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Ciepłych, radosnych i spokojnych Świat Wielkiej Nocy, 

smacznego jajka, mokrego dyngusa, a także wielu spotkań 

w gronie rodzinnym życzy 

Wójt i Rada Gminy Koźminek

GMINA W POAKCESYJNYM PROGRAMIE WSPIERANIA OB-
SZARÓW WIEJSKICH

Gmina Koźminek została wytypowana do realizacji Progra-
mu Integracji Społecznej będącego jedną z trzech części Po-
akcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich.

7 kwietnia ubiegłego roku podpisana została umowa po-
między Bankiem Światowym a polskim rządem w sprawie 
pożyczki na finansowanie Programu. Zaplanowanego w taki 
sposób, by w okresie trzech lat, co piąta gmina w Polsce 
otrzymała skuteczne narzędzia pomocne w trwałym rozwią-
zywaniu problemów społecznych. 

W ramach Programu Integracji Społecznej ok. 40 mln 
euro trafi do 500 gmin w całej Polsce. Gmina Koźminek ma 
szansę otrzymać z tej puli kwotę 97.300 euro. W tym celu 
6 grudnia 2007r. zostało podpisane porozumienie pomię-
dzy Wójtem Gminy Koźminek a Wojewodą Wielkopolskim. 
Wybrano te gminy, które są w niekorzystnej sytuacji z uwa-
gi na mnogość programów społecznych. Wzięto przy tym 
pod uwagę kilkanaście wskaźników takich jak m.in. niski 

dochód na mieszkańca, położenie gminy, liczbę osób korzy-
stających z pomocy społecznej, strukturę demograficzną, 
strukturę gospodarczą  i aktywność społeczną. Zanim jed-
nak Gmina otrzyma środki z Programu, musi dostosować 
własną strategię rozwiązywania problemów społecznych w 
konsultacji z mieszkańcami, które aktualnie trwają i na jej 
podstawie zaplanować usługi społeczne, na które otrzyma 
dofinansowanie.

W ten sposób zostanie przygotowany szereg działań, 
które w trwały i skuteczny sposób zmienią sytuację roz-
maitych grup – osób starszych, rodzin, dzieci i młodzieży. 
Przewidywana jest ścisła współpraca z organizacjami poza-
rządowymi i zlecanie im wykonania poszczególnych zadań.

W listopadzie ub. r.  powołany został zespół zadanio-
wy do prac koordynujących wdrażanie Programu, w skład 
którego wchodzą: Iwona Michniewicz, Agnieszka Zaremba, 
Monika Nowak, Henryk Trzebiński, Joanna Karpisiewicz, 
Mariusz Dembicki, Maria Jędrzejak i Magdalena Skowron.

Autor: L. Michałowska

Poznań spotkanie przedstawicieli wytypowanych do programu gmin 
Fot. I. Michniewicz

ŚWIĘTO POWIATU KALISKIEGO

W dniu 20 stycznia 2008 roku, w Teatrze im. W. Bogusław-
skiego odbyły się obchody Święta Powiatu Kaliskiego. 

Uroczystość rozpoczęła się sesją Rady Powiatu Kaliskie-
go, w czasie której wręczono Medale „Zasłużony dla Powiatu 
Kaliskiego”: Markowi Cieślakowi trenerowi UKS „Koźminian-
ka”, Janinie i Mieczysławowi Wangom z Nędzerzewa (gmina 
Opatówek) oraz Gminnemu Ludowemu Zespołowi Sportowe-
mu „Korona-Pogoń” ze Stawiszyna. Odznakę Honorową „Za-
służony dla Rolnictwa” otrzymał Paweł Domagała z Krowicy 
Zawodniej (gmina Szczytniki).

W części artystycznej uroczystości wystąpili: Kapela „Brze-
ziny”, Zespół Tańca Towarzyskiego „Flex” z Brzezin, Zespół 
Pieśni „Brzezinianki”, Zespół Taneczny „Feniks Junior” z Li-
skowa, Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP z Pruszkowa oraz 
Agnieszka Duleba-Kasza z koncertem pt: „Miłość ci wszystko 
wybaczy”.

Autor: M. Kaczmarek
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Z ŻYCIA RADY GMINY

W dniu 12 lutego 2008 roku odbyła się sesja Rady Gminy 
Koźminek. W czasie obrad radni Gminy Koźminek podjęli na-
stępujące uchwały:

- w sprawie zmian w budżecie gminy,
- w sprawie zawarcia umowy użyczenia nieruchomości za-

budowanej znajdującej się w Koźminku przy ulicy Nakwasiń-
skiej na okres 3 lat z  L K S „Swędrnia” w Koźminku,

- w sprawie zawarcia umowy użyczenia nieruchomości za-
budowanej znajdującej się w Koźminku na okres 10 lat i zwol-
nienia z obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy,

- w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych zor-
ganizowanych w szkołach prowadzonych przez Gminę Koź-
minek.

Przyjęto następujące sprawozdania:
- z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Koźminku 

za 2007 rok,
- z działalności stałych komisji Rady Gminy za 2007 rok 

oraz planów pracy na 2008 rok.

Autor: D. Woźniak

CHARAKTERYSTYKA BUDŻETU GMINY NA 2008 ROK

I. Dochody gminy w 2008 r. wyniosą 13 667 000 zł, z tego:
1) Dochody własne stanowią kwotę 1 872 997 zł, tj. 13,7% 

ogółu dochodów, 
2) Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i 

prawnych wynoszą 2 267 288 zł i stanowią 16,5 % budżetu
3) Subwencje wyniosą 6 866 827 zł i będą stanowić 50,3%
4) Dotacje na 2008 r. wyniosą 2 659 888 zł tj. 19,5%
II. Wydatki w 2008 r. planuje się w wysokości 13 799 831 zł 
z czego: wydatki inwestycyjne wyniosą 2 648 157 zł tj. 19,2 %
wydatki bieżące wyniosą 11 151 674 zł tj. 80,8 %
Gmina Koźminek kładzie duży nacisk na pozyskiwanie 

środków finansowych nie podlegających zwrotowi (z budżetu 
Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych). 

W związku z powyższym w 2008 roku w budżecie zaplano-
wane zostały zadania, na które gmina będzie starała się otrzy-
mać dofinansowanie w ramach Funduszy Strukturalnych. Są 
to: przebudowa drogi Chodybki – Dębsko, rewitalizacja Placu 
Wolności w Koźminku, budowa ścieżki rowerowej krajoznaw-
czo-przyrodniczej wokół Zbiornika Murowaniec, budowa kana-
lizacji sanitarnej w miejscowościach: Złotniki, Chodybki, Stary 
Karolew, Emilianów, przebudowa, remont i zmiana aranżacji 
wnętrza budynków świetlic wiejskich w miejscowościach Stary 
Nakwasin i Dąbrowa.

Ponadto w bieżącym roku zrealizowana zostanie inwestycja 
polegająca na rewaloryzacji parku zabytkowego i rekultywacji 
stawów zespole pałacowo-parkowym w Koźminku, na którą 
gmina pozyskała dotację od Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 
50% wartości zadania. 

Pozostałe wydatki inwestycyjne przeznacza się min. na: za-
kup gruntów inwestycyjnych, budowę remizy w Chodybkach 
oraz budowę budynku toalet publicznych w Koźminku .

Gmina Koźminek przeznacza środki finansowe m.in. na:
- inwestycje   2 648 157 zł tj.  19,2 % wydatków
- oświatę i wychowanie  4 820 918 zł tj.  34,9 % wydatków
- administrację publiczną 1 588 800 zł tj.  11,5 % wydatków
- pomoc społeczną 2 972 400 zł tj.  21,5 % wydatków

Oprac.: K. Durman - Skarbnik Gminy

ZARZĄDZENIE NR 3/2008
WÓJTA GMINY KOŹMINEK

Z DNIA 18 LUTEGO 2008 R.

w sprawie decyzji o wyborze ofert i udzielenie dotacji

Na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Koźminek nr 51/
2007 z dnia 31 grudnia 2007 roku (w sprawie przeprowadze-
nia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych 
w 2008 roku) załącznik nr 1 rozdz. VII pkt. 4 zdanie 10, zarzą-
dzam co następuje:

§ 1
1. W wyniku przeprowadzonego konkursu na realizację 

zadania pn. „Otwarty konkurs ofert na realizację w formie 
wspierania zadań publicznych Gminy Koźminek, w dziedzinie 
kultury fizycznej i sportu w 2008 roku” informuję, że do wyko-
nania zadania zostały wybrane i zaakceptowane następujące 
organizacje pozarządowe:

1) Uczniowski Klub Sportowy „Maraton” ze Szkoły Podsta-
wowej w Moskurni

– dotację w wysokości 9000 zł.

2) Klub Sportowy „Pelikan” z Nowego Karolewa 
– dotację w wysokości 6000 zł.

3) Uczniowski Klub Sportowy „Koźminek” z Gimnazjum w 
Koźminku

 – dotację w wysokości  6000  zł.

4) Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Olimpik” ze Szkoły 
Podstawowej w Nowym Nakwasinie 

– dotację w wysokości 3000 zł.

5) Uczniowski Klub Sportowy „Koźminianka” ze Szkoły 
Podstawowej w Koźminku 

– dotację w wysokości 16 000 zł.

§ 2
Wykonanie zarządzenia powierzam Inspektorowi ds. Pro-

mocji i Sportu oraz P.Poż. Gminy.

