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W niedzielę 18 maja 
budzą nas krople deszczu 
grające poranny hejnał na 
tropiku namiotu. 

10 km do mety. Bez 
przeszkód. Wypływamy 
przed 10.00 przy ładnej 
już pogodzie. 

Dzisiejsze pływanie 
jest zdecydowanie mniej 
uciążliwe niż to było 20 lat 

temu (brak kilkudziesięciu zawałów), a mimo to kilka załóg za-
liczyło wywrotki.

Na metę w Parku im. Henryka Sienkiewicza we Włocław-
ku wpłynęliśmy kawalkadą kilkudziesięciu kajaków, a kajakarzy 
powitały tradycyjnie liczne grupy włocławiaków, rodziny i przy-
jaciele płynących. Tutaj na wysokości Katedry Włocławskiej od-
było się zakończenie Spływu, pod flagą PTTK, gdzie zostały 
wręczone przydatne w turystyce nagrody. Nagrody wręczała 
Wanda Muszalik – Zastępca Prezydenta Miasta Włocławek 
wspólnie z Komandorem Spływu. Ze swej strony chciałbym 

Kap, kap – Zgłowiączka 2014 (2)
i pogratulować najmłodszej uczestniczce Spływu i pochwalić ją 
za dzielność. To Zuza Matusiak z Dębianek lat 7, która mimo 
deszczu i niewygód po prostu dopłynęła z uśmiechem do mety.

Impreza ta, z zakresu kwalifikowanej turystyki kajakowej, 
ma już trwałe miejsce w Kalendarzu Spływów Kajakowych 
w Polsce i stanowi znakomitą promocję Regionu Kujaw. Po-
dziękowania należą się Wszystkim, którzy poprzez pomoc or-
ganizacyjno-finansową przyczynili się do zorganizowania Spły-
wu i tak: Urzędowi Miejskiemu we Włocławku, Urzędowi Gminy 
w Topólce, Spółdzielni „Świt” w Topólce, Firmie „HENKOR” 
w Topólce. 

Podziękowania składam członkom Włocławskiego Klubu 
Wodniaków PTTK, którzy pomogli mi przy organizacji spływu, 
a przede wszystkim Tomkowi – wicekomandorowi oraz Jurkowi 
Naczelnemu Kucharzowi Spływu, który wszelkie produkty prze-
mieniał w niebiańskie przysmaki.

A zatem – do zobaczenia w maju 2015 roku ponownie 
na Zgłowiączce na XXIV Ogólnopolskim Spływie Kajakowym. 
Obecność obowiązkowa!

Komandor Spływu
Lech Wojciech Krajewski

Rada Gminy Topólka
25 czerwca 2014r. odbyła się XX Sesja Rady Gminy, na 

której radni podjęli uchwały w sprawach:
1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze spra-

wozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2013 rok,
2. udzielenia Wójtowi Gminy Topólka absolutorium z tytułu 

wykonania budżetu za 2013 r.,
3. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Topólka dla obszaru w rejonie miejscowości Borek 
i Rybiny, ograniczonego granicami miejscowości Topólka, 
drogą powiatową Nr 2831C Pamiątka-Lubraniec, rzeką 
Zgłowiączką, drogą gminną, dz. nr 70 w Borku oraz ponow-
nie rzeką Zgłowiączką,

4. przystąpienia do realizacji projektu systemowego o nu-
merze WND- POKAL 09.01.01-029/13 p.n. „Przedszko-
lak Przyszłości” realizowany w ramach poddziałania 9.1.1 
zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edu-
kacji przedszkolnej,

5. uchylenia uchwały Nr XIX/174/14 Rady Gminy Topólka 

z dnia 28 marca 2014r. w sprawie ustanowienia lokalnego 
programu pomocy społecznej na lata 2014–2020,

6. ustanowienia lokalnego programu pomocy społecznej na 
lata 2014–2020,

7. udzielenia pomocy finansowej dla powiatu radziejowskiego 
na realizację zadań własnych powiatu,

