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14 września 2019 r.
10.30 – 12.30 Wólka Czepowa

  

– występy lokalnych zespołów tanecznych – prezentacja tańców i strojów ludowych oraz tańców
klasycznych,
– stoisko edukacyjne – gry, zabawy oraz quiz „Ludzie i wydarzenia – dwory okolic Kłodawy
wczoraj i dziś”.

      

    

Wólka Czepowa w przeszłości nazywana Wolą (Ozepowa, Zepowa, Rgilewska). Nazwa
związana była z nadaniem pustych ziem osadnikom zwalniając ich jednocześnie na kilka lat z
wszelkich powinności i służby (XIII-XIV w.). Drugi człon nazwy pochodzi od nazwiska jednego z
właścicieli - Jana Ozepowskiego (XVI w.).
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  W XVII w. jako właściciele lub współwłaściciele wymieniani są: Zofia Straszkowska, WojciechDąbrowski z żoną Franciszką, Jan Wodziński z żoną Katarzyną. W 1 poł. XIX w. większa częśćWólki należała do Szumowskich, mniejsza do Sławińskich. Liczyła 48 mieszkańców. W 2 poł.XIX w. folwark liczył 64 mieszkańców i 340 morg (ok. 200 ha) i nazywany był Wolą Rgilewską.Należał do rodziny Gałeckich herbu Junosza. Wielkość folwarku to nadal ok. 200 ha. W latach30., kiedy właścicielem był Wacław Gałecki, rozpoczęła się budowa murowanego dworu wmiejsce zniszczonego pożarem drewnianego. Nie zdążył go jednak wykończyć, gdyż praceprzerwał wybuch wojny i przejęcie majątku przez Niemców. Dwór zbudowany jest w styluneoklasycystycznym.Po wojnie majątek został rozparcelowany. Od 1949 r. do dziś działa tu szkoła podstawowa –najpierw samorządowa, od 2004 r. prowadzona przez stowarzyszenie.W parku znajduje się Tablica Pamięci poświęcona żołnierzom z regionu, m.in. z Kłodawy,zamordowanym na Wschodzie w 1940 r.  https://edd.nid.pl/wydarz…/dwory-ziemianskie-okolic-klodawy/  
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https://edd.nid.pl/wydarzenia/dwory-ziemianskie-okolic-klodawy/?fbclid=IwAR1h_OSiXQ2RTH9ccqsRWTBD622mbGACdxGqRqpIzHxegtgH3X_xxayUzvg
https://edd.nid.pl/wydarzenia/dwory-ziemianskie-okolic-klodawy/?fbclid=IwAR1h_OSiXQ2RTH9ccqsRWTBD622mbGACdxGqRqpIzHxegtgH3X_xxayUzvg


Zapraszamy na Europejskie Dni Dziedzictwa Dwory ziemiańskie okolic Kłodawy - Wólka Czepowa

Wpisany przez Administrator
wtorek, 10 września 2019 14:24 - Poprawiony czwartek, 12 września 2019 13:32

 3 / 4



Zapraszamy na Europejskie Dni Dziedzictwa Dwory ziemiańskie okolic Kłodawy - Wólka Czepowa

Wpisany przez Administrator
wtorek, 10 września 2019 14:24 - Poprawiony czwartek, 12 września 2019 13:32
    

 4 / 4


