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Zdrowych, Pogodnych Świąt Wielkanocnych, pełnych wiary, nadziei i miłości. Radosnego, wiosennego
nastroju, serdecznych spotkań w gronie rodziny oraz przyjaciół życzy Wójt i Rada Gminy Koźminek.

Rewaloryzacja Parku Zabytkowego w Koźminku
Dobiega końca procedura przetargowa prowadzona dla inwestycji pn.: „Rewaloryzacja
Parku Zabytkowego w Koźminku”.
24 marca 2006 r. wysłano do oferentów biorących udział w przetargu zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Spółka z o.o.
ul. Komunalna 8, 62-700 Turek. Cena wybranej
oferty wynosi: 581.204,18 zł /bez VAT/.
Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych
oferentom przysługuje prawo wniesienia protestu.
Po upływie terminu do wniesienia protestu, Gmina podpisze umowę z wykonawcą robót.

larski, który na pewno zwiększy jego atrakcyjność.
Projekt: „Rewaloryzacja Parku Zabytkowego
w Koźminku” jest realizowany z programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej w
wysokości 450.000,00 zł w ramach:
1. Programu Operacyjnego: Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”,
2. Priorytetu: „Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich”,
3. Działania: „Odnowa wsi oraz zachowanie i
ochrona dziedzictwa kulturowego”.
Oprac.: D. Marszał

Projekt koncepcji przebudowy Pl. Wolności w Koźminku

Park w Koźminku. Fot. M. Kaczmarek

Po podpisaniu umowy teren parku będzie
placem budowy. W związku z tym znacznie
zostanie ograniczona możliwość korzystania z
wypoczynku na terenie parku. Za utrudnienia
przepraszam.
Z inicjatywy Regionalnego Związku Pszczelarzy Wielkopolski Południowej w Kaliszu, Koło
Pszczelarzy w Koźminku na terenie zrewaloryzowanego parku powstanie skansen pszczeINFORMATOR KOŹMINIECKI

Wójt Gminy Koźminek zaprasza mieszkańców
Gminy do udziału w konsultacji społecznej na temat opracowanej koncepcji zagospodarowania
terenu Pl. Wolności w Koźminku. Projekt będzie
zawierał m.in.:
- drogi manewrowe, parkingi dla samochodów
osobowych, zatokę autobusową (nawierzchnia
z kostki brukowej gr. 8 cm w tym występujące
rozbiórki, nowe krawężniki i odwodnienie),
- chodnik - nawierzchnia z kostki brukowej gr.
8 cm w tym występujące rozbiórki regulujące
urządzenia podziemne,
- wyspa centralna - nawierzchnia wg opracowania architektonicznego, nawierzchnia chodników z kostki granitowej plus obrzeża i elementy
małej architektury.
Koncepcja przedmiotowego zadania wyłożona jest do wglądu w godzinach od 800 do
15 00 w pokoju nr 2 Urzędu Gminy Koźminek
oraz wywieszona w witrynie sklepu rodziny
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Marszałów przy Pl. Wolności.
Gmina ubiega się także o środki z programu
Liczę na aktywny udział lokalnej społeczności ZPORR na realizację przebudowy drogi Chow kształtowaniu wizji zadania poprzez wnosze- dybki – Dębsko, na którą można uzyskać donie ewentualnych uwag do projektu.
finansowanie w wysokości do 85 % wartości
inwestycji.
Ponadto gmina złożyła wniosek o dofinansoCharakterystyka budżetu Gminy na 2006 rok.
wanie dużego zadania inwestycyjnego – budoI. Dochody gminy w 2006 r. wynoszą 11 055 wy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach:
531 zł, z tego:
Złotniki, Chodybki, Stary Karolew i Emilianów
1) Dochody własne stanowią kwotę 1 940 do tzw. Norweskiego Mechanizmu Finanso746 zł, tj. 17,6% ogółu dochodów,
wego, w którym istnieje możliwość uzyskania
2) Udziały w podatku dochodowym od osób wsparcia również do 85% wartości inwestycji.
fizycznych i prawnych wynoszą 1 582 226 zł i
Gmina Koźminek przeznacza środki finansostanowią 14,3% budżetu
we m.in. na:
3) Subwencje wynoszą 5 364 876 zł i stano- inwestycje 4 781 000 zł tj. 34 % wydatków
wią 48,5%
- oświatę i wychowanie 5 287 871 zł tj. 41%
4) Dotacje na 2005 r. wynoszą 2 167 683 zł wydatków
tj. 19,6%
- administrację publiczną 1 346 800 zł tj. 10%
W bieżącym roku gmina otrzyma resztę środ- wydatków
ków pozyskanych w ramach programu ZPORR
- pomoc społeczną 1 904 700 zł tj. 15% wyw wysokości 147 355 zł w związku z realizacją datków
Oprac.: K. Durman - Skarbnik Gminy
w 2005 r. inwestycji pn. „Budowa dróg gminnych na Osiedlu w Koźminku: ul. Różana, ul.
Wierzbowa i ul. Miodowa” (I transza w kwocie Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Koźminku
588.598 zł wpłynęła pod koniec 2005 roku).
Zgodnie z założonymi planami został ogłoII. Wydatki w 2006 r. planuje się w wysokości
13 947 408 zł z czego: wydatki inwestycyjne szony przetarg na „Rozbudowę Szkoły Podwynoszą 4 781 000 zł tj. 34 % wydatki bieżące stawowej w Koźminku”. Otwarcie ofert przetargowych odbyło się 17 marca 2006 roku. Do
wynoszą 9 172 408 zł tj. 66 %
Wydatki inwestycyjne przeznacza się przede przetargu przystąpiło osiem przedsiębiorstw
budowlanych.
wszystkim na:
Obecnie trwa analiza każdej ofert pod wzglęRozbudowę stacji uzdatniania wody w Moskurni, budowę parkingu w Koźminku, rozbu- dem poprawności merytorycznej, finansowej
dowę Szkoły Podstawowej w Koźminku, wyko- i technicznej oraz kompletności wymaganych
nanie elewacji budynków Szkoły Podstawowej dokumentów.
w Moskurni oraz rozbudowę i modernizację
oczyszczalni ścieków w Koźminku.
„Zasłużona dla Powiatu Kaliskiego”
Na tę ostatnią inwestycję gmina zaciągnęła
W dniu 9 marca 2006 roku, w hali sportowej w
niskooprocentowane pożyczki w Narodowym i
Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Opatówku wyróżnienie „Zasłużona dla Powiatu
Gospodarki Wodnej z możliwością umorzeń do Kaliskiego” otrzymała pani Małgorzata Masłowska.
41%.
Pani Małgorzata Masłowska pracuje jako
Gmina Koźminek kładzie duży nacisk na ponauczycielka
fizyki w Gimnazjum w Koźminku.
zyskiwanie środków finansowych nie podlegających zwrotowi z budżetu Unii Europejskiej i Jest osobą bardzo zaangażowaną we wszelkie
przedsięwzięcia na terenie szkoły oraz gminy.
innych źródeł zagranicznych.
W związku z powyższym w 2006 roku realizo- Między innymi, w 2000 roku zainicjowała w Gimwane będzie zadanie inwestycyjne dotyczące nazjum działalność w ramach Programu GLOrewaloryzacji parku zabytkowego w Koźminku. BE. Jest to międzynarodowy program, który poInwestycja ta zostanie wykonana przy współ- wstał w Stanach Zjednoczonych w 1997 roku,
udziale środków pochodzących z UE do 80% zrzeszający uczniów, nauczycieli i naukowców.
Celem Programu GLOBE jest poznawanie
wartości zadania.
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problemów środowiska, poprzez jego badanie.
Pani Masłowska uzyskawszy certyfikat trenera
programu GLOBE, zainteresowała programem
grupę uczniów z gimnazjum i wspólnie z dwoma
nauczycielkami: Marią Poniatowską i Izabelą
Czechowską rozpoczęły działalność w ramach
programu.
Przy pomocy przyrządów pomiarowych
uczniowie mierzą temperaturę, badają stan:
gleb, wody, pokrycia terenu. Uzyskane wyniki
przesyłają drogą elektroniczną do bazy danych
Programu GLOBE w Waszyngtonie. Dzięki
temu, że nasze gimnazjum jest zarejestrowane w programie, ma możliwość otrzymywania
unikalnych danych dotyczących środowiska, a
pochodzących z zasobów NASA.
Młodzież, która bierze udział w programie, realizuje następujące cele:
- kształtuje świadomość ekologiczną, poprzez
aktywne uczestnictwo w ochronie środowiska,
- rozwija umiejętności badawcze w zakresie
nauk przyrodniczych.
Ponadto dzięki dużemu zaangażowaniu pani
Małgorzaty Masłowskiej członkowie klubu wzięli udział w seminariach GLOBE w Czechach i
Norwegii. Trzykrotnie Pani Masłowska zorganizowała w Gimnazjum w Koźminku podobne seminaria, na które zaprosiła naukowców z UAM.
W zakresie programu prowadzona jest współpraca z Gimnazjum Nr 1 w Kaliszu oraz Szkołą
Podstawową w Morawinie w gmina Ceków.
Walny Zjazd Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Koźminku
W dniu 25 marca 2005 roku, w strażnicy OSP
Stary Karolew odbył się Walny Zjazd Związku OSP RP na który przybyli przedstawiciele
wszystkich jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy.
Na walny zjazd przyjechali również zaproszeni goście min. Poseł na Sejm RP Andrzej Grzyb,
Prezes Zarządu Powiatowego OSP RP w Kaliszu Wacław Skotowski, Wójt Gminy Koźminek
oraz Ksiądz Proboszcz Zenon Dereszewski.
Celem zjazdu było wybranie nowych władz
gminnych OSP oraz delegatów na zjazd powiatowy ochotniczych straży pożarnych.
Ustępującym władzom gminnym OSP podziękował ustępujący Prezes, a Wójt Gminy
wręczył im dyplomy z podziękowaniami „za
INFORMATOR KOŹMINIECKI

