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Jadąc w czwartek 17 maja 2012r. na biwak do miejscowości 
Orle po zwiedzeniu kościółka pod wezwaniem Św. Hieronima 
w Czamaninku, Zgłowiączka pod mostem w Rybinach prowa-
dziła tyle wody, że można było spokojnie przepłynąć do jeziora 
Chalno. Nie przyszło nikomu do głowy, że następnego dnia bę-
dziemy burłaczyć prawie do samego jeziora, a w sobotę kajaki 
przewozić na części etapu z powodu braku wody w rzece.

Ale po kolei.
Biwak w Orlu przywitał nas piękną pogodą, a słonecznie 

i gorąco było przez cały czas trwania imprezy. Nad jezioro 
Głuszyńskie, na miejsce startu XXI Ogólnopolskiego Spływu 
Kajakowego rzeką Zgłowiączką, przybywają wodniacy z War-
szawy, Bydgoszczy, Ostrowca Świętokrzyskiego, Lublina, 
Włocławka, Brześcia Kuj., Topólki, by jak co roku zmierzyć się 
ze Zgłowiączką. Nie sposób nie wspomnieć, że po Zgłowiącz-
ce pływamy od 1986r, najpierw na Regionalnym, od kilkunastu 
lat na Ogólnopolskim Spływie Kajakowym. 

Po weryfikacji uczestników kiełbaska z grilla, a potem wod-
niacka biesiada przy ognisku i gitarze. Lekki wiatr unosi nad 
jezioro słowa ballady o ciotce Matyldzie, która do niebieskich 
kroczy bram taszcząc pod pachą kota, o pannie Zosi, która 
w oczach ma dwa nieba i innych piosenek.

W słoneczny piątkowy poranek zwijamy obozowisko i roz-
grywamy pierwszą konkurencję – wyścig kajakowy z metą 
w Rybinach. Osada żeńska, siostry Grażyna i Ula Sobczak, 
prowadziła przez cały wyścig, by na ostatnich metrach prze-

Zgłowiączką na piechotę!
grać z Danielem i Robertem. Po przeno-
sce na rzekę obok jazu horror. W Zgło-
wiączce nie ma wody. Brodzimy w mule 
kilkaset metrów ciągnąc kajaki. Ostatnie 
dwieście metrów przed jeziorem Chalno 
już da się płynąć. Uff, ale ulga! Wypły-
wamy na jezioro. Jeszcze godzinka wio-
słowania i wśród drzew widać wieżę ko-
ścioła w Topólce, która ginie w koronach 
drzew, by za chwilę znów się ukazać, 
co oznacza, że zbliżamy się do półmet-
ka etapu. Tutaj czeka nas słynna gro-
chówka topólecka. (Należy schylić czoło 
przed kunsztem Jana Błaszczyka, który 
te smakowitości przyrządził). W Topólce 
przy moście drogowym następuje uro-
czyste otwarcie Spływu. 

Jest dużo dziatwy szkolnej ze Szkoły 
Podstawowej w Topólce, w tym koleżan-
ki i koledzy z klasy Marcela Kordylaka – 
uczestnika Spływu, którzy witają Marcela 
i napływających kajakarzy żabkami wycię-

tymi z papieru i pomalowanymi na zielono (żabka to logo spływu).
Spływ otworzył Henryk Orłowski – Wójt Gminy, który od 

pierwszego spływu Zgłowiączką jest z nami, w obecności Anny 
Niedośmiałek – Przewodniczącej Rady Gminy oraz Konra-
da Lewandowskiego Sekretarza Gminy. W otwarciu również 
uczestniczył Ksiądz Antoni Wojciechowski, proboszcz Parafii 
p/w Miłosierdzia Bożego w Topólce, przyjaciel wodniaków, któ-
ry także wielokrotnie odwiedzał nas na biwakach. 

Po oficjalnym otwarciu i degustacji grochówki ruszamy na 
wodę.

C.D.N.
Komandor Spływu Lech Wojciech Krajewski

Poeci do piór!
Konkurs „O wiejską malwę” 

Organizator – Komisja 
Rady do spraw promocji gmi-
ny i Gminny Ośrodek Kultury 
w Topólce. 

Konkurs ma charakter 
otwarty. Mogą w nim wziąć 
udział wszyscy zaintereso-
wani. Nadesłane prace będą 
oceniane według kategorii 
wiekowych autorów: 
I kategoria – autorzy do lat 
13 
II kategoria – autorzy od 14 
do 20 roku życia 
III kategoria – powyżej 20 lat 
IV kategoria– autorzy z po-

wiatu radziejowskiego w poszczególnych kategoriach.
Uczestnik konkursu przesyła 3 wiersze (tematyka dowol-

na), które nie były dotychczas nigdzie publikowane.
Termin składania prac na konkurs upływa 31 sierpnia 

2012r. (decyduje data wpływu)

Organizatorzy
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12 czerwca 2012r. w Senacie RP od-
była się uroczystość związana z podsu-
mowaniem konkursu „Sołtys Roku 2011” 
organizowanego przez Gazetę Sołecką 
połączona z konferencją pn. „Tworzenie 
warunków do działania i rozwoju jedno-
stek pomocowych”. Gospodarzem kon-
ferencji był Przewodniczący Senackiej 
komisji samorządu terytorialnego i ad-
ministracji państwowej – senator Janusz 
Sepioł. Honorowy patronat nad konkur-
sem objął Marszałek Senatu RP Bogdan 
Borysewicz. Do konkursu z terenu całe-

go kraju zgłoszono 4.500 sołtysów, któ-
rzy w sposób szczególny przyczynili się 
na rzecz mieszkańców sołectw. Kapituła 
konkursu uznała, że osiągnięcia sołty-
sa Arkadiusza Jąkalskiego z sołectwa 
Sadłóg w zakresie działalności na rzecz 
dzieci i młodzieży oraz zaangażowanie 
w problemy sołectwa i integracja spo-
łeczności lokalnej wokół spraw dla niego 
istotnych, unowocześnianie infrastruktu-
ry świetlicy, placu zabaw itp. zasługują 
na przyznanie tytułu laureata konkursu 
„Sołtys Roku 2011”.

