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MOIM ZDANIEM
8 marca obchodzimy Dzień Kobiet. Zapytaliśmy panów pracujących w Urzędzie Gminy 

w Kazimierzu Biskupim czym jest dla nich kobieta?

Damian
Dla mnie kobieta jest inspi-

racją, cudem natury, a zarazem 
zagadką. Choć każda jest inna, 
to wszystkie traktuję wyjątko-
wo i z pełnym szacunkiem. Nie 
wyobrażam sobie życia bez 
kobiet, nie ma takiej możliwo-
ści. Wszak to najlepsza część 
naszego świata. Nikt nie potrafi 
wywołać takiego uśmiechu na 
twarzy panów i takiego ciepła 
w sercu. Z okazji święta życzę 
wszystkim paniom wytrwałości, 
miłości i tego, by czuły się przez 
nas – mężczyzn – uwielbiane 
i kochane, nie tylko 8 marca. Ko-
chane kobietki spełniajcie swoje 
marzenia, a my Wam w tym po-
możemy.

Przemysław
Kobieta to sens naszego mę-

skiego życia. Niektórzy myślą, że 
na podium męskich zaintereso-
wań znajdują się piwo, ogląda-
nie meczy, czy motoryzacja, ale 
to nieprawda. Bo tylko kobieta 
potrafi jednym zdaniem roz-
grzać mężczyznę do czerwo-
ności, bardziej niż bramka stra-
cona przez reprezentację Polski 
w ostatniej minucie doliczone-
go czasu gry. Jako element na-
pływowy muszę dodać, że naj-
piękniejsze na świecie kobiety 
spotkać można w Kazimierzu 
Biskupim. W końcu to w tej miej-
scowości urodziła się i przez pe-
wien czas mieszkała moja żona 
Marta. 

Ireneusz
Kobieta to ozdoba życia 

mężczyzny, jestem tego na sto 
procent pewny. Życie we dwo-
je nabiera blasku i każdy wie, że 
cudownie jest iść przez życie ra-
zem, na dobre i na złe. To miłość, 
ale też przyjaźń. Życie u boku 
kobiety, choć czasem przypomi-
na jazdę szybkim samochodem, 
jest wyjątkowe i jedyne w swo-
im rodzaju. Kobieta to elegan-
cja, ale też ładniejsza część świa-
ta. To wsparcie i ciepło. I choć 
ja mam urodziny 8 marca, to 
w tym dniu w moim domu naj-
ważniejsze są kobiety: mama, 
żona i córka. Moje ukochane pa-
nie są na pierwszym miejscu.

KOMUNIK AT
Urząd Stanu Cywilnego w Kazimierzu Biskupim  informuje, że zamierza wystąpić  

z wnioskiem do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadanie
 ,,Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie’’ 

dla osób, które będą obchodzić 50 rocznicę zawarcia związku małżeńskiego.  
W związku z powyższym prosimy dostojnych Jubilatów zamieszkałych na terenie 

gminy Kazimierz Biskupi, którzy w 1971 roku zawierali związek małżeński, a chcą być 
odznaczeni medalem o zgłoszenie tego faktu do Urzędu Stanu Cywilnego w Kazimie-
rzu Biskupim w budynku A,  pok. Nr 4, do dnia 28 lutego 2021 roku. 

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu: 
63 244-77-35 Wójt

Grzegorz Maciejewski
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Sympozjum w klasztorze

Pochylamy się nad rodziną
O posłudze biskupa Stanisława Stefanka 

na rzecz rodziny mówili uczestnicy XXI Sym-
pozjum Naukowego zorganizowanego przez 
Misjonarzy Świętej Rodziny w Kazimierzu 
Biskupim. Tegoroczne, jednodniowe spotka-
nie, ze względu na pandemię miało wyjątko-
wy charakter. Było dostępne on-line.

– Po raz dwudziesty pierwszy pochylamy 
się nad rodziną i jej znaczeniem, by zrozu-
mieć, że w naszej historii rodzina jest najważ-
niejsza. Cieszę się, że w ten trudny czas może-
my się łączyć – mówił ksiądz Edmund 
Michalski, rektor Wyższego Semina-
rium Duchownego Zgromadzenia Mi-
sjonarzy Świętej Rodziny.

Sympozjum rozpoczęła msza świę-
ta. W homilii ks. dr Piotr Jacek Krupa 
podkreślał, że trzeba się troszczyć 
i dbać o rodzinę. – Należy dużo mó-
wić o rodzinie. Ważne jest to, aby 
głos Kościoła był donośny, by było 
go słychać i by był zrozumiały. Waż-
ne jest też to, by był to jeden głos. 
Z wielu gardeł, z wielu serc, ale je-
den głos – mówił prowincjał. 

W trakcie trzech sesji naukowych rozważano 
posługę biskupa Stefanka na wielu płaszczy-
znach: od rodziny, poprzez troskę o katechezę, 
akademickie nauczanie, homilie, aż do testa-
mentu biskupa Stefanka. – Miejmy odwagę na-
śladować księdza biskupa. Wchodźmy w ta-
jemnicę Nazaretu, Betlejem, ale też Golgoty. 
I pamiętajmy, że ksiądz biskup Stanisław był 
kochany przez rodziny – podkreślał ojciec dr 
Zdzisław Klafka z WSKSiM Toruń.

Spotkanie z posłem Czarneckim

Rozmawiali o sprawach naszej gminy
Grzegorz Maciejewski, wójt gminy Kazi-

mierz Biskupi, spotkał się z Witoldem Czar-
neckim, posłem na Sejm RP. Panowie rozma-
wiali między innymi o sprawach związanych 
z naszą gminą. 

Poseł Witold Czarnecki nie ukrywa, że bliskie 
są mu sprawy związane z naszą gminą. Podczas 
ostatniego spotkania nie krył zadowolenia z po-
zyskania dotacji z Funduszu Inwestycji Lokal-
nych na rozbudowę przedszkola w Kazimierzu 
Biskupim oraz na budowę nowej remizy OSP. 
– Wielokrotnie rozmawialiśmy z panem po-
słem o konieczności rozbudowy przedszkola. 
Zdawał sobie sprawę, jak ważna jest to dla nas 
inwestycja. Podobnie sprawa wygląda z remi-
zą. Poseł Czarnecki doskonale znał warunki, 
w jakich funkcjonują druhowie – mówił wójt 
Maciejewski.

Warto wspomnieć, że poseł Czarnecki zawsze 
chętnie przyjmuje zaproszenie do naszej gminy 
i aktywnie wspiera każdą inicjatywę. 
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Podsumowanie 2020 roku

Inwestycje za ponad 10 milionów

– Ubiegły rok w naszej gminie był inten-
sywny pod wieloma względami. Był to bo-
wiem czas wielu inwestycji, zmian i realizacji 
nowych inicjatyw. Wymagały one innowa-
cyjnego podejścia w zakresie pozyskiwania 
środków finansowych, jak również wykorzy-
stania pojawiających się szans rozwojowych. 
Wiele z nich już dziś udało się zrealizować, 
a pozostałe są nadal w realizacji, przez co na 
ostateczne efekty przyjdzie nam jeszcze po-
czekać - mówi wójt gminy Grzegorz Maciejewski.

We wszystkich zrealizowanych zadaniach 
ważne było, by w miarę możliwości odwoły-
wać się do zewnętrznych źródeł finansowania, 
odciążając tym samym gminny budżet. W roku 
2020 na terenie gminy zrealizowano inwestycji 
za kwotę  ponad 10 milionów złotych, a znaczna 
część tych pieniędzy pochodziła ze źródeł ze-
wnętrznych. 