bezinteresowny społeczny wkład w służbie
ochrony przeciwpożarowej dla mieszkańców
gminy Koźminek”. Ponadto pamiątkową statuetką uhonorowano wieloletniego Prezesa druha
Sylwestra Błaszczaka.
Wybrano Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego OSP RP w następującym składzie: Prezes – Józef Bryła, Wiceprezes – Edward Tośta,
Wiceprezes - Tadeusz Szymczak, Sekretarz
– Stanisław Spychała, Skarbnik – Mieczysław
Piekarski, Członek Prezydium – Mirosław Pogorzelec, Członek Prezydium – Sylwester Błaszczak, Członek Prezydium – Andrzej Prętczyń-

Walny Zjazd Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Koźminku.
Fot . M. Kaczmarek

ski. Wybrano Komisję Rewizyjną w składzie:
Prezes - Wiesław Nowicki, Wiceprezes – Eugeniusz Marciniak, Sekretarz – Dariusz Zgarda, Członek Komisji – Marek Górecki, Członek
Komisji – Jacek Kraska. Delegatami na zjazd
powiatowy zostali druhowie: Wiesław Nowicki,
Edward Tośta, Jerzy Szmajdziński i Jacek Kraska. Przedstawicielami do Zarządu Powiatowego zostali wybrani druhowie: Józef Bryła i Sylwester Błaszczak.
Powołanie Gminnej Rady Sportu
Gminna Rada Sportu została powołana
uchwałą Rady Gminy Koźminek z dnia 28 listopada 2005 r.
W skład Rady weszli: Tadeusz Szmajdziński,
Henryk Trzebiński, Iwona Michniewicz, Jerzy
Biniaszczyk, Jerzy Nowak, Mariusz Pietrzykowski i Przemysław Olejnik.
Rada Sportu jest organem inicjującym i opi3
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niodawczym w sprawach dotyczących kultury
fizycznej i sportu w Gminie Koźminek. Zadaniem Rady jest min.: tworzenie długo- i krótkofalowych programów upowszechniania kultury
fizycznej, wspieranie inicjatyw społecznych w
zakresie sportu i rekreacji.
Rada będzie współpracować z Komisją
Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Socjalnych Rady Gminy Koźminek w celu wypracowywania nowych form i metod rozwoju kultury fizycznej i sportu.
Ponadto do zadań Rady należy współtworzenie Gminnego Kalendarza Imprez oraz opiniowanie planów imprez sportowych i rekreacyjnych organizowanych przez różne organizacje,
a dofinansowywanych przez Gminę.
Rada opiniuje: strategię rozwoju gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu, projekt budżetu
w części dotyczącej kultury fizycznej i sportu,
projekty uchwał dotyczące rozwoju kultury fizycznej i sportu, programów rozwoju bazy sportowej na danym terenie.
Przewodniczącym Rady została pani Iwona Michniewicz, Zastępcą Przewodniczącego
Przemysław Olejnik a Sekretarzem Mariusz
Pietrzykowski.
Rada spotyka się na posiedzeniach, które odbywają się co najmniej raz na kwartał a uczestnictwo w niej ma charakter społeczny, za udział w
posiedzeniach nie przysługuje wynagrodzenie.

