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Kolejny projekt w gminie

Zakupiono sprzęt do mini siłowni
100 tysięcy złotych z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych otrzymała gmi-

na Kazimierz Biskupi. Pieniądze zostały przeznaczone na zakup sprzętu sportowo-rehabili-
tacyjno-rekreacyjnego. 

Gmina Kazimierz Biskupi otrzymała dofi-
nansowanie w ramach Modułu IV programu 
„Pomoc osobom niepełnosprawnym po-
szkodowanym w wyniku żywiołu lub sytu-
acji kryzysowych wywołanych chorobami 
zakaźnymi” z Państwowego Funduszu Reha-
bilitacji Osób Niepełnosprawnych. Pieniądze 
zostały przeznaczone na zakup sprzętu spor-
towo-rehabilitacyjno-rekreacyjnego, który 
będzie służył do poprawy kondycji psycho-
fizycznej osób niepełnosprawnych z terenu 
gminy Kazimierz Biskupi oraz umożliwi im 
dostęp do infrastruktury spacerowej, pieszo-
-rowerowej i rekreacyjnej. Zakupiony sprzęt 
jest dostępny dla osób niepełnosprawnych 
z terenu gminy w formie „mini siłowni” zor-
ganizowanej w budynku Szkoły Podstawo-
wej w Kazimierzu Biskupim, w której siedziby 
mają również Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej oraz Dzienny Dom Senior+. 

Ponadto, w ramach dofinansowania zorganizo-
wano 60 godzin zajęć z alpakoterapii, które przy-
czynią się do poprawy kondycji psychofizycznej 
osób niepełnosprawnych z terenu gminy Kazi-
mierz Biskupi. 

Projekt jest realizowany od 15.09.2021 r. do 
31.12.2021r., a kwota dofinansowania wynosi  
100 000 złotych.
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Na osiedlu Zawadzkiego i ul. Bukowej

Zakończono remont chodników
Zakończono prace zwią-

zane z remontem chodników 
na osiedlu Zawadzkiego nr 1, 
12, 13 oraz na ul. Bukowej 1 
w Kazimierzu Biskupim. 

Zakres prac polegał na wy-
mianie uszkodzonej nawierzch-
ni z betonowych płytek chod-
nikowych na nawierzchnię 
z betonowej kostki brukowej 
na łącznej powierzchni 875 m2.

Na połączeniu chodnika 
z nawierzchnią jezdni obniżony 
został krawężnik, który umożli-
wi poruszanie się osobom star-
szym oraz niepełnosprawnym, 
a w przypadku bloku nr 1 i nr 12 na osiedlu Za-
wadzkiego ewentualnego dojazdu karetki po-
gotowia. 

Prace wykonane zostały przez Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka 
z o.o. Kazimierz Biskupi za kwotę 115 634 zł.
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Zakończono prace 

Nowy plac zabaw w Kozarzewie
Zakończono prace związane z budową placu zabaw przy Zespole Szkolno – Przedszkol-

nym w Kozarzewie. Zastąpił on stary zniszczony już obiekt.
Nowy plac zabaw umożliwia dzieciom po-

dejmowanie aktywności fizycznej, zwiększenie 
aktywności ruchowej, promowanie nawyku ak-
tywnego spędzania wolnego czasu na świeżym 
powietrzu oraz rozwijanie umiejętności moto-
rycznych w wieku szkolnym.

Urządzenia zabawowe rozmieszczone zosta-
ły w taki sposób, aby możliwe było zachowanie 
bezpiecznych stref pomiędzy nimi, a korzysta-
nie z nich nie stwarzało zagrożenia w trakcie 
zabawy. Zamontowano urządzenia, które są jak 
najbardziej różnorodne i zapewniają realizację 
dziecięcej potrzeby zabawy oraz możliwości 
rozwijania umiejętności motorycznych.

Plac zabaw został wyposażony w pojedyncze 
elementy oraz zestawy sprzętu rekreacyjnego 
zachęcające dzieci do różnych form aktywności 
fizycznej, w szczególności pokonywanie prze-
szkód, wspinanie, czworakowanie, przeskoki, 
przeploty czy zwisy. Urządzenia posiadają kon-
strukcję stalową, cynkowaną oraz malowaną 
proszkowo, co zapewnia ich trwałość i estetykę, 

a nawierzchnię bezpieczną wykonano z piasku.
Na placu umieszczony został regulamin okre-

ślający zasady i warunki korzystania z obiek-
tu oraz zainstalowane zostały ławki i kosze na 
śmieci. Wykonawcą robót było Przedsiębior-
stwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
Spółka z o.o. Kazimierz Biskupi. Koszt realizacji 
powyższej inwestycji wyniósł łącznie 71 500 zł, 
gdzie z Funduszu Sołeckiego przeznaczono 
środki w wysokości 13 000 zł.

Przebudowa ulic w Kazimierzu Biskupim 

Jest już podpisana umowa
2 grudnia Wójt Gminy Grzegorz Maciejewski podpisał umowę z Prezesem Przedsiębior-

stwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Romualdem Starczewskim na wykonanie ro-
bót w ramach zadania pn. „Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na 
terenie K OSI – etap III” na przebudowę ul. Konopnickiej, ul. Prusa i ul. 1 Maja w Kazimierzu 
Biskupim. 

Przedmiotem prac jest budowa ścieżki rowe-
rowej o szerokości 2 m o nawierzchni z betono-
wej kostki brukowej. Ścieżka rowerowa będzie 
oddzielona od jezdni pasem zieleni. Przebu-
dową zostaną objęte także istniejące zjazdy 
do posesji oraz zatoka postojowa przy sklepie. 
Szerokość zjazdów będzie wynosić od 3,5 m do 
5 m, natomiast szerokość zatoki postojowej bę-
dzie wynosić 3 m.

Na pozostałej części pasa drogowego prze-
widziano wykonanie zieleni w postaci uzupeł-
nienia terenów kamieniem naturalnym płuka-
nym na geotkaninie z nasadzeniem krzewów 
oraz humusowaniem z obsianiem trawą. – Bar-
dzo się cieszę że nasze Przedsiębiorstwo Go-
spodarki Komunalnej i Mieszkaniowej bie-
rze udział w przetargach nieograniczonych. 
Pozwala to na wykonywanie robót nie tylko 
zlecanych przez Gminę, ale także wykony-
wanie prac na wolnym rynku. Tym bardziej 

się cieszę, bo kolejna oferta firmy zewnętrz-
nej była tylko o 7,5 tys. zł. wyższa od oferty 
PGKiM. To znaczy, że nasz zakład staje się 
konkurencyjny na naszym terenie i może 
pozyskiwać rynek zewnętrzny co w przy-
szłości może mu dać niezależność finansową 
– mówi Grzegorz Maciejewski. 

Wartość zadania to 458 924,07 zł z czego 
otrzymano dofinansowanie z Europejskie-
go funduszu rozwoju regionalnego w kwocie  
205 000 zł.
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Co kapłani lubią jeść na wigilię?

Karp, barszczyk i postne gołąbki 
Ryba smażona, czy w galarecie? Pierogi, czy kapusta z grochem? Za jakimi potrawami 

przez cały rok tęsknią proboszczowie parafii z gminy Kazimierz Biskupi i rektor kazimier-
skiego seminarium? Zachęcamy do lektury.

Ksiądz Michał Drewniacki – proboszcz pa-
rafii pw. św. Marcina z Tours w Kazimierzu 
Biskupim: – Zdecydowanie czekam na karpia 
w galarecie, to moja ulubiona wigilijna potra-
wa. Lubię też kapustę z grochem. Natomiast 
kluski z makiem to smak dzieciństwa. Na stole 
w moim domu rodzinnym pojawiało się dwa-
naście potraw, ale śmieję się, że dla trzynastej 
też się miejsce znajdzie. Przyznaję, że wiele  
z potraw wigilijnych potrafię sam przygotować 
i ku zaskoczeniu wielu osób lubię smażyć karpia. 

Ksiądz Edmund Michalski – rektor Wyż-
szego Seminarium Duchownego w Kazimie-
rzu Biskupim: – Moją ulubioną potrawą z całą 
pewnością są pierogi z kapustą i grzybami. Lu-
bię też barszczyk, ale w tym zestawie zdecydo-
wanie wygrywają pierogi. Wstyd się przyznać, 
ale mój rekord wynosi kilkanaście. 

