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4. grudnia w całej Polsce górnicy mają swoje święto.  
Zapytaliśmy dzieci z naszej gminy, czy wiedzą, kto to jest górnik  

i z czym kojarzy im się ten zawód. 

Mikołaj
Ja wiem, kto to jest górnik. To pan, który pracuje w kopalni, głęboko 

pod ziemią. Nigdy nie widziałem górnika, takiego prawdziwego. Znaczy 
raz widziałem, jak był u nas w przedszkolu. Pani z przedszkola go do nas 
zaprosiła, gdy mieli swoje święto. Miał na sobie taki specjalny mundur,  
w którym wyglądał naprawdę ładnie.  

Pola
Ja też wiem, kto to jest górnik. Tak, jak powiedział Mikołaj on pracuje 

pod ziemią. U nas w przedszkolu też był górnik. Miał taką specjalną czap-
kę, z dużymi piórami, chyba zielonego koloru. Węgiel jest nam potrzebny 
do pieca, by było ciepło w naszych domach. Praca górnika jest wszystkim 
bardzo potrzebna, ale bardzo niebezpieczna.

Filip
Górnik pracuje pod ziemią, bardzo głęboko. Zjeżdża do pracy po wę-

giel, który jest potrzebny, bo nim palimy w piecach. Gdyby go nie było, to 
w naszych domach byłoby zimno. Górnik to jest pan, bo panie chyba nie 
mogą pracować w kopalni. One nie mają tyle siły. Górnik musi być silny, 
bo nosi dużo węgla i odważny, bo pod ziemią jest ciemno. Wujek mojego 
kolegi był górnikiem.

Pieniądze z Polskiego Ładu rozdysponowane

Ponad 8 milionów złotych 
dla naszej gminy

Ogłoszono wyniki pierwszego naboru 
w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: 
Program Inwestycji Strategicznych. Mamy 
się z czego cieszyć, bo do gminy Kazimierz 
Biskupi trafi ponad 8 milionów złotych.

W ramach Rządowego Programu Polski Ład 
gmina Kazimierz Biskupi otrzymała łącznie  
8,12 miliona złotych na dwie inwestycje na te-
renie Kazimierza Biskupiego. 

4,23 miliona złotych zostanie przeznaczone 
na rozbudowę przedszkola w Kazimierzu Bisku-
pim wraz z modernizacją dróg dojazdowych 
– etap II. Nikogo nie trzeba przekonywać, że 
ta inwestycja jest bardzo potrzebna. Piszemy 
zresztą o tym na stronie 3 naszego Informatora. 
Rozbudowany, nowoczesny obiekt będzie słu-

żył najmłodszym mieszkańcom naszej gminy.
Natomiast 3,89 miliona złotych to pieniądze, 

które gmina otrzymała na budowę strażnicy 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Kazimierzu Bi-
skupim wraz z drogą dojazdową. Z tych pienię-
dzy cieszą się na pewno strażacy. Nowoczesna 
strażnica poprawi komfort pracy strażaków 
i z całą pewnością poprawi bezpieczeństwo 
w naszej gminie. 

– Cieszę się bardzo, bo te pieniądze to na-
prawdę duże wsparcie dla naszego samorzą-
du. Umożliwią one na pewno kompleksowe 
wykonanie obu inwestycji, które są bardzo 
potrzebne w naszej gminie – mówi wójt gmi-
ny Kazimierz Biskupi Grzegorz Maciejewski. 
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Były piosenki i upominki 

Poseł z wizytą w przedszkolu
Poseł Witold Czarnecki odwiedził gminę Kazimierz Biskupi. Parlamentarzysta spotkał 

się z wójtem gminy Grzegorzem Maciejewskim, a później panowie odwiedzili przedszkole 
w Kazimierzu Biskupim.

Przypomnijmy, że już wkrótce rozpocznie się 
remont i rozbudowa tej placówki. Pieniądze na 
tę inwestycję pochodzić będą między innymi 
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 
jak i Rządowego Funduszu Polski Ład w łącznej 
kwocie 6 230 000 zł. – Widać, że jest potrzeba 
remontu i rozbudowy tego obiektu. Dobre 
przedszkole to dobry start, musimy dbać 
o najmłodszych. Cieszę się, że władze gminy 
o tym pomyślały. Widać tu radość dzieci, ale 
pomieszczenia potrzebują remontu, odno-
wienia, jak i rozbudowy. Nasz rząd stawia na 
zrównoważony rozwój Polski, nie tylko Po-
znań, Kraków, czy Warszawa, ale także Kazi-
mierz Biskupi – mówił poseł Czarnecki. 

– Bardzo cieszymy z wizyty pana posła 
Czarneckiego, cieszymy się że mógł zoba-
czyć w jakim stanie technicznym i lokalowym 

jest przedszkole. Pieniądze, które otrzyma-
liśmy są najlepszą inwestycją w stworzenie 
lepszych warunków edukacyjnych naszych 
najmłodszych mieszkańców. W przedszko-
lu brakuje sal, co jest powodem stworzenia 
grup popołudniowych, z których rodzice 
nie zawsze są zadowoleni. Brakuje też po-
mieszczeń do zajęć specjalistycznych. Cały 
budynek wymaga gruntownego remontu 
– wyjaśniała Karolina Wojciechowska, dyrektor 
przedszkola. – Pozyskane pieniądze pozwolą 
na pełną realizację zaplanowanych działań, 
a nowoczesny wizerunek przedszkola bę-
dzie wizytówką gminy. 

W trakcie krótkiej wizyty w przedszkolu po-
seł odwiedził wszystkie grupy wiekowe. Nie za-
brakło piosenek i wierszy, a dzieci otrzymały od 
parlamentarzysty słodkie upominki.  
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Zmiana warty w kazimierskim TPD

Były podziękowania i kwiaty 
Podczas zebrania sprawozdawczo-wyborczego oddziału gminnego TPD w Kazimierzu Bi-

skupim wybrano nowy zarząd i podziękowano za pracę na rzecz Towarzystwa dotychczaso-
wej, wieloletniej prezes Jolancie Kamińskiej.

TPD w Koninie. – Dziękuję za cenną pracę na 
rzecz TPD. Warte podkreślenia jest to, że to 
tak naprawdę nie jest praca, a misja. Nowe-
mu zarządowi życzę powodzenia – mówiła. Za 
wieloletnią pracę Jolancie Kamińskiej podzię-
kował także wójt gminy Grzegorz Maciejewski 
oraz przewodniczący Rady Gminy Arkadiusz 
Mielcarek. 