§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

/-/ Zastępca Wójta 
  H. Muszyński

KRÓTKA STATYSTYKA 

W okresie od 1 stycznia do 26 lutego 2008 roku na terenie 
gminy Koźminek:

− urodziło się łącznie 16 dzieci, z tego 10 chłopców i 6 dziew-
czynek,

− zmarło łącznie 8 osób, w tym 4 mężczyzn i 4 kobiety,
− jednocześnie w tym samym okresie 2 mężczyzn i 2 kobiety 

z terenu naszej gminy wstąpiło w związek małżeński.
Liczba ludności zamieszkałej w gminie:
stan na 31 grudnia 2005 roku: 7619 osób,
stan na 26 lutego 2008 roku: 7598 osób (zameldowało się 

na terenie gminy 6 osób, wymeldowało się 14 osób).

Oprac. J. Nadobna
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PACZKI ŚWIĄTECZNE

Szkolne koło PCK działające przy Szkole Podstawowej 
w Koźminku pod opieką p. Małgorzaty Nawrockiej, już od 
siedmiu lat przygotowuje paczki świąteczne dla dzieci z rodzin 
będących w trudnej sytuacji finansowej. 

W grudniu 2007 roku tuż przed świętami piękne podarki 
otrzymało 47 uczniów naszej szkoły. Znalazły się w nich: róż-
norodne słodycze, owoce, maskotki, gry i piłki. Każda z pa-
czek miała wartość około 70 zł.

Powodzenie tej akcji zawdzięczamy sponsorom z terenu 
naszej gminy, którym chcielibyśmy z całego serca podzięko-
wać. Państwa dobroć i  hojność  są wartościami bezcennymi.

Dziękujemy: państwu Janiakom z Przydziałek, pani Prezes 
GS Koźminek Urszuli Błaszczak, panu Prezesowi Banku Spół-
dzielczego w Koźminku Grzegorzowi Poniatowskiemu, księ-
dzu proboszczowi Zenonowi Dereszewskiemu, państwu War-
szewskim, panu Edmuntowi Mrowińskiemu, państwu Jaszkom, 
państwu Klimorowskim.

Zabawki i gry zostały zakupione z funduszu gminy ze środ-
ków pochodzących z koncesji na sprzedaż alkoholu w ramach 
programu „ Radosne Boże narodzenie 2007”.

Autor:  M. Nawrocka

GALA WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ

W niedzielę 13 stycznia 2008 roku po raz szesnasty w na-
szym kraju „grała” Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. W 
tym roku zbierano fundusze na leczenie dzieci z chorobami 
laryngologicznymi.

Szkoła Podstawowa w Koźminku wzorem lat ubiegłych włą-
czyła się do tej ogólnopolskiej akcji. Już w czwartek i piątek 
dziewczęta z klasy IIIb Zofia Hałaczek i Nadia Nawrocka zbie-
rały pieniążki na terenie szkoły (244,40zł), które przekazane 
zostały do Banku Spółdzielczego w Koźminku i zasiliły  ogólną 
kwotę z powiatu kaliskiego. Czek na antenie programu drugie-
go telewizji przekazały Jurkowi Owsiakowi dzieci ze Szkoły 
Podstawowej w Godzieszach.

W niedzielę natomiast na ulicach naszego miasteczka kwe-
stowali uczniowie klas piątych i szóstych. Oto wyniki kwesty:

1.Angelika Kałach i Julita Skowron - 672,91zł
2.Wojciech Kopeć i Piotr Warszewski - 344,96
3.Jagoda Masłowska i Justyna Brodzińska - 270,68zł
4.Martyna Bartosiak - 256,38zł
5.Adrian Papierski Tobiasz Góral - 201,40zł
6.Kamil Kapłonek -189,92zł
7.Kinga Strojwąs i Gosia Zielińska -187,57zł
8.Patrycja Sadok - 172,69zł
9.Ewelina Murawska - 154,76zł
10. JustynaRychlewska - 121,95zł
Razem:   2571, 23zł
W roku bieżącym zbiórkę naszą wspomogły dzieci z przed-

szkola pod opieką pań: Wiesławy Leń i Małgorzaty Jaren-
towskiej. Tam zebrano 256,87zł. W niedzielę wieczorem p. 
Małgorzata Nawrocka (koordynator WOŚP w SP Koźminek)  
zawiozła do sztabu WOŚP w Kaliszu kwotę 2828,10zł. Jest to 
kwota przewyższająca ubiegłoroczną o około 600zł. co świad-
czy  o wzrastającej wrażliwości mieszkańców Koźminka i oko-
lic na potrzeby innych, a w szczególności tych najmłodszych.

Autor: M. Nawrocka

SPOTKANIE WIGILIJNE

Pięćdziesiąt osób wzięło udział w grudniowym spotkaniu 
wigilijnym zorganizowanym przez pracowników Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Koźminku. Uczestnikami im-
prezy były osoby samotne, starsze, chore, niepełnosprawne, 
bezrobotne oraz rodziny wielodzietne, będące klientami Ośrod-
ka. Gośćmi honorowymi byli: Przewodniczący Rady Gminy, 
oraz Z-ca Wójta Gminy Koźminek. Poczęstunek składający 
się z tradycyjnych potraw wigilijnych udało się przygotować 
za symboliczną kwotę dzięki hojnym sponsorom. Szczególne 
podziękowania GOPS przekazuje:

* piekarni GS w Koźminku i kierownikowi panu Jackowi 
Wolniaczykowi (ciasto i pieczywo),

* Ochotniczej Straży Pożarnej w Koźminku i panu Grzego-
rzowi Pawlaczykowi (bezpłatne udostępnienie sali i naczyń),

* Warsztatom Terapii Zajęciowej w Koźminku: kierownikowi 
– panu Mariuszowi Dembickiemu  i pracownikom (przygoto-
wanie potraw),

* Masarni Koźminek - państwu Marii Frątczak i Wojciechowi 
Stasiakowi (wędlina),

* państwu Elżbiecie i Tadeuszowi Klimorowskim (pasztety).
* oraz paniom zatrudnionym w ramach prac społecznie uży-

tecznych (przygotowanie potraw).
Ponadto Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej składa ser-

deczne podziękowania dla wychowawczyń Przedszkola w 
Koźminku – pań: Małgorzaty Jarentowskiej i Wiesławy Leń 
za przeprowadzenie zbiórki zabawek wśród dzieci przedszkol-
nych. Dzięki temu dzieci podopiecznych Ośrodka otrzymały 
piękne upominki.

Autor: L. Michałowska

DZIEŃ BABCI I DZIADKA W NAKWASINIE NOWYM

Dzień Babci i Dzień Dziadka o tych dniach pamiętali ucznio-
wie Szkoły Podstawowej w Nowym Nakwasinie, którzy 21 
stycznia 2008 roku zaprosili do szkoły swoje Babcie i Dziad-
ków. Jest to również dzień, w którym obchodzony jest Dzień 
Patrona szkoły Wincentego Witosa.

Od lat, tradycyjnie już, szkoła połączyła te dwie uroczysto-
ści, na które przybyli min: Wójt Gminy Koźminek, Poseł na 
Sejm RP pan Józef Racki, Starosta Kaliski, była dyrektor szko-
ły pani Salomea Szkudlarek oraz Radni Gminy Koźminek.

W części poświęconej patronowi szkoły uczniowie przedsta-
wili jego życiorys, działalność, a następnie delegacja  uczniów 
i gości złożyła kwiaty pod pamiątkową tablicą. Pani dyrektor 
zaprosiła wszystkich zebranych do zwiedzania  znajdującej się 
w szkole Izby Tradycji.

Pragnąc podziękować za trud, opiekę, troskę oraz  miłość 
swoim Babciom i Dziadkom uczniowie zaprezentowali przed-
stawienia teatralne: oddział przedszkolny „Śpiącą Królewnę”,  
klasa I i II „Calineczkę”, klasa V „Rzepkę”, a klasa VI „List 
stokrotny”. Ponadto goście obejrzeli występ dzieci z koła ta-
necznego, a także wysłuchali pięknych wierszy.

Gościnnie na uroczystości wystąpił zespół „Koźminianki” 
oraz absolwent szkoły Karol Maciaszczyk z zespołem „DUET 
BAND”. 

Upominki wykonane przez wnuczęta, ciepła herbata i słod-
kie ciastko dodały oprawy całej uroczystości.

Dużo atrakcji, miłe doznania sprawiły, że podczas święta 
panowała serdeczna i niemalże rodzinna atmosfera. Zapro-
szeni goście gratulowali wspaniałego pomysłu połączenia tych 
dwóch uroczystości oraz zaproszenia zespołu ludowego, przy-
pominającego swoim repertuarem młodzieńcze lata babciom 
i dziadkom. 

Autor: K.Szydłowska
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Dzień dziadka Nowy Nakwasin. Fot. Archiwum

PREZENTACJA POTRAW BOŻONARODZENIOWYCH W OPATÓWKU

W dniu 14 grudnia 2007 roku, w Muzeum Historii Przemysłu 
odbyły się V Prezentacje Potraw Świątecznych. 

Każda gmina przygotowała tradycyjny stół wigilijnych z po-
trawami. Gmina Koźminek była reprezentowana przez Koło 
Gospodyń Wiejskich z Nowego Nakwasina, które wspólnie z 
Urzędem Gminy Koźminek oraz Ośrodkiem Doradztwa Rolni-
czego zajęło się przygotowaniem całej prezentacji. 

W czasie imprezy podsumowano Konkurs Plastyczny „Kart-
ka Bożonarodzeniowa” organizowany przez Starostwo Powia-
towe w Kaliszu i Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kali-
szu.

