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Wizyta w Lobbes
W dniach 23 do 26 czerwca w belgijskiej gminie Lobbes 

przebywała delegacja radnych gminy i pracowników gminnych 
jednostek organizacyjnych. W delegacji uczestniczyli Andrzej 
Miklas Wójt Gminy, radni Pani Regina Nagler i Grzegorz Pawla-
czyk, dyrektor Gimnazjum Iwona Chojnacka- Adamus oraz se-
kretarz gminy Henryk Muszyński. Głównym celem wizyty było 
omówienie perspektyw dalszych kontaktów obu gmin. Ważnym 
dla obu delegacji było spotkanie ze stałym Posłem Richardem 
Willame, który jest faktycznym „ojcem chrzestnym” wzajemnych 
kontaktów obu gmin. Na spotkaniu mówiono o wielu pozytyw-
nych aspektach współpracy. 

Jednym z najważniejszych punktów tej współpracy jest wy-
miana młodzieży, która razem z naszą delegacją odwiedziła 
gminę Lobbes, były to dzieci ze Szkół Podstawowych i młodzież 
z Gimnazjum. Opiekę nad 30 osobową grupą dzieci sprawowały 
panie: Anna Anczykowska nauczycielka j. Francuskiego w Gim-
nazjum, pani Małgorzata Łusiak nauczycielka j. Francuskiego 
w Szkołach Podstawowych. Pobyt dzieci i młodzieży w Lobbes 
był dla nich celową wakacyjną przygodą. Będąc w Lobbes zmu-
szeni byli do wykorzystywania swoich umiejętności w zakresie 
języka francuskiego. Taki bezpośredni kontakt z Belgami poka-
zał, ze jest to zadanie trudne, ale wszyscy dzielnie próbowali 
mu sprostać. Program w czasie popytu w Lobbes był bardzo 
bogaty, dzieci i młodzież brała udział w wielu okolicznościowych 
imprezach takich jak: święto piosenki, pokaz światła i ognia, 
piknik na łonie natury, które to pozwoliły poznać jej obyczaje, 
kulturę. Wiele rzeczy zaskakiwało dzieci i młodzież, wzbudzi-
ło zdziwienie, mimo to wszyscy świetnie się bawili. Młodzież z 
Gimnazjum spotkała się z młodzieżą z Lobbes. W ramach tego 
spotkania lepiej się poznali, nawiązali bliższe kontakty. Dzieci 
i młodzież zaproszona została na festyn organizowany przez 
szkołę belgijską. W ramach innych atrakcji byli na basenie, 
wesołym miasteczku. Pamiątki dla najbliższych mogli kupić na 
targowisku lub w supermarkecie. Wszyscy, którzy byli uczest-
nikami wymiany wrócili bardzo zadowoleni, bogatsi o nowe do-
świadczenia z postanowieniem, że jeszcze lepiej i intensywniej 
będą uczyli się języka francuskiego. 

Partnerstwo szansą rozwoju

„Partnerstwo szansą rozwoju gmin wiejskich” projekt pod 
takim tytułem w ramach Pilotażowego 
Programu Leader + realizuje 7 gmin z 
powiatu kaliskiego i ostrowskiego (Koź-
minek, Żelazków, Opatówek, Ceków 
Kolonia, Godziesze Wielkie, Blizanów 
i Sieroszewice). 25 maja odbyła się 
konferencja podsumowująca projekt.        

Przez ostanie pół roku przedstawi-
ciele sektora społecznego, gospodar-
czego i publicznego z wszystkich gmin spotykali się w ramach 
projektu. Celem tych spotkań było stworzenie tak zwanej Lo-
kalnej Grupy Działania (LGD) oraz opracowanie Zintegrowanej 
Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich (ZSROW) dla obszaru 
objętego projektem. Spotkania doprowadziły do formalizacji 
LGD i utworzenia „Stowarzyszenia LGD 7 Kraina Nocy i Dni”. 
Nazwa stowarzyszenia nawiązuje do twórczości Marii Dąbrow-

skiej, która niegdyś mieszkała i 
tworzyła na terenie LGD.

Z kolei opracowana strate-
gia określa 3 cele strategiczne, 
które Stowarzyszenie LGD 7 
będzie się starało realizować. 
W dokumencie tym określono 

następujące cele strategiczne: zrównoważony rozwój gospo-
darczy wzmacniający pozycję obszarów działania LGD, po-
prawa warunków życia mieszkańców obszaru działania LGD 
oraz rozwój turystyki. Realizacja założeń strategii ma się przy-
czynić do stworzenia regionu z 
wysoko rozwiniętą infrastruk-
turą techniczną, społeczną i 
silną gospodarką, który będzie 
stanowił obszar o zrównoważo-
nym i zorganizowanym rolnic-
twie, z czystym i przyjaznym 
środowiskiem, sprzyjającym 
rozwojowi turystyki i rekreacji, który będzie zamieszkiwany 
przez ludzi wykształconych i otwartych na innowacje. Zosta-
ła już zakończona realizacja tego projektu a Stowarzyszenie 
LGD 7 Kraina Nocy i Dni już jako sformalizowana Lokalna 
Grupa Działania złożyła wniosek do tzw. Schematu II Pilotażo-
wego Programu Leader +. W przypadku zwycięstwa w II Sche-
macie celem LGD będzie tworzenie podstaw organizacyjnych 
dla pozyskiwania środków finansowych na zadania wynikające 
z ZSROW oraz koordynacja działań zmierzających do rozwoju 
obszaru LGD. Chcemy się przyczynić do tego, aby na nasz 
teren trafiły środki finansowe na np. poprawę atrakcyjności te-
renu, poprawę ekologii, rozwój edukacji dla dorosłych, promo-
cję produktów lokalnych i agroturystykę. Planowane działania 

mają być realizowane między innymi po-
przez system doradztwa dla mieszkańców 
wsi, którym zostaną wskazane możliwości 
pozyskiwania środków na tworzenie no-
wych miejsc pracy i całą gamę programów 
sprzyjających zmianom na wsi. 

Autor: M. NowakRatusz w Lobbes. Fot. Urząd Gminy Koźminek
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Festyn Koźminecki 2006
 W końcowej klasyfikacji: I miejsce i 500 zł nagrody otrzy-

mało sołectwo Oszczeklin, II miejsce i nagrodę 400 zł otrzy-
mało sołectwo Dąbrowa, III miejsce oraz 300 zł nagrody otrzy-
mało sołectwo Gać Kaliska, a IV miejsce przypadło sołectwu 
Bogdanów. Drużyny otrzymały ponadto dyplomy i puchary za 
udział w turnieju.

Na Festynie odbyły się pokazy walk rycerskich w wykona-
niu Drużyny Wojów Kaliskich z Zawodzia, wojowie przygoto-
wali również konkursy i zabawy dla dzieci oraz dorosłych. 

W części artystycznej zaprezentowała się grupa taneczna 
„Hexy”, uczniowie gimnazjum, formacje taneczne „Słoneczka 
I” i „Słoneczka II” ze Szkoły Podstawowej w Koźminku. Kon-
cert różnych znanych tematów wykonała koźminecka orkiestra 
dęta, którą prowadzi pan Henryk Siuda.

Dużym zainteresowaniem na festynie cieszyła się wystawa 
nowych samochodów marki Honda i Ford przygotowana przez 
dealera Firmę „Reco” z Opatówka.

Oczywiście na festynie nie zabrakło również loterii fantowej, 
którą przygotowała Szkoła Podstawowa z Koźminka. Co roku 
inna placówka oświatowa zajmuje się sprzedażą losów na fe-
stynie. W tym roku główną nagrodą w loterii był odtwarzacz 
dvd. Szkole udało się zarobić na loterii 900 zł (sprzedano 300 
losów). W przygotowanie loterii zaangażowany był także Ko-
mitet Rodzicielski.

Impreza zakończyła się zabawą taneczną z grupą „Savoy”.

Już po raz  czwarty w dniu 11 czerwca odbył się Festyn 
Koźminecki. Imprezę rozpoczął jak co roku turniej sołectw 
gminy Koźminek. Do turnieju zgłosiły się następujące sołec-
twa: Oszczeklin, Dąbrowa, Gać Kaliska oraz Bogdanów. Za-
wodnicy z poszczególnych drużyn wzięli udział w różnych kon-
kurencjach min. biegu w workach, rzucie miotłą, rzucie teczką, 
piciu oranżady przez słomkę oraz slalomie z jajkiem.

