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28 czerwca 2015 r. 

Godz. 14.00-20.00 
 

(Nie)zapomniane miasto Mieszków. Druga edycja imprezy odbędzie się 28 czerwca 2015 r. na terenie 

Mieszkowa i staje się imprezą cykliczną odbywającą się w ostatnią niedzielę czerwca.  

 

(Nie)zapomniane miasto Mieszków – druga jej edycja – odbywać się będzie na terenie Mieszkowa: 

1. Szkoła Podstawowa im. gen. St. Taczaka. 

  W tym miejscu znajduje się Izba Pamięci Powstańców Wielkopolskich.  Każdy kto odwiedzi bibliotekę 

publiczną może zobaczyć wiele pamiątek. Wśród nich znajduje się m.in.: oryginalna kronika szkoły ludowej, z okresu, 

kiedy uczęszczał do niej Stanisław Taczak. W izbie można także obejrzeć mundur oficera Armii Wielkopolskiej oraz 

oryginalne Krzyże Powstańcze, sztandary oraz wiele innych pamiątek. Izbą opiekuje się Towarzystwo Pamięci 

Powstania Wielkopolskiego w Mieszkowie z p. Koterbą Wojciechem oraz  Biblioteka Publiczna – filia w Mieszkowie.  

W korytarzach szkolnych będą wystawione prace poświęcone patronowi szkoły gen. St. Taczakowi oraz wydarzeniom 

z Jego życia. 

Co godzinę od 15 do 18 o pełnych godzinach – oprowadzanie po Izbie Pamięci a zwiedzać można przez cały czas w 

ww. godz. 

2. Rynek– obok pomnika gen. St. Taczaka 

W obrębie pomnika majora Taczaka zostanie utworzona strefa dyslokacji wojsk Powstania Wielkopolskiego Armii 

Wielkopolskiej. Znajdować się będą tutaj: obóz wojsk, pokazy broni, pokazy musztry oraz będzie można podejrzeć 

codzienne życie żołnierzy Powstania Wielkopolskiego. Obóz powstańczy zostanie wybudowany i wyposażony w 

różnego rodzaju elementy architektury militarnej i inżynierii wojskowej wzorowanej na roku 1918/1919: okopy, 

transzeje, umocnienia i inne elementy związane z fortyfikacją z terenów walk Powstania Wielkopolskiego. 

Obok miasteczka powstańczego swoje stanowisko będzie miała Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Jarocin wraz z 

filią w Mieszkowie. Propagowany będzie tutaj Regał na nudę, w którym będziemy mogli znaleźć pozycje czytelnicze 

tematycznie złączone z powstaniem. Ponad to będzie tutaj można wykonać sobie rozetkę lub chorągiewkę 

powstańczą. W tym miejscu także rozpoczynać się będzie Quest. ARMATA BRACKA – wystrzał na początek imprezy – 

14. 

Od 14-20 przez cały czas trwania imprezy 
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3. Sala Wiejska 

Na Sali odbędą się pokazy tańców ludowych wystawionych przez dzieci uczęszczające na zajęcia taneczne 

zorganizowane przez Stowarzyszenie Nasz Mieszków.  

Drugą atrakcją będzie przedstawienie w którym zostanie przedstawiona legenda o powstaniu Mieszkowa. W rolę 

wcielą się dzieci uczęszczające na świetlicę prowadzoną przez Stowarzyszenie Inspiracje w Mieszkowie. 

Salę ozdobią także stare fotografie z Mieszkowa zgromadzone przez członków Stowarzyszenia Nasz Mieszków przy 

okazji pierwszej edycji imprezy.  

Koło Samopomocy Mieszko wystawi prace wykonane przez osoby uczęszczające na cotygodniowe spotkania oraz 

będzie wydawało posiłki dla dzieci. 

Przed salą wiejską, na terenie placu zabaw zakopane będą artefakty archeologiczne. Przy pomocy podstawowego 

wyposażenia archeologa: łopatka, sitko i pędzelek, będzie można odkryć skarb, który zgubił diabeł, gdy uciekał z 

Mieszkowa ☺.  

Wystawa przez cały czas trwania imprezy 
Pokaz tańców ludowych  - dzieci Nasza Mieszków – 14. 30  
Legenda o powstaniu Mieszkowa – dzieci Świetlica z Inspiracjami – 15.30, 17.30 
 
4. Salka parafialna i ogród przy plebani. 

Przy i w salce parafialnej, gdzie mieści się świetlica prowadzona przez Stowarzyszenie Inspiracje odbędą się zabawy 

dla dzieci i młodzieży. W programie min. Malowanie włosów, twarzy, tworzenie wielkiego herbu Mieszkowa,  zabawy 

ruchowe dla dzieci organizowane we współpracy z ZHP (park linowy, gry i zabawy harcerskie) oraz zabawy plastyczne 

i świetlicowe. 