Inwestycje drogowe
W ubiegłym roku na terenie naszej gminy 

przebudowano drogi o łącznej długości 3150 
mb., z czego 3085 mb. o nawierzchni bitumicz-
nej i 65 mb. o nawierzchni z betonowej kostki 
brukowej. Wykonano również zatokę parkingo-
wą na potrzeby placówek opiekuńczych w Ka-
zimierzu Biskupim na 19 miejsc postojowych, 
w tym 2 dla osób niepełnosprawnych. W celu 
poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych wy-
budowano chodniki o łącznej powierzchni 4840 
m2.

Z większych inwestycji drogowych możemy 
wymienić: „Przebudowę ul. Południowej w m. 
Bielawy” o wartości 2 224 280,36 zł (z Rządowe-
go Funduszu Dróg Samorządowych pozyskano 
środki w wysokości 850 012 zł, z Rządowego Fun-
duszu Inwestycji Lokalnych – 849 101 zł, łącznie 
dofinansowanie – 1 699 113,00 zł), „Przebudowę 
drogi gminnej w m. Wola Łaszczowa” o warto-
ści 1 818 866,28 zł (dofinansowanie z Funduszu 
Dróg Samorządowych –  789 155 zł), „Przebudo-
wę ul. Matejki w m. Posada” o wartości szacunko-
wej 704 500,65 zł (dofinansowanie z Funduszu 
Dróg Samorządowych – 351 310,66 zł), „Remont 
drogi Nieświastów – Komorowo” o wartości 359 
819,56 zł (100%  remontu pokryła PAK KWB Ko-
nin), „Przebudowę drogi dojazdowej do grun-

Początek roku to dobry czas na dokonywanie podsumowań roku poprzedniego. Przez  
minionych dwanaście miesięcy wydarzyło się naprawdę wiele, szczególnie gdy na początku 
mijającego roku wyznacza się ambitne cele, zakładające wielokierunkowy rozwój i długo 
oczekiwane zmiany. 

tów rolnych w m. Daninów” o wartości 298 
472,78 zł (dofinasowanie z Funduszu Ochrony 
Gruntów Rolnych –125 000 zł), „Remont łącznika 
ul. Chełmońskiego w Posadzie z ul. Zakładową 
w Koninie” realizacja z miastem Konin (wkład 
gminy wyniósł 139 014,90 zł), „Przebudowę ulicy 
Nałkowskiej w m. Posada – etap I” o wartości 118 
777,20 zł (środki zewnętrzne w wysokości 109 
750 zł), „Remont chodników przy ul. Golińskiej 
w Kazimierzu Biskupim” – 96 701,06 zł, „Remont 
chodników na os. Zawadzkiego w Kazimierzu 
Biskupim” – 74 793,84 zł, „Budowa zatoki par-
kingowej w Kazimierzu Biskupim na potrzeby 
placówek opiekuńczych” – 57 188 zł, „Budowa 
chodnika przy ul. Północnej w m. Bielawy” – 57 
200 zł ( 34 041,70 zł pochodziło z funduszu so-
łeckiego), czy „Remont ulicy Sportowej w Kazi-
mierzu Biskupim” –54 041,27 zł.

Oświetlenie i ochrona środowiska
W roku 2020 inwestycje obejmowały także 

wykonanie energooszczędnego oświetlenia 
ulicznego typu LED o łącznej ilości wykonanych 
punktów świetlnych – 74. Nowoczesne oświe-
tlenie zostało wykonane między innymi na ul. 
Południowej w Bielawach, w Woli Łaszczowej, 
wzdłuż nowo wybudowanego chodnika przy 
drodze powiatowej nr 3222P Wola Łaszczowa – 
Gosławice, czy w miejscowości  Daninów. Łącz-
ny koszt wykonania robót wyniósł 461 540,21 zł. 
W miejscowości Dobrosołowo kontynuowana 
była wymiana wodociągu azbestowego na PCV 
o wartości 373 967 zł, aby przygotować istnieją-
cą infrastrukturę wodociągową pod planowaną 
przebudowę drogi powiatowej, która realizowa-
na będzie w tym roku.

 
Opieka zdrowotna i oświata 

W roku 2020 przystąpiono do kapitalnego 
remontu wnętrza budynku ośrodka zdrowia 
w Kazimierzu Biskupim. Znajdujące się obecnie 
w części parterowej pomieszczenia fizjoterapii, 
zostaną przeniesione na I piętro budynku, nato-
miast w ich miejsce zaprojektowano pomiesz-
czenia laboratorium analitycznego, poczekalnię, 
łazienkę dla osób niepełnosprawnych oraz gabi-
nety lekarskie. Cały obiekt zostanie dostosowa-
ny do obowiązujących przepisów pożarowych 
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oraz sanitarnych, jak i dla osób niepełnospraw-
nych. Wartość tych prac wynosi ok. 625 tys. zł.

Inwestycje dotyczyły także jednostek oświa-
towych. W ubiegłym roku dokonano zakupu 
laptopów do nauki zdalnej w szkołach podsta-
wowych – 44 sztuki za kwotę 135 000 zł (100% 
dofinasowania z EFRR Program Operacyjny 
Polska Cyfrowa). W Szkole Podstawowej w Do-
brosołowie wykonano pracownię przyrodniczą 
o wartości 75 000 zł (100% dofinasowania z  sub-
wencji oświatowej MEN).

Sport i rekreacja
W roku 2020 zrealizowano zadania inwesty-

cyjne w obszarze sportu i rekreacji. Największe 
z nich to: „Budowa szatni sportowej przy Stadio-
nie 700-lecia w Kazimierzu Biskupim” o wartości 
224 100,72 zł (na ten cel otrzymano dofinaso-
wanie ze środków samorządu Województwa 
Wielkopolskiego w ramach programu „Szatnia 
na Medal” w wysokości 100 000 zł), „Budowa bo-
iska wielofunkcyjnego sportowego w Posadzie” 
–189 383,52 zł (33 000 zł pochodziło z fundu-
szu sołeckiego), „Rozbudowa placu rekreacyj-
no-sportowego w m. Wieruszew” – 141 224,97 
zł (47 000 zł pochodziło z funduszu sołeckiego), 
„Budowa placu zabaw przy ul. Golińskiej w Ka-
zimierzu Biskupim” – 78 837 zł (16 000 zł pocho-
dziło z funduszu sołeckiego), „Budowa placu 
zabaw przy ul. Bielawy w Kazimierzu Biskupim” 
– 77 837 zł (15 500 zł pochodziło z funduszu so-
łeckiego), „Rozbudowa placu sportowo-rekre-
acyjnego w m. Kamienica”– 25 000 zł (22 000 zł 
pochodziło z funduszu sołeckiego), „Opracowa-

nie dokumentacji technicznej wraz z wykona-
niem oświetlenia i monitoringu na placu zabaw 
w m. Nieświastów” – 21 938,88 zł (100% pokry-
to z funduszu sołeckiego), „Rozbudowa placu 
rekreacyjno-sportowego - opracowanie doku-
mentacji i wykonanie altany w miejscowości 
Wola Łaszczowa” – 18 999,20 zł (100% pokryto 
z funduszu sołeckiego), czy „Prace remontowe 
w pomieszczeniach szatni i zaplecza socjalnego 
w świetlicy wiejskiej w Kozarzewku” – 56 660 zł 
(30 612,30 zł pochodziło z funduszu sołeckiego).  

Ochotnicze Straże Pożarne 
W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców 

dbamy również o dobrą współpracę z ochotni-
czymi strażami pożarniczymi. Ponadto w 2020 
r. udało się pozyskać dofinansowanie na zakup 
środków ochrony indywidualnej OSP Bielawy 
i OSP Jóźwin. W sumie wartość otrzymanego 
wsparcia wyniosła 41 672,65 zł.