Występ grupy „Hexy” na Festynie Koźmineckim. Fot. Archiwum

Konkurencja przecinania klocka drzewa podczas Festynu. Fot. Archi-
wum

Wojowie Kaliscy na Festynie. Fot. Archiwum

Radny Stanisław Krawczyk w konkurencji z kartoflami na Festynie 
Koźmineckim. Fot. Archiwum

Festyn Koźminecki. Fot. Urząd Gminy Koźminek
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Uczestnicy letnich kolonii na basenie „Delfin” w Kaliszu. Fot. Urząd 
Gminy Koźminek

Letni wypoczynek dla dzieci w Koźminku

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Południowej 
Wielkopolski z Koźminka jako jedyne przystąpiło do konkur-
su ogłoszonego przez Wójta Gminy Koźminek, na organizację 
wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży. Projekt WOPR-u 
został zakwalifikowany do dofinansowania i … rozpoczęła 
się „Letnia Szkoła Magii” dla małych czarodziejów. Program 
profilaktyczny pn. „Zaczaruj swój świat” realizowany jest w 
klimacie Harrego Pottera. Dzieci to uwielbiają – mówi Iwona 
Michniewicz – kierownik i pomysłodawca programu. Wszyscy 
– nawet dorośli – lubią czary. Przenoszenie się do magicz-
nych przestrzeni pozwala im na oderwanie się od problemów, 
z którymi borykają się na co dzień. Dwudziestka malców pod 
opieką wykwalifikowanej kadry przeżywa dziesiątki przygód. 
Codziennie spotyka ich coś nowego i niezwykłego. Byli już 

wspaniały gest, fundując małe i większe upominki. Wszystkim 
serdecznie dziękujemy. Organizatorom bardzo pomaga pani 
Maria Buchnajzer, która codziennie jako wolontariuszka opie-
kuje się dziećmi. 

Tradycją jest, że na zakończenie dzieci otrzymują całą 
masę zdjęć, upamiętniających każdą niemal chwilę spędzoną 
na półkolonii. 

Poza tym projektem, WOPR z Koźminka otrzymało w ra-
mach innego konkursu dofinansowanie od Wojewody Wielko-
polskiego na dożywianie dzieci. Dlatego przez całe wakacje 
wielu maluchów będzie korzystało z obiadów w miejscowym 
barze Maxim. 

Krótka statystyka 

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca  2006 roku na tere-
nie gminy Koźminek:

- urodziło się łącznie 32 dzieci, z tego 12 chłopców i 20 
dziewczynek,

- zmarło łącznie 40 osób, w tym 20 mężczyzn i 20 kobiet,
- jednocześnie w tym samym okresie 43 osób z terenu na-

szej gminy wstąpiło w związek małżeński.
Oprac. J. Nadobna

Druga edycja zabawy rekreacyjnej pod nazwą „Bądź zdrów” dla 
dzieci i młodzieży – 3 czerwca 2006 r.

Impreza zorganizowana przez Gminę Koźminek, WOPR 
Południowej Wielkopolski, Warsztat Terapii Zajęciowej z Koź-
minka, szkoły z terenu gminy oraz „Stowarzyszenie TU i Te-
raz” w Koźminku. 

W zabawie udział wzięło ponad 100 dzieci ze Szkół Pod-
stawowych w Moskurni, Nowego Nakwasinia, Gimnazjum w 
Koźminku, a także dzieci z Warsztatu Terapii Zajęciowej oraz 
dzieci z grupy „ALATEEN”. 

Celem festynu plenerowego było: propagowanie oraz upo-
wszechnianie zdrowego stylu życia, a także promocja terenu 
rekreacyjnego nad Zbiornikiem Murowaniec.

Dzieci brały udział w różnych konkurencjach sportowych, 
rekreacyjnych oraz w zabawach, przygotowanych i prowadzo-
nych przez organizatorów min.: „papierowa wojna”, przeciąga-
nie liny, bieg w workach, tory zwinnościowe i wiele innych kon-
kurencji. Za uczestnictwo w konkurencjach sportowych dzieci 
otrzymały atrakcyjne nagrody. Każde dziecko mogło się rów-
nież przejechać bryczką. Dla wszystkich uczestników zabawy 
plenerowej organizatorzy przygotowali ognisko z kiełbaskami, 
a dla dzieci słodycze i ciastka.

Przygotowaniem i organizacją imprezy zajęli się: Iwona i 
Romuald Michniewicz, Mariusz Dembicki, Mariusz Kaczmarek 
i Eugeniusz Wypyszyński, a podczas imprezy pomagali: Prze-

na pływalni Delfin w Kaliszu, w kinie Apollo, jedli pyszności 
w Sfinxie, zażywali kąpieli w zalewie, zwiedzali szklarnie z 
hodowlą pomidorów państwa Dziubków. Mają uszyte pelery-
ny czarodziejów, a różdżki i miotły wykonali sami. Uczą się 
zaklęć, szyfrów, zielarstwa, astronomii i innych ciekawych rze-
czy. Tworzą księgę czarów, która będzie jednocześnie pamiąt-
ką po zakończeniu programu. Pojadą do Gołuchowa, gdzie 
po wycieczce w parku zjedzą obiad w kawiarni Muzealna, a 
potem pod bacznym okiem „własnego” ratownika szaleć będą 
w gołuchowskim zalewie. Zostali także zaproszeni na obiad w 
eleganckiej restauracji „Zameczek” w Emilianowie. Będą na 
wieży ratuszowej i na zakupach w Carrefourze. Nie obejdzie 
się też bez wizyty i przekąski w Mc’Donalds. Przez 14 dni 
cała gromadka ma zapewnione śniadania i obiady, lody, napo-
je i mnóstwo atrakcji. Wiele firm i prywatnych osób wykazało 

Przeciąganie liny podczas festynu „Bądź zdrów” nad Murowańcem. 
Fot. M. Kaczmarek

Dzieci z letnich kolonii z wizytą w Gospodarstwie Państwa Dziubków. 
Fot. Archiwum
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mysław Olejnik, Tomek Kurpik z Kalisza, Małgorzata Pawlak z 
AWF Wrocław, Maria Buchnajzer z Tymianku, bracia Ostojscy 
z Koźminka, Karolina Duleba i Jan Uram. Nad bezpieczeń-
stwem uczestników festynu czuwali policjanci z miejscowego 
posterunku Policji.  

Impreza mogła się odbyć dzięki wsparciu finansowemu: 
Banku Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej o/Koźminek, Piekarni 
Rodziny Marszałów z Koźminka, Hurtowni Artykułów Spo-
żywczych Ilony i Grzegorza Pawlaczyków, Juliana i Krysty-
ny Jaszków - Usługi Transportowe,  Firmie „Reco”  Honda 
z Opatówka, Firmie Ford Kaźmierczak z Opatówka, a także 
Stowarzyszeniu Jednostek Samorządu Terytorialnego Ziemi 
Kaliskiej. Serdecznie dziękujemy wszystkim w/w.

Przejście na emeryturę Dyrektora SP w Moskurni

Z dniem 1 września 2006 roku po 27 latach pracy na zasłu-
żoną emeryturę przechodzi Dyrektor Szkoły Podstawowej w 
Moskurni Eugeniusz Wypyszyński. Pracę w  tej szkole rozpo-
czął  w dniu 1 września 1989 roku

Pan Eugeniusz Wypyszyński pełnił funkcję dyrektora i był 
nauczycielem języka polskiego. Szkoła, którą kierował osiąga-
ła dobre efekty w nauczaniu potwierdzone w sprawdzianach 
zewnętrznych prowadzonych przez OKE w Poznaniu od 2002 
r. Szkoła w r. szkolnym 2001/02 uzyskała średnią 33,1 pkt, 
(kraj – 29,5, woj. wielkopolskie – 28,7), natomiast w r. szkol-
nym 2005/06 – 26,9, (kraj i woj. wielkopolskie po 25,3). W la-
tach 2000 – 2006 jego uczniowie zajmowali czołowe miejsca 
w konkursach: Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim szkół 
podstawowych – udział uczniów w eliminacjach rejonowych, 
Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim Twórczości Adama 
Mickiewicza oraz Polskich Romantyków dla uczniów wielko-
polskich szkół – także udział w eliminacjach rejonowych, a 
ponadto konkursach recytatorskich i ortograficznych na szcze-
blu gminy i powiatu – czołowe miejsca uczniów w w/w latach 
szkolnych. 

Dyrektor posiada głęboką wiedzę merytoryczną i dydak-
tyczną oraz umiejętności w zakresie nauczanego przedmiotu 
oraz historii Polski i wykorzystywał ją w podejmowaniu działal-
ności nowatorskiej, która polegała na opracowywaniu i wdra-
żaniu skutecznych metod nauczania. W szczególności dobre 
wyniki uzyskał w nauczaniu języka polskiego i wychowania 
patriotycznego prowadząc zajęcia metodą projektu edukacyj-
nego przy wykorzystaniu pamiątek historycznych znajdujących 
się na terenie Koźminka i okolic oraz wykorzystaniu wiedzy 
mieszkańców o tradycjach miejscowej społeczności. Opubli-
kował szereg artykułów w „Informatorze Koźmineckim” m.in. 
„Historia miejscowości i parafii w Gaci Kaliskiej”, „O cmenta-
rzu i kaplicy w Złotnikach”, „Historia powstania styczniowego 
na terenie gminy Koźminek”, „Tradycje ludowe mieszkańców 
Koźminka i okolic”.

