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Druh Al bin Gra bow ski
z me da lem im. Cho mi cza

Pod czas ma zo wiec kich ob cho dów Dnia Stra ża ka, któ re w tym
ro ku zor ga ni zo wa no w Sierp cu, druh Al bin Gra bow ski z OSP Kraj -
ko wo (na zdję ciu dru gi z le wej) uho no ro wa ny zo stał Me da lem im.
Sta ni sła wa Cho mi cza.                      Fot. ar chi wum pry wat ne 

r -r

Spraw dza nie kwa li fi ka cji
opie ku nów, kon tro le miejsc wy -
po czyn ku i sta nu tech nicz ne go
au to ka rów – jak co ro ku, służ by i in spek cje
wo je wódz kie bę dą dba ły o bez pie czeń stwo
naj młod szych pod czas wa ka cji. Dzia ła nia
służb nie zwal nia ją ni ko go z od po wie dzial -
no ści. Spraw dzaj my, czy or ga ni za tor wy po -
czyn ku jest rze tel ny, a wszel kie wąt pli wo ści
od no śnie bez pie czeń stwa dzie ci pod czas
wy jaz du, zgła szaj my do ku ra to rium oświa -
ty – ape lu je Ja cek Ko złow ski, wo je wo da
ma zo wiec ki. 

Ape lu ję do ro dzi ców, by spraw dza li,
czy wy po czy nek, na któ ry wy sy ła ją swo je

dzie ci jest zgło szo ny. Wpis do re je stru
ozna cza, że miej sce zo sta ło skon tro lo wa ne
przez od po wied nie służ by, a opie ku no wie
po sia da ją wy ma ga ne kwa li fi ka cje – po wie -
dział Ka rol Se mik, ma zo wiec ki ku ra tor
oświa ty. Na stro nie in ter ne to wej www.wy -
po czy nek.men.gov.pl moż na spraw dzić ba -
zę zgło szeń, w któ rej pu bli ko wa ne są: na -
zwa or ga ni za to ra, nu mer wy da ne go za -
świad cze nia, licz ba uczest ni ków, ter min
i miej sce wy jaz du. 

Obiek ty wy po czyn ko we po win ny speł -

niać wła ści we wa run ki: za kwa te -
ro wa nia, sta nu tech nicz ne go, hi -
gie ny, ży wie nia, spor tu i re kre -

acji – w tym ką pie li – oraz ochro ny prze -
ciw po ża ro wej. Pod le ga ją one w tym za kre -
sie kon tro li in spek to rów nad zo ru bu dow la -
ne go, Sa ne pi du i stra ży po żar nej. Nie zbęd -
ne nu me ry te le fo nów znaj du ją się na stro -
nach: www.ku ra to rium.waw.pl  oraz
www.ma zo wiec kie.pl  w za kład kach „Bez -
piecz ne Wa ka cje”.

Każ da for ma wy po czyn ku dzie ci
i mło dzie ży po win na być za re je stro wa -
na on -li ne w Mi ni ster stwie Edu ka cji Na ro -
do wej (www. wy po czy nek. men. gov. pl).

W tym ro ku już po raz szó sty fo to gra -
fo wie -ama to rzy, miesz ka ją cy lub uczą cy się
na Ma zow szu sta ną w szran ki kon kur su fo -
to gra ficz ne go „Ma zow sze bli skie ser cu”, or -
ga ni zo wa ne go przez Sa mo rząd Wo je wódz -
twa Ma zo wiec kie go. Na bór prac trwa od
1 czerw ca do 14 paź dzier ni ka 2011. Lau re -
atów ju ry wy ło ni z koń cem paź dzier ni ka,
a na gro dy zo sta ną wrę czo ne pod ko niec li -
sto pa da. Za sa dy i re gu la min kon kur su do -
stęp ne są na stro nie in ter ne to wej www.ma -
zo via.pl. Z ro ku na rok pra ce wpły wa ją ce
na kon kurs  re pre zen tu ją co raz wyż szy po -
ziom ar ty stycz ny, dla te go też ju ry nie bę dzie
mia ło ła twe go wy bo ru.

Naj waż niej sze in for ma cje w skró cie:
1.     Kon kurs od by wa się w jed nej ka te go rii

te ma tycz nej: „Ma zow sze – wi do ki ze
świa ta” oraz w dwóch ka te go riach wie -
ko wych:

1)   do 13 ro ku ży cia,
2)   po wy żej 13 ro ku ży cia.
2.   Kon kurs prze zna czo ny jest dla ama to -

rów.
3.   Wa run kiem uczest nic twa jest pod pi sa -

nie sto sow nych oświad czeń, któ rych

wzo ry znaj du ją się w re gu la mi nie kon -
kur su. W przy pad ku osób nie peł no let -
nich oświad cze nia mu si pod pi sać tak -
że ro dzic lub opie kun praw ny.

4.     Fo to gra fie moż na prze sy łać pocz tą
na ad res Urząd Mar szał kow ski Wo je -
wódz twa Ma zo wiec kie go, De par ta -
ment Kul tu ry, Pro mo cji i Tu ry sty ki,
ul. Okrzei 35, 03-715 War sza wa (de -
cy du je da ta stem pla pocz to we go), lub
oso bi ście w ter mi nie okre ślo nym
w ust. 1 do godz. 1500 w se kre ta ria cie
De par ta men tu Kul tu ry, Pro mo cji
i Tu ry sty ki, ul. Okrzei 35 z do pi -
skiem: Kon kurs „Ma zow sze bli skie
ser cu”.

5.   Zgła sza ne do kon kur su fo to gra fie
oraz pły tę CD z na gra nym zdję ciem
na le ży opi sać na od wro cie, wska zu -
jąc:

a. ty tuł kon kur su;
b. ty tuł zdję cia;
c. miej sce wy ko na nia fo to gra fii/na zwę

fo to gra fo wa ne go obiek tu;
d. da ne oso bo we au to ra fo to gra fii: imię,

na zwi sko i ad res, te le fon oraz e -ma il;

e. wiek uczest ni ka kon kur su.
6.   Na gro dy fi nan so we w dwóch ka te go -

riach wie ko wych:
I miej sce 3 000 zł,
II miej sce 2 000 zł,
III miej sce 1 500 zł.

Kon kurs fo to gra ficz ny 
„Ma zow sze bli skie ser cu” po raz szó sty

Bez piecz ne wa ka cje
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Ro we rzy ści z Gra le wa na 8. miej scu w kra ju
W kra jo wym fi na le Tur nie ju Bez pie -

czeń stwa w Ru chu Dro go wym, któ ry tym
ra zem od był się w Iła wie, nie mo gło za -
brak nąć re pre zen tan tów Gra le wa. Dru ży -
na gim na zja li stów w skła dzie: Jo an na Art,
Na ta lia Dep tu ła i Ka mil Droz dow ski
pod wo dzą nie zmor do wa ne go Ire ne usza
Wierz bic kie go za ję ła ósme miej sce.

