
LISTOPAD 2020

W najnowszym 
wydaniu między 
innymi:

Wielkie serce  
na nakrętki
– str. 3

Remiza na miarę  
XXI wieku 
– str. 4

Gdybym nie była  
nauczycielem,  
miałabym swoją  
kawiarnię  
– str. 6

104 urodziny  
pani Cecylii 
– str. 7

Świątynia w oczach 
młodych 
– str. 10

Młodzi, których  
połączyła muzyka 
– str. 10

Książki na telefon 
– str. 13

Trenują też  
dziewczęta 
– str. 19

Hania i Antek z tatą jako jedni z pierwszych 
wrzucili nakrętki do naszego serca.



2

102. rocznica odzyskania niepodległości

W intencji ojczyzny
11 listopada w całej Polsce obchodzo-

no 102 rocznicę odzyskania przez Polskę 
niepodległości. Ze względu na pandemię 
wszędzie uroczystości miały skromniejszy 
charakter. Podobnie było w Kazimierzu Bi-
skupim.

Władze samorządowe gminy Kazimierz Bi-
skupi, przedstawiciele sołtysów i straży pożar-
nej, prezes Rodzinnych Ogródków Działkowych 
„Jan” oraz radny powiatowy rozpoczęli obcho-
dy od złożenia kwiatów pod pomnikiem pole-
głych w walce o niepodległość.

Później w kościele pw. św. Marcina z Tours 
modlono się w intencji ojczyzny. We mszy świę-
tej uczestniczyli również mieszkańcy.

MOIM ZDANIEM
11 listopada obchodziliśmy 102 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Zapyta-

liśmy młodych mieszkańców naszej gminy czym jest dla nich patriotyzm?

Martyna:
Patriotyzm to miłość do 

ojczyzny wyrażająca się mię-
dzy innymi wykonywaniem 
swoich obywatelskich obo-
wiązków. Dla mnie to udział 
w wyborach, znajomość 
hymnu, interesowanie się 
tym, co dzieje się w kraju, 
czy branie czynnego udziału  
w życiu społeczeństwa. 

Natalia:
Myślę, że dla każdego pojęcie 

patriotyzmu znaczy co innego. To 
indywidualna sprawa. Dla mnie 
jest to po prostu miłość do ojczy-
zny wyrażająca się w obchodze-
niu świąt narodowych, w dbaniu 
o symbole narodowe, czy pamię-
taniu o poległych za naszą wol-
ność. To także aktywne udzielanie 
się w swoim otoczeniu.

Jakub:
Patriotyzm jest dla mnie 

miłością do ojczyzny, szacun-
kiem dla niej. Oddaniem za 
nią  swojego życia. Według 
mnie patriotyzm jest również 
wielką wartością duchową 
oraz  umiłowaniem i pielę-
gnowaniem narodowej tra-
dycji, kultury, historii, religii 
czy języka.
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Przed Gminnym Ośrodkiem Kultury

Wielkie serce na nakrętki
Serce na nakrętki stanęło przed Gmin-

nym Ośrodkiem Kultury w Kazimierzu Bisku-
pim. To odpowiedź na prośby mieszkańców, 
którzy dopytywali się o taką formę pomocy 
osobom chorym i pokrzywdzonym.

Pomysł postawienia w naszej gminie serca 
na nakrętki, które nie tylko wspiera działania 
proekologiczne, ale przede wszystkim poma-
ga potrzebującym, pojawił się w głowie wielu 
osób. Jedną z nich była pani Żaneta, która na-
pisała w tej sprawie do wójta Grzegorza Macie-
jewskiego. Ponieważ Kazimierz Biskupi zawsze 
chętnie wspiera działania charytatywne, w po-
łowie listopada przed Gminnym Ośrodkiem Kul-
tury pojawiło się wielkie serce na nakrętki.

– Cieszę się, że mieszkańcy sami wyszli 
z taką inicjatywą. Zachęcamy do zapełniania 
serca. Nakrętki zostaną przekazane osobom 
potrzebującym. - mówi wójt Grzegorz Macie-
jewski. Do serca można wrzucać wszelkie pla-
stikowe nakrętki, bez względu na kształt, czy 
kolor. Mogą to więc być nakrętki, np. po napo-
jach, kawie, mleku, czy jogurtach. W pojemniku 
zostawić możemy również zakrętki po chemii 

gospodarczej, po płynach do zmywania, szam-
ponach i płynach do płukania. Ważne, by nie 
dorzucać do nakrętek innych przedmiotów.

Naszą inicjatywę wsparł Jacek Przebieracz, 
a ofiarodawcą serca jest Przedsiębiorstwo Go-
spodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kazi-
mierzu Biskupim.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców do włą-
czenia się w akcję zbierania nakrętek. W pierw-
szej kolejności pomagamy małej Oli Rybarczyk 
z Kleczewa. Trzylatka walczy ze złośliwym no-
wotworem – neuroblastomą. Za nią już skom-
plikowana operacja, chemioterapia, immu-
noterapia, a ostatnim etapem leczenia będzie 
szczepionka przeciw wznowie neuroblastomy 
w klinice w Nowym Jorku, która ma pobudzić 
organizm Oleńki do wytwarzania przeciwciał 
już do końca życia. To znaczy, że jeśli w orga-
nizmie pojawią się komórki nowotworowe, zo-
staną automatyczne zniszczone, co jeszcze bar-
dziej zmniejszy ryzyko nawrotu raka! Niestety 
według wstępnych informacji taka szczepionka 
kosztuje ponad milion złotych.  
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Strażacy z Bielaw remontowali

Remiza na miarę XXI wieku
Odnowione ściany i korytarz, nowe oświe-

tlenie – te i inne prace wykonano w remizie 
OSP w Bielawach. Jednostka doczekała się 
remontu na swoje sześćdziesiąte urodziny.  