Autor: M. Kaczmarek

Prezentacja potraw wigilijnych w Opatówku. Fot: M. Kaczmarek

DZIEŃ BABCI I DZIADKA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W 
MOSKURNI

W dniu 18.01.2008 roku w Szkole Podstawowej w Moskurni od-
było się tradycyjne spotkanie z okazji Dnia Babci i Dziadka. Na tę 
uroczystość przybyło wielu miłych gości. Pani dyrektor Magdalena 
Skowron powitała wszystkich zebranych i złożyła im życzenia.

Dzieci z klas I-III, oddziału przedszkolnego i przedszkola pod 
kierunkiem p. J. Buczkowskiej, A. Olek, I. Durman, A. Gawron i 
R. Oczkowskiej przygotowały zaproszenia, upominki i program ar-
tystyczny. Nauczyciele zajęli się również wystrojem sali. Występy 
miały żywy charakter i włączyły do wspólnej zabawy również go-
ści.

Program artystyczny uświetniły dzieci z koła teatralnego pod 
kierunkiem K. Raźniewskiej prezentując bajkę „Dwie Dorotki”, a 

uczennice klas starszych wykonały układ taneczny.
Piękno i miłość płynąca z wdzięcznych recytacji i występów 

wnuków, nagradzana była gromkimi brawami.
Słodki poczęstunek przygotowały mamy, które pomogły rów-

nież w organizacji tej części spotkania. 
Ważne, że przez takie oddziaływania wychowawcze kształci-

my w dzieciach poczucie więzi międzypokoleniowej. Wskazujemy 
jak możemy okazywać miłość i szacunek dla tych którzy, ze swo-
ją mądrością życiową i dużym doświadczeniem, są dla naszych 
rodzin często wsparciem moralnym, a dla wnuków oazą ciepła, 
serdeczności, miłości i spokoju. Często bowiem dziadkowie uczą 
najprostszej drogi do szczęścia.

W imieniu przybyłych gości podziękowała dzieciom i nauczycie-
lom pani Teresa Stempień. Wspólna zabawa wnuków i dziadków 
przy dźwiękach muzyki kapeli „Liskowianie” trwała do późnych go-
dzin popołudniowych.

Autor: Nauczyciele SP w Moskurni

Dzien babci i dziadka w Moskurni. Fot: Archiwum

WIGILIA KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH

W dniu 8 grudnia 2007 roku na sali ochotniczej straży po-
żarnej w Koźminku, odbyło się spotkanie opłatkowe pań z Kół 
Gospodyń Wiejskich. W uroczystości wzięło udział kilkadzie-
siąt  pań z terenu gminy. 

Uroczystość uświetnił koncertem kolęd zespół muzyczny 
„Niepełnosławni” z Domu Pomocy Społecznej w Psarach. Ze-
spół zaśpiewał stare i nowe kolędy według własnej aranżacji. 
Jego występ został nagrodzony dużymi brawami. 

Należy dodać, że zespół wystąpił nieodpłatnie w ramach 
współpracy z działem promocji urzędu gminy Koźminek.

Autor: M. Kaczmarek

Wigilia pań z Kół Gospodyń Wiejskich Fot. M. Kaczmarek
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Zespół z domu Pomocy Społecznej w Psarach. Fot. M. Kaczmarek

BAL KARNAWAŁOWY

Dnia 12 stycznia 2008 roku Rada Rodziców przy Szkole 
Podstawowej w Moskurni zorganizowała bal karnawałowy, 
z którego dochód w całości będzie przeznaczony na zakup 
sztandaru dla szkoły.

Na ogłoszenie o balu odpowiedziało 170 osób, co było bar-
dzo miłym zaskoczeniem dla organizatorów.  

Podczas zabawy odbył się walczyk czekoladowy oraz „ta-
niec z niespodzianką”, dzięki czemu zyskaliśmy 950 zł, a łącz-
ny dochód z balu wyniósł 3265,12 zł.

Organizatorzy dziękują wszystkim uczestnikom balu za 
wspaniałą zabawę i miłą atmosferę. Szczególne podziękowa-
nia składamy na ręce pana Mieczysława Wietrzyka oraz Za-
rządu OSP w Karolewie Starym za użyczenie i przygotowanie 
sali do balu.

Autor: M. Skowron 

SPOTKANIE OPŁATKOWE EMERYTÓW I RENCISTÓW

W dniu 16 grudnia 2007 roku w koźmineckiej remizie stra-
żackiej, odbyło się spotkanie bożonarodzeniowe emerytów i 
rencistów z terenu naszej gminy.

W uroczystości wigilijnej wzięło udział około 60 osób. Z 
koncertem pastorałek wystąpił zespół „Niepełnosławni” z Psar 
k/ Nowych Skalmierzyc. 

Autor: M. Kaczmarek

DZIEŃ LUDZI DOBREJ WOLI

Tradycyjnie przed świętami Bożego Narodzenia 17.12.2007r. 

w Szkole Podstawowej w Koźminku obchodziliśmy Dzień 

Ludzi Dobrej Woli. Zgodnie z tradycją uczniowie, dyrekcja i 

nauczyciele podziękowali przyjaciołom  za bezinteresowna 

pomoc udzielaną szkole. Zaprosiliśmy 26 osób. Kilka z nich 

znalazło czas, aby zaszczycić nas swoją obecnością w tym 

pracowitym, ale szczęśliwym, radosnym, pachnącym choinką 

i wigilijnymi potrawami okresie. Przybyli goście otrzymali od 

uczniów drobne upominki, a następnie wraz z całą społeczno-

ścią szkolną obejrzeli jasełka pt. „Na świątecznym froncie do-

bro zwycięża” przygotowane przez panie Wiolettę Domagałę 

i Bożenę Ukleję. Podczas uroczystości piękne, polskie kolędy 

zaśpiewał nasz szkolny chór prowadzony przez pana Karola 

Adamiaka. 

Po uroczystości, którą przygotowały panie Grażyna Siewie-

ja, Mariola Józefiak oraz Małgorzata Nawrocka, zaproszeni 

goście udali się do szkolnej biblioteki na słodki poczęstunek. 

Autor: G. Siewieja

Spotkanie opłatkowe emerytów

Wójt składa życzenia emerytom na spotkaniu opłatkowym w Koźmin-
ku. Fot. 2x M. Kaczmarek

Dzien ludzi dobrej woli
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Dzien ludzi dobrej woli. Fot. 2x Archiwum

MŁODE PIŁKARKI ZE SP KOŹMINEK

W dniu 19.01.2008 r. na hali widowiskowej w Liskowie odbył 
się turniej halowej piłki nożnej dziewcząt w kategorii młodzi-
czek. W pierwszym meczu turnieju zawodniczki Szkoły Pod-
stawowej w Koźminku pokonały KKS 1925 Kalisz 3:2.

Niestety w drugim meczu uległy Gimnazjum w Liskowie 1:2, 
a następnie Orłowi Łódź 1:5. W późniejszej fazie turnieju w 
meczu o trzecie miejsce pokonały Gimnazjum w Liskowie i 
ostatecznie zajęły trzecie miejsce, za Orłem Łódź i KKS 1925 
Kalisz. SP w Koźminku wystąpiła w składzie: Daria Włodarska, 
Angelika Kałach, Joanna Dębowa, Aleksandra Łakoma, Julita 
Klimorowska, Dorota Ząbkowska, Jagoda Masłowska i Patry-
cja Piekarska. 

Autor: Dawid Kupaj

SP KOŹMINEK V-ICEMISTRZEM POWIATU W PIŁCE KOSZY-
KOWEJ CHŁOPCÓW

W dniu 9.01.2008 w Koźminku odbyły się Mistrzostwa Po-
wiatu kaliskiego ziemskiego w piłce koszykowej chłopców. 
Młodzi zawodnicy ze Szkoły Podstawowej w Koźminku po 
wygraniu meczy grupowych i zajęciu pierwszego miejsca w 
grupie eliminacyjnej awansowali do finału imprezy. W finale 
po zaciętej grze młodzi sportowcy z Koźminka ulegli SP w 
Rajsku  20:16 i zostali Vicemistrzami Powiatu na rok szkolny 
2007/2008.

Autor: D. Kupaj

SZKOŁA PODSTAWOWA W KOŹMINKU MISTRZEM POWIATU 
W PIŁCE RĘCZNEJ CHŁOPCÓW

W dniu 15.11.2007 w Piotrowie odbyły się Mistrzostwa Po-
wiatu kaliskiego ziemskiego w piłce ręcznej chłopców. Młodzi 
zawodnicy ze Szkoły Podstawowej w Koźminku wylosowali 
bardzo wymagających rywali gdyż już w pierwszym meczu 
grupowym spotkali się z obrońcami tytułu mistrzowskiego z 
ubiegłego roku.

Po zaciętej walce nasi uczniowie pokonali zespół ze SP 
w Iwanowicach 8:7. Kolejny mecz to zwycięstwo w stosun-
ku 7:5 ze SP w Brzezinach oraz zdecydowana wygrana 6:0 i 
awans do finału imprezy. W finale po koncertowej grze mło-
dych sportowców z Koźminka pokonaliśmy Wolę Droszewską 
9:0 i zostaliśmy Mistrzami Powiatu na rok szkolny 2007/2008 
co zaowocowało awansem naszej drużyny do finału rejonu. 