Na salce będzie także punkt rejestracji potencjalnych dawców szpiku przy współpracy z Fundacją DKMS.  

Od 14-20 przez cały czas trwania imprezy 

5. Przedszkole w Mieszkowie 

W tym miejscu Koło Gospodyń Wiejskich, klub emerytów i Rencistów oraz Klub Seniora Mieszko będzie raczyć gości 

przepysznymi smakami kuchni wielkopolskiej – i nie tylko… Będzie można zajść na małe co nie co bo jak mówi 

staropolskie prawidło przez żołądek do serca. 

Od 15  – aż do wyczerpania zapasów 

6. Budynek dworku Hersztopskich 

Od wielu lat wiadomo, że teren ten jest zarezerwowany dla Kurkowego Bractwa Strzeleckiego z Mieszkowa.  Tutaj 

będzie można poznać historię tak zacnej organizacji oraz sprawdzić swoje umiejętności strzeleckie. 

Wystawa myśliwska, poroża Mirosław Skrzypczak, rzeźbienie tarczy przez p. Wiesław Szlachciak. 

Od 14-20 przez cały czas trwania imprezy 

7. Remiza OSP  

W tym miejscu urzędują nasi nieocenieni strażacy. Tutaj będzie można zmierzyć się na pożarniczym torze przeszkód 

dla dzieci i młodzieży. Grupa strażaków ratowników będzie miała także pokazy udzielania pierwszej pomocy w trakcie 

trwania imprezy. 

Od 14-20 przez cały czas trwania imprezy 

8. Parking przed remizą 
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Coś dla ducha i coś dla ciała. Podczas całej imprezy rozegrany zostanie turniej STREETBALL dla drużyn amatorskich. 

Turniej zostanie przeprowadzony przez członków Stowarzyszenie Nasz Mieszków.  

Turniej rozpoczyna się o godz. 15 i trwa w zależności od ilości drużyn do czasu rozegrania finału. 

9. Kościół parafialny pw. św. Wawrzyńca 

Wzorem roku ubiegłego, zostanie wystawiona ekspozycja ornatów, szat, bielizny i naczyń liturgicznych. Poza tym 

zaprezentowana zostanie historia parafii i kościoła. Organista naszej parafii zaprezentuje zasady działania organów 

kościelnych. Każda osoba o wyznaczonych porach będzie mogła obejrzeć organy z bliska i posłuchać krótkiego 

koncertu organowego. 

• Co godzinę od 15 do 19 o pełnych godzinach – koncert połączony z pokazem działania organów oraz 

historia parafii i kościoła. 

• Wystawa – przez cały czas trwania imprezy 

10. Quest 

Podczas całej imprezy będzie można przejść trasą questu dotykającego historii naszej miejscowości oraz ciekawostek 

z Mieszkowa. Na końcu trasy będzie można otrzymać pamiątkową pieczęć oraz spotkać Ludwika Hersztopskiego – 

właściciela Mieszkowa, który opowie o powstaniu miasta Mieszków. 

Od 15 do 19 – Hrabia Ludwik Hersztopski - na końcu questu 

 

11. Zbiórka 

Podczas całej imprezy będzie można wspomóc inicjatywy kulturalne podejmowane przez organizacje współtworzące 

(Nie)zapomniane miasto Mieszków.  

Zbiórka, która będzie przeprowadzana w kościele jest przeznaczona na prace remontowe świątyni związane z 

elewacją zewnętrzną, tzw. Drogą procesyjną i murami. 

Cały czas trwania imprezy w punktach, gdzie wystawiają się organizacje. Zbiórka jest dobrowolna. 

12. DKMS 

Podczas trwania całej imprezy będzie można zostać honorowym dawcą szpiku. Fundacja DKMS będzie rejestrowała 

potencjalnych dawców szpiku.  

Cały czas trwania imprezy na salce parafialnej. 

Organizacje i podmioty biorące udział: 

Sołtys i Rada Sołecka w Mieszkowie 
Stowarzyszenie Inspiracje 
Szkoła Podstawowa im. Gen. St. Taczaka w Mieszkowie 
Przedszkole Publiczne w Mieszkowie 
Parafia pw. Św. Wawrzyńca w Mieszkowie 
Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 
1918/1919 w Mieszkowie 
Stowarzyszenie Nasz Mieszków 
Ochotnicza Straż Pożarna im. Gen. St. Taczaka w 
Mieszkowie 
Kurkowe Bractwo Strzeleckie  
Koło Gospodyń Wiejskich w Mieszkowie 

 
Klub Samopomocy „Mieszko” 
Związek Emerytów i Rencistów w Mieszkowie 
Związek Harcerstwa Polskiego – Hufiec w Jarocinie  
Biblioteka Miasta i Gminy Jarocin 
Stowarzyszenie Jarocin XXI 
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Mieszków - lokalizacja 

 