W każdej edycji konkursu wyłonio-
nych zostaje 12 laureatów, którzy otrzy-
mują tytuł „Sołtysa Roku” oraz „Sołtysa 
Seniora” – laureta o najdłuższym stażu 
pracy. Kandydatów do konkursu zgła-
szają: rady sołeckie, mieszkańcy wsi 

W roku szkolnym 2012/2013 z po-
mocy w formie dofinansowania za-
kupu podręczników mogą skorzystać 
uczniowie klas I, II, III i IV szkoły pod-
stawowej i uczniowie klas I szkoły po-
nadgimnazjalnej. Kryterium dochodowe 
dla uczniów klas I szkoły podstawowej 
wynosi 504 zł ,a dla uczniów klas II, III 
i IV i I ponadgimnazjalnej – 351 zł na 
członka rodziny.

Z pomocy dofinansowania mogą 
również skorzystać uczniowie szkoły 
podstawowej ,gimnazjum oraz szkół po-
nadgimnazjalnych bez względu na wy-
sokość dochodu, posiadający orzecze-
nie o potrzebie kształcenia specjalnego, 
w tym:
1 – słabowidzących
2 – niesłyszacych
3 – upośledzonych w stopniu lekkim
4 – z niepełnosprawnościami sprzężony-

mi, w przypadku, gdy jedna z niepeł-
nosprawności jest niepełnosprawno-
ścią wymienioną w pkt 1-3.

Wysokość dofinansowania:
– uczniowie klas I-III szkoły podstawo-

wej, spełniający kryterium dochodo-
we i posiadający orzeczenie o po-
trzebie kształcenia specjalnego, bez 
względu na dochód – 180 zł. 

– uczniowie szkoły podstawowej kl. IV, 
spełniający kryterium dochodowe 
oraz uczniowie klas IV-VI posiada-
jący orzeczenie o potrzebie kształ-
cenia specjalnego bez względu na 
dochód – 210 zł.

– uczniowie gimnazjum posiadający 
orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego bez względu na dochód 
– 325 zł.

– uczniowie szkół ponadgimnazjalnych 
klasy I, spełniający kryterium do-
chodowe oraz pozostali uczniowie 
posiadający orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego – 352 zł.
Wnioski o dofinansowanie składa 

się do 31 sierpnia 2012 r., do dyrek-
tora szkoły, do której uczeń będzie 
uczęszczał od 1 września 2012 roku.

Do wniosku należy dołączyć za-
świadczenie o wysokości dochodu, 
a w przypadku ucznia posiadającego 
orzeczenie o potrzebie kształcenia spe-
cjalnego, kopię orzeczenia wydanego 
przez publiczną poradnię psychologicz-
no-pedagogiczną.

Zwrot kosztów zakupu podręczników 
następuje po przedłożeniu dowodu za-
kupu, do wysokości wartości udzielone-
go dofinansowania.

Termin wypłaty dofinansowania za-
leżny jest od terminu otrzymania przez 
gminę dotacji celowej z Urzędu Woje-
wódzkiego z Bydgoszczy.

Szczegółowych informacji udzielają 
dyrektorzy szkół.

z-ca wójta Roman Antczak

i miasteczek, wójtowie, burmistrzowie 
oraz organizację pozarządowe.

Podsumowaniom konkursu z udzia-
łem parlamentarzystów, przedstawicie-
li instytucji państwowych, organizacji 
społecznych pracujących na wsi oraz 
sponsorów, towarzyszą seminaria po-
święcone sprawom związanym z pracą 
sołtysów i funkcjonowaniem sołectw. Do-
konania laureatów prezentowane przez 
organizatorów konkursu i promowane 
w mediach, służą za wzory dobrych 
praktyk.

Marszałek Senatu RP wręczył lau-
reatom ufundowane przez sponsorów 
nagrody: statuetki, puchary, rowery i li-
sty gratulacyjne od Prezydenta RP. Na 
uroczystość uhonorowania laureatów 
zaproszono również Wójta Gminy To-
pólka – Henryka Orłowskiego, Przewod-
niczącego Rady Gminy – Annę Niedo-
śmiałek oraz Annę Orłowską jako osobę 
współpracującą z sołectwem na rzecz 
młodzieży podczas zajęć wakacyjnych. 
Wyróżnienie dla sołtysa Arkadiusza 
Jąkalskiego jest doskonałą promocją 
sołectwa i Gminy Topólka.Laureatowi 
składam serdeczne podziękowanie i gra-
tulacje, życząc dalszych sukcesów. Na 
zdjęciu laureat z władzami gminy i Sena-
torem Borysewiczem.

Przewodniczący Rady – Anna Niedośmiałek

„Sołtys Roku 2011” Wyprawka 
szkolna 2012
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Rok 2012 Rokiem Janusza Korczaka

W dniach 13-15 czerwca 2012 r. obchodziliśmy dni Janusza Kor-
czaka. W programie obchodów znalazły się lekcje poświęcone Korcza-
kowi oraz przedstawienie teatralne przygotowane przez Koło Teatralne 
„Abrakadabra” pt. „Król Maciuś Reformator”, które wystawiło na scenie 
w GOK-u. Foto z archiwum szkoły.

Anna Orłowska

Dzień Patrona
9 maja obchodzi-

liśmy Dzień Patrona 
Szkoły Mikołaja Koper-
nika. Z tej okazji pod-
czas uroczystego apelu 
uczniowie zaprezento-
wali się w repertuarze 
słowno-muzycznym 
dotyczącym patrona 
i jego odkryć. Mieli 
także okazję sprawdzić 

swoją wiedzę w międzyklasowym konkursie o życiu i działalności na-
szego patrona. Uczniowie wykazali się dużą wiedzą w konkursie oraz 
pomysłowością w prezentacji repertuaru. Samorząd Uczniowski dzięku-
je wszystkim wychowawcom za pomoc w przygotowaniu uroczystości. 
Foto z archiwum szkoły. 

Emilia Antczak 

Języki (nie)obce
29 maja odbył 

się międzyszkolny 
finał konkursu PO-
LIGLOTA – MISTRZ 
JĘZYKÓW OBCYCH. 
Wzięli w nim udział 
uczniowie trzech 
szkół podstawowych 
naszej gminy, któ-
rzy najlepiej wypadli 
w szkolnych testach 
językowych. Najlep-

szymi „językowcami” są Klaudia Lewandowska i Marlena Rakowska 
(SP Czamanin), Zuzanna Graczyk, Weronika Wąsikowska i Wiktoria 
Wąsikowska (SP Paniewo) oraz Kamil Zasada, Milena Janka i Karo-
lina Pniewska (SP Topólka). Uczestnicy konkursu wykazali się dużą 
znajomością gramatyki, słownictwa oraz wiedzą geograficzną i kultu-
rową, za co zostali wynagrodzeni książkami i gadżetami. Dziękuję na-
uczycielom języków obcych, którzy przygotowali uczniów do konkur-
su, a w szczególności p. Emilii Antczak, p. Agnieszce Chęcińskiej oraz 
p. Julii Zawadzie za pracę w Komisji. Foto z archiwum szkoły

Organizator konkursu Małgorzata Dobiecka

Miłośnicy Królowej Nauk
W Międzynarodowym 

Konkursie Matematycznym 
„Kangur 2012” wzięło udział 
20 uczniów z klas III-VI. 
W kategorii „Maluch” wyróż-
nienie zdobył Damian Wajer 
z kl. IIIb oraz Rafał Mielcarek 
z kl. IVa. Organizatorem i fun-
datorem nagród w konkur-
sie jest Wydział Matematyki 

i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Do konkursu 
uczniów przygotowały panie: Barbara Kordylak i Katarzyna Drzewiecka. 