Marianna i Jerzy Węgierscy z Koźminka oraz
Janina i Henryk Wypychowie z Emilianowa.
Dekoracji jubilatów dokonał Wójt Gminy Koźminek. Po otrzymaniu medali i kwiatów pary
małżeńskie odnowiły przyrzeczenia małżeńskie
oraz wzniosły toast szampanem za następne
wspólne lata we dwoje.
Przy okazji informujemy, że Urząd Stanu
Cywilnego w Koźminku organizuje jubileusze
parom małżeńskim, także tym zamieszkałym
kiedyś w innych gminach i tam wstępującym w
związek małżeński (nasz USC nie posiada informacji o zawarciu tych związków). Należy skon-

Jubileusz „złotych godów” w Koźminku
W dniu 7 marca 2006 roku w Urzędzie Stanu
Cywilnego, odbyła się niezwykła uroczystość
50 – lecia wspólnego pożycia aż trzynastu par
małżeńskich. Dostojnym jubilatom były Prezydent Aleksander Kwaśniewski przyznał „Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”.
W szacownym gronie jubilatów znalazły się
pary małżeńskie: Helena i Zygmunt Chowańscy
z Gaci Kaliskiej, Marianna i Władysław Filipiakowie z Józefiny, Janina i Józef Karasińscy z Dębska, Krystyna i Jerzy Koralewscy z Koźminka,
Helena i Stanisław Matczakowie z Chodybek,
Emilia i Stanisław Miklasowie z Agnieszkowa,
Marianna i Kazimierz Melka z Gaci Kaliskiej, Janina i Krzysztof Millerowie z Koźminka, Helena
i Jan Michałkiewiczowie z Nowego Nakwasina,
Maria i Władysław Nawroccy z Koźminka, Eufemia i Stefan Olszewscy z Nowego Nakwasina,
4

Jubileusz „Złotych Godów” w Koźminku. Fot. M. Kaczmarek

taktować się z Kierownikiem USC w Urzędzie
Gminy, który załatwi wszystkie formalności.
Przygotowanie jubileusz trwa około 1 roku,
dlatego z wnioskami należy zgłaszać się z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym, tak aby
uroczystość mogła odbyć się w określonej dacie rocznicy pożycia małżeńskiego.
To działo się u nas...
Prawie niezauważalnie minęła 143 rocznica
wybuchu powstania styczniowego. Było ono
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kolejnym zrywem zbrojnym mającym przynieść
Polsce niepodległość. Wybuchło w nocy z 22
na 23 stycznia 1863 roku na rozkaz Centralnego Komitetu Narodowego, który chciał w ten
sposób uchronić młodzież polską od branki
czyli poboru do wojska rosyjskiego. Stąd też
w skład pierwszych oddziałów powstańczych
wchodziła głównie młodzież. W następnych
miesiącach oddziały powstańcze zasilali mieszczanie, szlachta, chłopi, a także urzędnicy oraz
młodzież gimnazjalna i studencka. W większości powstańcy byli źle wyekwipowani i słabo
uzbrojeni-często były to myśliwskie dubeltówki,
topory, siekiery i kosy. Dowódcami oddziałów
powstańczych byli najczęściej ziemianie oraz
księża, jak np. ks. Wawrzyniec Centt z Koźminka, który na czele oddziału powstańczego w
nocy 31 stycznia 1863 roku uderzył na miasto
Łódź i zdobył 72 strzelby i 18.000 rubli z kasy
miejskiej.
Mimo upływu czasu tamte wydarzenia wydają
się być nadal interesujące-szczególnie dla nas-mieszkańców gminy Koźminek, gdyż zawierucha powstańcza nie ominęła tych ziem a na
naszych cmentarzach lub w leśnych mogiłach
spoczywają ci, dla których słowo Ojczyzna nie
było pusto brzmiącym sloganem.
Mimo, że teren dawnego województwa kaliskiego jak i naszej gminy nie nadawał się do
prowadzenia działań partyzanckich ze względu
na brak lasów oraz liczne garnizony rosyjskie,
które traktami łączącymi większe miejscowości
potrafiły szybko się przemieszczać, to dochodziło do wielu potyczek i bitew, a wiele oddziałów powstańczych stacjonowało w dworach
szlacheckich. Szczególnie aktywnym na tym
terenie był Józef Oxiński, który jeszcze przed
wybuchem powstania przyjechał do miasteczka Warta by rozeznać siły stacjonującego tu
garnizonu rosyjskiego. To on był dowódcą rozproszonych oddziałów powstańczych, z których
jeden pod wodzą Kurantowskiego rozlokowany
był w okolicach Koźminka. Zadbał również o
uzbrojenie swych oddziałów w karabinki i szable
oraz jednolite umundurowanie-granatowe bluzy
z czerwonymi naszywkami. Do podstawowych
form działania jego oddziału należało konfiskowanie kas gminnych i miejskich, niszczenie carskich tablic i napisów oraz kontrolowanie poczty
rządowej. To właśnie oddział Kurantowskiego
stoczył z Rosjanami bitwę pod niedalekim od
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Koźminka Żychowem. Zakończyła się ona całkowitą klęską-poległ w niej dowódca wraz z 17
powstańcami. Pochowani zostali we wspólnej
mogile powstańczej na cmentarzu w Złotnikach.
Inny oddział powstańczy pod dowództwem Korytkowskiego liczący około 100 powstańców w
październiku 1863 roku stacjonował w lasach w
okolicy Koźminka. W dniu 4 listopada 1863 roku
zatrzymał na trakcie kaliskim pocztę rosyjską.
Przeciwko niemu wyruszyła kompania piechoty rosyjskiej pod dowództwem chorążego Winiarskiego oraz pól sotni kozaków Groszewa.
Doszło do potyczki podczas której-jak wynika z
raportu wójta gminy Nakwasin pisanego do Naczelnika Powiatu Kaliskiego-poległ sam dowódca oraz 10 powstańców. Ostatnia faza tej bitwy
rozegrała się na polach wsi Dębsko.
Wiele bitew i potyczek miało miejsce również
na terenie sąsiednich gmin. Szczególną aktywność oddziały powstańcze przejawiały na terenie gmin-Goszczanów, Błaszki i Warta. Działały
tu kompanie pod wspólnym dowództwem Józefa Oxińskiego-jeden z takich oddziałów w dniu
25 lutego 1864 roku stoczył zwycięską potyczkę
pod Chlewem, odpierając atak dwóch kompanii
piechoty rosyjskiej. Inny oddział pod dowództwem Bąkowskiego stoczył bitwę na polach wsi
Poprężniki - zginęło wtedy 12 powstańców - jak
głosi napis na przydrożnej kapliczce. To przez
wiele miejscowości powiatu sieradzkiego prowadzi pieszy Szlak Powstańców 1863 oznakowany kolorem czerwonym, który wytyczono w
setną rocznicę powstania. Rozpoczyna się przy
Muzeum Miasta i Rzeki Warty w Warcie i biegnie przez Cielce, Goszczanów, Chlewo, Sędzimirowice, Błaszki, Gruszczyce, Wojków. Na
trasie tego szlaku liczącego ok. 50 km. turysta
napotka często zapomniane już dziś leśne mogiły powstańcze-takie rodem z „Nad Niemnem”
Elizy Orzeszkowej.
Może i u nas należałoby oznaczyć taki szlak
– są przecież zapomniane mogiły, o których powinniśmy pamiętać.
W konsekwencji przegranego powstania
Koźminek w roku 1870, tak jak i 39 miast guberni kaliskiej utracił prawa miejskie. Wielu powstańców zostało aresztowanych i straconych,
skazanych na więzienia lub zesłanych na Sybir,
część wyjechała za granicę jak m.in. Antoni Sokolnicki z Nacesławic-ostatni komisarz Rządu
Narodowego na województwo kaliskie.
5
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Pod względem liczby stoczonych potyczek z
wojskami rosyjskimi województwo kaliskie wysunęło się na 3 miejsce, po województwie mazowieckim i lubelskim. Powstanie objęło swym
zasięgiem wszystkie miasta, miasteczka i wioski. Część mieszkańców brała udział bezpośrednio w walkach, inni dostarczali zaopatrzenie i broń lub też działali w organizacji cywilnej
powstania.
Piszący te słowa pamięta jeszcze babcine
wspomnienia zasłyszane w dzieciństwie, w których ożywała pamięć o prababci dostarczającej
żywność powstańcom rozlokowanym w pobliskim lesie.
Autor: E. Wypyszyński