Rzecz ja sna,
że pod czas ogła -
sza nia wy ni ków
wszy scy cze ka li
na wieść o tym,
kto zwy cię żył.
Ale, jak po wie -
dział na za koń -
cze nie tur nie ju
do 32 grup z ca łe -
go kra ju (w fi na le
ogól no pol skim
zna leź li się zwy -
cięz cy na szcze -
blu wo je wódz kim
w ka te go rii szkół
pod sta wo wych
i gim na zjów) sę -
dzia głów ny za -
wo dów, zna ny
z te le wi zyj nych
wy wia dów młod -
szy in spek tor Ma rek Kon ko lew ski z Biu ra
Ru chu Dro go we go Ko men dy Głów nej Po -
li cji, wszy scy je ste ście zwy cięz ca mi. Do dał,
że w tur nie ju, po czy na jąc od szcze bla
gmin ne go, wzię ło udział oko ło 2500
uczniów szkół pod sta wo wych i gim na zjal -
nych. Gra tu lo wał wszyst kim, ale naj bar -
dziej, co oczy wi ste, zwy cięz com. W tym ro -
ku zo sta li ni mi re pre zen tan ci Szko ły Pod -
sta wo wej w Lip nie i Pu blicz ne go Gim na -
zjum w Ko lusz kach.

Pod czas pierw sze go dnia kon kur -
su – 3 czerw ca – za wod ni cy star to wa li
na ro we ro wym to rze prze szkód, a tak że
spraw dzi li swo je umie jęt no ści z za kre su
udzie la nia po mo cy przed me dycz nej. Dru -

gie go dnia roz wią zy wa li te sty z prze pi sów
ru chu dro go we go oraz jeź dzi li w mia stecz -
ku ru chu dro go we go. To wa rzy szy li śmy im
z apa ra tem pod czas ostat niej kon ku ren cji.

Do daj my, że nie wie le bra ko wa ło,
a w fi na le kra jo wym oglą da li by śmy re pre -
zen ta cję Szko ły Pod sta wo wej w Gra le wa.
Dru ży na w skła dzie Kon rad Ja siń ski,

Kry stian No wa -
kow ski i Piotr Pan -
kow ski, pro wa dzo -
na przez Mał go -
rza tę Ra ci niew -
ską, w fi na le wo je -
wódz kim prze gra -
ła tyl ko jed nym
punk tem z ze spo -
łem z pod war -
szaw skiej miej sco -
wo ści Wil ków,
i tym ra zem mu -
sia ła za do wo lić się
ty tu łem wi ce mi -
strzów Ma zow sza.

r -rIrek Wierz bick z uwa gą śle dzi wy ni ki po ja wia ją ce się
na ta bli cy in for ma cyj nej

Jo an na Art z uśmie chem ru szy ła na tra sę 
mia stecz ka ru chu dro go we go

Sę dzią głów nym za wo dów był zna ny z te le wi zyj -
nych wy wia dów młod szy in spek tor Ma rek 
Kon ko lew ski z Biu ra Ru chu Dro go we go 

Ko men dy Głów nej Po li cji

Eki pa Gra le wa w kom ple cie. Za wod ni cy mie li za pew nio ny dy rek tor ski do ping.
W Iła wie po ja wi li się po przed nia dy rek to ra Pu blicz ne go Gim na zjum w Gra le -

wie An na Wierz bic ka i obec ny dy rek tor tej pla ców ki Krzysz tof Bor kow ski

Na ta lia Dep tu ła już go to wa do star tu

Ka mil Droz dow ski przed ostat nią
kon ku ren cją
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Sta ro sta płoń ski Jan Mą czew ski zo -
stał po now nie pre ze sem Za rzą du Od dzia łu
Miej sko -Gmin ne go Związ ku OSP RP
w Ra cią żu. Jed nym z wi ce pre ze sów zo stał
po raz ko lej ny wójt gmi ny Ra ciąż Ry szard
Gisz czak. Pod czas stra żac kie go zjaz du,
któ ry od był się 27 ma ja w Ra cią żu, de le ga -
ci pod su mo wa li mi nio ne pięć lat i wy bra li
wła dze na ko lej ną ka den cję.

Jak wy ni ka ze spra woz -
da nia przed sta wio ne go przez
ustę pu ją ce go pre ze sa miej sko -
-gmin nej or ga ni za cji OSP Ja -
na Mą czew skie go, na te re nie
gmi ny Ra ciąż i mia sta Ra cią -
ża dzia ła 11 jed no stek
OSP. 10 to jed nost ki znaj du ją -
ce się na te re nie gmi ny Ra -
ciąż, jed na na te re nie mia sta.
Trzy jed nost ki – Ra ciąż, Ka -
czo ro wy i Unieck, włą czo ne
są do Kra jo we go Sys te mu Ra -
tow nic twa Ga śni cze go.
Wszyst kie jed nost ki zrze sza -
ją 509 człon ków – 441 męż -
czyzn i 68 ko biet. Człon ków
czyn nych jest 347, wspie ra ją cych – 115,
ho no ro wych – 56. W jed nost kach dzia ła 5
Mło dzie żo wych Dru żyn Po -
żar ni czych zrze sza ją cych 30
dziew cząt i 59 chłop ców.
OSP w Kraj ko wie i Ra cią żu
mo gą się po szczy cić or kie -
stra mi, któ re uświet nia ją waż -
niej sze spo tka nia i im pre zy
or ga ni zo wa ne przez Ochot ni -
cze Stra że Po żar ne, jak rów -
nież uro czy sto ści pań stwo we,
sa mo rzą do we i ko ściel nych.

Na te re nie gmi ny 7 jed -
no stek wy po sa żo nych jest
w sa mo cho dy stra żac kie, mo -
to pom py i sprzęt stra żac ki
do ra to wa nia mie nia i lu dzi.
Jed nost ki OSP w Kraj ko wie
i Kra sze wie Ga czuł tach nie
po sia da ją kie row ców sa mo -
cho dów stra żac kich.

Dru ho wie bio rą udział
w ak cjach po żar ni czych i ra -
tow ni czych. W 2010 ro ku
dru ho wie z jed no stek w Bo gu ci nie, Je że wie
We sel, Ka czo ro wach, Szap sku i Uniec ku
słu ży li po mo cą w ak cji po wo dzio wej w Świ -
nia rach i miej sco wo ści Wy chódźc na te re -
nie po wia tu płoc kie go.