23 maja po raz pierwszy odbył się w naszej szkole konkurs pt. 
„Mistrz Sudoku”. Sudoku to łamigłówka logiczna złożona z 9 kwadra-
tów, z których każdy podzielony jest na 9 mniejszych kwadratów. W nie-
które pola wpisane są cyfry. Pozostałe pola należy uzupełnić cyframi 
od 1 do 9 w taki sposób, aby w każdym wierszu, w każdej kolumnie 
i w każdym wydzielonym kwadracie cyfry nie powtarzały się. W konkur-
sie wzięło udział 17 uczniów klas V i VI. Każdy z uczestników miał za 
zadanie w ciągu 60 minut uzupełnić pięć diagramów Sudoku. O zwycię-
stwie decydowało poprawne wykonanie zadania w jak najkrótszym cza-
sie. Zwycięzcą i jednocześnie „Mistrzem Sudoku” została Milena Janka 
z kl. Vb. II miejsce zdobyła Gabriela Grudzień z kl. VIa, a na III miejscu 
znalazły się: Katarzyna Antczak z kl. Va i Paulina Wajer z VIb. Wszyscy 
uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy, a zwycięzcy dodatkowo nagro-
dy. Kolejny konkurs „Mistrz Sudoku” już za rok. Foto z archiwum szkoły.

Nauczyciel matematyki – Maria Olszewska

sp  paNIeWO
Dzień Rodziny

W czwartek 24 maja 
w naszej szkole odbył się 
Dzień Rodziny powiązany 
z dwoma ważnymi dla nas 
świętami – Dniem Matki 
i Dniem Ojca.

Ten niezwykły dzień 
rozpoczął się od uroczystej 
akademii, na której ucznio-
wie klas 4-6 zaprezentowali 
montaż słowno-muzyczny 
poświęcony rodzicom. Mie-

liśmy okazję wyrazić swoją miłość i wdzięczność, a także podziękować 
za trud wychowania i codzienną troskę. Przygotowany został poczęstu-
nek i wesoła zabawa. Spotkanie przebiegało w radosnej atmosferze. 
Dziękujemy gościom za przybycie, a sponsorom za pyszny tort.

Dzień Dziecka

Dzień Dziecka to święto wyjątkowe, bo obchodzą je i małe, i duże 
dzieci, które już dawno wkroczyły w dorosłe życie. Rodzice i dziad-
kowie zapewniają pociechom różne niespodzianki i rozrywki, również 
szkoły nie pozostają dłużne wychowankom i rozpieszczają je na swój 
sposób. Mimo braku ciepłej, słonecznej pogody 1 czerwca bawiliśmy 
się świetnie. Braliśmy udział w grach i zabawach sportowych na sali 
gimnastycznej, a śmiechom nie było końca. Było dużo smakołyków 
i upominków, za które DZIĘKUJEMY. Szczególne podziękowania za 
przekazany sprzęt sportowy kierujemy do naszego radnego powiatu 
pana Grzegorza Łojewskiego. Foto z archiwum szkoły.

Aleksander Adrian
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GImNazJum

Dzień języków obcych
29 maja w ramach obchodów Dnia Języków Obcych w Zespole 

Szkół Elektrycznych we Włocławku miał miejsce II etap konkursu Vi-
deoClip4Fun dla gimnazjalistów. Aby wziąć udział w konkursie należa-
ło przesłać zgłoszenie zawierające dane osobowe, oraz link do ogólnie 
dostępnego serwisu video (np.: youtube) wraz z zamieszczonym na-
graniem video – przedstawiającym cover – czyli własną interpretację 
wybranego utworu muzycznego. Konkurs miał 2 etapy. W etapie 1, 
komisja wybrała najciekawsze jej zdaniem klipy i uczestnicy przecho-
dzili do 2 etapu. Tym razem na żywo, wraz z przygotowanym wcześniej 
akompaniamentem (w wersji karaoke, artyści prezentowali swoje utwo-
ry muzyczne). Żaneta Chełminiak reprezentująca nasze Gimnazjum, za 
wykonanie utworu Roberty Flack „Killing me softly” zdobyła I miejsce. 
Gratulujemy! Foto z archiwum szkoły.

Maria Danielewska

30 maja w naszym Gimnazjum odbył się KONKURS CZYTELNICZY 
Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Po przeczytaniu książki „The Elephant Men”, 
uczestnicy przystąpili do konkursu i walki o główną nagrodę – maskot-
kę Kubuś Puchatek ufundowaną przez Wiolettę i Krzysztofa Wędrow-
skich. Nagroda główna przypadła Ricie Wilczyńskiej, natomiast II 
miejsce zdobyła Sylwia Rakowska, a III Anita Matuszewska. Fundato-
rom wyrażamy ogromną wdzięczność, a uczestnikom Gratulujemy.

31maja w gimnazjum w Topólce odbył się II Międzygimnazjalny 
Konkurs Piosenki Angielskiej. Do konkursu zgłosiły się szkoły: gimna-
zjum z Witowa, Izbicy Kuj, Piotrkowa Kuj. oraz z Topólki. Jury w skła-
dzie: Małgorzata Dobiecka, Agnieszka Chęcińska, Zenon Grabowski, 
Marek Wyżykowski spośród 17 uczestników wyłoniło zwycięzców. 
I miejsce zdobyła Daria Wiśniewska z Piotrkowa Kuj. – „Rolling In 
The Deep” – Adele, II – Julia Kordylak z Topólki – „If I Ain’t Got You” 
– Alicia Keks, III – Natalia Kucal z Topólki – „Mercy” – Dufny. Jury 
przyznało również wyróżnienia; Żanecie Chełminiak z Topólki „Killing 
Me Softly” – Roberta Flack oraz Jackowi Wesołowskiemu z Piotrkowa 
Kuj. – „Imagine” – John Lennon. Foto z archiwum szkoły.