 Prowadził znaczącą działalność wychowawczą w szkole, 
zwolennik poszanowania tradycji, pamięci i opieki nad zabyt-
kami  miejscami pamięci kultury i historii tzw. Małej Ojczyzny. 
W ciągu długoletniej pracy nauczycielskiej zorganizował i pro-
wadził liczne wycieczki do miejsc pamięci i kultury narodowej 
istotnych dla historii i tradycji Polski i narodu polskiego. Jego 
uczniowie systematycznie wyjeżdżali na spektakle teatralne 
do Teatru im Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu oraz na 
projekcje filmów, których tematyka związana była z literaturą 
programową, w ramach realizacji Szkolnego Programu Pro-
filaktyki zapraszał do szkoły teatry terapeutyczne. W latach 
1985 – 89 prowadził w szkole Teatrzyk dziecięcy, a w latach 
2002 – 05 był przewodniczącym zespołu oceniającego Mię-
dzygminny przegląd teatrów szkolnych. Jako dyrektor szko-
ły wspierał nauczycieli w organizowaniu imprez sportowych 
i kulturalnych. Od wielu lat uczniowie jego szkoły aktywnie 
włączają się do współorganizowania Festynu Koźmineckiego, 
Gminnych Dożynek oraz w 2005 r. Powiatowej Inauguracji 

Roku Szkolnego. 
Z jego inicjatywy powołany został w szkole Uczniowski Klub 

Sportowy Maraton oraz Gminne Stowarzyszenie Przyjaciół Pił-
ki Nożnej Pelikan. Skutecznie zabiegał w Ministerstwie Eduka-
cji i Sportu o środki finansowe na dotację imprez sportowych. 

Jest współinicjatorem powołanego na terenie gminy Koź-
minek Stowarzyszenia Rozwoju Gospodarczego Gminy Koź-
minek, które zajmuje się m.in. pozyskiwaniem środków na 
inwestycje gminne, szkoleniem rolników w zakresie kształto-
wania ich świadomości społecznej i ekonomicznej związanej z 
wejściem Polski do UE. Jest ponadto członkiem powołanej w 
2005 r. LGD 7 – Kraina Nocy i Dni (Lokalnej Grupy Działania 
dla 7 gmin powiatu kaliskiego i ostrowskiego) w ramach euro-
pejskiego programu Lider. Jest członkiem zespołu ds. tworze-
nia strategii rozwoju. 

Zapewnia pomoc i opiekę uczniom pochodzącym z rodzin 
o niskim statusie materialnym i będącym w trudnej sytuacji 
życiowej. W latach 2000 – 2005 z fundacji (m.in. Haliny Sro-
czyńskiej), od darczyńców i osób fizycznych pozyskał ok. 30 
000,– zł. Środki te zostały wykorzystane na zorganizowanie 5 
wyjazdów 2 dzieci z niepełno-sprawnością fizyczną do Ośrod-
ka Rehabilitacji w Wiatrowie  k/Poznania. 

Przez cały okres pełnienia funkcji dyrektora szkoły angażo-
wał rodziców do udziału w życiu szkoły. 

W 1990 roku decyzją mieszkańców wsi Gać Kaliska i Mo-
skurnia powołany został na przewodniczącego Wiejskiego Ko-
mitetu Telefonizacji tych wsi.  W roku 1995 we współpracy z 
rodzicami  utworzył Społeczny Komitet Pomocy Szkole, który 
w znacznej części zgromadził środki finansowe na rozbudowę 
szkoły o łącznik i salę gimnastyczną. Łączna suma pozyska-
nych środków stanowiła ok. 44% wartości inwestycji (70 tys. 
zł na ogólny koszt 160 tys zł.). Mając wykształcenie średnie 
techniczne, nieodpłatnie pełnił nadzór nad pracami budowla-
nymi. 

Systematycznie i z potrzebami szkoły doskonalił się zawo-
dowo. W ciągu ostatnich 5 lat ukończył 6 takich form: w 2000 
r. – Kurs w zakresie pomiaru osiągnięć uczniów (ODN Kalisz), 
w 2001 r. – odbył cykl szkoleń nt. Służba pracownicza u sa-
morządowego pracodawcy oświatowego (Ośrodek Kształce-
nia Samorządu Terytorialnego w Poznaniu), w 2003 r. – Jak 
przygotować wniosek z funduszy pomocowych Unii Europej-
skiej (CDE w Kaliszu) oraz studia podyplomowe w zakresie 
organizacji i zarządzania Menedżer w oświacie (Gnieźnieńska 
Wyższa Szkoła Humanistyczno – Menedżerska „Millenium”), 
natomiast w 2005 r. – kurs Praca z systemem informacji oświa-
towej (Europejskie Centrum Edukacji w Kaliszu) oraz odbył 
seminarium nt. Metody pozyskiwania środków finansowych na 
realizację inicjatyw lokalnych (Wielkopolska Fundacja Rozwoju 
Regionalnego w Poznaniu).

 Pan Eugeniusz Wypyszyński stwarzał cały czas warunki do 
rozwoju zawodowego wszystkich nauczycieli, zachęcał ich do 
podejmowania przydatnych do pracy w szkole form dokształ-
cania i doskonalenia zawodowego. Inspirował nauczycieli do 
zdobywania kolejnych stopni awansu zawodowego, służył im 
pomocą w realizacji stażu. Udzielał aktywnej pomocy w ada-
ptacji zawodowej nauczycieli podejmujących pracę zawodową, 
otaczał ich szczególną troską. 

W okresie pełnienia funkcji dyrektora przyjął do pracy 5 na-
uczycieli, spośród których wszyscy aktualnie pracują w tej 
szkole i są pozytywnie postrzegani przez społeczność szkol-
ną. 

Życzymy panu dyrektorowi długiej i wspaniałej emerytury 
oraz dziękujemy za wkład w rozwój szkolnictwa w gminie Koź-
minek.        

Nowym dyrektorem Szkoły Podstawowej w Moskurni zo-
stanie od nowego roku szkolnego 2006/07 pani Magdalena 
Skowron.
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Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych

W dniu 2 lipca br. odbył się w Brzezinach Powiatowy Prze-
gląd Orkiestr Dętych. W imprezie wzięło udział 13 orkiestr, 
niektórym z nich towarzyszyły grupy taneczne (marżonetki). 
Również gminna orkiestra dęta z Koźminka, pod batutą pana 
Henryka Siudy oraz  zespół taneczny HEXY, kierowany przez 
panią Wandę Pietrzykowską - zaprezentowali trzy utwory. Oba 
nasze zespoły spotkały się z aplauzem publiczności. Duża 
w tym zasługa zarówno pana Siudy, który wykonał popisowe 
solo na saksofonie, jak również umiejętności i czar naszych 
tańczących dziewcząt. Niestety, w tym roku komisja konkurso-
wa  postanowiła, że  I miejsce przyzna orkiestrze gospodarzy 
– Brzezinom, a II miejsce zajmą ex-aequo wszystkie pozostałe 
orkiestry. Publiczność była z tego powodu trochę rozczarowa-
na, bo zauważyliśmy wielu widzów nie tylko z gminy Koźminek 
ale także wiernych kibiców orkiestr z innych gmin. Ale sama 
impreza miała bardzo udany przebieg, również z tego powodu, 
że odbywała się na pięknie położonym terenie, nad jeziorem.

Na zakończenie wszystkie orkiestry otrzymały pamiątkowe 
puchary i dyplomy.

 Autor: N. Sobczak

Rodzice pamiętajcie

Jest lato i upragnione przez dzieci – wakacje. Wasze dziec-
ko w czasie wakacji może napotkać wiele niebezpieczeństw. 
Aby uchronić dzieci od wypadku, musicie nauczyć je prawidło-
wych zachowań. Za każdym razem, gdy jesteście z dzieckiem, 
przestrzegajcie podstawowych zasad bezpieczeństwa. Dziec-
ko będzie Was naśladować. 