Budynek remizy OSP Bielawy wybudowany 
został w latach siedemdziesiątych ubiegłego 
wieku. – W tym roku nasza jednostka obcho-
dzi 60-lecie istnienia. Staraliśmy się o fun-
dusze na remont od kilku lat. Samo malo-
wanie i odświeżenia ścian nie na dużo już 
się zdawało. W tym roku dzięki uprzejmości 
pana wójta i Rady Gminy Kazimierz Biskupi 
w budżecie zostały zabez-
pieczone środki na ten cel 
w wysokości 20 tysięcy 
złotych – mówi Paweł Mo-
liński, radny i członek OSP 
Bielawy. Strażacy otrzyma-
li także 20 tysięcy złotych 
z Ministerstwa Spraw We-
wnętrznych i Administracji.

W ramach remontu 
wzmocniono ściany, wysz-
pachlowano je i pomalo-
wano, wymieniono insta-
lację elektryczną, założono 
nowe oświetlenie energo-
oszczędne LED, przerobio-
no instalację grzewczą oraz 
zamontowano sufit pod-
wieszany  kasetonowy.

Dzięki przekazaniu do-
datkowych środków finan-
sowych (5 tysięcy złotych  
z budżetu gminy oraz 2 
tysiące złotych z funduszu 
sołeckiego sołectwa Sokół-
ki) rozszerzono remont na 
korytarz, gdzie dodatkowo 
położono  płytki podłogo-
we. – Dziś śmiało moż-
na powiedzieć, że mamy 
salę na miarę XXI wieku. 
Chcieliśmy serdecznie 
podziękować wszystkim, 
którzy przyczynili się do 
realizacji remontu: panu 

wójtowi i radnym gminy Kazimierz Biskupi, 
sołectwu Sokółki na czele z sołtysem, pra-
cownikom Komend Miejskiej, Wojewódzkiej 
i Głównej PSP i oczywiście druhnom i dru-
hom naszej jednostki za ogrom pracy wło-
żonej podczas remontu. Łączny czas pracy 
wykonany przez strażaków to około 480 ro-
boczogodzin – podkreśla Paweł Moliński.

W przyszłym roku strażacy z Bielaw planują 
remont elewacji zewnętrznej wraz z docieple-
niem budynku i jesteśmy pewni, że nam się 
uda.
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Prace przy ul. Golińskiej

Wyremontowano 
chodnik przy blokach

Zakończono pierwszy etap prac na ulicy 
Golińskiej w Kazimierzu Biskupim. Wyko-
nawcą robót było Przedsiębiorstwo Gospo-
darki Komunalnej i Mieszkaniowej spółka z 
o.o. w Kazimierzu Biskupim.

Pierwszy etap obejmował remont chodnika 
oraz opaski przy blokach nr 2, 3, 4, 5. Zakres ro-
bót polegał na wymianie uszkodzonej starej na-
wierzchni z betonowych płytek chodnikowych, 
na nawierzchnię z betonowej kostki brukowej.

Na połączeniu chodnika z nawierzchnią jezdni 
obniżony został krawężnik, który umożliwi poru-
szanie się osobom starszym oraz niepełnospraw-
nym. Przebudowano także schody wejściowe do 
bloków i wykonano przy nich podjazdy. 

Oświetlenie uliczne w Daninowie

Będzie już jaśniej
Zakończono budowę oświetlenia ulicznego na drodze gminnej w miejscowości Daninów. 

Wartość inwestycji wyniosła ponad 45 tysiące złotych.
Budowa obejmowała wykonanie linii oświetleniowej na długości 714 metrów wraz z budową 

przyłącza zasilającego o długości 4 metry. W ramach zadania wzdłuż drogi zabudowano dziewięć  
słupów stalowych ocynkowanych o wysokości 7 metrów z oprawami ledowymi na wysięgnikach 
jednoramiennych o wysokości 1 metra i długości wysięgnika 0,5 metra o mocy 61 W. 

Słupy osadzone zostały na fundamentach betonowym.  Wartość inwestycji wyniosła 45 275,41 
złotych.
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Lilianna Bryl o swojej pracy i wolnych chwilach
Gdybym nie była nauczycielem,  

miałabym swoją kawiarnię
Koronawirus sprawił, że bycie dyrektorem 

szkoły nabrało nieco innego znaczenia. O pracy 
w czasach pandemii, dziecięcych marzeniach 
i relaksie rozmawiamy z Lilianną Bryl, dyrektor 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobroso-
łowie.

Dlaczego została Pani dyrektorem szkoły? Jak 
zaczęła się przygoda z pracą w szkole?

 Moja przygoda z pracą  w szkole rozpoczęła 
się w 2000 roku, czyli 20 lat temu. Pierwszą pla-
cówką była już obecnie nieistniejąca Szkoła Pod-
stawowa w Jóźwinie. Bardzo dobrze wspominam 
pracę w tamtej szkole. Pracowało się tam spokoj-
nie, panowała dobra, rodzinna atmosfera. Dlacze-
go zostałam dyrektorem? Była to dla mnie szansa 
rozwoju na płaszczyźnie zawodowej,  bycie w za-
wodzie nauczyciela, praca w oświacie, a jednocze-
śnie coś całkiem innego. Zmierzenie się z innymi 
zadaniami, wyzwaniami. Idzie to w parze także 
z rozwojem osobistym. Zawsze jednak przyświeca 
mi  powiedzenie mojego kolegi, że „dyrektorem 
się bywa, a nauczycielem jest się przez całe życie.” 
Trzyma mnie  ono w ryzach i uczy pokory wobec 
tego, co otrzymałam. 

Czy mała Lilianka chciała być nauczycielką?
Nie. Mała Lilianka chciała zostać policjantką…

chciała biegać i gonić złodziei. 

Gdybym nie pracowała w szkole, to...
Hmmm… To mogłabym prowadzić kawiarnię, 

w której serwowałbym pyszną kawę , własne wy-
pieki, dobre sałatki. Stałyby tam wielkie, miękkie 
fotele, w których można by spocząć i zapomnieć 
o trudach dnia codziennego, sięgnąć po ciekawą 
książkę, posłuchać dobrej muzyki. Gdzie nie uży-
wałoby się telefonów komórkowych, nie byłoby 
telewizora, a najważniejszy byłby  kontakt z dru-
gim człowiekiem, lub chwila odpoczynku w sa-
motności…jak kto woli. 