Wymienione projekty, inicjatywy i realizacje 
to dopiero początek zmian wprowadzanych 
w naszej gminie. – Zdaję sobie sprawę, że po-
trzeby naszej gminy są dużo większe, dlate-
go nie zatrzymujemy się w działaniu. Krok 
po kroku realizowane będą kolejne zadania 
inwestycyjne, które służyć będą wszystkim 
mieszkańcom gminy. Z roku na rok udaje 
nam się zwiększać nakłady finansowe na in-
westycje, a już dzisiaj mogę powiedzieć, że 
rok 2021 zapowiada się pod tym względem 
bardzo dobrze - podsumowuje Grzegorz Ma-
ciejewski.

Przebudowana droga w miejscowości Wola Łaszczowa
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Grzegorz Adamczewski o marzeniach i sporcie

Nie rozstawałem się z niebieską koszulką
O marzeniach, karierze zawodnika i planach 

mówi Grzegorz Adamczewski, kierownik Ośrod-
ka Sportu i Rekreacji w Kazimierzu Biskupim oraz 
prezes Polonusa Kazimierz Biskupi.

Od kiedy sport jest obecny w Pana życiu? Jak to się 
stało, że związał Pan z nim życie zawodowe?

Odkąd pamiętam, czyli już od dziecka, wszelkiego 
rodzaju aktywność fizyczna, a zwłaszcza piłka noż-
na zajmowały mój czas. Kiedyś spotkania z kolegami 
i koleżankami, zwłaszcza w okresie wakacyjnym, to 
zabawy i sport na świeżym powietrzu, gdzie od rana 
do wieczora kreatywność nie znała granic, a brak te-
lefonu i gps nie stanowił problemu, żeby się spotkać 
– namierzyć i spędzić beztrosko aktywnie cały dzień. 
Potem było technikum w Zespole Szkół im. Mikołaja 
Kopernika, a po maturze możliwość studiowania na 
Politechnice Poznańskiej, jednak to AWF zwyciężył 
i tak pozostało do tej pory.

Dlaczego piłka nożna? Czy jest jeszcze inna dyscy-
plina sportu bliska sercu?

Pamiętam moje pierwsze MŚ w 1990 w Italii, na 
których królował śp. Diego Armando Maradona i błę-
kitną koszulkę w barwach reprezentacji Argentyny, 
z którą się potem nie rozstawałem. Następnie były to 
emocje związane z meczami i sukcesem naszych pił-
karzy na Igrzyskach Olimpijskich w Barcelonie w 1992 
roku i ich srebrny medal! Spora też w tym zasługa star-
szego brata, który interesował się piłką i jego gazety 
„Piłka Nożna”, z których jeden bardzo ważny dla mnie 
egzemplarz z 1989 roku posiadam do dziś. W sercu, jak 
wiadomo, jest miejsce tylko dla jednej dyscypliny, ale 
poza piłką bardzo lubię również wszystkie gry zespo-
łowe, pływanie (posiadam również dyplom instrukto-
ra), rower, tenis, jogę, czy tak piękną dyscyplinę jaką 
jest bieganie.

Czy uprawiał Pan zawodowo jakąś dyscyplinę?
Zawodowo nie, ale od najmłodszych lat swoją przy-

godę z uprawianiem sportu zacząłem od piłki nożnej 
w drużynie LZS Kazimierz Biskupi, potem była druży-
na trampkarza i juniora w Sokole Kleczew, następnie 
już GKS Polonus Kazimierz Biskupi – z małą przerwą 
na LKS Ślesin, gdzie udało się wywalczyć drużynie 
awans do IV ligi, epizod w Sparcie Konin no i powrót 
do naszego Polonusa. Mogę tutaj jeszcze dodać rok 
spędzony w Konińskim Towarzystwie Cyklistów, gdzie 
trenerem był wtedy i nadal jest pan Józef Gronostaj, 
z którym mam teraz przyjemność współpracować. 

To jest tak, że sport jest obecny w Pana życiu tak 
na 100 procent? Od rana do wieczora? Zdrowy tryb 
życia, zdrowe odżywianie?

Tutaj przyznam szczerze, że ze względu na kontu-
zje, ale przede wszystkim obowiązki zawodowe, bra-

kuje czasu, żeby 
systematycznie 
trenować, czy jeść 
regularne i zdro-
we posiłki, ale rano 
zdecydowanie po-
lecam i stawiam na 
owsiankę. Od pra-
wie trzech lat sta-
nowczo ograniczy-
łem spożywanie 
mięsa i nabiału na 
rzecz diety wegań-
skiej, dzięki której 
udało mi się odkryć wiele nowych potraw i smaków. 

Z jakimi problemami boryka się teraz prezes Polo-
nusa Kazimierz Biskupi?

– Teraz nie tylko moim, ale i pewnie wszystkich 
prezesów największym problemem są ogranicze-
nia i obostrzenia związane z pandemią. Na szczęście 
wszystko wraca powoli do normy i mamy możliwość 
prowadzenia normalnych treningów dla wszystkich 
grup w naszym klubie. Poza tym są to braki kadrowe 
w drużynie seniorskiej, przede wszystkim w defensy-
wie, gdyż zimą opuściło nas trzech doświadczonych 
zawodników występujących w tej formacji, a już 6 
marca mamy zaplanowany pierwszy mecz rundy wio-
sennej ze Stalą Pleszew. Jednak mam olbrzymią na-
dzieje i wierzę w to, że nasza młoda drużyna dobrze 
zaprezentuje się w tej rundzie!  

Jakie jest największe wyzwanie, jako prezesa? 
O czym prezes klubu marzy? 

Jest ich sporo. Przede wszystkim to stworzenie 
bardzo dobrej infrastruktury sportowej dla wszystkich 
osób trenujących, jak i pracujących w klubie, na co 
mam również wpływ dzięki pełnieniu funkcji kierow-
niczej w OSiR. To zapewnienie rozwoju osobom tre-
nującym w klubie poprzez dobór wykwalifikowanej 
i doświadczonej kadry trenerskiej, która także będzie 
miała możliwość rozwoju poprzez udział w konferen-
cjach czy stażach trenerskich. W najbliższej przyszłości 
zakwalifikowanie do Programu Certyfikacji PZPN dla 
szkółek piłkarskich i utworzenie w klubie sekcji lekko-
atletycznej. A marzenia? To awans zespołu seniorów 
do IV ligi, pełnowymiarowe sztuczne i oświetlone bo-
isko na stadionie 700-lecia i więcej osób zaangażowa-
nych w pracę na rzecz rozwoju naszego klubu! 

A jak Pan spędza wolne chwile? Też na sportowo?
Na sportowo, lecz teraz już przeważnie w charakte-

rze widza, wielu wydarzeń sportowych czy to na żywo 
czy w tv, a kiedy tylko czas pozwala odwiedzam basen 
lub kort tenisowy.  Poza tym lubię podróże, spotkania 
z przyjaciółmi i jeszcze raz podróże.



7

WSPOMNIENIE

Wspomnienia Jadwigi Chojnackiej  

„Jeden z komunistów 
przyłożył mi pistolet 

do głowy…” –
W tym wywiadzie przedstawiam siostrę 

mojego pradziadka – Jadwigę Chojnacką 
z domu Waszak (ur. w 1925 r. ), córkę Jana 
Waszaka – weterana I wojny światowej, na-
czelnika OSP Dobrosołowo, sołtysa Anielewa 
i zastępcy naczelnika poczty w Dobrosołowie 
– byłą mieszkankę Anielewa. Mimo sędziwego 
wieku nadal pamięta wiele wydarzeń, które 
miały miejsce podczas największego świato-
wego konfliktu.