Gmina otrzymała dofinansowanie z WFOŚiGW

Zielone pracownie 
w Kozarzewie

Gmina Kazimierz Biskupi otrzymała dofinasowanie dla 
Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kozarzewie na do-
posażenie dwóch pracowni dydaktycznych.

Dwie pracownie: biologiczno-geograficzna i chemiczno- 
fizyczna zwane są „Zielonymi pracowniami”. Całość zadania 
wynosi 88 300 zł z czego 61 810 zł pozyskano z Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Poznaniu. 

Środki finansowe, zgodnie z wnioskiem, przeznaczone 
zostaną na kompleksowy remont klas, w tym także zakup 
wyposażenia: stolików, krzeseł, szafek, tablic, komputerów, 
monitorów interaktywnych, plansz interaktywnych, mikro-
skopów, lunet czy zestawów odczynników.

W trakcie zebrania z funkcji prezesa kazi-
mierskiego oddziału TPD zrezygnowała Jolanta 
Kamińska, która przez ponad 20 lat pełniła tę 
funkcję. – Dziękuję wszystkim za pomoc. Bez 
zaangażowania wielu osób nie byłoby moż-
liwe organizowanie wielu akcji oraz pomoc 
dzieciom i ich rodzinom – podkreślała podczas 
spotkania Jolanta Kamińska. 

Nowy zarząd oddzia-
łu gminnego TPD tworzą: 
Małgorzata Nowaczyk – 
prezes, Aneta Nierychła 
- Działak – wiceprezes, 
Renata Działak – sekre-
tarz, Józef Młodożeniec – 
skarbnik, Lidia Krzymińska 
– członek zarządu. W skład 
komisji rewizyjnej weszły: 
Marta Fabiszak –Latoń – 
przewodnicząca, Agniesz-
ka Makowska – sekretarz, 
Paulina Cajler – członek.

W zebraniu uczestni-
czyła także Krystyna Cho-
wańska, prezes zarządu 
Oddziału Powiatowego 
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Fundusze norweskie dla Kozarzewa

Pieniądze trafią do szkoły
Gmina Kazimierz Bisku-

pi otrzymała dofinasowanie 
z Programu Środowisko, Ener-
gia i Zmiany Klimatu w ramach 
naborów finansowanych ze 
środków Mechanizmu Finanso-
wego Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego i budżetu pań-
stwa na poprawę efektywności 
energetycznej w budynkach 
szkolnych.

Do programu złożono łącznie 
214 wniosków, z czego pozytyw-
ną ocenę merytoryczną oraz dofi-
nasowanie otrzymały 23 projekty. 
Nasz wniosek „Poprawa efektyw-
ności energetycznej budynku Ze-
społu Szkolno-Przedszkolnego 
w Kozarzewie” otrzymał 99 punk-
tów, co dało mu dziewiąte miejsce 
na liście i jako jeden z dziewięciu 
jest w partnerstwie z podmiotami 
z Norwegii. 

Przebudowa drogi w miejscowościach Tokarki (Budy) i Kozarzew

Mieszkańcom będzie łatwiej 
Zakończono prace związa-

ne z przebudową drogi gmin-
nej w miejscowościach Tokarki 
(Budy) oraz Kozarzew. W ra-
mach tych inwestycji wykonana 
została jezdnia o łącznej długo-
ści 1450 metrów (Tokarki – 1100 
m, odcinek Daninów - Kozarzew 
– 350 m). 

W zakres tych prac weszło wy-
konanie jezdni o szerokości 4 m 
o nawierzchni z betonu asfalto-
wego na podbudowie z kruszywa 
łamanego. Wybudowanie odcinka 
drogi w Tokarkach ułatwi przejazd 
mieszkańcom w kierunku powiatu 
słupeckiego, natomiast budowa 
drogi w miejscowości Kozarzew 
jest trzecim etapem przebudowy 
blisko dwukilometrowego odcin-
ka drogi rozpoczętego jesienią 
2019 roku i połączy drogą asfalto-
wą miejscowość Daninów z miej-

scowością Kozarzew, gdzie dzieci uczęszczają do szkoły.
Łączny koszt realizacji tych dwóch inwestycji to 307 378,48 zł 

z czego z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielko-
polskiego z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Gmina po-
zyskała dofinansowanie w kwocie 110 625,00 zł. oraz z fun-
duszu sołeckiego sołectwa Daninów w kwocie 12 850,38 zł. 
Prace wykonała firma Trans-Spili Sp. z o.o. Licheń Stary.

W ramach tego zadania wykonana zostanie między in-
nymi: modernizacja systemu grzewczego przez wykonanie 
pomp ciepła i wymianę instalacji CO, termoizolacja budyn-
ku, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie dachu, 
modernizacja systemu oświetlenia jak i wykonanie instalacji 
fotowoltaicznej. 

Wartość projektu to 3 241 725,96 zł, z czego otrzymano do-
finasowanie w kwocie 2 269 208,16 zł.  
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Najstarsza mieszkanka gminy Kazimierz Biskupi

Pani Cecylia skończyła 105 lat
6 listopada pani Cecylia Ratajczyk z 

Nieświastowa skończyła 105 lat. Naj-
starsza mieszkanka gminy Kazimierz 
Biskupi ma dwie córki i trzech wnuków. 
Przez całe życie ciężko pracowała, a jak 
sama mówi – zdrowie podarował jej Pan 
Bóg. 

Pani Cecylia Ratajczyk urodziła się 6 li-
stopada 1916 roku w Kazimierzu Biskupim.  
Od urodzenia mieszka w Nieświastowie. 
Najważniejszy dla niej zawsze był dom i 
dzieci, a przez większość swojego życia 
sama utrzymywała dom i gospodarstwo. 

Najstarszą mieszkankę naszej gminy od-
wiedzili wójt gminy Grzegorz Maciejewski, 
przewodniczący Rady Gminy Arkadiusz 
Mielcarek oraz kierownik USC Elżbieta Kul-
czak. – Patrzę z podziwem na panią Ce-
cylię. Jest dla nas wzorem do naślado-
wania, by przez życie iść z uśmiechem, 
pogodą ducha i nie poddawać się prze-
ciwnościom. Z całego serca życzę jej 
zdrowia, optymizmu i oczywiście dwu-
stu lat – mówił wójt Grzegorz Maciejewski.