Natomiast jeżdżąc po świecie zwróciłem 
uwagę na jedną rzecz – opłatek. To nasza pol-
ska tradycja. W innych krajach, przynajmniej 
tam, gdzie są Misjonarze Świętej Rodziny, nikt 
o nim nie słyszał. Nie ma zwyczaju dzielenia 
się opłatkiem. Będąc w Rzymie wprowadzili-
śmy ten nasz piękny, polski zwyczaj. Po włosku 
nie było słowa opłatek, nazwaliśmy go „chleb 
bożonarodzeniowy”. Nasi współbracia i inni 
członkowie wspólnoty nie wiedzieli, co mają  
z nim zrobić. Zorientowałem się, że dopiero wy-
tłumaczenie im sensu dzielenia się opłatkiem, 
wyjaśnienie – że jest to moment przebaczania, 
scalania się rodziny – ma sens. Kultywujmy więc 
tę piękną polską tradycję.

Ksiądz Jan Kozłowicz – proboszcz parafii 
pw. św. Alberta Chmielowskiego w Posadzie: 
–  Z całą pewnością moją ulubioną wigilijną po-
trawą jest karp. Najchętniej jem smażonego, ale 
generalnie lubię go w każdej postaci. Przyznaję, 
ze jestem smakoszem ryb, jadam je często. Po-
chodzę spod Gdańska, w domu rodzinnym na 
stole królowały ryby. Lubię też sałatkę śledzio-
wą, z cebulą i warzywami. Niestety ze wzglę-
dów zdrowotnych nie mogę jeść słodkiego, ale 
kiedyś uwielbiałem makowiec.

Ksiądz Dariusz Macioszek – proboszcz pa-
rafii pw. św. Jakuba w Dobrosołowie: – Jeśli 
wigilia to obowiązkowo na stole muszą pojawić 
się gołąbki bez mięsa przygotowywane przez 
moją mamę. Z pieczarkami, masłem – rozpły-
wają się w ustach. Taka postna, wyjątkowo 
smaczna i lubiana przez cała moją rodzinę po-
trwa. Zajadają się nią zarówno najmłodsi, jak  
i najstarsi. Ja sam zjem dwa, trzy, bo zostawiam 
sobie miejsce na inne wigilijne potrawy. Ponie-
waż moja mama pochodzi ze Wschodu na na-
szej kolacji mamy zupę rybną i barszcz.  

Przeor eremu w Bieniszewie: – Moją ulu-
bioną potrawą jest barszcz czerwony z uszka-
mi. W naszym eremie jemy na kolację wigilijną 
to, co ludzie przyniosą nam na furtę. Dobroć ich 
serca nas zaskakuje. Bywa tak, że te potrawy, 
które można, to mrozimy, by spożyć je 24 grud-
nia. Podczas naszej klasztornej wigilii pojawiają 
się też potrawy z wielu regionów Polski: kutia, 
kluski z makiem, kapusta z grochem. Niektóre 
z nich przygotowujemy sami.  

Warto zaznaczyć, że siadamy do kolacji wi-
gilijnej o godzinie 18.00 i jest to jedna z trzech 
kolacji w ciągu roku, którą jemy wspólnie. I tyl-
ko w polskich eremach Kongregacji Eremitów 
Kamedułów Góry Koronnej posiłek w wigilię 
Narodzenia Pańskiego jest jedzony wspólnie. 
Jest to możliwe dzięki zgodzie przeora, którą 
udziela z szacunku dla polskiej tradycji.
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Zbierają mieszkańcy i pracownicy „Twojego Marketu”

Nakrętkowy zawrót głowy
Kilkanaście worków wypełnionych nakrętkami przekazaliśmy rodzicom Fabianka z Władzimirowa. 

Nadal zbieramy dla chorego mieszkańca naszej gminy i liczymy na Wasze dobre serca.
„Nakrętkowa akcja” w naszej gminie nabiera roz-

pędu. Teraz serduszka przed Gminnym Ośrodkiem 
Kultury w Kazimierzu Biskupim i przed sklepem 
„Twój Market” w Posadzie zapełniają się dla Fabia-
na Naworskiego z Władzimirowa.  Ośmiolatek ma 
skomplikowaną wadę układu moczowego i jest na 
liście oczekujących na przeszczep. Rodzice i lekarze 
robią wszystko, by chłopiec uniknął dializowania. Le-
czenie i specjalna dieta pochłaniają wiele pieniędzy. 

W akcję pomocy aktywnie włączyli się wszyscy 
pracownicy sieci „Twój Market”. Dzięki ich dobremu 
sercu zawieziono do Fabiana 10 wypełnionych na-
krętkami worków. Cały czas również zapełniają się 
nasze gminne serduszka.

Dzięki nakrętkom rodzinie Fabianka będzie z 
pewnością łatwiej. Liczymy na wielkie serca naszych 
mieszkańców. 

Bardzo dziękujemy również Przedsiębiorstwu 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kazi-
mierzu Biskupim. Są zawsze gotowi, by załadować, 
zawieźć i rozładować worki wypełnione nakrętkami. 
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WSPOMNIENIE

Od Moczadeł po Australię, czyli dzieje rodziny Balcerzaków – cz. 2

 „Rewolta” golińskich dzieci
Większość Polaków słyszała pewnie o strajku dzieci wrzesińskich, a także o udziale najmłodszych 

w powstaniu warszawskim. Czy zaskoczę Państwa, jeśli powiem, że do podobnych wydarzeń, choć 
na znacznie mniejszą skalę, doszło w pobliskiej Golinie? O tej niezwykłej historii, jak i o dalszych 
dziejach rodziny Balcerzaków w niniejszym artykule.  

Franciszek Balcerzak, mieszkając w Golinie, oczy-
wiście nie chodził do szkoły. Czas, który mógł prze-
znaczyć na naukę, „zastępowała” mu praca fizyczna 
na rzecz okupanta. Wraz z czterdziestoma innymi 
dziećmi był zmuszony czyścić cegły po zniszczo-
nej przez Niemców świątyni w Golinie. Małoletnich 
pilnował zarządca, niegdyś pracujący u dziedzica 
pobliskich Kawnic, znęcający się fizycznie nad nimi. 
Któregoś dnia nieznany z imienia 12-13 - letni chło-
pak postanowił rozprawić się z nadzorcą. Wymyślił 
więc pewien plan. Rozdzielił rówieśników na dwie 
grupki. Jedna, uzbrojona w kamienie i kije, poszła 
na cmentarz, a druga, również wyposażona w nie-
zbędną „broń”, znajdowała się w pobliskich ruinach. 
Gdy przyszedł zarządca grupa z dawnej świątyni 
zaczęła go gonić i rzucać w niego kamieniami. Nad-
zorca uciekł na cmentarz, lecz tam został zaatako-
wany i pobity przez drugi zespół. Po skończonej 
akcji młody Balcerzak opowiedział swoim rodzicom 
o „wybryku”. Zmartwieni postanowili, że wyślą go na 
jakiś czas do siostry Kazimiery, mieszkającej blisko 
Kazimierza Biskupiego. Po dwudniowym pobycie 
u ciotki, wyruszył w dalszą drogę. Nie miał jednak za-
miaru, przynajmniej na jakiś czas, wracać do domu, 
gdzie oprócz rodziców, zastałby również głód. 

Przechodząc przez Kowalewo (wioskę zamiesz-
kałą przez Niemców) natknął się na dobrze mówią-
cego po polsku gospodarza o nazwisku Zygar (?), 
który zaoferował mu nocleg i pracę. Do przybysza 
uśmiechnęło się szczęście: natknął się bowiem na 
dobrego człowieka. Młody Balcerzak nie głodował 
u niego (nie to co wielu innych Polaków pracujących 
przymusowo u bauerów).  Niemiec wyrażał troskę 
nie tylko o niego samego, lecz również o jego ro-
dzinę. Pożyczył mu swój rower i powiedział, żeby 
pojechał do rodziców i poinformował, że nadal żyje 
i nic mu nie jest. 

Warto wspomnieć o tym, że Zygar, oprócz do-
brego serca, miał też specyficzne poczucie humoru. 
Niemiec uczył swoją żonę języka polskiego, jednak 
wplatał do wypowiedzi pewne polskie wulgaryzmy. 
Żona, nieświadoma znaczenia wszystkich zapamię-
tanych słów, zwracając się do parobków, wtrącała do 
zdań wulgarne wyrazy. Jej niezręczne wypowiedzi 
kończyły się salwą śmiechu polskich pracowników 
i ich niemieckiego gospodarza.

Po roku czasu Franciszek Balcerzak wrócił do Go-
liny. Okazało się, że żaden z hitlerowców nie szukał 
go po dziecięcej „rewolcie”. 

Któregoś dnia jego matka dowiedziała się, że 
mieszkająca na „Dołkach” (dawna nazwa południo-
wo-wschodnich peryferii Goliny, znajdujących się na 
obszarze obecnej ulicy 1 Maja) samotna pani Dele-
gowska powiesiła się. Nie tracąc czasu wyruszyła do 
niemieckiego burmistrza, aby poprosić go o przy-
znanie domu po Delegowskiej jej rodzinie. Nowy 
budynek był w lepszym stanie niż ten poprzedni. 
Dodatkowo znajdował się przy nim ogródek, który 
pozwolił Balcerzakom hodować i spożywać niedo-
stępne dla nich przez wiele miesięcy warzywa i owo-
ce. 

