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„Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej” 

Panu GrzeGorzowi MaciejewskieMu 
wójtowi gminy Kazimierz Biskupi 

wyrazy głębokiego żalu i szczere kondolencje 
z powodu śmierci

Ojca
składają 

pracownicy Urzędu Gminy,
jednostek organizacyjnych,

radni i sołtysi gminy Kazimierz Biskupi
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Oddano drogę w Woli Łaszczowej
Z udziałem zaproszonych gości

Uroczyście oddano do użytku drogę 
w miejscowości Wola Łaszczowa. W spotka-
niu wzięli udział m.in. posłowie Ryszard Bar-
tosik i Leszek Galemba oraz wojewoda wiel-
kopolski Łukasz Mikołajczyk. Nie zabrakło 
także władz gminy, radnych, sołtysów i wy-
konawców prac budowlanych. Poświęcenia 
otwartego odcinka dokonał natomiast pro-
boszcz parafii w Posadzie ks. Jan Kozłowicz.

 Oddany do użytku odcinek drogi ma 555 
metrów. Wykonano tam nową nawierzchnię 
jezdni, chodniki oraz zjazdy do posesji. Powstała 
także kanalizacja deszczowa oraz nowe oświe-
tlenie energooszczędne. W celu zachowania 
bezpieczeństwa, jak i ograniczenia nadmiernej 
prędkości pojazdów, wykonane zostały wynie-
sione przejścia dla pieszych, które oznakowane 
zostały znakami aktywnymi. – Na obiekty dro-
gowe czeka się pięć lat, dziesięć lat, piętna-
ście lat, ale w przypadku tej drogi mieszkań-
cy czekali 40 lat. My samorządowcy wiemy 
dobrze, że realizacja tych inwestycji byłaby 
niemożliwa bez Funduszu Dróg Samorządo-
wych. Bardzo za to dziękuję, w imieniu sa-
morządu, jak i mieszkańców - mówił podczas 
uroczystości wójt Grzegorz Maciejewski.

– Po takich drogach aż chce się jeździć.  
To cieszy, że dziś możemy taką drogę w ko-
lejnym miejscu w Wielkopolsce otworzyć. 
Rząd wydaje duże środki na zrównoważo-
ny rozwój. Ta inwestycja pięknie wpisuje się 

w założenia premiera Mateusza Morawiec-
kiego – zapewniał wojewoda wielkopolski Łu-
kasz Mikołajczyk.

O dobrej współpracy rządu z samorządem 
mówili również parlamentarzyści. 
– Krok po kroku, parlamentarzyści i rząd pre-
miera Morawieckiego, będziemy zmieniać 
Polskę. I ta Polska będzie wyglądała tak, jak 
tu, w tej miejscowości, to tu jest Polska – mó-
wił poseł Leszek Galemba. – Dzięki temu po-
prawia się komfort życia miejscowości. Sa-
morządowi na czele z panem wójtem życzę 
dalszych sukcesów i pozyskiwania kolejnych 
środków – dodał poseł Ryszard Bartosik. 

Koszt przebudowy drogi gminnej w miej-
scowości Wola Łaszczowa wyniósł 1 654 279,30 
zł, z czego dofinansowanie stanowi 827 139,00 
zł. Otrzymane środki pochodzą z Funduszu 
Dróg Samorządowych. Na tę inwestycję Gmina 
podpisała umowę z wojewodą wielkopolskim 
w październiku 2019 roku.
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Rozpoczęcie przebudowy drogi
Prace w Daninowie

Wkrótce rozpoczną się prace związane z 
przebudową drogi gminnej w miejscowości 
Daninów, w kierunku Kozarzewa. Istniejąca 
droga obecnie ma szerokość trzech metrów i 
nawierzchnię gruntową. Przebudowana zo-
stanie na  długości 967 metrów.

W ramach tej inwestycji wykonana zostanie 
jezdnia o szerokości 4 metrów o nawierzchni z 
betonu asfaltowego na podbudowie z kruszy-
wa łamanego. Wykonany zakres prac poprawi 
komfort dojazdu mieszkańcom do ich nieru-
chomości rolnych, a tym samym umożliwi tak-
że bezpośrednie połącznie miejscowości Da-
ninów z miejscowością Kozarzew, gdzie dzieci 
uczęszczają do szkoły.

Pozostały odcinek o długości 300 metrów 
znajdujący się w miejscowości Kozarzew wyko-
nany zostanie w przyszłym roku. Gmina starać 
się będzie o dofinasowania do jego przebudo-
wy.

Koszt realizacji inwestycji wynosi 288 623,78 
zł, z czego z Urzędu Marszałkowskiego Woje-
wództwa Wielkopolskiego z Funduszu Ochrony 
Gruntów Rolnych gmina pozyskała dofinaso-
wanie w kwocie 125 000 zł. Wykonawcą robót 
jest firma Trans-Spili Sp. z o.o. Licheń Stary.

Promesa z rąk premiera
W ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Z rąk Premiera RP Mateusza Morawiec-
kiego wójt gminy Grzegorz Maciejewski 
odebrał promesę dofinasowania z Rządowe-
go Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 
849 101 zł.