Autor: D. Kupaj

Mistrzowie powiatu w piłce ręcznej. Fot. D. Kupaj

SPOTKANIE ŚWIĄTECZNE W SZKOLE PODSTAWOWEJ W 
MOSKURNI 

Grono pedagogiczne Szkoły Podstawowej w Moskurni po-

stanowiło wykorzystać przedświąteczny okres na integrację ze 

społecznością lokalną. (wzorem roku ubiegłego). Zorganizo-

wano Spotkanie Świąteczne, które odbyło się 12 grudnia 

2007 roku. 

W programie nie mogło zabraknąć występu szkolnego 

teatrzyku, tym razem wspieranego przez rezolutną grupkę 

przedszkolaków oraz szkolnego chóru „Subito”, który zachwy-

cił wszystkich  koncertem kolęd i pastorałek.

W świąteczny nastrój wprowadziła  gości magiczna sce-

nografia, przygotowana przez nauczycieli: Karola Adamiaka, 

Annę Gawron, Romanę  Oczkowską i Kamilę Raźniewską, w 

której oprawie  mali artyści zaprezentowali swoje jasełki.

Po artystycznych występach wszyscy udali się na wystawę 

świąteczną prac uczniów, gdzie czekały stoiska poszczegól-

nych klas z różnorodnymi pracami wykonanymi własnoręcznie 

przez uczniów z pomocą wychowawców i rodziców. Uczniowie 

sprzedawali kartki bożonarodzeniowe, stroiki, szopki i wszel-

kie ozdoby świąteczne.

Przedsięwzięcie to spotkało się z bardzo dużym zaintere-

sowaniem i zaangażowaniem zarówno nauczycieli i uczniów, 

jak i rodziców oraz mieszkańców okolicznych miejscowości. 

Przybyli zaproszeni gości min: Zastępca Wójta i Radni Gminy 

Koźminek oraz księża z parafii Chlewo i Koźminek.

Po kiermaszu był czas na słodki poczęstunek. Stroną kuli-

narną zajęły się mamy naszych uczniów, które nie tylko upie-

kły pyszne ciasta, ale także częstowały zaproszonych gości 

herbatą i kawą. 

Świąteczne dekoracje, kolędy i zakupy wprowadziły wszyst-

kich obecnych w magiczny, grudniowy, przedświąteczny na-

strój.

Dochód ze sprzedaży w wysokości jednego tysiąca złotych 

zostanie przeznaczony na dofinansowanie wycieczek szkol-

nych.

Autor: K. Raźniewska
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Spotkanie swiąteczne w Moskurnii. Fot. K. Raźniewska

„KOCHAMY WAS CAŁYM SERCEM”
Takimi słowami 24 stycznia 2008 r. dzieci ze  Szkoły Pod-

stawowej w Koźminku rozpoczęły Dzień Babci i Dziadka. Od 
wielu lat w naszej szkole organizowana jest akademia dla se-
niorów rodzin. W tym roku po raz pierwszy w spotkaniu wziął 
udział wójt naszej gminy p. A. Miklas. 

Impreza ta cieszy się dużą popularnością i  uznaniem wśród 
zaproszonych gości. Wywołuje wzruszenie, łzy radości i zado-
wolenia, że wnuki pamiętają o swoich dziadkach. 

Na tę okazję młodzi aktorzy pod kierunkiem p. Marioli Jó-
zefiak, p. Grażyny Siewiei i p. Kingi Korzekwy przygotowa-
li specjalny i wzruszający program. Uczniowie z klas I – III 
deklamowali wiersze, śpiewali piosenki, a także prezentowali 
swoje umiejętności taneczne.  

W dalszej części swoje zdolności aktorskie zaprezentowali 
uczniowie z klas piątych w przedstawieniu pt. ,,Śpiąca kró-
lewna”, a następnie z klasy VIb w inscenizacji  pt. ,,O tym, co 
najpiękniejsze na świecie”. 

W swoich wystąpieniach  uczniowie mówili, iż babcie 
i dziadkowie to osoby bardzo potrzebne w każdej rodzinie, że 
to nieoceniony skarb. To oni opiekują się wnuczętami, kiedy 
jest taka potrzeba, przytulą i pocieszą jeżeli jest jakiś problem. 
Za to wszystko dzieci gorąco dziękowały swoim gościom i wrę-
czyły im własnoręcznie wykonane laurki.

W imieniu zaproszonych gości głos zabrała  pani Wojcie-
chowska, która mówiła, że takie uroczystości są  wzruszające, 
mile widziane  i niezbędne w środowisku. 

Całą akademię zakończyły duże i gromkie brawa dla wyko-
nawców. Babcie i dziadkowie z wielką przyjemnością często-
wali się ciastem i wspominali minione lata.

Oprac:  M.D.Józefiak
            G. Siewieja

Dzień babci i dziadka w Koźminku. Fot. Archiwum 

ŚLUBOWANIE W NOWYM NAKWASINIE

W Szkole Podstawowej im. Wincentego Witosa w Nowym 
Nakwasinie dnia 15 listopada 2007r. odbyła się uroczysta aka-
demia z okazji ślubowania i pasowania uczniów klasy I. Wśród 
zaproszonych gości znaleźli się: Z-ca Wójta Gminy Koźminek, 
Przewodniczący Rady Gminy, Ksiądz Prałat Zenon Dereszew-
ski i Ksiądz Wikary Marcin Jurga oraz przedstawiciele Rady 
Rodziców. 

Mali uczniowie zaprezentowali program artystyczny przy-
gotowany przez Panią Iwonę Dziedzic. Po części artystycznej 
uczniowie złożyli uroczyste przyrzeczenie na sztandar szkol-
ny, że będą się wzorowo wywiązywać się ze swoich obowiąz-
ków.

Następnie odbyło się pasowanie na ucznia, którego doko-
nała Pani Dyrektor Halina Tomczyk. Zaproszeni goście życzyli 
pierwszakom sukcesów w zdobywaniu wiedzy i nawiązywaniu 
nowych przyjaźni, a także wiele radości i wytrwałości w szkol-
nej pracy.

Wyjątkowym momentem dla dzieci było udzielenie im błogo-
sławieństwa przez Księdza Prałata. Nowo pasowani uczniowie 
udali się na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców. 
Uroczystość zakończyła się wspaniałą zabawą przy muzyce. 
Uśmiechnięte twarze maluchów upewniły wszystkich, ze dzieci 
dobrze czują się w tej szkole. 

Autor: I. Dziedzic

Ślubowanie w Nowym Nakwasinie. Fot. Archiwum

SUKCESY SPORTOWE GIMNAZJALISTÓW

W roku 2007 młodzież gimnazjum w Koźminku odniosła 
cztery znaczące sukcesy sportowe:

1) III miejsce w Mistrzostwach Powiatu Kaliskiego w Druży-
nowych biegach przełajowych chłopców.

2) I miejsce w Turnieju Mikołajkowym Ziemi Kaliskiej w halo-
wej piłce nożnej w Piotrowie; skład drużyny: P. Pietrzykowski, 
P. Koralewski, Ł. Wachowski, B. Biniaszczyk, D. Tomaszewski, 
D.Drobnik, K. Janczarek,  i M. Wawrzyniak.

3) I miejsce w Turnieju Piłki Siatkowej z okazji Narodowego 
Święta Niepodległości w Blizanowie; skład drużyny: P. Pietrzy-
kowski, Ł. Wachowski, D. Tomaszewski, D. Drobnik, T. Tra-
czyk, J. Wojciechowski i T.Spychała.

4) I miejsce w Turnieju Mikołajkowym Ziemi Kaliskiej w piłce 
siatkowej chłopców organizowany przez stowarzyszenie „Ka-
lisz XXI”; skład drużyny: P. Pietrzykowski, D. Tomaszewski, Ł. 
Wachowski, D. Drobnik, T. Traczyk, J. Wojciechowski, K. Jan-
czarek i K. Spychała. Turniej odbył się w Koźminku w dniach 
1 – 2 grudnia 2007 roku na hali sportowej przy gimnazjum. W 
imprezie wzięło udział 12 drużyn z terenu Kalisza i powiatu 
kaliskiego. Drużyna koźminecka wygrała pięć meczy z: Opa-
tówkiem 2:0, Wolą Droszewską 2:0, Stawiszynem 2:1, Godzie-
szami 2:0 oraz mecz finałowy ze Zbierskiem 2:1 (opiekunem 
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drużyny jest pan Mariusz Pietrzykowski). Medale, puchary i 
dyplomy wręczał Wicestarosta Kaliski Andrzej Dolny wraz z or-
ganizatorami turnieju Żanetą i Markiem Stodolnymi z Kalisza. 

Autor: M. Pietrzykowski

Marek i Żaneta Stodolni oraz Wicestarosta Kaliski Andrzej Dolny  
z młodymi sportowcami Fot. Archiwum

ŚWIĘTA W PRZEDSZKOLU

Świąteczny nastrój w Publicznym Przedszkolu w Koźminku 
można było odczuć już tydzień wcześniej. 

W tygodniu przedświątecznym odbywały się w poszczegól-
nych grupach uroczyste przedstawienia z udziałem pani dyrek-
tor M. Narowskiej, rodziców i św. Mikołaja, który obdarowywał 
dzieci prezentami. Paczki dla dzieci jak co roku przygotowała 
Rada Rodziców.

W „Jasełkach” wystawiony przez grupę 6-latków „Smerfy” 
uczestniczył pan wójt A. Miklas wraz z panią kierownik GZE-
AOS i PO M. Kurek. Natomiast grupa 6-latków „Słoneczka” 
przedstawiła „Opowieści o św. Mikołaju” dla uczestników 
Warsztatów Terapii Zajęciowej w Koźminku, którzy zostali za-
proszeni na tę uroczystość. 

