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Życzenia radosnych świąt Bożego Narodzenia, 
odpoczynku w rodzinnym gronie oraz pasma sukcesów 
i spełnienia najskrytszych marzeń w nadchodzącym 
Nowym 2008 Roku życzy Wójt i Rada Gminy 
Koźminek

PRACE PRZY PAŁACU MIELĘCKICH

Gmina Koźminek dokonała rekonstrukcji ośmiu sztuk pod-
okienników w zabytkowym dworze w Koźminku. Uzupełniono i 
naprawiono także brakujące fragmenty opasek okiennych oraz 
pomalowano ścianę elewacyjną dworu.  Prace wykonała firma 
pana Marcina Gaja z Ostrowa Wielkopolskiego pod nadzorem 
konserwatora zabytków.

Autor: D. Marszał 

Pałac Mielęckich w Koźminku. Fot. M. Kaczmarek

DROGA EMILIANÓW – KOŹLĄTKÓW

Gmina Koźminek zakończyła inwestycję, polegającą na wy-
konaniu 570 mb nawierzchni tuczniowej na drodze łączącej 
miejscowości Emilianów i Koźlątków. W ramach inwestycji wy-
kopano rowy i wybudowano dwa przepusty wodne z przyczół-
kami przy ww. drodze.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 142 607,32 zł, z tej kwo-
ty 20 000 zł gmina pozyskała z Urzędu Marszałkowskiego w 
Poznaniu. 

Autor: W. Paszkowski 

ODBIÓR DRÓG W MIEJSCOWOŚCIACH KRZYŻÓWKI I MŁYNISKO

W dniu 25 września 2007 roku nastąpił odbiór techniczny 
wykonania nawierzchni bitumicznej dróg w miejscowościach: 
Młynisko o długości 730 mb (koszt inwestycji 275 331,53 zł) 
oraz Krzyżówki o długości 530 mb (koszt inwestycji 193 452,02 

zł). Inwestycje zostały dofinansowane z Funduszu Ochrony 
Gruntów Rolnych przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu. 

W odbiorze udział wzięli: Wójt Gminy Koźminek Andrzej 
Miklas,  Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Józef 
Racki, Starosta Kaliski Krzysztof Nosal, Wójt Gminy Lisków 
Maria Krawiec, Przewodniczący Rady Gminy Koźminek Józef 
Bryła, Radni Gminy Koźminek: Magdalena Pogorzelec i Stani-
sław Krawczyk oraz Sołtys wsi Młynisko Mirosława Pośpiech.

Dzięki zakończonej inwestycji we wsi Młynisko połączono 
drogą asfaltową dwie wsie Zakrzyn (w gminie Lisków) oraz 
Młynisko (w gminie Koźminek). Droga ta w znacznej mierze 
skróci czas podróży mieszkańcom gminy Lisków do Kalisza, 
jak również polepszy lokalne połączenia komunikacyjne. Na-
tomiast droga asfaltowa w miejscowości Krzyżówki poprawi 
infrastrukturę lokalnych dróg w gminie Koźminek. 

Autor: W. Paszkowski

Odbiór drogi na Młynisku. Fot. M. Kaczmarek

WYNIKI WYBORÓW PARLAMENTARNYCH W KOŹMINKU

W niedzielę 21 października odbyły się wybory do Sejmu i 
Senatu RP. W gminie Koźminek uprawnionych do głosowania 
było 5810 osób, podczas wyborów wydano 2378 kart do gło-
sowania. Frekwencja podczas wyborów wyniosła 40,92 %.

Najwięcej głosów otrzymały następujące partie: PIS – 873 
głosy (37,42 %), PSL – 615 głosów (26,36 %), LiD – 368 gło-
sów (15,77 %) i PO – 347 głosów (14,87 %).

Kto z Posłów dostał najwięcej głosów w gminie Koźminek:
Adam Rogacki z PiS – 355 głosów (15,22 %),
Józef Racki z PSL – 353 głosy (15,13 %),
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Leszek Aleksandrzak z LiD – 316 głosów (13,54 %),
Andrzej Grzyb z PSL – 183 głosy (7,84 %),
Rafał Grupiński z PO – 132 głosy (5,66 %).
Jak głosowano na Senatorów w naszej gminie:
Piotr Kaleta z PiS – 835 głosów (35,79 %),
Jan Mosiński z PiS – 697 głosów (29,87 %),
Hieronim Marszałek z PSL – 583 głosy (24,99 %),
Zbigniew Trybuła z PiS – 571 głosów (24,47 %). 
Autor: M. Nowak

WYMIANA STARYCH DOWODÓW OSOBISTYCH

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Koźminku przypomi-
na i informuje, że wnioski o wydanie nowego dowodu osobi-
stego powinny być złożone do 31 grudnia 2007 roku. 

Nie należy czekać do ostatniej chwili i jak najszybciej złożyć 
wniosek o wydanie nowego dokumentu tożsamości. Pozwoli 
to Państwu uniknąć długiego stania w kolejce oraz uniknąć 
długiego oczekiwania na wydanie nowego dokumentu.

Zapraszam do Urzędu Gminy, do pokoju nr 11 na pierw-
szym piętrze, gdzie można pobrać wniosek na dowód, opłata 
za dowód wynosi 30 zł (płatna w kasie urzędu na parterze).

Oprac. Kierownik USC Koźminek

KRÓTKA STATYSTYKA 
W okresie od 1 stycznia do 31 października 2007 roku na 

terenie gminy Koźminek:
− urodziło się łącznie 50 dzieci, z tego 25 chłopców i 25 

dziewczynki,
− zmarło łącznie 67 osób, w tym 40 mężczyzn i 27 kobiety,
− jednocześnie w tym samym okresie 51 mężczyzn i 43 ko-

biet z terenu naszej gminy wstąpiło w związek małżeński.
Liczba ludności zamieszkałej w gminie:
stan na 31 grudnia 2005 roku: 7619 osób,
stan na 31 października 2007 roku: 7594 osób (zameldowały 

się na terenie gminy 67 osoby, wymeldowały się 65 osoby).
Oprac. J. Nadobna

Z ŻYCIA RADY GMINY

W dniu 27 września 2007 roku odbyła się sesja Rady Gmi-
ny Koźminek. W czasie obrad radni Gminy Koźminek podjęli 
następujące uchwały:

- w sprawie zmian w budżecie gminy,
- w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Powiatu Ka-

liskiego na zadanie w zakresie     przebudowy dróg powiato-
wych nr 4631 P w m. Gać Kaliska,

- w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej położonej w 
Pietrzykowie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego,

- w sprawie reprezentowania gminy w Związku Komunal-
nym Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”,

- w sprawie dofinansowania z Gminnego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej budowy przydomowych 
oczyszczalni ścieków,

- w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i za-
twierdzenia wartości jednego punktu do zasad wynagradzania 
pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych 
gminy,

- w sprawie wyboru ławników do orzekania w Sądzie Re-
jonowym w Kaliszu w sprawach cywilnych, karnych i rodzin-
nych,

- w sprawie odwołania Sekretarza Gminy,
- w sprawie zatwierdzenia  Informacji o przebiegu planu fi-

nansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2007 r. 
Autor: D. Woźniak

ROGALE MARCIŃSKIE W KOŹMINKU 
Piekarnia Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” z 

Koźminka stara się dopasowywać profil swojej produkcji do 
potrzeb i oczekiwań swoich konsumentów. Dlatego zgodnie z 
tradycją poznańską dokonała wypieku rogali marcińskich. 

Powoli ten zwyczaj od kilku wieków pielęgnowany w Pozna-
niu staje się również tradycją, którą naśladuje i podtrzymuje 
cały region Wielkopolski.

Rogale marcińskie były sprzedawane w Koźminku, w sobo-
tę 10 listopada we wszystkich sklepach Gminnej Spółdzielni 
oraz w niedzielę 11 listopada w Sklepie GS nr 1 przy Pl. Wol-
ności.

Autor: J. Wolniaczyk Kierownik Piekarni GS  „Samopomoc Chłopska’” 
Koźminek

NASZA DELEGACJA NA UROCZYSTOŚCI ODSŁONIĘCIA PO-
MNIKA POLSKIEGO PAŃSTWA PODZIEMNEGO I ARMII KRA-
JOWEJ W POZNANIU

W dniu 26 września, w Poznaniu, w przeddzień 68. rocz-
nicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego odbyło się 
uroczyste odsłonięcie Pomnika Polskiego Państwa Podziem-
nego i Armii Krajowej. W uroczystości wzięli udział kombatanci 
z wielkopolskich środowisk byłych żołnierzy Armii Krajowej, 
były prezydent Polski na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski, 
przedstawiciele władz miasta, województwa, Sejmu i Senatu 
RP, poczty sztandarowe oraz młodzież szkolna (w tym nasza 
delegacja).

Oficjalne uroczystości odsłonięcia pomnika zostały poprze-
dzone Mszą św. w Bazylice Archikatedralnej, celebrowaną 
przez Kardynała Józefa Glempa. Po Mszy św., w uroczystym 
pochodzie udaliśmy się ulicami miasta z Ostrowa Tumskiego do 
al. Niepodległości, do parku za poznańską operą, między ulicą 
Wieniawskiego i aleją Niepodległości, naprzeciw kościoła oo. 
Dominikanów, gdzie stanął Pomnik. Jest on hołdem złożonym 
bohaterom państwa podziemnego i AK walczącym o niepodle-
głość Ojczyzny, ale także ważną lekcją historii dla młodzieży. 
Nasze Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Koźminku repre-
zentowane było przez 11 uczniów (Tomek Banasiak, Natalia 
Szczygiełka, Paweł Zimny, Matusz Antczak, Mateusz Zajdel, 
Jędrzej Tomie, Martyna Stasiak, Malwina Drewniak, Daria Bar-
tosiak, Dominika Jancz, Oskar Skonieczny) oraz trzech opie-
kunów (Anna Małecka, Maria Owczarek, Przemysław Zimny).

Autor: M. Owczarek

Pomnik Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej w Pozna-
niu. Fot. M. Owczarek
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STRONA INTERNETOWA GMINY:
WWW.KOZMINEK.PL, EMAIL: GMINA@KOZMINEK.PL

Gmina Koźminek posiada swoją oficjalna stronę, jej 
adres to: www. kozminek.pl. Na stronie znajdują się min. 
następujące linki:

Informacje – prezentowane są bieżące wydarzenia 
z życia gminy, jak również większe i znaczące z lat po-
przednich.

Historia – prezentuje wydarzenia historyczne.
Charakterystyka – zawiera krótki opis gminy.
Opieka Zdrowotna – podaje informacje dotyczące 

ośrodka zdrowia w Koźminku.
Kultura – w którym są dwie zakładki: Gazeta Gminna 

(zawiera wydania Informatora Koźmineckiego w wersji 
PDF, które można przejrzeć lub zapisać na swoim kom-
puterze) i Terminarz Imprez (informuje o kalendarzu 
ważnych imprez w bieżącym roku).

Warto zobaczyć – prezentuje ciekawe miejsca w na-
szej gminie.

Kontakt – zawiera wszystkie numery telefonów wraz 
z opisem stanowisk, tam można znaleźć nr faksu urzę-
du oraz jego adres mailowy.

Mapka Gminy Koźminek – zawiera mapkę gminy.
Agroturystyka – podaje dane teleadresowe gospo-

darstw agroturystycznych znajdujących się na terenie 
gminy.

Do pobrania – tutaj znajduje się herb, logo gminy i 
mapka gminy, które można ściągnąć i zapisać na swoim 
komputerze. 

Autor: M. Kaczmarek 

„PRZYJAZNA SZKOŁA”
Od września bieżącego roku w Gimnazjum im. Noblistów 

Polskich w Koźminku realizowany jest projekt „Przyjazna 
Szkoła”.