Zajęcia w kazimierskim GOK

Fitness  
dla pań 

Już trzy grupy pań będą ćwiczyć fit-
ness pod okiem trenera personalnego 
Mariusza Ratajskiego. Zostały ostatnie 
wolne miejsca na zajęcia.

Zajęcia fitness prowadzi trener perso-
nalny, wykładowca akademicki, szkolenio-
wiec Mariusz Ratajski.  Sport towarzyszy 
mu od dziecka i od najmłodszych lat jest 
częścią jego życia. Zawodowo zajmuje się 
nim już ponad 14 lat. Mariusz Ratajski to 
wykładowca w Państwowej Wyższej Szko-
le Zawodowej w Koninie, instruktor trój-
boju siłowego oraz lekkiej atletyki, trener 
pływania, trener personalny posiadający 
wiele uprawnień oraz szkoleń. –  Wybiera-
jąc drogę jako szkoleniowiec oraz trener 

personalny chcę pomagać ludziom w walce o lepszą 
sylwetkę i zdrowszy tryb życia. Wiedzę, którą po-
siadam, zdobyłem dzięki studiom kierunkowym, 
licznym kursom, szkoleniom oraz przede wszystkim 
własnym doświadczeniom w różnych dziedzinach 
sportu – mówi i zaprasza wszystkie panie na zajęcia. 
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Od Moczadeł po Australię, czyli dzieje rodziny Balcerzaków – cz. 1

 „Matko Boska weź mnie do nieba  
i daj mi kawałek chleba”  

WSPOMNIENIE

W 1936 r. na Moczadła sprowadził się, pocho-
dzący z pobliskiego Pępocina, Franciszek Bal-
cerzak. Był on żonaty z Kazimierą Nowakowską 
z Ostrowitego i miał z nią szóstkę dzieci. Rodzina 
zakupiła gospodarstwo składające się z 32 hekta-
rów ziemi. Warto wspomnieć o tym, że oprócz Bal-
cerzaków na terenie gospodarstwa żyło i pracowa-
ło dla nich jeszcze kilka innych osób określanych 
jako komornicy, czyli chłopi bez własnej ziemi 
i domu, pracujący i mieszkający na terenie cudze-
go gospodarstwa.  

1 września 1939 r. rozpoczęła się II wojna świa-
towa. W pierwszych dniach konfliktu mieszkańcy 
Moczadeł nie odczuwali jej skutków. Oczywiście 
do czasu. Około drugiego tygodnia września Fran-
ciszek, najstarszy syn Franciszka Balcerzaka, niemal 
nie stracił życia, gdy samoloty niemieckie zaczęły 
nagle bombardować pobliskie pola. Gdy parę dni 
później lokalne ziemie opanowali hitlerowcy, sytu-
acja diametralnie się zmieniła. Folksdojcz Maks, je-
den z mieszkańców pobliskiego Szyszłowa, został 
wytypowany na sołtysa przez niemiecką władzę. 

Był to prawdziwie zwyrodniały nazista, niena-
widzący Polaków. Dokonywał rewizji i donosił na 
mieszkańców do lokalnej żandarmerii. Pewnego 
dnia bez ostrzeżenia wszedł do domu Balcerza-
ków. Zobaczył, że na piecu gotuje się nielegalna 
kiełbasa. Udawał, że tego nie zauważył, lecz już na-
stępnego dnia ponownie zjawił się u Balcerzaków, 
w towarzystwie dwóch żandarmów. Niemcy po 
kilku minutach rewizji znaleźli w ziemiance, znaj-
dującej się pod kuchnią, ukrytą kiełbasę. Szczęście 
w nieszczęściu, że rodzina nie przypłaciła tego 
odkrycia życiem. Zabrano im kiełbasę i w ramach 
kary nakazano zapłacić 10 marek niemieckich. Nie-
zbyt surowy wyrok zirytował Maksa. Starał się po-
tem, jak tylko mógł, im zaszkodzić. Pewnego dnia 
powiedział żandarmerii, że widział u Balcerzaków 
przestrzelone skóry zająców. Oczywiście była to 
wymyślona historyjka. Niemcy jednak przepro-
wadzili rewizję, w trakcie której nic nie znaleźli. 
Maks naciskał na nich, żeby dalej szukali. W końcu 
pewien Niemiec, mówiący zresztą po polsku, zde-
nerwował się i go zrugał za niepotwierdzone infor-
macje. 

Po pewnym czasie boża sprawiedliwość dosię-

Źródło: 
- Relacja ustna Andrzeja Balcerzaka z Melbourne (Australia), oparta na nagraniach wspomnień jego ojca Franciszka Balcerzaka, zebrana przez 
Łukasza Rewersa w sierpniu 2021 roku;
-Google Maps – mapa (satelita) [online] https://www.google.pl/maps/@52.4880455,17.253745,542m/data=!3m1!1e3 [dostęp: 10.11.2021 r.].

Moczadła to dawna osada, leżąca pomiędzy Dobrosołowem Drugim a Lucynowem, na terenie 
której znajdowało się tylko jedno gospodarstwo, należące niegdyś do rodziny Balcerzaków. Teraz 
nikt już tam nie mieszka. Cicha okolica nie pozwala jednak zapomnieć bólu i cierpień, jakie do-
świadczyła przez lata terroru dwóch systemów totalitarnych: faszystowskiego oraz komunistycz-
nego i krzyku rozpaczy jej jedynych mieszkańców. 

gła szyszłowskiego folksdojcza. Po ataku Niemiec 
na ZSRR sołtys Maks dostał powołanie do wojska 
i słuch po nim zaginął. 