Nowe mieszkanie oczywiście nie pozwoliło Bal-
cerzakom zapomnieć o trudnościach. Niemieccy 
cywile z magistratu od czasu do czasu przychodzili 
do domu, żeby bić starszego Franciszka Balcerzaka. 
Do niezasłużonej „kary” dochodziło z błahych powo-
dów, jak np.: niestawienie się w pracy z powodu cho-
roby, a nieraz nawet bez jakiejkolwiek przyczyny… 

Przemoc ze strony okupanta dotykała nie tylko 
dorosłych, ale również dzieci. Pewnego dnia najstar-
szego syna Franciszka Balcerzaka zaczepił nastola-
tek z Hitlerjugend. Hitlerowiec zaczął go popychać 
i szturchać kijem. W pewnym momencie Balcerzak 
nie wytrzymał, uderzył go pięścią w twarz i natych-
miast, po oddaniu ciosu, uciekł z miejsca zdarzenia. 
Pech jednak chciał, że rok później napotkał tego 
samego nastolatka w towarzystwie 25-letniego 
Niemca. Na domiar złego młody hitlerowiec rozpo-
znał go. Balcerzak musiał więc uciekać. Na szczęście 
uratował go zamarznięty staw, po którym przeszedł 
bez problemu, za to naziści bali się na niego wejść. 
Skonsternowani zrezygnowali z dalszego pościgu.

Z każdym kolejnym miesiącem zbliżał się kres 
wojny, ale nie samej okupacji. Pałeczkę po nazistach 
przejęli komuniści, jednak o tym w kolejnym arty-
kule.

Łukasz Rewers

Źródła:
- Relacja ustna Andrzeja Balcerzaka z Melbourne (Australia), oparta na nagranych wspomnieniach jego ojca Francisz-
ka Balcerzaka, zebrana przez Łukasza Rewersa w sierpniu 2021 roku.
- Google Maps – mapa (satelita) [online] 
https://www.google.pl/maps?ll=50.717765,16.225519&spn=0.005658,0.009645&t=h&z=17  [dostęp: 27.11.2021].

Tak obecnie wyglądają z góry „Dołki” 
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Świąteczne paczka od Klubu Strzeleckiego

Pomogli pięciu rodzinom 
Sprzęt AGD, ubrania, zabawki, słodycze – 

między innymi te rzeczy znalazły się w pacz-
kach przygotowanych przez Klub Strzelecki 
„Sokół” dla rodzin z terenu gminy Kazimierz 
Biskupi. – To pierwsza, ale na pewno nie 
ostatnia nasza akcja – zapewnia Paweł Ty-
rański, prezes klubu.

W świątecznym czasie, wypełnionym lepie-
niem pierogów, pieczeniem makowców i cze-
kaniem na Mikołaja, członkowie Klubu Strzelec-
kiego „Sokół” z Kazimierza Biskupiego pomyśleli 
o osobach, które potrzebują pomocy. 

Postanowili zamienić się w Mikołaja i przygo-
towali paczki dla rodzin, które wymagają wspar-
cia. W porozumieniu z Gminnym Ośrodkiem 
Pomocy Społecznej w Kazimierzu Biskupim wy-
typowano pięć rodzin z terenu naszej gminy. To 
właśnie do nich trafiły wymarzone i jakże nie-
zbędne prezenty. 

W  paczkach znalazły się: kuchnia gazowa, 
pralka, grzejnik, komplet garnków, a także 
ubrania takie jak buty i ciepłe kurtki. Nie zabra-
kło oczywiście zabawek i słodyczy, bo w jednej 
z rodzin jest pięcioro dzieci. – Okazuje się, ze 
jeden z chłopców bardzo interesuje się elek-
troniką, a więc przygotujemy dla niego jesz-
cze jedną niespodziankę – mówi Paweł Tyrań-
ski, który wraz ze swoimi kolegami rozwiózł już 
podarunki.

Rodziny wskazane przez GOPS otrzyma-
ły również od „strzelców” pomoc finansową, 
a jedna z pań – tonę węgla. – Chcieliśmy w tym 

szczególnym czasie wesprzeć tych, którzy 
naprawdę potrzebują pomocy. Stąd też kon-
kretne rodziny, a w paczkach prezenty, któ-
re wiemy, że są im bardzo potrzebne. Naszą 
pasją jest sport, ale mocno utożsamiamy się 
z lokalną społecznością. Przy współpracy 
z wójtem Grzegorzem Maciejewskim powsta-
ła sekcja młodzieżowa. Nasz klub się prężnie 
rozwija, mamy ponad stu członków. Tutaj tre-
nujemy, spędzamy wolny czas, stąd pomysł, 
by przygotować świąteczne paczki właśnie 
dla mieszkańców naszej gminy. Uśmiech ob-
darowanych, ich szczera radość była najlep-
szą nagrodą – opowiada Paweł Tyrański. 

Członkowie klubu zapewniają, ze to nie jest 
ich ostatnia akcja. Na wiosnę planują przepro-
wadzić drobny remont, oczywiście w rodzinie 
wskazanej przez GOPS.

Seniorzy spotykają się w GOK-u

Wspólnie robili ozdoby
Seniorzy z Klubu Seniora „Leśne 

Echo” co tydzień spotykają się w Gmin-
nym Ośrodku Kultury w Kazimierzu Bi-
skupim. W każdą środę, po południu, 
spędzają czas na rozmowach, świę-
towaniu i wspólnych zajęciach. Przed 
Świętami Bożego Narodzenia oczywi-
ście nie mogło zabraknąć ozdób na 
choinkę. Jak Wam się podobają ich 
gwiazdy? Bo nam bardzo. 
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Bo każdy kocha pluszaki

Miś zagościł w bibliotece
25 listopada w bibliotece w Kazimierzu Biskupim zagościły misie. Zaproszenie Ewy Stani-

szewskiej przyjęły „Wiewiórki” z Przedszkola w Kazimierzu Biskupim. 
Data spotkania nie była przypadkowa, bo co roku 25 listopada obchodzimy Dzień Pluszowego 

Misia. Właśnie tego dnia przypada rocznica powstania tej maskotki. Samo święto nie ma jednak 
długiej tradycji, obchodzimy je dopiero od 2002 roku, gdy pluszowy miś miał setne urodziny.

W k azimiersk ie j 
bibliotece były więc 
h i s t o r i e  o  m i s i u , 
w tym bajka przeczy-
tana przez Arkadiu-
sza Mielcarka - prze-
wodniczącego Rady 
Gminy w Kazimierzu 
Biskupim, piosenki, 
ciekawostki, a nawet... 
słodkie przekąski. 

Największą atrak-
cją okazała się jednak 
wizyta... misia. W tym 
dniu uśmiechy nie 
schodziły z buziek nie 
tylko przedszkolaków, 
ale także dorosłych. 
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Urzędnik z pasją, czyli

Sznureczki 
Juleczki

O wyplataniu makram, braku wolnego czasu 
i planach opowiada Julia Radecka z Urzędu Gminy 
w Kazimierzu Biskupim. 

Jak zaczęła się przygoda ze sznurkiem?
Moja przygoda z makramą zaczęła się około rok 

temu. Jak wiemy styl boho w ostatnim czasie wdarł się 
na salony z niesamowitą siłą, chciałam go wprowadzić 
również do wnętrz swojego domu. Przeglądając inter-
netowe strony wnętrzarskie widziałam kwietniki oraz 
inne ozdoby boho wykonane ze sznurka bawełnianego. 
Zaczęłam się tym interesować, czytać, co to jest techni-
ka makramy, jakie są rodzaje sznurka, dodatków, ilości 
materiałów potrzebnych do wykonania danej ozdoby. 
Sama historia makramy jest ciekawa, bo pochodzi tak 
naprawdę ze starożytności, a dokładnie z Asyrii i Babi-
lonii. W Europie pojawiła się dopiero w średniowieczu, 
gdzie metodą tą m. in. ozdabiano szaty królewskie. 
Najbardziej podobało mi się w makramie to, że do wy-
konania prostych rzeczy potrzebny jest tak naprawdę 
sznurek i dwie ręce.  

Jak wyglądały początki? Pamiętasz swoje pierwsze 
makramowe dzieło? 

