
nr 4(42)/2011 czerwiec

JUBILEUSZ 65 –LECIA  
ŚWIĘCEŃ KAPŁAŃSKICH 
ks. WACŁAWA ZIĘBY

Czcigodny  Księże  Seniorze!  
Drogi  Jubilacie!

W  sześćdziesiątą  piątą  rocznicę 
Twoich święceń kapłańskich,  z całego 
serca dziękujemy Bogu za dar Twojego 
kapłaństwa. 

Dziękujemy za zawsze otwarte serce 
i  czas  dla  nas,  za  wskazywanie  nam, 
jak  odpowiadać  na  bożą  miłość  i  jak 
być świadkiem Chrystusa w codzienno-
ści. To, co uczyniłeś  dla nas przez 24 
lata posługi w naszej parafii, pozostanie 
w  naszych  sercach,  pozostanie  w  du-
szach i pamięci następnych pokoleń. 

Z okazji pięknego jubileuszu 65- le-
cia święceń kapłańskich ,  życzymy Ci 
drogi jubilacie jeszcze kolejnych rocz-
nic. Niech dobry Bóg nadal udziela Ci 
Swego błogosławieństwa.

Niech  Matka  Boża  Wspomożenia 
Wiernych wstawia się za Tobą u Boga 
na dalsze lata kapłańskiego posługiwa-
nia.  Niech Jezus Chrystus,  Najwyższy 
Kapłan wciąż obdarza Cię swoimi  ła-
skami.
Życzymy Ci wielkiej radości z każ-

dego dnia kapłańskiej służby.

Szczęść Boże !

                             Ksiądz Proboszcz 
Sławomir Szczodrowski

                  Księża Współpracownicy
                        i tolkmiccy parafianie
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07 CZERWCA
IMIENINY KS. WIESŁAWA

Drogi Księże Wiesławie!

Z okazji Twoich Imienin, życzymy 
Ci dużo  Bożego Błogosławieństwa, 
wielu łask i Opieki Matki Bożej.

Niech  kolejne lata  Twojego życia 
będą pełne radości i  miłości, pokoju 
i wytrwałości.

Niech  wszystkie  Twoje  decyzje 
będą zawsze oparte na Chrystusowej 
Ewangelii i prowadzą do Boga Ciebie 
i nas, dla których żyjesz i pracujesz. 
Niech  nie  zabraknie  Ci  nigdy 
radości , optymizmu i humoru,  zalet 
cechujących   Twoją Osobę.

Szczęść Boże!

                                Ksiądz Proboszcz 
Sławomir Szczodrowski

                    Księża Współpracownicy
                         i tolkmiccy parafianie

WSPOMNIENIA JUBILATA
„Pamiętam jak dziś - dopiero w pią-

tej klasie podstawowej Pan Bóg powo-
łał mnie do kapłaństwa. Jak to się stało, 
nie wiem. W klasach młodszych uczyła 
nas  katechetka,  a  w  starszych  ksiądz. 
Jak  ksiądz  po  raz  pierwszy  przyszedł 
do nas na lekcje religii, to od tego mo-
mentu  poczułem,  że  chcę  być  księ-
dzem.  W ciągu  mojego  życia  dowie-
działem się, że moja  mamusia  jeszcze 
jako panna i tatuś jako kawaler modlili 
się,  aby  mieli  kiedyś  księdza  syna. 
Moja  babcia  też  się  modliła,  aby  jej 
wnuk został  księdzem. No i  patrząc z 
dzisiejszej  perspektywy  wymodlili  to 
co  chcieli.  A było  to  bardzo  dawno 
temu, był to rok 1930.  

      

W  1934  kończyłem  siódmą  klasę. 
Pierwszego kwietnia, w Wielkanoc, po 
Rezurekcji  znalazłem  w  domu  gazetę 
parafialną.   Na  pierwszej  stronie  był 
św. Jan Bosko z ministrantami i tak so-
bie pomyślałem „Mój Boże chciałbym 
tam  być  razem  z  nimi”.  To  było  w 
kwietniu,  a w sierpniu już byłem w Lą-
dzie  w  małym  seminarium.  Mój  pro-
boszcz-kanonik  pisał  do  Lwowa,  do 
Niepokalanowa,  ale  nie  przyjęli  mnie 
mimo, że nie chwaląc się, na świadec-
twie miałem same piątki  i  dwie tylko 
czwórki. W trakcie wojny już byliśmy 
po nowicjacie. 