Wasze dziecko będzie bezpieczne:

W domu:  
- Jeśli zapewnicie mu odpowiednie miejsce, w którym bę-

dzie mogło się bawić. 
- Jeśli zadbacie o odpowiednie zabezpieczenie instalacji 

elektrycznej, gazowej i wodnej
- Schowacie przed dziećmi lekarstwa, aby nie pomyliły ich 

ze słodyczami
- Zapiszecie najważniejsze numery telefonów, pod które 

mogą dzwonić w razie potrzeby
Na podwórku:
- Musicie koniecznie znać miejsce, w którym Wasze dziec-

ko się bawi
- Kontrolujcie powroty Waszego dziecka do domu
- Nie pozwalajcie na zabawy nocą ani późnym wieczorem
W lesie:
- Bądźcie dla dzieci przykładem, nie śmiećcie, nie porzucaj-

cie butelek, które mogą być przyczyną pożaru
- Nie rozpalajcie ognisk
- Ubierajcie się oraz swoje dzieci w wysokie buty, okrywaj-

cie ciało ubraniem wierzchnim, chroniąc się przed ukąszeniem 
żmii i kleszczy

Na ulicy:
- Za każdym razem, gdy jesteście z dzieckiem na ulicy 

lub kierujecie jakimkolwiek pojazdem, świećcie przykładem w 
przestrzeganiu przepisów drogowych

W wodzie:
- Nie pozwalajcie dzieciom na kąpiele bez opieki osoby do-

rosłej
- Pamiętajcie o kąpielach w miejscach strzeżonych
- Nie pozwalajcie dzieciom ani też sami nie skaczcie do 

wody na główkę. Grozi to  śmiercią lub kalectwem do końca 
życia

Na rowerze: 
- Zadbajcie o to, aby rower dziecka był sprawny
- Nie pozwalajcie na samodzielną jazdę po drogach publicz-

nych, jeśli dziecko nie posiada karty rowerowej

Pamiętajcie kochani rodzice o tych i wielu innych zasadach 
bezpieczeństwa, a wakacje na pewno będą dla Was i Wasze-
go dziecka przyjemnością.

Miłego wypoczynku wszystkim Rodzicom oraz ich Dzieciom 
życzy Zespół Wychowawczy Szkoły Podstawowej w Koźmin-
ku w składzie: Ewa Olejnik, Grażyna Siewieja, Mariola Dorota 
Józefiak, Wioletta Domagała.

„Nasze przedszkole’’ – przedszkolem ekologicznym, 
w którym dzieci poznają przyrodę i uczą się ją kochać                                                                                              
   

Jednym z poważniejszych problemów środowiskowych, któ-
re pojawiły się w naszym kraju w ostatnich latach jest wciąż 
wzrastająca liczba odpadów komunalnych przy równoczesnym 
braku sprawnego systemu ich unieszkodliwiania. Z obserwacji 
prowadzonych przez nauczycielki Przedszkola w Koźminku na 
początku roku szkolnego 2005/2006 wynikało, iż poziom wie-
dzy i świadomości ekologicznej dzieci jest stosunkowo niski. 
Obraz zagadnień środowiskowych jest nieprawidłowy, znie-
kształcony lub stereotypowy. Posiadane informacje są nieupo-
rządkowane, nie umożliwiają kojarzenia przyczyn i skutków 
zjawisk przyrodniczych.

Z punktu widzenia psychologii i pedagogiki  pierwsze sześć 
lat życia dziecka  jest najlepszym okresem na zapoczątko-
wanie systematycznej edukacji środowiskowej. Wtedy bowiem 
psychika dziecka jest bardzo plastyczna, a dokonane w niej 
zmiany są fundamentem przyszłych zachowań. Dziecko w 
wieku przedszkolnym przejawia naturalną wrażliwość na ota-
czające środowisko przyrodniczo – społeczne , a także emo-
cjonalną chęć działania na rzecz ochrony przyrody . Dodatko-

Dzieci z przedszkola w Koźminku – uczestnicy jednego z konkursów 
ekologicznych. Fot. M. Kaczmarek  

wo dobre „wzorce środowiskowe’’ są przenoszone do domu.
Nasze przedszkole znajduje się w miejscu, które umożliwia 

nam realizację tematyki ekologicznej. Już we wrześniu dzieci 
brały udział w akcji „sprzątanie świata’’, gdzie sprzątały obszar 
wokół przedszkola ( park ) . Korzystając z usytuowania nasze-
go przedszkola dbamy o ład i porządek w parku przez cały 
rok. Wraz z dziećmi opracowana została ścieżka przyrodnicza 
w naszym parku -  „pomniki przyrody’’.  W miesiącach zimo-
wych dzieci dbają o dokarmianie ptaków.  

Prowadzimy współpracę ze Szkołą Podstawową w Koźmin-
ku, z którą wymieniamy doświadczenia poprzez prowadzenie 
pogadanek ekologicznych, teatrzyków o tematyce  przyrod-
niczo-ekologicznej. Organizowane są konkursy, quizy wiedzy 
ekologicznej oraz różnego rodzaju konkursy plastyczne. W 
miesiącu kwietniu  odbyło się spotkanie z ekologiem w celu 
prelekcji na temat: „ Problemy ekologiczne w gminie Kozminek 
’’. Efektem tej edukacji jest znaczne podwyższenie świado-
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mości ekologicznej dzieci uczęszczających do przedszkola, a 
także ich rodziców .

Mamy nadzieję, iż edukacja ekologiczna uwrażliwi dzieci 
na czystość otoczenia, racjonalne zużycie wody, prawidłową 
segregację odpadów. 

Autorki: Nauczycielki Przedszkola w Koźminku 
    

Udział Gimnazjum w Rajdzie Ekologicznym i Przeglądzie Piosen-
ki Angielskiej

Kolejny już raz szkoła nasza wzięła udział w Rajdzie Ekolo-
giczno-Przyrodniczym Przespolew 2006. Gimnazjaliści świet-
nie radzili sobie w wielu konkurencjach. konkurencjach kon-
kursie wiedzy bardzo dobrze wypadł uczeń klasy IIId Jakub 
Pietrzak. Zajął on I miejsce.

Drużynowo zespół gimnazjum zajął IV miejsce, uczniowie 
zasłużyli więc na gratulacje.

Bardzo dobrze wypadli też gimnazjaliści na Przeglądzie 
Piosenki Angielskiej w Korzeniewie. Występ naszej grupy 
(przygotowany pod okiem nauczycielek języka angielskiego) 
podobał się publiczności.

Działania ekologiczne i propagowanie wiedzy na temat za-
chowań proekologicznych i  prozdrowotnych są prowadzone 
od dawna. Pod koniec kwietnia uczniowie gimnazjum bra-
li czynny udział w rajdzie pieszym w Murowańcu w ramach 
podsumowania działań związanych z realizację projektu „Na 
rzece”.

Sukces Marty 

Uczennica klasy IIId Marta Kuczyńska zajęła II miejsce na 
Festiwalu Nauki w Ostrowie Wielkopolskim. Przygotowała ona 
prezentację multimedialną, która zawierała szereg zjawisk at-
mosferycznych będących ilustracją wybranego tekstu poetyc-
kiego. Prezentacja naszej uczennicy podobała się komisji kon-
kursowej i uczestnikom festiwalu.

Autor: Z. Marszałek-Trzebińska

Młodzieżowy konkurs „Poznajmy ojcowiznę”- laureatka w gim-
nazjum

Jeszcze w roku 2005 na stronie internetowej KO w Po-
znaniu ukazała się informacja dotycząca konkursu  „Poznaje-
my ojcowiznę”. Uczniowie Gimnazjum im. Noblistów Polskich 
w Koźminku przystąpili do przygotowań konkursowych pod 
okiem p. Żanety Marszałek Trzebińskiej.

Uczennica klasy I a Monika Marszał przygotowała na kon-
kurs  pracę „Brzegiem rzeki Swędrni po gminie Koźminek”. Za-
mieściła w niej mapy, informacje historyczne, charakterystykę 
terenu gminy, zabytki oraz informacje na temat mikroklimatu, 
fauny i flory. 

Wytyczona przez naszą gimnazjalistkę trasa turystyczno-
-krajoznawcza brzegiem rzeki Swędrni powstała w lutym 2006 
r. i została wysłana na konkurs do Poznania. Zyskała ona 
uznanie w tamtejszego jury. Monika Marszał została laureatką 
Wojewódzkiego Konkursu „ Poznajemy ojcowiznę „ i 19 maja 
w Poznaniu odebrała nagrodę dla siebie i nauczyciela- opie-
kuna pracy. 

Na ten sam konkurs  przygotował  też prezentację multime-
dialną uczeń klasy IIId J. Pietrzak.

Tematyka związana z naszym regionem jest od lat bliska 
uczniom gimnazjum. Uczestniczą oni w wielu różnorodnych 
konkursach, rozwijają wiedzę i umiejętności, zdobywając czę-
sto nagrody i wyróżnienia. Wielkopolski sukces Moniki Marszał 
jest dobrym tego potwierdzeniem.

