkoły Podstawowej Sta-
nisław Krumplewski. Zawodnicy 
rywalizowali w ośmiu konkuren-
cjach sportowych. Nagrody i dy-
plomy dla zwycięzców, a także 
nagrody pocieszenia ufundował 
wójt Gminy Budzyń Marcin So-
kołowski. Sprawiły one uczest-
nikom Paraspartakiady wiele 
radości. Seniorzy udowodnili, że 
jesień życia nie musi być smutna 
oraz że w każdym wielu można 
czerpać radość z życia.        

Niewiele osób zdaje sobie sprawę 
z tego, że 9 maja przypada Dzień 
Unii Europejskiej - lecz doskonale 
o tym wiedzą nasze przedszkolaki.
Z tej okazji dzieci dowiedziały się 
jak wygląda flaga UE, zapoznały się 
z hymnem ,,Oda do radości” a także 
wykonały flagi państw należących 
do UE. Głównym celem całego 
przedsięwzięcia było zapoznanie 
dzieci z symbolami państw euro-
pejskich oraz kształtowanie wśród 
przedszkolaków poczucia przyna-
leżności narodowej i europejskiej.

W naszym przedszkolu raz w mie-
siącu swoje święto ma wybrany 
kolor. Dnia 15 maja 2015 nasz 
„kolorowy kalendarz” zatrzymał 
się na kolorze żółtym. Tego dnia 
królowały wszystkie odcienie 
koloru żółtego. Dzieci szukały 
słonecznego koloru w przedszkol-
nym otoczeniu, bawiły się żółtymi 
samochodami, budowały wieże 
z żółtych klocków, tworzyły pra-
ce plastyczne w kolorze żółtym. 
Dzień był pełen pozytywnych 
emocji. 

Festiwal Śpiewających Przedszkolaków  

Mikołaj wystąpi w Poznaniu
9 kwietnia 2015 r. dwoje dzieci 
z przedszkola w Wyszynach, 
Martynka Kabat i Mikołaj 
Janicki, wzięło udział w elimi-
nacjach do 18 Festiwalu Śpie-
wających Przedszkolaków or-
ganizowanych przez Gminny 
Dom Kultury w Budzyniu. 
Nasi mali artyści sprostali zadaniu 
i zaprezentowali wysoki poziom. 
Do kolejnego etapu zakwalifiko-
wał się jednak tylko Mikołaj. Ko-
lejny etap odbył się Chodzieskim 
Domu Kultury. Mikołaj zaśpiewał 
utwór pt. „Piosenka o moim kró-
liczku”. Jego wykonanie znalazło 
uznanie w oczach jury i chłopiec 
otrzymał nominację do Regio-
nalnego Festiwalu Śpiewających 
Przedszkolaków, które odbyło 
się 25 maja 2015r. w Trzcian-
ce. Jakaż była nasza radość, gdy 
okazało się, Mikołaj, jako jeden 
z dwudziestu siedmiu wykonaw-
ców, znalazł się w grupie pięcior-

ga dzieci zakwalifikowanych do 
wojewódzkich eliminacji. Od-
będą się one 14 czerwca 2015 r. 
w Poznaniu, na Starym Rynku. 
Zapraszamy wszystkich chętnych 
do kibicowania naszemu wycho-
wankowi. Mikołaj, gratulujemy 
Tobie, jesteśmy dumni i trzyma-
my kciuki za dalsze sukcesy.
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Z góralskim przytupem

Dni Budzynia

Dwa dni pełne wrażeń już za 
nami. Maj nie mógł zakończyć się 
piękniej, niż pod znakiem „Dni 
Budzynia”. Z roku na rok atrakcji 
przybywa, a ich szeroki wachlarz 
przyciąga zarówno miłośników 
aktywności sportowej, jak i bie-
siadowania „pod chmurką”.
W sobotę wszystko rozpoczęło się 
od V już Paraspartakiady Senio-
rów. Zmagania, którym towarzyszy 
wręcz olimpijski doping kibiców, 
przyciągają grupy III wieku z całej 
gminy. W dobrej atmosferze i duch 
fair play rozgrywane są kolejne kon-
kurencje. 
Jeśli ktoś  wolał spróbować spor-
towej rywalizacji z dużą dozą cier-
pliwości  mógł wybrać  Zawody 
Wędkarskie z okazji Dnia Dziecka 
na jeziorze w Zbyszewicach. W na-
szej gminie nie brakuje zapalonych 
wędkarzy, zatem i połowy okazały 
się bogate.
Z okazji Dni Budzynia odbył się 
już po raz XVI Bieg Budników. Na 
świecie zapanowało szaleństwo bie-
gowe, zatem to wydarzenie wpisane 