W 1946r. miałem święcenia kapłań-
skie razem z kolegą w Warszawie. Po 
dziś  dzień dziękuję Bogu za tą wielką 
łaskę kapłaństwa. To już 65 lat i dzięki 
Bogu wszystko co mi potrzeba mam po 
dziś dzień. 
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W  trakcie  wojny  byłem  probosz-
czem.  Może  i  to  wspomnieć  trzeba, 
przyjechało  pewnego  razu  dwóch  pa-
nów  i  mówią  do  mnie,  że  dadzą  mi 
pensję,  dadzą  wczasy, dadzą  wszystko 
czego będzie mi potrzeba, abym tylko 
nie uczył  religii,  a wtedy ja im odpo-
wiedziałem  (wzruszenie):  proszę  pa-
nów, wolę  żyć  o chlebie i  wodzie lub 
umrzeć,  ale będę  uczył  religii  bo taka 
jest wola Boża. Wtedy dali mi spokój. 
Po pewnym czasie, tym razem władze 
komunistyczne  żądały księgi  inwenta-
rzowej, mój biskup zabronił mi jej wy-
dać. Za to spotkała mnie kara - 40 dni 
aresztu.  W  międzyczasie  nastąpiła 
zmiana w rządzie. Do władzy doszedł 
Pan Gierek i w taki sposób uniknąłem 
tej kary. 40 lat uczyłem w szkole Reli-
gii,  w  między  czasie  byłem  probosz-
czem  i  miałem  wiele  innych  zadań. 
Uczyliśmy raz w szkole, raz w domu. 

Dzięki  opatrzności  życia nie  straci-
łem. Ks. Bosko powiedział, że w zgro-
madzeniu  otrzymamy  chleb,  pracę 
i niebo. Chleb do dziś  mam, pracy mi 
nie  braknie,  codziennie  rano  odpra-
wiam  Mszę  Świętą  w  naszej  kaplicy, 
teraz  oczekuję  już  tylko  na  niebo. 
Skończyłem 91 lat. 

Ciekawe jest to, w jaki sposób dosta-
łem się  do Tolkmicka.  To było jakieś 
40 lat temu. Jechałem z ministrantami z 
Płocka  do  Fromborka.  Pamiętam  jak 
dziś  w Tolkmicku piękną stacje kolejo-
wą. Bardzo mi się tu podobało i myśla-
łem,  że  chciałbym tu  kiedyś  być.  No 
i tak się złożyło, że niedługo minie 25 
rok odkąd pracuję w Tolkmicku. Czasa-

mi schodzę do kościoła, jeżeli jest taka 
potrzeba, bo największe trudności spra-
wiają mi schody na plebanii. Wiele się 
przeżyło, ale na szczęście Pan Bóg tak 
pokierował,  że  żyję  i  dalej  mogę  Mu 
służyć. 

W seminarium byłem w Krakowie, 
pamiętam aresztowania naszych przeło-
żonych, niektórzy z nich są już na ołta-
rzach  np.  Ks.  Józef  Kowalski,  który 
uczył mnie śpiewu. Do chwili obecnej 
bardzo dziękuję Bogu, za tę wielką ła-
skę, dar powołania. Dopiero teraz czuję 
jaki  wielki  dar  otrzymałem.  Człowiek 
stale się modli, żeby wytrwać do końca.

Modlę  się  za naszych ministrantów, 
żeby  chociaż  jeden  z  nich  był  księ-
dzem.  Gdziekolwiek  nie  byłem  pro-
boszczem,  tam  przynajmniej  jeden  z 
ministrantów  zostawał  księdzem.  Po-
chodzę  z Kieleckiego spod Pacanowa. 
Znasz  Pacanów?  Dlaczego,  pytam, 
wszyscy wiedzą,  że w Pacanowie jest 
wiele kóz, ale że w Pacanowie jest cu-
downy krzyż Pana Jezusa, już mniej. W 
czasie  okupacji  Rosjanie  mówili,  że 
nad tą cudowną kaplicą unosiła się za-
wsze jasność. Cały kościół parafialny w 
gruzach, a kaplica cała. 

W mojej  rodzinnej  parafii  niemiec-
kie  wojsko  zaatakowało  nasz  kościół. 
W tym samym czasie ksiądz odprawiał 
mszę świętą o ocalenie kościoła, wtedy 
jeszcze byłem ministrantem. Proszę so-
bie  wyobrazić  7  pocisków  utknęło  w 
murze kaplicy i nie wybuchły. Ta Pani, 
która ofiarowała jako intencję ocalenie 
kościoła,  mówią, że na klęczkach przy-
szła  do  kościoła  (wzruszenie)  dzięko-
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wać Panu Bogu za wysłuchanie prośby. 
Żołnierze strzelają, Pan Bóg kule nosi.