Święto Babci i Dziadka w Moskurni

imprezy było pozyskanie środków, na zagospodarowanie czasu wolnego naszym uczniom
podczas zbliżających się ferii zimowych.
Dlaczego ferie? Z przeprowadzonych rozmów
z dziećmi wynika, że niewielki ich procent spędza ten okres poza rodzinnym domem. Okres
dwóch tygodni dzieci spędzają przeważnie
oglądając programy telewizyjne, dlatego zrodził
się pomysł uatrakcyjnienia ferii.
Cel został osiągnięty, bowiem z aukcji świątecznych dekoracji: stroików, kartek, choinek i
jemioły udało nam się zebrać 1.649 zł. Kwota
ta pozwoli na całkowite pokrycie kosztów związanych z zorganizowaniem dwóch wycieczek
dla dzieci. Pomoc w przygotowaniu stroików i
kartek zaoferowali zainteresowani nauczyciele,
rodzice oraz uczniowie.
Serdecznie dziękujemy sponsorom, akcjonariuszom - rodzicom, mieszkańcom z obwodu szkoły, prywatnym przedsiębiorcom z terenu naszej gminy, wszystkim zaangażowanym,
bez których osiągnięcie zamierzonego celu nie
przyniosłoby rezultatu.
Mamy nadzieję, że za Państwa sprawą nadchodzące ferie pozostaną na długo w pamięci
dzieci ze szkoły w Nowym Nakwasinie.

Tradycją naszej szkoły stało się organizowanie spotkań z okazji Święta Babci i Dziadka. W
tym roku uroczystość odbyła się 23 stycznia.
Pomimo silnego mrozu frekwencja była wysoka. W występach dla dostojnych gości udział
wzięły najmłodsze dzieci oraz przedstawiciele klas IV – VI przygotowane pod opieką pań:
Jolanty Buczkowskiej i Agnieszki Olek. Oprócz
wierszy dzieci zaśpiewały piosenki przygotowaOprac.: K. Szydłowska, K. Duleba
ne specjalnie na tą okazję, a dziewczęta pokazały układ do utworu muzycznego dziewcząt z
Spotkanie noworoczne emerytów
kółka tanecznego.
Autorzy: J. Buczkowska, A. Olek
W dniu 10 stycznia 2006 roku, na sali OSP
w Koźminku odbyło się spotkanie noworoczne
Koźmineckiego Koła Emerytów Rencistów i Inwalidów.
Spotkanie zorganizował wspólnie urząd gminy w Koźminku oraz zarząd gminny Koła na
czele z panią Jadwigą Pingot.
W imprezie uczestniczyło 50 emerytów z terenu gminy, którzy spożyli wspólny posiłek oraz
złożyli sobie życzenia noworoczne.
Dzień Patrona w Gimnazjum
09 grudnia 2005 r. – Dzień Patrona rozpoczęła Msza Św., na którą przybyli zaproszeni
goście, dyrekcja, uczniowie i nauczyciele. Po
Podsumowanie Koncertu Charytatywnego
nabożeństwie wszyscy udali się do sali gim„Serce dla serca”- pod takim hasłem w dniu nastycznej, gdzie poprowadzono dalszą część
15 grudnia 2005 roku w Szkole Podstawowej w uroczystości. Głos zabrała najpierw pani dyNowym Nakwasinie, odbył się po raz pierwszy rektor I. Chojnacka-Adamus, Przewodniczący
w historii szkoły koncert charytatywny. Celem Rady Gminy oraz przedstawiciele Gimnazjum
w Nowych Skalmierzycach, które posiada tego
Święto Babci i Dziadka w Moskurni. Fot. Archiwum
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samego patrona.
Podczas części artystycznej reprezentanci
klas przedstawiali swój utwór. Można było m.in.
przyjrzeć się bliżej samotnemu latarnikowi, rodzinie Połanieckich, poznać losy Sachema, odwagę Stasia Tarkowskiego, Kmicica, Zbyszka
z Bogdańca, Wołodyjowskiego. Każda klasa
potraktowała to zadanie bardzo profesjonalnie.
Były pokazy sztuki walki, relacje z planu filmowego, ciekawe kostiumy, pomysłowe rozwiązania sceniczne wzbogacone odpowiednimi
rekwizytami.
Najciekawsza i zyskująca najwięcej punktów
okazała się propozycja klasy III b (wychowawca
p. K. Hałaczek) dotycząca „Janka Muzykanta”.
Uczniowie przygotowali kukiełki, nieszablonowo
potraktowali temat, czym zachwycili zebranych
i otrzymali gromkie brawa.
Dzień Patrona w Gimnazjum w Koźminku
upłynął w miłej i świątecznej atmosferze. Jeszcze raz miała okazję sprawdzić się tu formuła
wysunięta już dawno przez Krasickiego, że bawiąc, można także uczyć i wychowywać.
Autor: Ż. Marszalek-Trzebińska