8. zmieniająca uchwałę Nr XVI/115/05 Rady Gminy Topólka 
z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie Regulaminu udzie-
lania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla 
uczniów zamieszkałych na terenie gminy Topólka, 

9. zmiany uchwały Nr XVIII/160/13 Rady Gminy Topólka 
z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wielolet-
niej Prognozy Finansowej Gminy Topólka,

10. zmiany uchwały Nr XVIII/161/13 Rady Gminy Topólka 
z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu 
na rok 2014.

Przewodniczący Rady Gminy
Anna Niedośmiałek

Rolnicze dylematy
Rolnicy, jak co roku, podziękowali za plony. Pracowite 

ręce kobiet zamieniły kłosy zbóż w dożynkowe wieńce – dzie-
ła sztuki – a zmielone ziarno w chleb 
powszedni. Żniwa bowiem przebiegły 
szybko i sprawnie, bo lato było upalne 
i suche. I to słowo – susza – odmieniane 
we wszystkich przypadkach spędza sen 
z powiek tej pracowitej grupie naszych 
mieszkańców. Na polach pozostały prze-
cież rośliny okopowe i kukurydza, któ-
re za chwilę trzeba będzie zbierać. Nie 
wyglądają one dobrze, bo brak opadów 
wyhamował ich wzrost. Wiele upraw po 
prostu zaschło. A co z zasiewami, skoro 
nie można wjechać w pole, bo ziemia zamieniona w skałę nie 
da się normalnie uprawiać? Rzepaku już nie da się zasiać, bo 

termin zasiewu minął. Co będzie z oziminami?
Teren nasz doświadczony przez suszę, od wielu lat uzna-

wany jest przez naukowców za obszar, który stepowieje ze 
względu na najniższą średnioroczną ilość opadów w Polsce. 
Obszar naszej gminy w tym roku szczególnie pozbawiony zo-

stał opadów. W nieodległych sąsiednich 
miejscowościach niejednokrotnie spadł 
obfity deszcz, a u nas niestety nie.

Rolnicy, jak nikt inny, uzależnieni są 
w efektywności swojej ciężkiej pracy od 
warunków atmosferycznych. Są cierpli-
wi i pracowici, ale nie wszystko zależy 
od ich zaangażowania. Niepokój o przy-
szłość mąci radość świętowania. Czy za 
rok znowu będą mieli z czego wypiec do-
rodny bochen chleba – symbol sytości? 
Zawsze jednak pozostaje nadzieja. 

Maria Anna Jarzynowska
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Plac zabaw Niemieccy goście
W ramach współpracy powiatu radziejowskiego z powia-

tem Wahrenholz z Niemiec, 15.08.2014 r. miała miejsce wizy-
ta delegacji niemieckich strażaków w Topólce i w Orlu. Goście 
mimo napiętego programu – odwiedzili naszą gminę. W Orlu 
przedstawiciele miejscowego OSP z Prezesem Janem Waje-
rem, pokazali sprzęt, który jest na wyposażeniu jednostki oraz 
zapoznali gości z przebiegiem prac remontowych przy obiek-
cie remizy. Gościom towarzyszył: Starosta Powiatu Radzie-
jowskiego – Henryk Gapiński oraz Prezes Powiatowy OSP 
Roman Szczerbiak. Końcowym akcentem wizyty gości był grill 
przy leśniczówce w Orlu.

Foto i tekst Stanisław Borkowski

Gmina Topólka oddała do użytku kolejny obiekt, który 
wzbogaci ofertę spędzenia wolnego czasu – plac zabaw dla 
dzieci w centrum Topólki. Stanowić on będzie alternatywę dla 
spędzania wolnego czasu przed komputerem lub telewizorem. 
Pobyt na świeżym powietrzu pozytywnie wpłynie na kondycję 
i zdrowie dzieci. Jest to obiekt ogólnodostępny.