Zespół redakcyjny

„Młodości! orla twych lotów potęga…” 
(A. Mickiewicz „Oda do młodości”)

16 maja w naszym gimnazjum odbył się VIII Międzygimnazjalny 
Konkurs Recytatorski Poezji Adama Mickiewicza. Jego celem była po-
pularyzacja twórczości patrona szkoły. Konkurs zorganizowały nauczy-
cielki języka polskiego Renata Pierucka i Beata Jankowska. Uczestniczy-
li w nim uczniowie z gimnazjów powiatu radziejowskiego – z Topólki, 
Osięcin, Witowa i Skibina. Recytacje uczestników oceniała komisja 
w składzie: Małgorzata Pietrzak, Danuta Szymańska-Mączka, Anna Mi-
chalak, Małgorzata Wojtczak i Anna Orłowska.

Pierwsze miejsce przyznano Ilonie Kwiatkowskiej, uczennicy na-
szego gimnazjum, za utwór „Panicz i dziewczyna”. Drugie miejsce 
otrzymała Justyna Stolarska z Publicznego Gimnazjum w Osięcinach. 
Komisja postanowiła przyznać dwa trzecie miejsca – Monice Nowak 
z Topólki i Justynie Korzeniewskiej z Osięcin.

Jury przyznało również dwa wyróżnienia – dla Dominiki Gralak 
z Witowa i dla Magdaleny Kamieńskiej z Osięcin. Foto z archiwum szkoły. 

Renata Pierucka

Uczniowie wyróżnieni
ABSOLWENCI 1. Dawid Kuropatwa, klasa IIIa – 4,94 
    2. Marlena Kontowicz, klasa IIIa – 4,83 
    3. Martyna Jakóbiak, klasa IIIa – 4,94 
    4. Justyna Danielewska, klasa IIIa – 4,89
    5. Żaneta Chełminiak, klasa IIIb – 5,28 
    6. Kinga Danielewicz, klasa IIIc – 4,83 
    7. Julia Kordylak, klasa IIIc – 4,94 
    8. Paweł Małkowski, klasa IIIc – 4,89
KLASY I   1. Kinga Frątczak, klasa Ia – 4,80
    2. Marta Nowak, klasa Ic – 4,87 
KLASY II   1. Agata Linert, klasa IIa – 5,07
    2. Michał Banasiak, klasa IIb – 5,07
    3. Weronika Czerwińska, klasa IIb – 5,00
    4. Daria Bandyszewska, klasa IIb – 5,00
    5. Malwina Ulanowska, klasa IIc – 4,93 
    6. Natalia Ulanowska, klasa IIc – 4,80
    7. Rita Wilczyńska, klasa IIc – 4,80
STYPENDIA  ZA  WYNIKI  W  NAUCE 
ABSOLWENCI  1. Dawid Kuropatwa, klasa IIIa – 5,00
    2. Martyna Jakóbiak, klasa IIIa – 4,92 
    3. Żaneta Chełminiak, klasa IIIb – 5,17 
    4. . Paweł Małkowski, klasa IIIc – 4,92
KLASY II   1. Agata Linert, klasa IIa – 5,00
    2. Michał Banasiak, klasa IIb – 5,09
    3. Weronika Czerwińska, klasa IIb – 4,91 
    4. Daria Bandyszewska, klasa IIb – 4,91
STYPENDIA ZA OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE
ABSOLWENCI  1. Paweł Saks, klasa IIIa 
    2. Adam Mańkowski, klasa IIIa 
    3. Jakub Augustyniak, klasa IIIa
    4. Piotr Bartczak, klasa IIIb
    5. Mateusz Błaszczyk, klasa IIIb
    6. Mateusz Kurkiewicz, klasa IIIb
    7. Kamil Rakowski, klasa IIIb
    8. Andrzej Rogowski, klasa IIIb
    9. Konrad Wyżykowski, klasa IIIc
KLASY II   Bartosz Ziółkowski IIb
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Publiczne Gimnazjum im. Adama Mickiewicza  
w Topólce 

Klasa IIIa – 
wych. Grzegorz 
Pierucki

Klasa IIIb – 
wych. Barbara 
Kosińska 

Klasa IIIc – 
wych. Beata 
Jankowska 

Żaneta Chełminiak, 
kl. IIIb – 5,28

Julia Kordylak,
kl. IIIc – 4,94

Justyna Danielewska,
kl. IIIa – 4,89

Kinga Danielewicz,
kl. IIIc – 4,83

Paweł Małkowski,
kl. IIIc – 4,89

Marlenta Kontowicz,
kl. IIIa – 4,83

Dawid Kuropatwa,
kl. IIIa – 4,94

Martyna Jakóbiak,
kl. IIIa – 4,94

Uczniowie wyróżnieni 
– średnia ze wszystkich 

ocen



Najzdolniejsi  absolwenci  2012
ze średnią powyżej  4,75

Karolina Pniewska, 
kl. VIb – 5,5; SP Topólka

Patrycja Sawicka, 
kl. VIb – 5,2; SP Topólka

Daria Michalska, 
kl. VIa – 5,1; SP Topólka

Paulina Brzezińska, 
kl. VIb – 5,0; SP Topólka

Paulina Stolarska, 
kl. VIb – 5,0; SP Topólka

Łukasz Tanalski,
kl. VIb – 4,9; SP Topólka

Ewa Budzińska, 
kl. VIb – 5,0; SP Topólka

Damian Kwiatkowski, 
kl. VIa – 4,9; SP Topólka

Aleksandra Ziółkowska, 
kl.VIb – 5,0; SP Topólka

Daria Głowacka,
kl. VIb – 4,8; SP Topólka

Mateusz Smól,
kl. VIa – 4,8; 
SP Topólka

Wiktoria Wąsikowska,
5,3; 

SP Paniewo

Agata Kosmalska,
5,3; 

SP Paniewo

Filip Wojnarowski,
4,9; 

SP Paniewo

Daria Kuropatwa,
4,75; 