Koniec ubiegłego roku szkolnego i początek 
obecnego niesie wiele wyzwań dla was, na-
uczycieli. Co jest najtrudniejsze?

Początki były naprawdę bardzo trudne i pra-
cochłonne. Uruchomienie platformy, na której pra-
cowałaby cała szkoła było dużym wyzwaniem. 
Przeprowadzanie lekcji on-line, dostosowanie pro-
gramu do wymagań, realizacja założeń podstawy 
programowej, nadzór pedagogiczny… Proszę mi 
wierzyć, to jest nie lada sztuką, by tak zorganizo-
wać nauczanie, by dzieci jak najwięcej skorzystały, 

jednocześnie nie obciążając zbyt mocno rodziców. 
Mając cały czas na uwadze stan psychiczny dzieci, 
przemęczenie pracą przed komputerem, informa-
cje, które do nich docierają ze świata zewnętrzne-
go. W obecnej sytuacji chyba najtrudniejszy jest 
brak poczucia bezpieczeństwa. Niepewność tego, 
co przyniesie jutro. 

Bycie dyrektorem to jest praca na pełen etat, 
czasem od rana do wieczora. Da się zamknąć 
drzwi i zapomnieć?

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pyta-
nie. Szkoła to żywy organizm. Dużo się dzieje, coraz 
więcej mamy spraw do zrobienia. Czasami się uda-
je zamknąć drzwi i zapomnieć, czasami nie. Bardzo 
lubię moją pracę i jak większość z nas staram się 
wykonywać swoje obowiązki najlepiej jak umiem. 
Od zawsze mam taką zasadę, że praca choćby naj-
lepsza to tylko praca, a najważniejsza jest rodzina. 
Po południu staram się być dla niej. Zawożę córkę 
na dodatkowe zajęcia, ogarniam dom, robię coś 
dla siebie. Oczywiście zdarzają się sytuacje proble-
mowe i wtedy nie patrzy się na nic innego, tylko 
poświęca się swój czas dla większego dobra. Nie-
stety koronawirus spowodował, że pracujemy tak-
że zdalnie, z domu, więc czas naszej pracy zupełnie 
się zmienił, wydłużył. 

W jaki sposób spędza Pani czas wolny? Co przy-
nosi relaks?

Wolny czas spędzamy aktywnie. Nie bacząc na 
pogodę chodzimy na spacery, jeździmy rowera-
mi, biegamy. Wieczorami książka lub dobry film. 
Bardzo lubię zrelaksować się na basenie, kocham 
siłownię. Im bardziej jestem fizycznie zmęczo-
na, tym szczęśliwsza. Wiosną i latem relaksuję się 
w ogrodzie pielęgnując moje kwiaty i  trawy lub 
organizując spotkania dla rodziny i przyjaciół. 
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Najstarsza mieszkanka gminy Kazimierz Biskupi

104 urodziny pani Cecylii
6 listopada pani Cecylia Ratajczyk z Nie-

świastowa skończyła 104 lata. Najstarsza 
mieszkanka gminy Kazimierz Biskupi ma 
dwie córki i trzech wnuków. Przez całe życie 
ciężko pracowała, a jak sama mówi – zdro-
wie podarował jej Pan Bóg.

Pani Cecylia Ratajczyk urodziła się 6 listopa-
da 1916 roku w Kazimierzu Biskupim.  Od uro-
dzenia mieszka w Nieświastowie. Najważniej-
szy dla niej zawsze był dom i dzieci. Ma dwie 
córki – Barbarę i Teresę. Mężatką była tylko 
cztery lata, a po śmierci męża ciężar utrzyma-
nia domu spadł na jej barki. Pracowała w PGR 
w Nieświastowie, nie bała się żadnego wysiłku 
fizycznego. Córki wspominają, jak mama nosiła 
na plecach ciężkie worki z ziarnami.

Mieszkanka Nieświastowa skończyła tylko 
trzy klasy szkoły podstawowej, ale umie czytać 
i pisać. Córki doskonale pamiętają listy, które 
do nich pisała. Teraz już problemy ze wzrokiem 

sprawiły, że pani Cecylia przestała czytać. W 
młodości jednak bardzo to lubiła, a pontyfikat 
Jana Pawła II zna doskonale. Do tych książek 
sięgała najczęściej.  

Jaki jest sposób na długowieczność? Pani 
Cecylia odpowiada, że codziennie odmawia ró-
żaniec i modli się, bo to Pan Bóg daje jej jeszcze 
siły. – Z radością świętujemy z panią Cecylią 
jej urodziny. Nie jest nam dane, ze względu 
na pandemię, złożyć jej osobiście życzeń, ale 
w tym wyjątkowym dniu nasze ciepłe myśli 
wędrują w kierunku najstarszej mieszkanki 
naszej gminy – mówi wójt Grzegorz Maciejew-
ski. – Pani Cecylia swoją postawą daje młode-
mu pokoleniu przykład mądrego i dobrego 
życia. Jej życie jest niewątpliwie skarbnicą 
wielu przeżyć, zarówno tych dobrych, jak i 
złych. Pozostaje mi tylko życzyć jej nieusta-
jącej pogody ducha, zdrowia oraz 200 lat.
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„Golden Roses” działa przy GOK

Młodzi, których połączyła muzyka
Powstali dwa lata temu, bo wszyscy ko-

chają muzykę. Grają na różnych instrumen-
tach, chodzą do różnych szkół średnich, 
mają inne zainteresowania, ale łączy ich 
zespół – „Golden Roses”. Młodzi muzycy 
działają w Gminnym Ośrodku Kultury w Ka-
zimierzu Biskupim pod okiem instruktora 
Pawła Grzybowskiego.