Co ro ku or ga ni zo wa ne są za wo dy
spor to wo -po żar ni cze, w któ rych bio rą
udział dru ży ny do ro słych stra ża ków oraz
MDP dziew cząt i chłop ców. Zwy cię skie
dru ży ny otrzy mu ją pu cha ry, dy plo my i na -
gro dy pie nięż ne ufun do wa ne przez wój ta

gmi ny Ra ciąż. Po mo cą przy zor ga ni zo wa -
niu za wo dów słu ży Ko men da Po wia to wa
Pań stwo wej Stra ży Po żar nej w Płoń sku.

Stra żac kie
uro czy sto ści

W la tach 2006 – 2010 nie któ re OSP
z te re nu gmi ny ob cho dzi ły uro czy sto ści
zwią za ne z rocz ni cą po wsta nia jed no stek.
W 2006 ro ku świę to wa li stra ża cy trzech jed -

no stek. 50. rocz ni cę po wsta nia swo jej jed -
nost ki ob cho dzi li stra ża cy OSP Ka czo ro wy.

Za trud i po świę ce nie dru ho wie zo sta li od -
zna cze ni zło ty mi, srebr ny mi i brą zo wy mi
me da la mi „Za Za słu gi dla Po żar nic twa”,
przy zna no rów nież kil ka od zna czeń „Wzo -
ro wy Stra żak”. Na uwa gę za słu gu je fakt, iż
za 60 lat przy na leż no ści do OSP przy zna no
me dal dru ho wi Sta ni sła wo wi Gór czyń skie -
mu, jed ne mu z za ło ży cie li jed nost ki w Ka -
czo ro wach. W tym sa mym ro ku od by ły się
rów nież uro czy sto ści zwią za ne z ob cho da -
mi 50. rocz ni cy po wsta nia jed nost ki w Bo -

gu ci nie. Jed nost ka zo sta ła od zna czo na
srebr nym me da lem „Za Za słu gi dla Po żar -
nic twa”. Z ko lei OSP w Ko zie bro dach świę -
to wa ła 80. rocz ni cę po wsta nia. Kil ku dru -
hów otrzy ma ło zło te, srebr ne i brą zo we me -
da le „Za Za słu gi dla Po żar nic twa”. Wrę czo -
no rów nież od zna cze nia za wy słu gę lat.
Otrzy mał je m. in. druh Ma rian Gu zek
za 65 lat służ by w OSP.

20 ma ja 2007 ro ku w Uniec ku od by ły
się po wia to we ob cho dy Dnia Stra ża ka po łą -
czo ne z z ju bi le uszem 85-le cia miej sco wej

jed nost ki. Mszę po lo wą od pra -
wił ksiądz ka pe lan Jan Pio -
trow ski w kon ce le brze miej sco -
we go pro bosz cza. W cza sie
uro czy sto ści wie lu dru hów zo -
sta ło od zna czo nych. Był wśród
nich Le opold Ja ku bow ski, wie -
lo let ni pre zes uniec kiej jed -
nost ki, uho no ro wa ny Zło tym
Zna kiem Związ ku OSP. Tym
sa mym od zna cze niem uho no -
ro wa no dru ha Ja na Le wan -
dow skie go, wie lo let nie go
człon ka OSP w Szap sku.
W po wia to wym świę cie
w Uniec ku wziął udział m. in.
Alek san der So pliń ski – po seł
na Sejm z ra mie nia Pol skie go
Stron nic twa Lu do we go. By li

obec ni przed sta wi cie le mar szał ka Ma zow -
sza i wo je wo dy ma zo wiec kie go. Wła dze kra -

jo we i wo je wódz kie OSP re pre -
zen to wa li Je rzy Peł ka i Sła wo -
mir Mo raw ski. Nie za bra kło
rów nież dru hów z Po wia to wej
Stra ży Po żar nej w Płoń sku.
Obec ny był ko men dant An to ni
Czap ski oraz je go za stęp ca, po -
cho dzą cy z Uniec ka Pa weł Ja -
ku bow ski.

19 sierp nia 2007 ro ku od -
by ły się uro czy sto ści zwią za ne
z ob cho da mi 80-le cia po wsta -
nia jed nost ki OSP w Szap sku.
Uro czy sto ści roz po czę ły się
mszą świę tą od pra wio ną przez
ks. Ja na Pio trow skie go. W uro -
czy sto ści wzię li udział przed -
sta wi cie le władz po wia to wych
i gmin nych. Na stęp nie wszyst -
kie od dzia ły jed no stek ze
sztan da ra mi prze ma sze ro wa ły
do re mi zy stra żac kiej, gdzie
dru ho wie OSP w Szap sku zo -

sta li od zna cze ni me da la mi.
22 sierp nia 2010 ro ku od by ły się ob -

cho dy 85-le cie po wsta nia jed nost ki OSP
w Kraj ko wie. Jak za wsze uro czy sto ści roz -
po czę ły się mszą świę tą, któ rej prze wod ni -
czy li ks. Jan Pio trow ski oraz miej sco wy
pro boszcz ks. Zbi gniew Klu ba. Na uro czy -
sto ści nie za bra kło władz po wia to wych
i gmin nych. Dru ho wie z jed nost ki OSP
w Kraj ko wie od zna cze ni zo sta li me da la mi
stra żac ki mi.

Stra ża cy wy bra li
wła dze

Wójt Ry szard Gisz czak w roz mo wie z po wia to wym ka pe la nem stra ża -
ków, ks. Ja nem Pio trow skim

Pre ze sem Za rzą du Od dzia łu Miej sko -Gmin ne go Związ ku OSP RP
w Ra cią żu zo stał po now nie Jan Mą czew ski, sta ro sta płoń ski.

Na zdję ciu z ko men dan tem po wia to wym Pań stwo wej Stra ży Po żar nej
w Płoń sku star szym bry ga die rem An to nim Czap skim, któ ry pro wa -

dził stra żac ki zjazd w Ra cią żu
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Wy dat ki na OSP
W 2006 ro ku wy so kość środ ków prze -

zna czo nych na za kup sprzę tu, umun du ro -
wa nia oraz po kry cie kosz tów zwią za nych
z za ku pem pa liw do sa mo cho dów i mo to -
pomp, opła ta mi za ubez pie cze nia, ener gię,
wy pła tą dla kie row ców, kon ser wa to rów
oraz re mon ta mi straż nic i sa mo cho dów
wy nio sła w gmi nie Ra ciąż po nad 136 tys.
zł. W 2007 ro ku Urząd Gmi ny Ra ciąż po -
zy skał środ ki z Urzę du Mar szał kow skie go
w wy so ko ści 45 tys. zło tych, któ re zo sta ły
wy ko rzy sta ne na ka ro sa cję sa mo cho du jed -
nost ki OSP w Uniec ku. Po nad to w tym ro -
ku za ku pio no: 20 mun du rów wyj ścio -
wych, 20 kom ple tów ubrań ko sza ro wych, 3
prą dow ni ce, 10 wę ży W -52, 3 wę że W -
-75, 10 heł mów, 4 pa ry bu tów gu mo wych
z wkład ką. Sprzęt i umun du ro wa nie stra -