Organizatorem tego przedsięwzięcia jest  Stowarzyszenie 
Rodziców na Rzecz Pomocy Szkołom,  które zaprosiło do 
współpracy 320 szkół z całej Polski. Nasze gimnazjum jako 
jedyne w powiecie zostało zakwalifikowane do udziału w tym 
projekcie.  Cała akcja finansowana jest ze środków Europej-
skiego Funduszu Społecznego. Jej celem jest wyrównywanie 
szans edycyjnych  młodzieży, oraz przybliżenie  społeczeń-
stwu lokalnemu wszelkich działań realizowanych w ramach 
zajęć pozalekcyjnych. Pedagodzy z koźmineckiego gimna-
zjum wiele trudu i serca wkładają w rozbudzanie i rozwijanie 
różnorodnych zainteresowań młodzieży. W gimnazjum działa 
wiele kół przedmiotowych m.in. plastyczne, chemiczne, infor-
matyczne, matematyczne, polonistyczne, historyczne, chór 
szkolny, uczniowski klub sportowy oraz organizacje: GLOBE, 
ZHP, PCK, LOP. Bogata oferta zajęć pozalekcyjnych pozwala 
wybrać uczniom tę dziedzinę, która jest im szczególnie bliska. 
Nasze gimnazjum realizuje projekt pod nazwą „W tajemnym 
kręgu baśni i legend ziemi koźmineckiej” koordynatorami pro-
jektu są  pani mgr Edyta Trocha i pan mgr Jarosław Ambro-
ziak. Cały projekt realizowany jest w ramach dwóch filarów. 

W ramach pierwszego z filarów młodzież bierze udział m.in. 
w wycieczkach, których celem jest przybliżenie historii i dzie-
dzictwa kulturowego regionu. Refleksje z tych wypraw znajdą 
swój wydźwięk w pracach plastycznych uczniów. Uczestnicy 
projektu uzyskali częściowe dofinansowanie do wycieczki, któ-
ra odbyła się 16 października 2007 r. Uczniowie pod opieką 
pani mgr Marii Owczarek i pana Jarosława Ambroziaka zwie-

dzili Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej, Ratusz, Bazylikę św. 
Józefa wraz z podziemiami, w trakcie trzygodzinnego spaceru 
po Kaliszu poznali bogatą historię miasta. W godzinach po-
południowych uczniowie zwiedzali posiadłość księżnej Izabe-
li Czartoryskiej z Działyńskich. W pierwszą sobotę listopada 
uczniowie biorący udział w projekcie wraz opiekunami panami 
Jarosławem Ambroziakiem i Karolem Maciaszczykiem wyru-
szyli na wycieczkę rowerową. Trasa wycieczki liczyła 60 km, 
zaś jej celem było zwiedzenie zabytkowych dworów szlachec-
kich w miejscowości Krąków i Ustków. Była to fascynująca 
wyprawa w trakcie której uczestnicy mogli poczuć się  niczym 
młodzi odkrywcy. Być może wśród nich znajduje się przyszły 
archeolog na miarę Heinricha Schliemanna. Uczestnicy wypra-
wy zostali zaproszeni przez właścicielkę majątku w Ustkowie 
na wspólne ognisko i zwiedzanie odrestaurowanego pałacu, 
termin wizyty został wyznaczony na jesień 2008 roku. Z wy-
cieczki uczniowie wrócili bogatsi nie tylko o wiedzę i wspo-
mnienia ale również o interesujące pamiątki, które wzbogaciły 
szkolny kącik muzealny.  

 Najistotniejszym założeniem tej części programu jest zgro-
madzenie baśni, legend i podań ludowych związanych z Gmi-
ną Koźminek, najciekawsze prace zostaną nagrane na płytę 
CD i wydane wiosną 2008 roku. 

Nasz projekt łączy w sobie piękną i tajemniczą przeszłość 
z fascynującymi możliwościami współczesnej techniki kompu-
terowej. Dlatego drugi filar, którego koordynatorem jest pani 
Edyta Trocha, ma na celu zaznajomienie młodzieży z nowo-
czesnymi metodami pracy m.in. z fotografią, filmem, Interne-
tem. Wprowadza on do życia szkoły nowe możliwości zdoby-
wania wiedzy np. elearning – polega on na uczestniczeniu w 
różnorodnych kursach organizowanych przez stowarzyszenie, 
a których adresatami są zarówno uczniowie jak i nauczycie-
le. Ponadto młodzież za pomocą łączy internetowych będzie 
mogła brać udział  w video-konferencjach i kołach zaintere-
sowań, które prowadzić będą wybitne postaci z kręgu nauki 
i kultury.  Udział w projekcie daje uczniom  możliwość zapre-
zentowania owoców swej pracy, pozwala rozwijać ich zainte-
resowania przyczynia się do likwidowania barier w dostępie 
szkół wiejskich do nowoczesnych środków kształcenia. Jego 
założeniem jest również pokazanie młodzieży, że zdobywanie 
wiedzy i umiejętności może być ciekawą przygodą i fascynu-
jącą zabawą, która pozwala realizować swoje marzenia oraz 
ułatwia nawiązywanie kontaktów międzyludzkich. 

Autor: J. Ambroziak

Zamek w Gołuchowie. Fot. J. Ambroziak
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Ustków na tle stawu i dworu z przełomu XVIII i XIX wieku

Zamek w Gołuchowie, sala waz greckich. Fot. 2x J. Ambroziak

I MIĘDZYGMINNY FESTIWAL PIOSENKI DZIECIĘCEJ I MŁO-
DZIEŻOWEJ „DECYMA”

W dniu 22 września na sali sportowej w Koźminku, odbyły 
się eliminacje do I Międzygminnego Festiwalu Piosenki Dzie-
cięcej i Młodzieżowej „DECYMA”. Uroczystość otworzył Wójt 
Gminy Koźminek, który powitał wszystkich przybyłych.

Na festiwal, którego inicjatorem była pani Iwona Adamczak 
ze Studia Muzycznego „ArtMuz” z Kalisza przyjechało kilku-
dziesięciu uczestników z terenu południowej Wielkopolski. W 
skład jury festiwalowego weszli: Przewodnicząca Alicja Chołys 
(muzyk, kierownik artystyczny Studia ArtMuz), Agnieszka So-
chacka (wokalistka), Emilia Pogorzelec (współpomysłodawca 
festiwalu), Marek Berkowicz (wokalista) oraz Marcin Felisiak 
(pedagog, muzyk, kompozytor i autor tekstów piosenek).

Poziom eliminacji był bardzo wysoki, a jurorzy mieli nie lada 
problem z wybraniem najlepszych młodych piosenkarzy do fi-
nału. Młodzi wykonawcy rywalizowali w czterech kategoriach: 
7-10 lat, 11-13 lat, 14-16 lat oraz 17-20 lat. W trakcie przerw 
podczas obrad jury występowała koźminecka grupa „Eletric 
Clown” z gimnazjum w Koźminku oraz Kasia Zielonka ze Stu-
dia „ArtMuz”.

Finał festiwalu odbył się w niedzielę 23 września nad zale-
wem Murowaniec, w ramach festynu promocyjnego „Lokalnej 
Grupy Działania 7 Kraina Nocy i Dni”. Wyniki końcowe festi-
walu:

w kategorii 7-10 lat I miejsce zajęła Angelika Śpitalnik z 
Żerkowa za wykonanie piosenki „Daj mi rękę tato”, II miejsce 

Adrianna Pietura z Koźminka za wykonanie piosenki „Z liściem 
na trzy czwarte”, III miejsce Karolina Kaźmierczak z Opatówka 
za wykonanie piosenki „Róża i jeż”, wyróżnienia w tej kategorii 
otrzymali: Zofia Hałaczek z Koźminka za wykonanie piosen-
ki „Chcę być nauczycielką”, Mateusz Wojtaszek z Opatówka 
za wykonanie piosenki „Ja nie wyglądam na Jamesa Bonda” 
oraz Małgorzata Hałaczek z Koźminka za wykonanie piosenki 
„Taka Zosia”;

w kategorii 11-13 lat I miejsce zajęła Sylwia Nowak z Ce-
kowa za wykonanie piosenki „To nie ja byłam Ewą”, II miejsce 
zajęła Dominika Paruszewska z Koźminka za wykonanie pio-
senki „Piosenka drewnianych lalek”, III miejsce Bartosz Śpital-
nik z Żerkowa za wykonanie piosenki „Dni których nie znamy”, 
wyróżnienie otrzymała Martyna Kąkol z Niedźwiad za wykona-
nie piosenki „Płonąca stodoła”;

w kategorii 14-16 lat I miejsce zajęła Ewelina Łuszczek z 
Brzezin za wykonanie piosenki „Lustro”, II miejsce zajęła Jo-
anna Staniewska z Kalisza za wykonanie piosenki „Dziesięć 
przykazań”, III miejsce zajęła Agata Kąkol z Niedźwiad za wy-
konanie piosenki „Jest taki samotny dom”, wyróżnienie otrzy-
mała Agata Koszyczarska z Niedźwiad za wykonanie piosenki 
„Między nami”;

w kategorii 17-20 I miejsce zajął Łukasz Jarych z Chełmc 
za wykonanie piosenki „Nie dokazuj”, II miejsce Daria Roszak 
z Liskowa za wykonanie piosenki „Zakochani”, a  III miejsce  
zajęła Monika Buchnajzer z Kalisza za wykonanie piosenki 
„Padam, padam”, której Studio „ArtMuz” ufundowało  także 
udział w bezpłatnych warsztatach jazzowych.

Laureaci otrzymali nagrody i dyplomy ufundowane przez 
firmy i instytucje prywatne, które jednak pragną pozostać ano-
nimowe. 

Laureaci Festiwalu Decyma na Murowańcu

Sławny zespół gimnazjalistów podczas występu w eliminacjach Decy-
my. Fot 2x M. Kaczmarek
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Pani Iwona Adamczak składa serdeczne podziękowania za 
pomoc w organizacji festiwalu następującym osobom firmom i 
instytucjom: Wójtowi Gminy Koźminek Panu Andrzejowi Mikla-
sowi za poparcie organizacji festiwalu w Koźminku, Stowarzy-
szeniu Leader „LGD 7 Kraina Nocy i Dni” za włączenie finału 
festiwalu do programu festynu plenerowego nad zbiornikiem 
Murowaniec, dyrekcji i pracownikom Szkoły Podstawowej w 
Koźminku, kierownikowi Warsztatu Terapii Zajęciowej w Koź-
minku, a także wszystkim innym którzy przyczynili się do prze-
prowadzenia udanej imprezy dla dzieci i młodzieży.

Autor: M. Kaczmarek

Uczestnicy eliminacji w najniższej grupie wiekowej

Eliminacje festiwalu. Fot. 2x M. Kaczmarek

PRZEDSZKOLAKI SPRZĄTAJĄ ŚWIAT

Problem ochrony przyrody, środowiska, ekologii jest bardzo 
ważnym dla człowieka, dlatego od najmłodszych lat powin-
niśmy uczyć dzieci szacunku do otaczającej przyrody. Trze-
ba także wdrażać je do poprawnych zachowań w kontakcie z 
przyrodą, ochrony jej, segregowania śmieci, wykorzystywania 
odpadów.                                                            

Kiedy mały człowiek nauczy się że śmieci można w różny 
sposób wykorzystywać i nie muszą zaśmiecać naszego naj-
bliższego otoczenia, poczuje się częściowo odpowiedzialny za 
naszą Ziemię.

Dzieci z Publicznego Przedszkola w Koźminku brały rów-
nież czynny udział w SPRZĄTANIU ŚWIATA POLSKA 2007, 
którego działania zaplanowane są przez Fundacje Nasza Zie-
mia.

Dzieci z dużym zaangażowaniem zbierały śmieci na tere-
nie parku. Park został podzielony na sektory i każda grupa 

zbierała śmieci na swoim terenie. Podczas zbierania śmieci 
wywiązała się między nimi rywalizacja, która grupa zbierze 
więcej śmieci. 

Nauczyciele z przedszkola wdrażają także przez cały rok 
dzieciom, zagadnienia z zakresu edukacji ekologicznej.

Autor: W. Leń

Przedszkolaki sprzątają w koźmineckim parku

Przedszkolaki sprzątają świat. Fot. 2x Archiwum

DZIEŃ SENIORA

W dniu 18 października 2007 roku na sali ochotniczej straży 

pożarnej w Koźminku urząd gminy wspólnie z Kołem Emery-

tów i Rencistów zorganizował Dzień Seniora. W uroczystości 

wzięło udział 70 osób.