od lat w tradycję wsi, jest bardzo 
popularne. Ze względu na zróżnico-
wanie wiekowe zawody podzielono 
na Mały Bieg Budników dla przed-
szkolaków, szkoły podstawowej 
oraz Główny Bieg Budników  dla 
sportowców od gimnazjum wzwyż.
Sobotnie popołudnie na scenie wy-
pełniły liczne występy grup działają-
cych w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Budzyniu tj., Studio Piosenki, 
Tolija, Impresja, chór „Złoty Liść”, 
czy też nasza niezawodna Orkiestra 
Dęta. Poza tym zaprezentowały się 
dzieci z przedszkoli i szkół budzyń-
skich.
Ukoronowaniem wieczoru był kon-
cert zespołu „Baciary”, który pomi-
mo dość chłodnej aury przyciągnął 
gorącą publiczność. Muzykanci z 
Podhala nie jedną strunę na scenie 
zerwali i nie jedno serce pod sceną 
skradli. Łącząc w swoich utworach 
tradycyjny podhalański folk z ener-
gicznym disco, stworzyli mieszankę 
wybuchową - chyba każdy uczest-
nik koncertu poczuł się jak rodowity 
góral.

II  Ogólnopolski Przegląd Kapel 
Drugi dzień Dni Budzynia upłynął 
pod znakiem II Ogólnopolskiego 
Przeglądu Kapel, którego inicja-
torem jest muzyk oraz instruktor 
GOK - Marcin Wojtkowiak. 
Tradycja kapel podwórkowych jest w 
Budzyniu dobrze znana i bardzo sza-
nowana wśród mieszkańców, dzięki 
rodzimej kapeli „Kombinatorzy”. 
Przegląd rozpoczął się od tradycyjnej 
prezentacji kapel w różnych częściach Budzynia. Chętnie wychodzą na 
ulice, witają muzyków, śpiewają z nimi, a nawet tańczą. W tak radosnej 
atmosferze kapele docierają do Gminnego Ośrodka Kultury. Tu na kon-
kursowej scenie prezentują swoje autorskie utwory w mini koncertach. 
Mieszkańcy bawią się i biesiadują z nimi niczym na Oktoberfest w Niem-
czech. W tym roku zwyciężyła kapela „No to cyk” ze Złotowa, a akorde-
onistka z tejże kapeli - Urszula Belka, zdobyła indywidualne wyróżnienie. 
Na drugim miejscu znalazła się dobrze znana budzyńskiej publiczności 
kapela „Eka” z Gostynia, tu również muzyk grający na flecie został do-
strzeżony przez jury i zdobył wyróżnienie. Na podium znalazła się także 
kapela „Zza Winkla” z Nowego Tomyśla.

I tak w gasnącym blasku, 
majowego słońca, wśród 
dźwięków akordeonu, gi-
tar, bębnów, kolejne Dni 
Budzynia  przeszły do 
historii wydarzeń kultu-
ralnych gminy. Pozostaje 
nam tylko czekać na kolej-
ne niespodzianki za rok.

I Sołecki Dzień Dziecka 
31 maja w ramach obchodów Dni Budzynia sołtys wraz z Rada Sołecką 
zorganizowali Sołecki Dzień Dziecka.
Na scenie prezentowały się dzieci z Samorządowego Przedszkola w Bu-
dzyniu oraz Niepublicznego Przedszkola „Mały Odkrywca”.
W programie dzieci były piękne tańce, piosenki i utwory wykonane na 
buru, buru rurkach.
Atrakcją imprezy było spotkanie ze strażakami (przejazdy wozem strażac-
kim, lanie wody sikawką), oraz paintball z możliwością strzelania z farb i 
kulek. Wszystkie obecne dzieci były częstowane słodyczami i obdarowa-
ne maskotkami i medalami. 
Stowarzyszenie „Dolina Noteci” na swoim stoisku częstowała wędlinami, 
serami i chlebem ze smalcem. 
Przy pięknej pogodzie bawiły się z nami całe rodziny budzyniaków.
Były duże emocje, gdyż po raz pierwszy na scenie były trzylatki. 
Honorowymi gośćmi imprezy byli: przewodniczący Rady Powiatu Piotr 
Jankowski, wójt Gminy Budzyń Marcin Sokołowski, przewodniczący 
Rady Gminy Zenon Nowicki, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w 
Budzyniu Marek Bocheński. 

Fundatorzy nagród i słodyczy: Hubert 
Hetmanowski, Mirosław Piekarek, 
Maciej Rychlik, Patryk Olech, Grażyna 
Krzyścin, Michał Szejner, Tomasz No-
wicki, Urząd Gminy Budzyń, Tomasz 
Krupienko, Andrzej Szczurek. 
Mam nadzieję, że nasza impreza wpi-
szę się w coroczne obchody „Dni Bu-
dzynia”. Dziękuję wszystkim za po-
moc.
Sołtys wsi Budzyń Maria Jabłońska 

oraz Rada Sołecka 