Pierwszy Dzień Wiosny w gimnazjum
W Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Koźminku każdego roku realizowany jest inny pomysł organizacji Dnia Wiosny. W tym roku już
jesienią pojawił się pomysł zorganizowania
Dnia bez nałogów. Celem imprezy było przeprowadzenie takich zajęć w szkole, by uczniowie realizując treści edukacyjne i wychowawcze
mogli też się bawić.
Dyrektor szkoły pani I. Chojnicka-Adamus
oraz nauczyciele koordynatorzy Szkolnego
Programu Profilaktyki (panie: Ż. Marszałek-Trzebińska, E. Trocha i B. Ukleja) oraz panie
M. Brodzińska i A. Anczykowska opracowały
wspólnie scenariusz imprezy. Część spotkania
poświęcona była promocji zdrowego stylu życia
(głos zabrała pani higienistka szkolna), założeniom programu Szkoły Promującej Zdrowie oraz
uzależnieniom i ich wpływowi na organizm człowieka. Najlepsi uczestnicy odbywających się w
szkole konkursów o tematyce profilaktycznej
otrzymali nagrody i dyplomy. Zebrani mogli też
obejrzeć krótkie przedstawienie poświęcone
nałogom „Wiosenne przebudzenie gimnazjalisty”. W dalszej części spotkania zaprezentował
się zespół taneczny. Można też było korzystać
INFORMATOR KOŹMINIECKI

ze stoisk przygotowanych przez PCK (mierzenie, ważenie i pomiar ciśnienia krwi).
Taka organizacja Dnia Wiosny była pomysłem dość innowacyjnym, ale jak się okazało
dobrym i efektywnym. Uczniowie zdobyli wiedzę
na temat uzależnień, bawili się, prezentowali
własne pomysły, byli „głównymi aktorami” tego
dnia. Kolejne takie spotkanie i możliwość sportowego rewanżu ponoć jeszcze w tym roku.
Autor: Ż. Marszałek-Trzebińska

VI Międzygminny Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej - Opatówek 2006
Już po raz VI odbył się Międzygminny Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej w Opatówku.
W imprezie wystartowało 130 młodych wokalistów z Kalisza i całego powiatu w wieku od 3
do 19 lat. Wśród nich byli także utalentowani
wokalnie uczniowie ze Szkoły Podstawowej w
Koźminku. W kategorii wiekowej 7-10 lat szkołę reprezentowały uczennice: Dominika Paruszewska i Małgorzata Zielińska przygotowane przez panią Alinę Frankiewicz. Natomiast
w starszej grupie wiekowej 11-13 lat wystąpili:
Joanna Jaśkiewicz, Monika Plota i Błażej Buczkowski przygotowani pod kierunkiem pani Małgorzaty Nawrockiej. Utalentowaną uczestniczką festiwalu w kategorii 7-10 lat była również
Katarzyna Janiak ze Szkoły Podstawowej w
Nowym Nakwasinie przygotowana przez panią
Magdalenę Skowron.
Najpierw wykonawcy wzięli udział w trzydniowych eliminacjach, w wyniku których profesjonalne jury wyłoniło 25 finalistów. Wśród
zwycięzców znaleźli się soliści z naszej gminy:
Dominika Paruszewska, Błażej Buczkowski i

Fot. Archiwum
7

INFORMATOR KOŹMINIECKI

Katarzyna Janiak. Zaprezentowali się oni po
raz drugi 12 lutego na koncercie galowym w
Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku przed
znamienitymi gośćmi i szeroką publicznością.
Ponownie oceniani byli przez profesjonalną komisję. Ich występy uwieńczone zostały sukcesem. Dominika Paruszewska zajęła I miejsce,
a Błażej Buczkowski i Katarzyna Janiak zdobyli
III miejsca w swych kategoriach wiekowych.
Wszyscy zwycięzcy otrzymali dyplomy, nagrody rzeczowe, gratulacje i gromkie brawa publiczności.
Dominika Paruszewska zdobywczyni nagrody Grand Prix kwalifikującej do uczestnictwa w
kolejnym etapie reprezentowała będzie powiat
kaliski, naszą gminę oraz swoją szkołę w Wielkopolskim Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej w Koninie.
Nagrodą dla Dominiki, Ani i Błażeja jest również nagranie płyt w profesjonalnym studiu Radia Centrum.

Zimowe ferie w Koźminku
Przez dwa tygodnie zimowych ferii, dzieci z
terenu gminy brały udział w wypoczynku zorganizowanym przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe z Koźminka. Inicjatorem całego
przedsięwzięcia była pani Iwona Michniewicz
Prezes WOPR.
Dzieci uczestniczyły w wyjazdach do kina, teatru, brały udział w zabawach na świeżym powietrzu. Ponadto brały udział w różnego rodzaju
konkursach, zabawach, tańczyły na specjalnie
zorganizowanej dla nich dyskotece. Codziennie
mogły zjeść ciepły posiłek i wypić ciepłą herbatę.

Autor: A. Frankiewicz

Dzień Kobiet Kół Gospodyń Wiejskich
W dniu 8 marca 2006 roku na sali OSP w Koźminku panie z Kół Gospodyń Wiejskich wspólnie
z Urzędem Gminy zorganizowały Dzień Kobiet.

Ferie w Koźminku. Fot. M. Kaczmarek

Spotkanie taneczno – wokalno – bajkowe w Szkole
Podstawowej w Koźminku
To już drugie takie spotkanie, które odbyło
się w ostatnim dniu nauki przed feriami zimowymi. Jest to impreza cykliczna i otwarta, na którą
może przyjść każdy rodzic mający swoje dziecko w szkole i nie tylko.
W imprezie wzięło udział 77 uczniów. Jako
pierwszy wystąpił Błażej Buczkowski, który zagrał na trąbce ,,Zacznij od Bacha”. Następnie
obejrzeliśmy ,,Brzydkie kaczątko” w wykonaniu
uczniów klasy IVa. Swoje zdolności taneczne w
Dzień Kobiet KGW. Fot. M. Kaczmarek
impresji na temat „brzydkiego kaczątka” zapreKrótka statystyka
zentowała młodsza grupa Słoneczka 1, a grupę
W okresie od 1 stycznia do 28 marca 2006 Słoneczka 2 mogliśmy zobaczyć w tańcu ,,Maroku na terenie gminy Koźminek:
rynarze na start”. Z wielką uwagą oglądaliśmy
- urodziło się łącznie 12 dzieci, z tego 4 chłop- sztukę ,,Nie szata zdobi człowieka” i ,,Przyjacieców i 8 dziewczynek,
le z komputera” w wersji francuskiej w wykonaniu
- zmarło łącznie 21 osób, w tym 11 mężczyzn zespołu ,,Atoco”. Swoje umiejętności wokalne
i 10 kobiet,
prezentowały także uczennice Joanna Jaśkie- jednocześnie w tym samym okresie 6 osób z te- wicz, Monika Plota, Dominika Paruszewska i
Małgorzata Zielińska. Do ,,Krainy fantazji” zarenu naszej gminy wstąpiło w związek małżeński.
Oprac.: J. Nadobna
brał nas zespół Bajasy, a następnie zaprezentował się w układzie tanecznym „Crazy Frog”. Czy
8