Czy pamięta Pani kiedy Niemcy wysiedlili Pani 
rodzinę?

W lutym 1941 r.  hitlerowcy zabrali na przymu-
sowe roboty mojego brata Tadeusza i siostrę Sta-
nisławę. Rok później w lipcową noc 1942 r. wysie-
dlili mnie i resztę mojej rodziny – rodziców oraz 
drugiego brata – Hieronima. Byliśmy jednak na 
tę okoliczność przygotowani, ponieważ parę dni 
wcześniej ostrzegł nas pewien Niemiec. Nie tylko 
my zostaliśmy wywłaszczeni, Niemcy pozbawili 
domostwa również inne rodziny z Anielewa. Po 
tej tragicznej nocy, oprócz Kubaszewskich i Ław-
niczaków, nie było już Polaków w mojej wsi.

Co było potem?
Udaliśmy się na stację kolejową w Spławiu, 

a następnie pociągiem do Czarkowa, gdzie mu-
sieliśmy czekać aż trzy dni. W tym czasie lekarze 
zbadali nasz stan zdrowia,  a nasze ubrania wy-
parzono, aby pozbyć się ewentualnych wszy. Po 
trzech dniach pociągiem, z dwudziestoma peł-
nymi wagonami, ruszyliśmy w stronę obecnych 
Niemiec. 

Gdzie Pani wraz z rodziną trafiła?
Pod Legnicę. Jako jedyni anielewiacy praco-

waliśmy tam u pewnego starszego Niemca, który 
nie zachowywał się w stosunku do nas okrutnie, 
jednak za naszą ciężką fizyczną pracę, wykonywa-
ną niemal w każdym dniu, oprócz niedzieli, otrzy-
mywaliśmy bardzo mało pieniędzy, bo tylko dwie 
marki dziennie. Najwięcej środków wydawaliśmy 
na jedzenie, a część z nich odkładaliśmy na za-
kup niezbędnych zimą ubrań, które było bardzo 
ciężko zdobyć. Po pewnym czasie do naszej miej-
scowości Niemcy zaczęli przywozić odzież po  za-
mordowanych Żydach… 

Jadwiga Chojnacka 
z domu Waszak

8 lutego 1945 
r. ze strychu ob-
serwowaliśmy, 
jak Armia Czer-
wona wkracza 
na tereny przez 
nas zamieszkałe, 
oraz uciekają-
cych przed nią 
Niemców. Rosja-
nie nie okazali 
się jednak lepsi: 
nie pragnęli ni-
czego innego jak 
alkoholu i mło-
dych kobiet. 

Czy Sowieci dali 
się Pani lub Pani rodzinie we znaki?

I to szczególnie! Jeden z komunistów przyłożył 
mi pistolet do głowy…Chciał mnie zgwałcić. Na 
szczęście mój ojciec, który znał trochę język nie-
miecki i rosyjski, uratował mnie, uprosiwszy pew-
nego rosyjskiego oficera, żeby się za nami wsta-
wił. Ten zaś wyjął pistolet, strzelił w niebo, przez 
co zaraz ten drugi mnie zostawił.   

Jak wyglądał powrót do Anielewa?
Pod koniec II wojny światowej ja wraz z moim 

bratem Hieronimem i rodzicami wybraliśmy się 
w drogę powrotną do domu. Mieliśmy ze sobą 
jeden wózek, trochę tobołków, kulawego konia 
i krowę. Pamiętam, że podczas przekraczania 
Odry widziałam dużą ilość pływających ciał w rze-
ce i wodę, która miejscami była mocno czerwona 
od ludzkiej krwi. 

Jak wyglądało Anielewo po okupacji hitlerow-
skiej?

Nasza wieś w marcu 1945 r. była wyludniona. 
Nie było tam już Niemców, ani większości przed-
wojennych Polaków, którzy dopiero stopniowo 
powracali. Nasze gospodarstwo było doszczęt-
nie ograbione przez uciekających niemieckich  
kolonizatorów. Na szczęście mogliśmy liczyć na 
pomoc krewnych oraz sąsiadów. 

Czy chciałaby Pani coś jeszcze powiedzieć?
Nikomu nie życzę przeżyć tego, co ja przeży-

łam i wolę zapomnieć, to co pamiętam. Życzę 
obecnej młodzieży, aby nie miała nigdy okazji 
doświadczyć okrucieństwa wojny. 

Łukasz Rewers
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Figura wróci na swoje miejsce

Starsi mieszkańcy 
pamiętają kapliczkę 

Najpierw stała przy głównym wjeździe 
do pałacu rodziny Mańkowskich, później 
miała zostać zniszczona przez kopalnię, ale 
dzięki społecznemu ruchowi została ocalo-
na i przeniesiona przed kościół parafialny 
w Kazimierzu Biskupim. Figura Jezusa Chry-
stusa z gorejącym sercem jest teraz w pra-
cowni Krzysztofa Sypniewskiego. Zostanie 
odnowiona i ponownie umieszczona przed 
kościołem.

Figura Jezusa na kolumnie 
jest wyjątkowa z wielu powo-
dów. Wszystko wskazuje na to, 
że została przywieziona przez 
Stanisława Mańkowskiego na 
początku XIX wieku, gdy ten 
budował swój pałac. Ale czy 
rzeczywiście powstała w XIX 
wieku? W trakcie prac renowa-
cyjnych Krzysztof Sypniewski 
odkrywa kolejne warstwy, które 
mogą wskazywać na starsze po-
chodzenie figurki.

Kaplica latarniowa stała przy 
wjeździe do pałacu Mańkow-
skich. Gdy kopalnia weszła na 
teren Kazimierza Biskupiego 
rozebrano pałac, wycięto park 
i zamierzano zniszczyć kaplicz-
kę. Ponoć pojawiła się nawet ko-
parka, która miała ją wyburzyć. 
Wtedy miejscowi stanęli w obro-
nie figurki i wynegocjowali prze-
niesienie jej, na koszt kopalni, 
przed kościół farny. 

Po ponad 10 latach  postać 
Jezusa Chrystusa z gorejącym 
sercem trafiła do Krzysztofa 
Sypniewskiego. – Jej stan jest 
bardzo zły. Była wielokrot-
nie przemalowywana. Powoli 
i sukcesywnie zdejmuję ko-
lejne warstwy farby. Z twa-
rzy wychodzą regularne rysy, 
wyprofilowane oczy, nos. Wy-
gląda na to, że postać Jezusa 
jest starsza niż nam się wyda-

je. Przypuszczam, że może być przywiezio-
na z Włoch, może z Wenecji – tłumaczy. – Po 
raz pierwszy spotykam się z taką figurą pod 
względem technicznym. Jest modelowana 
na zasadzie wlewkowej, wzmocniona matą 
jutową i masą stiukową, pusta w środku. 
Przede mną jeszcze żmudna praca, ale chcę, 
by wyglądała tak, jak kiedyś – podkreśla 
Krzysztof Sypniewski.
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Konkurs „Smaki Regionu – GAR”

Nasze panie z wyróżnieniem
Bielawska zupa rybna i śledzie w trzech 

osłonach – te dania wzięły udział w konkur-
sie „Smaki Regionu – GAR” – pierwsza edycja 
ogłoszonym przez Lokalną Grupę Działania 
„Między Ludźmi i Jeziorami”.

Konkurs skierowany był do mieszkańców z te-
renu gmin: Kazimierz Biskupi, Kleczew, Wilczyn, 
Skulsk i Ślesin. Z terenu naszej gminy wzięły 
w nim udział przedsta-
wicielki z Koła Gospo-
dyń Wiejskich w Biela-
wach i Koła Gospodyń 
Wiejskich w Kazimierzu 
Biskupim.