Powyższe środki z Rzą-
dowego Funduszu Inwe-
stycji Lokalnych przezna-
czone zostaną na wsparcie 
projektów inwestycyjnych 
na terenie naszej gminy. 
Zgodnie z rządową uchwa-
łą wsparcie może być prze-
znaczone wyłącznie na wy-
datki majątkowe, nie może 
zostać przeznaczone na 
refundację poniesionych 
już wydatków, może  nato-
miast stanowić np. wkład 
własny samorządu w reali-
zację inwestycji. Jeszcze we 
wrześniu gmina, w ramach 

drugiej puli Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych, złożyła dwa wnioski na planowane 
zadania inwestycyjne. 
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8 września, w Dniu Narodze-
nia Najświętszej Maryi Panny, 
odpust mają kameduli z ere-
mu w Bieniszewie. Uroczystej 
sumie odpustowej przewod-
niczył ksiądz prałat dr Roman 
Walczak, sekretarz Nuncjatury 
Apostolskiej w RPA. Wzięli w 
niej udział wierni z całej Polski. 

Podczas sumy odprawianej na 
polanie przed klasztorem ksiądz 
prałat nawiązał do swoich wi-
zyt w bieniszewskim klasztorze. 
– Przybywam tu dziś i stoję 
przed Wami jako pielgrzym. 
Od najmłodszych lat bywałem 
tu z dziadkiem i rodzicami – mówił. – Jeste-
śmy tu by zaczerpnąć bożego ducha, któ-
ry wypełnia to miejsce. Jest tu coś, co nas 
wszystkich przyciąga. Stąd płynie żywa mo-

Stąd płynie żywa modlitwa
Odpust w Bieniszewie

dlitwa do Boga. To bieniszewskie wzgórze 
wyznacza nam kierunek. 

W trakcie mszy świętej poświęcono także 
ziarna. 

Droga powiatowa w miejscowo-
ści Dobrosołowo otrzymała dofina-
sowanie z listy rezerwowej Progra-
mu Rządowego - Funduszu Dróg 
Samorządowych. Droga przebu-
dowana zostanie na odcinku 2,845 
km.

 W ramach tego zadania wykonana 
zostanie nowa nawierzchnia jezdni  
o szerokości 5,5 m, kanalizacja desz-
czowa oraz obustronne chodniki  
i zjazdy do posesji z betonowej kostki 
brukowej. Dodatkowo gmina sporzą-
dziła dokumentację techniczną na bu-
dowę energooszczędnego oświetlenia 
ulicznego na długości 2880 m. Oświe-
tlenie wykonane zostanie równolegle  
z przebudową drogi.

Nadmienić należy, że od 2019 roku gmina 
sukcesywnie  prowadziła także wymianę wodo-
ciągu azbestowego na PCV, aby przygotować 
infrastrukturę podziemną pod przyszłe prace 

Jest dofinasowanie na inwestycję
Droga w Dobrosołowie zostanie przebudowana

związane z robotami drogowymi. Szacowa-
na wartość przebudowy drogi wynosi  5 408 
530,49 zł, z czego kwota dofinansowania z Fun-
duszu Dróg Samorządowych to 3 785 971,34 zł 
(70% kosztów kwalifikowanych). 
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Nigdy nie chciałem być strażakiem 
Adam Wiedera, dyrektor ZS-P w Kozarzewie

O uwagach w zeszycie, łowieniu ryb, od-
poczynku w ogrodzie i roli dyrektora w trud-
nym czasie pandemii. Zapraszamy na rozmo-
wę z Adamem Wiederą, dyrektorem Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Kozarzewie. 

Zaczniemy od dzieciństwa. Jaki dzieckiem 
Pan był? Grzecznym, czy małym psotnikiem?

Myślę, że do psotników raczej się nie zalicza-
łem. Aniołkiem też nie byłem, bo pamiętam, że 
miałem kilka uwag wpisanych w dzienniku lek-
cyjnym lub w zeszycie do korespondencji z ro-
dzicami. Pamiętam też rozdarte spodnie i ska-
leczone kolana, czyli preferowałem aktywne 
formy zabaw po zajęciach szkolnych. W czasie 
wakacji często pomagałem wujkowi w pracach 
rolnych (sianokosy i żniwa). Była to bardzo cięż-
ka praca, ale wspomnienia zostały bardzo miłe.

Wolał Pan czytać książki, czy grać w piłkę na 
boisku z kolegami?

Trochę grałem w piłkę nożną na osiedlowym 
placu zabaw. Bardzo mało kolegów miało swo-
je piłki, dlatego grało się tylko jak była piłka i kil-
ku kolegów do drużyny. Ja długo swojej piłki 
nie miałem. Dużo jeździłem rowerem. Lubiłem  
łowić ryby i zbierać grzyby. W młodszych kla-
sach książki czytałem tylko te, które były obo-
wiązkowymi lekturami. Później zaczęły mnie 
interesować książki przygodowe oraz opisy, jak 
wygląda świat i życie ludzi w innych krajach.

Jak to się stało, ze został Pan nauczycielem, 
a później dyrektorem? Chłopcy zazwyczaj 
chcą być strażakami, policjantami...

Nigdy nie chciałem być ani strażakiem ani 
policjantem (dawniej milicjantem). W mojej ro-
dzinie było i jest kilkunastu nauczycieli i dlatego 
dobrze znałem ten zawód. Kończąc szkołę śred-
nią techniczną zauważyłem, że praca z ludź-
mi jest dla mnie o wiele ciekawsza niż praca 
z przedmiotami. Będąc kierownikiem admini-
stracji w Zespole Szkół Medycznych w Koninie 
zacząłem studia pedagogiczne na UAM w Po-
znaniu i po dwóch latach zostałem nauczycie-
lem Szkoły Podstawowej w Dobrosołowie, a na-
stępnie po wizytacji szkoły i hospitacji moich 
zajęć otrzymałem propozycję objęcia stanowi-

ska dyrektora w Szkole Podstawowej w Koza-
rzewie. Myślę, że było w tym dużo z przypad-
ku, ale widocznie była taka potrzeba. Dla mnie 
było to duże wyzwanie i niewiadoma, ale i pra-
ca bliżej miejsca zamieszkania. W tych latach 
głównym środkiem komunikacji były autobusy 
PKS i tzw. dowozy pracownicze. Do Dobrosoło-
wa dojeżdżało się z przesiadką w Kleczewie lub 
tzw. „szpulkami”, czyli autobusem zakładowym. 
Było to dosyć uciążliwe i traciło się sporo czasu 
na dojazdy. 