Obie uroczystości zakończyły się słodkim poczęstunkiem w 
miłej, ciepłej i świątecznej atmosferze.

      
Autorzy: M. Jarentowska, W. Leń

Święta w przedszkolu. Fot. Archiwum

DZIEŃ PATRONA W GIMNAZJUM IM. NOBLISTÓW POLSKICH 
W KOŹMINKU

We wtorek 11 grudnia uczniowie gimnazjum obchodzili 
kolejny Dzień Patrona. Zebrali się oni w szkole o godzinie 
8.00, gdzie wraz z wychowawcami zajęli się ostatnimi przy-

gotowaniami do uroczystości. Następnie udali się do kościoła 
parafialnego, gdzie Mszę św. w intencji dyrekcji, grona peda-
gogicznego oraz młodzieży sprawował ks. Marcin Jurga. Uro-
czystość rozpoczęła się około godziny 10.00. Rada Samorządu 
Uczniowskiego przedstawiła historię słynnej Nagrody Nobla. 
Później gimnazjaliści przedstawili życiorys i dokonania Marii 
Skłodowskiej – Curie. Można było wysłuchać relacji noblistki 
oraz jej córki, które opowiadały o dokonaniach tej niezwykłej 
kobiety. W ich role wcieliły się trzecioklasistki – N. Tomiec z 
III b i D. Bartosiak z III a. Kolejną atrakcją było rozwiązywanie 
krzyżówki wraz z uczniami klas drugich, zaś najmłodsi gimna-
zjaliści urządzili sąd nad promieniotwórczością. 

Na uroczystość przybyli zaproszeni goście m.in. przedsta-
wiciele samorządu lokalnego oraz dyrektorzy szkół z naszej 
gminy. Pani dyrektor – Iwona Chojnacka – Adamus skierowała 
swoje słowa do zaproszonych gości i młodzieży gimnazjalnej. 

Tak przebiegały obchody Dnia Patrona w Gimnazjum im. 
Noblistów Polskich w Koźminku. Dzięki takim uroczystościom 
uczniowie mogą wiele dowiedzieć się o osobach, które powin-
ny być dla Polaków autorytetami. Ta lista nie jest zamknięta i 
być może kiedyś jeden z absolwentów tutejszej szkoły do niej 
dołączy. 

Autor: M. Marszał (pod kierunkiem p. Ż.  Marszałek – Trzebińskiej)

PASOWANIE W GIMNAZJUM 
W poniedziałek 26 października 2007 roku w sali OSP od-

było się kolejne w historii Gimnazjum im. Noblistów Polskich 
w Koźminku pasowanie na ucznia. Uroczystość rozpoczęła 
pani dyrektor Iwona Chojnacka - Adamus, przemawiając do 
zgromadzonych. W swoim wystąpieniu główną uwagę zwróciła 
na pierwszoklasistów, życząc im samych sukcesów w murach 
szkoły. Wśród gości nie zabrakło także przedstawicieli samo-
rządu: wójta – p. Andrzeja Miklasa oraz przewodniczącego 
Rady Gminy – p. Józefa Bryły. Na uroczystość przybyli rów-
nież dyrektorzy szkół podstawowych z Koźminka, Moskurni i 
Nowego Nakwasina, Komendant Posterunku Policji p. Henryk 
Trzebiński oraz członkowie Rady Rodziców. 

Po uroczystym włączeniu pierwszoklasistów do społeczno-
ści szkolnej, prowadzący uczniowie klas drugich oddali głos 
młodszym kolegom. Przygotowali oni krótką część artystycz-
ną pod kierunkiem swoich wychowawców (p. Elżbiety Hutko, 
p. Marii Poniatowskiej i p. Izabeli Czechowskiej). Ich występ 
został urozmaicony śpiewem i recytacją wierszy. Po części ar-
tystycznej wszyscy goście zasiedli do stołu i smakowali upie-
czone przez pierwszoklasistów ciasta. Następnie młodzież 
gimnazjalna wspólnie bawiła się na dyskotece. 

Myślę, że pasowanie to dobra uroczystość, po której można 
obserwować upływ mijającego czasu. Tak niedawno przecież 
było ostatnie pasowanie, a teraz Gimnazjum im. Noblistów 
Polskich zyskało kolejnych uczniów „pasowanych na rycerzy, 
mających poszukiwać i strzec klucza do wiedzy”. 

Autor: M. Marszał (pod kierunkiem p. Ż Marszałek – Trzebińskiej)

ŚLADAMI KSIĘDZA WACŁAWA BLIZIŃSKIEGO – PIESZY RAJD 
PO „MAŁEJ OJCZYŹNIE”

W sobotę 20 października 2007 roku reprezentanci Gimna-
zjum im. Noblistów Polskich w Koźminku wyjechali na tytuło-
wy rajd zorganizowany przez Zespół Szkół nr 2 w Liskowie. 
Była to pięcioosobowa drużyna z opiekunem – p. Jarosławem 
Ambroziakiem. Ponieważ wszyscy uczestnicy należą do kółka 
historycznego, nazwali się „Tropicielami Klio”. Wraz z rywalami 
obejrzeli występ chóru szkolnego i prezentację multimedialną 
pt.: „Cudze chwalicie – swego nie znacie”. Następnie wyruszy-
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li na rajd. Mieli do pokonania 6 km, a po drodze musieli się 
zmagać z zadaniami wyznaczonymi im przez organizatorów. 
Niestraszne okazały się jednak dla nich umiejętności posługi-
wania się kompasem, czy znajomość staropolskich przysłów. 
Doskonale radzili sobie również z zadaniami sprawnościowy-
mi. Po drodze musieli także nazbierać chrustu. Jednakże nie-
ustraszeni „Tropiciele Klio” z Koźminka poradzili sobie również 
z tym zadaniem. Po dotarciu do mety już czekała na nich 
gorąca herbata i ciasto oraz grochówka. Po spożyciu posił-
ku drużyna udała się na poszczególne konkursy. Odbyły się 
turniej języka angielskiego (Monika Marszał i Wioletta Wa-
laszczyk), quiz wiedzy o Wacławie Blizińskim (Krystian Bizior) 
oraz konkurs na plakat promujący Gminę Lisków (Małgorzata 
Kuźnik i Jakub Sobczyk). We wszystkich konkurencjach „Tro-
piciele Klio” okazali się niepokonani. Na koniec zaprezentowali 
również śmieszną scenkę, nagrodzoną gromkimi brawami pu-
bliczności. W ostatecznej kwalifikacji „Tropiciele Klio” z Koź-
minka zajęli pierwsze miejsce. Uczniowie otrzymali nagrody 
rzeczowe oraz puchar. Rajd zakończył się wspólnym jedze-
niem kiełbasek (niestety smażonych, ponieważ na ognisko nie 
pozwoliła pogoda). 

Gimnazjaliści bardzo dobrze się bawili. Niestety przez cały 
czas rajdu towarzyszyło im poczucie, że za rok nie wezmą 
udziału w rajdzie w tak doskonale dobranym składzie. 

Autor: M. Marszał (pod kierunkiem p. Ż. Marszałek – Trzebińskiej)

MŁODZI PIŁKARZE ZE SP KOŹMINEK

W dniu 19.01.2008 r. na hali Szkoły Podstawowej nr 17 
w Kaliszu odbył się coroczny turniej im. Józefa Goli w piłce 
nożnej chłopców z rocznika 1996 i młodszych. Udział w eli-
minacjach wzięli uczniowie SP w Koźminku: Adrian Bartosiak, 
Mateusz Paruszewski, Łukasz Muszyński, Mateusz Twardziak, 
Kamil Kapłonek, Adrian Rembiszewski, Szymon Antczak, Pa-
tryk Pluta. Bardzo zacięta walka toczyła się do końca turnieju 
gdyż w grupie D, do której została wylosowana SP w Koźmin-
ku trzy z czterech drużyn wygrały po dwa mecze i doznały 
jednej porażki. Aby wyłonić dwie drużyny, które miały awan-
sować do ćwierćfinału potrzebny był konkurs rzutów karnych. 
Pierwsi zmierzyli uczniowie ze SP Koźminek i SP 12 Kalisz i 
po pewnym wykonaniu rzutów karnych wygrała nasza szkoła 
3:1. Następnie SP 12 Kalisz pokonało SP 18 Kalisz 2:1. 

W ostatnim konkursie rzutów karnych miało się okazać, 
która z drużyn wygra grupę eliminacyjną. I znowu po koncer-
towym wykonaniu karnych wygrała SP w Koźminku i z pierw-
szego miejsca w grupie awansowała do ćwierćfinału imprezy. 