Powstali dwa lata temu. – Znaliśmy się już 
wcześniej. Każdy z nas chodził na zajęcia mu-
zyczne do pana Pawła Grzybowskiego. I to 
pan Paweł nas połączył – opowiada Paulina 
Banaszak, wokalistka. Najpierw trzon zespołu 
tworzyli Paulina Banaszak, Sebastian Koralew-
ski, Marcin Kwaśniewski i Łukasz Korbaczyński. 
Później dołączyli bracia – Marceli i Cezary Stru-
glińscy, a na końcu do grupy dołączył Wojciech 
Michurski.

Nazwa zespołu – „Golden Roses” wzięła 
się od motywu róż. – To było spontanicznie. 
Przed samym występem musieliśmy wy-
myślić nazwę. Jeden z nas jest na kierunku 
teleinformatycznym i pokazał nam motyw 

róż. Spodobało nam się i tak zostało – mówi 
Paulina.

Młodzi muzycy spotykają się na próbach 
i występach. Mają za sobą wiele występów na 
imprezach na terenie naszej gminy. Grali mię-
dzy innymi w trakcie Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy, pożegnania lata, czy „Cecylii”. 

Repertuar zespołu tworzą przede wszystkim 
covery znanych polskich zespołów. Nie braku-
je współczesnych wykonawców. – Śpiewamy 
piosenki Dżemu, Mroza, czy Ani Dąbrow-
skiej. Przychodzi ktoś na próbę z pomysłem, 
odsłuchujemy piosenkę i sprawdzamy, czy 
jesteśmy w stanie to zagrać, czy ja dam radę 
to zaśpiewać – wyjaśnia Paulina. 

Jakie ma plany zespół „Golden Roses”? – By 
dalej się rozwijać, by ćwiczyć swój warsztat 
i oczywiście, by grać razem jak najdłużej – 
mówią zgodnie.  Warto wspomnieć, że zespół 
to nie jedyne „zajęcie” młodych muzyków. Pau-
lina śpiewa jeszcze w Zespole Szkół Ekonomicz-
no – Usługowych w Żychlinie, a panowie grają 
w orkiestrach szkolnych. Muzyka obecna jest 
w ich życiu cały czas.
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– Chętnie się razem spotykamy na pró-
bach. Nie ma z tym najmniejszego proble-
mu. Jesteśmy zgrani – mówi Paulina.  – Istnie-
jemy dzięki naszemu instruktorowi. To pan 
Paweł Grzybowski nas połączył, wspiera i za-
wsze służy pomocą – podkreśla.

„Golden Roses” tworzą:
Marcin Kwaśniewski – keyboard
Łukasz Korbaczyński – gitara
Sebastian Koralewski – gitara
Marceli Strugliński – gitara basowa
Cezary Strugliński – perkusja
Wojciech Michurski - saksofon
Paulina Banasiak - wokal
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Konkurs plastyczno – literacki

Świątynia w oczach młodych
Prawie 70 prac plastycznych i literackich 

wpłynęło na konkurs „Świątynia” poświęco-
ny kościołowi parafialnemu pw. św. Marcina 
z Tours. Organizatorem konkursu była Szko-
ła Podstawowa w Kazimierzu Biskupim oraz 
Stowarzyszenie „Kazimierzanie”.

Partnerem konkursu był Gminny Ośrodek 
Kultury w Kazimierzu Biskupim, a honorowy 
patronat nad projektem objął Komitet Obcho-
dów 900-lecia Kościoła Parafialnego. – Celami 
konkursu były uczczenie jubileuszu 900-le-
cia konsekracji kościoła farnego w Kazimie-
rzu Biskupim oraz popularyzacja wiedzy 
o lokalnych zabytkach kultury sakralnej – 
mówiła Alicja Radoc-
ka, przedstawicielka 
komitetu obchodów 
i nauczyciel ze Szkoły 
Podstawowej w Kazi-
mierzu Biskupim.

Młodzież chętnie 
wzięła udział w licz-
nych kategoriach kon-
kursu. Ze względu na 
wyrównany poziom 
artystyczny odstąpio-
no od przyznawania 
miejsc, a równorzęd-
nymi wyróżnieniami 
nagrodzono jedena-
ście wierszy i jedno 

opowiadanie, jedenaście prac plastycznych, 
dwie makiety, jedną fotografię i dwie prezenta-
cje multimedialne.

W wyróżnionych pracach doceniono przede 
wszystkim wykonanie zgodne z wybraną for-
mą, wyraz artystyczny dzieła, ukazanie piękna 
świątyni i zaangażowanie autora w realizowane 
dzieło.

– Planowaliśmy uroczyste podsumo-
wanie konkursu, z wystawą prac. Niestety 
pandemia pokrzyżowała nam plany. Bar-
dzo się cieszę, że młodzież tak licznie wzię-
ła udział w konkursie. Dziękuję bardzo za 
chęci i zaangażowanie. Za czas spędzony 
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LISTA WYRÓŻNIONYCH

PREZENTACJE MULTIMEDIALNE
Amelia Długosz
Maria Ławniczak

WIERSZE
„Fara” Nadia Nowacka
„Refleksja” Nina Joachimczak
„Prastara świątynia” – Judyta Rakowska
„Matko kazimierskich kościołów…” – Margareta 
Kowalczyk

przy rysunkach, wierszach, opowiadaniach, 
czy na robieniu zdjęć. Nie tylko popularyzu-
jecie wiedzę o lokalnych zabytkach kultury 
sakralnej, ale także pokazujecie, że wspól-
nota lokalna, że nasza gmina nie jest Wam 
obojętna – mówił wójt Grzegorz Maciejewski. 
Podsumowanie konkursu odbyło się „w sieci”,  
a nagrody już trafiły do wyróżnionych. Spon-
sorami nagród byli: Urząd Gminy w Kazimierzu 
Biskupim, Gminny Ośrodek Kultury w Kazimie-
rzu Biskupim, Lokalna Grupa Działania „Między 
Ludźmi i Jeziorami”, Stowarzyszenie „Kazimie-
rzanie”

