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nowany na Stadtpark, po wojnie Park Wolności Ludów, obecnie ponownie 
Piłsudskiego).

W parku usytuowany był kort tenisowy. Położony był vis-á-vis drugiego 
drewnianego mostku na Wrześnicy, nieopodal ulicy Parkowej. Kort ogrodzony 
był wysokim płotem, między innymi z tego powodu, iż w pobliżu znajdowały 
się szklarnie parkowe (oranżerie).

Na korcie tym w 1938 roku GKS Unitas zorganizował zawody tenisowe 
w ramach Dnia Sportu.

Przy korcie znajdował się domek socjalny, służący między innymi jako szatnia 
i magazyn sprzętu sportowego. Po likwidacji kortu (między innymi z powodów 
podmokłego terenu) jego ogrodzenie wykorzystane zostało do małego zoo; za 
siatką bytowały przede wszystkim pawie. Zoo zostało zlikwidowane pod koniec 
lat sześćdziesiątych, na jego miejscu przez kilkanaście lat było „dzikie” boisko 
sportowe.

Przed wybuchem II wojny światowej przeprowadzano tu akcje dobroczynne. 
I tak, 2 sierpnia 1936 roku Stowarzyszenie Pań Miłosierdzia św. Wincentego 
à Paulo zorganizowało tu festyn ludowy, którego celem było niesienie pomocy 
najuboższej części ludności miasta. Elementem imprezy były wyścigi konne.

Park służy społeczności miasta i gminy Września do dziś. Wykorzystywany 
był jako miejsce lekcji wychowania fizycznego dla uczniów Technikum Mle-
czarskiego i Szkoły Podstawowej nr 1. Rozgrywano tam także szkolne zawody. 
Jako teren rekreacyjny park służył dzieciom wrzesińskich przedszkoli, przede 
wszystkim dziatwie przedszkola należącego niegdyś do ZWG Tonsil. W latach 
80. i 90. TKKF organizował na terenie parku biegi z okazji Święta Niepodle-
głości o Puchar Prezesa Tonsilu.

Skate Park

Dokumentacja obiektu została wykonana przez Krystynę Moskal z Tych 
i przekazana władzom miejskim we Wrześni w lipcu 2005 roku.

W listopadzie 2005 roku – przy udziale środków pochodzących z Progra-
mu Przeciwdziałania i Profilaktyki Antyalkoholowej – rozpoczęła się budowa 
Skate Parku we Wrześni, co było odpowiedzią na apel młodzieży zajmującej 
się sportem deskorolkowym.

Zakres prac obejmował: rozebranie powierzchni z mieszanek mineral-
no–bitumicznych, rozebranie podbudowy, zasypanie alejki, karczowanie drzew, 
wykonanie koryta pod Skate Park, podbudowy z kruszywa łamanego oraz 
nawierzchni z kostki brukowej grubości 8 cm, dostawa i montaż urządzeń 
LAN-BOY – typ A, Curb ukośny, Spine ramp, Staivs 70, Bank 70, Box 70 – po 
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jednym komplecie. Po montażu urządzeń wykonanie koryta pod alejkę, pod-
budowy alejki, nawierzchni asfaltowej, trawników parkowych na powierzchni 
0,074 ha, posadzenie drzew, krzewów i żywopłotu.

Koszt inwestycji zamknął się w kwocie 170 tysięcy 601 złotych. Nowy 
obiekt sportowo–rekreacyjny został oddany do użytku 15 grudnia 2005 roku. 
Wykonaniem obiektu zajęła się firma Techramps.

W 2006 roku na Skate Parku zorganizowano zawody o nazwie „Board Best 
Trick Jam”. Początkowo miało do nich nie dojść, co argumentowano tym, że 
podczas tego typu zawodów nie ma oficjalnych sędziów sportowych.

Stadion przy ulicy Szkolnej

Brak kompleksowego obiektu sportowego w mieście był powodem, dla któ-
rego władze miasta zdecydowały się wybudować stadion miejski. W tym celu 
od K. Kaliniewskiego pozyskano grunt o powierzchni 10 mórg, za które ww. 
otrzymał 21 mórg z parceli miejskich usytuowanych przy szosie Strzałkowskiej. 
Na budowę stadionu nie przeznaczono całości ziemi nabytej od Kaliniewskie-
go; część wykorzystano na poszerzenie podwórza szkoły podstawowej oraz na 
ogródki jordanowskie.

Stadion powstał w 1927 roku na powierzchni 2,40 ha. Koszt budowy wy-
nosił 10 tysięcy złotych. W tym to roku uregulowano teren, urządzono bieżnię 
i ustawiono na niej przeszkody. Płytę główną ograniczono krawężnikami z gliny 
palonej. Stadion powstał pod kierownictwem Miejskiego Urzędu Budowniczego 
(który wykonał też projekt).

Kompleks składał się z dwóch bieżni: zwykłej i z przeszkodami, „wspinalni”, 
dwóch kortów tenisowych, boiska do piłki siatkowej, koszykowej oraz kompleksu 
urządzeń lekkoatletycznych.

10 czerwca 1928 roku na stadionie miejskim odbyło się I Rejonowe Święto 
Sportowe Młodzieży. O godzinie 12.00 tego dnia przeprowadzono na płycie 
głównej boiska wzorcową lekcję gimnastyki. Zawody sportowe rozpoczęły się 
na stadionie o godzinie 11.15, a zakończyły o 19.15 wręczeniem nagród. W la-
tach następnych na stadionie odbywały się kolejne edycje świąt sportowych 
młodzieży.

W czerwcu 1929 roku na stadionie odbył się Zlot Sokoła – Zjazd Gniazd 
Okręgu Gnieźnieńskiego. W czasie trwania zlotu członkowie organizacji so-
kolich popisywali się figurami gimnastycznymi (między innymi stawianiem 
piramidy w trojkę), ćwiczeniami z karabinami i wolnymi, brali udział w defi-
ladzie 4 x 100 metrów.

Zlot był przyczyną, dla której stadion miejski wzbogacił się o parkan.