Konkurs polegał na 
ugotowaniu przed ka-
merami potraw wigilij-
nych i bożonarodzenio-
wych. Alina Byczyk oraz 
Marianna Tembłowska 
z Koła Gospodyń Wiej-
skich w Bielawach przy-

gotowały bielawską zupę rybną, a Arleta Szcze-
pańska z Koła Gospodyń Wiejskich w Kazimierzu 
Biskupim – śledzie w trzech odsłonach.

Warto wspomnieć, że nasze panie gotowały 
potrawy wigilijne przed kamerami. Zaprezento-
wały się nie tylko jako wyśmienite kucharki, ale 
również wspaniałe aktorki. KGW Bielawy i KGW 
Kazimierz Biskupi otrzymały wyróżnienia.
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WOŚP zagrała w naszej gminie

Wielkie serca wszystkich ludzi
Po raz 29 w ostatnią niedzielę stycznia 

w całym kraju zagrała Wielka Orkiestra 
Świątecznej Pomocy. Nie zabrakło jej rów-
nież na terenie naszej gminy. Od samego 
rana wolontariusze zbierali datki do puszek. 
Natomiast w samo południe w Puszczy Bie-
niszewskiej pojawiło się około stu biega-
czy z naszego regionu. Biegli, by wspomóc 
WOŚP.  W sumie w naszej gminie uzbierano 
12 410 złotych.

Sportowcy biegali i morsowali dla orkiestry. 
– Biegniemy dla WOŚP, mamy wyjątkową sy-
tuację, pandemię, nic się w kraju nie dzieje. 
Postanowiliśmy zwołać ludzi, którzy i tak by 
biegli, w jedno miejsce. W piękne miejsce – 
do Puszczy Bieniszewskiej. I w tych wyjątko-
wych okolicznościach przyrody pomagamy 
– mówił Adam Łowiński, z Konin Run.

 W samej siedzibie Gminnego Ośrodka Kul-
tury w Kazimierzu Biskupim pojawiali się przed-
stawiciele organizacji z naszej gminy, żłobka, 
przedszkola i szkół, seniorów, radnych, straża-
ków i dobrych ludzi, którzy wrzucali pieniądze 
do puszki. Wśród nich byli hodowcy gołębi, 
wędkarze z koła PZW nr 46 w Kazimierzu Bisku-
pim, strażacy, czy przedstawiciele seniorów.

– To było wyjątkowe granie, inne niż w po-
przednich latach. Pomimo tych przeszkód 
wolontariusze byli widoczni na terenie na-
szej gminy. Chciałbym wszystkim podzięko-
wać za wsparcie – podkreślał wójt Grzegorz 
Maciejewski. – Gramy w tej orkiestrze od 
kilkudziesięciu lat. Naszymi instrumentami 
są serca, nasze serca i mieszkańców. Wiele 
osób jest zaangażowanych WOŚP i nawet 
w tych trudnych czasach nie odmówili nam 
pomocy – dodała Anna Sypniewska z Gminne-
go Ośrodka Kultury w Kazimierzu Biskupim.
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Sprzątanie domów, mieszkań, biur, placówek edukacyjnych,  
gabinetów kosmetycznych. Mycie okien.  

Sprzątanie po przeprowadzkach i remonach.

Najnowszy zakup PGKiM

Najnowszy zakup PGKiM
Komfortowy ciągnik o dużych możliwo-

ściach to najnowszy zakup Przedsiębiorstwa 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ka-
zimierzu Biskupim.

John Deere 6830 to komfortowy ciągnik o du-
żych możliwościach. Na uwagę zasługuje przede 
wszystkim kabina operatora. Do licznych jej udo-
godnień należą m.in.: duże szklane drzwi, płaska 
i wolna podłoga, bezpieczny dostęp do wnętrza, 
stylowe wzornictwo.

Ciągnik posłuży między innymi do transportu, 
koszenia poboczy przy drogach, czy utrzymania 
zimowego dróg. Cena zakupu to 156 200 zł brutto. 

Prawie 100 tysięcy złotych na transport

Kolejne pozyskane środki
Kolejne pozyskane środki trafiły na kon-

to gminy. Tym razem pozyskano dofinanso-
wanie do transportu zbiorowego. To prawie 
100 tysięcy złotych.

Gmina Kazimierz Biskupi otrzymała dofi-
nansowanie z „Funduszu rozwoju przewozów 
autobusowych”. Rządowe pieniądze są prze-
znaczone na przywracanie lokalnych połączeń 
autobusowych. 20 stycznia wójt gminy Grze-

gorz Maciejewski podpisał w Poznaniu umowę 
z wojewodą wielkopolskim.

 – Bardzo się cieszymy. To następne dofi-
nansowanie, które udało nam się pozyskać 
– mówi wójt Grzegorz Maciejewski.

Fundusz rozwoju przewozów autobuso-
wych o charakterze użyteczności publicznej 
jest  państwowym funduszem celowym. Jego 
dysponentem jest minister do spraw transpor-
tu. Obsługę Funduszu na zasadach określonych 
w umowie z jego dysponentem będzie prowa-
dził Bank Gospodarstwa Krajowego. 
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Wielki Post w klasztorze misjonarzy

Czas wędrówki ku zmartwychwstaniu
Obecnie przeżywamy w Kościele Wielki 

Post. Trwa on od Środy Popielcowej do wie-
czora Wielkiego Czwartku. Dla nas, chrześci-
jan, jest to czas wędrówki ku świętowaniu 
zmartwychwstania, a także pielgrzymowa-
nia ku niebieskiej Passze. Na początku Wiel-
kiego Postu słyszymy o triadzie: modlitwa, 
jałmużna i post. Przez czterdzieści dni mamy 
okazję wyciszyć się, nawrócić i pojednać 
z Bogiem. To zatrzymanie się jest potrzebne, 
aby przewartościować swoje życie i zastano-
wić się, jak ważna jest dla mnie wiara, którą 
wyznaję.

Dla nas, misjonarzy Świętej Rodziny, okres 
Wielkiego Postu jest niezwykłym czasem kie-
dy przygotowujemy się na spotkanie ze Zmar-
twychwstałym Jezusem. Kościół wzywając 
każdego z nas do postu nie pojmuje go jako 
ćwiczenia o charakterze dietetyczno-medycz-
nym, jak często ma to miejsce w dzisiejszych 
czasach. Jest to dla nas przede wszyst-
kim forma uczczenia Boga, otwarcie 
osobistej przestrzeni dla osobowego 
kontaktu z nim. Wstrzemięźliwość jed-
nocześnie pozwala zdobyć pewien 
dystans do rzeczy doczesnych. Chroni 
chrześcijanina przed inwazją świata 
rzeczy. Zachowuje go przed zachłanno-
ścią. Każe dzielić się z innymi, stwarza-
jąc wewnętrzną przestrzeń dla Boga. 

Niedzielne nabożeństwo gorzkich 
żali, które jest corocznie obecne w na-
szym kościele seminaryjnym jest rdzen-
nie polskim nabożeństwem wielkopo-
stnym. Śpiewając jedną z trzech części 
gorzkich żali rozważamy Mękę Pańską, 
co pozwala nam głębiej wniknąć w to 
Paschalne Misterium. Tradycją w na-
szym seminaryjnym kościele są także 
kazania pasyjne wygłaszane rokrocznie 
w trakcie owego nabożeństwa przez 
alumnów kursu V. 