Autor: Z. Marszałek-Trzebińska

Dzień włoski w gimnazjum

Już po raz kolejny Klub Europejski działający w Gimna-
zjum im. Noblistów Polskich w Koźminku zorganizował „Dzień 
Europejski”, w tym roku krajem który przybliżyli nam młodzi 
gimnazjaliści były Włochy. Przygotowania do finałowej uroczy-
stości rozłożone były w czasie. Reprezentanci poszczegól-
nych klas przechodzili kolejne etapy eliminacji konkursowych 
w szkole kilka dni przed „Dniem Europejskim”. Zdobywali oni 
punkty w konkursach: wiedzy na temat Włoch, parodii piosenki 
włoskiej, włoską potrawę. Tylko najlepsi mieli okazję wystąpić 
podczas głównej uroczystości. Klasy prezentowały też krótkie 
skecze tematyczne oraz częstowały widzów włoskimi potra-
wami. Kolejny raz impreza w gimnazjum pokazała, że można 
świetnie się bawić i zarazem uczyć. Uczniowie występujący w 
uroczystości pod okiem opiekunek: E. Janowskiej, S. Lepsik, 
A. Anczykowskiej oraz dyrektora szkoły  i wychowawców klas 
mogli wykazać się kreatywnością, pogłębić wiedzę na temat 
kolejnego europejskiego kraju. Komisja konkursowa, degustu-
jąc włoskie potrawy, czuwała nad przebiegiem rywalizacji klas. 
Najwięcej punktów zebrała klasa IA  (wychowawca Ż. Marsza-
łek-Trzebińska), która z rąk p. dyrektor I. Chojnackiej-Adamus 
odebrała nagrodę główną – czek na 50 zł. Takie niestandar-
dowe zajęcia są dobrą okazją do integracji całej społeczności 
szkolnej, pozwalają rozwijać zdrową rywalizację, propagować 
samokształcenie  i rozwijać młode talenty. Spotkanie z kolej-
nym krajem europejskim, jego kulturą i tradycją już za rok.

Autor: Z. Marszałek-Trzebińska

Festiwal Teatrów Szkolnych w Koźminku

19 maja 2006r. w Szkole Podstawowej w Koźminku odbył 
się IV Festiwal Teatrów Szkolnych. Głównym celem imprezy 
była: prezentacja naszej szkoły w środowisku gminnym i po-
wiatowym. Chodziło także o wykorzystanie poznanych dzieł 
literackich do działań twórczych, wykazanie się przez dzieci 
możliwościami i umiejętnościami aktorskimi, rozwijanie poczu-
cia własnej wartości oraz umiejętność współdziałania w gru-
pie.

Zorganizowaniem eliminacji gminnych tego Festiwalu zajęły 
się: 

Mariola Dorota Józefiak, Małgorzata Nawrocka i Elżbieta 
Wawrzyniak – nauczycielki ze Szkoły Podstawowej w Koźmin-
ku. Patronat nad całą imprezą objął Wójt Gminy Koźminek.

W IV Festiwalu wzięło udział 11 zespołów, łącznie 150 
uczniów. Uczniowie zaprezentowali się w różnych formach 
teatralnych poprzez adaptację prozy, teatr ruchu i muzyki do 
teatru kukiełkowego. Zespoły prezentowały się w następującej 
kolejności:

- zespół „Słoneczko” ze Szkoły Podstawowej w Kamieniu 
w przedstawieniu „ Zabawa w Bajkolandii” w reżyserii Beaty 
Kulawinek.

- zespół „Czarodzieje” ze Szkoły Podstawowej w Nowym Monika Marszał uczestniczka konkursu „Poznajmy ojcowiznę’. Fot. 
M.Kaczmarek
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Gminne Zawody sportowo – pożarnicze w Koźminku. Fot. Urząd Gmi-
ny Koźminek

Nakwasinie  w przedstawieniu „Harry Potter”w reżyserii Karo-
liny Duleba

- zespół „Lisek” ze Szkoły Podstawowej w Liskowie w spek-
taklu „Szklana Góra” w reżyserii Bartosza Staneckiego

- zespół „Kameleon” ze Szkoły Podstawowej w   Żelazko-
wie w przedstawieniu „Legenda o warszawskim Bazyliszku” w 
reżyserii Małgorzaty Piorunowskiej

- zespół „Bajasy” ze Szkoły Podstawowej w Koźminku za-
prezentował się w spektaklu „Pinokio ma kłopoty” w reżyserii 
Marioli Doroty Józefiak i Grażyny Siewieja

- zespół „Hellusie” z Domu Dziecka w Liskowie  w przed-
stawieniu „Czerwony Kapturek” w reżyserii Haliny Kamińskiej i 
Ewy Kaźmierczak – Olejnik

- „Słoneczka” ze Szkoły Podstawowej w Koźminku w „Im-
presji na temat brzydkiego kaczątka” w reżyserii Małgorzaty 
Nawrockiej

- zespół „Przygoda” ze Szkoły Podstawowej w Liskowie w 
spektaklu „Dziad i baba”

w reżyserii Agnieszki Glapińskiej
- „Sygnalizatorek” ze Szkoły Podstawowej w Koźminku w 

przedstawieniu „Śpiąca królewna o bezpieczeństwie” w reży-
serii Aliny Frankiewicz i Żanety Janiak

- zespół „Maska” ze Szkoły Podstawowej w Moskurni w 
przedstawieniu „Czerwony Kapturek” w reżyserii Agnieszki 
Olek

- zespół „A – TO – CO” ze Szkoły Podstawowej w Koźminku 
w spektaklu „Ogród żółwi” w reżyserii Elżbiety Wawrzyniak. 

Jury w składzie: metodyk j. polskiego Barbara Nowak i opie-
kunowie grup jednogłośnie zadecydowało, że pierwsze miej-
sce otrzymuje zespół „LISEK” ze SP w Liskowie za spektakl 
„Szklana Góra”, drugie miejsce zespół „Czarodzieje” ze SP w 
Nowym Nakwasinie za przedstawienie „Harry Potter”, trzecie 
miejsce otrzymały dwa zespoły: „Hellusie” z Domu Dziecka w 
Liskowie za spektakl „Czerwony Kapturek” i zespół „Maska”ze 
SP w Moskurni.  

   Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody ufundowane przez 
Wójta Gminy Koźminek oraz dyplomy zaprojektowane przez 
nauczycielkę plastyki ze Szkoły Podstawowej w Koźminku 
– Katarzynę Hałaczek.

Oprac. mgr M. D. Józefiak

Gminne Zawody Sportowo Pożarnicze

W dniu 18 czerwca 2006 roku w Koźminku odbyły się za-
wody sportowo – pożarnicze jednostek Ochotniczych Straży 
Pożarnych. W turnieju wzięło udział 15 drużyn OSP z nastę-
pujących jednostek: Koźminka, Pietrzykowa, Chodybek, Bog-
danowi, Marianowa, Starego Karolewa, Nowego Nakwasina, 
Józefiny i Gaci Kaliskiej. Zwycięskie drużyny otrzymały pucha-
ry a pozostałe drużyny dyplomy. Dla wszystkich zawodników 

jak co roku przygotowano tradycyjna grochówkę.

Trzecia edycja „Nocnego pływania” pod Patronatem Wójta Gmi-
ny Koźminek

W nocy z 26/27 maja 2006 roku odbyło się nocne pływanie, 
na kaliskim basenie „Delfin’ przy ulicy H. Sawickiej. Organiza-
torem turnieju było Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe 
z Koźminka.

W tym roku uczestnicy imprezy przepłynęli łącznie 67 kilo-
metrów i 750 metrów, taki właśnie wynik zanotował na koniec 
zawodów sędzia główny Tomasz Korpik. Najdłużej pływała 
Magdalena Czerwińska, najmłodszą uczestniczką była Agatka 
Tchórz, a najstarszym uczestnikiem był Włodzimierz Królikow-
ski. Jak co roku na nocne pływanie przybył trener Maciej Sie-
miątkowski z  grupą  swoich pływaków.

Uczestnicy imprezy udowodnili, że dla wspaniałej sporto-
wej rywalizacji, dobrej zabawy warto zrezygnować czasami z 
nocnego snu. 

Festiwal teatrów szkolnych w Koźminku. Fot. Archiwum

III Nocne Pływanie. Fot. Archiwum

Sukcesy „Słoneczek”

W roku szkolnym 2005/2006 zespoły taneczne ze Szkoły 
Podstawowej w Koźminku pod kierownictwem pani Małgorzaty 
Nawrockiej pracowały intensywnie przygotowując się do kon-
kursów i przeglądów tanecznych.

Zespół „Słoneczka1” w skład którego wchodzą  dzieci z klas 
I-III przygotował inscenizację taneczną pt: „Impresje na temat 
brzydkiego kaczątka”, a zespół dzieci starszych z klas IV-VI 
„Słoneczka 2” pracował nad układem „Marynarze na start”. 
Najstarsze dziewczęta z zespołu „Dance Club” starały się po-
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kazać, że tańczyć można także w deszczu. Stroje dla tancerzy 
zostały zakupione ze środków Gminy Koźminek.