„Moja Fara” – Filip Kurek
„Fara” – Gabriela Lenartowicz
„Kazimierska Fara – Antoni Kwieciński
„Nad prastarą świątynią” – Klaudia Niemczewska
„Prastara świątynia” – Szymon Purczyński
„Kościół Parafialny” – Krzysztof Radecki
„Moja parafia” – Kaja Chudeusz
„Opowieść dziadka Mirka” – Jakub Niemczewski

PRACE PLASTYCZNE
Maja Łysiak
Mirosław Olbrychowski
Nadia Jędrychowska
Kinga Maciejewska
Helena Hofman
Julia Wawrzyniak
Jakub Skowroński
Eliza Tomczak
Agata Wróbel
Klaudia Niemczewska
Klara Błaszczyk
Mateusz Graniczny
Agata Wróbel

ZDJĘCIE
Jakub Kamiński
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Przymusowa izolacja misjonarzy

Życie w klasztornej kwarantannie 
Chyba już w całym Kazimierzu Biskupim 

powszechnie wiadomo, że klasztor został 
zamknięty z powodu kwarantanny. Dla na-
szej wspólnoty zakonnej to wydarzenie oka-
zało się najbardziej brzemienne w skutkach 
w ostatnim czasie. Mocno się zmienił sposób 
naszego funkcjonowania. W tym krótkim 
tekście chciałbym odsłonić nieco kurtynę za 
którą toczyło się życie w przymusowym od-
izolowaniu. W momencie, gdy powstaje ten 
tekst, kwarantanna jeszcze trwa. 

Z mojej perspektywy najboleśniejsze okaza-
ło się to, że kościół musiał zostać zamknięty, co 
uniemożliwiło wspólną modlitwę z mieszkań-
cami. Nie można się spotykać, prowadzić zbió-
rek z ministrantami, czy wspólnotą STHajenka. 
Gdy okazało się, że kilku z nas ma dodatni wy-
nik testów, zostali natychmiast odizolowani, 
a nasi pracownicy odesłani do domu. 

Po początkowym strachu i pewnej dezorga-
nizacji przyszedł czas, że odnaleźliśmy się w no-
wej sytuacji. Co więcej, sprawdziło się powie-
dzenie „Nie ma tego złego, co by na dobre nie 
wyszło”. Każdego dnia strażacy OSP przywozili 
nam obiady i owoce na wzmocnienie, jednego 
razu mieli dla nas prezent: wypieki na niedzielę 
przygotowane przez panie z KGW. Także dzia-
łająca przy klasztorze wspólnota młodzieżowa 
STHajenka zrobiła nam niespodziankę w posta-
ci przekąsek na filmowy wieczór. Gdy potrze-

bowaliśmy zakupów, mogliśmy liczyć na miesz-
kańców Kazimierza, którzy dla nas je robili.  Na 
każdym kroku otrzymywaliśmy pomoc od Was, 
drodzy mieszkańcy Kazimierza Biskupiego. Je-
steśmy za to serdecznie wdzięczni i cieszymy 
się, że klasztor dla wielu jest duchowym cen-
trum.

Także wewnątrz wspólnoty odkryliśmy nie-
znane dotąd cechy i talenty. Niektórzy pod nie-
obecność pań kucharek przygotowywali posiłki 
i serwowali smaczne, samodzielnie przygoto-
wane potrawy, co spotkało się z pozytywnym 
odbiorem całej wspólnoty. Wzrosło też zaan-
gażowanie każdego z nas, gdyż przez pewien 
moment więcej współbraci było chorych i prze-
ziębionych niż tych, którzy mogli im przycho-
dzić z pomocą. Wówczas każdy dawał z siebie 
to, co mógł. Poznaliśmy lepiej swoje możliwości 
i dowiedzieliśmy się, jak funkcjonujemy w sy-
tuacjach kryzysowych. To doświadczenie, jak 
sądzę, pokazuje nam, członkom Zgromadze-
nia Misjonarzy Świętej Rodziny, jak cenna jest 
wspólnota, jakim jest ona bogactwem i darem. 

Podsumowując, przez trud kwarantanny 
zrodziły się owoce solidarności i wzajemnej po-
mocy, za co osobiście jestem wdzięczny Panu 
Bogu. Sytuacja po ludzku ciężka i niepożądana, 
oglądana oczami wiary, nabrała pozytywnego 
wydźwięku. 

kl. Mateusz Buława MSF
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Biblioteka działa w reżimie sanitarnym

Książki na telefon
Biblioteka Publiczna w Kazimierzu Biskupim działa zgodnie z wytycznymi Biblioteki Na-

rodowej. Książki można wypożyczać tylko na telefon, po wcześniejszym uzgodnieniu z bi-
bliotekarką. Czytelnicy chętnie korzystają z takiego rozwiązania.
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Już pachnie świętami

Składniki:
•	 1,5	kg	piersi	z	kurczaka
•	1	kg	marchwi
•	1	por	(biała	część)
•	Ser	w	plastrach

KĄCIK KULINARNY

Kolejna porcja przepisów dla naszych czytelników. Tym razem zapachniało już Świętami 
Bożego Narodzenia. Przepisy od pań z Koła Gospodyń Wiejskich w Nieświastowie.

Przygotowanie:
•	Pierś	pokroić	na	dowolną	ilość	plastrów.	Kotlety	lekko	rozbić,	po-
solić, popieprzyć i ułożyć w naczyniu żaroodpornym tworząc dwie, 
trzy warstwy mięsa. Włożyć do piekarnika i piec w temperaturze 
180 stopni przez 25-30 minut (w zależności od grubości spodu)
•	W	 międzyczasie	 pokroić	 białą	 część	 pora	 w	 drobne	 plasterki,	 
zetrzeć marchew na grubych oczkach. Udusić całość na patelni  
z 2-3 łyżkami oleju i połową szklanki wody, przyprawić jarzynką
•	Po	wyjęciu	mięsa	wyłożyć	warzywa	tworząc	kolejną	warstwę.	Na-
stępnie położyć na górę plastry sera i warstwę majonezu. Całość 
posypać ostrą papryką i piec w tej samej temperaturze przez kolejne 25 minut. 