Autor: D. Kupaj

WIELKANOCNE CIEKAWOSTKI

Wielkanoc  jest najważniejszym i najstarszym świętem w 
całym chrześcijańskim świecie, jest ona obchodzona na pa-
miątkę Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Jest to święto 
ruchome w kalendarzu liturgicznym, co oznacza, że data 
obchodzenia tego święta ulega  zmianie każdego roku. 
Spowodowane jest to tym że, w Jerozolimie w przeciwień-
stwie do pozostałej części cesarstwa rzymskiego funkcjo-
nował żydowski kalendarz księżycowy.  Według którego 14 
dnia miesiąca, nisan (według kalendarza juliańskiego 2-3 
kwietnia) roku 33 n.e. żydzi obchodzili święto Paschy. Jest 
to święto upamiętniające wyjście żydów z niewoli egipskiej 
prawdopodobnie wydarzenie to miało miejsce między ro-
kiem 1200 p.n.e. a 1170 p.n.e. za panowania faraona Ram-
zesa III z XX dynastii.  Ucieczka żydów z Egiptu została 
poprzedzona zesłaniem przez Boga dziesiątej najstrasz-
liwszej plagi. Oto w noc poprzedzającą wyjście Izraelitów 
z Egipty o północy na ziemię stąpił Bóg i pozbawił życia 

wszystkie istoty pierworodne żyjące na ziemi egipskiej. 
Izraelitów ocaliła krew baranka, którą oznaczono odrzwia 
ich domostw. Dla wszystkich izraelitów jest to dzień święty, 
dzień paschy, czyli wyjścia. Dla chrześcijan żydowska Pas-
cha roku 33 n.e. jest datą ukrzyżowania Chrystusa. Pierw-
si chrześcijanie właśnie 16 dnia miesiąca nisan obchodzili 
Wielkanoc. Obecny sposób wyznaczania Świąt Wielkanoc-
nych został ustalony na soborze nicejskim w roku 325  od 
tego czasu Wielkanoc obchodzona jest zawsze w pierw-
szą niedzielę po pierwszej wiosennej pełni księżyca i może 
przypaść miedzy 22 marca a 25 kwietnia.

Powszechnie rozpoznawalnym symbolem świąt wielka-
nocnych są pisanki, okoliczności w jakich kolorowe i bo-
gato kraszone jajka znalazły się na stołach wielkanocnych 
giną w mrokach historii. Jajko posiada bogatą symbolikę: 
jest symbolem doradzającego  się życia, Słońca i Ziemi, 
oraz wszechświata i sił witalnych. W wielu kulturach jajko 
stanowi  element mitów kosmogenicznych przy pomocy, 
których ludzie próbowali wyjaśnić okoliczności powstania 
wszechświata, ziemi i ludzi.  W cywilizacji egipskiej jeden z 
mitów wskazuje, że świat powstał z prajaja z którego wykluł 
się Wielki Gęgacz a według innej wersji był to sokół, który 
swym krzykiem przerwał odwieczną cisze i obudził świat. 
Podobny w treści mit odnajdujemy również w kulturze ty-
betańskiej gdzie prajajo było początkiem nie tylko wszech-
świata ale i ludzi. Zwyczaj barwienia i ozdabiania jaj znany 
był na bliskim wschodzie już na przełomie III i II tysiąclecia 
przed naszą erą. Pozostałości pisanek z tego okresu od-
kryli archeolodzy na terenie Mezopotamii, czyli na obszarze 
m.in. dzisiejszego Iraku. Tradycja barwienia jaj znana była 
również izraelitą, których praojczyzna znajdowała się w po-
łudniowej Mezopotamii w okolicy starożytnych miast Ur i 
Uruk. Około połowy XIX w p.n.e. Izraelici opuścili te tereny 
udając się na północny zachód do ziemi Kanaan.  Wzmianki 
o pisankach pochodzą także z Chin gdzie dominującą or-
namentykę stanowiły kwiaty i ptaki. W starożytnym Egipcie 
na jajkach umieszczano wizerunek skarabeusza, który był 
m.in. symbolem zmartwychwstania. Zwyczaj barwienia jaj 
obecny był również kulturze greckiej i rzymskiej oraz sło-
wiańskiej.

Z uwagi na swoją pogańską symbolikę jajko stało się 
obiektem prześladowań kościoła, przez ponad tysiąc lat w 
okresie wielkanocnym władze kościelne zakazywały spoży-
wania jaj, nie mogły się one również pojawiać na wielkanoc-
nych stołach. Wraz z procesem chrystianizacji pogańskich 
obrzędów w wieku XII-XIII zakaz spożywania jaj został cof-
nięty. Zaś pisankom starano się nadać nową symbolikę i 
pochodzenie, w owym czasie pojawiło się  wiele legend do-
tyczących powstania pisanek. Według jednej z nich ubogi 
wieśniak idący na targ do Jerozolim spotkał  w czasie drogi 
krzyżowej dźwigającego krzyż Jezusa wówczas pochylił się 
na cierpiącym, aby pomóc Mu nieść krzyż, wtenczas jaj-
ka, które miał w koszyku zmieniły się w barwne pisanki. 
Inna opowieść mówi, że z kropli krwi Chrystusa wylanej na 
Golgocie powstały czerwone jajka. Kolejna opowieść mówi 
o dniu Zmartwychwstania Pańskiego. Owego dnia do gro-
bu Jezusa przybyłą Maria Magdalena, aby namaścić ciało 
Chrystusa wonnościami a gdy ujrzała pusty grób serce jej 
przepełniła wielka radość. Pobiegła więc do domu przygoto-
wała barwione jajka a następnie wręczając je przerażonym 
apostołom głosiła im radosną nowinę o zmartwychwstaniu 
Mistrza. Bardzo wzruszająca jest legenda, której bohater-
ką jest Matka Boska. Otóż po skazaniu Jezusa na śmierć 
przez Sanhedryn, czyli Wysoką Radę Żydowską składającą  
się siedemdziesięciu jeden członków m.in. kapłanów, pisa-
rzy i arystokracji. Maria przybyła do pałacu Poncjusz Piłat, 
który był rzymskim namiestnikiem Judei aby błagać go o 
ocalenie swego Syna. Przed wizytą u Piłata Maria spotkała 
się z jego żona Prokulą. Maria ofiarowała Prokuli w darze 
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kolorowe jajka, które miał być upominkiem dla jej dzieci. 
Dawniej wierzono że, jaja posiadają magiczną moc i 

chronią przed złymi duchami. Pisanki zakopywano wiosną 
w narożnikach pól, aby w ten sposób zapewnić sobie uro-
dzaj. Należało również zakopać jaka pod progiem, przy 
wejściach do pomieszczeń gospodarczych, bram i furtek. 
Również stawiając nowy budynek należało umieścić kolo-
rowe jaka w narożnikach jego fundamentów. Skorupki z 
święconych jajek rozsypywano w ogrodach i sadach   aby 
rosnące tam rośliny i drzewa przynosiły obfity plon. Wyko-
rzystywanie jajek wielkanocnych w obrzędowości wiejskiej 
jest pozostałością przedchrześcijańskich świąt związanych 
z przesileniem wiosennym a wszystkie powyższe zabiegi 
mają zagwarantować odrodzenie się przyrody. Jajko było 
również amuletem chroniącym przed wszelakiego rodzaju 
niebezpieczeństwami wierzono w jego potęgę odczyniania 
uroków, wrzucone w płomienie przez sprawiedliwego czło-
wieka gasiło pożar, zaś skorupki jajek rzucone na strzechę 
domu w poranek wielkanocny chroniły domostwo przez po-
żarem.  Pisanki miały moc uzdrawiającą wystarczyło prze-
toczyć jajko po ciele chorego człowieka lub zwierzęcia aby 
choroba ustąpiła. 

Kolejnym symbolem wielkanocnym jest zając, ten sym-
patyczny szarak na stół wielkanocny trafił ok. wieku XVII 
zaś do polskiej tradycji przeniknął z Niemiec na początku 
wieku XX. W wielu kulturach zając był i nadal jest sym-
bolem odradzającej się przyrody, wiosny i sił witalnych. 
Najstarszy znany nam współcześnie mit nawiązujący do tej 
symboliki  pochodzi ze starożytnego Egiptu. Przedstawia 
on historie walki o panowanie nad światem, która roze-
grała się pomiędzy Ozyrysem a jego bratem Setem. Zły 
i podstępny Set zabił Ozyrysa, poćwiartował jego zwło-
ki i rozrzucił po świecie. Izyda która była żoną Ozyrysa  
odszukała poszczególne elementy ciała swego męża, po-
czym złożyła je i przy pomocy magii wskrzesiła swego uko-
chanego. Zmartwychwstały, Ozyrys przybrał postać zająca 
a następnie wyruszył na wojnę w której pokonał Seta.  W 
starożytnym pogańskim świecie zając stał się symbolem 
odrodzenia, zaś w Egipcie tak jak i inne święte zwierzęta 
bywał poddawany mumifikacji. W starożytnej Grecji zając 
z uwagi na swą witalność stał się symbolem szczęścia i 
miłości był towarzyszem bogini miłości Afrodyty i Erosa. 
Mimo że szarak był uważany za święte zwierze to już sta-
rożytni zauważyli, że jego życie, choć niezwykle dynamicz-
ne to trwa bardzo krótko, dlatego też stał się on również 
symbolem przemijania a jego wizerunek umieszczany był 
na grobowcach.    