Już w marcu zespoły przystąpiły do rywalizacji. Ponad 70 
zespołów głównie z terenu byłego województwa kaliskiego, 
skupiających blisko 1400 tancerzy zgłosiło się na doroczny 
„Przegląd zespołów tanecznych”, organizowany przez C K i S 
w Kaliszu i Kuratorium Oświaty w Poznaniu w dniu 7 marca 
2006 r. Udział w tej prestiżowej imprezie był dla młodych tan-
cerzy podsumowaniem ich całorocznej pracy.

Występy oceniało jury pod kierunkiem Zbigniewa Zasady 
z Wrocławia, sędziego klasy międzynarodowej, który był mile 
zaskoczony poziomem umiejętności tanecznych uczestników. 
Następnego dnia na stronie internetowej Centrum Kultury i 
Sztuki w Kaliszu ukazał się werdykt jury. Okazało się, że  „Sło-
neczka 1” za inscenizację taneczną pt: „Impresje na temat 
brzydkiego kaczątka” otrzymało w kategorii wiekowej 7-12 lat 
I miejsce i nagrodę w wysokości  500 zł, a  uczniowie z klas 
IV-VI „Słoneczka 2” za inscenizację taneczną „Marynarze na 
start” II miejsce i  400 zł nagrody.

W dniu 23 kwietnia w hali sportowej w Koźminku odbył się  
II Powiatowy Przegląd Formacji Tanecznych. Jury pod prze-
wodnictwem pani Agaty Wierzejskiej - Cholewskiej z C K i S 
w Kaliszu oceniało zespoły w trzech kategoriach wiekowych. 
Wśród dzieci z klas I - III najlepsze okazały się „Słoneczka1”, a 
w kategorii klas IV-VI zwyciężyły „Słoneczka2”. Bardzo dobrze 
zaprezentowały się także dziewczęta z „ Dance Club”.

Dzieci najmłodsze podobnie jak w roku ubiegłym zostały 
wytypowane do  reprezentacji naszego powiatu w VI Prezen-
tacjach Kultury Wielkopolski.

W sobotę 13 maja 2006 roku „Słoneczka 1” występowały 
w Poznaniu na II Wielkopolskim Konkursie Tańca Nowocze-
snego. Tam rywalizowały ze sobą najlepsze zespoły z całej 
Wielkopolski. Mimo długiej i męczącej dla tak małych dzieci 
podróży, wypadły bardzo dobrze zajmując wysokie II miejsce 
w naszym województwie.

Młody mistrz w pchnięciu kulą

Uczeń trzeciej klasy gimnazjum w Koźminku Andrzej Szew-
czyk został mistrzem województwa wielkopolskiego w pchnię-
ciu kulą.

Swoją przygodę z kulą Andrzej zaczął późno, bo dopiero 
w trzeciej klasie. Za namową nauczyciela wychowania fizycz-
nego wziął udział w mistrzostwach powiatu kaliskiego, które 

wygrał osiągając wynik 13,40 m. Pojechał na dalsze eliminacje 
do Ostrzeszowa, gdzie również zajął pierwsze miejsce popra-
wiając swój wynik do 14,21 m. Zwycięstwo w rozgrywkach 
rejonowych zapewniło Andrzejowi udział w Mistrzostwach 
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Młody sportowiec 
zdystansował wszystkich kolegów i ponownie zajął pierwsze 
miejsce. 

Mistrz z Chodybek to młody skromny człowiek bardzo lubia-
ny przez kolegów i koleżanki.

Gratulacji młodemu sportowcowi składali dyrekcja gimna-
zjum, uczniowie oraz jego wspaniały opiekun i nauczyciel wy-
chowania fizycznego pan Mariusz Pietrzykowski.

Lepienie z gliny w Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku

„Słoneczka” podczas Powiatowego Przeglądu Formacji Tanecznych w 
Koźminku. Fot. Archiwum

Młody mistrz w pchnięciu kulą. Fot. Archiwum

Dzieci ze Szkoły Podstawowej w Nowym Nakwasicie podczas wizyty 
w Muzeum w Opatówku. Fot. Archiwum

Laureaci Powiatowego Przeglądu Formacji Tanecznych. Fot. Archi-
wum
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Dzieci ze Szkoły Podstawowej w Nowym Nakwasinie od-
wiedziły Muzeum w Opatówku. Głównym celem wycieczki były 
zajęcia plastyczne w muzeum, zainspirowane najnowszą wy-
stawą „W codzienności i od święta. Ceramika XX wieku” ze 
zbiorów MHP w Opatówku.

Po zwiedzeniu wystawy wyrobów z ceramiki dzieci przystą-
piły do działania – „lepienia z gliny” podstawowego surowca 
ceramicznego. Zajęcia cieszyły się ogromnym zaangażowa-
niem i pomysłowością  dzieci oraz rodziców.  Efekty pracy 
małych artystów po ich pomalowaniu,  będzie można obejrzeć 
w Szkolnej Izbie Tradycji w Nowym Nakwasinie.

Autor: M. Skowron

IV Konkurs Wiedzy z Języka Angielskiego szkół podstawowych

W dniu 25 kwietnia 2006 w gminie Koźminek po raz czwarty 
zorganizowany został Gminny Konkurs Języka Angielskiego 
Szkół Podstawowych pod Patronatem Wójta Gminy. Jak co 
roku wzięły w nim udział trzy szkoły z gminy Koźminek. 

W ubiegłych latach konkurs składał się z części pisemnej i 
ustnej oraz konkursu na Mistrza Słówek. W tym roku organi-

W części pierwszej uczniowie w grupach pięcioosobowych 
brali udział w 9 konkurencjach. Rozwiązywali zadania typo-
wo gramatyczne, związane ze słownictwem, a także zadania 
oparte o wiedzę z zakresu kultury, historii i polityki krajów an-
glojęzycznych. Stanęły przed nimi takie zadania jak: rozpozna-
wanie osób związanych z krajami anglojęzycznymi, nazywanie 
przedmiotów, układanie rozsypanych wyrazów w zdania, roz-
poznawanie wykonawców, rysowanie ze słuchu, quiz kulturo-
wy, ustny opis obrazka i inne... 

Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych środków dydaktycz-
nych udostępnionych przez Szkołę Podstawową w Koźminku 
(laptop i projektor multimedialny) konkurs był nie tylko profe-
sjonalny, ale także atrakcyjny dla uczniów. Przed konkursem 
uczniowie ze swoimi opiekunami przygotowali krótkie insceni-
zacje: szkoła z Moskurni przedstawiła „Czerwonego Kaptur-
ka”, Nowy Nakwasin – sztukę o przygodzie na plaży, drużyna 
z Koźminka „Przygodę Jasia i Małgosi z fast food’em”. Ucznio-
wie przygotowali również plakaty na temat ciekawostek o kra-
jach anglojęzycznych, które w przyszłości na pewno pomogą 
ich młodszym kolegom i koleżankom poznać obce kraje. 

Maksymalnie można było uzyskać 100 pkt. Rywalizacja 
między grupami była ogromna, gdyż różnica między pierw-
szym, a drugim miejscem była jednopunktowa. Po podliczeniu 
punktów za każdą konkurencję jury stwierdziło, że: I miejsce 
zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej w Koźminku w skła-
dzie: Agnieszka Rychlewska, Joanna Jaśkiewicz, Paweł Zim-
ny, Kacper Nagler oraz Mikołaj Więckowski. Drugie miejsce 
przypadło  ex eqo szkołom z Nowego Nakwasina drużyna 
składzie: Weronika Grzelińska, Kamil Śledź, Sebastian Plu-
ciński, Kamil Janicki i Krzysztof Grala oraz z Moskurni repre-
zentowanej przez: Annę Domagałę, Bogusławę Wypyszyńską, 
Annę Kaliską, Karolinę Piekarską i Małgorzatę Kuźnik.

W ostatnim etapie wybrano Mistrza Słówek Gminy Koźmi-
nek 2006. Został nim uczeń Szkoły Podstawowej w Koźminku 
– Paweł Zimny, miejsce drugie zajął Kacper Nagler, trzecie 
Mikołaj Więckowski, czwarte Agnieszka Rychlewska (wszyscy 
ze Szkoły Podstawowej w Koźminku) i Weronika Grzelińska 
(Szkoła Podstawowa w Nowym Nakwasinie). 

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody, których 
fundatorem były firmy: Dominet Bank z Kalisza dyr. Andrzej 
Biechowiak, Hurtownia „Marker” z Kalisza pana Macieja Jan-
kowskiego oraz Gmina Koźminek. Nagrody dzieciom wręczył 
Zastępca Wójta Wojciech Szmajdziński. Wszyscy uczestnicy 
konkursu otrzymali również soczki i drożdżówki. Dziękujemy 
Wam.

Konkurs miał na celu promowanie nauki języka angielskiego 
w szkołach podstawowych. Uczniowie bardzo chwalili nową, 
przystępną formę konkursu, który z pewnością zmotywuje ich 
do jeszcze efektywniejszej nauki języków obcych.