Ogólny koszt inwestycji wyniósł 27.657,20 zł, z tego po-
moc Urzędu Marszałkowskiego wyniosła 17.099,00 zł. Plac 
zabaw, jest małym projektem, ujętym w działaniu 413 wdroże-
nie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007- 
-2013. Projekt realizowany był poprzez Lokalną Grupę Działa-
nia „Razem dla powiatu radziejowskiego”.

W uroczystym oddaniu placu zabaw uczestniczyli: Prze-
wodnicząca Rady Gminy Topólka Anna Niedośmiałek, Wójt 
Gminy Topólka Henryk Orłowski, Ks. kan. Antoni Wojciechow-
ski, który dokonał poświęcenia obiektu, przewodniczący komi-
sji oświaty Rady Gminy Topólka Stanisław Borkowski, radny 
Rady Gminy Topólka Stanisław Wojtysiak, sołtys sołectwa To-
pólka Józef Banasiak, kierownik posterunku policji w Topólce 
asp. szt. Artur Kmiecikowski, rodzice z dziećmi oraz pracowni-
cy urzędu gminy Topólka, którzy mieli swój udział w przygoto-
waniu i oddaniu placu do użytku.

Wójt Gminy Topolka
Henryk Orłowski
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OPRACOWANIE pn: „AKTUALIZACJA OBSZARU  
I GRANIC  AGLOMERACJI TOPÓLKA” 

o wartości 9,5 tyś. PLN zrealizowano przy wsparciu finansowym  
WFOŚiGW w Toruniu 

 

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony   Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Toruniu 

 

 

Strażacy w akcjach

Upały w lipcu i na początku sierpnia przekraczały 30 st. C, 
spowodowały przyśpieszone żniwa, a jednocześnie przysporzy-
ły wiele pracy naszym strażakom, którzy mieli częste wyjazdy 
do pożarów zboża, słomy i ściernisk na terenie gminy. Tak wiele 
wyjazdów do akcji gaśniczych można by uniknąć, gdyby wszy-
scy ludzie przestrzegali zasad bezpieczeństwa p-poż w czasie 
upalnego lata. Niektórym pożarom chyba ktoś „pomagał”, na co 
wskazywał przebieg i okoliczności powstawania ognia. Wielkie 
uznanie należy się druhom strażakom z Topólki, Orla i Paniewa 
za aktywną pracę w ratowaniu mienia społecznego. Jesteśmy 
z nich dumni, możemy zawsze na nich liczyć o każdej porze 
dnia i nocy.

Tekst: Stanisław Borkowski, Alfreda Smól
Foto: Stanisław Borkowski

Remont remizy
Trwa remont remizy OSP w Orlu. Oczekiwany i tak po-

trzebny remont zmienia wizerunek budynku, który służy 
strażakom, dzieciom i dorosłym mieszkańcom okolicy. Przy 
obiekcie wymieniono okna i drzwi zewnętrzne oraz ocieplono 
budynek z trzech stron. Do wykończenia pozostało jeszcze 
położenie płytek w głównej sali oraz malowanie. Prace te nie 
byłyby możliwe, gdyby nie pozytywne podejście Wójta Gminy 
– Henryka Orłowskiego oraz wnioski w tej sprawie składane 
przez miejscowego radnego poparte przez druhów strażaków.

Foto i tekst Stanisław Borkowski
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Stanisław Łukomski

Rolnik, mieszkaniec Miła-
chówka, tam też z żoną Anną 
pracują w 15 hektarowym gospo-
darstwie o profilu ogólnorolnym. 
Mają trzy córki: Justynę, Monikę 
i Magdalenę. 

Na pytanie: Czy trudno dzisiaj 
być rolnikiem? Odpowiedz brzmi 
– bardzo trudno. A co przeszka-
dza?