W piątki Wielkiego Postu odmawia-
my różaniec do Siedmiu Boleści Matki 
Bożej. Składa się on z siedmiu tajemnic, 
w których rozważamy najboleśniej-
sze momenty z życia Bożej Rodzicielki. 

Rozważając owe tajemnice w szczególny spo-
sób czcimy Matkę Bożą Bolesną i upraszamy 
dla siebie i bliźnich potrzebne łaski w tym ży-
ciu, a zwłaszcza w godzinę naszej śmierci. Mo-
dlitwa ta jest dla nas, misjonarzy Świętej Rodzi-
ny, szczególnie ważna, gdyż do jej odmawiania 
zachęcał nas sam ojciec założyciel czcigodny 
Sługa Boży ks. Jan Berthier MS. Zaraz po różań-
cu rozpoczyna się nabożeństwo drogi krzyżo-
wej. Ma ono adoracyjny charakter i  polega na 
symbolicznym odtworzeniu drogi Chrystusa na 
śmierć i złożenia go do grobu. Warto podkre-
ślić, iż w jeden z piątków będzie prowadzona 
przez wspólnotę młodzieżową STHajenka „dro-
ga krzyżowa cieni”. 

Serdecznie zapraszamy do naszego semina-
ryjnego kościoła na te wielkopostne praktyki, 
by przygotować się na najważniejsze święta 
Zmartwychwstania Pańskiego.

Kl. Michał Młotek MSF
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Apel do seniorów: nie zmarnujmy danej nam szansy!

Szczepionka to dopiero początek 
drogi do normalności!

Pierwsi seniorzy otrzymali już pierwszą 
dawkę szczepionki przeciwko COVID-19  
i czekają na kolejną. Nie oznacza to jednak, 
że są wolni od zagrożenia. 

To dopiero początek długiej drogi do nor-
malności. Drogi, która wymaga drugiej dawki 
i osiągnięcia odporności populacyjnej. Nadal 
każdego z nas (bez wyjątku) obowiązuje zasa-
da DDM (dystans, dezynfekcja, maseczka). Bez 
tego szczepienia nie miałyby sensu!

Zainteresowanie szczepieniami wśród naj-
starszych Polaków, co z pewnością może cie-
szyć, jest bardzo duże. W związku z niewystar-
czającymi zapasami szczepionek (tygodniowo 
tylko 30 na punkt) jest długi czas oczekiwania. 
W naszej gminie mamy na szczęście dwa punk-
ty, więc tygodniowo realizujemy 60 szczepień, 
ale i tak terminy wyznaczane są już na kolejny 
kwartał. Seniorzy czekają na swoją kolej.

Pierwsza dawka szczepionki nie chroni przed 
zakażeniem i ciężkimi powikłaniami. Szczepion-
ka to jedyny możliwy sposób walki z szalejącą 
pandemią. Trzeba jednak pamiętać, że nasz or-
ganizm nie uzyska odporności z dnia na dzień 
(tak, niestety, uważa część seniorów!) Pierwsza 
dawka szczepionki to odporność na poziomie 
20-30 procent. Dopiero 3-4 tygodnie po drugiej 
dawce możemy osiągnąć około 90-procentową 
odporność. 

W tej chwili licz-
ba zaszczepionych 
Polaków to kropla 
w morzu potrzeb. 
COVID-19 nadal 
stanowi ogromne 
zagrożenie. Można 
się przed nim bro-
nić zachowując jak 
największą dyscyplinę epidemiologiczną i za-
chęcać do szczepień. Tylko wtedy, gdy zaszczepi 
się minimum 70 procent Polaków, uda się nam 
uzyskać odporność populacyjną. Ale to jeszcze 
miesiące, a raczej lata. 

Drodzy seniorzy: nawet jeśli znaleźliście 
się w nielicznej grupie już zaszczepionych 
„szczęśliwców” nie zniszczcie szansy na powrót  
do normalności. Przestrzegajcie obostrzeń, 
dystansu. Dezynfekujcie ręce, nie wychodźcie 
z domu bez potrzeby i bez maseczki. Nie wiado-
mo jak na szczepionkę zareaguje wasz organizm. 
Czy rzeczywiście uda mu się osiągnąć zapowia-
dany przez producentów 94-, 95-procentowy 
pułap przeciwciał? To na razie niewiadoma.  
Nie warto więc ryzykować !

Bożena Janicka
Specjalista pediatrii i medycyny rodzinnej

Ważna informacja o szczepieniach!
Wójt Gminy Kazimierz Biskupi uruchomił od 15 stycznia 2021 roku gminną infolinię za pośrednic-

twem, której można uzyskać informację nt: transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu 
do punktu szczepień przeciwko wirusowi COVID-19, lokalizacji i organizacji punktów szczepień oraz reje-
stracji na szczepienia. Gmina infolinia funkcjonować będzie od poniedziałku do piątku w godzinach 
od 8.00 do 20.00 pod numerem telefonu: 722 323 213. Obsługiwać ją będzie pracownik Urzędu Gminy 
w Kazimierzu Biskupim.

Na terenie Gminy Kazimierz Biskupi, jak wynika z listy opublikowanej przez Narodowy Fundusz Zdro-
wia placówkami przeprowadzającymi szczepienia będą:

• Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Lekarska w Kazimierzu Biskupim, 
ul. Węglewska 3, 62-530 Kazimierz Biskupi, nr telefonu: 63 241 13 99,
• Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Lekarska w Kazimierzu Biskupim, 
ul. Tuwima 2, 62-530 Posada, nr telefonu: 63 244 74 29.
Aby ułatwić seniorom dojazd do punktów szczepień Gmina Kazimierz Biskupi, zapewni transport dla 

mieszkańców gminy, osób niepełnosprawnych oraz osób mających trudności w samodzielnym dotarciu 
do punktu szczepień:

• posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N 
lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami,

• mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w sa-
modzielnym dotarciu do najbliższego miejscu zamieszkania punktu szczepień.
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KĄCIK KULINARNY

Prosto od sołtysa

Składniki:
• 120g margaryny
• 150g mąki
• 30g cukru pudru
• 1 żółtko
• 2 czekolady białe
• 1 serek mascarpone
• 0.5l śmietana 30%
• łyżeczka żelatyny
• 50ml wody
•100g borówek

 Już wkrótce będziemy obchodzić Dzień Kobiet. Dla panów, którzy nie wiedzą, jaki pre-
zent sprawić swoim „lepszym połówkom” mamy wyjątkowe przepisy kulinarne. Prosto od 
Patryka Lewandowskiego, sołtysa Jóźwina. Okazuje się, że w sołtysie drzemie wiele ukry-
tych talentów. Pamiętajcie Panowie - przez żołądek do serca!

Sposób przygotowania:
Margarynę, żółtko, mąkę oraz cukier puder ugnieść na jednolitą masę. Wyło-
żyć na okrągłą blachę do pieczenia. Równomiernie rozprowadzić ciasto po 
blasze, następnie zrobić kilka wgłębień widelcem. Piec w piekarniku w 180 
stopniach około 25 minut.
Po upieczeniu odstawić do wystygnięcia.
Białą czekoladę (1,5 tabliczki) rozpuścić na parze, następnie dodać serek ma-
scarpone. Masę rozkładamy na wcześniej upieczony spód, na masę układa-
my borówki. Kolejnym krokiem jest ubicie śmietany mikserem na wolnych 
obrotach. Do bitej śmietany dokładamy rozpuszczoną żelatynę w wodzie, 
mieszamy delikatnie  łyżką i nakładamy na pozostałą część ciasta. Na koniec 
trzemy na tarce pozostałą część białej czekolady i posypujemy na wierzch.