żac kie zo sta ło roz dzie lo ne na jed nost ki
OSP. Wy dat ki ogó łem wy no si ły bli sko 178
tys. zł. W ro ku 2008 Urząd Gmi ny po zy -
skał środ ki fi nan so we ze Sta ro stwa Po wia -
to we go w Płoń sku w wy so ko ści 6.500 zł,
któ re zo sta ły wy ko rzy sta ne na za kup bu -
tów gu mo wych dla wszyst kich jed no stek
z te re nu gmi ny. Po zy ska no rów nież środ ki
z Urzę du Mar szał kow skie go w War sza wie
w wy so ko ści 36.360 zł. Za ku pio no 4 pom -
py szla mo we, 48 wę ży W –52, 24 wę że W -
-75 i 64 kom ple ty ubrań ko sza ro wych. Wy -
dat ki ogó łem wy nio sły prze szło 134,5 tys.
zł. W 2009 ro ku Urząd Gmi ny po zy skał
środ ki z Urzę du Mar szał kow skie go w wy -
so ko ści 2.950 zł z prze zna cze niem na za -
kup 2 mo to pomp oraz z Mi ni ster stwa
Spraw We wnętrz nych i Ad mi ni stra -
cji – 5.886 zł. Za ku pio no mun du ry wyj -
ścio we i sprzęt stra żac ki, któ ry zo stał prze -
ka za ny jed nost kom OSP z te re nu gmi ny.

W jed no st ce Ochot ni czej Stra ży Po żar nej
w Ka czo ro wach zo sta ła za in sta lo wa na sta -
cja obiek to wa sys te mu se lek tyw ne go alar -
mo wa nia RUW 200 /MO TO RO -
LA CM 140 – koszt wy niósł 5.410 zł.
Wszyst kie wy dat ki po nie sio ne w 2009 ro -
ku prze kro czy ły 152 tys. zł. W 2010 ro ku
za ku pio no 2 mo to pom py WT – 30, 20 par
bu tów gu mo wych, 10 wę ży W- 75. Sprzęt
zo stał prze ka za ny jed nost kom OSP. Po nad -
to, jak każ de go ro ku, gmi na sfi nan so wa ła
pa li wo, re mon ty w straż ni cach, ubez pie -
cze nia i ener gię elek trycz ną. W 2010 r. wy -
da ła na stra że prze szło 201,5 tys. zł

Jak wy ni ka z da nych przed sta wio nych
przez Urząd Mia sta Ra ciąż, wy dat ki do ty -
czą ce dzia łal no ści OSP Ra ciąż wy nio sły
w 2o006 r. pra wie 51 tys. zł; w 2007 r. – po -
nad 66,5 tys. zł; w 2008 r. – nie ca łe 74 tys.
zł; w 2009 r. prze kro czy ły 130,5 tys. zł,
a w 2010 r. – 102 tys. zł.

De le ga ci 

Wy bo ry
De le ga ci wy bra li 27-oso bo wy Za rząd Od dzia łu Miej sko -

-Gmin ne go Związ ku OSP RP w Ra cią żu, któ ry ze swe go skła du
wy ło nił pre zy dium. Pre ze sem zo stał po now nie sta ro sta płoń ski
Jan Mą czew ski, wi ce pre ze sa mi wójt gmi ny Ra ciąż Ry szard Gisz -
czak i bur mistrz Ra cią ża Ja nusz Sa dow ski, ko men dan tem gmin -
nym – Jan Smo liń ski, se kre ta rzem – Mał go rza ta Więc kow s-
ka, skarb ni kiem – Grze gorz Do mań ski, człon kiem pre zy -
dium – ksiądz Jan Pio trow ski z Gra le wa.

Wy bra no też czte rech przed sta wi cie li do Za rzą du Od dzia łu
Po wia to we go, któ ry mi zo sta li: Jan Mą czew ski, Ry szard Gisz czak,
Ja nusz Sa dow ski i Jan Smo liń ski.

dw



Bi skup płoc ki Piotr
Li be ra prze wod ni czył
mszy świę tej w Uniec ku,
kon ce le bro wa nej 12
czerw ca na oko licz -
ność 125-le cia kon se kra cji
miej sco wej świą ty ni i 140-
le cia jej bu do wy. W na bo -
żeń stwie uczest ni czy li
wier ni z czte rech gmin,
na te re nie któ rych po ło żo -
na jest uniec ka pa ra fia: Ra -
ciąż, Gli no jeck, Strze go -
wo, Sie miąt ko wo. Gra tu la -
cje na rę ce pro bosz cza zło -
żył wi ce sta ro sta płoń ski
An drzej Stol pa.

Po po wi ta niu przez
miesz kań ców i księ dza
Woj cie cha Iwa now skie go,
pro bosz cza pa ra fii
w Uniec ku od li sto pa -
da 2010 r., bi skup od pra wił
uro czy ste na bo żeń stwo,
pod czas któ re go ode brał
da ry od pa ra fian, po -
świę cił ob raz ki z re pro -
duk cją ob ra zu Mat ki
Bo skiej, znaj du ją ce go
się w oł ta rzu głów nym
ko ścio ła, oraz me da li -
ki; wraz z in ny mi
księż mi udzie lił Ko mu -
nii świę tej, po pro wa -
dził pro ce sję wo kół
świą ty ni, bło go sła wił
z g r o  m a  d z o  n y c h .
A w ho mi lii wy gło szo -
nej w trak cie mszy na -

wią zał do przy pa da ją ce go te go dnia świę -
ta – Ze sła nia Du cha Świę te go, zwa ne go
po tocz nie Zie lo ny mi Świąt ka mi, a tak że
do rocz nic bu do wy i kon se kra cji ko ścio ła
w Uniec ku.

dw
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Bi sku pa wi ta li pa ra fia nie...