SP Paniewo

Gabriela Grudzień, 
kl. VIa – 5,3; SP Topólka

Oskar Karpiński, 
kl. VIb – 5,3; SP Topólka

Nagrodzeni szóstoklasiści
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Czamanin, szkoła podstawowa. Zbudowano ją w 1972 
roku, można powiedzieć jest to kultywowanie dziejów 
szkoły kamienieckiej. Taki bowiem zapis widnieje w kronice 
spisanej przez Stanielewicza kierownika tamtejszej szkoły, 
która funkcjonowała do roku 1971. W latach 1972/2012 
w  Czamaninie szkołą kierowali dyrektorzy: Krystyna Ko-
walska, Jadwiga Simińska i ostatni z dyrektorów Stanisław 
Głuszkowski. Grono pedagogiczne liczyło 11 osób, w  tym 
4 w niepełnym wymiarze godzin. W szkole ponadto pra-
cowała woźna i 1 pracownik obsługi. Szkołę Podstawową 
w Czamaninie opuściło około 700 absolwentów. Tak w skró-
cie można przedstawić współczesną historią tej szkoły, bo 
wkrótce dzwonek w czamanińskiej szkole zadzwoni po 
raz ostatni. Szkoła decyzją Wójta i Rady Gminy zostanie 
zamknięta. Wielu z nas zadaje sobie pytanie: Czy szkołę 
w Czamaninie trzeba było zamknąć? Statystyka i ekonomia 
mówi, że tak, ale gdyby patriotyzm lokalny nie przegrał 
z wyrachowaniem i podziałami wśród rodziców i nauczycie-

li, to propozycja stowarzy-
szenia przy zdecydowanym 
wsparciu samorządu była 
szansą dla szkoły. Dziś spra-
wa jest już przesądzona, 
zabrzmi ostatni dzwonek 
i Szkoła Podstawowa w Cza-
maninie będzie historią, ale 
nim to nastąpi, oddajmy 
głos ostatniemu z  dyrek-
torów szkoły Stanisławowi 
Głuszkowskiemu, kóry zgo-
dził się odpowiedzieć na 
kilka pytań. 

1. Czy w obliczu likwidacji szkoły Pan widziałby inne 
rozwiązanie? 

Na temat likwidacji mojej szkoły wypowiedziały się 
już władze gminne i kuratoryjne. Odbyło się spotkanie za-
stępcy Wójta i całej Rady Gminy Topólka z rodzicami i chyba 
wszyscy już wiedzą, dlaczego doszło do likwidacji tej szkoły. 
Czy ja widziałbym inne rozwiązanie? Tak. Marzyło mi się, 
aby utworzyć z prawdziwego zdarzenia gminne przedszko-
le, ponieważ tu są dogodne warunki – odpowiednie sale, 
piękne otoczenie. 

Moje maluchy z Sieraków do Topólki będą miały ponad 
10 km, a z Topólki do Czamanina jest około pięciu. Myślę, że 
warto się nad tym zastanowić. 

Jeśli nie przedszkole, to może dom spokojnej starości. 
Przecież ani dzieci, ani emeryci nie zniszczą tego, o co przez 
tyle lat dbałem. 
2. Czy były w życiu szkoły ciekawe wydarzenia,  
o których warto pamiętać? 

„Moja szkoła” zawsze tętniła życiem. W ciągu trzy-
dziestojednoletniej mojej pracy, w tym 20 lat na stanowi-
sku dyrektora, było bardzo dużo ciekawych wydarzeń. Nie 
sposób wymienić wszystkich. Oprócz uroczystości z okazji 
świąt państwowych, kościelnych czy rodzinnych organi-
zowaliśmy jeszcze inne uroczystości, z których zadowoleni 
byli wszyscy. W tym miejscu warto wspomnieć 25. rocznicę 
istnienia naszej szkoły, podczas której Mszę Św. sprawowali 
proboszcz tutejszej parafii ks. kan. A. Wojciechowski i ks. 
J.  Pawłowski. Wielkim przeżyciem duchowym dla nas było 
spotkanie z biskupem ks. Stanisławem Gębickim. Gościliśmy 
także w naszych progach syna poety kujawskiego Francisz-
ka Becińskiego – Adama, który potrafił ukazać nam piękno 
ziemi kujawskiej zawarte w wierszach swojego ojca. 

Okazją do kolejnej uroczystości było oddanie do użyt-
ku nowego skrzydła szkoły (kotłownia, sanitariaty). Gościli 
wówczas u nas ówczesny Wójt Gminy Waldemar Wujkie-

Stanisław Głuszkowski

Stanisław Wojtysiak

POŻEGNANIE  ZE  SZKOŁĄ
wicz, Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Grabowski i pro-
boszcz ks. A. Wojciechowski. Na wszystkich uroczystościach 
obecni byli rodzice, nie jako zaproszeni goście, ale jako 
współgospodarze tych uroczystości. 
3. Czego dziś na zakończenie pracy waszej szkoły 
życzyłby Pan nauczycielom i dzieciom? 

Nauczycielom – optymizmu, cierpliwości i lepszego 
szefa niż byłem ja. Dzieciom – wszystkiego, o czym marzą, 
dużo radości, dobrych ocen i wyrozumiałych nauczycieli. 
Chciałbym, aby nie zapomniały o Czamaninie, dyrektorze, 
nauczycielach i paniach z obsługi, które przez cały rok robiły 
im śniadania i przygotowywały herbatę. 
4. Czego Panu będzie najbardziej żal? 

Szkoła w tej miejscowości do tej pory spełniała nie 
tylko funkcję edukacyjną, ale także kulturalną. Integrowała 
miejscową społeczność. Serce przepełnia smutek i żal, że za 
kilka tygodni nie będzie tętniła życiem. Najbardziej jednak 
żal mi „moich dzieci”. Będą miały daleko do szkoły, będą 
musiały wcześnie wstawać. 
Żal mi także tych nauczycieli 
i pracowników obsługi, któ-
rzy od września pozostaną 
bez pracy. I  co tu dużo mó-
wić – mnie też żal jest stąd 
odchodzić. 
5. 1 września 2012r. 
– i co wtedy? Jak Pan 
wyobraża sobie ten 
dzień? 

Zapewne będzie to 
jeden z najtrudniejszych 
dni w  moim życiu zawodo-
wym. Szkoła w Czamaninie 
była pierwszą i ostatnią 
jednocześnie placówką, w której pracowałem. Trudno będzie 
pogodzić się z myślą, że nie usłyszę jak zwykle pierwszego 
dzwonka, nie zobaczę uśmiechniętych i wypoczętych dzieci, 
rodziców, nauczycieli i pracowników obsługi. Ludzi, którzy 
często wspierali mnie w trudnych chwilach, na przykład gdy 
odchodziły najbliższe osoby z  mojej rodziny. Szkoła w Cza-
maninie to był mój drugi dom. 