Na pamiątkę Wieczerzy Pańskiej swego czasu spoży-
wano postną wieczerzę, był to ostatni posiłek przed nie-
dzielą wielkanocną. Pozostałości z postnej kolacji stanowi-
ły poczęstunek dla dusz zmarłych przodków. W zwyczaju 
tym dostrzegamy niewątpliwie szczątkowe pozostałości po 
święcie zmarłych które m.in. wedle tradycji słowiańskiej 
obchodzone było zarówno na jesieni jak i na wiosnę. Po 
wieczerzy mieszkańcy wioski  dokonywali samosądu nad 
Judaszem. Słomianą kukłę ciągnięto po wsi a następnie na 
schodach przed kościołem wymierzano jej karę chłosty w 
liczbie 30 batów. Obitego Judasza zaciągano poza obszar 
wioski i wieszano na przydrożnym drzewie. Na miejsce 
to wracano w piątek w porze popołudniowej aby podpalić 
wiszącego zdrajcę

Zwyczaj święcenia pokarmów był jednym z obrzędów 
pogańskich  w swej nowej formie w tradycji chrześcijań-
skiej obecny jest od wieku VII. Początkowo święcenia 
dokonywano poza kościołem przy przydrożnych kaplicz-
kach, później w domach zacniejszych gospodarzy gdzie 
gromadzili się wszyscy mieszkańcy wioski ze swymi potra-
wami.  W Rzeczpospolitej Szlacheckiej ksiądz przybywał 
do dworu i tam dokonywał poświęcenia potraw zarówno 

jaśniepaństwa  jak i chłopów. W dawnych czasach święco-
no całe kosze pokarmów a  niekiedy ogromne zastawione 
stoły. Obowiązkowe wyposażenie wielkanocnego koszyka 
stanowiły:   

Baranek wykonany z kłosów zbóż, chleba rzadziej z cu-
kru był symbolem  Zmartwychwstałego Chrystusa. Chrzan 
poprzez swą gorycz symbolizował mękę Jezusa. Chleb 
symbolizujący Ciało Chrystusa, jajko jako znak odradzają-
cego się życia i zwycięstwa nad śmiercią, sól która chroni 
przed złem i symbolizuje prawdę oraz oczyszczenie. Waż-
nym produktem był ser będący symbolem przyjaźni między 
człowiekiem a przyrodą. Wielkanocne baby były z kolei 
symbolem doskonałości zaś masło dobrobytu.

Na nadchodzące Święta Zmartwychwstania Pańskiego 
życzę Państwu, aby odradzająca się w odwiecznym cy-
klu przyroda wniosła w Państwa życie radość i optymizm. 
Zaś Zmartwychwstały Chrystus będący źródłem wszela-
kich łask będzie dla Państwa  drogowskazem ku lepszemu 
i szczęśliwemu życiu tu na ziemi i w przyszłości. 

Autor: J. Ambroziak

CZY WIESZ, ŻE ...
- Koźminek posiadał zamek obronny, zbudowany zapew-

ne przez Bartosza Wezenborga z Odolanowa (to jemu król 
Kazimierz Wielki podarował Koźminek wraz z Osuchowem, 
Chodybkami, Nakwasinem i Złotnikami za zasługi na polach 
bitewnych). Znajdować się miał on, jak czytamy w kronice 
parafialnej, „za dzisiejszą rzeką, na niewielkiej wzniosłości w 
pobliżu obecnej tamy na rzece, naprzeciw urzędu gminnego. 
W nim to jak głosi podanie, miał osadzić Bolesław Krzywousty 
w więzieniu brata swego Zbigniewa za intrygi i naprowadzanie 
Niemców na kraj”. 

- w XVI wieku w miasteczku mieszkało kilka rodzin wywo-
dzących się ze Szkocji i trudniących się handlem, który w tym 
czasie był tu bardzo dobrze rozwinięty za sprawą przywileju 
nadanego przez króla Zygmunta Augusta w roku 1553, który 
nie pozwalał kupcom jadącym z Prus na Śląsk, Morawy i Cze-
chy i z powrotem, omijać Koźminka.

- z ankiety sporządzonej na polecenie władz pruskich w 
1793 roku wynika, że Koźminek zaopatrzony był wówczas w 
następujący sprzęt do gaszenia pożarów: jedną sikawkę meta-
lową, 3 sikawki drewniane, 9 wiader pożarowych i 2 beczki do 
wody. Nie działała jeszcze wtedy straż pożarna a gaszeniem 
pożarów zajmowali się sami mieszkańcy. Dopiero w lutym 1900 
roku została zorganizowana straż ogniowa. Jej pierwszym pre-
zesem został Wojciech Wyganowski – właściciel majątku w 
Pietrzykowie. Zakupił on dla straży z własnych środków drabi-
ny, haki, toporki, linki oraz 10 kasków strażackich. 

- już przed rokiem 1719 był w Koźminku szpital, czyli przy-
tułek dla starców. Środki na jego utrzymanie pochodziły z jał-
mużny, „małego rozdawnictwa” oraz opłat pochodzących od 
handlarzy. Ówczesny właściciel Koźminka zobowiązał gminę 
żydowską do zakupu co 3 lata pięciu płaszczy dla starców 
przebywających w tym przytułku.

- z Koźminka pochodził Franciszek Młokosiewicz (ur. 5 
maja 1769 roku), oficer z czasów Stanisława Augusta, uczest-
nik wojen napoleońskich i Królestwa Polskiego. Obok księcia 
Józefa Poniatowskiego najbardziej znany w Europie polski 
wojskowy tych czasów. Wsławił się obroną twierdzy Fuengi-
rola broniącej dostępu do Gibraltaru. Otrzymał za ten boha-
terski czyn order Legii Honorowej oraz europejską sławę w 
kołach wojskowych. (szerzej o tej niezwykłej postaci można 
przeczytać w obszernym artykule zamieszczonym na łamach 
Wikipedii w internecie).

Autor: E. Wypyszyński
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OSZCZEKLIN – 670 LAT ISTNIENIA WSI

W bieżącym roku minie 670 lat odkąd w źródłach historycz-
nych pojawiła się nazwa wsi Ościeklino, czyli obecny Oszczeklin 
w dokumentach widnieje ona jako własność rodu Oszczekliń-
skich.

Majątek na przestrzeni wieków wielokrotnie przechodził z rąk 
do rąk, w efekcie tych roszad włości zostały podzielone na trzy 
części. W trzeciej ćwierci XVI wieku dobra oszczeklińskie po-
zostawały w rękach rodów: Oszczeklińskich, Milejewskich oraz 
Radlickich.

Zjednoczenie dóbr nastąpiło dopiero około roku 1790, kiedy 
to posiadłość tą nabył Stanisław Potocki. Ostatnimi właścielami 
Oszczeklin była rodzina Górskich, spokrewniona z Wołowskim 
poprzez córkę Mariana Wołowskiego, Marię wyszła ona zamąż 
za Wincentego Górskiego.   Zięć Mariana nabył majątek oszcze-
kliński w roku 1899 od Konrada Arnolda za kwotę 24 tysięcy rubli. 
Ród Arnoldów stał się posiadaczem włości oszeklińskie w roku 
1895, kiedy to Konrad nabył je za sumę 20,5 tysiąca rubli od Ma-
riana Wołowskiego.  Po śmierci Wincentego Górskiego w roku 
1931 cały majątek został sprawiedliwie podzielony pomiędzy: An-
toninę Skrzyńską, Joannę Górską, Hannę Górską, Marię Górską, 
Józefa Górskiego i Wincentego II Górskiego. 

Swą świetność Oszczeklin przeżywał w połowie wieku XIX,  
około roku 1854 na terenie wsi zlokalizowanych było dwadzieścia 
domostw, czyli dymów. Populacja wsi wahała się w granicach 
220 osób. W owym czasie włodarzem Oszczeklina był Ksawery 
Wołowski, dokonał on lokacji nowej wsi którą, nazwał od swe-
go imienia Ksawerowem. W roku 1866 majątek po śmierci ojca 
przejął Marian Wołowski który, w siódmej dekadzie wieku XIX 
dokonał lokacji dwóch kolejnych wsi, pierwsza z nich na cześć 
Jaśnie Wielmożnego Pana nazwana została Marianowem, drugą 
na cześć jego matki nazwano Agnieszkowem. Marian Wołowski 
był nie tylko świetnym gospodarzem który, potrafił troszczyć się o 
swój majątek i pomnażać swe bogactwo, był również człowiekiem 
honoru i wielkim patriotą, zestawienie takich cech jest niezwykle 
rzadkie. Gdy w roku 1863 na ziemiach Królestwa Polskiego wy-
buchło powstanie przeciwko carskiej Rosji szeregi powstańców 
zasilał również Marian Wołowski. Warto pamiętać że przy okazji 
powstania styczniowego doszło do uwłaszczenia chłopów i prze-
kazania na własność ziem które, użytkowali dokonano tego na 
mocy dekretu wydanego 22 stycznia 1863 przez Tymczasowy 
Rząd Narodowy. Reforma ta nie zaspokajała wszystkich oczeki-
wań społecznych bowiem nadal utrzymywała własność folwarcz-
ną. Podobny w treści dokument wydał car Rosji Aleksander II 
Romanow, był to ukaz z dnia 2 marca 1864 na jego mocy władze 
carskie nadawały chłopom użytkowaną przez nich ziemię, zaś 
odszkodowanie dla właścicieli ziemskich miało pochodzić z nało-
żonego na chłopów wieczystego podatku gruntowego.  Aleksan-
der dokonał reformy w nadziei że, w ten sposób przeciągnie na 
swą stronę chłopstwo zaangażowane w walkę powstańczą, plan 
Aleksandra spełnił się. 