Wśród nich znalazło się pięcioro 80 – latków, z Koźminka 

panie: Helena Mrowińska, Marianna Płóciennik, Janina Zieliń-

ska, Leokadia Kit oraz pan Józef Karasiński z Dębska. Życze-

nia wszystkim Seniorom, w imieniu Wójta Gminy Koźminek 

złożył jego Zastępca Henryk Muszyński. Ponadto dostojni jubi-

laci i pani Przewodnicząca Koła Emerytów i Rencistów Jadwi-

ga Pingot otrzymali od gminy kwiaty, które wręczył Zastępca 

Wójta. Uczestnicy spotkania spożyli ciepły posiłek, a następ-

nie ciasto, herbatę i kawę. Nie zabrakło także muzyki na uro-

czystości przy której bawili się wszyscy amatorzy tańca.

Należy nadmienić, że koło koźmineckie jest jednym z więk-

szych w powiecie kaliskim, należy do niego 101 osób. Jego 

członkowie organizują sobie wyjazdy na wycieczki krajowe i 

zagraniczne, spotkania noworoczne oraz z okazji Dnia Ko-

biet. 

Autor: M. Kaczmarek



INFORMATOR KOŹMINECKI6

INFORMATOR KOŹMINECKI

Dzień Seniora w Koźminku

Przewodnicząca koła Jadwiga Pingot

Seniorzy w tańcu. Fot. 3x P. Dominiak

I OKRĘGOWY TURNIEJ KLASYFIKACYJNY W TENISIE 
STOŁOWYM

W dniu 29.09.2007 w Zdunach koło Krotoszyna odbyły się 
pierwsze zawody  tenisa stołowego cyklu Okręgowych Tur-
niejów Klasyfikacyjnych w kategorii  Żaków i Kadetów POŁU-
DNIOWEJ WIELKOPOLSKI. 

W turnieju udział wzięło 47 zawodników i zawodniczek. 
UKS Maraton Moskurnia na zawodach reprezentowali: Ka-
rolina Klisowska (97’), Natalia Chwiłkowska (97’), Aleksandra 
Kędzia (98’) Krystian Majerowicz (97’), Mateusz Pietura (93’), 
Domagała Justyna (94’) i Justyna Kędzia (95’) Za miejsca1-8 
zawodnicy otrzymali dyplomy, a zdobywcy miejsc 1-3 puchary. 
Szczególnie cieszy dobra postawa najmłodszych zawodników 
UKS Moskurnia. Dla niektórych z nich zawody w Zdunach 
były, bowiem pierwszymi w ich karierze sportowej.

Oto jak przedstawiają się wyniki turnieju.

Żacy (rocznik 97 i młodsi)
1. Matyba Piotr – Impuls Zduny
2. Morawski Adrian – Impuls Zduny
3. Banachowski Kamil – Żaki Taczanów
4. Majerowicz Krystian – Maraton Moskurnia
5. Kłodziński Jakub – Chrobry Gizałki
6. Mazurek Bartosz – Chrobry Grzałki
7. Olejniczak Patryk – Chrobry Grzałki
8. Tomczak Hubert – Chrobry Grzałki
9. Ćwigoń Jakub – Impuls Zduny

Żaczki (rocznik 97 i młodsi)
1. Witkowska Monika – Żaki Taczanów
2. Kinga Regus - Chrobry Grzałki
3. Kraszkiewicz Weronika – LKS Gołuchów
4. Reyer Ksenia – PUKS Kobierno
5. Wałecka Kalina - LKS Gołuchów
6. Kędzia Aleksandra – Maraton Moskurnia
7. Chwiłkowska Natalia - Maraton Moskurnia
8. Klisowska Karolina - Maraton Moskurnia

Kadeci (rocznik 94 i młodsi)
1. Wojcieszak Rafał – LKS Gołuchów
2. Grocholski Marcin – Żaki Taczanów
3. Kłobusek Jakub – Tajfun Skra Ostrów
4. Gradel Sebastian – UKS Impuls Zduny
5. Sęk Mateusz – UKS Impuls Zduny
6. Zimniak Karol – RLKTS Raszków
7. Lewandowski Łukasz – Żaki Taczanów
8. Janoś Michał – Tajfun Skra Ostrów

Kadetki (rocznik 94 i młodsi)
1. Dąbrowska Anna – PUKS Kobierno
2. Martyna Sęk – Impuls Zduny
3. Helena Przybylak – Tajfun Skra Ostrów Wlkp.
4. Domagała Justyna – Maraton Moskurnia
5. Płaczek Sandra – Impuls Zduny
6. Kędzia Justyna – Maraton Moskurnia
7. Siwiec Maja – Impuls Zduny
8. Dolata Dagmara – Impuls Zduny.
Autor: P. Olejnik

„WITAMY W PRZEDSZKOLU”
Rok szkolny 2007 /08 w Publicznym Przedszkolu w Koź-

minku  rozpoczęło 126 wychowanków. Mimo obserwowanego 
w ostatnich latach niżu demograficznego co roku zwiększa się 
liczba dzieci uczęszczających do przedszkola. Niż demogra-
ficzny w przedszkolu spowodował zredukowanie grup dzieci 
6-letnich z trzech do dwóch. Zwiększyła się natomiast ilość 
oddziałów dzieci młodszych co wynika z dużo większego na-
pływu dzieci z okolicznych wiosek. 

Koźmineckie przedszkole jest jedynym przedszkolem wielo-
-oddziałowym w gminie w związku z tym uczęszczają tu dzie-
ci młodsze, których realizacja obowiązku szkolnego odbywać 
się będzie poza Koźminkiem. W obecnym roku szkolnym w 
przedszkolu otwartych zostało pięć oddziałów – po jednej gru-
pie dzieci: 3-letnich, 4-letnich (pierwszy raz w historii przed-
szkola, do tej pory funkcjonowała jedna grupa 3-4-latków) i 
5-letnich oraz dwie grupy 6-latków (jedna całodzienna, druga 
pięciogodzinna). Wychowaniem i opieką nad dziećmi zajmuje 
się wykwalifikowana kadra pięciu nauczycielek. W placówce 
zatrudnione są też cztery pracownice administracji i obsługi. 
Całością pracy i funkcjonowaniem przedszkola kieruje dyrek-
tor mgr Maria Narowska.

Przedszkole w Koźminku otwarte jest w godzinach od 630 
do 1600. Dzieci w tym czasie mogą skorzystać z trzech posił-
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ków: śniadanie, obiad i podwieczorek. Koszty żywienia dzieci 
wraz z czesnym pokrywają rodzice. W przedszkolu realizowa-
ny jest „Program wychowania w przedszkolu” G. Łojewskiej 
wybrany przez Radę Pedagogiczną z zestawu programów do-
puszczonych do użytku szkolnego przez MEN. Grupy dzieci 5 
i 6-letnich korzystają z podręczników G. Koby dostosowanych 
do realizowanego programu. Dzieci 6-letnie mogą w trakcie 
pobytu w placówce uczestniczyć w lekcji religii. Wszystkie 
dzieci mogą korzystać z odpłatnych zajęć tanecznych i  języka 
angielskiego. 

W obecnym roku szkolnym w przedszkolu, zgodnie z rocz-
nym planem pracy, będzie poszerzona realizacja zagadnień 
związanych ze zdrowiem pod hasłem: „Przedszkole zapewnia 
zaspokajanie potrzeb bezpieczeństwa rozumiane zarówno w 
aspekcie fizycznym jak i psychicznym, będące podstawowym 
warunkiem harmonijnego rozwoju dziecka” poprzez: pozna-
wanie środowiska wychowawczego dziecka oraz jego ogól-
nego rozwoju w celu jednokierunkowości oddziaływań domu i 
przedszkola; promowanie działań kształtujących szacunek do 
każdego człowieka, jego godności osobistej, tolerancję dla in-
ności, sprawiedliwość oraz inne uniwersalne wartości; troskę o 
zdrowie dziecka; świadome uczestnictwo w ruchu drogowym; 
wprowadzenie metod twórczych M. i A. Kniessów podczas za-
jęć ruchowych w przedszkolu; wdrażanie działań prozdrowot-
nych i profilaktycznych; organizowanie różnych form aktyw-
ności psychofizycznej; współpracę ze środowiskiem lokalnym. 
Mając na uwadze listę dzieci oczekujących obecnie na miej-
sce w przedszkolu należy wspomnieć, iż rekrutacja dzieci na 
następny rok szkolny odbywać się będzie w kwietniu 2008 r.

Autora: M. Jarentowska

TENIS STOŁOWY W POWIECIE KALISKIM

W dniu 21.09.2007 na Hali Sportowej Zespołu Szkół Tech-
nicznych w Pleszewie odbyły się Drużynowe Mistrzostwa Po-
wiatów Województwa Wielkopolskiego w Tenisie Stołowym o 
Puchar Przewodniczącego Rady Wielkopolskiego Zrzeszenia 
LZS. W zawodach tych wzięło udział 12  drużyn – reprezen-
tacji powiatów. Drużynę powiatu kaliskiego, która w turnieju 
zajęła 9 miejsce, w całości stanowili zawodnicy UKS „Maraton” 
Moskurnia: Justyna Kędzia (95’), Mateusz Pietura  (93’) oraz 
Krzysztof Wypyszyński (93’). W fazie grupowej kaliszanie ule-
gli drużynie z powiatu gnieźnieńskiego 3:2 oraz drużynie z po-
wiatu pleszewskiego 3:1. W dalszej fazie rozgrywek o miejsca 
9-12 reprezentanci naszego powiatu pokonali powiat gostyński 
3:0 oraz powiat pilski 3:1 zajmując ostatecznie 9 miejsce.

Pierwsze miejsce w turnieju przypadło drużynie ze Złotowa. 
Oto jak przedstawia się kolejność zajmowanych miejsc:

1 – Złotów, 2 – Oborniki, 3 – Gniezno, 4 – Ostrzeszów, 5 
– Konin, 6 – Szamotuły, 7 – Pleszew, 8 – Ostrów, 9 – Kalisz, 
10 – Piła, 11 – Ostrzeszów i 12 – Gostyń.

Warto również wspomnieć, że dzień później na tej samej 
hali sportowej rozegrany został Okręgowy Turniej Klasyfikacyj-
ny „Południowej Wielkopolski” Juniorów w tenisie stołowym. W 
kategorii dziewcząt zwyciężyła Paulina Tomczyk – UKS „Ma-
raton” Moskurnia. Drugie miejsce zajęła Marcelina Przybylak 
– UKS „Żaki” Taczanów, a na trzecim uplasowała się Martyna 
Sęk – UKS „Impuls” Zduny. 

Na terenie powiatu kaliskiego działają obecnie dwa kluby 
tenisa stołowego. Pierwszy z tych klubów to LZS „Olimpia” 
Brzezin, który to klub w zeszłym sezonie zajął pierwsze miej-
sce  w Kalisko-Konińskiej „A” klasie Okręgu „Południowa Wiel-
kopolska” i awansował do ligi okręgowej. Drugim klubem jest 
UKS „Maraton” działający przy Szkole Podstawowej w Mo-
skurnia, zajmujący się głównie szkoleniem na poziomie żaka, 
młodzika i kadeta.  

Autor: P.Olejnik

Zawodnicy UKS Maraton na turnieju powiatowym tenisa. Fot. P. Olejnik

PASOWANIE PRZEDSZKOLAKÓW

Rozpoczęcie nauki w „zerówce” jest wielkim przeżyciem 
dla dziecka i jego rodziców. Dziecko poznaje nowe środowi-
sko kolegów oraz nauczycieli. Bardzo się stara aby sprostać 
nowym obowiązkom. Chce w nowej rzeczywistości znaleźć 
swoje miejsce. Sprzyja temu akt przyjęcia dzieci do wspólnoty 
przedszkolnej.

W środę 10 października 2007 w Publicznym Przedszko-
lu w Koźminku odbyła się uroczystość pasowania na ucznia 
zerówki, w której udział wzięli: Wójt Gminy Koźminek pan An-
drzej Miklas, Dyrektor Publicznego Przedszkola w Koźminku 
pani Maria Narowska, rodzice i dzieci bez których uroczystość 
ta nie miałaby miejsca. 