Ale dość sentymentów. Może w końcu pójdę na rozpo-
częcie roku szkolnego do mojego najmłodszego, ukochanego 
syna Karola. Dotychczas robiła to mama. Teraz nadrobię zale-
głości ojcowskie. Na pewno nie obejdzie się bez łez. 
6. O czym chciałby Pan zapomnieć, a co na pewno  
Pan zapamięta? 

Chciałbym zapamiętać tylko to, co zdarzyło się w mojej 
pracy dobrego, tego przecież było najwięcej. Cieszę się, że 
przez 20 lat kierowania tą szkołą zawsze umiałem porozu-
mieć się z rodzicami. Oni nigdy nie odmówili pomocy, gdy 
chodziło o dobro szkoły i dzieci. 

W moich wspomnieniach pozostanie na zawsze kadra 
pedagogiczna i pracownicy obsługi. Zawsze mogłem na nich 
liczyć. 

W mojej pracy były osoby, którym jestem bardzo 
wdzięczny za pomoc i mądre rady. Wzorem dla mnie była 
pani Krystyna Kowalska. To ona wprowadzała mnie jako bar-
dzo młodego człowieka w rytm życia szkolnego. To od Pani 
Krystyny krok po kroku uczyłem się elementarnych zasad 
pracy pedagogicznej, wychowawczej. 

Wiele pomógł mi jako początkującemu nauczycielowi 
mój przyjaciel, pan Julian Ulanowski, który przez trzy lata 
był moim opiekunem. Zawsze służył mi radą i pomocą. 
Bardzo życzliwi byli również dla mnie inni, starsi stażem 
nauczyciele: Zenon Lewandowski, Teresa Kubiak, Jadwiga 
Simińska. To właśnie oni dzielili się ze mną ciekawymi mate-
riałami dydaktycznymi, pożyczali mi ciekawe książki z zakre-

sy dydaktyki i metodyki pracy nauczyciela. Nigdy im tego 
nie zapomnę i zawsze będę o nich dobrze mówił. 
7. Pora na podziękowania. 

Odchodząc z tej szkoły chciałbym serdecznie podzię-
kować tym wszystkim, którzy byli ze mną i wspierali mnie 
w  każdej sytuacji. Gdybym tak naprawdę chciał wszystkich 
wymienić panu Stanisławowi zabrakłoby miejsca w biule-
tynie. 

Podziękowania zacznę od moich ludzi – kadry pe-
dagogicznej i pracowników obsługi. Kochani, dziękuję za 
wszystko. Za to, że wytrzymaliście 20 lat moich rządów. Za 
niedociągnięcia bardzo przepraszam. 

Serdecznie dziękuję za współpracę rodzicom, 
a  w  szczególności przewodniczącym Rady Rodziców: Gra-
żynie Popielińskiej, Jadwidze Maciejewskiej, Barbarze Kora-
lewskiej, Jadwidze Lewandowskiej i Anecie Kwaterowskiej. 

Nigdy nie zapomnę rad i wskazówek miejscowego 
proboszcza ks. kan. Antoniego Wojciechowskiego. Słowa po-

dziękowania kieruję też do wójtów: Zygmunta Borkowskie-
go, Waldemara Wujkieiwcza i Henryka Orłowskiego, z któ-
rymi współpracowałem. Cieszę się z tego, że żaden z panów 
wójtów nie przeszkadzał mi w zarządzaniu szkołą. Bardzo 
dziękuję za współpracę mojemu bezpośredniemu szefowi 
Romanowi Antczakowi – przeżyliśmy wiele i to bez więk-
szych zgrzytów. Dziękuję za cierpliwość i wyrozumiałość. 

Nigdy nie zapomnę moich wspaniałych pań z GZEAS 
w  Topólce: Krystyny Kaźmierczak, Jadwigi Woźniak i Bar-
bary Sikorskiej. Dziewczyny: byłyście, jesteście i będziecie 
wspaniałe! 

Nie mogę też zapomnieć o dyrektorach emerytach: 
Marii Borkowskiej, Grażynie Dobieckiej i Mirosławie Kola-
dzie. Oni też mi w życiu zawodowym pomagali. 

Dziękuję za współpracę obecnym dyrektorom i ich 
zastępcom: Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej 
w  Topólce oraz Szkoły Podstawowej w Paniewie. Składam 
też podziękowania życzliwym pracownikom Urzędy Gminy 
w Topólce, wspaniałym koleżankom ze SP W Pniewie, przy-
jaciołom ze SP i Gimnazjum w Topólce. 

A na koniec chciałbym jeszcze podziękować tym 
wszystkim, którzy w ostatnim czasie widzieli u mnie tylko 
same wady, rozsiewali różne plotki na mój temat i składa-
li donosy. Jako człowiek wierzący wybaczam wam to …. 
Proszę tylko, abyście zapamiętali i przemyśleli sobie to pięk-
ne zdanie: „Czyńcie dobro każdemu i zawsze, nie czyńcie zła 
nikomu i nigdy”.

Za moje wady i błędy wszystkich, których uraziłem lub 
skrzywdziłem, przepraszam. Mimo wszystko będę za wami 
tęsknił.

Dziękuję panu dyrektorowi za interesującą wypo-
wiedz, szkoda tylko, że nauczyciele nie wyrazili zgody na 
wspólną pamiątkową fotografię, która pozostanie cząstką 
historii szkoły w Czamaninie.
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Jak co roku w miesiącu maju obcho-
dzony był „Tydzień Bibliotek”. Z tej okazji 
dla dzieci z oddziałów przedszkolnych 
Gminna Biblioteka Publiczna w Topólce 

Tydzień Bibliotek

zorganizowała bajkowy bal. Dzieci prze-
brane za ulubione postacie bajkowe prze-
maszerowały „kolorowym korowodem” 
przez Topólkę. Była zabawa, słodki po-

częstunek oraz nagrody za najciekawsze 
stroje, które otrzymały: Milena Mikołaj-
czak, Maja Białecka i Oskar Mieszkow-
ski.

Dzieci z przedszkola w Topólce pod 
kierunkiem wychowawczyni Marzanny 
Danielewicz oraz Marleny Smolarek pre-
zentowały naszą gminę na powiatowym 
konkursie organizowanym przez Miejską 
i Powiatową Bibliotekę w Radziejowie.