Chciałam zawiesić doniczkę z kwiatkiem na haczyku 
w korytarzu, ale okazało się, że nie mam jak. Stwierdzi-
łam, że uplotę kwietnik ze sznurka bawełnianego. Po-
myślałam, że skoro moja mama potrafiła zrobić piękne 
serwetki na szydełku, to ja poradzę sobie ze sznurkiem. 
Kwietnik uplotłam, ale sznurka mi zostało, więc wymy-
śliłam sobie, że może coś jeszcze wykonam. Tym razem 
padło na ozdobne liście markamowe zawieszone na 
naturalnym kiju brzozowym. Po dziś dzień obie rzeczy 
darzę sentymentem. Choć przyznam, że jak patrzę na 
nie teraz to widzę niedociągnięcia początkującego. 

Jak to wygląda teraz? Pewnie z dnia na dzień robisz 
coraz trudniejsze rzeczy?

Po prawie roku wykonywania różnych rzeczy ze 
sznurka, podstawowe sploty wykonuję patrząc jednym 
okiem na lecący na ekranie TV film, a więc weszło mi 
to po prostu w krew. Przyznam się, że nie lubię robić 
ze sznurka ciągle tych samych rzeczy, dlatego właśnie 
podejmuję się coraz trudniejszych wypleceń. W moim 
małym dorobku rękodzielniczym są m. in. imienne 
ozdoby ścienne, mandale, drzewa życia, liście makramo-
we, aniołki, ozdoby choinkowe, duże makramy na kiju, 
a z użytkowych rzeczy: poszewki na poduszki, bieżniki, 
abażur na stelażu, zazdrostki, a nawet torebka. Makrama 
to nieograniczone możliwości, dlatego ja cały czas roz-
wijam swoją pasję, uczę się nowych wzorów i splotów. 

Nad czym teraz pracujesz? Co się robi najłatwiej, a co 
najtrudniej? 

Obecnie jest okres przedświąteczny więc moje ręce 
zajęły się ozdobami makramowymi, prostymi choinka-

mi, aniołkami, gwiazdkami, ale również wykonałam ka-
lendarz adwentowy w formie ozdobnej choinki do zwie-
szenia na ścianie. Eksperymentuję również z różnymi 
wzorami wypleceń ozdobnych poszewek na poduszki. 

Wiem, że swoje dzieła wystawiasz na akcjach chary-
tatywnych. Dlaczego? 

Tak to prawda. Jeżeli znajdę tylko czas, to biorę udział 
w licytacjach na rzecz chorych osób, głównie dzieci, 
gdzie wystawiam różne moje wyroby. Są dość chętnie 
licytowane, co mnie bardzo cieszy, a najważniejsze jest 
to, że dzięki temu mogę komuś pomóc. Pamiętam, jak 
kończyłam naukę w Szkole Podstawowej w Kozarzewie, 
na ściance był zawieszony cytat Jana Pawła II: „Człowiek 
jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; 
nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z inny-
mi”.  Myślę, że warto sobie wziąć go do serca.   

Czy jest jakieś dzieło makramowe, które chciałabyś 
zrobić?

Oj w głowie mam mnóstwo pomysłów, gorzej z ich 
realizacją. Potrzebny jest przede wszystkim czas, dużo 
czasu. Chciałabym jeszcze zrobić firankę, półkę makra-
mową, ozdoby na Święta Wielkanocne, a może kiedyś 
ściankę ślubną. Rodzina się śmieje, że jak przychodzi 
przesyłka ze sznurkami lub innymi elementami do ma-
kram to oczy mi się świecą z zachwytu, a buzia śmieje.

Rozumiem, że Twoi bliscy pod choinką znajdą ma-
kramowe cuda?

Część znajomych i rodziny została obdarowana moimi 
dziełami w trakcie roku, bo przecież nie mogę mieć ich 
wszystkich w domu. A co do choinki, to nie będę nic zdra-
dzać, bo ...  w końcu to przecież Mikołaj roznosi prezenty.

Gdzie można obejrzeć twoje dzieła, czy posiadasz 
jakąś stronę internetową lub profil, na którym je 
wystawiasz?

Znajomi i rodzina widząc moje postępy w makramie 
zachęcili mnie, abym założyła swój profil instagramowy. 
Tak powstały „sznureczki.juleczki”. Jeśli ktoś jest chętny 
obejrzeć moje prace to właśnie tam zapraszam. A na 
nadchodzący świąteczny czas życzę sobie i wszystkim 
czytelnikom dużo zdrowia i oczywiście wolnego czasu, 
spędzonego z najbliższymi. 
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110. lat orkiestry dętej

Jest w nich siła 
W tym roku Orkiestra Dęta OSP w Kazi-

mierzu Biskupim obchodzi 110 lat istnienia. 
Z tej okazji pod koniec listopada w Gminnym 
Ośrodku Kultury odbyło się wyjątkowe spo-
tkanie.

22 listopada w kościele katolickim obchodzo-
ne jest wspomnienie świętej Cecylii – patronki 
śpiewu, muzyki kościelnej, chórów i organistów. 
W Gminnym Ośrodku Kultury członkowie Or-
kiestry Dętej OSP spotkali się, by uczcić święto 
swojej Patronki. Zaprosili również chór ADORE-
MUS z Posady.

Najpierw odprawiono mszę świętą w inten-
cji żyjących i zmarłych członków chóru oraz or-
kiestry. Oprawę muzyczną w trakcie Eucharystii 
zapewnili oczywiście chórzyści z Posady oraz 
orkiestra. Później w Gminnym Ośrodku Kultu-
ry był czas na wspólne świętowanie i życzenia, 

bo w tym roku kazimierska OSP obchodzi 110 
urodziny. – W imieniu swoim, całego samo-
rządu, jak i mieszkańców składam orkiestrze 
i jej wspaniałym muzykom najlepsze życze-
nia dalszych sukcesów. Jednocześnie dzię-
kuję za aktywny udział w codziennym życiu 
naszej gminy oraz godne jej reprezentowa-
nie również poza jej granicami – mówił wójt 
Grzegorz Maciejewski.

Z życzeniami do orkiestry pospieszyli rów-
nież strażacy. Nie zabrakło również ciepłych 
słów ze strony księdza rektora Edmunda Michal-
skiego z klasztoru Misjonarzy Świętej Rodziny 
w Kazimierzu Biskupim oraz Jerzy Maciejewski, 
dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Kazimie-
rzu Biskupim. Później był czas na wspólne mu-
zykowanie i wspomnienia.
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Boże Narodzenie na Madagaskarze 

Na wigilii nie ma dwunastu potraw
Kleryk Etienne Andriamitantsoa MSF z Wyższego Seminarium Duchownego w Kazimierzu 

Biskupim opowiada o Świętach Bożego Narodzenia w swoim rodzinnym kraju - Madagaska-
rze. O wigilii, prezentach, Mikołaju bez śniegu i jeździe na sankach po… trawie.

Madagaskar to kraj chrześcijański, 41 procent 
mieszkańców stanowią chrześcijanie, z czego 
około 25 procent to katolicy. – Madagaskar jest 
krajem wierzącym. Zanim przyjechali misjo-
narze wierzyliśmy, że istnieje jedyny bóg, 
który jest źródłem życia, stwórca wszystkie-
go, nazwaliśmy go Andriananahary, czyli 
stwórca. Moi przodkowie wierzyli, że po-
niesiemy karę za zło i nagrodę za dobro. Od 
początku wierzyliśmy też w życie po śmierci 
– opowiada kleryk.

Święta Bożego Narodzenia na Madagaskarze 
zaczynają się 24 grudnia, a 25. obchodzone jest 
Boże Narodzenie. – Panuje wtedy rodzinna at-
mosfera. Spotykamy się u osób najstarszych 
z rodów: babci, dziadka, czy jak ich nie ma to 
rodziców. To jest połączone ze świętowaniem 
aż do nowego roku – mówi kleryk Etienne. 

Na Madagaskarze rodzina również siada 
do kolacji wigilijnej. – Nie ma na niej jednak 
dwunastu potraw. My przygotowujemy to, 
co lubimy. Zazwyczaj jest ryż i mięso, czasem 
ryby. To nas na pewno różni – wspomina kle-
ryk. – Nie ma też opłatka i samego momentu 
podzielenia się nim. Rodzina radośnie gro-
madzi się przy stole, przebaczamy sobie, ży-
czymy wszelkiego dobra.

W kraju Etienne w dużych miastach pasterka 
odbywa się o północy. W wioskach jednak, ze 
względu na bezpieczeństwo, msze święte ce-
lebrowane są wcześniej, około godziny 20.00.  
– U nas dzieci przygotowują przedstawienie,  
od momentu zwiastowania, narodzenia Pana 
Jezusa, aż do ofiarowania. Mamy Maryję, Jó-
zefa, Heroda – wspomina kleryk. 

Na Madagaskarze jest choinka, ale dzieci pod 
nią rzadko znajdują prezenty. Te otrzymują od 

rodziców i zazwyczaj są to skromne podarunki 
wręczane w Boże Narodzenie, albo w nowy rok. 
Dzieci nie piszą listów do Mikołaja, ale oczywi-
ście pojawia się on na Madagaskarze. Dadabe 
Noely ( dadabe – to dziadek, Noely – Boże Naro-
dzenie) rozdaje dzieciom słodycze.