Uroczystość rozpoczęła się częścią artystyczną oraz „egza-
minem” sprawdzającym umiejętności i wiedzę zdobytą przez 
dzieci w przedszkolu. Wszystkie dzieci zdały pozytywnie eg-
zamin, po którym uroczystego pasowania na ucznia dokonała 
pani Dyrektor Przedszkola w Koźminku. Na pamiątkę pasowa-
nia, każde dziecko otrzymało: dyplom okolicznościowy oraz 
drobne upominki przygotowane przez wychowawczynię grupy 
panią Wiesławę Leń. Głos zabrał także wójt gminy, który po-
gratulował dzieciom wspaniałych odpowiedzi oraz życzył im 
dużo sukcesów w dalszym zdobywaniu wiedzy.

Na zakończenie dzieci, goście i rodzice zostali poczęsto-
wani słodkim poczęstunkiem specjalnie przygotowanym na tę 
okazję.

Autor: W. Leń

Pasowanie na ucznia zerówki w przedszkolu. Fot. M. Kaczmarek
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SUKCES MŁODYCH LEKKOATLETÓW ZE SZKOŁY PODSTA-
WOWEJ W KOŹMINKU

Po podwójnym zwycięstwie w Mistrzostwach gminy Koź-
minek w sztafetowych biegach przełajowych, dwie drużyny z 
naszej szkoły pojechały na Mistrzostwa Powiatu Kaliskiego. 
Tam jak się później okazało osiągnęliśmy kolejny sukces. Za-
jęliśmy bowiem pierwsze i trzecie miejsce nieznacznie prze-
grywając ze Szkołą Podstawową z Liskowa vice mistrzostwo 
powiatu. Kolejnym etapem zmagań naszych uczniów był Finał 
Wojewódzki w miejscowości Racota koło Kościana. W gronie 
43 zespołów po interesującej walce zajęliśmy bardzo dobre 11 
miejsce. Naszą szkołę w zawodach wojewódzkich reprezento-
wali: Łucja Pietrzak, Marlena Wawrzyniak, Dorota Ząbkowska, 
Karolina Traczyk, Klaudia Antczak, Amadeusz Wawrzyniak, 
Piotr Warszewski, Mateusz Łuczak, Michał Tomczyński i Ad-
rian Rembiszewski. Ponadto na drodze do Finału Wojewódz-
kiego naszą szkołę reprezentowali: Joanna Dębowa, Marta 
Gruszka, Maria Pietrzykowska, Jagoda Masłowska, Barbara 
Szydłowska, Aleksandra Łakoma, Aleksandra Pietura, Miłosz 
Pietrzak, Michał Dębowy, Mateusz Koralewski, Jakub Szy-
dłowski, Tomasz Kisiela i Patryk Pluta. 

Autor: D. Kupaj 

Młodzi lekkoatleci z Koźminka. Fot. D. Kupaj 

JUŻ W SZKOLE

24 października 2007r. w Szkole Podstawowej w Moskurni 
odbyło się uroczyste ślubowanie i pasowanie uczniów klasy 
pierwszej. W uroczystości udział wzięli zaproszeni goście: 
Wójt Gminy Koźminek Andrzej Miklas, ksiądz kanonik Jan 
Dominiak, Wizytator KO w Poznaniu Wydział Nadzoru Peda-
gogicznego w Kaliszu pani Elżbieta Czarcińska, emerytowa-
ni nauczyciele, grono pedagogiczne, rodzice uczniów klasy 
pierwszej oraz uczniowie starszych klas.

Zanim nastąpiło uroczyste ślubowanie i pasowanie na 
ucznia, uczniowie klasy IV sprawdzili czy młodsi koledzy są 
gotowi do uzyskania miana ucznia. Pierwszoklasiści przedsta-
wili część artystyczną (przygotowaną przez wychowawczynię 
panią Iwonę Durman), w scenerii lasu - recytowali wiersze, 
śpiewali piosenki, tańczyli, wykazali się wiedzą o Polsce, udo-
wodnili, że są gotowi zostać uczniami.

Zgodnie z tradycją kandydaci, zanim zostali pasowani na 
uczniów wypowiedzieli uroczyste słowa ślubowania, które zo-
stały odczytane przez Dyrektora szkoły panią Magdalenę Skow-
ron. Następnie każde dziecko zostało pasowane na ucznia 
symbolicznym ołówkiem i otrzymało z rąk wychowawczyni dy-
plom pierwszoklasisty i legitymację szkolną. Nowi uczniowie 
zostali także obdarowani upominkami  przez przedstawiciela 
Rady Rodziców oraz starszych kolegów i koleżanki.

Przyrzeczenie złożyli również rodzice uczniów klasy pierw-
szej, składając obietnicę dbania o rozwój własnych dzieci i 
zapewnienie im prawidłowych warunków do nauki.

Na koniec uroczystości dzieci i zaproszeni goście udali się 
na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców uczniów 
klasy pierwszej. Tym miłym akcentem zakończono tak ważny 
dzień w życiu małego dziecka-ucznia.

Autor: I. Durman

Uczestnicy pasowania i zaproszeni goście

Nowi uczniowie szkoły z Moskurn. Fot. 2x Archiwum

PASOWANIE NA STARSZAKA

Dzień 26 września 2007 r. był dla dzieci 6-letnich z gru-
py „Słoneczka” dniem wyjątkowym. W obecności Wójta Gmi-
ny Koźminek, Pani Dyrektor Przedszkola, Rodziców odbyła 
się uroczystość pasowania na starszaka. Dzieci pod opieką 
wychowawczyni przygotowały i  zaprezentowały program ar-
tystyczny, który miał udowodnić, że posiadają umiejętności i 
wiedzę, która przekona zebranych gości iż godni są miana 
„starszaka”. Dzieci  pokazały min. że: potrafią śpiewać piosen-
ki, recytować wiersze, umieją grać na instrumentach perkusyj-
nych, rytmicznie klaskać i poruszać się, umieją liczyć, potrafią 
bezpiecznie uczestniczyć w ruchu drogowym, a także znają 
symbole narodowe i są świadome swojej tożsamości naro-
dowej. Prezentację zakończył odtańczony przez „Słoneczka” 
krakowiak. Po pozytywnej ocenie wiedzy dzieci złożyły ślubo-
wanie, a Pani Dyrektor dokonała pasowania każdego 6-latka 
„czarodziejskim ołówkiem”. Każdy starszak otrzymał dyplom 
oraz upominki przygotowane przez rodziców. Uroczystość  za-
kończyła się podwieczorkiem przygotowanym dla wszystkich 
zgromadzonych przez trójkę klasową. 

Autor: M. Jarentowska
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Słoneczka z przedszkola. Fot. E. Jakubczak

BEZPIECZNA PRACA ZE ZWIERZĘTAMI W GOSPODARSTWIE 
ROLNYM.

Konieczność wykonywania codziennej obsługi zwierząt- 
karmienia, dojenia, przepędzania na pastwisko, usuwania 
obornika i wiele innych czynności powoduje, że prawdopodo-
bieństwo doznania kontuzji przez ludzi jest bardzo wysokie. 

Przyczyną pogryzień, uderzeń, przygnieceń przez zwierzę-
ta są głównie;

• zły stan pomieszczeń inwentarskich – ciasnota, nie-
prawidłowe usytuowanie żłobów           i koryt:

• stosowane technologie chowu np. wypas na uwięzi;
• nieliczenie się z możliwą agresją zwierząt, szczegól-

nie rozpłodników, zwierząt - krów                               i buhajów, 
koni, świń, drobiu-które na siebie oddziaływają;

• powierzanie obsługi, przepędzania, a nawet  pomo-
cy przy załadunku osobom starszym, niepełnosprawnym oraz 
dzieciom.

Nieprawidłowe metody pracy, choćby przejęte od przodków, 
monotonia, czynności wykonywane w pośpiechu i zmęczenie 
potęgują możliwość wystąpienia wypadków.

By zmniejszyć zagrożenia wypadkowe, obsługę zwierząt 
należy powierzyć wyłącznie osobom: dorosłym, zdrowym, 
sprawnym fizycznie, zrównoważonym, znanym zwierzętom          
i przyjaźnie do nich nastawionym. Zwierzęta są spokojniejsze, 
jeśli opiekują się nimi osoby im znane i przyjaźnie nastawio-
ne. Przy obsłudze zwierząt należy pracować zdecydowanie, 
spokojnie i rozważnie ( oczywiście nie będąc pod wpływem 
alkoholu). 

Przestraszone, zaskoczone oraz rozdrażnione zwierzę 
może ugryźć, zaatakować, kopnąć, przewrócić, przygnieść,  
może szybciej zaatakować opiekuna.

W każdej sytuacji należy jednak zachować ostrożność, a 
szczególnie podczas pracy                ze zwierzętami uważa-
nymi za niebezpieczne tj.  ze zwierzętami silnymi i karmiącymi,            
z ogierami, końmi młodymi i końmi po dłuższym okresie bez-
czynności ( do wyprowadzania buhaja używaj drążka zakłada-
nego do kółka nosowego; jeżeli zwierze jest bardzo silne lub 

rozdrażnione, skorzystaj z pomocy drugiej osoby).
Do wyprowadzania zwierząt na pastwisko używaj gładkich 

( bez węzłów), mocnych linek, powrozów lub łańcuchów. Nie 
okręcaj ich wokół dłoni!

Aby nie pokaleczyć siebie i zwierzęcia, nie używaj łańcu-
chów naprawionych prowizorycznie, (np. związanych drutem).

Ponadto istotną sprawą mająca wpływ na bezpieczeństwo 
pracy jest zachowanie ładu               i porządku w miejscu 
pracy. Narzędzia pracy należy przechowywać w jednym, prze-
znaczonym do tego celu miejscu. Pomieszczenia inwentarskie 
powinny być przestronne, z wydzielonymi stanowiskami i kory-
tarzem paszowym, z bieżącą wodą i poidłami automatycznym. 
Brak wydzielonych pomieszczeń dla poszczególnych gatun-
ków zwierząt, korytarzy paszowych i gnojowych, brak poideł, 
powoduje, że zwierzęta niepokoją się wzajemnie, a ludzie 
wchodząc bezpośrednio pomiędzy mogą być poturbowani. 
Koryta i żłoby należy usytuować w taki sposób, aby możliwe 
było podawanie karmy z zewnątrz stanowiska. 

Pomieszczenia inwentarskie powinny posiadać również 
bezpieczną instalację elektryczną, powinny być pozbawione 
progów w przejściach.

Rzeczą istotną jest również konieczność posiadania włazów 
i otworów zrzutowych zabezpieczonych barierkami i listwami 
zaporowymi oraz posiadających stosowne uchwyty ułatwia-
jące wchodzenie i schodzenie oraz uchwyty do mocowania 
drabiny.

Poprawa bezpieczeństwa pracy w wielu gospodarstwach 
jest możliwa bez dużych nakładów finansowych. Własna wy-
obraźnia i świadomość występujących zagrożeń przy obsłu-
dze zwierząt jest najlepszym sposobem uniknięcia wielu nie-
szczęść i tragedii ludzkich.

Mamy nadzieje, że  przestrzeganie powyższych zasad bez-
piecznej pracy wpłynie pozytywnie na Państwa bezpieczeń-
stwo.

Autor: Placówka Terenowa KRUS w Kaliszu

STAROPOLSKIE ZWYCZAJE BOŻONARODZENIOWE 
Wigilia i Boże Narodzenie to okres, który nierozerwalnie 

wiąże się z początkami chrześcijaństwa i jest tym samym, 
jednym z najważniejszych świąt naszej religii. Mimo to, 
a może właśnie dlatego, święta te stanowią kompilację 
tradycji chrześcijańskiej i pradawnych wierzeń. W kultu-
rze nic nie ginie, dawne tradycje i obrzędy pogańskie w 
zetknięciu z kulturą chrześcijańską uległy przeobrażeniom 
dając w efekcie niezwykłą mieszankę kulturową i różno-
rodność obrzędową związaną z tym świętem.  A oto krót-
ka historia tworzenia się najbardziej ciepłych i rodzinnych 
świąt w roku. 