…i ksiądz pro boszcz Woj ciech Iwa now ski 

Na na bo -
żeń stwie

w zwar tym
szy ku 

sta wi li się
stra ża cy

Bi skup Piotr Li be ra wraz z in ny mi księż mi udzie lił 
Ko mu nii świę tej

W uro czy stym na bo żeń stwie uczest ni czy li sa mo rzą dow cy,
wśród nich wójt gmi ny Ra ciąż Ry szard Gisz czak i bur mistrz

Gli no jec ka Wal de mar Go dlew ski

Z da ra mi przy szli do bi sku pa do ro śli pa ra fia nie i dzie ci 

W cza sie na bo żeń stwa bi skup po świę cił ob raz ki
z re pro duk cją ob ra zu Mat ki Bo skiej, znaj du ją -
ce go się w oł ta rzu głów nym ko ścio ła

Bi�skup�płoc�ki�w Uniec�ku



WYDARZENIA„G∏os Racià˝a” nr 6/2011 7

Pro ce sja wo kół ko ścio ła

Pa ra fia w Uniec ku po wsta ła praw do po dob nie
przed 1250 ro kiem sta ra niem ro du Na łę czów, ów cze -
snych wła ści cie li Uniec ka Pierw sza wia do mość
o świą ty ni po cho dzi z ro ku 1385, za cho wał się do ku -
ment erek cyj ny z te go ro ku. Ist nie ją cy tu na prze ło -
mie XVI i XVII w. ko ściół pod we zwa niem św. Ja ku -
ba z dwie ma bocz ny mi ka pli ca mi po sia dał 5 oł ta rzy.
W głów nym umiesz czo ne by ły drew nia ne fi gu ry Naj -
święt szej Ma rii Pan ny i Apo sto łów, obok znaj do wał się
oł tarz św. Sta ni sła wa, w jed nej z ka plic – św. An ny,
w dru giej – oł ta rze św. Mi ko ła ja i Mat ki Bo żej.
W 1750 r. kasz te lan sier pec ki Wa le rian We ssel zbu do -
wał no wy ko ściół z dwie ma wie ża mi na fron to nie.
Świą ty nia po sia da ła trzy oł ta rze. W głów nym znaj do -
wał się ob raz Mat ki Bo skiej po cho dzą cy z po przed nie -
go ko ścio ła – sły ną cy ła ska mi. Spło nął on jed nak wraz
ze świą ty nią w 1806 r. Ko ściół za stę po wa ła nie wiel ka
drew nia na ka pli ca, któ ra w 1853 r. ule gła znisz cze niu.

Obec ny drew nia ny ko ściół zo stał po bu do wa ny
w 1871 r. przez księ dza Lu dwi ka Pa jęc kie go, był kon -
se kro wa ny przez bpa Hen ry ka Kos sow skie go w 1886 r.
Świą ty nia by ła uszko dzo na pod czas dzia łań wo jen nych
w 1945 r. i pod czas
po ża ru w 1950 r. W la -
tach 1989-1993 re -
stau ro wał ją ks. Ta de -
usz Za jąc. W świą ty ni
w głów nym oł ta rzu
znaj du je się ob raz
Mat ki Bo skiej Czę sto -
chow skiej. Na za sło nie
na ma lo wa na jest po -
stać św. Ja ku ba.
W dwu bocz nych oł ta -
rzach są rzeź by Chry -
stu sa Ukrzy żo wa ne go
i Nie po ka la ne go Po -
czę cia Naj święt szej
Ma rii Pan ny da to wa ne
na pierw szą po ło -
wa XIX w. Ko ściół
wy po sa żo ny jest w 9-
gło so we or ga ny z koń -
ca XIX wie ku.

Z hi sto rii ko ścio ła i pa ra fii

Drew nia na rzeź ba Mat ki Bo żej z Dzie ciąt kiem w sty lu go -
tyc kim z pierw szej po ło wy XV wie ku na le ża ła do ka no nu

pięk nych Ma donn. Na zwa no ją Ma don ną z Uniec ka.
Od 1993 r. znaj du je się w Mu zeum 

Die ce zjal nym w Płoc ku ja ko de po zyt

Drew nia ny ko ściół w Uniec ku ma 140 lat
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Ucznio wie Pu -
blicz ne go Gim na zjum
w Uniec ku w prze by -
wa li w ma ju na wy -
ciecz ce kra jo znaw czej.
Pod opie ką wy cho waw -
ców: Edy ty Pe try kow -
skiej, Ma rian ny Krze -
miń skiej i An ny Cha -
rzyń skiej zo ba czy li wie -
le cie ka wych miejsc.

Utrwa la jąc wia do -
mo ści z hi sto rii Pol ski
zwie dzi li mu zeum
w Oświę ci miu, Wa wel,
Gro by Kró lew skie, Sta -
re Mia sto i Su kien ni ce
w Kra ko wie.

Z ogrom nym za in te re so wa niem wę dro wa -
li ju raj skim szla kiem i słu cha li cie ka wych opo -
wie ści prze wod ni ka o wa pien nych ska łach. Z za -
chwy tem oglą da li w Oj co wie Sfink sa, Ska ły Pa -
nień skie, Igłę De oty my, Bra mę Kra kow ską, Rę -
ka wi cę. Chęt nie ga si li pra gnie nie zim ną wo dą
ze Źró dła Mi ło ści. Z mie sza ny mi uczu cia mi cie -
ka wo ści i lek kie go stra chu pe ne tro wa li zim ną
i wil got ną Gro tę Ło kiet ka. Zmę cze ni wdra py -
wa li się pod gó rę, że by zwie dzić za mek na Pie -
sko wej Ska le i zo ba czyć Ma czu gę Her ku le sa.

Ogrom ne wra że nie na uczest ni kach wy -
ciecz ki wy war ła za byt ko wa ko pal nia so li

w Wie licz ce. Każ da ze zwie -
dza nych ko mór pod ziem nych
by ła wy jąt ko wa, nie sa mo wi te
pod ziem ne je zio ra. Ka pli ca świę tej Kin gi by ła
uko ro no wa niem zwie dza nia ko pal ni. Prze pięk ne
rzeź by, oł tarz i pła sko rzeź by wy ko na ne z so li za -
chwy ca ły pięk nem i bu dzi ły po dziw dla twór -
ców.

W ostat nim dniu wy ciecz ki ucznio wie ZS
w Uniec ku oglą da li mi nia tu ry naj pięk niej szych
bu dow li świa ta w In wał dzie. Z ra do ścią ko rzy -
sta li też z uciech ogrom ne go we so łe go mia stecz -
ka. 

Każ de go dnia po ca -
ło dzien nym zwie dza niu
wra ca li au to ka rem do uro -
kli we go miej sca noc le go -
we go w go spo dar stwie
a g r o  t u  r y  s t y c z  n y m
„Przy le śni czów ce”. To tu -
taj re ge ne ro wa li si ły
na na stęp ny dzień. Go -
ścin nie przy ję ci przez go -
spo da rzy, na kar mie ni
do sy ta miej sco wy mi spe -
cja ła mi, mie li si ły do dal -
szych wę dró wek w cią gu
dnia.