W listopadzie 1941 r., o drugiej w nocy, do 
domu Balcerzaków przyszło kilku hitlerowców. 
Powiedzieli, że gospodarstwo na Moczadłach 
przejmują Niemcy, a rodzina ma 15 minut, aby 
się spakować, pożegnać z domem i komornikami. 
Rodzina zamieszkała następnie we Wrąbczynkow-
skich Holendrach u pewnego polskiego gospoda-
rza. Ciężkie warunki bytowe i konflikt z gospoda-
rzem zmusiły ją do zmiany miejsca zamieszkania. 
Dzięki staraniom Kazimiery Balcerzak rodzina uzy-
skała, pod koniec 1941 r., mieszkanie w Golinie, 
prawdopodobnie wcześniej zamieszkiwane przez 
Żydów. Było to jednak niewyobrażalnie niekom-
fortowe do życia miejsce, pozbawione dosłownie 
wszystkiego. Balcerzacy początkowo tylko spali 
na słomie, porozrzucanej po całym domu. Później, 
dzięki ponownym staraniom Kazimiery Balcerzak, 
mogli spać na pryczach, a nie na zimnej podłodze. 
Oprócz tego obskurnego miejsca nieustannie to-
warzyszył im głód. Nie jedli niczego innego niż go-
towane kartofle, „zupę” z wody po ich gotowaniu 
i placki ziemniaczane, ale tylko wtedy, gdy które-
muś z domowników udało się załatwić jakiś olej 
do smażenia czy inną tłustą substancję. Młodszy 
z Balcerzaków – Franciszek - wspominał po latach, 
że jego brat Feliks (urodzony kilka miesięcy przed 
II wojną światową) zwijał się z głodu na podłodze 
i głośno krzyczał: „Matko Boska weź mnie do nieba 
i daj mi kawałek chleba”… Jego modlitwa wywo-
ływała zawsze wielką rozpacz rodziców, którzy nie 
mogli zrobić zbyt wiele, by uśmierzyć ból własnych 
dzieci.

Łukasz Rewers

 W tym miejscu znajdowało się gospodarstwo rodziny Balcerzaków
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Kolejny tom z cyklu historii o gminie

Z radością będziemy dzielić się książką
„Kazimierz Biskupi. Pobernardyński zespół klasztorny. Historia, kultura i społeczność” to ko-

lejny tom z cyklu historii o gminie Kazimierz Biskupi wydany przez Gminny Ośrodek Kultury. 

– Z radością będzie-
my dzielić się książką 
z współbraćmi, żeby 
mogli jeszcze raz za-
chwycić się pięknem 
naszego klasztoru. 
Praktycznie wszystkie 
pokolenia Misjonarzy 
Świętej Rodziny prze-
chodzą przez nasz 
Kazimierz Biskupi – 
zapewniał ks. Edmund 
Michalski, rektor WSD 
MSF w Kazimierzu Bi-
skupim.   

Książkę można kupić 
w klasztorze Misjonarzy 
Świętej Rodziny oraz 
w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Kazimierzu 
Biskupim. Koszt to 50 
złotych. 

Jak napisał prof. zw. dr. hab. Andrzej 
Wałkówski „Przeznaczeniem (publikacji 
- red.) jest popularyzacja wiedzy o regio-
nie, jego promocja, informacje dla osób 
zainteresowanych nim turystycznie lub 
jako swoją „małą ojczyzną”. W tym zakre-
sie omawiane opracowanie spełnia swoje 
zadania. (...) Przedstawiło w sposób popu-
larno-naukowy i atrakcyjny dzieje oo. ber-
nardynów w Kazimierzu Biskupim na tle 
historii regionu i całej Polski, kontynuację 
ich dzieła w XX wieku przez Misjonarzy, 
substancję zabytkową oraz szereg róż-
norodnych wątków. Przy takiej koncepcji 
tematycznej przyjęty model publikacji 
odpowiada postawionym celom – przed-
stawia dzieje kazimierskich bernardynów 
z ich duchowością oraz kulturą i miscel-
lanea - „las różnorodności” Kazimierza Bi-
skupiego”.

– Szczególnym powodem są dwie 
rocznice: 500-lecie fundacji klasztoru 
bernardynów oraz 100-lecie obecności 
Misjonarzy Świętej Rodziny wśród lo-
kalnej społeczności. Dziękuję autorom 
publikacji za przystępne i atrakcyjne 
przedstawienie tego ważnego dla nas 
dziedzictwa. Natomiast Księżom Mi-
sjonarzom, którzy są teraz gospoda-
rzami zespołu klasztornego, przekazu-
ję wyrazy szacunku i podziękowania za 

dotychczasowe uczestnictwo 
w życiu naszej małej ojczyzny 
– mówił wójt gminy Kazimierz 
Biskupi Grzegorz Maciejewski. 
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Apel poległych i msza święta 

Dziękowali za niepodległość
103. rocznicę od-

zyskania przez Pol-
skę niepodległości 
uczciły władze gminy 
Kazimierz Biskupi, 
przedstawiciele in-
stytucji, organizacji 
oraz mieszkańcy na-
szej gminy. 

O f i c j a l n a  c z ę ś ć 
uroczystości odbyła 
się przed pomnikiem 
Zwycięstwa. Nie zabra-
kło Apelu Poległych 
oraz złożenia kwiatów 
w hołdzie tym, którzy 
walczyli  o wolność 
Polski. Pieśni patrio-
tyczne w wykonaniu 
seniorów z Dziennego 
Domu Senior + w Kazi-
mierzu Biskupim poru-
szyły serca wszystkich. 

Natomiast w samo 
południe w kościele 
pw. św. Marcina rozpo-
częła się msza święta 

za Ojczyznę. – Gdy święty Marcin odchodził z armii Cesarstwa Rzym-
skiego nie mógł przypuszczać, że wojowniczy polski naród w dzień 
jego wspomnienia wywalczy sobie niepodległość. Ten święty jest 
idealnym patronem naszej wolności. Będąc jeszcze w wojsku dzieli 
się ze zmarzniętym człowiekiem połową swego płaszcza, a potem od-
krywa, że pomógł samego Bogu – mówił podczas homilii ksiądz Michał 
Drewniacki, proboszcz parafii pw. św. Marcina z Tours. – Dobro ojczyzny 
zaczyna się od konkretnych czynów,  życzliwości, miłości, podobnych 
do gestu św. Marcina. Zaczynamy od rzeczy małych.
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14 listopada światowy dzień walki z cukrzycą

Cukrzyca to choroba społeczna
Cukrzyca to choroba społeczna, według 

WHO cierpi na nią około 350 milionów osób 
na całym świecie. W Polsce liczba ta dochodzi 
do 3 milionów, a tylko u 60 %  jest rozpozna-
na. Warunkiem skutecznej walki z cukrzycą 
jest świadomość zagrożeń, jakie z sobą niesie, 
ale przede wszystkim promocja wiedzy - jak ją 
diagnozować i leczyć. 