„Brak długofalowej polityki 
rolnej, stabilnych i opłacalnych 
cen, bezsensowność niektórych 
przepisów i nadmierna kontrola 
administracyjna”. Podobnej odpo-

wiedzi udzieliła Katarzyna Biernacka.

By tradycji stało się zadość, jak co roku zgodnie z tradycją 
w pierwszą niedzielę września liczne grono mieszkańców na-
szej gminy pospieszyło na gminno-parafialne dożynki do Topól-
ki, by podziękować Bogu za tegoroczne plony. 

Uroczystość dożynkowa rozpoczęła się na placu przed 
kościołem. Ksiądz proboszcz poświęcił wieńce i chleby, dary 
ziemi i ogrodów. Następnie starostowie dożynek i delega-
cje z poszczególnych sołectw z darami wprowadzone zostały 
z procesją do kościoła. Wójt Gminy powitał wszystkie delega-

Katarzyna Biernacka z domu 
Mikołajewska

Mieszkanka Bielek, gdzie 
wraz z mężem Franciszkiem 
wspólnie prowadzi 42 hektarowe 
gospodarstwo rolne o profilu ro-
ślinno-zwierzęcym, kierunek do-
minujący to bydło opasowe. Jest 
matką trójki dzieci: Macieja, Ju-
styny i Alicji. Z zawodu jest eko-
nomistą. Marzenia swoje realizuje 
prowadząc kwiaciarnię. To osoba 
pełna pomysłów, a jej talent i za-
miłowanie do piękna odzwier-
ciedla się w układaniu bukietów, 
wiązanek i dekoracji kościołów. 
Czynnie uczestniczy w życiu spo-
łecznym wsi i należy do KGW „Bielczanki”.

Święto plonów 2014

Starostowie dożynek 2014

cje i zaproszonych gości. W dalszej części uroczystości sta-
rościna dożynek Katarzyna Biernacka odczytała przesłanie dla 
rolników, podkreślając ich ciężką pracę na roli. Była też proś-
ba o zachowanie starej polskiej tradycji szacunku dla chleba. 
Przyniesione do kościoła dary zostały symbolicznie złożone na 
ręce Wójta i Księdza proboszcza, by pobłogosławił, a Wójta, 
żeby tak dzielił chleb, by nikomu go nie zabrakło. Na zakoń-
czenie uroczystości dożynkowych Wójt Gminy Henryk Orłowski 
obdarował wszystkich uczestników chlebem.

Dożynki gminno-parafialne
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W niedzielę 24 sierpnia odbyły się Dożynki Parafialne 
w Orlu. Gospodarzami uroczystości byli mieszkańcy wsi 
Kamieńczyk i Świnek, którzy przynieśli do świątyni tra-
dycyjny wieniec dożynkowy z tegorocznych kłosów zbóż 
oraz owoce i warzywa – dary ziemi.W tym roku gospo-
darze dożynek przygotowali także piękną i oryginalną 
dekorację.

W trakcie mszy świętej dziękczynnej, której przewod-
niczył ks. Proboszcz Tadeusz Szczepaniak, wystąpili: 
Irena Machtałowicz – poetka z Łodzi, Ewa Budzińska 
oraz zespół „Emmanuel”.

Na zakończenie uroczystości obecni na mszy świętej 
zostali poczęstowani przez gospodarzy dożynek, symbo-
licznym chlebem i ciastem własnego wypieku.

Foto i tekst Stanisław Borkowski

„Dożynkowe święto” – ORLE

Święto plonów 2014

Foto i teksty: Stanisław Wojtysiak
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7 lipca postanowiliśmy powitać lato i rozpocząć wakacje. 
Aura sprawiła nam niespodziankę. Nad stadion w Dębiankach 
nadciągnęły ciemne chmury i rozszalał się huragan. Połamał 
namioty wystawowe, dmuchane zjeżdżalnie i trampoliny dla 
dzieci. Ale dzięki determinacji organizatorów po przejściu na-
wałnicy uporządkowano stadion i skromnie, bo skromnie mogli-
śmy powitać lato.