Tak  mniej  więcej  się  moje  życie 
przedstawia.”

Ks.  Seniora  Wacława  Ziębę  wysłu-
chał Michał Gzowski.

OKIEM PROBOSZCZA
Niech  będzie  pochwalony  Jezus  

Chrystus!

Drodzy  moi.  Ostatnio  w  naszej 
wspólnocie  parafialnej  przeżywaliśmy 
wiele  przepięknych  chwil.  Wczoraj 
mieliśmy możliwość  uczestniczenia  w 
Jubileuszu  65–lecia  święceń  kapłań-
skich ks. Wacława Zięby, naszego ko-
chanego ks.  Seniora,   dziękując Bogu 
za dar Jego kapłaństwa i służby dla na-
szej parafii. Życzymy mu Bożego bło-
gosławieństwa na  kolejne  lata  posługi 
w kapłaństwie Chrystusowym.

7 czerwca swoje Imieniny obchodzi 
ks. Wiesław. Z serca życzymy Mu dużo 
zdrowia,  oraz  Bożego  błogosławień-
stwa na każdy dzień.

Miesiąc maj obfitował w wiele waż-
nych wydarzeń w życiu naszej  wspól-
noty. Przeżywaliśmy uroczystość I ko-
munii  św.,  rocznicę  komunii  św., 
sakrament  bierzmowania.  Wielu z  nas 
uczestniczyło w nabożeństwach  majo-
wych, majówkach  przy kaplicach 
i krzyżach przydrożnych oraz Apelach 
Jasnogórskich.  Bogu  wyrażamy 
wdzięczność za obfitość łask a wszyst-
kim którzy dbają o te krzyże i kaplicz-
ki, i tym, którzy brali udział w tych na-
bożeństwach,  z  całego serca  dziękuję. 

Niech  Boża  Matka ma Was w swojej 
opiece. 

Dziękujemy Bogu za pielgrzymkę do 
Sanktuarium  w  Różanymstoku.  Mam 
nadzieję,  że  kolejna,  do  Częstochowy, 
będzie także udana i pełna gorliwej mo-
dlitwy. 

Drodzy!  Z  serca  dziękuję  Wam  za 
wszelką pomoc materialną, w tym w za-
kupie wykładziny do prezbiterium, dzie-
ciom za dar ołtarza, Członkom Żywego 
Różańca  za  ufundowanie  chorągwi. 
Dziękuję wszystkim, którzy pomagają w 
modernizacji podwórka na plebani i mo-
dernizacji kotłowni. 

Prace przy kaplicy na cmentarzu na 
razie  są  wstrzymane  z  powodu  doku-
mentacji,  która  obecnie  znajduje się  w 
urzędach.  Mam  jednak  nadzieję,  ze 
przed zimą  uda się  zrobić  większość  z 
nich. 

Zasmuca  mnie  fakt  kradzieży kwia-
tów na cmentarzu i to, że  nie zgłaszacie 
w  kancelarii  prac  przy  grobach.  Pro-
boszcz,  zarządzający  cmentarzem,  ma 
obowiązek wiedzieć o każdym ruchu w 
tym miejscu. Dokładnie określa to Re-
gulamin cmentarza,  dostępny w gablo-
cie i na stronie internetowej. Drukowali-
śmy go również w Informatorze.

W  czerwcu  będziemy  przeżywali 
wiele uroczystości kościelnych. Jak za-
wsze, liczę na Wasz udział i zaangażo-
wanie w ich przygotowanie.

Drodzy moi.  Życzę  każdemu z nas, 
by nasze serca stawały się na wzór Ser-
ca Chrystusowego.

                                         Z modlitwą
                             Ks. Proboszcz 

Sławomir Szczodrowski
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KARDYNAŁ 
STEFAN WYSZYŃSKI
03.08.1901 – 28.05.1981

Urodził się w dniu 3 sierpnia 1901 r. 
w  miejscowości  Zuzela  nad  Bugiem. 
Po  ukończeniu  gimnazjum wstąpił  do 
Seminarium  Duchownego  we  Wło-
cławku.  3  sierpnia  1924  roku  został 
wyświęcony na kapłana. Po czterech la-
tach studiów w Katolickim Uniwersyte-
cie Lubelskim uzyskał stopień doktora. 

W czasie II wojny światowej ukry-
wał się. W okresie Powstania Warszaw-
skiego  ksiądz  Wyszyński  pełnił  obo-
wiązki kapelana w AK. 