Mała szkoła ma swoje plusy i minusy. Jak to 
jest być dyrektorem tak małej placówki? Co 
jest waszą zaletą i czy widzi Pan jakieś wady?

Nie była to wtedy taka mała szkoła. Do szkoły 
chodziło 198 uczniów, którzy uczyli się w 11 od-
działach na pełne dwie zmiany. Główną wadą 
był stary i ciasny budynek szkolny. Główną za-
letą małej szkoły jest brak anonimowości. Zna-
my dobrze rodziców i większość dziadków na-
szych uczniów, co ułatwia proces wychowania 
i ma pozytywny wpływ na wyniki dydaktyczne. 
Świetnie układa się współpraca z rodzicami 
i środowiskiem. Duża część rodziców to nasi 
absolwenci. Przez wiele lat poprawiane były 
warunki nauczania oraz prowadzona jest ciągła 
modernizacja placówki. Trudne były do przewi-
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dzenia reformy przeprowadzone w oświacie. 
Każda z nich wymagała wprowadzania różnych 
zmian organizacyjnych. Myślę, że mimo wielu 
trudności podołaliśmy tym wyzwaniom w cza-
sach przeprowadzania w kraju transformacji. 
Szkoła została rozbudowana i zmodernizo-
wana, a obecnie jest unowocześniana (szybki 
Internet, nowa pracownia komputerowa, mo-
nitory interaktywne, tablica multimedialna, ga-
zetka wirtualna, dziennik elektroniczny, nowe 
pomoce dydaktyczne itp.). Wadą małej szko-
ły jest np. duża trudność osiągania sukcesów 
sportowych w grach zespołowych. 

Nie możemy uniknąć tematu koronawiru-
sa i pandemii. W małej szkole łatwiej jest 
zapanować nad dziećmi? Łatwiej wdrożyć 
wszystkie procedury?

Myślę, że zdecydowanie łatwiej jest zacho-
wać zasady bezpieczeństwa i wdrażać obo-
wiązujące procedury. Wiem, że wielu rodziców 
naszych wychowanków pracuje w różnych 
miejscach Polski, a nawet świata, co stwarza 
pewne zagrożenie. Jest to jednak mniejsza 
ilość niż w dużej społeczności szkolnej. Dlatego  
myślę, że jest bezpieczniej. Łatwiej jest zacho-
wać odpowiedni dystans. Zdajemy sobie spra-
wę, że mimo to zagrożenie istnieje, bo jest to 
walka z niewidzialnym przeciwnikiem.

Udało się Panu odpocząć w wakacje? W jaki 
sposób Pan się „resetuje”?

Żadnego wyjazdu nie było z wielu powodów. 
Rodzina się nam powiększyła o nową wnucz-
kę, co daje nam dużo radości, ale też zmusza 
do ostrożności. Od-
poczynkiem była na 
pewno zmiana rytmu 
i tempa dnia. Było tro-
chę więcej czasu na 
oglądanie telewizji 
i przebywanie w ogro-
dzie. Trudno było cał-
kowicie zapomnieć 
o pracy, bo życie się 
toczy i zawsze są pilne 
codzienne sprawy do 
załatwienia (przelewy, 
wypłaty, remonty, za-
mówienia, sprawoz-
dania itp.). 

Jak mijają pierwsze dni w szkole? Dzieci tę-
skniły za sobą?

Dzieci bardzo tęskniły za sobą i okazało się 
także, że również za nami nauczycielami. Cie-
szy nas to, że możemy czuć się potrzebni. Praca 
zdalna nikomu nie dawała satysfakcji i zadowo-
lenia. Było to trudne dla nauczycieli i wiemy, 
że jeszcze trudniejsze dla niektórych rodziców. 
Większość nauczycieli i rodziców podołało wy-
zwaniu i mogą być z siebie zadowoleni. Obecnie 
panuje w szkole atmosfera powagi i spokojnej 
pracy. Trochę musimy uzupełnić ewentualne 
braki i zaległości. Nikt nie narzeka i wszyscy 
pięknie pracują. Jak będzie nadal normalnie, to 
szybko zapomnimy, co było, ale też musimy być 
przygotowani na powrót zdalnego nauczania.

Czego Panu życzyć w nowej rzeczywistości? 
Co jest teraz najbardziej potrzebne dyrekto-
rom szkół?

Każdej szkole potrzebny jest teraz spokój 
i normalność. Potrzebujemy wsparcia i odpo-
wiedzialności rodziców naszych wychowan-
ków. Rodzice powinni pamiętać o nieposyłaniu 
do szkoły i przedszkola chorych dzieci. Jesienią 
zawsze jest więcej chorób górnych dróg odde-
chowych. Nikt z nas nie potrafi odróżnić rodza-
ju choroby. Wiemy, że często jest to dodatkowy 
kłopot dla rodziny. Jak będziemy wszyscy bar-
dzo odpowiedzialni to zagrożenie będzie dużo 
mniejsze i do żadnych alternatywnych form na-
uczania nie będziemy musieli powrócić. I tego 
proszę nam wszystkim życzyć.
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CZŁOWIEK Z PASJĄ

Pszczoły 
to życie

Dariusz Biernacki o swojej pasiece i nie tylko

Pszczoły w życiu Dariusza Bier-
nackiego są od dawna. Hodował je 
dziadek, ojciec, a teraz on. Ma pięć 
pasiek, siedemdziesiąt osiem uli,  
a by być jeszcze lepszym w tym, co 
robi – skończył jedyne w Europie 
technikum pszczelarskie w Pszcze-
lej Woli.