30 lipca bieżącego roku odbył się I Gminny Rajd Rowe-
rowy. W rajdzie uczestniczyło kilkanaście osób. Trasa liczyła 
30 km. Celem rajdu było: poznanie ciekawych miejsc i obiek-
tów na terenie gminy, popularyzacja jazdy na rowerze, a tym 
samym aktywności ruchowej. Po zakończeniu rajdu odbył się 
konkurs z wiedzy historyczno-geograficznej dotyczącej gminy 
Topólka. 1 miejsce w konkursie zdobyła Sylwia Ulanowska 
z Topólki, 2 – Patryk Wiliński za Świerczyna, 3 – Karolina 
Szymczak z Orla. 

Podsumowanie rajdu odbyło się w GOK-u, w miłej atmosfe-
rze. Wszyscy uczestnicy otrzymali z rąk Wójta Gminy – Henry-
ka Orłowskiego pamiątkowe medale.

Organizatorzy Rajdu: Wójt Gminy – Henryk Orłowski, Prze-
wodnicząca Rady Gminy – Anna Niedośmiałek, Stanisław Bor-
kowski – radny, Andrzej Jóźwiak.

Foto i tekst Stanisław Borkowski

Festyn LATO 2014
Lato razem z LGD dla Powiatu Radziejowskiego i Gminnym Ośrodkiem Kultury.

Powitanie było pechowe, ale za to 
całe lato było piękne, aż do festynu „Po-
żegnanie Lata 2014” 7 września również 
na stadionie w Dębiankach. W progra-
mie były koncerty: Kwartetu Gitarowego 
Roberta Waszaka, KAPELI Z SZACON-
KIEM”, orkiestry Sempre Cantabile oraz 
występ młodzieży szkolnej pod hasłem 
„Mam Talent” Najlepszymi okazały się: 
Zuzia Matusiak, Sara Maciejewskai Ewa 
Budzińska. Atrakcją festynu był plac 
zabaw dla dzieci. Dla wszystkich nato-
miast była grochówka pana Janka pro-
sto z kotła. Z dużym zainteresowaniem 
oglądaliśmy motocykle z kolekcji Kordy-

Rajd Rowerowy

lak i maszyny, na których przyjechali motocykliści pod 
dowództwem komandora księdza Macieja. Można było 
również podziwiać rękodzieło pani Małgorzaty Ulewicz 
z gospodarstwa agroturystycznego w Borku i stoisko 
promocyjno-wystawowe drzew, krzewów i kwiatów 
ozdobnych. Wystawa została zorganizowana przez fir-
mę handlowo usługową „SZMARAGD” Damiana Koło-
wskiego z Topólki.

Foto i tekst: Stanisław Wojtysiak
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Koncert pod gwiazdami

„Letni piknik”
Przy leśniczówce w Orlu miejscowe KGW zorganizowało 

29.06.2014 roku piknik na rozpoczęcie lata i wakacji, skiero-
wany do dzieci, młodzieży i dorosłych.

Panie przygo-
towały bogaty pro-
gram: konkurencje 
sportowe dla dzie-
ci oraz dorosłych, 
pokazy możliwości 
bojowego samo-
chodu strażackie-
go z PSP z Ra-
dziejowa, wspólny 

grill dla uczestników spotkania. 
W imprezie tej uczestniczyło wielu młodych i dorosłych 

mieszkańców, którym umilał czas sołtys – Stanisław Żywiczyń-
ski, przygrywając na akordeonie. Podziękowania należą się 
paniom z KGK z Orla oraz Piotrowi Pawlakowi – leśniczemu, 
za życzliwość i udostępnienie miejsca oraz drewna na grilla. 