Autor: K. Jarzębska 

Dożynki Gminne – Koźminek 27 sierpnia 2006 r.

Program:
14.00 – 15.00 Msza Święta w Kościele Parafialnym w Koźminku
15.10 – 15.30 Przemarsz korowodu dożynkowego na stadion sportowy 

przy ulicy Nakwasińskiej 
15.30 – 16.30 Część obrzędowa w wykonaniu zespołu Koźminianki
16.30 – 17.15 Cześć artystyczna 
17.15 Tradycyjny wspólny posiłek
18.00 – 19.30 Występ gwiazdy wieczoru znanego z telewizji zespołu „We-

sołe Trio i Mirosław Szołtysek” z Chorzowa
19.30 – 22.00 Zabawa taneczna z zespołem „Retro”
Inne atrakcje:
Loteria fantowa

Zwycięzcy gminnego konkursu wiedzy z języka angielskiego. Fot. M. 
Kaczmarek

zatorzy (Gmina Koźminek, doradca metodyczny języka angiel-
skiego p. Agnieszka Cieplucha, angliści (p.Katarzyna Jarzęb-
ska – Koźminek, p. Magdalena Michalak – Nowy Nakwasin i 
p. Magdalena Smorawska - Moskurnia)) zmienili całkowicie 
formę konkursu. 

Dzieci ze szkół podstawowych w Moskurni i Nowym Nakwasinie bio-
rące udział w gminnym konkursie wiedzy z języka angielskiego.Fot. 
Archiwum
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VIII Koźminecki Wyścig Kolarski MTB w lasku Koźmineckim

W dniu 8 kwietnia 2006 roku w lasku koźmineckim odbył się 
VIII Wyścig Kolarski MTB o Puchar Wójta Gminy Koźminek. 
Poniżej przedstawiamy fotografie z wyścigu.

Okna powinny chronic przed deszczem, wiatrem 
i być odporne na odkształcenia. 

Badania przeprowadzone przez Związek Polskie Okna i Drzwi pokazują, 
że tylko okna trzech producentów uzyskały pozytywne oceny techniczne.

Jestesmy autoryzowanym przedstawicielem jednego z tych 
trzech producentów. 

Oferujemy okna na niemieckich profilach VEKA, okuciach Roto  
z szybami Press-Glas o współczynniku k=1.0 w standardzie.

OKNA

BemarOKNA
Kalisz, Pl. Kilińskiego, tel. 062/ 757 16 71

PARAPETY – ROLETY – ŻALUZJE – ROLETKI MATERIAŁOWE

Stołowego im. Wicentego Witosa. Organizatorami zawodów 
byli: Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Olimpik’’ i Szkoła 
Podstawowa w Nowym Nakwasinie.

 W dniu 18 marca do udziału w zawodach zgłosiło się 98 
uczestników, natomiast w dniu                                        19 
marca zgłosiło się  28 uczestników.

 W organizowanym turnieju w dniu 18 marca 2006 r. star-
towali : młodziczki i młodzicy - ur. w 1993 i  młodsi, kadetki i 
kadeci ur. w latach : 1991 – 1992 oraz juniorki i juniorzy ur. w 
latach: 1988- 1990.

Wyścig kolarski MTB w lasku koźmineckim. Fot.  M. Kaczmarek

Turniej Tenisa Stołowego w Nowym Nakawsinie

W Szkole Podstawowej w Nowym Nakwasinie w dniach 18 
i 19 marca 2006 r. odbyły się Otwarte Zawody w Tenisie Sto-
łowym o „GRAND PRIX ZIEMI KALISKIEJ” - VI Turniej Tenisa 

Laureaci jednego z wyścigów MTB z Wójtem i Prezesem UKS „Koź-
minianka”. Fot. Archiwum



INFORMATOR KOŹMINIECKI 11

INFORMATOR KOŹMINIECKI

Natomiast w dniu 19 marca 2006r. prawo do startu  mieli : 
weterani   - ur. w 1966 i starsi, przedstawiciele samorządów 
gminnych i  starostwa oraz radni  samorządów gminnych i 
powiatu. Zwycięzcy otrzymali puchary  i dyplomy. 

Konkurs wiedzy z języka angielskiego w gimnazjum

W dniu 25 kwietnia 2006 roku w gimnazjum odbył się IV 
konkurs wiedzy z języka angielskiego pod patronatem Wójta 
Gminy Koźminek.

Konkurs składał się z testu zawierającego kilkadziesiąt róż-
nych pytań. Do sprawdzianu swoich umiejętności językowych 
przystąpiło 65 gimnazjalistów.

Jury w składzie: Przewodnicząca Dyr. Iwona Chojnacka-
-Adamus, Członkowie Komisji nauczyciele języka angielskiego 
panie: Elżbieta Janowska i Sylwia Lepsik.

Marii Panny, które na wsi było dniem Matki Boskiej Siewnej 
– wierzono, że właśnie wtedy Matka Boska przechodzi przez 
zasiane pola, błogosławiąc je, dzięki czemu „ziemia wyda bo-
gate plony”. W tym dniu zaczynano też jesienny siew. 

Żniwa rozpoczynano od poświęcenia sierpów i kos. Uro-
czystość ta odbywała się zawsze w kościele, wtedy też sym-
bolicznie ostrzono te narzędzia żniwiarzy, o czym świadczy 
zachowana w kościele parafialnym w Chlewie zabytkowa 
chrzcielnica wykonana z piaskowca. Pierwsze kłosy, ścięte z 
pól pobłogosławionych znakiem krzyża, również układano na 
krzyż. Czynił to zawsze właściciel ziemi: gospodarz albo dzie-
dzic. Do pracy przy żniwach zawsze wychodzono „ze słoń-
cem”, a wracano o zachodzie słońca. W południe była przerwa 
na posiłek i odpoczynek. Wierzono, że wtedy na ziemię przy-
bywają niebezpieczne demony i duchy, które mogą powodo-
wać u żniwiarzy łamanie w kościach lub bolesne skręcenie 
głowy. Po zachodzie słońca nie wolno było pracować ani jeść, 
chyba, że nastawał czas święta. Ta pora przeznaczona była 
na sen. Wierzono, że po zmroku człowiek może łatwo paść 
ofiarą różnych istot z tamtego świata: diabłów, topielców lub 
boginek. 

Tak jak doba dzieliła się na porę bezpieczną i niebezpieczną 
dla człowieka, tak i w tygodniu były dni dobre i złe do rozpo-
czynania ważnych prac w polu i gospodarstwie. Za najlepsze 
dni uważano wtorek i czwartek, czasem środę. Poniedziałek 
nie wróżył powodzenia rozpoczętej wtedy pracy, a piątek uwa-
żany był za dzień feralny, sobota zaś sprzyjała zarówno koń-
czeniu, jak i rozpoczynaniu różnych prac - ludzie wierzyli, że w 
ten dzień, choć na chwilę, pokaże się słońce, gdyż tego dnia 
Matka Boska suszyła pieluszki Pana Jezusa.

Okres żniw związany był z wieloma obrzędami i zwyczaja-
mi. Jednym z nich był obrzęd inicjacyjny zwany też wilkiem, 
frycem lub frycowaniem kosiarza, który odbywał się w wie-
lu regionach Polski. Urządzano go młodym chłopcom, którzy 
po raz pierwszy „szli do kosy”. Najpierw musieli poddać się 
wielu próbom, jedną z nich było koszenie trawy tępą kosą. 
Jeśli przeszli je pomyślnie, ogłaszano w karczmie wyzwoliny 
na kosiarza. Potem obowiązkowo rozpoczynała się zabawa, 
podlewana wódką. 

Innym był zwyczaj zwany przepiórką, brodą, pępkiem, wiąz-
ką, wiązanką, a polegający na pozostawieniu w polu ostatniej 
garści nie zżętego zboża. Na Podlasiu, Kurpiach i Mazowszu 
odbywało się „oborywanie przepiórki”: chłopcy-żeńcy ciągnęli 
po ściernisku dookoła „przepiórki” kolejno wszystkie dziewczę-
ta pracujące przy żniwach.