W epoce starożytnej w imperium rzymskim od 17 grudnia 
przez kilka dni obchodzono Saturnalia. Urządzano je ku czci 
boga Saturna, opiekuna zasiewów i urodzaju oraz władcy mi-
tycznego „złotego wieku”, w którym wszyscy byli równi, majętni 
i szczęśliwi. Był to czas pojednania i przebaczania. Rzymianie 
ozdabiali wówczas swe domy zielenią, przynosili również do 
domów zimozielone drzewka.  W okresie Saturnaliów możni 
usługiwali swym niewolnikom. Zwyczaj ten rozpowszechniony 
był także w Polsce choć nie dotyczył tylko i wyłącznie świąt, np. 
bohaterowie naszej narodowej epopei Zosia i Tadeusz usługi-
wali swym weselnym gościom. W dniu 23 grudnia obchodzono 
również w Rzymie Larentalia, czyli  święto zmarłych. Także po-
gańscy Słowianie  ok. 24 grudnia obchodzili swoje zaduszki. 
Wiele tych obrzędów ku czci zmarłych przetrwało do dzisiaj. 25 
grudnia był dla Słowian świętem przesilenia zimowego, również 
w tym dniu hucznie obchodzono nastanie nowego roku.  Na-
gromadzenie się tak dużej ilości świąt u wielu ludów w trzeciej 
dekadzie grudnia jest związane z rytmem natury, to czas kiedy 
światłość-dzień pokonuje ciemność-noc. Podobną wymowę ma 
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również chrześcijańska wigilia, na świat przychodzi  bowiem Je-
zusa jako „światłości świata”. W średniowiecznej Polsce Nowy 
Rok także świętowano w tym dniu. Święta Bożego Narodzenia 
bardzo wiele zaczerpnęły także z starogermańskiego święta 
Yule. Przypadało ono na 21 grudnia i odbywało się ku czci Mi-
tharsa, boga Słońca. Do tradycji tego święta należy przyozda-
bianie drzewka. Prócz ozdób umieszczano na jego gałązkach 
także świeczki a prezenty zawieszane na nim miały być podar-
kami dla bogów. 

Chrześcijanie wigilię Bożego Narodzenia obchodzą od VIII 
wieku. Dzisiejszy sposób spędzania Wigilii pojawił się w Polsce 
w XVIII wieku, a rozpowszechnił w XIX wieku. Jest to dzień 
niezwykły, pełen tajemniczości, czas przenikania się sacrum i 
profanum. W przeszłości wierzono w to, że wigilia Bożego Na-
rodzenia  jest dniem, w którym następuje odnowienie dziejów, 
dlatego też starano się aby na ten jeden dzień raj zstąpił na 
ziemię. W trakcie wigilii  dokonywało się wszechpojednanie – 
żywych i zmarłych, ludzi i zwierząt. Właśnie tego wieczoru pod 
śniegiem rosną cudowne kwiaty, drzewa owocowe kwitną i wy-
dajają owoce, zakwita w formie srebrnej gwiazdki kwiat paproci, 
woda w rzekach, stawach i studniach zamienia się w miód, 
wino lub płynne złoto. Nad kwitnącą jabłonią otwiera się niebo, 
ziemia ukazuje swoje skarby, a rośliny kłaniają się nisko nowo 
Narodzonemu. Zwierzęta mówią ludzkim głosem. Leśne zwie-
rzaki budzą się z zimowego snu, a bydło o północy na chwilę 
klęka przed żłóbkiem Dziecięcia. Swe listki otwierała nawet wy-
schła zawsze róża jerychońska, a zatopione niegdyś dzwony 
odzywają się z otchłani wód. Ożywają nawet kamienie poczym 
wirują wokół własnej osi. Te wszystkie cuda może zobaczyć 
jedynie człowiek bez grzechu i wielkiej odwagi. Tradycja zna 
wiele podań o śmiałkach, którzy przysłuchiwali się rozmowom 
zwierząt. Jednak zwykle zwierzęta przepowiadały śmiałkom ry-
chłą śmierć. Przychodziła ona po ciekawskich jeszcze tej samej 
nocy.

W wigilię bacznie obserwowano wszystkie zjawiska, gdyż 
„ten dzień jaki, cały rok taki”. Wczesnym rankiem gospodarz 
rozdawał opłatki wszystkim domownikom wraz z życzeniami 
szczęścia i zdrowia. Miało to zapewnić domowi pokój i dobro-
byt na następny rok. Dzieci upominano, aby były grzeczne i 
posłuszne, gdyż jeśli w Wigilię oberwą, to przez cały rok będą 
dostawać lanie. 

Z Wigilią wiąże się także wiele wróżb matrymonialnych., a 
oto niektóre z nich.

Jeśli dziewczyna tarła w wigilijny dzień mak mogła spodzie-
wać się rychłego zamążpójścia. W niektórych rejonach kraju po 
wieczerzy służąca lub córka gospodarska wpuszczała do izby 
psa, dawała mu resztki z wigilijnego stołu a potem wypędzała 
na pole. Pilnie obserwowała, w którą stronę pies zaszczeka, 
gdyż z tej właśnie miał przybyć przyszły mąż. Czasami także 
wkładano pod talerze różne przedmioty: pierścionki, węgiel, sól, 
chleb i mirt. Odkrycie pod talerzem węgla oznaczało wczesną 
śmierć, sól – łzy, chleb – bogactwo, pierścionek – rychły ślub, 
a mirt – zaręczyny. Inna wersja tej wróżby nakazywała w ciem-
ny miejscu umieścić trzy talerze z wodą, piaskiem i gałązką 
mirtu. Woda symbolizowała chrzciny, piasek – śmierć, a mirt 
– ożenek. Wyboru trzeba było dokonywać „na ślepo”. Młodzież 
wróżyła sobie też ze źdźbeł słomy. W tej wróżbie pomyślność 
gwarantowało zielone źdźbło bowiem oznaczało ono szybki 
ożenek. Posiadacze krzywego źdźbła musieli jeszcze zaczekać 
na swoje wesele, a prawdziwą przyczyną do zmartwień było 
wylosowanie żółtego źdźbła, gdyż oznaczało to śmierć w sta-
ropanieństwie. 

Kawaler który udał się z wizytą do domu dziewczyny w 
okresie Świąt Bożego Narodzenia traktowany był jako zalot-
nik. Jeżeli młodzieniec usiadł pod podłaźniczkiem i zerwał z 
niego jabłko lub orzech, dawał tym samym znak że zaręcza 
się z panna mieszkającą w tym domu.  A oto rada dla pragną-
cych bogactwa. Wedle starego zwyczaju w wigilię należy wstać 

rano, wrzucić do cebrzyka z zimną wodą kilka monet i umyć się 
w niej. Miało to zapewniać zdrowie i pomyślność w sprawach 
finansowych. Wczesna pobudka w wigilijny poranek zapewni 
nam to, że nie zaśpimy w nadchodzącym roku.  W nagrodę za 
wczesną pobudkę na Pomorzu częstowano koguty wódką.  Dla 
zdrowia należało także kichnąć podczas Wigilii. Przed wiecze-
rzą myto się starannie, aby uchronić się od wrzodów, a wodę 
po myciu wynoszono poza dom. Po porannej modlitwie pocie-
rano sobie zęby czosnkiem, aby nie bolały. Pomagały w tym 
także suszona rzepa i orzechy. Jabłka chroniły przed bólem 
gardła. Znaczenie miały także: szczekanie psa, dym z komina 
i krakanie wron. Powszechnie uważa się, że jeśli w ten dzień 
pierwszy do domu wejdzie mężczyzna zwiastuje to szczęście, 
jeśli kobieta – przeciwnie. 

Wszystkie czynności związane z gospodarstwem i przy-
gotowywaniem wieczerzy muszą być ukończone przed zmro-
kiem, ponieważ do wieczerzy należy zasiąść wraz z pierwszą 
gwiazdką na niebie. Całe obejście i pokoje powinny być grun-
townie wysprzątane, ponieważ w przeciwnym wypadku może 
tam ukryć się czart. W przeszłości izba, w której spożywano 
wieczerzę, wyścielana była słomą na pamiątkę stajenki betle-
jemskiej. W tym dniu do izb jadalnej wnoszono także cztery 
snopy po jednym pszenicy, żyta, jęczmienia, owsa lub grochu 
albo koniczyny. Pan domu łamał się z nim opłatkiem i częstował 
miodem. Następnie ustawiano je w czterech rogach pokoju. W 
niektórych rejonach kraju słoma i siano znajdowały się także na 
kościelnych podłogach. W 1780 r. zabronił tego biskup krakow-
ski J. Olechnowski. Siano i słoma, oprócz zapewniania dobrych 
żniw, symbolizowały ubóstwo Świętej Rodziny w stajence. Były 
one także wspomnieniem słowiańskiej ofiary dla boga Ziemien-
nika. Wieczorem po wieczerzy domownicy kręcili powrósła ze 
słomy i szli z nimi do sadu. Podchodzili do każdego drzewa 
owocowego i trzy razy zwracali się doń następującymi słowami: 
„Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus” i odpowiadali sobie: 
„Na wieki wieków amen”. Potem pytano się drzewa: „Drzewino, 
cy śpis, cy zyjes? Chrystus się nam narodził: jak śpis, to staj na 
ten Nowy Rok!”. A później krzyczano głośno: „Będzie rodziła, 
nie ucinaj! Nie będzie rodziła, utnij ją!”. Następnie obuchem sie-
kiery uderzano w pień drzewa. W innych rejonach domownicy, 
po powrocie z pasterki, szli do sadu i potrząsali drzewami ze 
słowami: „Obudźcie się, bo narodził się Jezus Chrystus.” 

Pod wigilijnym stołem umieszczano żelazne i ostre narzę-
dzia, aby mieć zdrowe nogi i aby krety i inne szkodniki nie nisz-
czyły zbiorów. Stół obwiązywano łańcuchami i sznurami, „aby 
chleb trzymał się domu” i panował w nim dostatek.

Niewskazane było kładzenie się do łóżka w ciągu dnia, bo to 
mogłoby „przyciągnąć” chorobę. Niczego nie pożyczało się są-
siadom, żeby samemu w nadchodzącym roku nie narazić się na 
straty. Na przekór ostatniemu z wymienionych zakazów, właśnie 
w wigilię mnożyły się drobne kradzieże – czasem dla żartu. Ich 
sprawcy uważali, że w ten sposób zapewnią sobie dostatek i 
pomyślność w transakcjach handlowych przez cały rok.

Wierzono również że w wigilię dusze przodków odwiedzają 
żyjących krewnych, był to relikt słowiańskich zaduszek. Dlate-
go też nie wolno w wigilię tkać, szyć ani prząść. Dusze mogą 
się bowiem zaplątać w nici. Wszyscy domownicy winni ostroż-
nie chodzić po domu, aby nie nadepnąć ducha i nie wywołać 
jego gniewu. Nie należy wylewać wody aby przypadkiem nie 
zmoczyć jakiegoś zmarłego przodka. Dusza zadowolona jest 
zawsze potężnym opiekunem domu, jednak obrażona może na-
robić wiele szkód. Z kultu duchów przodków wywodzi się nasza 
piękna tradycja zostawiania wolnego miejsca dla „wędrowca”. 
W rzeczywistości było ono przeznaczone dla ducha przodka. 
W tym dniu każdy, zanim spoczął na krześle, dmuchał na nie 
i szeptem przepraszał duszyczkę, która chciała usiąść właśnie 
na tym miejscu. Ogień w piecu płonął przez całą noc, aby dusze 
mogły się przy nim ogrzać. Niektóre gospodynie przygotowy-
wały dla nich specjalny stolik, (nie mogło leżeć na nim żelazo, 
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gdyż odstraszało ono duchy), uchylały okno lub drzwi, przygo-
towywały ulubione potrawy np. stypę: mak, miód, pszenicę i 
chleb. Na wschodzie Polski jeszcze w XIX wieku wierzono, że w 
czasie wieczerzy wigilijnej można ujrzeć osobę, która zmarła w 
mijającym roku. Należało w czasie kolacji wyjść do sieni i spoj-
rzeć przez dziurkę od klucza, a wówczas zobaczy się tą osobę 
na opuszczonym miejscu. Zmarły mógł tej nocy przybrać po-
stać wędrowca, wilka lub ptaka, więc dlatego zapraszano ich na 
wieczerzę. Do ptaków wołano: „Ptasięta, wróblęta, chodźcie ku 
nam obiadować, a jak teraz nie przyjdziecie, to nie przychodź-
cie przez cały rok.” Stąd także swój początek bierze obrzędowe 
karmienie zwierząt domowych. Gospodarz dawał jeść najpierw 
koniom – dziękując im za ciężką pracę, potem cielętom – „żeby 
się dobrze darzyły,” nie wszystkie zwierzęta w tym dniu zasłu-
giwały na posiłek do nich zaliczał się np. pies który zaszczekał 
raz na Pana Jezusa. Wigilia to czas przebaczania nawet nie-
sfornemu psu, dlatego na Górnym Śląsku pies oraz gąsior i 
kogut częstowane były pieprzem i chlebem z czosnkiem, aby 
były złe i dobrze strzegły domostwa. Krowy karmiono masłem, 
miodem i struclami, żeby dawały dużo mleka. W okolicach Biel-
ska-Białej wypiekano specjalny „krowi” chleb z dziką różą lub 
głogiem, a na Górnym Śląsku – z cebulą i olejem. Przez cały 
okres od Wigilii do Trzech Króli dawano im po kawałku tego 
pieczywa. Dzięki temu miały być zdrowe i dawać dużo mleka. 
Krowy dostawały również resztki z wieczerzy z rozdrobnionym 
opłatkiem i rutą. Podczas przeżuwania pasterz uderzał je kilka 
razy „przędzonkiem” i mówił: „Bierz na się mięso, bierz na się 
mięso!” Kurom dawano groch, aby niosły jajka. Na Pomorzu o 
ilość jaj musiała się zatroszczyć sama gospodyni, w tym celu 
wchodziła pod stół wigilijny, ta rytualna czynność zapewniała 
obfitość jaj w nadchodzącym roku.  