INFORMATOR KOŹMINIECKI

INFORMATOR KOŹMINIECKI

papieros jest winny, że go palą, tego dowiedzieliśmy się ze sztuki w wykonaniu uczniów klasy
VIa ,,Sąd nad papierosem”. Jak jest ,,w krainie
cudowności” przedstawiła grupa teatralna z IVa.
Na ciekawe i ,,Bezpieczne spotkanie z Czerwonym Kapturkiem” zaprosiło nas koło komunikacyjne ,,Sygnalizatorek”. Całą imprezę zakończyła ,,Opowieść wigilijna” w wykonaniu ,,Europek” i
taniec grupy ,,Dance Club”.
Zorganizowaniem spotkania zajęły się panie
nauczycielki pracujące w naszej szkole: Małgorzata Nawrocka, Mariola Dorota Józefiak, Elżbieta Wawrzyniak i Alina Frankiewicz.
Autor: M. D. Józefiak

OFERTA EDUKACYJNA DLA GIMNAZJALISTÓW
ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 2
w Liskowie ul. Leśna 1
tel.(062) 76 34 042
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 3 lata Klasa Sportowa
TECHNIKUM - 4 lata
EKONOMICZNE - zawód: technik ekonomista
AGROBIZNESU- zawód: technik agrobiznesu
HANDLOWE - zawód: technik handlowiec
OCHRONY ŚRODOWISKA - zawód: technik
ochrony środowiska
GEODEZJI – zawód: technik geodeta
LICEUM PROFILOWANE - 3 lata
profil:
- ekonomiczno-administracyjny
- zarządzania informacją
Do dyspozycji uczniów jest:
- kawiarenka internetowa
- sala gimnastyczna
- siłownia
- radiowęzeł
- sprzęt audiowizualny: kamera video, skanery, odtwarzacz DVD
- skomputeryzowana biblioteka
Nasza szkoła:
- organizuje i umożliwia odbywanie praktyk
zagranicznych w Niemczech
- zapewnia stypendia socjalne i naukowe
- zakwaterowanie w internacie z pełnym wyżywieniem (150 zł miesięcznie)
Ogłoszenie dyrekcji przedszkola:
Uprzejmie informujemy, że w dniach od 1
kwietnia do 30 kwietnia 2006 r. w Publicznym
Przedszkolu w Koźminku odbywać się będą
zapisy dzieci na rok szkolny 2006\2007. Przedszkole nasze czynne jest od 6.30 do 16.00, w
ciągu dnia dziecko może skorzystać z 3 posiłków ( śniadanie, obiad, podwieczorek).
W godzinach pracy przedszkola dzieci mogą
uczestniczyć w lekcji: religii, j. angielskiego, rytmiki. Chętnych serdecznie zapraszamy
INFORMATOR KOŹMINIECKI

Polskie tradycje ludowe – w oczekiwaniu na Wielkanoc
W polskiej tradycji ludowej okres przedwiośnia
pełen był barwnych i interesujących obrzędów
i zwyczajów. Po długiej i często srogiej zimie
z nadzieją spoglądano w przyszłość, próbując
odczytać ze znaków na niebie i ziemi jaki będzie nadchodzący rok. W dawnej społeczności
chłopskiej wiedzę o świecie czerpano z obserwacji i z niej wyciągano wnioski, które pomagały uporządkować świat, w którym żył człowiek
zgodnie z pewnymi regułami.
Wiosna zawsze przynosiła nadzieję na nowe
życie. Z utęsknieniem wyglądano bocianów powracających do swoich gniazd. Jeśli nie przyleciały do święta Zwiastowania Pańskiego (25
marca), to nadchodzący rok zapowiadał się wyjątkowo nieurodzajny. Ptaki te zawsze darzono
wyjątkowym szacunkiem, a „popsowanie gniazda” było wręcz zbrodnią. W symbolice chrześcijańskiej ptaki te łączono z takimi cnotami jak
pobożność, rozwaga, niewinność, wierność.
Wierzono, ze szczęście w całym roku towarzyszyć będzie temu, kto pierwszy zobaczy przylatującego bociana, jeśli jednak ptak siedział w
gnieździe był to zły znak. Puste gniazdo, ominięte przez powracające ptaki, zapowiadało
także nieszczęście w nadchodzącym roku. Na
powitanie ptaków w niektórych rejonach kraju,
np. na Kurpiach, pieczono specjalne bułeczki w
kształcie bocianich łap i wkładano je do gniazd.
Na szczęście i powodzenie liczyć mógł też ten,
kto pierwszy zobaczył przylatującą jaskółkę, a
wyrządzenie jej krzywdy groziło srogimi karami
w postaci różnych dolegliwości i chorób.
Zwykle pierwszy dzień wiosny kojarzy się z topieniem Marzanny. Ta kukła wykonana z wiechcia słomy, okręcona białym płótnem i ozdobiona
wstążkami stanowiła uosobienie zimy i śmierci.
Dawniej nazywana była Morena, Marzeniok (od
słów : „mor”, „mara”, „zmora”). Wyprowadzano
ją poza granicę wsi, obowiązkowo palono i topiono, aby przywołać wiosnę. Począwszy od
XIX wieku zwyczaj ten stopniowo zmieniał się
w zabawę, w której brały udział dzieci i młodzież. Wszystkie czynności wykonywane przez
uczestników pochodu z Marzanną były obłożone pewnymi zakazami. Nie wolno było dotykać
pływającej już w wodzie kukły, bo uschnie wtedy ręka, należało też odejść bardzo szybko z
miejsca topienia Marzanny i nie oglądać się za
siebie, gdyż może to ściągnąć chorobę.
W niektórych regionach Polski, np. na Śląsku
9
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wnoszono następnego dnia po utopieniu Marzanny „nowe latko do wsi” zwane „maikiem”,
„gaikiem” lub „lateczkiem”. Była to najczęściej
gałąź jodły lub sosny, przystrojona wstążkami,
świecidełkami, koralikami. Pochód szedł przez
całą wieś, przystając przed każdym domem,
młodzież prosiła o datki (jajka, placki, obwarzanki, drobne pieniądze) i śpiewała :
Do tego domu wstępujemy,
Zdrowia, szczęścia winszujemy,
Zdrowia, szczęścia i wszystkiego,
Od Jezusa, od samego,
Na ten nowy rok,
Co go nam Pan Bóg dał.
Nasz gaik zielony, pięknie ustrojony.
Wspomniany w życzeniach „nowy rok” nie
jest pomyłką : dla mieszkańców wsi wiosna to
początek nowego roku – wegetacyjnego i gospodarczego, z którym wiązano wielkie nadzieje, a gospodarz rozpoczynając wiosenną orkę
podkładał pod pierwszą skibę palmę albo ziele
poświęcone w roku poprzednim. Ta palma to
była pamiątka po Niedzieli Palmowej, zwanej
też Kwietną lub Wierzbną. Zwyczaj ten wprowadzono do liturgii kościelnej już w XI wieku
na pamiątkę triumfalnego wjazdu Chrystusa
do Jerozolimy w niedzielę poprzedzającą Jego
śmierć na krzyżu.
W kościele katolickim wierzba uważana jest
za symbol zmartwychwstania i nieśmiertelności
duszy. To z jej gałęzi tradycyjnie przygotowuje
się palmy wielkanocne. Ścinano je już w Środę
Popielcową i wstawiano do naczynia z wodą,
by zazieleniły się na „Kwietną Niedzielę”. Często dołączano do niej bukszpan, barwinek lub
borówkę. Tak przygotowana palma wielkanocna miała obronić ludzi, zwierzęta , domy i pola
przed czarami, ogniem i wszelkim złem tamtego
świata. Po przyjściu z kościoła połykano bazie
wierząc, że uchronią od bólu głowy i gardła, a
sproszkowane „bagniątka” dodawano do leczniczych naparów, które miały moc uzdrawiania
ludzi i zwierząt. Gospodarze oberwane bazie
mieszali z poświęconym ziarnem siewnym,
które podkładano pod pierwszą skibę, a z palmowych gałązek sporządzano krzyżyki, które
utknięte w ziemię, miały bronić zasiewów przed
burzami i gradobiciem.
Najokazalsze palmy jeszcze do dziś przygotowywane są na Kurpiach. Przypominają strzeliste, kwiatowe „kolumny niebios”, przyozdobione wrzosem, borówką, bibułkowatymi kwiatami
i długimi, kolorowymi wstęgami. Osiągają czę10