Stanisław Borkowski; foto Łukasz Wiliński

„Żegnaj lato na rok”
Takim akcentem dzieci 

pożegnały lato w świetlicy 
w Paniewie. Uczestniczyły 
w zajęciach wakacyjnych 
pod opieką Darii Daniele-
wicz. Miło spędzały wolny 
czas, malowały, wycinały, 
kleiły, grały w piłkę. Dzieci 
również kroiły ziemniaki na 
frytki, smażyły, piekły go-
fry. Była pizza, lody i różne 
słodkości. Na zakończenie 
wakacji zorganizowano za-
wody pn. „sport to zdrowie”. 

Były to konkurencje sprawnościowe: przeciąganie liny, rzut piłki 
do kosza, biegi w worku, bieg z przeszkodami z zawiązanymi 
oczyma, bieg z jajkiem na łyżce. Było dużo emocji, śmiechu 
i radości. Na koniec, po wytężonym wysiłku dzieci był przygo-
towany gril i różne słodkości, a nagrodą dla wszystkich dzieci 
były breloki odblaskowe, czekolady oraz batony. Dzieci poże-
gnały opiekunkę również drobnym upominkiem.

Alfreda Smól Za rok  
znów będą wakacje

D w u m i e s i ę c z n a 
przerwa od nauki dobie-
gła końca. Toteż dzie-
ci z Bielek 29 sierpnia 
spotkały się na zakoń-
czeniu wakacji. Spotka-
niu towarzyszyły liczne 
gry i zabawy. Wszyscy 
dobrze się bawili. 
Wspólnie biesiadując, 
wspominały minione 
wakacje, które w ten 
sposób oficjalnie się za-
kończyły. A trzeba przy-
znać, że było co wspo-
minać, w tym roku nie 
było czasu na nudę. Chciałoby się powiedzieć, dwa miesiące 
minęły jak jeden dzień. 1 września wszystkie dzieci powróciły 
do szkoły, a tam nauka, prace domowe i sprawdziany. Ale nie 
ma się co martwić, za kolejnych dziesięć miesięcy, znów będą 
wakacje, a wraz z nimi letnie zajęcia w świetlicy.

Agnieszka Głowacka

21 sierpnia z inicjatywy Jacka Małeckiego został zorganizo-
wany II koncert z cyklu „Pod Gwiazdami” zespołu „Garden 5”. 
Występ odbył się na placu przed szkołą. W repertuarze zna-
lazły się kompozycje własne oraz utwory innych wykonawców 
w aranżacjach zespołu, w tym kilka premier. Solistką zespołu 
była Ewa Małecka, a wspierała ją córka Zuzia. Niespodzianką 
był występ skrzypaczki Ireny Filuś z Bydgoszczy. Koncert zgro-
madził liczną widownię, która gromkimi oklaskami nagradzała 
wykonawców.

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Topólce, jako współ-
organizator dziękuje za cenną inicjatywę Jackowi Małeckiemu. 
Zespołowi „Garden 5” za koncert. Natomiast dyrekcji Gimna-
zjum i Szkoły Podstawowej w Topólce za pomoc przy organi-
zacji imprezy.

Jan Błaszczyk
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„Emmanuel”  
w Mąkoszynie

14 września, w święto Podwyższenia Krzyża Świętego, 
w kościele pw. św. Jakuba Apostoła w Mąkoszynie, już po raz 
drugi gościł zespół muzyki sakralnej z Topólki – EMMANUEL. 
Tym razem z zespołem zaśpiewała również nasza parafianka 
Ewa Budzińska.

Subtelne dźwięki gitary i nastrojowy śpiew wokalistek ze-
społu wprowadził wiernych w atmosferę skupienia i modlitwy.

Występ zespołu po zakończonej mszy św. został nagro-
dzony szczerymi i gromkimi brawami parafian. Mamy nadzie-
ję, że to nie ostatnia wizyta EMMANUELA w naszej świątyni.