Po ścięciu ostatniego łanu dziewczęta, które najlepiej pra-
cowały przy żniwach, wiły co najmniej dwa wieńce dożynko-
we: jeden z „wszelkiego zboża wraz z grochem i prosem”, 
drugi „mniejszy z laskowych orzechów”. Okres żniw kończył 
się dożynkami, które w różnych okolicach Polski rozmaicie na-
zywano: wyżynki, obżynki, okrężne, wieniec, wieńcowe. Tego 
dnia szczególnym uznaniem cieszyli się ludzie, którzy praco-
wali najszybciej i najlepiej, to oni stawali się bohaterami święta 
dożynkowego. W orszaku dożynkowym na czele szli najlepsi 
żniwiarze, za nimi postępowali odświętnie ubrani żeńcy i pozo-
stali mieszkańcy wsi. Jeżeli były to dożynki dworskie, wszyscy 
zmierzali do kościoła, w którym ksiądz święcił wieńce, a potem 
udawali się do dworu. Grała kapela i śpiewano pieśni dożyn-
kowe. Wieńce zaś składano w darze dziedzicowi, który wraz z 
całą rodziną i służbą oczekiwał żeńców przed dworem. Wyna-
gradzał wtedy też żniwiarzy, czasem bardzo hojnie. Następnie 
rozpoczynała się uczta z muzyką i tańcami. Złożone w darze 

Uczniowie gimnazjum, którzy wzięli udział w konkursie wiedzy z języ-
ka angielskiego. Fot.  M. Kaczmarek

Jak co roku przyznano trzy nagrody główne oraz siedem 
nagród wyróżnień. Najlepsi okazali się uczniowie: Mikołaj Go-
latowski (I miejsce), Marta Kuczyńska (II miejsce), Błażej Mi-
klas (III miejsce), Kasia Jasińska (IV miejsce), Aleksandra Ka-
rolak (V miejsce), Mateusz Golatowski (VI miejsce), Weronika 
Marciniak (VII miejsce), Aneta Antczak (VIII miejsce), Mateusz 
Kurczewski (IX miejsce) oraz Klaudia Banasiak (X miejsce).

Nagrody ufundowała firma „Improwex” S.J. pani Grażyny 
Rudowicz, Dominet Bank Dyrektor Andrzej Biechowiak oraz 
Hurtownia „Marker” Macieja Jankowskiego. 

Składamy serdeczne podziękowania dla wszystkich w/w firm  
za ufundowanie nagród w konkursie języka angielskiego.

Żniwa w polskiej tradycji

Lato, to na wsi polskiej okres oczekiwania na żniwa. To 
czas, kiedy nie było miejsca na wielkie świętowanie, chociaż 
starano się pamiętać o świętach związanych z kultem Matki 
Boskiej. Była ona patronką wielu przełomowych momentów w 
cyklu wegetacyjnym. Kościelne święto Nawiedzenia Najświęt-
szej Marii Panny – obchodzone dawniej 2 lipca a obecnie 31 
maja było dniem Matki Boskiej Jagodnej. Wierzono, że do-
piero od tego dnia można było zbierać dojrzewające jagody. 
Wyjątkowym świętem był dzień 15 sierpnia – Wniebowzięcie 
Najświętszej Marii Panny, czyli święto Matki Boskiej Zielnej. 
Wtedy to przypadało zwyczajowe zakończenie żniw. W tym 
dniu święci się w kościołach wieńce albo bukiety z rozmaitych 
roślin: zbóż, ziół, warzyw, owoców i kwiatów. W dniu 8 wrze-
śnia obchodzono uroczyście święto Narodzenia Najświętszej 
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wieńce przechowywano do wiosennych zasiewów.
Dziś już nie słychać w naszych wsiach odgłosów klepania 

i ostrzenia kos, a nad polami nie unoszą się pokrzykiwania 
kosiarzy nawołujących się do pracy... 

Autor: E. Wypyszyński

Rajd Ekologiczny w Przespolewie

Szkoła Podstawowa w Koźminku okazała się najlepsza 
wśród szkół podstawowych uczestniczących w rajdzie ekolo-
gicznym Przespolew 2006. 

Słynne powiedzenia naszego wielkiego trenera piłki nożnej Kazi-
mierza Górskiego:

„Piłka jest okrągła, a bramki są dwie”. 
„Czasami się wygrywa, czasami się przegrywa, a czasami 

remisuje”. 
„Piłka może przejść, zawodnik nie. (Piłka może przejść, za-

wodnik nie przejdzie)”. 
„Dopóki piłka w grze, wszystko jest możliwe”.
„Tak się gra, jak przeciwnik pozwala”. 
„Więcej wart jest trener, który ma szczęście, niż lepszy tre-

ner, który szczęścia nie ma”. 
„Jak się szczęście zaczyna powtarzać, to już to nie jest 

szczęście”. 
„Piłka to gra prosta. Nie potrzeba do niej filozofii”. 
„Im dłużej my przy piłce, tym krócej oni”. 
„Chodzi o to żeby strzelić jedną bramkę więcej od przeciw-

nika”.
„Ty do mnie, ja do Ciebie”. 
„Co do szczegółów to niech się wypowiedzą specjaliści.” 
„Panie kolego, Pan jest potrzebny nie do gry, tylko do foto-

grafii” (do Jana Tomaszewskiego).
„Mi si wydaji...”
„Cóż wart jest generał bez armii. Bez tej armii, bez tych 

wspaniałych piłkarzy może i mnie by tu nie było”.
„Piłka to prosta gra. Można wygrać, można przegrać, moż-

na także zremisować”.
„Jaka była gra, każdy widział, a jeśli chodzi o oceny, pocze-

kajmy na fachowców”.
„Panie Kazimierzu będą bramki? Jak będą strzały będą 

bramki”.
„Można grać tysiąc meczów i nic z tego nie wyniknie. A 

można zagrać jeden i wejść do historii”.

Oferta pracy

Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Koźminku zatrudni osobę 
na stanowisko Prezesa. Oferty należy składać w biurze Spół-
dzielni Kółek Rolniczych w Koźminku przy ulicy M. Konopnic-
kiej do dnia 31 sierpnia 2006 roku.

Wszelkie niezbędne informacje można uzyskać pod nr tele-
fonu 062 76 – 37 – 067 lub osobiście w siedzibie Spółdzielni.

Gospodarstwa Agroturystyczne w Gminie Koźminek
Agro – Krzyżówki

Gospodarstwo znajduje się w cichej i spokojnej okolicy, w 
lesie, z dala od zgiełku miasta. Cisza, spokój, czyste powie-
trze oraz bliskość zalewu położonego w ciekawym punkcie 
widokowym są swoistym zaproszeniem dla osób lubiących 
bezpośredni kontakt z przyrodą. Piękne tereny leśne wprost 
wymarzone  na wycieczki piesze i rowerowe. Można również 
skorzystać z nauki jazdy konnej, która prowadzona jest w są-
siedztwie.

Bazę noclegową stanowią dwa pokoje: 2 i 4 osobowy. Go-
spodarstwo zapewnia wyżywienie całodzienne.

Adres: Krzyżówki 11, 62-840 Koźminek tel. kontaktowy 062 
76-38-246, komórkowy 0 889 087 930.

Marianna i Eugeniusz Marciniakowie – gospodar-
stwo agroturystyczne

Na gości czeka tutaj zasobne 30 ha gospodarstwo rolne, 
miła atmosfera i smaczna kuchnia oraz chleb domowego wy-
pieku. 

Gospodarstwo położone jest blisko rzeki oraz lasu pełnego 
co roku grzybów i jagód. A wędkarze złapią tutaj na pewno 
rybę. Gospodarze gwarantują wszystkim przybyłym wspaniałą 
atmosferę, spokojny i aktywny wypoczynek.

Gać Kaliska 7, 62-840 Koźminek tel. 062  76 – 37 – 441. 
Majorowicz Jolanta – gospodarstwo agroturystyczne
Gospodarstwo położone w pięknych lasach na Krzyżów-

kach, zapewnia swoim gościom wygodne mieszkania. Możli-
wość kontaktu ze wspaniałą przyrodą oraz niezwykłą atmosfe-
rę domowego ogniska. 

W pobliżu znajduje się gospodarstwo rekreacji konnej. Te-
reny obfitują w jagody oraz grzyby. Niedaleko znajduje się re-
stauracja oraz malowniczo położony zbiornik Murowaniec.

Krzyżówki 10, 62-840 Koźminek tel. 062 76 – 53 – 170, 76 
– 38 – 247.

Bień Adam – rekreacja konna i hodowla koni

Gospodarze zapewniają atrakcyjny wypoczynek organizując 
rajdy konne „Hubertusa”, pogoń za lisem, naukę jazdy konnej 
z instruktorem, przejażdżki bryczką, ogniska, hipoterapię a w 
okresie zimowym wspaniałe kuligi. Piękna okolica i niezwykły 
mikroklimat miejscowości Krzyżówki. Okolica cicha spokojna, 
pełna lasów. Blisko do przystanku PKS, sklepów, kościoła a w 
odległości 20 minut pieszego spaceru zbiornik Murowaniec. 
Istnieje możliwość skorzystania z posiłków w pobliskiej restau-
racji. Jest możliwość wynajęcia kwater poza gospodarstwem.

Krzyżówki 12, 62-840 Koźminek tel. 0 62  76 – 37 – 193.
Tel. kom. Marta Bień 0 600 394 895.
Tel. kom. Zosia Bień 0 694 142 620.

Pokój gościnny w gospodarstwie agroturystycznym Jolanty Majoro-
wicz. Fot. M. Kaczmarek 