Jak zaczęła się Twoja przygoda z pszczołami?
Całkiem naturalnie. Pszczoły w rodzinie są od 

pokoleń. Babcia miała ule, dziadek, potem oj-
ciec. Od dzieciństwa pracowałem z pszczołami. 
Trzeba było pomagać ojcu. Najpierw robiłem 
to niechętnie, potem już mnie to zafascynowa-
ło. Ojciec dał mi kilka rodzin i tak się zaczęło.  
Nawet nie myślałem, że kiedyś będę miał tak 
dużą pasiekę. Gdy poznałem żonę rozmawia-
liśmy, co by można było zrobić, by dorobić.  
Żona wpadła na pomysł, by zając się na trochę 
większą skalę pszczołami. 

Czy przy ulach jest wiele pracy? 
Pszczelarze nie narzekają na brak zajęcia. 

Chodzimy do pasieki, przeglądamy ule. Przy tej 
ilości muszę to robić codziennie. Już wcześniej 
wiem, do których uli muszę zajrzeć. Sprawdzić, 
czy pszczoły mają dostateczną liczbę pokarmu 
(wiosną i jesienią). Najwięcej pracy jest maj, 
czerwiec, lipiec. Musimy pszczołom zapew-
nić pożytek, przeglądać, by się nie roiły, czy są 
zdrowe, mają dość miejsca w ulu, dość pracy. 
Jak już jest dobry pożytek trzeba sprawdzić, by 
miód wziąć na czas. Pierwszy miód już może 
być pod koniec maja, na początku czerwca, to 
rzepakowy. Potem kwitnie akacja, w rejonie 
moich pasiek jest dużo facelii błękitnej, bardzo 
miododajnej rośliny. Po facelii zaczyna kwitnąć 
już lipa i inne kwiaty na łąkach. 

Z pasieki mamy także inne pszczele produk-
ty. Jakie?

Najpierw podkreślę, że zysk jaki nam dają 
pszczoły z miodu i innych produktów jest mały 
w porównaniu z tym, co robią dla świata i dla 

gospodarki. Wszyscy powtarzają słowa Einste-
ina, że gdy zginie ostatnia pszczoła, to ludzko-
ści zostaną cztery lata życia i to jest prawda. 
Pszczelarstwo to jest pewnego rodzaju misja. 
W naszym klimacie gdyby nie było pszczelarza, 
nie byłoby pszczół. My dbamy o te pszczoły,  
leczymy je. 

Oprócz miodu pozyskuję jeszcze pyłek 
pszczeli. Produkt, który ma ogromne właściwo-
ści zdrowotne. Jest też propolis, który też jest 
stosowany w lecznictwie. Są mydełka, świecz-
ki z wosku pszczelego i miód pitny. Miód pit-
ny to takie moje hobby. Zaczęło się około 2000 
roku. Najpierw robiłem dla siebie i znajomych.  
Potem pojawiły się różne konkursy w Polsce. 
Postanowiłem wysłać swój produkt i otrzyma-
łem wyróżnienie. Mijały lata, były kolejne kon-
kursy i coraz wyższe miejsca i nagrody. Moim 
największym sukcesem jest złoty medal zdo-
byty w ubiegłym roku na Międzynarodowym  
Konkursie Miodów Pitnych. W kategorii mio-
dów pitnych owocowo-korzennych mój pro-
dukt był najlepszy. Ta nagroda mnie bardzo cie-
szy, bo w konkursie startowały miody z całego 
świata. 

Za co kochasz pszczoły?
Są bardzo pracowite. Gdy mam chwilę cza-

su lubię oprzeć się o ul i patrzeć, jak one pra-
cują. Obcowanie z pszczołami jest niesamowi-
te. Mam naciąganą trochę teorię, że one mnie 
poznają. Mój ojciec potrafił znaleźć matkę  
w ulu, wśród 60 tysięcy pszczół. Mi teraz też się 
to udaje. Nie tylko ją rozpoznać, ale także zła-
pać. Jestem zakochany w pszczołach.



9

SP Kazimierz Biskupi kl. I a
Od lewej stoją: nauczyciel Jolanta Musiał, Gabriela Kamińska, Emilia Papiera, Marcin Walczyński, 

Franciszek Lizik, Agata Szymaszek, Elena Rossa, Jakub Cichocki, nauczyciel Barbara Borkowska
Dolny rząd od lewej: Mikołaj Wiliński, Sebastian Weiss, Kacper Weiss, Gabriela Weiss, 

Nadia Niemczewska, Zofia Kudła, Kacper Kusak, Gracjan Górniak

SP Kazimierz Biskupi kl. I b
Od lewej stoją: Lena Knychaus, Zofia Lewandowska, Ksawery Strutyński, Filip Błaszczyński, 

Kacper Grzeszcz, Oliwia Błaszak, wychowawczyni Iwona Starczewska
Dolny rząd od lewej:Jakub Babiarczyk, Alan Wadelski, Filip Głębocki, Marcel Lewandowski, 