– Świętujemy, rozmawiamy, spędzamy 
czas ze sobą. Wnuczki zostają u babci do no-
wego roku, ten czas jest bardzo rodzinny. 
Nasz kraj jest biedny, ale w czasie Świąt łączy 
nas radość z bycia razem – opowiada kleryk. 
I przyznaje, że w ciągu ostatnich dwunastu lat 
tylko trzy razy spędził Boże Narodzenie w domu 
rodzinnym. 

Etienne wstąpił do niższego seminarium, 
gdy miał 15 lat i od tego czasu może trzy razy 
spędził wigilię w domu. – Tam, gdzie jest moja 
wspólnota, to jest moja rodzina – mówi kle-
ryk. – W Polsce bardzo podoba mi się zwy-
czaj śpiewania kolęd. My na Madagaskarze 
też mamy, ale te śpiewane tutaj są wyjątko-
we. Lubię też śnieg, nauczyłem się w Polsce 
jeździć na nartach, a rok temu z klerykami 
zjeżdżaliśmy na sankach. Na Madagaskarze 
też jeździliśmy na sankach, ale na wysokich 
trawach – opowiada.
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Już są dostępne w gminnych punktach szczepień

Szczepionki dla dzieci od 5 roku życia 
Jeżeli chodzi o dzieci to mamy bardzo dobrą 

wiadomość. Po 10 grudnia do Polski przyjechała 
partia około 1,5 miliona szczepionek dla dzieci 
od 5 do 12 roku życia. W połowie miesiąca ru-
szyły w Polsce szczepienia dla tej grupy wieko-
wej. 

To, co najważniejsze dla nas lekarzy i rodzi-
ców. Ta szczepionka jest odrębnie przygotowa-
na dla dzieci. Nie jest to ta sama szczepionka, 
którą dzisiaj szczepimy. Firma Pfizer przygoto-
wała mniejszą pojemność, jest też inna konfigu-
racja dostosowana do dzieci. 

Warto podkreślić, że szczepionka ta była sze-
roko przebadana, jak również jest już stosowana 
w wielu krajach, między innymi w Stanach Zjed-
noczonych, w Kanadzie. W Unii Europejskiej zo-
stała również pozytywnie zaopiniowana. Szcze-
pi już Francja, Hiszpania, Wielka Brytania. 

Dzisiaj jest to jedyna ochrona naszych ma-
łych obywateli. Te dzieci coraz więcej chorują i 
to jest największą plagą czwartej fali epidemii. 
Tak, jak uchroniliśmy seniorów, bo oni zdążyli 
się zaszczepić. Dzieci teraz chorują masowo i to 
od najmniejszego. Najmłodsze dziecko, które 
kierowałam od nas, z potwierdzonym później 
wirusem covid, miało 9 miesięcy. Dziecko prze-
bywa w leczeniu szpitalnym w Poznaniu.

My lekarze podkreślamy: covid to nie jest to 
przeziębienie, żaden katarek. U dzieci ma czę-
sto ciężki przebieg wielonarządowy, dotyczą-
cy układu oddechowego, dziecko może mieć 
kaszel, duszność. Mamy także najmłodszych z 
ostrymi biegunkami, bólami brzucha, którzy się 
szybko odwadniają. Okazuje się, że te objawy są 

również pochodzenia covidowego.
I oczywiście to, czego najbardziej się boimy 

to PIMS, pocovidowy zespół u dzieci, który ata-
kuje wszystkie narządy: układ oddechowy, ser-
ce, nerki i mózg.

Jeżeli chodzi o covida mamy już o nim coraz 
więcej wiedzy. Coraz częściej mówi się o tzw. 
późnych powikłaniach. Pierwszym powikłaniem 
to jest oczywiście sama infekcja i okres, w któ-
rym dochodzimy do siebie. Okazuje się jednak, 
że po upływie pół roku, czy nawet roku, pacjenci 
nadal nie mają smaku, węchu. Kolejni mają pro-
blem z sercem, inni złe wyniki poziomu glukozy, 
który był już dawno uregulowany. 

Natomiast u dzieci obserwujemy zaburzenia 
psychogenne, zapamiętywania, rozpoznawania, 
dzieci są  spowolniałe, gorzej myślą, zapominają 
się. Obserwujemy dużo takich neurologicznych 
objawów.

Jedyne, co może uchronić dzieci to szcze-
pienia. Z jednej strony przypominamy młodym 
rodzicom, że bezpieczny dom to zaszczepienie 
siebie, domowników, dzieci – szkolnych od 5. 
roku życia, byśmy mogli zabezpieczyć tych naj-
młodszych, dla których jeszcze nie ma szczepio-
nek. 

Bożena Janicka
Specjalista pediatrii i medycyny rodzinnej

Od 10 grudnia w Polsce jest możliwość zaszczepienia przeciwko COVID – 19 dzieci od 5 do 
12 roku życia. To bardzo dobra wiadomość zarówno dla nas, lekarzy, jak i rodziców. 

ZAPRASZAMY NA SZCZEPIENIA PRZECIW GRY-
PIE. SĄ ONE BEZPŁATNE DLA OSÓB OD 18 ROKU ŻY-
CIA. WIĘCEJ INFORMACJI W PUNKTACH SZCZEPIEŃ  
W KAZIMIERZU BISKUPIM I W POSADZIE.

KONKURS NA NAJŁADNIEJSZĄ 
DEKORACJĘ BOŻONARODZENIOWĄ

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału 
w konkursie na najładniejszą dekorację bo-
żonarodzeniową. Jego pomysłodawcą jest 
Aleksandra Nożewska, przewodnicząca Ko-
misji Kultury i Oświaty, Porządku Publiczne-
go, Ochrony Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady 
Gminy w Kazimierzu Biskupim.

Co roku wielu mieszkańców naszej gminy 
przyozdabia w świąteczne dekoracje nie tylko 
mieszkania, ale także ogródki czy dom. Zachęca-
my Państwa, do uwiecznienia bożonarodzenio-
wych zewnętrznych dekoracji aparatem i wzię-
cia udziału w konkursie. Liczy się pomysłowość, 
widoczność dekoracji z zewnątrz i wewnątrz, 

oryginalne wykonanie nawiązujące do tradycji 
świąteczno-noworocznej oraz ogólne wrażenia 
estetyczne.

Do konkursu mogą przystąpić właściciele do-
mów jednorodzinnych i wielorodzinnych. 

Na zdjęcia dekoracji czekamy pod adresem 
redakcja@kazimierz-biskupi.pl do 3 stycznia 
2022 r. Zgłoszenie powinno także zawierać: 
imię, nazwisko i adres, numer telefonu uczestni-
ka konkursu, dokładny adres obiektu, na którym 
umieszczono dekorację oraz kategorię. Szczegó-
łowy regulamin konkursu zamieszczony jest na 
stronie www.kazimierz-biskupi.pl
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KĄCIK KULINARNY

Przepisy od żony wójta
Kaczka w pomarańczach i sernik pierniczkowy. Te potrawy na pewno zagoszczą na świą-

tecznym stole u Agnieszki i Grzegorza Maciejewskich. W tym wydaniu naszego Informato-
ra prezentujemy przepisy pani Agnieszki, żony wójta. Z dobrych źródeł wiemy, że dania są 
przepyszne.

Nie tylko na świąteczny stół

Ciasto kruche:
• ½ kostki margaryny
• ½ szkl. cukru
• 1 jajko

Wykonanie:
• Wszystkie składniki zagnieść do uzyskania plastycznej masy  
(w razie potrzeby dodać mąki)
• Wylepić ciastem spód tortownicy o średnicy 24 cm wyłożonej 
papierem do pieczenia, nakłuć widelcem i podpiec ok. 15 min. 
w temp. 170 stopni.

SERNIK PIERNICZKOWY

• 1 szkl. mąki pszennej
• ½ przyprawy do piernika
• 1 łyżeczka proszku do pieczenia

Składniki:
• 1 kaczka 2 – 2,5 kg
• 3 pomarańcze
• 1 jabłko
• 1,5łyżeczki soli

Wykonanie:
• Przyprawy sypkie wymieszać, natrzeć umytą, 
osuszoną ręcznikiem papierowym kaczkę z ze-
wnątrz i w środku, odstawić w chłodne miejsce 
na 24 godziny (przykrytą). 
• Dwie pomarańcze obrać, jedną pokroić w pla-
stry, drugą w kostkę, a z trzeciej wycisnąć sok. Jabłko pokroić w grubszą kostkę. Do środka kaczki 
włożyć pokrojoną w kostkę pomarańczę i jabłko i spiąć wykałaczkami. 
• Ułożyć kaczkę w brytfannie piersiami do góry i wstawić do nagrzanego do 200 stopni piekarnika, 
piec 20 min. Po tym czasie zlać wytopiony tłuszcz, kaczkę polać sokiem pomarańczowym i obłożyć 
plastrami pomarańczy. Brytfannę przykryć, zmniejszyć temp. do 150 stopni i piec 2 godz. 
•Zdjąć przykrycie, polać kaczkę powstałym sosem i piec jeszcze ok. 15 min. do zarumienienia.