W izbie przed rozpoczęciem wieczerzy gospodarz wylewał 
na obrus odrobinę wódki. Poczym przekazywał kieliszek pozo-
stałym domownikom a oni powtarzali jego gest. Gdy kieliszek 
przeszedł już przez wszystkie ręce, wtedy pan domu nabierał 
po kawałku każdej potrawy i kładł przed sobą. Była to ofiara 
dla zmarłych. W tych domach, w których były osoby umiejące 
czytać, wieczerzę rozpoczynano od wspólnej lektury Ewangelii 
Świętego Łukasza. Potem dzielono się opłatkiem. W przemy-
skim na wieczerzę wigilijną proszono wilki, wierząc w wielką 
mądrość tych zwierząt. Ludzie chcieli sobie zaskarbić w ten 
sposób ich względy. Przed rozpoczęciem kolacji gospodarz wy-
chodził na próg domu i wołał głośno:

„Wilku, wilku chodź na kaszę,
A nie przychodź, jak jo pasę!”
Zanim wzięto się do jedzenia grochu gospodarz znów wy-

chodził i wołał:
„Wilku, wilku, chodź do grochu. A nie strasz mnie po tro-

chu!”
Bywało również tak, że, gdy gospodyni postawiła na stole 

wigilijnym groch, gospodarz wkładał łyżkę do miski i wypowiadał 
stare zaklęcie:

„Wilku, wilku, chodź do grochu
Jak nie przyjdziesz, siedź do roku
Nie miałeś tu jatowiska
Nie miej tu i legowiska!”
Po czym brał pełną łyżkę grochu i rzucał jej zawartość na 

okienną szybę. Groch ten był przeznaczony dla wilka.  
Potem gospodarz wychodził do pszczół, jeśli miał takie. Pu-

kał do uli i mówił, że narodził się Jezus Chrystus. Późnym wie-
czorem gdy świnie się uspokoiły i zasnęły gospodarz odwiedzał 
je wchodząc do obory uderzał wałkiem do maglowania w drzwi 
chlewa. Gdy świnie zaczęły chrząkać oznaczało to, że są zado-
wolone z jedzenia, które dostały od niego w minionym roku.

Wigilia była również zwyczajowym dniem wygasania umów 
o pracę. Parobek najmował się ponownie w dzień świętego 
Szczepana. Przy stole zasiadał więc jako człowiek wolny i rów-
ny gospodarzom. Mógł więc pić, hulać i psocić do woli.

Wieczerza chłopska składała się z 7 potraw (7 dni tygodnia), 
szlachecka z 9 (9 chórów anielskich), a magnacka z 11. W in-
nych miejscach Polski zwyczaj nakazywał, aby potraw był 6, 12 
lub inną wielokrotność 6. Zawsze były to dania postne, sporzą-
dzone z darów lasu, pól, ogrodów, stawów, rzek i jezior. Każdej 
z nich należało spróbować, aby niczego w nadchodzącym roku 
nie zabrakło. Nie wolno było spożywać mięsa zwierząt, ponie-
waż tego dnia wszystkie stworzone przez Boga istoty żywe two-
rzyły jedną rodzinę.

Przy stole należy siedzieć wedle wieku, aby „tymże umierać 
porządkiem”. Nikomu, oprócz pani domu, nie wolno wstawać 
ani rozmawiać, aby w domu nie było kłótni i gadulstwa. Źle jest 
także, gdy ktoś w trakcie wieczerzy zobaczy swój cień na ścia-
nie. Nie można dopuścić również do tego, aby w izbie paliły się 
tylko 3 świece. Wszystkie te rzeczy oznaczają rychłą śmierć!

Współcześnie możemy traktować przesądy naszych przod-
ków z przymrużeniem oka, jednak dla osób żyjących jeszcze na 
przełomie XIX i XX  wieku były one istotną częścią  obchodów 
świąt Bożego Narodzenia. Współczesna nauka odczarowała 
świat który nas otacza, bezlitośnie obnażyła go z tajemniczo-
ści i niezwykłości. Obecnie większość z nas stara się zapełnić 
powstałą w ten sposób pustkę, nie dokonujemy magicznych ob-
rządów  sięgających  czasów pogańskich, lecz wierzymy w ma-
gię pieniądza. Jednak czy jesteśmy bliżej Boga? Zbyt zmęczeni 
przygotowaniem wieczerzy, utrudzeni pogoniom za upominka-
mi, nie zatraćmy sensu tych jakże pięknych i rodzinnych świąt. 

Autor: J. Ambroziak

TROCHĘ HISTORII KOŹMINECKIEJ …
- z okazji setnej rocznicy śmierci Tadeusza Kościusz-

ki przypadającej w dniu 15 października 1917 roku ówczesny 
proboszcz ksiądz Józef Pyzdrowski ogłosił ten dzień świętem 
narodowym parafii koźmineckiej. Podczas uroczystej Mszy św., 
która rozpoczęła się o godzinie 1000, wygłosił patriotyczne ka-
zanie na temat: „Duch wielki Kościuszki żyje wśród nas i będzie 
wielki”. Następnie po mszy odbył się ulicami Koźminka uroczy-
sty pochód ze sztandarami i portretem Kościuszki,

- w sierpniu 1920 roku podczas wojny sowieckiej ksiądz 
Leon Pluciński, który był proboszczem w Koźminku w latach 
1918-20, zgłosił się na ochotnika wraz z wieloma parafianami
do wojska,

- z inicjatywy Aleksandra Chrostowskiego – właściciela 
Dębska, założono w Koźminku w 1919 roku Spółdzielnię Spo-
żywców „Społem”. Prowadziła ona sklep z artykułami pierwszej 
potrzeby oraz trudniła się sprzedażą węgla, nawozów sztucz-
nych i wyrobów żelaznych, 

- w roku 1919 założono w Koźminku kasę pożyczkowo-
-oszczędnościową, której celem było podniesienie zamożności 
mieszkańców poprzez udzielanie pożyczek oraz obrót udzia-
łami i oszczędnościami. W skład pierwszej rady weszli ks. J. 
Pełczyński jako prezes, Robert Bezent- zastępca prezesa oraz 
członkowie: Roman Falkowski, Władysław Muszyński i Jan 
Wojciechowski,

- w roku 1917 do szkoły w Koźminku uczęszczało 40 
dzieci: 26 chłopców i 14 dziewczynek, a w roku następnym licz-
ba uczniów wzrosła do 50 – w tym 38 chłopców. Kierownikiem 
szkoły był wtedy Jan Łoziński.

Autor: E. Wypyszyński

WARTO WIEDZIEĆ

Jak się powitać:
Mężczyzna zawsze powinien ukłonić się kobiecie, młodszy 

– starszemu, pracownik przełożonemu, idący stojącemu, ja-
dący samochodem – idącemu pieszo, jedna osoba – grupce 
ludzi, idący schodami w górę – osobie schodzącej w dół, oso-
ba idąca szybciej – osobie idącej wolno, wchodzący – osobom 
obecnym w pomieszczeniu.

Przy powitaniu dłoń pierwsza wyciąga kobieta do mężczy-



INFORMATOR KOŹMINECKI12

INFORMATOR KOŹMINECKI

zny, starsza osoba do młodszej. Kobiety powinny tak podawać 
rękę żeby umożliwić jej uścisk i pocałowanie. Gdy osoba, któ-
ra powinna wyciągnąć pierwsza rękę nie zrobi tego, nie należy 
przejmować inicjatywy. Jeżeli mężczyzna czuje że kobieta nie 
chce być pocałowana w rękę, nie powinien robić tego na siłę. 
W pracy, na gruncie zawodowym dopuszcza się całowanie 
kobiety w rękę tylko podczas składania życzeń, gratulacji w 
innych przypadkach gest pocałunku w rękę traktowany jest 
jako nieprofesjonalny. Oczywiście całowanie pań w rękę do-
puszczalne jest na gruncie prywatnym. 

Podczas spotkań służbowych powitanie zaczynamy od sze-
fa, nawet wtedy gdy jego zastępca jest kobietą lub znacznie 
starszym mężczyzną. Gdy osoba wejdzie do pokoju powinna 
pierwsza się przywitać mówiąc np.: dzień dobry. Natomiast 
gdy szef wchodzi do pomieszczenia pracownicy nie powinni 
wstawać, po odpowiednim pozdrowieniu kontynuować swoja 
pracę. 

W sytuacji gdy przełożony podchodzi i podaje rękę mężczy-
zna wstaje, a kobieta siedzi, gdy zostaje podjęta rozmowa, to 
kobieta powinna wstać, ale przełożony powinien ją poprosić 
żeby jednak usiadła. Zasadniczo panie powinny podczas po-
witań siedzieć.

Jak się przedstawiać: 
Kultura i grzeczność wymaga aby osoby spotykające się w 

określonym towarzystwie poznały się, nie ma znaczenie czy 
jest to impreza w domu, pubie czy tez w innej sytuacji. Kolej-
ność przedstawiania jest wprost związana z kolejnością pre-
zentacji nazwiska, tytułu naukowego lub stanowiska zawodo-
wego. Prezentuje się mężczyznę  - kobiecie, młodszą osobę 
– starszej, młodszego rangą – starszemu rangą, pojedynczą 
osobę (bez względu na jej płeć) zawsze przedstawia się mał-
żeństwu. Najpierw wymieniamy nazwisko osoby prezentowa-
nej. Przy przedstawianiu osobom wysokiej rangi lub własnej 
mamie używamy formy uroczystej np.: Mamo pozwolisz że ci 
przedstawię…., Pozwoli pan Prezydent, że przedstawię na-
szego gościa.

Jeśli nowy pracownik przychodzi do pracy to zawsze powi-
nien zostać zaprezentowany innym pracownikom przez sze-
fa. Chyba, że jest to niemożliwe to nowy pracownik sam się 
przedstawia podając imię i nazwisko oraz kilka informacji o 
sobie. Natomiast nowego szefa przedstawia podwładnym jego 
przełożony, który go powołał. Jeśli nie ma takiej osoby nowy 
szef sam się przedstawia pracownikom. Nowy przełożony po-
winien oprócz podania personaliów, powiedzieć kilka zdań o 
swoim doświadczeniu zawodowym, trochę o życiu osobistym 
np.: jestem żonaty, mam trojkę dzieci, moje hobby to wędkar-
stwo i film.   