sto kilkanaście metrów, gdyż Kurpie wierzą, że
dzięki strzelistym i smukłym palmom ich dzieci
będą równie wysokie.
Wreszcie nadchodził Wielki Tydzień, który
był czasem porządkowania nie tylko domów,
ale i własnego wnętrza poprzez liczne posty i
umartwienia. Młodzież przygotowywała się do
pochodu, podczas którego szykowała zemstę
na uprzykrzonym żurze i śledziu. W Wielki Piątek wieczorem przywiązywano śledzia na długim sznurze do suchej gałęzi wierzby rosnącej
nad drogą – karano go za to, że przez sześć
tygodni postu „panował nad mięsem, morząc
żołądki ludzkie słabym posiłkiem swoim” – tak
pisał Jędrzej Kitowicz w „Opisie obyczajów za
panowania Augusta III”.
Ostatnie dni przed Wielkanocą – Wielki
Czwartek i Wielki Piątek mijały gospodyniom
na przygotowaniach świątecznych potraw. Zapowiedzią nadchodzącej wielkiej uczty oczekiwanej przez wszystkich po długim Poście – były
snujące się po domach zapachy pieczonego
chleba, ciast, rozmaitych mięs, wędzonych
kiełbas, gotowanych szynek i bigosów. Każda
gospodyni musiała upiec drożdżową babę, gotową „opaść” w każdej chwili z powodu przeciągu, trzaskania drzwiami lub głośnej rozmowy.
Na Podhalu od wielkopiątkowego świtu gaździny ubijały masło, z którego drewnianą łyżką
rzeźbiły baranka do „święconego”. Przez cały
rok to poświęcone masło służyło jako lek dla ludzi i zwierząt – „siedziało do drugiego Wielkiego
Piątku i się nie zepsuło. Wse pachło !”.
Teraz już tylko pozostało włożyć jak najwięcej
jadła do koszyka : chleb, jaja, kolorowe pisanki, wędliny, mięso, baby wielkanocne, placek,
baranek, chrzan, sól oraz pieprz i udać się do
kościoła ze „święconym”. Po powrocie należało
obejść dom trzy razy zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby wypędzić „złe” z gospodarstwa. Zaś o świcie dnia następnego, na głos
dzwonów oznajmujących zmartwychwstanie
Chrystusa, należało pójść do kościoła na mszę
rezurekcyjną – tak rozpoczynało się to najradośniejsze święto w kościelnym roku liturgicznym
jak i w obrzędowym kalendarzu wsi polskiej. Po
powrocie zasiadano do stołu, na którym królowało jajko, od wieków uważane za symbol początku i źródło życia. Uważano je również za
znak zmartwychwstania, odrodzenia, powrotu
życia. Następnie dzielono się święconym i składano sobie życzenia wszelkiej pomyślności i
zdrowia.
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Ile z tych ludowych obrzędów i zwyczajów klęski, która przyjdzie” (Stefan Wyszyński)
przetrwało do dziś w naszych domach ? Czy je
„Kobiety lubią siłę, ale jej nie naśladują; mężkultywujemy ?
czyźni zaś - delikatność, ale jej nie odwzajemAutor: E. Wypyszyński
niają” (J.P. Friedrich Richter)
Imprezy planowane do organizacji na terenie Gminy
Koźminek w roku 2006:
23 kwietnia – Powiatowy Przegląd Formacji
Tanecznych (Koźminek)
25 kwietnia - Konkurs Wiedzy z Języka Angielskiego
25/26 Maja - Nocne Pływanie na basenie Delfin
3 czerwca – „Bądź zdrów” WOPR Koźminek
impreza przy zbiorniku Murowaniec połączona z
Dniem Dziecka (WOPR, Urząd Gminy, szkoły)
11 czerwca - Festyn Koźminecki
18 czerwca – Gminne Zawody Pożarnicze w
Koźminku
2 lipca –Turniej Piłki Nożnej o Puchar Rady Gminy
27 sierpień - Dożynki Gminne w Koźminku
Cytaty
„Jest to złota zasada w życiu: wymagać mało od
świata, a dużo od siebie” (Władysław Biegański)
„To smutne, że głupcy są tacy pewni siebie,
a ludzie rozsądni tacy pełni wątpliwości” (Bertrand Russell)
„Towarzystwo kobiet psuje obyczaje i wyrabia
smak” (Charles Montesquieu)
„Książki oddane na makulaturę dowodzą, że cierpliwość papieru ma swoje granice” (Horacy Sarin)
„Człowiek dopóty nie dba o groby, dopóki nie
złoży w nich cząstki siebie” (Bolesław Prus)
„Więcej ludzi utonęło w kieliszku niż w morzu”
(Francois De la Rochefoucauld)
„Wino robi człowieka przezroczystym” (Bolesław Prus)
„Nie myśl o szczęściu. Nie przyjdzie - nie
zrobi zawodu; przyjdzie - zrobi niespodziankę”
(Bolesław Prus)
„Charakter człowieka poznaje się dopiero
wtedy, gdy staje się on przełożonym” (Erich
Maria Remarque)
„Kultura - to co zostaje, gdy zapomnisz
wszystko, czego się uczyłeś” (Salma Lagerlof)
„Żywy węgorz wije się pod nożem, kobieta
zmuszona do małżeństwa bierze kochanka”
(Salma Lagerlof)
„Osiągnięciem i chlubą jednych jest to, że piszą dobrze. Zasługą innych - że nie piszą wcale” (Jean De la Bruyere)
„Zebranie to najbardziej pracowity sposób
tracenia czasu” (Janina Ipohorska)
„Korzyści łatwo przychodzące, wbrew prawom moralnym są już w zarodku początkiem
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Mistrzostwa Powiatu Kaliskiego Szkół Podstawowych
w Piłce Siatkowej Dziewcząt
W dniu 27 stycznia 2006 roku, w Stawie odbyły
się Mistrzostwa Kaliskiego Powiatu Ziemskiego
w Piłce Siatkowej Dziewcząt, które rozegrane
zostały w ramach Wielkopolskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej organizowanych przez Szkolny
Związek Sportowy.
W zawodach mogli startować tylko mistrzowie
gmin. Gminę Koźminek reprezentowała Szkoła Podstawowa w Moskurni w składzie: Emilia
Tomczyk (kapitan), Anna Domagała, Daria Tomaszewska, Justyna Kurek, Bogusława Wypyszyńska, Gabrysia Tomczak, Justyna Kędzia,
Kinga Siwczak, Justyna Domagała i Katarzyna
Jakubczak.
W turnieju zagrało 5 drużyn: SP Kokanin,
SP Moskurnia, SP Kamień, SP Staw, SP Skarszew. W kategorii szkół podstawowych zawody w piłce siatkowej rozgrywane są systemem
czwórkowym, tzn., że na boisku o wymiarach 7
x 4,5 m znajduje się 4 zawodników. Gra się do
dwóch wygranych setów, a w przypadku remisu
1:1 rozgrywany jest tie-break do 15 pkt.
Szkoła Podstawowa w Moskurni z trzech
rozegranych meczów przegrała jeden i ostatecznie uplasowała się na 3 miejscu w mistrzostwach kaliskiego powiatu ziemskiego.
Oto jak przedstawia się klasyfikacja drużynowa zawodów: 1 miejsce – SP Skarszew, 2 miejsce – SP Kokanin, 3 miejsce – SP Moskurni, 4
miejsce - SP Staw, 5 miejsce – SP Kamień.
Autor: P. Olejnik