KACZKA W POMARAŃCZACH

Masa serowa
• 1 kg sera (może być  

z wiaderka)
• 1 szkl. cukru
• ½ kostki margaryny
Wykonanie:
• Margarynę utrzeć z cukrem i żółtkami na puszystą masę, dodać sok z cytryny, budyń, kaszę man-
nę, proszek do pieczenia, aromat i utrzeć.
• Następnie dodać ser i krótko utrzeć. Na koniec dodać pianę z białek i wymieszać delikatnie łyżką. 
• Masę serową wylać na podpieczony spód i piec w temp. 110 stopni ok. 2 godziny. 
• Zostawić w uchylonym piekarniku do wystudzenia.
• Zimny sernik udekorować pierniczkami w czekoladzie, można też posypać przyprawą do pierni-
ka wymieszaną z kakao.

• 6 jaj
• 1 budyń śmietankowy
• 2 łyżki kaszy manny
• 1 łyżeczka proszku do pieczenia

• sok z połowy cytryny
• kilka kropel aromatu  

rumowego

• 1 łyżeczka czosnku 
granulowanego

• 1 łyżeczka pieprzu
• 1 łyżeczka mielonej 

papryki
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GKRPAiN zabrała dzieci do Uniejowa

Na termy 
z komisją

45 dzieci z terenu gminy Kazimierz Biskupi 
spędziło miło czas na termach w Uniejowie. 
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i Narkomanii w ten sposób 
nagrodziła młodzież, która aktywnie uczest-
niczy w różnych formach zajęć poza-
lekcyjnych. 

Do Uniejowa z komisją wyjechały 
dzieci i młodzież, którzy między innymi 
uczą się grać na instrumentach w Gmin-
nym Ośrodku Kultury w Kazimierzu Bi-
skupim, są członkami Młodzieżowych 
Drużyn Pożarniczych, uczestniczą 
w treningach piłki nożnej, czy występu-
ją w teatrzykach. Uczestników wyjazdu 
zgłaszali instruktorzy, trenerzy, komen-
danci i nauczyciele.

Doskonała zabawa na termach była 
możliwa dzięki pomocy opiekunów. – 
Dziękuję nauczycielom i opiekunom: 
Dorocie Podlasińskiej – Nożewskiej 

i Elżbiecie Pawlak ze Szkoły Podstawowej 
w Kazimierzu Biskupim, Elizie Chudeusz ze 
Szkoły Podstawowej w Dobrosołowie, Piotro-
wi Tomaszewskiemu z Kozarzewa i Sławomi-
rowi Spławskiemu z ZS-P w Sokółkach – mówił 
Józef Młodożeniec, przewodniczący GKRPAiN.

Uczestnicy wyjazdu otrzymali od organiza-
tora ulotki dotyczące uzależnień, smycze oraz 
słodycze. – Bardzo dziękuję też za bezpieczną 
podróż kierowcy – panu Mariuszowi Puzyrew-
skiemu z Kazimierza Biskupiego – dodał Józef 
Młodożeniec.  
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Inspiracja czy wzorzec?

Kto jest dziś autorytetem
Autorytetem nazywamy osobę, którą warto naśladować, która wpływa na nasze postawy 

i myślenie. To ktoś, kogo darzymy szacunkiem i zaufaniem – mistrz i nauczyciel. Każdy czło-
wiek potrzebuje autorytetów. Szczególnie mocno ta potrzeba uwidacznia się we współcze-
snym świecie, który odchodzi od wartości i wzorców.

W ostatnich latach nierzadko można usłyszeć 
opinię, że czas autorytetów się skończył, że nie 
ma już autorytetów, że ostatnie autorytety od-
chodzą. Jednocześnie samo słowo „autorytet” 
żyje i nabiera nowych znaczeń, czego dowodem 
są dziesiątki jego definicji i synonimów pojawia-
jące się i ewoluujące w internetowych słowni-
kach i encyklopediach. W różnych momentach 
życia niezwykle pomocne jest oparcie się na 
różnych autorytetach: rodzicach, nauczycielach, 
mistrzach, mentorach. Czy więc każdy może być 
autorytetem? Może to za wiele powiedziane, nie 
każdy ma predyspozycje do bycia autorytetem, 
nie każdy do takiej pozycji dąży. Z drugiej strony 
można powiedzieć, że każdy nim bywa: w okre-
ślonej sytuacji, momencie życia czy w określo-
nym środowisku. 

Jednym z synonimów słowa „autorytet” we 
współczesnych słownikach jest „idol”. Istotnie, 
w świecie popkultury trudno oprzeć się wraże-
niu, że określenia te są tożsame, a przynajmniej 
można przypisać im wiele wspólnych cech. 
W „poszerzonej rzeczywistości” zacierają się 
różnice pomiędzy tym co realne i co wirtualne. 
W „realu” jednak wciąż należy odróżnić autory-
tety od idoli. Teraz, oprócz artystów, czy aktorów 
są to postaci fikcyjne, superbohaterowie, którzy 
posiadają super moce, których my oczywiście 
nie będziemy mieć, bo jesteśmy tylko ludźmi. 
Idole, czy osoby, które pełnią role społeczne na 
co dzień nie pełnią tej roli, którą powinny pełnić 
autorytety. Idol pozostanie idolem. Można po-
budzić się w kierunku jakiejś aktywności, moż-
na się zainspirować. Natomiast autorytet to jest 
postać, z którą współpracujemy, z której często 
możemy brać przykład, której ufamy, która też 
ma dystans do siebie. 

 W dobie mediów społecznościowych bar-
dzo ważny jest także dobry, umiejętny kontakt 
ze społecznościami wirtualnymi, do których 

autorytet dociera. Prawdziwy autorytet, który 
z jednej strony jest wierny swoim przekonaniom 
i wartościom, a z drugiej pozostaje w kontakcie 
ze swoimi fanami, followersami czy – jak w przy-
padku polityków – wyborcami, nie musi oba-
wiać się o jego utratę. Dość często powtarzana 
opinia, że autorytetów coraz mniej, że młodzież 
nie ma autorytetów – nie do końca wydaje się 
prawdziwa: autorytety mają się dobrze. …tyl-
ko są trochę inne. Można nawet powiedzieć, że 
w dobie internetu każdy może spróbować zo-
stać autorytetem: każdy może umieszczać w sie-
ci swoje opinie, poznawać opinie innych. Popu-
larni blogerzy stają się w pewnych dziedzinach 
– mody, kuchni, kultury – autorytetami. Trzeba 
jednak pamiętać, że popularność zbudowaną 
za pomocą mediów, także społecznościowych, 
bardzo łatwo – także za sprawą tych samych 
mediów- stracić. Prawdziwi zaś, konsekwentni 
i wierni wartościom przywódcy o swój autorytet 
mogą się nie obawiać.

Media, a zwłaszcza media społecznościowe 
i internauci są bezlitośni dla fałszywych idoli. 
Czasem, jednak warto oderwać się od cyfro-
wych urządzeń i rozejrzeć wokół. Wówczas 
może dostrzeżemy, jak wiele wyjątkowych 
i godnych naśladowania osób znajduje się wo-
kół nas.

Anna Węgrzeniejewska
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Pad thai na stole wigilijnym 
– Święta Bożego Narodzenia to szczególny czas, który staramy się spędzić z najbliższymi. 

Zawsze w tych radosnych dniach byłam razem z moją rodziną, jednak w zeszłym roku święta 
obchodziłam zupełnie inaczej – mówi Maria Budkiewicz, uczennica w szkole UWC Thailand, 
która od ponad roku mieszka na ślicznej tajskiej wyspie Phuket. 

Święta Bożego Narodzenia w Tajlandii

Z powodu pandemii Marysia nie mogła 
wrócić do Polski w czasie przerwy zimowej.  
– Pomimo tego, że Tajlandia to kraj buddyj-
ski, moja szkoła jest otwarta na przeróżne 
religie, więc razem z innymi uczniami, na-
uczycielami i mentorami zorganizowali-
śmy tajską wersję Świąt Bożego Narodzenia  
– opowiada. Świąteczne przygotowania zaczęły 
się już pierwszego grudnia, gdy na kampusie po-
jawiło się kilka choinek, które uczniowie ozdobili 
między innymi własnoręcznie wykonanymi ko-
lorowymi łańcuchami. – Zanim powiesiliśmy 
bombki, każdy z nas napisał we własnym ję-
zyku za co jest wdzięczny i czego życzy innym 
na następny rok. To wspomnienie jest jednym 
z moich ulubionych, ponieważ każdy z nas, 
bez względu na wyznanie religijne, uświado-
mił sobie jak niesamowitą społeczność stwo-
rzyliśmy w naszej szkole, gdzie każdy dzieli 
się swoim szczęściem z innymi – dodaje Maria.