TARTA NA SŁODKO

Przepisy na Dzień Kobiet

TATAR ZE ŚLEDZIA
Składniki:
• 200g śledzia
• 1 łyżka musztardy 
   delikatesowej
• 2 łyżki oleju
• 2 ogórki konserwowe
• 0.5 czerwonej cebuli
• 100g grzybków 
   marynowanych
• szczypiorek
• 1jajko (ugotowane 
   na twardo)
• pieprz świeżo mielony

Sposób przygotowania:
Śledzie, ogórki konserwowe, grzyb-
ki marynowane oraz jajko kroimy 
w drobną kosteczkę około 3-4mm. 
Do pokrojonego śledzia dodajemy 
musztardę,1 łyżkę oleju i pieprz, całość  
mieszamy. Szczypiorek oraz cebulą 
drobno siekamy.
Następnie układamy 6 foremek wy-
smarowanych delikatnie olejem i układamy warstwy:
- śledź
- ogórek konserwowy
- cebula
- grzybki marynowane
- jajko
- szczypiorek.

PLACUSZKI Z PIERSI KURCZAKA
Składniki:
• podwójny filet z piersi kurczaka
• 2 łyżki vegety
• 3 łyżki mąki ziemniaczanej
• 2 jajka
• 100g żółtego sera (Gouda)

Sposób przygotowania:
Filet pokroić w kostkę około 0.5cm, następnie dodać vegetę, 
odstawić na 1 godzinę do lodówki. Po upłynięciu czasu doda-
jemy resztę składników – całość mieszamy. Smażymy na roz-
grzanym oleju. Jeden placuszek to jedna łyżka – formujemy 
po nałożeniu na patelnię w okrąg.
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Panele na terenie klasztoru w Bieniszewie

To szczególny dar serca
130 paneli fotowoltaicznych zostało za-

montowanych na terenie klasztoru kamedu-
łów w Bieniszewie. – Dziękujemy wszystkim 
dobrodziejom za ten szczególny dar – mówi 
ojciec Jakub Mućko, przeor eremu.

Na początku lutego na terenie Eremu Pięciu 
Męczenników w Bieniszewie rozpoczęto mon-
taż paneli fotowoltaicznych. To darowizna od 
Grupy Kapitałowej ZE PAK S.A., Fundacji PGE, 
firm Esoleo oraz Landsberg. Jak podkreślał 
Krzysztof Dziaduszyński, członek zarządu Eso-
leo darczyńcy chcą pokazać, że w środku pusz-
czy można produkować czysty, ekologiczny 
produkt.

Około 130 paneli zostało zamontowanych 
na budynku gospodarczym. Ta elektrownia 
słoneczna to symbol zmian, jakie zachodzą 
w ZE PAK S.A. – Będziemy produkować zie-
loną energię na farmach fotowoltaicznych. 
Jedną z nich budujemy w okolicy, dość dużą, 
ale też ta energia może być produkowana 
w mniejszych instalacjach. Taka właśnie in-
stalacja wybudowana jest na klasztorze ka-
medułów w Bieniszewie – mówił Piotr Woźny, 
prezes ZE PAK S.A. – Elektrownia na klaszto-
rze wpisuje się w program „Czysta Polska”, 
a inwestycja jest realizowana przez naszych 

pracowników. Ludzi, którzy jeszcze rok temu 
pracowali przy wydobyciu węgla.

Radości z tej inwestycji nie kryje także Grze-
gorz Maciejewski, wójt gminy Kazimierz Bisku-
pi. – Klasztor w Bieniszewie to nasza perełka. 
Erem, w samym centrum Puszczy Bieniszew-
skiej, stanowi miejsce spokoju i wytchnienia 
nie tylko dla mieszkańców naszej gminy. Za-
montowanie ogniw fotowoltaicznych z pew-
nością ułatwi życie braciom. Przypomnę 
tylko, że kameduli utrzymują się wyłącznie 
z ofiar przekazanych przez wiernych. Jako 
wójt gminy doceniam wyjątkowy gest Gru-
py Kapitałowej ZE PAK S.A. Zielona energia, 
pozyskiwana z odnawialnych źródeł, dosko-
nale wpisuje się w troskę o „zielone płuca” 
naszej gminy – zapewniał.

Wdzięczni wszystkim darczyńcom są także 
kameduli. – Zielona energia to zdecydowanie 
nasza przyszłość. Dzięki takim firmom jak ZE 
PAK, Fundacja PGE, Esoleo oraz Landsberg 
my również cieszymy się z posiadania insta-
lacji fotowoltaicznej, dzięki której zadbamy 
o czyste powietrze dla przyszłych pokoleń. 
Serdecznie dziękujemy – mówił ojciec Jakub 
Mućko, przeor eremu w Bieniszewie.
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Wirtualne życie młodych ludzi

Hejt jest karalny
XXI wiek to czas, w którym ludzie mają 

wszechstronny dostęp do wielu udogod-
nień, o których nasi przodkowie nawet nie 
śnili. Możemy spotkać się z ukochaną babcią 
mieszkającą na drugim końcu Polski, wy-
łącznie siadając przed komputerem. Zużyły 
nam się ulubione buty do biegania, żaden 
problem, klikamy stronkę i nowa para już 
do nas jedzie. Rachunki, czyli to czego nikt 
z nas nie lubi, ale i tutaj nie musimy wycho-
dzić z domu, by je opłacić. Jak to się stało, że 
właściwie większość spraw możemy załatwić 
wyłącznie siadając przed ekranem?

Internet ciągle się rozwija, dając ludziom co-
raz więcej możliwości i stając się nieodzownym 
elementem ich życia. Codziennie zaglądamy do 
sieci w poszukiwaniu rzetelnych informacji, ro-
biąc zakupy, czy po prostu dla czystej rozrywki 
przeglądając portale społecznościowe. Znamy 
korzyści, ale czy zastanawialiśmy się kiedyś czy 
to dobrodziejstwo ma jakieś wady? Może przy-
nieść nam jakieś zagrożenia?

Wiele osób w tym momencie pewnie myśli, 
że to próżnia i nic nie może się stać. Nic bardziej 
mylnego. W Internecie możemy doznać wielu 
krzywd, które zdecydowanie przeniosą się na 
nasze życie i zdrowie, szczególnie to psychicz-
ne. Mowa oczywiście o hejcie i jego skutkach. 
Z pewnością przynajmniej raz w życiu słysze-
liśmy to słowo, ale czy znamy jego znaczenie? 
Hejt to obraźliwy i pełen agresji komentarz za-
mieszczony w sieci. Wyrażany głównie poprzez 
tekst, ale również grafikę i filmy.

Przynajmniej połowa osób pomyśli w tym 
momencie, że mnie to nie dotyczy, nic nie wi-
działem, nic nie słyszałem. Klasyczne zacho-
wanie, ale co z drugą grupą? Ci zaś dojdą do 
wniosku, że tworzący ten cały hejt to chyba ja-
kiś zamierający gatunek, bo przecież nikt o tym 
nie mówi. Spójrzmy na to z innej strony – nikt 
nie powie, że nie wie co to mobbing, stąd wraz 
z rozwojem Internetu powstał cybermobbing, 
czyli prześladowanie i nękanie za pomocą na-
rzędzi internetowych. Mamy więc dowód, że 
i hejt istnieje. W pogoni za pieniędzmi zapomi-
namy o najbliższych, którzy czując się osamot-

nieni, próbują w Internecie dając upust swojej 
złości i poczuć ulgę. Niektórzy badacze zakłada-
ją także, że ludzie z natury są zdolni do czynie-
nia zła. Na początku lat 60 XX w., grupa badaczy 
na czele z panem Milgramem, przeprowadziła 
eksperyment na narodzie niemieckim. Miał 
on sprawdzić predyspozycje do okrucieństwa 
i posłuszeństwa. Wyniki badania pokazały, że 
ludzie są podatni na sugestie i chętnie stają się 
okrutni. Podobnie jest w Internecie. Jeżeli gru-
pa hejtuje, zwykle przyłączamy się i piętnujemy 
daną osobę.