Cukrzyca, po chorobie niedokrwiennej serca, 
stanowi drugie pod względem wielkości obcią-
żenie zdrowotne społeczeństwa. W 2012 roku 
cukrzyca spowodowała aż 1,5 mln zgonów na 
świecie. Według prognoz Światowej Organizacji 
Zdrowia (WHO) do 2030 roku cukrzyca stanie się 
siódmą najczęściej występującą przyczyną zgo-
nów. 

Choroba - co podkreśla Światowa Organizacja 
Zdrowia - pojawia się, gdy organizm nie wytwa-
rza wystarczającej ilości insuliny lub nie jest w sta-
nie skutecznie wykorzystywać własnej insuliny 
w procesie metabolizmu cukrów pochodzących 
ze spożywanej żywności. Insulina to hormon 
regulujący poziom cukru we krwi, będącego 
źródłem energii potrzebnej nam do życia. Jeżeli 
glukoza nie może przeniknąć do komórek orga-
nizmu, w których jest spalana jako energia i pozo-
staje w krwiobiegu, jej stężenie może wzrastać do 
szkodliwego poziomu.

Chory narażony jest na liczne zaburzenia me-
taboliczne, które prowadzą do kalectwa, spowo-
dowanego m.in. zawałem serca, udarem mózgu, 
amputacją kończyn dolnych, ślepotą, czy niewy-
dolnością nerek. 

Na obecność cukrzycy może wskazywać wiele 
objawów. Podstawowe to:  wzmożone pragnienie 
i senność, zmniejszenie masy ciała, wielomocz, 
osłabienie, pojawienie się zmian ropnych na skó-
rze oraz stanów zapalnych narządów moczowo-
-płciowych. Trzeba jednak pamiętać, że objawy 
stanowią zaledwie 7 % przypadków rozpoznania 
tej choroby. Podstawą wykrycia cukrzycy są bada-
nia profilaktyczne! 

Każdy świadomy pacjent powinien regular-
nie mierzyć poziom glukozy we krwi, podob-
nie jak i poziom ciśnienia tętniczego krwi. 

Profilaktyka szczególnie zalecana jest u osób 
po 45. roku życia, chorujących na serce, z nadwa-
gą i otyłością oraz u osób, u których w rodzinie 
cukrzyca została już wcześniej zdiagnozowana. 
Zalecenie to dotyczy także pacjentów prowadzą-

cych siedzący tryb życia (mało aktywnych fizycz-
nie), ze stwierdzonym nadciśnieniem tętniczym 
oraz podwyższonym poziomem cholesterolu.

Cukrzyca a dzieci – niestety chorują również 
dzieci, młodzież. Eksperci podkreślają, że ostatni-
mi laty mamy wręcz epidemię cukrzycy tzw.  typu 
dorosłego u naszych pociech. Głównym winowaj-
cą jest zła dieta, brak ruchu, a co za tym idzie nad-
waga lub wręcz otyłość .

Są dwa główne typy choroby. Osoby cier-
piące na cukrzycę typu 1 na ogół w ogóle nie 
wytwarzają własnej insuliny i dlatego, aby prze-
żyć, muszą przyjmować insulinę w formie iniekcji. 
Chorzy na cukrzycę typu 2, którzy stanowią oko-
ło 90 procent wszystkich przypadków zachoro-
wań, najczęściej wytwarzają własną insulinę, ale 
w niewystarczającej ilości lub ich organizm nie 
jest w stanie jej właściwie wykorzystywać. Osoby 
chore na cukrzycę typu 2 na ogół mają nadwagę 
i prowadzą siedzący tryb życia. Przy zastosowa-
niu właściwego leczenia wpływ cukrzycy na życie 
chorego można zminimalizować. Nawet osoby 
cierpiące na cukrzycę typu 1 mogą cieszyć się 
długim życiem w zdrowiu, jeżeli będą ściśle kon-
trolować poziom  glukozy we krwi.

Cukrzyca a Covid-19. Faktem jest, że u pa-
cjentów z cukrzycą, u których rozwinęła się cho-
roba COVID-19, zaobserwowano wyższe ryzyko 
rozwoju ciężkich powikłań i zgonów, niż u osób 
zdrowych.

Warto wiedzieć, że infekcja wirusowa, nie tylko 
ta spowodowana zakażeniem SARS-CoV-2, może 
prowadzić do gwałtownego wzrostu stężenia 
glukozy we krwi u osób z cukrzycą typu 1. Wzrost 
ten może doprowadzić do rozwoju cukrzycowej 
kwasicy ketonowej.  

U osób z nieleczoną i niekontrolowaną cukrzy-
cą, u której występują duże wahania poziomu 
cukru we krwi, istnieje większe ryzyko rozwoju 
powikłań w przypadku zakażenia.

Kolejnym niepokojącym sygnałem jest poja-
wianie cukrzycy u nowych pacjentów po prze-
chorowaniu infekcji koronawirusa. Okazuje się, 
że wirus uszkadza trzustkę, podobnie jak i inne 
narządy.

Eksperci zalecają: kontroluj poziom glu-
kozy, ciśnienia tętniczego, a szczególnie ZA-
SZCZEP się  przeciw Covid-19 i przeciw grypie.

Zaszczepiony – zabezpieczony !!!

Bożena Janicka
Specjalista pediatrii i medycyny rodzinnej
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Uroczysta inauguracja roku formacyjnego 2021/2022

Ewangelizacją jest ważna i potrzebna
Jak co roku, 16 października – w dniu, 

w którym obchodzimy rocznicę śmierci Zało-
życiela naszego Zgromadzenia, Sługi Bożego 
Jana Berthiera – odbyła się w naszym Wyż-
szym Seminarium uroczysta inauguracja roku 
formacyjnego 2021/2022.

Uczestniczyło w niej wielu profesorów i pro-
boszczów okolicznych parafii oraz naszych współ-
braci i przyjaciół. W tym roku był obecny również 
ks. Agustinus Purnama MSF – generał Zgroma-
dzenia Misjonarzy Świętej Rodziny razem z dwo-
ma asystentami generalnymi.

Uroczystej Mszy Świętej przewodniczył ks. 
prowincjał Piotr Krupa MSF. Słowo Boże głosił ks. 
Andrzej Pryba MSF. W homilii podkreślał jak waż-
na i potrzebna jest Kościołowi ewangelizacja, by 
każdy człowiek osiągnął zbawienie. Nie jest łatwo 
iść za Jezusem i być misjonarzem, ale należy po-
kładać ufność w Bogu, podobnie jak Abraham. 
Kaznodzieja zaznaczył też ważną rolę formacji 
ludzkiej oraz gorliwości w wypełnianiu powoła-
nia do głoszenia Ewangelii tak, jak czynił to ks. Jan 
Berthier.