24 grudnia uczniowie zorganizowali karaoke 
z kolędami, upiekli pierniki i ciasteczka z cukrem, 
które zjedli podczas maratonu filmów świą-
tecznych. – Późnym wieczorem poszliśmy do 
szkolnej willi, gdzie przywitali nas nasi na-
uczyciele i razem zjedliśmy uroczystą kolację 
wigilijną. Oprócz tradycyjnych przysmaków 
na stole znalazły się tajskie posiłki takie jak 
pad thai, mango sticky rice i curry. Pomimo 
tego, że dla wielu z nas były to pierwsze świę-
ta spędzone daleko od rodziny, udało nam się 
stworzyć bardzo przyjemną atmosferę, gdzie 
dzieliliśmy się naszymi tradycjami – wspomi-
na Marysia.

Następnego dnia Maria razem z przyjaciółmi 
Elodią z USA, Diego i Lethyce z Filipin, Katie z Ir-
landii Północnej i Daphne z Wietnamu poszli do 
ulubionej restauracji, gdzie razem z właścicielką, 
którą nazywają Mama, wymienili małe prezenty 
i podzielili się opłatkiem. – Mimo tego, że bra-
kowało mi mojej rodziny podczas tak ważne-
go czasu, jestem bardzo wdzięczna, że mo-
głam go spędzić z moją nową rodziną z UWC 
Thailand – dodaje Maria.

W Tajlandii można 
zauważyć dużo ozdób 
świątecznych (świa-
tełk a,  choink i  pod 
którymi są prezenty 
i sanie Świętego Mi-
kołaja), ale ze względu 
na buddyzm Tajowie 
nie obchodzą Bożego 
Narodzenia. Ozdoby są 
w miejscach publicz-
nych, ale Tajowie nie 
mają żadnych tradycji 
bożonarodzeniowych 
z powodu innych wy-
znań religijnych. 
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Zajęcia dla dzieci z całej gminy

Mobilne miasteczko ruchu drogowego
Na dwa dni hala Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kazimierzu Biskupim zamieniła się w mia-

steczko ruchu drogowego. Uczniowie z terenu całej gminy mieli możliwość poznania przepisów 
ruchu drogowego, rozmów z policjantami i strażakami.

Dzięki współpracy Wojewódzkiego Ośrodka 
Ruchu Drogowego w Koninie oraz gminy Kazi-
mierz Biskupi pojawiło się u nas mobilne mia-
steczko ruchu drogowego. – Wykorzystujemy je 
do przeprowadzania zajęć z profilaktyki bez-
pieczeństwa w ruchu drogowym. To mobilne 
miasteczko sprawia, że jesteśmy niezależni 
od aury. Mamy oczywiście w Wojewódzkim 
Ośrodku Ruchu Drogowego w Koninie sta-
cjonarne miasteczko, ale nasze możliwości są 
ograniczone tylko do miesięcy, gdy sprzyja 
nam aura. Wtedy możemy zaprosić tam dzie-
ci. Mobilny wariant miasteczka pozwala nam 
prowadzić zajęcia z dziećmi w okresie jesien-
no-zimowym – mówi Mariusz Seńko, zastępca 
dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Dro-
gowego w Koninie. 

Miasteczko drogowe odwiedziły najmłodsze 
dzieci ze wszystkich szkół podstawowych z te-
renu gminy Kazimierz Biskupi. – Klasy pierwsze 
mogą przypomnieć sobie właściwe zachowa-
nie się na przejściu dla pieszych. Nauczyciele 
nie muszą szukać na zewnątrz. Tu mamy sy-
gnalizację świetlną, znaki. Są też funkcjona-
riusze policji, którzy mówią, jak powinniśmy 
się zachowywać – wyjaśnia Mariusz Seńko. – Na-
tomiast dzieci klas II i III mogą przejechać po 
tym miasteczku rowerem. Pojawi się policjant, 
który zmieni im cały ruch, pomimo sygnaliza-

cji świetlnej będą musiały stosować się do po-
leceń funkcjonariusza. 

Z nawiązania współpracy z konińskim WORD-em 
zadowolony jest wójt gminy Grzegorz Maciejewski. 
– Cieszę się, że tu na miejscu dzieci mogą zapo-
znać się z przepisami ruchu drogowego. Mobil-
ne miasteczko jest u nas po raz pierwszy, ale nie 
ostatni. Mamy zapewnienie dyrektora Mariusza 
Seńko, że pojawią się u nas wiosną przyszłego 
roku – mówi.

W ciągu dwóch dni w hali OSiR nie zabrakło stra-
żaków. Druhowie z OSP w Kazimierzu Biskupim, 
Jóźwina i Dobrosołowa opowiadali dzieciom o swo-
jej pracy, ale nie tylko. – Chcemy pokazać umundu-
rowanie strażackie, sprzęt używany do wypad-
ków. Uczymy także pierwszej pomocy i tego, jak 
zachować się w momencie wypadku – tłumaczy 
Patryk Kowalczyk z OSP w Kazimierzu Biskupim.
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Akcja Dziecięcej Drużyny Pożarniczej dla małych pacjentów

Szkolne przybory dla dzieciaka, 
który jest chory

Kredki, pisaki, zeszyty,  kolorowanki, far-
by…Kolorowe paczki pojechały do małych 
pacjentów z Kliniki Onkologii Dziecięcej 
w Poznaniu. Wszystko to dzięki akcji zorgani-
zowanej przez Dziecięcą Drużynę Pożarniczą 
z Kazimierza Biskupiego. 

„Przekaż szkolne przybory dla dzieciaka, 
który jest chory” – pod takim hasłem odbyła 
się akcja charytatywna zainicjowana przez naj-
młodszych strażaków i ich opiekunki. Dziecię-
ca Drużyna Pożarnicza została reaktywowana 
w Kazimierzu Biskupim dwa lata temu i liczy 
sobie w tej chwili dwadzieścia osób. Młodzi 
strażacy spotykają się ze swoimi opiekunkami 
– Sylwią Kudłą i Anną Tomaszewską – dwa razy 
w miesiącu. – Uczymy dzieci zasad działania 
straży pożarnej, udzielania pierwszej pomo-
cy, gaszenia pożarów i przygotowujemy ich 
do zawodów. Poza tym drużyna to też nauka 
empatii. Dlatego raz na jakiś czas organizu-
jemy akcje charytatywne – mówi Sylwia Kudła.

Na apel młodych strażaków odpowiedziało 
wiele organizacji i instytucji z terenu naszej gmi-
ny i nie tylko. Organizatorzy nie kryli wzrusze-
nia. – To jaką ilość przyborów przekazaliście 

w ramach naszej akcji przerosła nasze ocze-
kiwania. Jesteście fantastyczni – dziękowali 
darczyńcom. Do akcji przyłączyli się zarówno 
indywidualnie mieszkańcy Kazimierza Biskupie-
go, jak i okolic oraz jednostki i organizacje, które 
organizowały zbiórki.

Ogromne brawa dla: Przedszkola w Kazimie-
rzu Biskupim, Szkoły Podstawowej w Kazimierzu 
Biskupim, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego 
w Kozarzewie, Zespołu Szkolno – Przedszkolne-
go w Dobrosołowie, Zespołu Szkolno – Przed-
szkolnego w Sokółkach, Szkoły Podstawowej 
w Patrzykowie, Szkoły Podstawowej w Ślesinie, 
OSP w Dobrosołowie, OSP w Jóźwinie, OSP 
w Tokarkach, OSP w Bochlewie, Młodzieżowej 
Drużyny Pożarniczej z Kleczewa, Koła Pałaco-
wego z Posady, wójta gminy Kazimierz Biskupi, 
pracowników urzędu oraz radnych gminy Kazi-
mierz Biskupi. I oczywiście każdego, kto pomógł 
w akcji.

– Ilość ciepłych słów, jaka spłynęła na nas 
sprawia, że możemy powiedzieć: warto po-
magać. Uśmiechy chorych dzieci są najlep-
szym podziękowaniem – zapewniają organi-
zatorzy.
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Seniorzy zaprosili przedszkolaków do zabawy

Zabawa andrzejkowa w GOK-u
Było wszystko, co powinno 

być na dobrej zabawie. Wspól-
ne zabawy, tańce i coś słodkie-
go. 