Po  zakończeniu  działań  wojennych 
ks.  prof.  Wyszyński  wrócił  do  Wło-
cławka  i  zaczął  organizować  Semina-
rium  Duchowne  zniszczone  w  czasie 
wojny. 

W 1945 r.  został  rektorem Semina-
rium. W 1946 roku Ojciec Święty Pius 
XII mianował Go ordynariuszem diece-

zji  lubelskiej.  Sakry  biskupiej  udzielił 
nominatowi  na  Jasnej  Górze  Prymas 
Polski  kardynał  Hlond  dnia  12  maja 
1946 roku. 

Po  jego  śmierci  -  22  października 
1948  został  Arcybiskupem  Gniezna 
i Warszawy, Prymasem Polski. 

Aby uchronić Kościół i Naród od na-
pięć i rozlewu krwi Prymas Wyszyński 
podjął  decyzję  zawarcia  "Porozumie-
nia" z władzami państwowymi. 

12 stycznia 1953 roku został kardy-
nałem. 25 września 1953 r. Stefan kar-
dynał   Wyszyński   został  aresztowany 
i  wywieziony z Warszawy.   16 maja 
1956  roku  napisał  tekst  odnowionych 
Ślubów  Narodu.  Zostały  one  złożone 
uroczyście na Jasnej Górze 26 sierpnia 
1956 roku jako Jasnogórskie Śluby Na-
rodu. 

Dnia 26 października 1956r.  Stefan 
kardynał  Wyszyński  został  uwolniony. 
Wrócił  do  Warszawy.  W latach 1957-
1965 prowadził Wielką Nowennę przed 
Jubileuszem Tysiąclecia Chrztu Polski. 
W 1957 roku zaczęło się Nawiedzenie 
kopii Obrazu Matki Bożej Częstochow-
skiej. Na ręce Ojca Świętego Pawła VI 
złożył  memoriał  Episkopatu  Polski  z 
prośbą  o ogłoszenie Maryi Matką Ko-
ścioła. Prośba została spełniona. 21 li-
stopada 1964 roku Ojciec Święty Paweł 
VI ogłosił Maryję Matką Kościoła.

16  października  1978  r.  na  Stolicę 
Piotrową  został wybrany Polak kardy-
nał Karol Wojtyła. W czerwcu 1979 r. 
przyjął  w  Ojczyźnie  Ojca  Świętego 
Jana  Pawła  II  -  Papieża  z  rodu  Pola-
ków. W okresie rodzącej się  "Solidar-
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ności"  Prymas  Tysiąclecia,  zatroskany 
o pokój w Ojczyźnie i dobro ludzi usta-
wicznie wzywał do odpowiedzialności. 

Odszedł do Boga 28 maja 1981 r. w 
Uroczystość  Wniebowstąpienia  Pań-
skiego. W 1989 roku rozpoczął się pro-
ces beatyfikacyjny Sługi Bożego Stefa-
na kardynała Wyszyńskiego.

AKTUALNOŚCI 
28 maja przeżywaliśmy w naszej pa-

rafii  uroczystość  przyjęcia  sakramentu 
bierzmowania.  Jego  Ekscelencja  Ks. 
Biskup Jan Styrna  udzielił  młodzieży 
sakramentu  bierzmowania, nazywane-
go  inaczej  sakramentem  dojrzałości 
chrześcijańskiej. Z tej łaski skorzystało 
48  osób.  Bóg  zapłać  ks.  Wiesławowi 
i wszystkim, którzy przyczynili się  do 
zorganizowania,  przygotowania 
i uświetnienia tej uroczystości.

W ostatnim czasie została zakupiona 
przez  Członkinie  Żywego  Różańca 
piękna chorągiew, która będzie noszona 
w procesjach  eucharystycznych w na-
szym  kościele.  Za  ten  dar  serdecznie 
dziękuję. 

Zakupione zostały nowe dywany do 
Prezbiterium. Z serca dziękuję  Dobro-
dziejom,  którzy  pomogli  zrealizować 
ten zakup.

31 maja grupa naszych parafian, pod 
przewodnictwem ks. Wiesława, uczest-
niczyła w pielgrzymce do Sanktuarium 
Maryjnego  w  Różanymstoku,  gdzie 
znajduje się cudowny obraz Matki Bo-
żej. Świątynię różanostocką Ojciec Św. 
Jan Paweł II w 1987r. podniósł do god-
ności Bazyliki mniejszej .

Z okazji Dnia Dziecka nasze Orato-
rium przygotowało  różne  atrakcje  dla 
dzieci.  Było wspólne grillowanie,  gry, 
zabawy, śpiew itp.  Dziękuję ks. Mariu-
szowi i Animatorom za zorganizowanie 
tego święta dla najmłodszych parafian. 