ZAPIEKANKA MARCHEWKOWA

Składniki:
•	1	karp	średniej	wielko-

ści
•	2	większe	cebule
•	1	mały	słoik	koncentra-

tu pomidorowego

Przygotowanie:
•	Karpia	oczyścić	i	umyć.	Natrzeć	solą,	pieprzem	
i odstawić
•	Umyte	pieczarki	pokroić	w	plastry	i	podsmażyć	
razem z pokrojoną w plastry jedną cebulą. Do-
prawić do smaku.
•	Ostudzonymi	pieczarkami	nadziać	karpia	i	włożyć	do	naczynia	żaroodpornego.	
•	Cebulę	pokroić	w	kostkę	 i	podsmażyć.	Po	 zeszkleniu	 cebuli	dodać	koncentrat	pomidorowy.	Po	
chwili smażenia dodać dwie szklanki wody. Liść laurowy, suszone grzyby i doprawić do smaku. Po 
zagotowaniu zalać rybę sosem. Piec godzinę w temperaturze 180 stopni Celsjusza

KARP NADZIEWANY GRZYBAMI W SOSIE POMIDOROWYM

•	Garść	suszonych	
grzybów

•	0,5	kg	pieczarek
•	Liść	laurowy,	sól	 

i pieprz do smaku

Karp i zapiekanka z KGW Nieświastów

•	Majonez	(mały	słoik)
•	Pieprz,	sól,	jarzynka,	

papryka ostra
•	Olej
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Krótka historia 
wysiedlonego 

kazimierzanina
Pan Józef Malinowski (ur. 1929 r.) jest jed-

nym z ostatnich żyjących rodowitych kazi-
mierzan pamiętających II wojnę światową. 
Z chęcią udzielił mi wywiadu, na temat swo-
ich przeżyć z okresu największej wojny w hi-
storii ludzkości.

Jak Pan zapamiętał pierwszy dzień agresji 
Niemiec i Słowacji na Polskę?

Pamiętam to tak, że po powrocie z grzy-
bobrania z siostrą, na terenie, na którym znaj-
duje się obecnie ośrodek zdrowia w Kazimie-
rzu Biskupim, zostaliśmy poinformowani przez 
jednego z mieszkańców o wybuchu konfliktu 
zbrojnego. Był to dla nas olbrzymi szok. 

Zapamiętałem również to, że pierwsze dni 
września były okresem prowadzonej mobili-
zacji oraz obowiązkowych kontyngentów koni 
i wozów na rzecz wojska polskiego, dla których 
powstał punkt zbioru na terenie tartaku umiej-
scowionego  w lesie. Pamiętam, że pojechałem 
tam wraz z ojcem na dwóch koniach i dwo-
ma wozami. Po przybyciu na miejsce ludzie 
zajmujący się poborem chcieli zabrać nam to 
wszystko, co wzięliśmy ze sobą, jednak mój tata 
ubłagał, by nam zostawiono jednego konia, ar-
gumentując to tym, że jego żonie oraz sześcior-
gu dzieciom może być niezbędny do dalszej 
pracy na roli, a co za tym idzie – do przeżycia. 

Gdy wróciliśmy już do domu, ojciec zjadł 
obiad, a następnie pożegnał się ze swoją rodzi-
ną. Musiał nas opuścić, ponieważ został powo-
łany do armii. Odprowadziłem go więc do fur-
manek, zabierających poborowych do Konina. 
To była niezwykle smutna chwila. Szczególnie 
przytłaczała mnie myśl o tym, że prawdopo-
dobnie swojego taty już mogę więcej nie uj-
rzeć…

Jakie były dalsze losy Pana rodziny?
21 lutego 1941 r. w nocy przyszedł do mojego 

domu Niemiec i rozkazał wszystkim domowni-
kom wstać z łóżek. Moja matka była wtedy cho-
ra. Hitlerowiec pozwolił więc jej zostać w łóżku. 
Pozostałym osobom kazał się ubrać. Zapako-
waliśmy najważniejsze rzeczy i następnie wy-
znaczony przez hitlerowców Feliks Wapniarski, 
jeden z mieszkańców Kazimierza, odwiózł nas 

naszym koniem 
spod młyna w Ka-
zimierzu na sta-
cję do Spławia, 
gdzie już czekało 
na nas sześć cia-
snych wagonów. 
Mama, mimo że 
podupadła wte-
dy na zdrowiu, 
nie chciała nas 
zostawiać i rów-
nież udała się 
z nami.

Pociąg zawiózł 
nas na stację Pa-
bianice w Łodzi. 
Musieliśmy po wyładunku udać się wraz z eskor-
tą do wyznaczonej dla nas hali, chyba po fa-
bryce, i iść aż do niej dwa kilometry po błocie. 
W niej spędziliśmy dwa dni. Niemcy w ciągu 48 
godzin ograbili wszystkich przybyłych ze złota 
i wszystkich kosztowności. Kto nie chciał dać 
tego, co w oczach hitlerowców wydawało się 
cenne, ten był bity, a nawet zabijany. Taki tra-
giczny los spotkał kawalera – Zygmunta Pomor-
skiego z ulicy Kleczewskiej z Kazimierza – który 
został brutalnie pobity przez Niemców, w wy-
niku czego na drugi dzień zmarł. Kaci sądzili, że 
ukrył gdzieś swój dobytek i rzeczywiście: miał 
zaszyte pieniądze w butach z cholewami.

Po paru dniach pobytu w tym okropnym 
miejscu wywieziono moją rodzinę w okolice 
Nowego Sącza, a dokładnie do Limanowej, a po 
pewnym czasie, dzięki staraniom mojego wuj-
ka – leśnika, zamieszkaliśmy u niego w leśni-
czówce w Szlachtowej, niedaleko Szczawnicy. 
Mieszkaliśmy tam aż do czerwca 1941 roku. 