Życz li wy go spo darz
przy go to wał dla go ści
ogni sko z pie cze niem
kieł ba sek oraz dys ko te kę.

W trak cie wy ciecz ki
re ali zo wa ny był pro gram

pro fi lak tycz ny pro mu ją cy i utrwa la ją cy wła ści -
we po sta wy ży cia w trzeź wo ści, na któ ry po zy -
ska no fun du sze z Gmin nej Ko mi sji Roz wią zy -
wa nia Pro ble mów Al ko ho lo wych, dzia ła ją cej
przy Urzę dzie Gmi ny w Ra cią żu.

Przez ca ły czas po by tu w oko li cach Kra ko -
wa uczest ni ków nie opusz cza ły do bre hu mo ry
i cu dow na po go da. Mło dzi po dróż ni cy z ża lem
opusz cza li go ścin nych lu dzi i pięk ne miej sca.

Or ga ni za to rzy wy ciecz ki

Przed koń cem ro ku szkol ne go 31 uczniów klas IV – VI ze Szko ły Pod sta -
wo wej w Sta rym Gra le wie wraz z na uczy cie la mi uczest ni czy ło w wy ciecz ce
„Szla kiem Pia stow skim”. Tra sa wy ciecz ki obej mo wa ła Gnie zno, Bi sku pin,
K r u s z  w i  c ę
i Ostrów Led nic ki.
Dzie ci od wie dzi ły
rów nież Za uro lan -
dię w Ro go wie
oraz od by ły rejs
po je zio rze Go pło.
W s p o  m n i e  n i a
z wy ciecz ki na dłu -
go po zo sta ną
w pa mię ci uczest -
ni ków wy jaz du.
Do bry na strój wi -
dać na wspól nym
zdję ciu.

Trzy�ma�ją�for�mę Na „Szla ku Pia stow skim”

26 ma ja w Szko le
Pod sta wo wej im. św.
St. Kost ki w Sta rym
Gra le wie od by ła się
uro czy stość z oka zji
Dnia Mat ki i Oj ca,
na któ rą licz nie przy -
by li ro dzi ce uczniów.
Z za par tym tchem
oglą da li po pi sy re cy ta -
tor skie swo ich po ciech.

Dzie ci wrę czy ły
upo min ki w po sta ci

Dzie ci – ro dzi com

Zwie dza li Kra ków i oko li ce

25 ma ja
w Szko le Pod -
sta wo wej w Sta -
rym Gra le wie
od by ło się pod -
s u  m o  w a  n i e
Ogól no pol skie -
go Pro gra mu
Edu ka cyj ne go
„ T R Z Y  M A J
FOR MĘ”, pro -
mu ją ce go za sa -
dy zbi lan so wa -

nej die ty oraz ak tyw no ści fi zycz nej wśród mło dzie ży szkol nej.
W cią gu ro ku szkol ne go ucznio wie pod okiem na uczy cie li przy -

go to wy wa li dzien ne ja dło spi sy, zdro we i ko lo ro we ka nap ki, su rów ki,
sa łat ki. By ły rów nież wy kła dy na te mat zdro we go od ży wia nia oraz
po kaz ćwi czeń.

wła sno ręcz nie przy go to wa nych lau rek. By ło
mnó stwo uści sków i po ca łun ków.



14 czerw ca w au li Pu blicz ne go Gim na zjum
im. św. Sta ni sła wa Kost ki w Sta rym Gra le wie od -
by ło się spo tka nie po świę co ne pod su mo wa niu re -
ali zo wa nych w ro ku szkol nym dwóch pro jek tów
edu ka cyj nych: „Zdro wi – nie tyl ko du chem” oraz
„Świa do mość eko lo gicz na klu czem
do suk ce su”.

W spo tka niu wzię li udział
ucznio wie oraz ra da pe da go gicz na
gim na zjum, a tak że za pro sze ni go -
ście: kie row nik re fe ra tu rol nic twa
Urzę du Gmi ny w Ra cią żu – Mo ni -
ka Kon czew ska, po li cjan ci z Po ste -
run ku Po li cji w Ra cią żu oraz na -
gro dze ni w kon kur sie eko lo gicz -
nym ucznio wie miej sco wej szko ły
pod sta wo wej z opie ku na mi. 

Oba zre ali zo wa ne pro jek ty są
czę ścią dzia łań pro wa dzo nych
w szko le w ra mach Pro jek tu „e -
-Aka de mia Przy szło ści”, któ re go
re ali za to ra mi są Com bi da ta oraz
Wy daw nic twa Szkol ne i Pe da go -
gicz ne.

Pro jekt „e -Aka de mia Przy -
szło ści” jest współ fi nan so wa ny ze
środ ków Unii Eu ro pej skiej w ra mach Eu ro pej -
skie go Fun du szu Spo łecz ne go. To po nadre gio -
nal ny pro gram roz wi ja nia kom pe ten cji klu czo -
wych ze szcze gól nym uwzględ nie niem na uk ma -
te ma tycz no -przy rod ni czych, tech no lo gii in for -
ma cyj no -ko mu ni ka cyj nych, ję zy ków ob cych
i przed się bior czo ści. Bie rze w nim udział 200
gim na zjów z te re nu ca łej Pol ski, w tym na sza
szko ła. Pro gram jest skie ro wa ny do uczniów klas
pierw szych, któ rzy w ro ku szkol nym 2010/2011
roz po czę li na ukę w gim na zjum i bę dzie re ali zo -
wa ny w szko łach przez 3 la ta. Spe cjal nie do re ali -
za cji za pla no wa nych w pro jek cie za dań zo sta ła
uru cho mio na plat for ma e -le ar nin go wa, na któ rej
znaj du ją się ma te ria ły dla uczniów i na uczy cie li.
Na plat for mie ucznio wie mo gą ko rzy stać z jed -
no stek e -le ar nin go wych, zdo by wać no wą wie dzę,
roz wią zy wać ćwi cze nia i te sty oraz ko mu ni ko wać
się z bio rą cy mi udział w pro jek cie ró wie śni ka mi
z ca łej Pol ski. Oprócz re ali za cji jed no stek e -le ar -
nin go wych, ucznio wie wy ko nu ją też pro jek ty
edu ka cyj ne. 