Pamiętajmy, że Internet daje tylko złudne 
poczucie anonimowości. Wiele osób nie ma 
świadomości, że umieszczając zdjęcia lub pi-
sząc obraźliwe i krzywdzące komentarze w In-
ternecie, mogą ponieść surowe konsekwencje. 
Hejt może wiązać się z karą w postaci grzywny 
lub nawet pozbawienia wolności do 3 lat. Nie 
wolno zapominać, że hejter nie jest partnerem 
do dyskusji, dlatego też w niektórych sytu-
acjach nie należy reagować na złośliwe komen-
tarze, a już szczególnie odpowiadając hejtem 
na hejt. Jeśli już koniecznie chcemy zamieńmy 
ten komentarz w żart lub użyjmy ironii. Kie-
dy wpisy odnoszą się do grożenia komuś, np. 
śmiercią – nie można pozostawać obojętnym – 
należy takie wypowiedzi zgłosić do moderatora 
strony lub najlepiej na policję. Na całe szczęście 
zjawisko hejtu jest traktowane coraz poważniej 
i coraz bardziej surowo zarówno w Polsce, jak 
i za granicą.   

Przemyśl, czy chcesz ponosić takie konse-
kwencje, dając upust swojej złości w sieci. Ne-
gatywne emocje spożytkuj uprawiając sport, 
czy mając ciekawe hobby. Sam zobaczysz, że 
szkoda życia na kilka za dużo wypowiedzia-
nych, obraźliwych słów.

Anna Węgrzeniejewska
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Walentynkowy koncert Big Bandu

Nie tylko dla zakochanych
Na wyjątkowy koncert w sieci zaprosił 

wszystkich Big Band Gminnego Ośrodka 
Kultury w Kazimierzu Biskupim. 14 lutego 
można było posłuchać w ich wykonaniu naj-
piękniejszych utworów o miłości, ale nie tyl-
ko.

Pomysł koncertu narodził się w głowie opie-
kuna Big Bandu w grudniu. – Chciałem zrobić 
coś z młodzieżą w czasie pandemii. Pokazać, 
że pomimo przeciwności losu my działamy, 
ćwiczymy i pracujemy na nowy repertu-
arem. To też było pewne przełamanie stresu 
u tych młodych ludzi. Nie wszyscy zajmują 
się muzyką profesjonalnie – mówił Szymon 
Wieczorkiewicz.

Big Band GOK-u wystąpił w składzie: Marta 
Żak, Iga Lewandowska (wokalistki), Michalina 
Krysztofowicz, Rafał Jakubowski (saksofon), 
Kacper Wolski, Hubert Kulig (perkusja/perku-
sjonalia), Wojciech Oliński (gitara elektryczna), 
Oliwia Szadkowska (instrument klawiszowy), 
Szymon Wieczorkiewicz (gitara basowa).

To był pierwszy występ Big Bandu on-line. 
– Utwory wybieraliśmy wszyscy razem. Do-
stosowałem się do preferencji młodzieży. 
Piosenki nawiązywały do tematyki miłosnej, 
relacji z drugim człowiekiem – podkreślał 
Szymon Wieczorkiewicz.

W tym roku Big Band Gminnego Ośrodka 
Kultury w Kazimierzu Biskupim obchodzi 10-le-
cie swojego istnienia. Zarówno instruktor, jak 
i młodzi muzycy mają nadzieję, że będzie im 
dane zagrać jubileuszowy koncert przed pu-
blicznością, na żywo. Tym bardziej, że po ich 
występie on-line pojawiło się wiele ciepłych ko-
mentarzy. – Piszą do mnie zarówno rodzice, 
jak i obcy ludzie. Lajkują, pozdrawiają, prze-
syłają ciepłe słowa. To bardzo miłe – zapew-
nia Szymon Wieczorkiewicz. 

Wszyscy mocno trzymamy kciuki, by plany 
Big Bandu Gminnego Ośrodka Kultury się speł-
niły. Koncert walentynkowy można obejrzeć na 
profilu fb Gminnego Ośrodka Kultury w Kazi-
mierzu biskupim. Zapraszamy!
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I Otwarte Mistrzostwa w E-sporcie Gminy Kazimierz Biskupi

Młodzież grała w sieci
Kopernik Konin i WyTuMieszkacie?  

To zwycięzcy I Otwartych Mistrzostw 
w E-sporcie Gminy Kazimierz Biskupi. Przy-
pomnijmy, że w trakcie mistrzostw rozgry-
wano turnieje Country Strike i Leaque of 
Legends. Mistrzostwa to pierwszy pomysł 
grupy młodzieży, która od pewnego czasu 
spotyka się w Gminnym Ośrodku Kultury.

I Otwarte Mistrzostwa w E-sporcie Gminy 
Kazimierz Biskupi to pomysł naszej młodzieży. 
– W czasach pandemii, gdy nie można spo-
tykać się ze znajomymi, turniej on-line był 
dobrym rozwiązaniem na czas ferii – podkre-
ślali młodzi. Do turnieju LOL i CS GO zgłosiły się 
drużyny z całego powiatu konińskiego. Były to 
zarówno grupy, które już ze sobą grają, ale tak-
że takie, które powstały wyłącznie na potrzeby 
naszych mistrzostw. 

Do finału awansowało po pięć najlepszych 
drużyn, a stawkę uzupełniały ekipy gospoda-
rzy. Finały miały odbyć się w Gminnym Ośrodku 
Kultury, ale pandemia i obostrzenia z nią zwią-
zane nie pozwoliły nam na spotkania. Walka 
o podium rozegrała się on-line.

W finale turnieju Leaque of Legends spotkali 
się: Huragan Powiercie Academy, Just Five, Bad 
Boys Crew, Way to Hell, Kha’zik oraz WyTuMiesz-
kacie?. Najlepsi okazali się panowie z ekipy Wy-
TuMieszkacie. Drugie miejsce zajął Huragan Po-
wiercie Academy, a trzecie – Kha’zik.

Natomiast w turnieju CS GO tryumfował Ko-
pernik Konin, który wyprzedził Blacho Tigers 
i Gminę Skulsk. W finale zagrali również: Ang-
soc, ACID Addiction, F1RE_T1GERS.

SPORT

Drużyna WyTuMieszkacie
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Na zwycięzców czekały nagro-
dy: akcesoria gamingowe i sprzęt 
komputerowy, a na finalistów – 
niespodzianki. 

– Pierwsze mistrzostwa cie-
szyły się sporym zainteresowa-
niem. Mamy pozytywne głosy 
ze strony drużyn, które brały 
w nich udział. Wiemy też, nad 
czym musimy popracować. I na 
pewno zapraszamy na kolejne 
potyczki w e-sporcie – mówi 
Grzegorz Adamczewski, kierow-
nik Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Kazimierzu Biskupim.

Organizatorem I Otwartych 
Mistrzostw w E-sporcie Gminy 
Kazimierz Biskupi była gmina Ka-
zimierz Biskupi, Ośrodek Sportu 
i Rekreacji w Kazimierzu Bisku-
pim oraz Gminny Ośrodek Kultury 
w Kazimierzu Biskupim.

SPORT

Kopernik Konin

Młodzi Organizatorzy I Otwartych Mistrzostw w E-sporcie Gminy Kazimierz Biskupi
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