Po Eucharystii udaliśmy się do auli, w której 
miała miejsce sesja inauguracyjna. Po przywi-
taniu ks. rektora Edmunda Michalskiego MSF, 
nastąpiło sprawozdanie z zeszłego roku akade-
mickiego, przygotowane przez ks. dyrektora stu-
diów Michała Krycha MSF. Następnie odbyło się 
ślubowanie alumnów pierwszego roku. Kolejnym 
punktem spotkania był wykład inauguracyjny ks. 
Agustinusa Purnama MSF, pt. „Znaczenie obecno-
ści Misjonarzy Świętej Rodziny w Polsce i na świe-
cie”. Kapłan podkreślił m. in. wartość dialogu w ra-

mach formacji i w poszukiwaniu prawdy. – Różne 
są punkty widzenia. Dlatego ważny jest dialog 
– mówił. Dziękował też Polskiej Prowincji MSF 
za wysłanie misjonarzy, którzy pracowali i nadal 
pracują za granicą. Na koniec wyraził nadzieję, że 
klerycy, rozpoczynający nowy rok, będą wzrastali, 
podobnie jak Jezus przy Maryi i Józefie.

Po wykładzie inauguracyjnym głos zabrali m. 
in. ks. prowincjał Piotr Krupa MSF,  przedstawiciele 
Uniwersytetu oraz władz samorządowych.

Uroczystość zakończyliśmy wspólnym obia-
dem oraz tradycyjnym meczem piłki nożnej mię-
dzy alumnami i nowicjuszami.

Kl. Etienne Andriamitantsoa MSF 

ks. Agustinus Purnama MSF – generał Zgromadzenia 
Misjonarzy Świętej Rodziny
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Pomagamy Fabiankowi z Władzimirowa

Nakrętki 
mają moc

O tym, że serduszka na nakrętki mają wielką 
moc wiedzą wszyscy! Teraz te przed Gminnym 
Ośrodkiem Kultury w Kazimierzu Biskupim 
i sklepem „Twój Market” w Posadzie zapełniają 
się teraz dla Fabianka z Władzimirowa.

Mieszkańcy naszej gminy mają wielkie serca. 
Regularnie wypełniają serduszka plastikowymi 
nakrętkami i w ten sposób pomagają chorym 
dzieciom z gminy Kazimierz Biskupi. Do Marcinka 
z Kozarzewka powędrowało kilkadziesiąt worków 
wypełnionych nakrętkami. Dzięki pomocy ludzi 
dobrej woli maluch ma zapewnioną rehabilitację.

Teraz pomagamy Fabiankowi z Władzimirowa. 
Ośmiolatek ma skomplikowaną wadę układu mo-
czowego i jest na liście oczekujących na przesz-
czep. Rodzice i lekarze robią wszystko, by chłopiec 
uniknął dializowania. Leczenie i specjalna dieta 
pochłaniają wiele pieniędzy. Dzięki nakrętkom 
rodzinie Fabianka będzie z pewnością łatwiej. Li-
czymy na wielkie serca naszych mieszkańców. 
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KĄCIK KULINARNY

Pączki od żony radnego
Tymi pączkami zajadają się wszyscy. Zapraszamy do kuchni Doroty Derdy, żony radnego 

Wojciecha. Polecamy słodkości do kawy i nie tylko.
O pączkach pani Doroty krążą już legendy. Po raz pierwszy radny Wojciech Derda przyniósł je 

radnym, gdy miał imieniny. Pączki zasmakowały wszystkim, a przepis stał się jednym z najbardziej 
rozchwytywanych w gminie. 

Ale uwaga… nie wszystkim pączki wychodzą i nikt nie wie dlaczego.
Zresztą słodkości od pani Doroty są doskonale znane, bo radny dość często – odwiedzając 

Urząd Gminy – przynosi „małe co nieco” na spróbowanie.

Słodkości nie tylko na popołudnie

Składniki:
• 1 śmietana 30 proc.(400 

ml)
• 1 szklanka maślanki
• ¾ szklanki cukru

Wykonanie:
• Wymieszać razem wszystkie produkty (mąkę, cu-
kier waniliowy, proszek do pieczenia, jaja i maślan-
kę).
• Ciasto wylać na blaszkę, posypać wiórkami koko-
sowymi i cukrem.
• Piec 30 minut w temperaturze 180 stopni.
• Po upieczeniu na gorący placek wylać śmietanę.

PLACEK Z KOKOSEM
• 2 szklanki mąki
• 3 całe jaja
• 1 cukier waniliowy
• 1 mały proszek do pieczenia
• 2 paczki wiórek kokosowych

Składniki:
• 2 szklanki mleka
• ½ kostki masła
• ½ szklanki oleju
• ½ szklanki cukru
• 1 cukier waniliowy
• 10 żółtek
• 10 dkg drożdży 
• 1 kg mąki tortowej

Wykonanie:
• 2 szklanki mleka podgrzać z ½ kostki masła.
• 10 żółtek, cukier i cukier waniliowy utrzeć mikserem.
• Dodać drożdże, ½ szklanki oleju, nadal miksować.
• Na koniec wlać mleko i dodać 1 kg mąki.
• Odstawić do wyrośnięcia, w ciepłe miejsce, na około godzinę.
• Po uformowaniu kulek odłożyć je jeszcze na stolnicy na około 10 minut, do wyrośnięcia. 
• Pączki smażyć na gorącym tłuszczu.

PĄCZKI DOROTY
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Dzień bez Zakupów w Polsce 

Czy potrafimy żyć bez kupowania?
Każdy z nas praktycznie raz dziennie jest 

w sklepie na zakupach. Stało się to dla nas 
zupełnie normalne, ale jeszcze nie tak daw-
no temu, na sklepowych półkach znaleźliby-
śmy jedynie ocet, a za parą zimowych butów 
czy lodówką trzeba było stać w kolejce nawet 
kilka dni. Dziś wchodząc do sklepu spotyka-
my szeroki asortyment i często kupujemy 
więcej niż jesteśmy w stanie spotrzebować, 
przez co marnujemy żywność, a kupując cią-
gle nowe ubrania marnujemy miliony litrów 
wody, które zostały zużyte do ich produkcji. 
Czy możemy jakoś temu zapobiec?