W konkursie plastycznym pt. „Skrza-
ty, elfy, krasnoludki oraz inne małe lud-
ki” I miejsce zajęła Klaudia Lorenc, II 
miejsce Klaudia Urbańska, wyróżnienie 
otrzymał Bartłomiej Smolarek. Najlep-
szym recytatorem okazała się Milena 
Mikołajczak. Cała grupa zajęła II miej-
sce. Małym artystom gratulujemy i ży-
czymy dalszych sukcesów. Nagrody i po-
częstunek ufundowała GBP. Na zdjęciu 
dzieci z balu i konkursu.

Małgorzata Wojtczak
Marzanna Danielewicz

W niedzielę 3 czerwca o godzinie 15.00, z okazji Dnia Dziecka w remizie OSP zgro-
madziło się wielu mieszkańców sołectwa Orle oraz okolicznych miejscowości, a nawet 
ludzi spoza naszej gminy. Tydzień wcześniej dzieci z Orla przy miejscowym kościele 
sprzedawały swoje prace (stroiki i inne wyroby z papieru i różnych materiałów). Zaro-
bione w ten sposób pieniądze przeznaczone zostały na organizację swojego święta. 

Na uroczystość przybyli zaproszeni goście: Przewodnicząca Rady Gminy Anna 
Niedośmiałek, Radny Powiatowy Grzegorz Łojewski, Sołtys Stanisław Żywiczyński 
oraz przedstawiciele zarządu OSP w Orlu. Na początku dorośli zaprezentowali dzie-
ciom przedstawienie pod tytułem: „Śpiąca Królewna”, które spotkało się z gorącym 
przyjęciem ze strony dzieci i dorosłych. Następnie dzieci przedstawiły swój bogaty 
program artystyczny przeplatany piosenkami. Po części artystycznej zgromadzeni 

Dzień  w Orlu
wyszli na zewnątrz, żeby kontynuować 
część sportowo-rekreacyjną. Przed re-
mizą odbywały się konkursy: rzut lotka-
mi, bieg w worku, żonglerka piłką nożną 
oraz bieg przełajowy o mistrzostwo Orla 
w kategorii szkół podstawowych i gim-
nazjum. Zwycięzcami biegu przełajowe-
go zostali: Wiktoria Wrzesińska w kat. 
szkół podstawowych oraz Piotr Kurza-
wa w kat. gimnazjum. W trakcie konkur-
sów sportowych gościnnie wystąpiły ma-
żoretki z Topólki. 

W tym samym czasie na dwóch gril-
lach piekły się dla dzieci kiełbaski. W re-
mizie na uczestników czekała słodka 
niespodzianka, przygotowana w podzię-
kowaniu przez Ilonę Budzyńską, inicjator-
kę spotkania. Były także napoje oraz pie-
czywo. Dzieci występujące oraz biorące 
udział w zmaganiach sportowych otrzy-
mały nagrody i upominki. Od godziny 18-
stej wystąpił Zespół Muzyczny STIMA z 
Topólki, który bawił publiczność do godzi-
ny 22.00. Radość dzieci była swoistą „za-
płatą” i dowodem na to, że warto ponosić 
trud organizacyjny. Trzeba także stwier-
dzić, że nie byłoby Dnia Dziecka przepro-
wadzonego z takim rozmachem, gdyby 
nie wsparcie mieszkańców Orla, Rybin i 
Wyrobek. Dlatego wszystkim ludziom do-
brego serca składamy serdeczne podzię-
kowanie za wsparcie oraz wszelką po-
moc w zorganizowaniu tego uroczystego 
spotkania. Razem możemy zrobić więcej 
dla naszych dzieci i wspólnego dobra. 

Organizatorzy: Ilona Budzyńska, 

Stanisław Borkowski
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W Bielkach razem  
świętowały dzieci i mamy

Dzień Dziecka czy Dzień 
Matki to uroczystość, która inte-
gruje małe społeczności. Tak też 
jest w przypadku naszej miejsco-
wości. Niebagatelną rolę odgry-
wa tu Koło Gospodyń Wiejskich. 
Jego przewodnicząca Agniesz-
ka Głowacka wraz z pozosta-
łymi członkiniami przygotowała 

2 czerwca specjalną uroczystość w naszej wiejskiej świetlicy. 
Oprócz organizatorek, na których spoczywał obowiązek go-
spodarza, w spotkaniu wzięły udział mieszkanki Bielek ze swo-
imi dziećmi. 

To właśnie one, pod kierunkiem Agnieszki Głowackiej przy-
gotowały dla swoich Mam przedstawienie. Tkliwe wierszyki, 
piosenki i życzenia spowodowały, że w matczynych oczach 
zakręciły się łezki. Po chwilach wzruszeń przyszedł czas na 
wspólne zabawy, konkursy i rozmowy przy kawie i słodko-
ściach. 

Dzieci ochoczo brały udział w konkurencjach przygotowa-
nych przez Beatę Głowacką. Zwycięzcy poszczególnych kon-
kurencji otrzymywali nagrody. Ich zakup był możliwy dzięki 
dofinansowaniu z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, o które postarała się przewodnicząca KGW 
w Bielkach. Dziękujemy Komisji, gdyż to wsparcie przyczyniło 
się do uatrakcyjnienia zabawy, zachęcając dzieci do aktywno-
ści sprzyjającej ich właściwemu rozwojowi – o czym też prze-
konywało wszystkich przyświecające zabawie hasło: SPORT, 
DOBRA ZABAWA, DUŻO HUMORU – BEZ DOPALACZY 
I ALKOHOLU. 

Gratulacje dla KGW  
w Torzewie

W Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolnicze-
go w Minikowie odbyły się XIII Targi Turystyczno-Ogrodnicze 
„LATO na WSI”. Patronat honorowy nad targami objęli Mar-
szałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki 
oraz Wojewoda Kujawsko-Pomorski Ewa Mes, patronat me-
dialny nad imprezą sprawowali: Radio PiK, Gazeta Pomorska 
oraz Wieś Kujawsko-Pomorska.