U schyłku wieku dziewiętnastego włości oszczeklinskie wraz 
z nowo utworzonymi wsiami obejmowały obszar o powierzch-
ni około 8,5 łana, co w przeliczeniu na dzisiejszą jednostkę 
powierzchniową daje ok. 230 ha w tym pola uprawne i ogrody 
zajmowały 206 ha łąki i lasy 14 ha zaś nieużytki obejmowały po-
wierzchnię 10 ha. Na folwark składało się jedenaście budynków 
murowanych i trzy o konstrukcji drewnianej. Wraz z nastaniem 
roku 1909 rodzina Wołowskich dotknięta została wielką tragedią  
bowiem 18 września zmarł 24 letni syn Mariana, Stanisław który, 
w owym czasie studiował na Politechnice Lwowskiej, niespełna 
dwa miesiące po tym tragicznym wydarzeniu rodzina ponownie 
pogrążyła się w żałobie tym razem za sprawą śmierci 71 let-
niego Mariana Wołowskiego który, zmarł 28 listopada.  Wołow-
scy spoczęli w rodzinnej krypcie  na cmentarzu parafialnym w 
Rajsku. W grobowcu Wołowskich spoczywają również doczesne 
szczątki Konsula Szwedzkiego Torstena Vingqvista który, zmarł 
w Warszawie 2 lutego 1916 roku. Pomnik wzniesiony został nad 
murowaną kryptą w której na rozpiętych łańcuchach spoczywają 
zachowane w bardzo dobrym stanie trumny dziedziców Oszcze-

klina. Monumentalne dzieło sztuki kamieniarskiej w całości wy-
konane z czarnego granitu Nero Assoluto, zostało ufundowane 
przez Gustawa Augusta II Fibigera który był właściciel fabryki 
fortepianów w Kaliszu.   

Sercem oszczeklińskiego folwarku był dwór Wielmożnych 
Państwa, w powszechnej świadomości mieszkańców dominuje 
przekonanie że, w Oszczeklinie istniał jeden dwór który,  uległ 
zniszczeniu w latach pięćdziesiątych minionego wieku. Tymcza-
sem budynek ten był raczej dworkiem który stanowił zaledwie 
cień dawnej wielkiej świetności majątku. Był to budynek parte-
rowy jednotraktowy wsparty na dwóch białych murowanych słu-
pach które nie sposób nazwać kolumnami, spoczywały one na 
dwustopniowych schodach gdzie po obu stronach umieszczone 
były dwie jońskie kapitele kolumn o wymiarach 1,3 x 0,7 m pełniły  
one funkcje kwietników.  Budynek usytuowany był na osi północ-
-południe, główne wejście znajdowało się od strony wschodniej, 
wchodząca do niego osoba po swojej prawej –północnej stronie 
miała dwoje okien wraz z okiennicami zaś po stronie przeciw-
nej znajdowały się trzy okna. Po obu stronach portyku spoczy-
wającego na białych „kolumnach” w poddaszu znajdowały się 
dwa otwory okienne, w tympanonie portyku umieszczone było 
półkoliste okno.  Budynek przykryty był dachem dwuspadowym 
który pokrywała dachówka. Przed dworem po północnej stronie 
znajdował się niewielki klomb, dom otoczony był  trawnikiem któ-
ry, od strony wschodniej przecinała gruntowa droga wiodąca do 
folwarku, nieopodal południowego narożnika dworu i po przecinaj 
stronie drogi gruntowej w sąsiedztwie stawu zwanego podkową i 
do dziś rosnącej brzozy ustawione były kwietniki wykonane z baz 
kolumn i kapiteli jońskich. Owe kwietniki w przeszłości zajmowały 
ważne miejsce w oszczeklińskiej rezydencji. Były one częścią 
wspaniałego i ogromnego pałacu który staniał mniej więcej do 
połowy wieku XIX, zapewne został on wzniesiony ok. wieku XVII. 
Fakt jego istnienia potwierdzają źródła historyczne m.in. Rocznik 
kaliski z roku 1837 już w owym czasie był on niezamieszka-
ły i groził zawaleniem. Budynek dwutraktowy  zaplanowany był 
na osi północ-południe, główne wejście zlokalizowane było od 
strony zachodniej po stronie wschodniej znajdowało się wyjście 
z widokiem na staw i znajdujący się  na nim półwysep. Pałac 
zaplanowany był w formie prostokąta o bokach 15 m na 24 m 
całość była podpiwniczona sklepienia łukowe piwnic wsparte były 
na arkadach część piwnic zachowała się do dziś. Fundamenty 
wykonane zostały z kamienia polnego i ciosanych bloków pia-
skowca, piwnica miała wysokość ok. 3 m i podzielona była na 
kila pomieszczeń. 

Pałac wzniesiony w stylu klascystycznym posiadał dwa porty-
ki, zachodni zapewne pełnił funkcję reprezentacyjną i witał przy-
bywających gości,  wsparty był na dwóch parach kolumn, średni-
ce trzonu kolumn jak wynika z zachowanych elementów wynosiły 
ok. 0,9 m. Do dziś zachowały się bazy kolumn o obwodzie torusa 
3,7 m nieliczne z nich posiadają również swoją dolna podsta-
wę czyli plint o wysokości 0,14 m. Przyjmując klasyczny joński 
kanon wysokość kolumn można oszacować na 7 m. Każda z 
nich zwieńczona była jońską kapitelą bogato zdobioną ornamen-
tyką roślinną po jej zewnętrznej stronie znajdowała się woluta  
przypominająca zwiniętą w rulon zasłonę i przepasaną ozdob-
nym sznurem. Motyw woluty powstał w starożytność na terenie 
Mezopotamii czyli na obszarze dzisiejszego Iraku  i wywodzi się 
z tradycji budownictwa trzcinowego. Kamienna woluta stanowi  
odwzorowanie trzcinowej maty zwiniętej nad drzwiami domu. Ka-
pitele zakończone były prostokątnymi zdobionymi abakusami na 
których spoczywał architraw czyli poprzeczna belka zaś na niej 
umocowany był  dach portyku z tympanonem. Zarówno kapitele 
jak i bazy wykonane zostały z piaskowca. 

Do pałacu wiodła zachowana do dziś, a licząca niegdyś 54 
drzewa aleja lipowa która, w całości stanowi zarejestrowany po-
mnik przyrody. Po jej północnej stronie zlokalizowana była kuźnia 
sąsiadująca od zachodu z niewielkim zagajnikiem i pojedynczo 
rosnącymi brzozami. W przeszłości gości witał wspaniały 7,5 ha 
park prowadzony w stylu angielskim, założony z polecenia hra-
biego Wiktora Szłodrskiego w pierwszym ćwierćwieczu XIX w. 
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Przy wjeździe do parku od strony lipowej alei,  a naprzeciwko ruin 
pałacu rośnie majestatyczny dąb szypułkowy o obwodzie pnia 
4,7m. Idąc od dębu na prawo spotkamy siedem rosnących plata-
nów klonolistnych o obwodach pni od 4 do 4,9 m  - zarówno dąb 
jak i platany to zarejestrowane pomniki przyrody. W południowo-
-zachodniej części parku bije małe źródełko w przeszłości mu-
siało ono być dość wydajne skoro zaopatrywało w wodę cztery 
stawy o łącznej powierzchni 1,35ha w wyniku zasypania kanału 
jeden ze stawów jest obecnie wyschnięty. 

Po lewej stronie nieopodal wspomnianego dębu rośnie ósmy 
platan o obwodzie pnia 5,6m w sumie drzew tego gatunku na 
terenie parku było dziesięć sztuk mają one zapewne ok. 200 
lat. (Można założyć że historia o koźmineckim platanie liczącym 
rzekomo 500 lat, jest lekko przesadzona bowiem gatunek ten 
powstał w wyniku skrzyżowania platana wschodniego i platana 
zachodniego i występuje w europie zaledwie od ok. roku 1700. 
Można zaryzykować twierdzenie, że platan koźminecki jest pre-
zentem ofiarowanym przez właścicieli Oszczeklina swym koźmi-
neckim sąsiadom. Przemawia za tym rzadkość występowania 
tego gatunku drzew na naszym terenie, w naszych warunkach 
klimatycznych nie jest możliwe ich rozmnożenie, były one więc 
importowane z Europy Zachodniej. Tak liczne ich skupisko 
w Oszczeklinie wskazywać może że zostały one sprowadzone 
na zamówienie szlachty oszczeklińskiej. Wśród drzewostanu 
odnaleźć można pozostałości tzw. nasadzeń bukietowych. Prze-
piękny park w okresie powojennym uległ zniszczeniu, zaniecha-
nie prac pielęgnacyjnych spowodowało że częściowo utracił on 
swój dawny klimat i charakter. 

W skład majątku prócz dworu i parku wchodziły: oranżeria, sad 
owocowy i zabudowania folwarczne. Część budynków gospodar-
czych zachowała się do dziś. W stosunkowo dobrym stanie jest 
rządcówka zbudowana w stylu klasycystycznym w pierwszej po-
łowie XIX w. Przykryta jest ona dachem naczółkowym, w narożni-
kach budynku zachowały się boniowania, do rządcówki od strony 
północnej przylegała w przeszłości obora, w okresie powojennym 
wybudowano na jej miejscu dwupiętrowy blok mieszkalny od 
strony północnej sąsiaduje on z dawną stajnią i wozownią wznie-
sioną w połowie XIX w. Na skraju dawnego zespołu folwarczne-
go równolegle do drogi Rajsko-Radliczyce stoi wybudowana w 
ostatnim ćwierćwieczu XIX w. murowana stodoła. 

Bogate i długie dzieje Oszczeklina pokazują że, historia ist-
nieje obok nas, więc przechodząc się pod starymi drzewami i 
potykając się o wystające kamienie warto sobie uświadomić że, 
są to niemi świadkowie naszych dziejów którzy, pomimo swej 
niewzruszoności są wstanie wiele nas nauczyć.   

 
Autor: J. Ambroziak

Grobowiec konsula szwedzkiego

Kapitel z Oszczeklina

Siedem platanów

Piwnice XVII - wiecznego pałacu z Oszczeklina. Fot. 4 x J. Ambroziak
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