W Stanach Zjednoczonych i Kanadzie okres 
zakupów świątecznych nieoficjalnie otwie-
ra tzw. Black Friday (Czarny Piątek). Większość 
sklepów wyznacza tego dnia wydłużone godzi-
ny pracy i jednodniowe wyprzedaże z wysokim 
upustem. Zniżki są tak opłacalne, że nieraz na 
otwarcie drzwi supermarketu już od północy 
czekają tłumy ludzi. Czarnym Piątkom zaczę-
ły więc towarzyszyć w ciągu ostatniej dekady 
przypadki zakupów z przemocą w tle, w tym 
również ze skutkiem śmiertelnym, w wyniku 
stratowania przez tłum czy zastrzelenia.

Na szczęście, w odpowiedzi na takie wyda-
rzenia, popularność zyskuje „Dzień bez Zaku-
pów” (Buy Nothing Day). Ruch zainicjowany 
przez artystę Teda Dove’a w Vancouver w latach 
90. rozprzestrzenił się na międzynarodową ska-
lę. W Europie obchodzimy go zwykle w czwartą 
sobotę listopada.

Ogólnoświatowy ruch przekonuje, żeby na 
jeden dzień całkowicie zrezygnować z wydawa-
nia pieniędzy, przymierzyć się do innych sposo-
bów realizacji swoich potrzeb i spędzania cza-
su. Namawia również do próby zrewidowania 
i ograniczenia konsumpcyjnej postawy przez 
resztę roku. Hasło „Buy nothing, do something” 
(w tłum. gra słów: nie kupuj niczego, zrób coś) 
zachęca, by poświęcić dzień na coś cenniejsze-
go niż zakupy. Inicjatywa ma na celu zwrócenie 
uwagi świata na postępujący konsumpcjonizm, 
czyli nadmierne przywiązywanie wagi do dóbr 
materialnych. „Dzień bez Zakupów” przypomi-
na również o drastycznych różnicach w jakości 
życia w poszczególnych częściach świata. Oko-
ło 20% ludzkości konsumuje ponad 80% pro-
dukowanych na świecie dóbr. Sama produkcja 
tych dóbr wiąże się nierozłącznie z wyzyskiem 
milionów pracowników – głównie w krajach 
azjatyckich. Obchody tego dnia mają więc dość 

wyraźny wydźwięk antyglobalistyczny. Zamiast 
kolejnych wypraw do hipermarketów ludzie 
zachęcani są do uczestniczenia w wydarze-
nia kulturalnych lub do aktywnego wyrażenie 
sprzeciwu wobec konsumpcjonizmu w formie 
różnych happeningów. Zrealizowane dotych-
czas pomysły to na przykład: przecinanie kart 
kredytowych w centrach handlowych, „spacer 
zombie” wokół hipermarketów czy też ustawia-
nie się w długie kolejki do kasy z pustymi ko-
szykami. 

W Polsce pierwszy „Dzień bez Zakupów” ob-
chodzony był w 2003 roku i z roku na rok cie-
szy się coraz większą popularnością, zwłaszcza 
wśród młodych osób. Ważne jednak, by święto 
bez kupowania nie było jednorazowym wyda-
rzeniem, ale przyczyną do zmiany postaw ży-
ciowych i szerszego spojrzenia na współczesny 
system wartości.

Dziś (w dobie pandemii) „Dzień bez Zaku-
pów” nabiera zupełnie innego znaczenia. Może 
więc warto zastanowić się, czy rzeczywiście 
musimy nabywać kolejną, nie zawsze potrzeb-
ną rzecz. To, co czasami wydaje nam się nie-
zbędne, wcale niezbędnym nie jest. Czasami 
pomyślcie, że np. nowa bluzka to bardzo czę-
sto czyjaś ciężka, słabo opłacana praca (Ban-
gladesz, Indie), telefon komórkowy – praca 
w warunkach zagrożenia zdrowia i degradacja 
środowiska (Kongo), kilogramy niespożytego 
jedzenia wyrzucane potem na śmietnik – głód 
w Afryce i wielu państwach Azji. Konsumpcjo-
nizm to słowo klucz. Warto zastanowić się nad 
rzeczywistymi potrzebami i zaspokajaniem ich 
w stopniu wystarczającym, a nie ponadwymia-
rowym.

Anna Węgrzeniejewska
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Drużyna młodzika Polonusa grała w Licheniu 

Zdobyli cenne doświadczenie
W dniach od 12 do 14 listopada 2021 r. 

drużyna młodzika GKS Polonus Kazimierz 
Biskupi brała udział w Pro - Turnieju w Liche-
niu. Zawodnicy rozegrali 10 spotkań i za-
kończyli turniej na 9 miejscu.

Zawodnicy naszej drużyny mieli możliwość 
rywalizacji z jednymi z lepszych drużyn w Pol-
sce w swojej kategorii wiekowej. np. Lechia 
Gdańsk, Znicz Pruszków, Polonia Warszawa. Tur-
niej był bardzo wymagający fizycznie, zawodni-
cy rozegrali 10 spotkań w przeciągu trzech dni.

Młodzicy GKS Polonus Polonus zakończyli 
turniej na 9. miejscu z bilansem: 1 zwycięstwo, 
1 remis i 8 porażek. Podczas turnieju zawodnicy 
zdobyli bezcenne doświadczenie, które zapro-
centuje w przyszłości.

Drużyna wystąpiła w składzie: Filip Siepiel-
ski (kapitan), Franciszek Bandowski (bramkarz), 
Wojciech Makowski, Filip Duryński, Szymon 
Purczyński, Nataniel Łechtański, Oliwer Stasiak, 
Wiktor Wiśniewski, Igor Łuczak, Ksawery Chu-
deusz, Aleksy Bednarek, Jan Cetner, Nikodem 
Struciński, Aleksander Antoniak, Alan Robak. 
Trener Piotr Tomaszewski.

