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FILIA BIBLIOTECZNA
I IZBA PAMIĘCI WSI,
MŁYNARSTWA I ROLNICTWA
W BUDZISŁAWIU KOŚCIELNYM

GMINA KLECZEW

Zapraszamy do zwiedzania
indywidualnego i grupowego.
Dla zorganizowanych grup szkolnych
prowadzimy lekcje tematyczne.
FILIA BIBLIOTECZNA I IZBA PAMIĘCI WSI,
MŁYNARSTWA I ROLNICTWA
W BUDZISŁAWIU KOŚCIELNYM
ul. Słupecka 14
tel. 63 233 44 84
e-mail: filia.wiatrak@biblioteka.kleczew.pl
GODZINY OTWARCIA
Poniedziałek, środa, piątek – 8.00 – 18.00
Wtorek i czwartek – 8.00 – 15.30
Trzecia sobota miesiąca – 9.00 – 13.00

ZAPRASZAMY

Izbę Pamięci Wsi, Młynarstwa i Rolnictwa w Budzisławiu Kościelnym tworzą dwa obiekty: Chata Młynarza i odrestaurowany wiatrak koźlak.
W Chacie Młynarza znajduje się Filia Biblioteczna
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kleczewie.
W obiekcie organizowane są cykliczne wystawy prac
artystów z regionu konińskiego, spotkania autorskie,
prelekcje, lekcje biblioteczne oraz lekcje tematyczne dla
młodzieży szkolnej na temat dawnego rolnictwa i wiejskiego gospodarstwa domowego. Ponadto gromadzone
są eksponaty obrazujące przeszłość młynarstwa i wsi.
Wiatrak w Budzisławiu Kościelnym jest obecnie
jedynym zachowanym wiatrakiem na terenie gminy
Kleczew i jednym z nielicznych obiektów tego typu
w tej części Wielkopolski udostępnionych do zwiedzania. Pobudowany został w 1858 r. w Kościanie na terenie ówczesnego zaboru pruskiego. Fundatorem wiatraka był Roman Bresiński. Do Budzisławia Kościelnego
wiatrak trafił w 1926 r. Jego właścicielem od tego czasu
był miejscowy młynarz Szczepan Mrówczyński. Wiatrak do końca lat siedemdziesiątych mełł zboże. Później zaczął podupadać.

Po wielu latach niszczenia, w 2011 r. budzisławski „koźlak” odzyskał dawną świetność. Obiekt został
odrestaurowany. W pobliżu stanęła także Chata Młynarza. Fundusze na ten cel Gmina Kleczew pozyskała
z Unii Europejskiej z Programu Odnowa i Rozwój Wsi.
Główną ideą tego projektu jest zachowanie dziedzictwa kulturowego wsi.
Największą atrakcją wiatraka są zachowane jego
oryginalne części, m.in.: wał skrzydłowy wraz z kołem
palecznym czy tzw. „kozioł”.
Koźlak, inaczej wiatrak kozłowy, to najstarszy typ
wiatraka europejskiego. Pojawił się w XII w. w Belgii
lub północnej Francji, jednak jego przodków należy
szukać w VII w. w Chinach i Persji.
Na ziemiach polskich pierwsze koźlaki pojawiły się
w XIV w., najwcześniej na Kujawach i w Wielkopolsce.
W XV w. były stosowane już powszechnie. Bez większych zmian konstrukcyjnych przetrwały do drugiej
połowy XX w.