Zmagania z poezją zakończone sukcesem
Wszystko zaczęło się jeszcze w 2005 roku
zimą. Wtedy ukazała się informacja na temat
Ogólnopolskiego Konkursu „Poezja łączy ludzi”. Warunkiem uczestnictwa było przygotowanie pracy pisemnej poświęconej przeżyciom
i przemyśleniom pod wpływem wybranego wiersza. Nagrodą zaś udział autora w nagraniu filmu
dla 2 programu TVP.
Z formułą i celami konkursu zapoznała się
najpierw nauczycielka języka polskiego w Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Koźminku pani
Żaneta Marszałek-Trzebińska.
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Polonistka rozmawiała z młodzieżą, informowała o zasadach konkursu i starała się zachęcić
gimnazjalistów do pisania prac. Najciekawsze
refleksje związane z lekturą wybranego wiersza
przedstawiły dwie uczennice: Ewa Przybylska
(rozważania związane z wierszem M. Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej) i Marta Kuczyńska (przemyślenia do wiersza Z. Herberta). Po wspólnych
dyskusjach, poprawkach prace zostały wysłane
drogą internetową do Warszawy. Na odpowiedź
nie trzeba było długo czekać. Jeszcze przed feriami uczennice otrzymały podziękowania i zapewnienie, że prace należą do ciekawszych i są
przez komisje rozpatrywane.
W marcu Marta Kuczyńska została poinformowana (najpierw przez Internet, potem telefonicznie), że wybrano ją na kolejną bohaterkę filmu.
Jest ona 9 osobą w Polsce, którą wyróżniono.
Z niedowierzaniem i sercem pełnym radości
uczennica zgodziła się na spotkanie z ekipą 2
programu TVP. Wizyta ta doszła do skutku 31
marca. Trzyosobowa ekipa telewizyjna odwiedziła dom państwa Kuczyńskich w Karolowie
Starym. Zbieranie materiału filmowego z bohaterką – uczennicą gimnazjum w roli głównej,
trwało dwa dni. Reportaż przedstawia Martę na
tle rodziny, domu, zdjęcia przeplatane są wywiadem. Warszawscy filmowcy zachwycili się też
kościółkiem w Złotnikach, towarzyszyli wiernym i
Marcie podczas piątkowej Drogi Krzyżowej.
Ostatecznie film – reportaż o Marcie i okolicach Koźminka będzie można obejrzeć w 2 programie TVP jeszcze przed Świętami Wielkanocnymi oraz w Internecie.
Co z kolejną uczestniczką konkursu Ewą? Rozmowy z organizatorami są w toku, być może będzie ona bohaterką kolejnej edycji. Wypada jeszcze tylko pogratulować sukcesów i efektywnej
pracy nauczycielce, która przyczyniła się do tego
jakże miłego zamieszania w Gminie Koźminek.

Zapusty na Krzyżówkach
W dniu 26 lutego 2006 roku na koniec karnawału po miejscowościach Krzyżówki i Młynisko
chodzili przebierańcy zapustowi zwani Niedźwiedziami. Tradycja ta jest podtrzymywana od kilku
już dobrych lat w tych dwóch miejscowościach.
Jak co roku za Niedźwiedzi przebrali się członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej Krzyżówki
– Młynisko. Przygotowaniem i koordynacją całości
tradycyjnych zapustów zajął się Wacław Ciemcia
Prezes miejscowej jednostki OSP.
Każdy z druhów biorących udział w niedźwiedziach sam przygotował sobie strój – przebranie
na zapusty oraz potrzebne rekwizyty.
Wśród przebierańców można było rozpoznać
postacie: niedźwiedzia, cyganki, policjanta, pielęgniarki, Żyda, diabła, przekupki oraz śmierci. Całemu korowodowi zapustowemu towarzyszyli tradycyjni ludowi grajkowie.
Wszyscy mieszkańcy chętnie zapraszali do siebie Niedźwiedzi, a tradycyjne zapusty rozpoczęły
się o godzinie 8 rano w niedzielę i trwały do godziny 16 po południu.
Gmina Koźminek jest jedną z niewielu gmin w
powiecie kaliskim, w której pielęgnowana jest ta
staropolska tradycja.

Fot. 2 x A. Kurzyński „Ziemia Kaliska”

Marta Kuczyńska z rodzicami. Fot. M. Kaczmarek
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