Foto i tekst: Anna Niedośmiałek

Figura Matki Bożej w Topólce doczekała się renowacji. 
Chwała pomysłodawcom, chwała też za to, że podjęto decyzję 
o odnowie, a nie budowie nowej, jak to bywało w innych miej-
scowościach. Wiemy przecież, że każda figurka to historia miej-
scowości, ludzi i wreszcie fundatorów i opiekunów. Można by po-
wiedzieć, że postać świętego na cokole odzwierciedlała intencję 
i powód, dla którego została figurka postawiona. Bardzo często 
opiekunowie życiem ryzykowali za ukrywanie części  zburzonych 
figurek, by móc je w sprzyjających okolicznościach odbudować.  
O topóleckiej figurze tak pisze w swoim pamiętniku „Ocalić od za-
pomnienia” Anna Jątczak „Jak doszliśmy do Topólki, to nas ude-
rzył przykry widok, brak było naszej pięknej figury Matki Bożej, 
która stała na środku skrzyżowania. Postawiona była na pamiątkę 
odzyskania niepodległości Polski. I mimo woli łzy z oczu same 
popłynęły i wyrwało się pytanie dlaczego, Boże!... Dlaczego?! Co 
ta figura zawiniła, że ją rozwalili?” Myślę, że warto wspomóc re-
nowację figury Matki Bożej i zagospodarowanie terenu wokół, bo 
jest to miejsce kultu religijnego w Topólce. Może być zabytkiem 
i wizytówką gminy. Ofiarodawcy i sponsorzy chętni wesprzeć pra-
ce remontowe mogą to zrobić konsultując to z księdzem probosz-
czem Antonim Wojciechowskim.

Remont figury  
w Topólce

Sierpniowe święta
15 sierpnia w święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi 

Panny przeżywaliśmy w Świerczynie Odpust Parafialny. Uro-
czystej Mszy Św. przewodniczył ks. Krzysztof Kamiński. Pod-
czas homilii odniósł się do prawdy o chwalebnym Wniebowzię-
ciu Najświętszej Maryi Panny. Podkreślił jej rolę i szczególne 
miejsce w religijności Polaków oraz historii naszego narodu. 
Nawiązał także do przypadającego na ten dzień święta Woj-
ska Polskiego, ustanowionego na pamiątkę zwycięskiej bitwy 
warszawskiej z 1920 roku, zwanej też Cudem nad Wisłą. Bitwa 
ocaliła niedawno odzyskaną polską niepodległość.

Zgodnie z tradycją wierni tego dnia przynieśli do świątyni 
zioła, kwiaty, kłosy zbóż. Była to okazja, aby podziękować 
Bogu za zbiory i poprosić o błogosławieństwo na dalsze pra-
ce. Stąd w polskiej tradycji ludowej uroczystość Wniebowzięcia 
zwana jest także Świętem Matki Boskiej Zielnej, o której tak 
w swym wierszu pisał Wacław Rolicz-Lieder: 

W górze, jak głos starczy, organ przepowiada, 
A w dole, z piersi ludu płynie pieśń kościelna, 
U stóp Twych, jasna Pani, wieś swe dary składa, 
O pól Rządczyni mądra, o Królowo Zielna!

Tekst: Elżbieta Pesta-Wojtysiak
Foto: Stanisław Wojtysiak

Foto i tekst: Stanisław Wotysiak
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Urodzili się

Kacper Kaniewski, ur. 17.06.2014 r.,
zam. Znaniewo

Sebastian Lorenc, ur. 09.06.2014 r.,
zam. Emilianowo

Wiktor Damian Zaliwczak, ur. 05.05.2014 r.,
zam. Sierakowy

Fabian Puszkiewicz, ur. 11.05.2014 r.,
zam. Iłowo

Franciszek Czyżewski, ur. 07.05.2014,
zam. Wola Jurkowa

Hanna Julia Walczak, ur. 17.06.2014 r.,
zam. Czamaninek
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