Seniorzy z Dziennego Domu 
Senior + zaprosili grupę „Jeżyki” 
z Przedszkola w Kazimierzu Bi-
skupim na zabawę andrzejkową. 
Dzieci chętnie przyjęły zaprosze-
nie. W trakcie spotkania w Gmin-
nym Ośrodku Kultury nie zabra-
kło krótkiego występu, który 
przedszkolaki przygotowały dla 
seniorów. Oczywiście otrzymały 
za niego gromkie brawa.

Później był czas na wspólną zabawę.  Pa-
weł Grzybowski, instruktor z GOK-u, doskona-
le sprawdził się w roli wodzireja. Jak przystało 
na „andrzejki” nie zabrakło wspólnych tańców, 
a na zmęczone dzieci i seniorów czekały słodkie 
przekąski i napoje.

Oczywiście, nie zabrakło pluszowego misia, 
który w tym dniu grasował w Gminnym Ośrod-
ku Kultury w Kazimierzu Biskupim. To już kolej-
ne spotkanie seniorów z przedszkolakami, które 
pokazuje, jak ważna jest integracja między po-
koleniami.
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O psie, który jeździł… z kurierem

Niesamowita historia Kluski
Nie wiadomo ile pokonała kilometrów, nie 

do końca jest znane miejsce jest nocowania. 
Jedno jest pewne: pod koniec listopada, mała 
Kluska – mieszaniec kundelka i buldoga fran-
cuskiego przyprawił o szybsze bicie serca wie-
lu mieszkańców gminy Kazimierz Biskupi. I nie 
tylko.

To był 25 listopada. Kuba rano pojawił się 
w swoim garażu motocyklowym. Po jakimś czasie 
usłyszał dziwne odgłosy, jakby drapanie do drzwi. 
Gdy otworzył, do środka wbiegł mały piesek. Wy-
glądał na zmęczonego, ale jak zobaczył człowie-
ka od razu się ożywił. Kuba nakarmił „wędrowca”, 
a nawet dał mu coś do zabawy (co widać na za-
łączonym zdjęciu). W tym czasie skontaktował się 

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Psin-
ka w pomieszczeniach czuła się bardzo dobrze, 
a pracujące tam panie zauważyły, że reaguje na 
polecenia. Stwierdziły, że na pewno ktoś na nią 
czeka i szybko wrzuciły zdjęcie „wędrowca” na fa-
cebooka. Po chwili odezwała się właścicielka, która 
bardzo szybko odebrała zgubę.

Okazało się, że ośmiomiesięczna Kluska przy-
wędrowała do Kazimierza Biskupiego z Jabłonki 
(gmina Kleczew). I jest poszukiwana przez swoich 
właścicieli. – To specyficzna, kochana suczka. 
Strasznie nam ucieka i musimy mieć oczy do-
okoła głowy. Ciągle szuka przygód i jest nie-
usłuchana. Czasami nawet nie reaguje, gdy się 
ją woła. Uparta psinka – opowiada pani Patrycja, 
właścicielka.

Gdy tylko zauważono nieobecność Kluski roz-
poczęto poszukiwania. Właściciele jeździli po oko-
licy, byli w Kamienicy, w okolicy Biurowca. Wrzucili 
także informację o zaginięciu psa na facebooka. 
W domu na suczkę czekały zaniepokojone dzie-
ci: Lilianka i Filip. – Na szczęście dzięki dobrym 
ludziom udało się ją odnaleźć. Bardzo się mar-
twiliśmy. Gdy przywiozłam ją do domu spała 
w pokoju ponad trzy godziny. Takiej spokojnej 
jeszcze jej nie widziałam. Chciałabym bardzo 
podziękować wszystkim za pomoc – mówi pani 
Patrycja. 

Dzięki wielu dobrym ludziom ta historia ma 
szczęśliwe zakończenie. 

także z Urzędem Gminy w Kazimierzu Biskupim. 
Po psiaka miał przyjechać weterynarz, by go zba-
dać. Okazało się jednak, że bohater artykułu nie 
lubi długo zostawać w jednym miejscu. Gdy tylko 
otworzyły się drzwi od garażu – uciekł.

To jednak nie koniec historii. Następnego dnia 
rano, w okolicach biurowca, pojawił się kurier. 
Nagle do jego samochodu, do szoferki, wskoczył 
kundelek. To była Kluska. Mężczyzna nie chciał jej 
zostawić na pastwę losu, a więc zawiózł do schro-
niska w Koninie. Jednak ze względów formalnych 
kazano mu skontaktować się z gminą Kazimierz 
Biskupi, bo tam zwierzę zostało znalezione. 

Wtedy mała Kluska trafiła do Przedsiębiorstwa 
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Podsumowanie rundy jesiennej

Limit kontuzji i pecha już wyczerpany
– Runda jesienna tego sezonu była dla 

drużyny niezwykle zróżnicowana. Jeszcze 
przed moim przyjściem do klubu, bardzo 
dobry początek: cztery zwycięstwa z rzędu, 
później niestety zaczęły się problemy kadro-
we (kontuzje, studia), które wydatnie odbiły 
się na wynikach osiąganych przez zespół – 
mówi trener Michał Grzywacz. 

– Największym problemem jest brak sta-
bilizacji, w meczach ligowych zagrało 25 za-
wodników. Z jednej strony cieszy fakt szero-
kiej kadry, z drugiej ciągłe zmiany w składzie 
zdecydowanie „przeszkadzały” w zgraniu 
drużyny. Mamy jedną z najmłodszych drużyn 
w lidze (trzecie miejsce w rankingu juniorpro 
spośród wszystkich V lig w województwie), 
wielu młodych perspektywicznych zawod-
ników, którzy po prostu potrzebują czasu – 
tłumaczy trener „Polonusa” Kazimierz Biskupi. 
– Myślę, że limit kontuzji i pecha zarówno 
w meczach ligowych, jak i treningach, już 
wyczerpaliśmy i teraz po odpowiednio prze-
pracowanej zimie pokażemy prawdziwy po-
tencjał tej drużyny, bo na pewno jest wyższy 
niż miejsce w ligowej tabeli – dodaje.

Otrzymali dofinansowanie z ministerstwa

Na zajęcia i sprzęt sportowy
W ramach „Programu Klub 2021” klub „Polo-

nus” Kazimierz Biskupi otrzymał dofinansowanie 
z Ministerstwa Sportu w wysokości 10 tysięcy zło-
tych. 

– Środki te zostały wykorzystane na prowadze-
nie zajęć w grupach młodzieżowych oraz zakup 
dodatkowego sprzętu sportowego: bramki, rebo-
undery, drabinki i płotki koordynacyjne, grzybki 
treningowe oraz worki na piłki – wyjaśnia Grzegorz 
Adamczewski, prezes klubu. 

Sprzęt ten na pewno pozwala trenerom na prowa-
dzenie bardziej urozmaiconych treningów, wpłynie 
na dalszy i bardziej wszechstronny rozwój młodych 
zawodników.  
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Ekologiczne pakowanie prezentów 
Prezenty, które dostajemy podczas świąt są zapakowane w piękne, kolorowe papiery ozdobne lub torebki pakowne, 
które po rozpakowaniu trafiają do kosza i niestety (ze względu na materiał z jakiego są zrobione) nie nadają się do 
recyklingu. Dlatego, aby zmniejszyć  powstawanie odpadów, najlepiej wykorzystać to co mamy w domu lub możemy 
znaleźć podczas spaceru.  

Ekologiczne pomysły w co zapakować prezent Ekologiczne akcesoria do dekorowania prezentu 
 Papierowe torby po zakupach; 
 Stare materiały / tkaniny; 
 Stare gazety, mapy, kartki z książek; 
 Szary papier; 
 Papier z odzysku (np. z rysunkami dziećmi); 
 Papier zabezpieczający przesyłki; 
 Papier do pieczenia; 
 Worki materiałowe; 
 Słoiki;  
 Ładna ściereczka do naczyń / ręcznik do rąk; 
 Dowolne materiały, które już posiadamy i nie 

mamy do czego użyć; 

 Naturalny sznurek; 
 Jutowa, papierowa lub materiałowa wstążka; 
 Papierowa taśma; 
 Naturalne dodatki (suszone pomarańcze, 

szyszki, gałązki jemioły, gałązki drzewa 
iglastego, laski cynamonu, domowe 
pierniczki, lizaki, cukierki); 

 Stara biżuteria, koraliki; 
 

Jak zapakujemy prezenty zależy tylko i wyłączenie od naszej kreatywności i wyobraźni. Zamiast kupować błyszczący 
papier ozdobny, który nie nadaje się do recyclingu, postaw na rozwiązania zero waste. Poniżej kilka przykładów 
ekologicznego pakowania prezentów. 

 

Przygotowały: Agata Bugaj i Joanna Rogowska - Klemens 