Autorzy: Redakcja

„WOLNOŚCI SIĘ NIE DOSTAJE – WOLNOŚĆ TRZEBA 
ZDOBYWAĆ”

Uczestnicząc w uroczystościach państwowych i akade-
miach poświęconych odzyskaniu przez Polskę niepodległości, 
można odnieść wrażenie że dzień 11 listopada 1918 roku był 
dla narodu polskiego jednorazowym aktem wielkiej łaski, któ-
rego dostąpili nasi przodkowie. Mesjanizm obecny w naszym 
narodzie od wieku XVI obchodzi w tym dniu swój wielki triumf. 
Przez ponad wiek zdominowani przez zaborców Polacy wzra-
stali w duchu romantycznego mesjanizmu, będąc przekona-
nymi, że ich ojczyzna ma do spełnienia szczególną rolę w 
dziejach świata. Dręczona przez sąsiadów Polska przywodziła 
im na myśl umęczonego Jezusa, a dramat rozbiorów był odbi-
ciem śmierci Chrystusa na krzyżu. 

Ułudą jest przekonanie ze wolność można otrzymać w da-
rze, wolność nie jest darem wolność jest powołaniem. Bycia 
wolnym trzeba się nauczyć. Trzeba odkryć w sobie potrzebę 
i pragnienie wolności. Nasi przodkowie doskonale o tym wie-

dzieli dlatego przez cały okres zaborów nie pogodzili się z 
niewolą, uczyli się wolności, dawali świadectwo że wolność się 
zdobywa bo dopiero wówczas ma ona swą wartość. Prezent 
nawet najwspanialszy nie niesie z sobą takiej radości i nie 
stanowi źródła, dumy  jak owoc pracy rąk własnych. 

Nadzieje na odbudowę państwa polskiego widoczne były 
już na przełomie XIX i XX wieku. Klęska Rosji w wojnie z 
Japonią, ukazała słabość państwa carów i  spowodowała w 
społeczeństwie polskim wzrost nadziei na utworzenie w nieod-
ległej przyszłości niepodległego państwa polskiego. W Galicji 
zaczęły powstawać organizacje wojskowo-niepodległościowe. 

Wraz z wybuchem pierwszej wojny światowej wśród Pola-
ków pojawiły się różne koncepcje odbudowy państwa. W tym 
okresie również nasi zaborcy przypomnieli sobie o istnieniu 
Polski i Polaków. Skłoniły ich do tego m.in. wyczerpujące się 
zapasy materialne i zasoby ludzkie. Wówczas odezwały się 
glosy wzywające Polaków do walki i obietnice odbudowy Pol-
ski. 14 sierpnia 1914 roku stryj cara Mikołaja II Romanowa, 
wielki książę Mikołaj Mikołajewicz pełniący funkcję naczelne-
go wodza wojsk rosyjskich zwrócił się z odezwą do Polaków 
„Polacy! Wybiła godzina, w której  przekazane Wam marzenie 
ojców i dziadów Waszych ziścić się może (…) Niech Naród 
Polski połączy się w jedno  ciało pod berłem Cesarza Rosyj-
skiego. Pod berłem tym odrodzi się Polska, swobodna w swej 
wierze języku i samorządzie. Z sercem otwartym, z ręką po 
bratersku wyciągniętą, kroczy na Wasze spotkanie Wielka Ro-
sja. Wierzy ona, iż nie zardzewiał miecz, który poraził wroga 
pod Grunwaldem.” W dwa lata później z podobna propozycją 
wystąpiły władze Niemiec i Austrii, w akcie wydanym 5 listo-
pada 1916. „Jego Cesarska i Królewska Mość Cesarz Austrii i 
Apostolski król Węgier oraz Jego Cesarska Mość Cesarz Nie-
miecki ułożyli się, by (…) utworzyć państwo  samodzielne, z 
dziedziczną monarchią i konstytucyjnym ustrojem.” 

Miało to być państwo utworzone z ziem polskich należą-
cych w przeszłości do zaboru rosyjskiego. Gwarantem jego 
trwałości i suwerenności mieli być dwaj wspomniani wyżej mo-
narchowie. Tego samego roku swą propozycję odbudowy pań-
stwa polskiego ponowił Car Rosji Mikołaj II 25 grudnia 1916  
zadeklarował dla ziem polskich wolność, zjednoczenie oraz 
własny ustrój w ramach unii z Rosją. O prawie narodu pol-
skiego do samostanowienia mówili również: prezydent Stanów 
Zjednoczonych  T.W. Wilson, który w orędziu do Kongresu 
amerykańskiego wygłoszonym 22 stycznia 1917, w punkcie 13 
wspomniał o potrzebie utworzenia państwa polskiego któremu 
należy zapewnić nieskrępowany dostęp do morza.  

W sprawie polskiej wypowiadała się także 27 marca 1917 
roku Piotrogrodzka Rada Delegatów Robotniczych i Żołnier-
skich oraz rosyjski Rząd Tymczasowy.

Jednak Polacy podjęli samodzielną próbę wyzwolenia oj-
czyzny 15 sierpnia 1917 roku w Lozannie powstał Komitet Na-
rodowy Polski, który pełnił rolę rządu polskiego na emigracji, 
m.in. w 1919 uczestniczył w przygotowaniu i podpisaniu trak-
tatu wersalskiego. W lipcu 1917 dobiegło kresu istnienie Le-
gionów Polskich walczących u boku Niemiec przeciwko Rosji.

Niemcy realizując postanowienia aktu z 5 listopada 1916 
przystąpili do tworzenia Polskiej Siły Zbrojnej tzw. Polnische 
Wermacht. Odziały te miały stanowić element armii niemiec-
kiej. W powołanej przez Niemców w styczniu 1917 roku Tym-
czasowej Radzie Stanu odpowiedzialnym za utworzenie woj-
ska była Józef Piłsudski. Dążył on do zorganizowania zalążka 
polskiej armii narodowej, sprzeciw wobec planów Piłsudskiego   
wyraził generał-gubernator H. Besele, który zażądał aby Bry-
gady przechodzące do Polskich Sił Zbrojnych złożyły przysię-
głe wierności cesarzowi. Ponieważ Polacy odmówili złożenia 
przysięgi na wierność cesarzowi Niemiec, większość legioni-
stów internowano, a J. Piłsudskiego umieszczono w twierdzy 
magdeburskiej. W tym czasie w Rosji rozpoczęto formowanie 
Korpusów Polskich, które miały podjąć walkę pod dowódz-
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twem rosyjskim. Zbliżająca się klęska państw centralnych w 
wojnie spowodowała jesienią 1918 nasilenie przygotowań do 
utworzenia na ziemiach polskich własnej administracji. W Kra-
kowie powołano 28 X 1918 Polską Komisję Likwidacyjną, na 
której czele stał W. Witos. W zaborze pruskim na początku 
listopada 1918 utworzona została Naczelna Rada Ludowa, a 
w nocy 6-7 XI w Lublinie powstał Tymczasowy Rząd Ludo-
wy Republiki Polskiej na czele z I. Daszyńskim. W rządzie 
tym dominowali zwolennicy J. Piłsudskiego, który powrócił do 
Warszawy z Magdeburga 10 XI 1918. Następnego dnia, 11 XI 
1918 zostało podpisane z Niemcami porozumienie o zawie-
szeniu broni na froncie zachodnim, kończące I wojnę świa-
tową. Tego dnia Rada Regencyjna powołana przez państwa 
centralne w 1917 jako najwyższa władza tymczasowa w Króle-
stwie Polski, przekazała J. Piłsudskiemu naczelne dowództwo 
nad wojskiem polskim. Tak odrodziła się wolna Polska. 

Autor: J. Ambroziak 

FESTYN PROMOCYJNY LEADERA NAD ZALEWEM MUROWANIEC

Przepiękna pogoda w ostatnim dniu kalendarzowego lata, 
23 września 2007 roku stworzyła wspaniałą oprawę inaugura-
cyjnego Festynu Promocyjnego Lokalnej Grupy Działania.  Po-
siadające siedzibę w Koźminku Stowarzyszenie „LGD 7 Kraina 
Nocy i Dni” zapoznało uczestników festynu z ideą utworzenia i 
dalszych perspektyw   Lokalnej Grupy Działania.

Imprezę zaszczycili obecnością, znamienici goście. Gospo-
darz gminy Koźminek - inicjator powstania i powołania „LGD”  
wójt Andrzej Miklas. Ponadto Józef Racki wicemarszałek wo-
jewództwa wielkopolskiego, obecnie poseł RP oraz Krzysztof 
Nosal starosta kaliski –  orędownicy przedmiotowego przed-
sięwzięcia. Goście w ciepłych słowach wyrazili uznanie dla 
organizatorów i życzyli sukcesów w dalszej działalności. 

Współorganizatorem imprezy było Studio „ArtMuz”, które 
przygotowało i przeprowadziło Pierwszy Międzygminny Festi-
wal Piosenki „DECYMA”, podczas którego dzieci i młodzież 
siedmiu gmin zaprezentowały swoje wokalne umiejętności. 
Setki uczestników festynu mogło przeżyć wiele innych wspa-
niałych atrakcji min. posilić się gratisowymi staropolskim żur-
kiem i pysznym ciastem Gminnej Spółdzielni „Samopomoc 
Chłopska” w Koźminku. 

W towarzystwie odkrywców i współautorów sukcesów, pre-
zes Marianny Chenczke i trenera Marka Cieślaka, przypomnia-
ła o sobie Ola  Dawidowicz. Jak mogliśmy usłyszeć realna 
kandydatka reprezentacji Polski na przyszłoroczną olimpiadę 
w Pekinie. Mogliśmy się dowiedzieć min. że kolarski rower 
wyczynowy kosztuje „tylko” 40000 złotych. Znakomite występy 
zaprezentowały popularne grupy taneczne Hexy i Słoneczka z 
Koźminka. Pokaz mody dziecięcej pod przewodnictwem Pani 
Iwony Michniewicz i prowadzonego przez nią Stowarzyszenia 
Działającego na Rzecz Społeczności Lokalnej „Tu i Teraz” wy-
padł niezwykle sympatycznie. Inną atrakcją była loteria fanto-
wa, po której jeden z uczestników odjechał rowerem górskim, 
a drugi będzie mógł oglądać telewizyjne programy z nowego 
odbiornika. 

Uczestnicy festynu mogli poznać i zaopatrzyć się w bezpłat-
ne materiały promocyjne, które prezentują realizowane przed-
sięwzięcia Stowarzyszenia „LGD 7 - Kraina Nocy i Dni”.

Swoją działalność zaprezentowały ponadto Warsztat Tera-
pii Zajęciowej z Koźminka, Związek Komunalny Gmin „Czyste 
Miasto, Czysta Gmina”, Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno 
Gospodarczych Ziemi Kaliskiej, Gospodarstwa Agroturystycz-
ne Powiatu Kaliskiego, Cekowski Klub Motocyklowy, AGRO 
Mechanika z Opatówka, Pani Maria Filipiak z Dąbrowy, Ka-
liskie Zrzeszenie Producentów Owoców i Warzyw KALSAD. 
Na koniec wystąpili zawodowcy: Mirosław Szołtysek i Wesołe 
Trio ze Śląska. 

Zabawa taneczna i pokaz sztucznych ogni uwieńczyły cie-
szącą się dużym zainteresowaniem wielogodzinną imprezę. 

Autor: M. Nowak Wiceprezes Stowarzyszenia

Wójt Gminy Koźminek, Poseł na Sejm RP Józef Racki i Starosta Ka-
liski Krzysztof Nosal

Hexy na festynie Leadera

Stoisko pani Marii Filipiak słomkarki z Dąbrowy

Kolarze UKS Koźminianki na festynie Leadera. Fot. 4x M. Kaczmarek
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Jedno ze stoisk na festynie plenerowym. Fot. M. Kaczmarek

O BEZPIECZEŃSTWIE DZIECI – DZIECIOM

W odpowiedzi na prośbę policjantów z Sekcji Prewencji Ko-
mendy Miejskiej Policji w Kaliszu członkowie koła komunika-
cyjnego ,,Sygnalizatorek’’ ze Szkoły Podstawowej w Koźmin-
ku już po raz trzeci przygotowali pod kierunkiem opiekunów: 
p.Aliny Frankiewicz i p. Żanety Janiak spektakl prewencyjny 
pt. ,,O bezpieczeństwie dzieci – dzieciom’’. Wiele godzin prób 
i przygotowań zostało uwieńczone dwoma udanymi występami 
w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kaliszu w dniu 17 paździer-
nika 2007r. przed około 1800 małych widzów – uczniów klas 
pierwszych powiatu kaliskiego. Występom dzieci towarzyszyła 
policyjna maskotka – sierżant Pyrek z Poznania. Nagrodą za 
duży wysiłek małych aktorów z Koźminka były gromkie brawa 
widowni. Odbierając podziękowania od organizatorów, udzie-
lając wywiadu, pozując do zdjęć poczuli się jak prawdziwi ak-
torzy,  nie kryli dumy, zadowolenia i wzruszenia. Z pewnością 
przedstawienie przyczyniło się do podniesienia poziomu bez-
pieczeństwa dzieci, a udane występy dodały splendoru szkole 
i gminie.