Alan Łechtański
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SP Kazimierz Biskupi kl. I c
Od lewej stoją: Zuzanna Starzyńska, Milena Nierychła, Stefania Hofman, Ada Nypel, Roksana Ziem-
niarska, wychowawczyni Ewelina Antczak, Maria Głowacka, Maja Stachowiak, Michał Lenartowicz
Dolny rząd od lewej: Michał Wieczorek, Antoni Marszałek, Sebastian Antoniak, Hanna Wapniarska, 

Bartosz Ławniczak, Julia Cegielska, Grzegorz Ćwikliński

 kl. I Zespół Szkolno – Przedszkolny w Sokółkach
Stoją od lewej: Iga Zielewska, Maja Kropidłowska, Krysia Budna, Kosma Parzonka, Tobiasz Jankowski, 

Franciszek Grąziel, Jakub Przybylski, Kacper Kostrzewa, wychowawczyni Ilona Bylinowska – Dziurla
Dolny rząd od lewej: Filip Przebieracz, Bartłomiej Wadelski, Amelia Kałuża, Zofia Górecka, 

Franciszek Wadelski, Zofia Wasiak.
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Kl. I Zespół Szkolno – przedszkolny w Kozarzewie
Od lewej stoją: Wiktoria Błaszczyńska, Eliza Klimczak, Julia Łagocka, Kuba Hunt, Kacper Marchlewicz, 

Dawid Orchowski, Kacper Desecki, wychowawca Tomasz Jacek
Siedzą od lewej: Maciej Kusiołek, Antonii Szparagowski, Antoni Mielcarek, Szymon Karczewski

kl. I Zespół Szkolno – Przedszkolny w Dobrosołowie
Od lewej stoją: Kacper Śrutowski, Martyna Dominiak, Filip Sobota, Oskar Pawlaczyk, Mateusz  

Pauliński, Zuzanna Świtalska, Mateusz Mójta, Gabriel Smolarek, wychowawczyni Magdalena Łuczak 
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Co Ci się w życiu  
nie ułożyło, że  

poszedłeś do zakonu?
„Ale musiało Ci się w życiu nie ułożyć!”, 

„Jaki dramat Cię spotkał, że na to się zde-
cydowałeś?”, „Przeżyłeś jakiś zawód miło-
sny?”, to tylko kilka z przykładowych reakcji 
na widok młodego mężczyzny w habicie. 
Chciałbym w tym krótkim tekście podzielić 
się z Tobą, Drogi Czytelniku, tym, czego do-
świadczam w swoim sercu teraz, kilka dni po 
złożeniu ślubów zakonnych na wieczność, 
ukazać Ci wielkie szczęście oddania całego 
siebie Bogu – Nieskończonej Miłości. 

Na wstępie proszę Cię, żebyś krótko pomo-
dlił się  o zrozumienie tego, co czuję, ponieważ 
szczęście, którego doświadcza zakonnik moż-
na pojąć tylko dzięki światłu Ducha Świętego. 
W przeciwnym razie nie będzie zrozumiała dla 
Ciebie radość życia ślubami zakonnymi. Po 
ludzku nie sposób tego zrozumieć. Jak już to 
zrobiłeś, przejdźmy do pierwszego ślubu.

Przez ślub czystości oddajemy całkowicie 
Bogu swoje życie, te które możemy przekazać 
w kolejnym pokoleniu. Uznajemy, że nasze 
serce może pomieścić tylko jedną, definityw-
ną Miłość – Boga. Przez fizyczne obumarcie, 
ponieważ nie będziemy mogli mieć potom-
stwa, pozwalamy Bogu, żeby rodził przez nas 
duchowe dzieci – kolejnych chrześcijan. Przez 

odrzucenie posiadania rodziny przyjmujemy za 
krewnych wszystkich ludzi, dla których stajemy 
się całkowicie dyspozycyjni, żeby im nieść Nie-
skończoną Miłość.

W ubóstwie oddajemy całkowicie to, co 
mamy. Nie posiadamy własnych rzeczy, ponie-
waż oczami wiary dostrzegamy gdzieś indziej 
swój największy Skarb. Będąc świadomi, że po-
siadanie wielu rzeczy wiąże serce – z własnego 
doświadczenia wiesz, Drogi Czytelniku, że jak 
coś nagromadzisz, to skrzętnie tego strzeżesz 
– całkowicie zrywamy to uwiązanie, żeby móc 
jak najszybciej wzlecieć do Boga - Miłości. Prze-
cież nie zabierzemy całego dobytku na drugą 
stronę.

Posłuszeństwo dopełnia całego naszego od-
dania. W czystości składamy Bogu potencjalne 
potomstwo, przez ubóstwo oddajemy to, co 
posiadamy, a posłuszeństwo obliguje nas do 
złożenia Panu resztki tego co nam pozostaje 
– własnej woli. Oczami wiary w przełożonym 
widzimy Boga, który chce nami tak kierować, 
żebyśmy jak najszybciej się z Nim zjednoczyli. 

Widać wyraźnie, że nasze śluby zakonne są 
totalnym związaniem, czyli po ludzku czymś 
negatywnym, ale po Bożemu są one więzią łą-
czącą nas ściśle z Nieskończoną Miłością, która 
doskonale bardziej od nas wie, czego nam po-
trzeba do szczęścia i do niego nas, zakonników, 
prowadzi. I możesz mi wierzyć, Drogi Czytelni-
ku, że On dotrzymuje słowa.

kl. Jan Tomczyk MSF
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Wszyscy złapali ryby
II Festyn o Puchar Łososia

26 zawodników uczestniczyło w II Festy-
nie o Puchar Łososia, który odbył się na ka-
nale we Władzimirowie. Dopisała zarówno 
pogoda, jak i ryby. 