W mi nio nym ro ku szkol nym kla sa pierw -
sza re ali zo wa ła dwa pro jek ty: „Zdro wi – nie tyl ko
du chem” oraz „Świa do mość eko lo gicz na klu -
czem do suk ce su”. Każ dy ze spół pro jek to wy skła -
dał się z 12 uczniów. Opie ku na mi dzia łań pro jek -

to wych by li na uczy cie le: Gra ży na Wi śniew ska
i Łu kasz Jan kow ski. Pro jek ty re ali zo wa ne by ły
w okre sie od paź dzier ni ka 2010r. do ma ja 2011r.
Ad re sa tem dzia łań pro jek tu „Zdro wi -nie tyl ko
du chem” by ła spo łecz ność lo kal na Sta re go Gra -
le wa – do ro śli i mło dzież. Głów nym ce lem re ali -
zo wa nych za dań by ło kształ to wa nie zdro we go
sty lu ży cia. Au to rzy pro jek tu pra gnę li po pra wić
ja kość do tych cza so we go ży cia oko licz nej lud no -
ści po przez dzia ła nia pro mu ją ce zdro wy styl ży -
cia oraz dzia ła nia uka zu ją ce za gro że nia dla zdro -
wia czło wie ka. Dzia ła nia pro jek to we sku pia ły się
wo kół czte rech za gad nień: ży cie bez na ło gu,
zdro we od ży wia nie, pro fi lak ty ka cho rób, ak ty wi -
za cja ru cho wa.

Pro jekt „Świa do mość eko lo gicz na klu czem
do suk ce su” skie ro wa ny był rów nież do spo łecz -
no ści lo kal nej – do ro słych i mło dzie ży. Je go ce -
lem by ło przede wszyst kim uświa do mie nie
uczniom oraz miesz kań com gmi ny ska lę pro ble -
mu po wsta wa nia „dzi kich wy sy pisk śmie ci” oraz
za gro żeń dla śro do wi ska wy ni ka ją cych z nie pra -

wi dło we go po stę po wa nia z od pa da mi. 
Na spo tka niu ucznio wie przed sta wi li pre -

zen ta cje mul ti me dial ne, w któ rych za pre zen to -
wa li re ali zo wa ne przez sie bie pro jek ty. Głów ną
część pre zen ta cji sta no wi ło przed sta wie nie efek -
tów dzia łań pro jek to wych, któ rych róż no rod ność
mo że świad czyć o du żej kre atyw no ści au to rów.

Uzu peł nie niem dzia łań pro jek to wych by ły
spo tka nia z za pro szo ny mi go -
ść mi.

Mo ni ka Kon czew ska
przy bli ży ła ze bra nym pro blem
go spo da ro wa nia od pa da mi
na te re nie na szej gmi ny, a dziel -
ni co wi z Po ste run ku Po li cji
w Ra cią żu uwraż li wia li gim na -
zja li stów, jak bez piecz nie i od -
po wie dzial nie ko rzy stać z wa -
ka cyj ne go wy po czyn ku.

Ostat nim punk tem spo -
tka nia by ło pod su mo wa nie
kon kur su eko lo gicz ne go
na pla kat lub fol der edu ka cyj ny
in for mu ją cy o wpły wie od pa -
dów, w tym nie bez piecz nych,
na stan śro do wi ska i zdro wie
lu dzi, któ re go or ga ni za to rem
był ze spół re ali zu ją cy pro jekt
„Świa do mość eko lo gicz na klu -
czem do suk ce su”. 

Wy ni ki kon kur su: 
I miej sce – Ju sty na Pod lec ka i Ju sty na Wo -

do wska (Ze spół Szkół w Kraj ko wie),
II miej sce – Jo an na Bart cza kow ska (Pu -

blicz ne Gim na zjum w Sta rym Gra le wie), 
III miej sce – Syl wia Ma jew ska (Szko ła Pod -

sta wo wa w Sta rym Gra le wie). 
Ju ry wy róż ni ło po nad to 6 prac. Na gro dze -

ni w kon kur sie ucznio wie otrzy ma li in dy wi du al -
nie na gro dy na gro dy książ ko we i dy plo my,
a szko ły pa miąt ko we sta tu et ki. Fun da to ra mi na -
gród by li wójt gmi ny Ra ciąż i Ra da Ro dzi ców
przy Pu blicz nym Gim na zjum w Sta rym Gra le -
wie. Wszyst kim uczest ni kom kon kur su dzię ku je -
my.

Re ali za cja przez gim na zja li stów pro jek tów,
bę dą cych ich au tor ską pró bą roz wią za nia pro ble -
mów lo kal nej spo łecz no ści, by ła opty mal ną oko -
licz no ścią, któ ra z pew no ścią wpły nę ła na roz wój
oso bi sty wszyst kich, któ rzy ze chcie li ak tyw nie
się za an ga żo wać. 

Opiekunowie zespołów projektowych

Aby zdro wo żyć w czy stym śro do wi sku
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Lau re aci Ogól no pol skie go Kon kur -
su Re cy ta tor skie go: Pa try cja Wil czyń ska,
Alek san dra Woj cie chow ska, Mar ta To po -
lew ska oraz opie ku no wie – Iwo na La -
skow ska i Mał go rza ta Środ kow ska na za -
pro sze nie Fun da cji W. Rey mon ta w Ka -
na dzie wy ru szy li za oce an, by wziąć
udział w spo tka niu z Po lo nią ka na dyj ską oraz
w XLI Kon kur sie Re cy ta tor skim im. Ma rii
i Cze sła wa Sa dow skich.

Po byt trwał dzie sięć dni. Z lot ni ska w To -
ron to ode brał na szą de le ga cję wi ce pre zes Fun -
da cji Wi told Ja ro szew ski. Przy je cha li śmy
do Ha mil ton, gdzie od by ło się ofi cjal ne spo tka -
nie i przed sta wie nie pro gra mu. 5 czerw ca w Do -
mu Pol skim Ro gal Ca na dian Le gion od był
się XLI Kon cert Lau re atów Kon kur su Re cy ta -
tor skie go im. Ma rii i Cze sła wa Sa dow skich.
W tym ro ku zgło si ło się 292 uczest ni ków. Ce -
lem kon kur su jest stwo rze nie dzie ciom i mło -
dzie ży po lo nij nej wa run ków do głęb sze go po -

zna nia li te ra tu ry pol skiej oraz wzra sta nia i roz -
wo ju in te lek tu al ne go w opar ciu o na sze dzie -
dzic two kul tu ro we. Me ce nat Fun da cji po wo łał
ko mi sję sę dziow ską, któ rej mia łam za szczyt
prze wod ni czyć. Wy ło nio no lau re atów kon kur su,
któ rzy w na gro dę przy ja dą je sie nią do Pol ski.