Autorki: A. Frankiewicz i Ż. Janiak

Sygnalizatorek w Kaliszu

Dzieci uczą przepisów. Fot. 2x Archiwum 

 HISTORIA KARTEK ŚWIĄTECZNYCH

Pierwszą kartkę z życzeniami z okazji Świąt Bożego Naro-
dzenia wysłał w 1842 r. szesnastoletni londyński artysta, Wil-
liam Maw Egley, ale jego pomysł nie został doceniony przez 
adresata. W następnym roku pojawiły się w Wielkiej Brytanii 
kartki zrobione na prywatne zamówienie sir Henry’ego Cole’a, 
pierwszego dyrektora Muzeum Wiktorii i Alberta w Londynie. 
Choć dzięki wynalezieniu kolei żelaznych koszty przesyłek 
pocztowych coraz bardziej spadały, to cena produkowanych 
ręcznie kartek nie sprzyjała popularyzacji nowego zwyczaju. 
W 1875 r. kartki świąteczne pojawiły się w Ameryce, za sprawą 
urodzonego we Wrocławiu Louisa Pranga. W jego drukarni już 
wcześniej powstawały kartki z motywami kwiatowymi. Zasługą 
Pranga było nie tylko wprowadzenie wzorów typowo bożonaro-
dzeniowych, ale także organizowanie konkursów (z wysokimi 
nagrodami pieniężnymi) na najpiękniejsze kartki świąteczne. 
Zapewne dzięki nim po kilku latach wybór był już spory: od naj-
starszych, typowo religijnych scen Narodzenia Dzieciątka, po 
drzewka świąteczne, kompozycje z ozdób choinkowych oraz 
wizerunki św. Mikołaja.

Wysyłanie życzeń świątecznych na specjalnych kartonikach 
stało się popularne na całym świecie dopiero w latach 20. XX 
wieku. 

W Polsce kartki świąteczne pojawiły się pod koniec XIX w.
Obecnie nikt nie wyobraża sobie jakichkolwiek świąt – czy to 

Bożego Narodzenia,  Wielkanocnych, czy też urodzin, imienin  
i innych -  bez wysłania bliskiej osobie kartki 

z życzeniami.
Takie kartki znane są we wszystkich krajach, a ich coroczna 

produkcja liczona jest w miliardach sztuk. Prócz tradycyjnych 
motywów znaleźć można na nich obrazki zimowe, romantycz-
ne sceny stylizowane na minione czasy, a nawet żartobliwe ry-
sunki ze śmiesznymi podpisami, motywy kwiatowe, bajkowe i 
wiele, wiele innych. 

Ponad to ostęp techniczny zaszedł tak dalece, iż obecnie 
możliwym stało się nawet wysyłanie kartek poprzez Internet, 
wirtualnych, tzw. e-kartek.

 
Czy wiesz, że…
W poszczególnych krajach tradycje i zwyczaje różnią 

się między sobą. Choć wszędzie Święta są obchodzone 
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UROCZYSTOŚCI NIEPODLEGŁOŚCIOWE W GMINIE KOŹMINEK

7 listopada  bieżącego roku w Gimnazjum im. Noblistów Pol-
skich w Koźminku zorganizowane zostały uroczyste obchody 
upamiętniające 89 rocznicę odzyskania przez Polskę niepod-
ległości. W trakcie uroczystości nie zabrakło patriotycznych 
pieśni, które po mistrzowsku wykonał chór szkolny prowadzo-
ny przez p. Różę Buchnajzer. Repertuar muzyczny obejmował 
m.in. takie utwory jak: Rota, Rozkwitały pąki białych róż, Biały 
krzyż, Gdzie są kwiaty z tamtych lat, My Pierwsza Brygada. 
W realizacji akademii wzięło udział 20 uczniów działających w 
chórze szkolnym oraz 18 członków koła historycznego. Widzo-
wie byli świadkami interesującego przedsięwzięcia łączącego 
w sobie inscenizację teatralną, poezję śpiewaną i mówioną. 
Całości dopełniała scenografia, która przeniosła uczestników 
przedstawienia w scenerię jesiennego lasu, gdzie nad sennie 
toczącymi się wodami unosiły się welony mgieł z rzadka mu-
skane purpurowym światłem, a z dala dobiegały ciche łkania  
siedzącej nad mogiłą kobiety. Autorem przedstawienia i sceno-
grafii był p. Jarosław Ambroziak, opiekę nad młodymi aktorami 
sprawowały: p. Maria Owczarek i p. Anna Małecka. 

Trwająca blisko godzinę uroczystość dostarczyła widzom 
wielu powodów do wzruszeń i zadumy. Dla młodych aktorów 
były okazją do  ekspresji uczuć patriotycznych, oraz do roz-
wijania własnych talentów muzycznych, aktorskich i  plastycz-
nych.  

Dzięki uprzejmości księdza kanonika Zenona Dereszow-
skiego, młodzież zaprezentowała przygotowane przez siebie 
przedstawienie całej społeczności Gminy Koźminek podczas 
gminnych uroczystości  niepodległościowych zorganizowa-
nych w dniu 11 listopada 2007 roku, w  kościele parafialnym 
p.w. św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty w Koźminku. 
W uroczystości oprócz gimnazjalistów z koncertem piosenek 
patriotycznych wystąpiła gminna orkiestra dęta z Koźminka 
wraz z solistką. 

W uroczystości wzięli udział: Wójt i Radni Gminy Koźminek, 
delegacje i poczty sztandarowe jednostek ochotniczych straży 
pożarnych oraz szkół z terenu naszej gminy. 

Uroczystości z okazji Święta Niepodległości zakończyło zło-
żenie kwiatów przez Wójta i Radnych oraz delegacje szkól 
pod pomnikiem w rynku koźmineckim.

Autor: J. Ambroziak

bardzo uroczyście, to jednak zupełnie inaczej:
Anglicy już w połowie listopada zaczynają świątecz-

ne przygotowania. Główne ulice w Londynie wyglądają 
w tym okresie najpiękniej, a na Trafalgar Square można 
spotkać większość mieszkańców gromadzących się wo-
kół olbrzymiej choinki gdzie wraz z występującymi chó-
rami z różnych stron świata śpiewają kolędy. Anglicy 
nie obchodzą Wigilii. Świąteczny posiłek spożywają w 
pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia. Tradycyjnym 
daniem jest pieczony indyk nadziewany kasztanami, 
zupa żółwiowa oraz tzw. christmas pudding – rodzaj 
deseru. Dopiero w drugi dzień świąt otwierają otrzyma-
ne prezenty.  W Argentynie święta Bożego Narodzenia 
obchodzone są bardzo hucznie. Przy ogromnym stole 
zastawionym jedzeniem mieszkańcy wraz rodziną, zna-
jomymi i sąsiadami bawią się i żartują. Główny i naj-
ważniejszym daniem jest pieczony prosiak, a dopiero o 
północy zaczyna się konsumowanie słodyczy, zabawa 
i tańce do samego rana. W tych harcach uczestniczą 
również dzieci. Argentyńczycy prezentami obdarowu-
ją się w dniu Trzech Króli – 6 stycznia. W Australii 
ze względu na klimat, Święta Bożego Narodzenia spę-
dza się w niecodziennej scenerii: w ten najważniejszy 
dzień mieszkańcy gromadzą się  na plażach, rozkładają 
śnieżnobiałe obrusy; jedzą pieczone indyki, małe cia-
steczka z bakaliami o wymyślnych kształtach, owoco-
we puddingi i ciasto, przypominające polski keks. Nie 
brakuje również prezentów, które można znaleźć pod 
choinką, w ogromnej wełnianej skarpecie. Oprócz tego 
wysyłają wszystkim znajomym kartki świąteczne, a 
otrzymane prezentują pod choinką. Podobnie jak w po-
zostałe dni w roku, Grecy wieczór wigilijny najchętniej 
spędzają poza domem, spotykając się z przyjaciółmi w 
barach, klubach i restauracjach. Domowa wieczerza wi-
gilijna spożywana jest o bardzo późnej porze. Najważ-
niejszym daniem jest faszerowany indyk, z pikantnym, 
ryżowo - mięsnym nadzieniem.Boże Narodzenie trwa 
tutaj chyba najdłużej na świecie, bo aż 12 dni. I aż 
dwukrotnie w tym czasie Grecy obdarowują się nawza-
jem nieprawdopodobną liczbą prezentów, które przy-
nosi… święty Bazyli. W Hiszpanii bardziej świątecznie 
niż Boże Narodzenie obchodzi się święto Trzech Króli. 
Wtedy to do miasta zawija statek, który na swym po-
kładzie przywozi tychże Władców. Hiszpanie odwiedza-
ją znajomych i rozdają prezenty. Tradycyjnym daniem 
jest keks – ciasto, w którym zapieka się drobne nie-
spodzianki, np. monety. Kto na nie trafi ma obowiązek 
upiec keks za rok. Francuzi przygotowują na Wigilię 
ostrygi i białą kiełbasę, a prezenty wkłada do butów 
grzecznym dzieciom sam mały Jezusek. W Finlandii 
wigilijną potrawą jest marchewkowa zapiekanka oraz 
śledzie w sosie musztardowym. Węgrzy gustują w ry-
bie smażonej z frytkami (oraz sypią na wigilijny stół 
soczewicę – symbol dostatku), a Kanadyjczycy de-
lektują się pieczonym indykiem.Ogromna jest też róż-
norodność ciast. Bezsprzecznie palmę pierwszeństwa 
dzierży Prowansja – aby zapewnić sobie pomyślność 
w następnym roku, każdy stołownik musi spróbować 
13 słodkich deserów. Tradycją niemiecką jest wkła-

danie do wazonu 4 grudnia gałązek forsycji, na której 
kwiaty pojawiają się na święta. Poza tym w ten dzień w 
południowych Niemczech poczęstują nas pieczoną gę-
sią, a jeżeli jemy indyka nadziewanego kasztanami, to 
znaczy, iż zaprosili nas mieszkańcy Lizbony. W większo-
ści krajów europejskich uroczyście świętuje się 25 i 26 
grudnia. Ludzie spotykają się wtedy z rodziną i przy-
jaciółmi oraz dobrze jedzą. Oczywiście, nie chodzą do 
pracy. W Hiszpanii, Portugalii i Francji drugi dzień świąt 
traktowany jest jak normalny dzień. W Amsterdamie 25 
XII część sklepów jest otwarta. We Włoszech natomiast 
obchodzi się te dwa dni świąt huczniej, niż samą Wigi-
lię. Jak świat długi i szeroki, tak w różnych krajach są 
inne tradycje przeżywania Świąt Bożego Narodzenia: 
spożywamy inne potrawy, inaczej spędzamy świątecz-
ny czas i inni święci roznoszą nam podarki, ale tylko w 
Polsce istnieje przekonanie, iż w tą jedną wigilijną noc 
zwierzęta przemówią do nas ludzkim głosem.

Źródło: www.miesiecznik.jasnagora.pl
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Dyrekcje szkół podczas składania kwiatów

Patriotyczne przedstawienie w koscielele parafialnym w Koźminku. 
Fot. 6x M. Kaczmarek

Pomnik w rynku koźmineckimWójt Gminy składa wiązankę pod pomnikiem

Komendant Gminny OSP Dariusz Pietrzak prowadzi korowód na uro-
czystą msze świętą

Słynny mały trębacz podczas solowego występu