5 września na kanale we Władzimirowie 
wszyscy wędkarze złapali ryby. Wśród łowią-
cych był radny powiatowy Radosław Kelm, rad-
ny Bernard Szulc oraz jako organizator - radny 
Grzegorz Grobelski. Puchar za największą rybę 
ufundował radny Wojciech Derda.

Pierwsze miejsce w kategorii junior zdobył 
Mateusz Rybacki z wynikiem 2195 gram. Drugi 
był Karol Szulc - 780g. W kategorii senior naj-

lepszy okazał się Łukasz Urbaniak z wynikiem 
5280 gram. Drugie miejsce wywalczył Włodzi-
mierz Adamczyk – 2065 g, a trzecie – Arkadiusz 
Kościelniak – 1970 g. Podczas festynu obecni 
byli wójt gminy Grzegorz Maciejewski , zastęp-
ca wójta Barbara Łechtańska, przewodniczący 
Rady Gminy Arkadiusz Mielcarek, przewodni-
czący Gminnego Stowarzyszenia Sołtysów Ste-
fan Kropidłowski oraz radny Jacek Ziarniak. – 
Festyn zakończyliśmy wspólnym posiłkiem. 
Dziękuję wszystkim za wspaniałą atmosferę, 
udział i obecność – mówił Grzegorz Grobelski, 
organizator festynu.

Nie tylko gaszą pożary
Rekordowa akcja strażaków z Kazimierza

35,5 litrów krwi – najcenniejszego daru, 
jaki człowiek może przekazać człowiekowi – 
oddano podczas akcji krwiodawstwa zorga-
nizowanej przez jednostkę OSP w Kazimie-
rzu Biskupim. Liczba osób chętnych po raz 
kolejny zaskoczyła organizatorów.

„Nie tylko gasimy pożary” – pod takim ha-
słem strażacy z Kazimierza Biskupiego zaprosili 
wszystkich na akcję oddawania krwi. W niedzie-
lę rano przed remizą zgromadził się tłum ludzi 
z całego powiatu, a czas oczekiwania nikogo 
nie wystraszył. 

W sumie zarejestrowanych zostało 109 osób, 
a krew oddało 79 z nich. To daje wynik 35,55 li-
trów. – Rekord z zeszłego roku został pobity 
– mówi Patryk Lewandowski z OSP Kazimierz 
Biskupi. – To nie jedyny sukces. Podczas ak-
cji zbieraliśmy również pieniądze do puszek 
dla Eryka, mieszkańca naszej miejscowości. 

Dzięki Waszej hojności zebraliśmy 840 zł 
i 4 euro.

Wśród osób oddających krew wylosowano 
atrakcyjne nagrody. Naprawdę było w czym 
wybierać. – Ta akcja jednak nie odbyłaby się 
gdyby nie sponsorzy. W tym miejscu chcemy 
Wam bardzo podziękować za Waszą hojność 
i ofiarność – mówi Patryk Lewandowski.
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Ciasto dla każdego

1. Biszkopt:
•	 6	jaj
•	 1	5	szklanki	mąki
•	 1	szklanka	cukru
•	 1	łyżeczka	proszku	do	pieczenia

KĄCIK KULINARNY

W tym wydaniu swoje przepisy prezentują panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Kazimie-
rzu Biskupim.  Przepyszny rodzynkowiec i smaczne babeczki.

Wykonanie:
Jaja ubić z żołtkami na gładką masę, następnie 
dodać przesianą mąkę  i proszek do pieczenia. 
Na końcu dodajemy białka ubite na sztywno. 
Wykładamy na blaszkę i pieczemy w 180 stop-
niach około 30 minut 

RODZYNKOWIEC 

Składniki:
•	1	szklanka	mleka
•	1	jajko
•	 pół	szklanki	cukru
•	 pół	szklanki	oleju
•	 2	szklanki	mąki
•	 2	łyżeczki	proszku	do	

pieczenia
•	 cukier	waniliowy	

Wykonanie:
Wszystko należy dokładnie wymieszać. Kłaść  
po dobrej łyżce do papilotek. Piec 20 minut  
w 170 stopniach. Przed podaniem posypać cu-
krem pudrem. 

Z jednej porcji wychodzi około 20 babeczek.

BABECZKI 

2. Masa:
•	 2	budynie	 

czekoladowe
•	 600	ml	mleka
•	 4	łyżki	cukru
•	 pół	kostki	masła
•	 1	kostka	margaryny	

palma (ewentualnie 
Kasia)

•	 20	dkg	rodzynek	
(rodzynki należy 
namoczyć dzień 
wczesnej w alkoho-
lu)

•	 100	gram	alkoholu
•	 Powidła
•	 1	czekolada	mleczna
•	 1	czekolada	gorzka

Wykonanie:
•	 2	 budynie	 ugotować	 w	 600	ml	mleka,	 dodać	 
4 łyżki cukru
•	kiedy	budyń	wystygnie	utrzeć	go	z	połową	kost-
ki masła i połową kostki margaryny
•	następnie	rozpuszczamy	dwie	czekolady	w	po-
zostałej części margaryny i dodajemy odsączone 
rodzynki
•	biszkopt	przekrawamy	na	dwie	części	.	Pierwszą	
cześć smarujemy  powidłami i kładziemy połowę 
masy. Przykrywamy to drugą częścią biszkoptu 
i smarujemy pozostałą częścią masy. Na wiech 
wykładamy przestudzone rodzynki w czekola-
dzie. Wkładamy do lodówki na 2 godziny. 
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900-lecie kazimierskiej fary
Uroczysta msza święta 

Kapłani, zaproszeni goście, wierni wzięli udział w uroczystej mszy świętej z okazji 900-le-
cia istnienia kazimierskiej fary. Mszy świętej przewodniczył ksiądz prałat dr Roman Wal-
czak, dyplomata watykański.