Głównym celem targów jest promocja walorów przyrodni-
czo-kulturowych naszego województwa w kontekście turystyki 
i agroturystyki, a także przedstawienie niektórych form działal-
ności pozarolniczej na obszarach wiejskich. Podczas targów 
co roku prezentują się powiaty naszego województwa, promu-
jąc w ten sposób swoje walory w zakresie oferty turystycznej 
i agroturystycznej, rękodzielnictwa, twórców ludowych, folk-
loru, ,produktów ekologicznych oraz dziedzictwa kulinarnego 
regionu. Powiat radziejowski reprezentowało w tym roku Koło 
Gospodyń Wiejskich z Torzewa w składzie: Krystyna Żernic-
ka – przewodnicząca, Wioleta Gołębiewska, Elżbieta Kozicka, 
Joanna Moszczyńska, Agnieszka Nowakowska, Małgorzata 
Wyrzykowska, Małgorzata Zarzycka. Każda z Pań miała swoje 
zadanie, z którego wywiązała się znakomicie. Wspólne stara-
nia przyniosły sukces w postaci nagrody Targów Turystycz-
no-Ogrodniczych „Lato na Wsi 2012” za ciekawą promocję 
powiatu w kategorii Dziedzictwo kulinarne. Warto podkreślić, 
że Panie z KGW Torzewo przygotowały bardzo urozmaiconą 
i smaczną promocję nie tylko powiatu, ale głównie kujawskie-
go regionu z jego tradycyjną kuchnią. Posmakować można 
było m.in.: szynki surowej obsuszanej, „czarniny kujawskiej”, 
„kujawioka – wielkanocnej baby drożdżowej”, ciasta drożdżo-
wego i „żurku kujawskiego” oraz wielu innych przysmaków. 
Panie godnie promowały powiat radziejowski, mimo, że po 
raz pierwszy miały okazję przygotować stoisko. Powiat po raz 
czwarty został wyróżniony nagrodą za dziedzictwo kulinarne. 

Urszula E. Nowakowska
K-PODR w Minikowie/PZDR Radziejów

„Dzień Matki” –  
„Dzień Niezapominajki”

15 maja w Bronisławiu odbyło się spotkanie Kół Gospodyń 
Wiejskich z powiatu radziejowskiego z okazji „Dnia Matki” oraz 
„Dnia Niezapominajki”. Na spotkanie została zaproszona de-
legacja Koła Gospodyń Wiejskich Paniewo, Paniewek,Świer-
czynek w składzie: Maria Dybowska, Elżbieta Kowalska oraz 
Katarzyna Smól.

Przewodnicząca Koła 
Gospodyń Wiejskich w Do-
brem – Anna Patyk skła-
dając wszystkim paniom 
serdeczne życzenia, przed-
stawiła zarys świąt „Dnia 
Matki” obchodzonego jako 
wyraz szacunku dla wszyst-
kich Matek oraz „Dnia Nie-

zapominajki” – kwiatka małego, niepozornego a jednocześnie 
tak sympatycznego, uroczego i majowego.

Celem spotkania było również zapoznanie się z powstaniem 
oraz działalnością Kół Gospodyń Wiejskich, które przedstawiła 
Maria Kolińska przedstawicielka ZRZKiOR we Włocławku.

Całość spotkania dopełnił poczęstunek oraz występy ze-
społu Koła Gospodyń Wiejskich w Bronisławiu. Na zdjęciu od 
lewej: Katarzyna Smól, Maria Dybowska i Elżbieta Kowalska. 

Tekst: Agnieszka Ratajczyk
Foto: Elżbieta Kowalska

Foto i tekst Stanisław Wojtysiak
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Zaczęło się od remontu drogi, później położono nowy 
chodnik. Trwa remont naszego kościółka. Mieszkańcy 
Czamaninka przyłączyli się do „akcji remontów” i zgod-
nie, wspólnym wysiłkiem, przy udziale miejscowych 
przedsiębiorców, ufundowali przydrożną figurę. Stara zo-
stała rozebrana, a na jej miejscu stoi nowa. (na zdjęciu)

W ostatni dzień majowy ks. Rafał Marczewski poświę-
cił figurę z wizerunkiem Matki Boskiej, a zebrani w modli-
twie dziękczynnej prosili o błogosławieństwa i opiekę na 
dalsze długie lata. 

Składam podziękowanie p. Dariuszowi Dudziakowi, 
który zajął się zbiórką funduszy i organizacją prac.

Sołtys Alicja Kordylak

W Czamaninku – 
remonty

„Boże Ciało” w Orlu

Stanisław Borkowski

Jak co roku ulicami miast i wsi przemierzają wierni w uro-
czystych procesjach Bożego Ciała. W tym roku w Orlu w pro-
cesji Bożego Ciała 7 czerwca wzięło udział kilkaset osób, 
mieszkańców parafii oraz „czasowych parafian” – czyli wczaso-
wiczów wypoczywających na naszym terenie. Procesja wiodła 
od kościoła do remizy OSP. Ołtarze polowe pięknie przystro-
jone znajdowały się: u państwa Bartczaków i Kapuścińskich, 
Frontczaków, przy remizie OSP, wykonany przez druhów stra-
żaków z Orla oraz przy kościelnej dzwonnicy przygotowany 
przez mieszkańców Kamieńczyka i Świnek. Uroczystą Eucha-
rystię sprawował Ksiądz Proboszcz Tadeusz Szczepaniak wraz 
z Księdzem Krzysztofem –  Salezjaninem z Torunia, który od 
kilku lat uczestniczy w różnych uroczystościach kościelnych na-
szej parafii.

31 maja 2012 roku minęło 25 lat od dnia, 
w którym ks. dr Marek Stefański, proboszcz 
parafii Świerczyn, przyjął święcenia kapłań-
skie. Ten jubileusz świętował w gronie para-
fian. Głównym punktem tych obchodów była 
Msza Święta, którą odprawił ks. Sławomir 
Wysocki. W wygłoszonym kazaniu podkreślił 
zasługi i osiągnięcia naszego proboszcza. 
Dowodami gospodarności i poświęcenia na-
szego jubilata są: wygląd świątyni, jej oto-
czenie. Za to też dziękowali licznie przybyli 
mieszkańcy parafii, wdzięczni za umacnianie 
naszej wiary, co nie jest rzeczą łatwą.

Ksiądz proboszcz podziękował wiernym 
za pamięć, kwiaty i życzenia. Wspomniał tak-
że tych, którzy przyczynili się do ukształtowa-
nia jego charakteru, wspierali go w drodze do 
kapłaństwa oraz wspomagali w trudnej posłu-
dze. 

Elżbieta Pesta
Foto Stanisław Wojtysiak

25-lecie kapłaństwa 
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Urodzili się

Wiktoria Miłek, ur. 03.03.2012,
zam. Kamieńczyk

Oliwia Hołtyn, ur. 05.03.2012,
zam. Sadłóg

Kacper Kapuściński, ur. 16.04.2012,
zam. Emilianowo

Antonina Emma Walczak, ur. 19.04.2012,
zam. Czamaninek

Oliwer Alan Wrzesińki, ur. 22.04.2012,
zam. Orle

Kinga Kruszyna, ur. 08.03.2012,
zam. Miłachówek
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