W trak cie po by tu w Ka na dzie od wie dzi li -
śmy wie le wspa nia łych miejsc i spo tka li śmy
wie lu cie ka wych lu dzi. By li śmy m. in. w Osha -
wie, gdzie zwie dza li śmy uni wer sy tet, ośro dek
we te rań ski oraz uczest ni czy li śmy w spo tka niu
z bur mi strzem i rad ny mi mia sta. Był to do bry
mo ment na pro mo cję na szej gmi ny i po chwa le -
nie się osią gnię cia mi na sze go wój ta i ra dych
oraz wy mia nę do świad czeń. Spo tka li śmy się

z kon su lem ge ne ral nym Rze czy po spo li -
tej Pol skiej Mar kiem Cie siel czu kiem,
zwie dza li śmy po lo nij ną dziel ni cę Ron ce -
sval les, Mu zeum Alek san dra Bel la oraz
Mu zeum In diań skie „Six Na tions”. By li -
śmy w go spo dar stwie upra wy grzy bów
oraz w osa dzie gru py et nicz nej Me no ni -

tów kul ty wu ją cych tra dy cje z XIX wie ku. Zwie -
dza li śmy wio skę, targ rol ny, pro duk cję sy ro pu.
Bra li śmy udział w ze bra niu Ku ra to rium Fun da -
cji W. Rey mon ta. 

Wi zy ta w Ka na dzie wy war ła na nas nie sa -
mo wi te wra że nie. By ła to nie wąt pli wie po dróż
ży cia, któ rej za pew ne ni gdy nie za po mni my.
Na każ dym kro ku spo ty ka li śmy się z ogrom ną
sym pa tią i życz li wo ścią Po lo nii ka na dyj skiej.
Na pew no nie do prze ce nie nia jest dla nas szan -
sa wy mia ny mię dzy na ro do wej. Je sie nią bę dzie -
my ocze ki wać na przy jazd de le ga cji z Ka na dy.

Mał go rza ta Środ kow ska
Dy rek tor Ze spo łu Szkół w Ko zie bro dach

I Lokalny Ze spó ł pro jek to wy II Lokalny Ze spó ł pro jek to wy

Po�dróż�ży�cia

Z Ko zie bród do Ka na dy   
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HARMONOGRAM OPRÓ˚NIANIA POJEMNIKÓW
sm -120l i 240l z te re nu Gmi ny Ra cià˝

w II pó∏ ro czu 2011 ro ku

VII VIII IX X XI XIIMiej sco wo Êci

Sta re Gra le wo
No we Gra le wo
Do brska – W∏o Êcia ny
Do brska – Ko lo nia

W´ pi ∏y
Z∏o to po le
Kra Ênie wo
Szapsk

Ko zo lin
Ka czo ro wy
Stro ̋ ´ cin
Stro ̋ ´ cin – Sa∏ ko wo

Wit ko wo
Ki ni ki
Fol wark  - Ra cià˝

M∏odocho wo
Chy cze wo
Kie∏ bo wo
Bo gu cin
¸em pi nek

¸em pi no
˚u ko wo – Waw rzon ki
˚u ko wo – Stru sie

Cie ciersk
Kra sze wo – Fal ki
M∏o dy Nie dró˝
Sta ry Nie dró˝

Dru cho wo
Ma le wo
Ko zie bro dy

Kra szewo – Ga czu∏ ty
Kra sze wo – Ro ry
Kra sze wo – Czu ba ki
Bie la ny

Ma ∏a WieÊ
Kra sze wo – Pod bor ne
Kra sze wo – S∏a w´ cin

åwiersk
Droz do wo
P´ sy
Dra mi nek
Sie ra ko wo

Zdu nó wek
Kru sze ni ca
Kos so bu dy

Bu dy Kra szew skie
Pól ka – Ra cià˝
˚y cho wo

Li pa
Ko d∏u to wo

Szczep ko wo
Grzy bo wo
No wy Ko mu nin
Sta ry Ko mu nin
Ko ci´ cin Bro do wy

Ko ci´ cin Twor ki
Kraj ko wo
Kraj ko wo – Bud ki

Unieck
Je ̋ e wo – We sel
Cha rzy ny

Cha rzy ny Ro ga le
Si ko ry
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Zna ni ak to rzy: Ka zi mierz Ka -
czor i Ma ciej Ray za cher po now -
nie przy by li do Kraj ko wa, aby
uczest ni czyç w fe sty nie pa ra fial -
nym zor ga ni zo wa nym tu w nie -
dzie l´, 19 czerw ca. 

Roz po czął się on po mszy świę tej.
Uro czy stej, ja ko że pa ra fia pod we -
zwa niem Trój cy Świę tej ob cho dzi ła

te go dnia swo je świę to.
– Po nie waż w ubie głym ro ku się

po do ba ło, po sta no wi li śmy zor ga ni zo -
wać fe styn tak że w tym ro ku – po wie -
dział na po wi ta nie do licz nych zgro -
ma dzo nych ksiądz pro boszcz Zbi -
gniew Klu ba. Po czym sce nę
przed ko ścio łem opa no wa li
ak to rzy. Pierw sza część pro -
gra mu by ła po świę co na bło -

go sła wio ne mu
Ja no wi Paw ło -
wi II. Ka zi mierz
Ka czor i Ma ciej
Ray za cher opo -
wia da li o swo ich
spo tka niach z pa -
pie żem – Po la -
kiem, przy wo ły -
wa li róż ne aneg -
do ty na te mat Oj -
ca Świę te go, któ -
ry – jak mó wi -
li – miał du że po -

czu cie hu mo ru. Od -
był się kon kurs wie -
dzy o pa pie żu Ja ne
Paw le II. Na przy -
ko ściel nym pla cu
w lu do wym tań cu
i lu do wych stro jach

wprost z Li piec Rey -

mon tow skich za tań czy ła mło dzież
z miej sco wej szko ły. W pro gra mie fe -
sty nu zna la zły się też lo te ria fan to wa
i au kcja przed mio tów, z któ rych do -
chód prze zna czo no na re mont za byt -
ko we go ko ścio ła. Swe umie jęt no ści
za pre zen to wa li ry ce rze z war szaw skie -
go brac twa. Obok stra wy dla du cha nie
za bra kło tej dla cia ła. Moż na by ło
skosz to wać m. in. gro chów ki pro sto
z ko tła. r -r
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Ma ciej Ray za cher i Ka zi mierz Ka czor
opo wia da li o swo ich spo tka niach z pa pie żem

Ze bra ło się spo ro pu blicz no ści

Opie kun ki szkol ne go ze spo łu ta necz ne go już po
ostat niej roz mo wie z mło dzie żą przed wy stę pem

Mło dzież w lu do wym tań cu i lu do wych stro jach 
za ku pio nych przez gmi nę

... pe ne tro wa ły od pu sto we stra ga ny

Dzie ci naj chęt niej
pa ła szo wa ły 
ob wa rzan ki i...

Ksiądz pro boszcz był rad z fre kwen cji
i na po czą tek za po wie dział ak to rów

Fe styn pa ra fial ny w Kraj ko wie