Naszym kolejnym nowym domem była 
Szczawnica, w której przebywaliśmy prawie do 
końca wojny. Początkowo przez miesiąc miesz-
kaliśmy w pewnej willi, a później dzięki moje-
mu wujkowi, zamieszkaliśmy w wynajętym od 
górali gospodarstwie. W 1943 r., po wielu tu-
łaczkach, przybył do Szczawnicy również mój 
ojciec. 

Tam też miałem nawet okazję kontynuować 
swoją edukację, ale tylko przez pięć miesięcy. 
Rok szkolny bowiem zakłócały epidemie cho-
rób czy brak opału na ogrzewanie szkoły.

25 marca 1945 roku, po prawie tygodniowej 
podróży pociągiem i koczowaniu na dworcu 
w Krakowie i w Zawierciu, powróciliśmy w koń-
cu do Kazimierza.

Łukasz Rewers



16

1 grudnia obchodzimy światowy dzień 

AIDS – wiem 
już więcej

AIDS ( ang. acquired immunodeficiency 
syndrome) to zespół nabytego niedoboru 
odporności, wywołany zakażeniem ludzkim 
wirusem HIV. 1 grudnia obchodzimy Świato-
wy Dzień Walki z AIDS.

Zakażenie HIV oznacza, że w organizmie 
człowieka znajduje się wirus nabytego upo-
śledzenia odporności. Wirus namnażając się, 
niszczy układ odpornościowy zakażonej osoby, 
który po pewnym czasie przestaje chronić or-
ganizm przed chorobami. Nieleczone zakaże-
nie HIV prowadzi do rozwoju AIDS, czyli zespo-
łu nabytego upośledzenia odporności. W tym 
schorzeniu dla człowieka stają się niebezpiecz-
ne drobnoustroje, które dla zdrowego organi-
zmu są nieszkodliwe. Choroba rozwija się naj-
częściej przez wiele lat, a osoby zakażone nie są 
świadome, że są nosicielami patogenu. Jak do-
tąd nie ma skutecznego leku na to schorzenie, 
można jedynie spowalniać postępy choroby, 
przedłużając w ten sposób życie choremu.

Przez lata badań wyróżniono trzy główne 
sposoby zakażeń wirusem HIV. Wbrew pozo-
rom HIV nie jest przenoszony drogą kropelko-
wą (poprzez kichanie, kaszel), nie zarazimy się 
przez dotyk, używanie tych samych sztućców, 
czy mieszkanie pod jednym dachem z osobą 
zakażoną. Pierwszą drogą zakażenia jest krew, 
może do niego dojść, np. podczas transfuzji 
krwi, transplantacji narządów, czy używania 
igieł zabrudzonych krwią osób zakażonych. 
Zdarza się również, że matka nosicielka dopro-
wadza do zakażenia dziecka, np. w trakcie ciąży 
przez łożysko, podczas porodu lub karmienia 
piersią. Jednak najczęstszą przyczyną zakażeń 
na całym świecie są kontakty seksualne z osobą 
zakażoną. Ryzyko zakażenia zależy od stadium 
infekcji nosiciela oraz od wiremii, czyli ilości 
wirusa w organizmie nosiciela. Im wiremia jest 
większa, tym wyższe jest ryzyko transmisji wi-
rusa na partnera bądź partnerkę seksualną.

Symptomy zakażenia wirusem HIV są dys-
kretne, ale można je zauważyć. Chory jest 
nieustannie zmęczony, osłabiony, ma powięk-
szone węzły chłonne, mogą wystąpić u niego 
również nocne poty. U 60% zakażonych po 

4-6 tygodniach pojawiają się wczesne objawy, 
które mają charakter grypopodobny: gorączka, 
dreszcze, bóle mięśni i głowy, niekiedy zdarza 
się też wysypka lub afty w jamie ustnej. Objawy 
te są często bagatelizowane, ponieważ mogą 
wystąpić także u zdrowych ludzi, poza tym po 
2 tygodniach znikają, a choroba przechodzi 
w stan utajenia.

Każdy, kto podejrzewa, że może być nosicie-
lem wirusa powinien wykonać test na HIV. Ba-
danie to można wykonać w każdym specjalnym 
centrum diagnostycznym i jest całkowicie bez-
płatne. Dodatkowo jest też anonimowe, żeby 
zapewnić badanemu pełen komfort. Zbadać 
można się także w klinikach chorób zakaźnych 
oraz niektórych laboratoriach, jednak wtedy 
należy zapłacić za przeprowadzenie testu.

Zgodnie z zasadą lepiej zapobiegać niż 
leczyć, należy przestrzegać kilku, właściwie 
prostych zasad ochrony przed możliwością 
zakażenia. Najważniejsza z nich to unikanie 
przygodnych kontaktów seksualnych. Należy 
pamiętać, aby zawsze stosować prezerwaty-
wy, ponieważ mogą one nas uchronić przed 
przenikaniem patogenów. Poza tym należy 
zabezpieczyć wszelkie rany i skaleczenia przez 
ingerencją środowiska zewnętrznego, używać 
sterylnych strzykawek i igieł, a zabiegi kosme-
tyczne, czy tatuaże wykonywać w sprawdzo-
nych miejscach. Profilaktyka HIV jest ważna, 
ale nie powinna ona izolować nas od społe-
czeństwa. Warto pamiętać o tym, aby nie urazić 
uczuć innych ludzi.

1 grudnia każdego roku obchodzony jest 
Światowy Dzień Walki z AIDS. Dzień ten ma 
przypominać o wciąż niezwalczonej epidemii 
i szerzyć wiedzę na jej temat. Organizowane 
są wówczas happeningi, konferencje czy akcje 
edukacyjne. Zapalane są również znicze i świe-
ce symbolizujące pamięć o ofiarach. Uczestnicy 
na znak solidarności z chorymi przyczepiają do 
ubrań czerwoną wstążkę.