DDrruużżyynnaa
MMeecczzee  

rroozzeeggrraannee
ZZwwyycciięęssttwwaa  PPrrzzeeggrraannee        

RReemmiissyy

BBrraammkkii  zzddoobbyyttee  
BBrraammkkii  ssttrraaccoonnee  

BBiillaannss  bbrraammeekk
PPuunnkkttyy

1111 10 0 2 8 3:36 -33 2EEllaannaa  TToorruuńń

99 10 3 0 7 12:24 -12 9FFCC  WWrrooccłłaaww  AAccaaddeemmyy

1100 10 1 1 8 5:33 -28 4PPoolloonnuuss  KKaazziimmiieerrzz

77 10 3 1 6 14:20 -6 10OOrraannjjee  KKoonniinn

88 10 3 1 6 5:12 -7 10AAPP  GGlliiwwiiccee

55 10 5 1 4 18:13 5 16ZZnniicczz  PPrruusszzkkóóww  BB

66 10 4 2 4 18:17 1 14KKSS  ZZaakkooppaannee

33 10 7 2 1 28:7 21 23ZZnniicczz  PPrruusszzkkóóww

44 10 6 0 4 24:7 17 18SSMMSS  AAPPRR  ŚŚlleessiinn

11 10 9 1 0 30:6 24 28LLeecchhiiaa  GGddaańńsskk

22 10 7 3 0 23:5 18 24PPoolloonniiaa  WWaarrsszzaawwaa
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Wędkarze podsumowali sezon i wybrali władze

Jest ich coraz więcej
W trakcie zebrania sprawozdawczo-wy-

borczego członków Koła PZW Nr 46 Kazi-
mierz Biskupi podsumowano sezon, wręczo-
no nagrody i podziękowania oraz wybrano 
nowy zarząd. Mówiono także o planach na 
2022 rok.

W zebraniu uczestniczyło 26 członków koła. 
Odznaką „Za Zasługi Dla Wędkarstwa Koniń-
skiego” wyróżnieni zostali Zbigniew Kaczma-
rek oraz Michał Grobelski. Podziękowania za 
pomoc i współpracę otrzymali: Grzegorz Ma-
ciejewski – wójt gminy Kazimierz Biskupi, Arka-
diusz Mielcarek – przewodniczący Rady Gminy 
Kazimierz Biskupi, KGW „Kazimierzanki”, sołtys 
Sołectwa Kazimierz Biskupi, firmy: Balsax, Stil, 
Relax. Natomiast upominki za pracę na rzecz 
koła otrzymali: Adam Kaczmarek, Adam Micha-
lak, Jan Kamyszek, Sławomir Szynalski, Leszek 

Szalbierz, Przemysław Melerowicz. 
W wyniku przeprowadzonych wyborów wy-

łoniony został zarząd w składzie: prezes Grze-
gorz Grobelski, wiceprezes Jan Smorawski, 
skarbnik Zbigniew Kaczmarek, sekretarz Miłosz 
Rybacki, gospodarz Grzegorz Rybacki. Komisję 
rewizyjną tworzą: przewodniczący Adam Mi-
chalak, sekretarz Wojciech Miśkiewicz, członek 
Dariusz Kudła, a sąd koleżeński: przewodniczący 
Sławomir Szynalski, sekretarz Eugeniusz Wojt-
czak, członek Arkadiusz Jóźwiak. – W tej chwili 
mamy w kole 195 członków, w 2016 było nas 
56 – mówił prezes Grzegorz Grobelski. – Zebra-
nie zakończyliśmy smacznym obiadem. Był 
dobry humor, wspomnienia, pokaz slajdów 
z organizowanych festynów i przepyszne cia-
sto od KGW „Kazimierzanki”.
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Upcykling, czyli nadanie odpadom drugiego życia. Jest to najlepsza forma wykorzystania przedmiotów, których 
chcemy się pozbyć, a które w innej formie mogą nam się jeszcze przydać. Często wyrzucamy odpady, nie 
zastanawiając się nad tym, że możemy stworzyć coś z niczego. Poniżej kilka przykładów zastosowania potencjalnych 
odpadów do przygotowania ozdób świątecznych.  

Papierowy Anioł 
- dwie zużyte kartki, 
- kawałek sznureczka, 
- klej (na gorąco lub 
kropelka), 
- orzech. 
 
Kartki złożyć w harmonijkę. 
W 1/3 wysokości zagiąć harmonijki, wywinąć je  
w stronę zewnętrzną i związać sznureczkiem. 
Wzdłuż 2/3 skleić obie kartki i rozpostrzeć 
harmonijkę. Na połączeniu kartek przykleić głowę 
anioła (czyli orzech).  

Żarówkowy Bałwan 
- zużyta żarówka, 
- biała farba oraz pędzelek, 
- stara skarpetka, igły i nici, 
- pompony, 
- 2 wstążki, 
- pisak czarny, 
- kolorowy papier. 
Zużytą żarówkę pomalować farbą, po wyschnięciu, 
namalować pisakiem oczy, przykleić pompony jako guziki, 
wyciąć nos z kolorowego papieru i przykleić do żarówki.  
Ze skarpetki wyciąć i zszyć czapeczkę i założyć na gwint 
żarówki, górę skarpetki przewiązać wstążką, z drugiej 
natomiast zrobić szalik bałwana. Gotowe.  

Papierowa Choinka 
- zużyta kartka, 
- nożyczki, 
- patyczek do szaszłyka, 
- drewniany podstawek. 
Z kartki wyciąć trójkąt 
równoramienny i złożyć go  
w harmonijkę. Następnie przez 
środek przekłuć patyczek. Rozłożyć harmonijkę. 
Wbić patyk w drewniany podstawek i choinka 
gotowa.  

Bombki z kapsułek 
- zużyta kapsułka, 
- sznureczek / wstążeczka. 
 
Oderwać wieczko i opóźnić 
kapsułkę z kawy,  następnie 
przewlec sznureczek lub 
wstążeczkę przez dziurkę   
i gotowe. Tak przygotowaną 
bombkę można powiesić na 
choince.  

Eko Renifer/ Eko Bałwan 
- rolka po papierze toaletowym,  
- kolorowy papier, 
- farby 
- pisaki, 
- pompony, 
- wstążka, 
- klej lub taśma dwustronna, 
- kreatywne druciki. 
 
Rolkę papieru pomalować na brązowo, namalować oczy oraz usta. Przykleić pompon jako nos. Wyciąć z papieru rogi 
i przykleić do rolki. Przewiązać wstążeczkę jako szalik. 
 

Rolkę papieru pomalować na biało, namalować oczy, przykleić pompony jako guziczki, z kolorowego papieru wyciąć 
nos i przykleić. Z kreatywnych drucików i białych pomponów zrobić nauszniki i przymocować do rolki.  

   

 

 Przygotowały: Agata Bugaj, 
 Joanna Rogowska – Klemens 