W 2020 roku obchodzimy 900-lecie istnienia kościoła pw. św. Marcina z Tours. Ze względu na 
pandemię większość uroczystości została przeniesiona na przyszły rok. Nie zapominamy jednak, 
jak ważna jest to data. Dlatego 6 września odprawiono uroczystą mszę świętą, w której uczestni-
czyły władze gminy, radni, sołtysi i mieszkańcy Kazimierza Biskupiego. Nie zabrakło także pocztów 
sztandarowych. 

Przez 900 lat mury 
kościoła pw. św. Marci-
na z Tours były świad-
kami ważnych, za-
równo radosnych, jak 
i smutnych uroczysto-
ści mieszkańców gmi-
ny Kazimierz Biskupi. 
O tej historii: chrzci-
nach, ślubach, pogrze-
bach, jubileuszach 
mówił w homilii ksiądz 
Edmund Michalski, 
rektor Wyższego Se-
minarium Duchowne-
go MSF w Kazimierzu 
Biskupim. 
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Pili kawę zrobioną 
ze skórki chleba

Wspomnienia z Syberii

„Kawę chcąc zrobić trzeba było urżnąć, 
przypalić  i zagotować w wodzie skórkę od 
chleba i to była kawa…” – wywiad z Sybira-
kiem, panem Zbigniewem Pęczkiem, miesz-
kańcem Tumidaja

Przechadzając się po cmentarzu w Dobro-
sołowie można napotkać nagrobek rodzi-
ny Pęczków – Sybiraków, którzy byli blisko 
związani z gminą Kazimierz Biskupi. O nich, 
jak i o swoich przeżyciach z Syberii wspomina 
w wywiadzie Zbigniew Pęczek (ur. w 1930 r. 
na Kresach Wschodnich), syn Władysławy 
i Jana oraz brat zmarłej na Syberii Salomei. 

Jak wyglądał moment, kiedy po Pana ojca 
przyszli Sowieci?

Po ojca, który był plutonowym w Wojsku 
Polskim, przyszło wieczorem 24 października 
1939 r. trzech sowieckich Białorusinów z bronią 
palną. Jeden stanął przed domem, a dwóch po-
zostałych weszło do środka. Któryś z nich kazał 
wszystkim domownikom stanąć pod ścianą, 
a inny robił rewizję. Po skończonej rewizji po-
wiedzieli nam, że szukali broni, której nie zna-
leźli. Zwrócili się do mojego ojca mówiąc mu, 
że pojedzie teraz do gminy, aby podpisać, że 
broni nie posiada i nigdy nie miał. Ojciec trzy-
mał wtedy na ręku najmłodszego brata,  uca-
łował go i oddał mojej mamie, by zaraz potem 
wyruszyć na zesłanie, na ścinanie drzew. Gdy 
w ZSRR zaczęto formować Armię Andersa, mój 
ojciec chciał do niej dołączyć, lecz nie zdążył. 
Musiał więc iść na piechotę aż na południowe 
- zachodnie krańce Rosji, aby wstąpić w szeregi 
nowo utworzonego Wojska Polskiego. Tam jed-
nak panowała epidemia tyfusu. Ojca, z powodu 
kwarantanny, nie puszczono dalej i znów mu-
siał pracować przez trzy miesiące w lokalnym 
kołchozie. Stamtąd wyruszył na Irak oraz Iran, 
gdzie był zatrudniony przy wydobyciu ropy. Na-
stępnie, wraz z armią, przedostał się do Włoch, 
gdzie walczył pod Monte Cassino. Późniejszym 
etapem jego życia była Anglia, w której za-
mieszkał i z której już nie powrócił do Polski.

Pamięta Pan moment, kiedy to po Pana 
przybyli Czerwonoarmiści?

10 lutego 1940, kiedy przyszli do mojego 
domu rodzinnego w Popławcach koło Grodna, 
minęło trochę czasu od zabrania mojego ojca. 

Powiedzieli więc nam, że przyjechali nas wy-
wieźć do ojca, bo jak sami stwierdzili, ma duże 
gospodarstwo i nie może sobie sam poradzić. 
Nie kazali nic szczególnego brać, tylko coś na 
drogę. Mama wzięła trochę zaczynu chleba, 
mąki, parę garnków, patelnię i tak potem jecha-
liśmy nocą, na saniach, do budynku szkolnego, 
gdzie następnie okradziono nas z większej ilo-
ści zabranego jedzenia. Później jeszcze była po-
dróż saniami i w końcu wagony, którymi jecha-
liśmy w zaryglowaniu na Sybir. Do jedzenia i do 
picia prawie nic nie było, a w wagonie przecież 
przebywało 36 osób. W końcu 9 marca dojecha-
liśmy do Ałtajskiego Kraju, obwodu tomskiego, 
rejonu krajuszeńskiego. Na drugi dzień przy-
był komendant Dimitri Gaławanow. Dał nam 
różne rozkazy. Ja wraz z moim sześciorgiem  
rodzeństwa oraz z mamą musieliśmy pracować 
w tartaku i w lesie. Do Polski wróciliśmy dopiero 
w 1946 r., w lepszych warunkach transportu niż 
w 1940.