Anna Węgrzeniejewska
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Spotkanie w GOK

Młodzi 
mają głos

Są młodzi i mają mnóstwo pomysłów.  
Za nami pierwsze spotkanie młodych ludzi, 
którzy będą głosem doradczym przy działa-
niach związanych ze sportem i kulturą.

W Gminnym Ośrodku Kultury spotkali się 
młodzi ludzie z terenu naszej gminy. Przedstawi-
ciele różnych środowisk rozmawiali o tym, jakich 
imprez brakuje dla młodych ludzi i co chcieliby, 
by działo się na terenie naszej gminy.

Podczas spotkania padło wiele pomysłów. 
Mamy nadzieję, że pomimo pandemii, już wkrót-
ce zobaczycie efekty pracy młodzieży. A jeśli czy-
tają nas młodzi, zachęcamy do kontaktu z Gmin-
nym Ośrodkiem Kultury. Czekamy na Was!

Kolejny sprzęt dla PGKiM

Rębak do rozdrabniania gałęzi
Rębak służący między innymi do rozdrab-

niania gałęzi – to kolejny sprzęt zakupiony 
przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komu-
nalnej i Mieszkaniowej w Koninie. 

Rębak Skorpion 160 SD to najlepszy wybór 
dla firm komunalnych i drogowych. Posiada 
duże możliwości przerobowe przy niewielkich 
gabarytach, pozwalających na wygodne uży-
wanie maszyny w terenie miejskim i na pobo-
czach dróg przy sezonowych wycinkach. 

Zakupiony sprzęt może pracować kilka go-
dzin, pozwala na to zainstalowany w nim zbior-
nik paliwa o pojemności 40 litrów. Rębak roz-
drabnia gałęzie wraz z konarami i odrostami  
(z liśćmi i igliwiem), a także okrągłe drewna do 
średnicy 16 cm.

Koszt rębaka to ponad 42 tysiące złotych.
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Wystawa przed GOK-iem

W rocznicę bitwy o Anglię 
Fragment wystawy z okazji 80 rocznicy 

Bitwy o Anglię można było oglądać przed 
Gminnym Ośrodkiem Kultury w Kazimierzu 
Biskupim. Okrągła rocznica jest doskonałą 
okazją przekazania wiedzy oraz upamięt-
nienia lotników, którym los powierzył honor 
Polaków i możliwość ich udziału w bitwie, 
z którą przeszli do historii. 

Wystawa dotyczy nie tylko historii Dywizjo-
nu 303 tak pięknie opisanego w książce Arkade-
go Fiedlera, lecz również polskich dywizjonów 
myśliwskich 300, 301,302 oraz tych pilotów 
Polaków, rozproszonych w pozostałych 21 dy-
wizjonach 10,11 i 12 grupy myśliwców angiel-
skich, o których stosunkowo wie się najmniej 
i najmniej się pisze. Wiadomości o ich losach 
rozproszone są po wielu książkach, szczególnie 
wspomnieniowych. Ich autorom towarzyszyła 
myśl, aby ich książki były źródłem wiedzy o po-
ległych przyjaciołach i kolegach.

– Celem projektu jest przekazanie tej 
wiedzy, a następnie utrwalenie jej dla przy-
szłych pokoleń podczas prezentacji rucho-
mej wystawy edukacyjnej. Jest działaniem 
przekazującym wiedzę o pięknych posta-
ciach lotników, których patriotyczne posta-
wy mogą być wzorem dla współczesnych  
Stworzona wystawa będzie każdorazowo 
wzbogacała święta, wydarzenia patriotycz-
ne oraz akademie szkolne – mówi Dariusz 
Wilczewski, pomysłodawca projektu.

Ze względu na pandemię wystawa nie może 
być pokazana uczniom, ale lekcje „żywej histo-
rii” na pewno odbędą się po zniesieniu obo-
strzeń. Projekt jest częściowo finansowany ze 
środków Starostwa Powiatowego w Koninie.
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Drużyna żaków „Polonusa” Kazimierz Biskupi

Trenują też dziewczyny
Jest to najmłodsza grupa w naszym klubie, 

trenują w niej dzieci z rocznika 2012,2013 
oraz młodsi. Składa się ona z dwudziestu za-
wodników, w tym dwóch regularnie trenują-
cych dziewczynek. Pierwsze treningi odbyły 
się w marcu 2019 roku.

Na początku głównym celem najmłodszej 
klubowej drużyny było zebranie jak najwięk-
szej liczby dzieci oraz zachęcenie ich poprzez 
gry i zabawy piłkarskie do uprawiania sportu. 
Na treningach młode piłkarki i młodzi piłkarze 
pracują nad prowadzeniem piłki, poprawną 
techniką podań oraz strzału. – Nie pomijamy 
również takich elementów jak umiejętność 
pracy w grupie czy gra fair play. Chłopcy 

oraz dziewczęta z wielką radością uczestni-
czą w treningach, na których tworzą bardzo 
zgraną paczkę – tłumaczy trener Damian Ma-
ciejewski.

Drużyna uczestniczy w rozgrywkach Żaka F1 
oraz F2. Są to turnieje, na których jest zazwy-
czaj około 6 drużyn, a wyniki nie są zapisywane. 
– Głównym ich celem jest zdobywanie do-
świadczenia piłkarskiego na tle innych dru-
żyn oraz oczywiście dobra zabawa – mówi 
trener drużyny Damian  Maciejewski. Wcześniej 
z drużyną pracowali również inni zawodnicy 
drużyny seniorów: Filip Dobry oraz Mateusz 
Kopeć.

Od góry stoją:  Damian Maciejewski, Filip Narożny, Alan Kopeć, Ada Nypel, 
Marcel Lewandowski, Jan Kapuściński, Tymoteusz Makowski, Mateusz Kopeć 
Dół: Michał Lenartowicz, Jan Pomorski, Grzegorz Cwiklinski, Antek Purczyński
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