Czy głód dawał się we znaki?
 Jak skazany wykonał dzienną normę pra-

cy otrzymywał na dzień pół kilograma chleba, 
takiego jak glina, a ten, który nie mógł już pra-
cować – 15 dag i nic więcej! „Kawę” chcąc zro-
bić trzeba było urżnąć, przypalić i zagotować 
w wodzie skórkę od chleba i to była „kawa”… 
Mąki nie można było mieć u siebie w baraku. 
Szukało się jadalnych roślin. Wymieniało się 
rzeczy na jedzenie.

Czy na Syberii Polacy próbowali zachować 
swoją polskość i wiarę religijną?

Jak byśmy nie zachowali wiary i mowy, to 
byśmy mówić nie umieli i modlić się nie umieli! 
Nam zakazano, ale my, co prawda bez duchow-
nego, modliliśmy się i czytaliśmy Ewangelię. 
Polacy śpiewali też zmienione słowa do melodii 
„My, Pierwsza Brygada” czy do „Wojenko, wo-
jenko”.

Łukasz Rewers
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Marzą o pierwszej trójce
Młodzik starszy „Polonus” Kazimierz Biskupi

Marzą o znalezieniu się w pierwszej trój-
ce. Wspólną pracę z trenerem Szymonem 
Szymańskim  rozpoczęli we wrześniu 2019 
roku. Poprzedni sezon jako młodzik młod-
szy zakończyli na piątym miejscu. Teraz już 
jako młodzik starszy walczą o punkty.

Ze względu na pandemię młodzik starszy 
rozpoczął sezon w sierpniu. W skład druży-
ny wchodzą: Szymon Purczyński, Alan Robak, 
Mateusz Graniczny, Maciej Zbyszewski, Michał 
Sowiński, Filip Łechtański, Filip Pasterski, Jakub 
Pasterski, Fryderyk Szczepański, Arkadiusz Pie-
chowiak, Józef Szymczak, Oliwier Stasik, Kostek 
Dobry oraz Wojtek Makowski. Do tego docho-
dzą wyróżniający się chłopcy z drużyny orlika: 
Filip Siepielski, Filip Duryński, Nikodem Struciń-
ski, Ksawery Chudeusz.

– Celem naszych treningów jest poprawa 
zdolności motorycznych, organizacja gry 
w obronie oraz wyuczenie automatyzmu w 
przejściu od ataku do obrony i odwrotnie. 
Pracujemy również nad poprawą indywidu-
alnych umiejętności zawodników, techniką 
przyjęcia - podania piłki, a także rozwojem 
wyobraźni przestrzennej. Największą fre-
kwencją na treningach mogą pochwalić się 
Michał Sowiński, Szymon Purczyński, Ko-
stek Dobry oraz Wojtek Makowski – mówi 

trener Szymon Szymański. – To, co chciałbym 
osiągnąć to dobra organizacja gry i ciągły 
rozwój zespołu, by przejście z gry w 9 do 11 
zawodników było dla chłopaków płynne i 
bezproblemowe.

W aktualnym sezonie rozegrali cztery mecze. 
Trzy z nich zakończyły się zwycięstwem (z Wil-
kami Wilczyn było 14:2), a jedno porażką nasze-
go zespołu.

Trener Szymon prywatnie to ojciec prawie 
5-letniego Tymka, mąż oraz bramkarz drużyny 
seniorów w Kazimierzu Biskupim. Swoje do-
świadczenie bramkarskie również wykorzystu-
ję podczas, rozpoczętych niedawno treningów 
dla bramkarzy swojej drużyny oraz drużyny or-
lika.

Pierwsza porażka 
seniorów

Stracili punkty na wyjeździe

Seniorzy „Polonusa” Kazimierz Biskupi zano-
towali pierwszą porażkę. Podopieczni Przemy-
słąwa Pawlaka stracili punkty w meczu z GKS 
Rychtal.

Pomimo porażki piłkarze z Kazimierza Bo-
skupiego znajdują się w czubie tabeli. Teraz 
przed nimi okazja do wywalczenia kolejnych 
trzech punktów. W  9 kolejce zagrają u siebie ze 
Zjednoczonymi Rychwał.

Zapraszamy na mecz już 26 września (so-
bota) o godzinie 11.00 na stadion 700-lecia  
w Kazimierzu Biskupim.

Wyniki:
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Biegali w puszczy
150 uczestników z całej Polski

150 uczestników wzięło udział w trze-
ciej edycji biegu w Puszczy Bieniszewskiej. 
Wśród uczestników byli ludzie z całej Polski. 
Oczywiście nie zabrakło przedstawicieli na-
szej gminy.

Trzecia edycja 
„gRUNt III bieg w Pusz-
czy Bieniszewskiej” 
odbyła się z zachowa-
niem wszelkich norm 
bezpieczeństwa.  
– Pomimo trudnej 
sytuacji, ze względu 
na pandemię, odzew 
biegaczy był pozy-
tywny. Ze względu 
na obostrzenia zre-
zygnowaliśmy z czę-
ści edukacyjnej i in-
tegracyjnej – mówi 
Marcin Szczepaniak 
z ekipy gRUNt. 

Na biegaczy czekały trzy dystanse i częścio-
wo nowe trasy. Można było sprawdzić swoje 
siły na 8 km, 12 km, 21 km oraz na trasie nordic 
walking. – Nikt się nie zgubił, to najważniej-
sze. Ludzie byli zadowoleni i to się dla nas 
najbardziej liczy – zapewnia Marcin Szczepa-
niak. I już teraz zaprasza na nocny bieg w pusz-
czy, który zaplanowano 19 grudnia.
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