Miesiąc  czerwiec  jest  miesiącem 
Serca Jezusowego. Zapraszamy na Na-
bożeństwa ku czci Najświętszego Serca 
Pana Jezusa codziennie o godz. 17:30

6 czerwca 1999r Papież Jan Paweł II 
odwiedził Elbląg. W rocznicę tego wy-
darzenia  o  godz.  20:30  zbierzemy się 
wszyscy  przy  Krzyżu  papieskim  na 
Piaskuli,  gdzie  odprawimy  Nabożeń-
stwo czerwcowe.

Pięćdziesiąt  dni  po  Uroczystości 
Zmartwychwstania  Pańskiego  wierni 
Kościoła  katolickiego  obchodzą  Uro-
czystość  Zesłania  Ducha  Świętego. 
Dlatego  też  dzień  ten  nazywany  jest 
Pięćdziesiątnicą.  W  tym  roku  obcho-
dzimy  ją  12  czerwca.  Ta  uroczystość 
zajmuje drugie miejsce w tabeli pierw-
szeństwa obchodów liturgicznych i jest 
w chrześcijaństwie świętem ruchomym, 
kończącym  okres  Zmartwychwstania 
Pańskiego.  Często  potocznie  nazywa-
my ją Zielonymi Świątkami. Msze św. 
wg rozkładu niedzielnego.

W poniedziałek – II Dzień Zielonych 
Świątek. Msze św. o godz. 7:00 i 18:00.

23 czerwca obchodzimy  Boże Ciało 
-  Święto  Najświętszego  Ciała  i  Krwi 
Chrystusa. Jest  to uroczystość ku czci 
Najświętszego  Sakramentu,  jedno  z 
najbardziej  uroczystych  świąt  katolic-
kich.
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W tym dniu o godz. 12:00 odprawi-
my uroczystą  Mszę  św. z  procesją  do 
czterech ołtarzy. 

Bardzo  proszę,  wzorem  lat  ubie-
głych, o przygotowanie ołtarzy na tra-
sie procesji.  Proszę  też o udział w or-
szaku  procesyjnym  osoby,  które 
zostaną poproszone przez Panią Barba-
rę  Klikowicz,  upoważnioną  przez  ks. 
Proboszcza.

18  czerwca  organizujemy  kolejną 
pielgrzymkę  do  Częstochowy.  Zapra-
szamy do uczestnictwa  członków  Ar-
cybractwa Straży Honorowej Najświęt-
szego  Serca  Pana  Jezusa  oraz 
wszystkich chętnych.  Koszt 60 zł. 

Zbliżają  się  wakacje  i  czas  wypo-
czynku dzieci i młodzieży.

W dniach 4 – 17 lipca SALOS, dzia-
łający  przy  naszej  parafii,  organizuje 
obóz  sportowo-rekreacyjny  w  Szklar-
skiej Porębie. Zapisy u pana Andrzeja 
Misztala i ks. Proboszcza.

Także dla młodzieży, Oratorium im. 
Św. Jana Bosko organizuje wyjazd wa-
kacyjny. Termin wyjazdu 16-31 lipca w 
Kaczorowie  koło  Karpacza.  Zapisy 
przyjmuje ks. Mariusz.

Bardzo cieszy nas fakt, że zamawia-
cie  Msze  św.  w  różnych  intencjach. 
Często  jednak  czynicie  to  w  ostatniej 
chwili i czasami nie możemy odprawić 
Mszy w proponowanym terminie,  po-
nieważ  są  już  przyjęte  inne  intencje. 
Bardzo  prosimy,  by  uzgadniać  daty  z 
dużym  wyprzedzeniem.  Nie  będzie 
wtedy rozżalenia, że Ksiądz proponuje 
inny, wolny termin, mijający się roczni-
cą intencji zamawiającego. 

O pięknie naszej zabytkowej Świą-
tyni  nie  trzeba  nikogo  przekonywać. 
Są  jednak sprawy codzienne,  których 
nie można zaniedbywać, które wyma-
gają  czyjejś  systematycznej  uwagi 
i pracy. Do nich należy np. codzienna 
dbałość  o  porządek i  estetykę  w Ko-
ściele, o czystość bielizny i szat litur-
gicznych.  Podziękowania  za  tę  pracę 
kieruję na ręce Pań: Janiny Szynkow-
skiej i Jadwigi Kozioł, które nie szczę-
dzą  osobistego  czasu  i  bezinteresow-
nie dbają o te sprawy.

Serdecznie dziękuję Panu Tomaszo-
wi  Mełechowi,  który  wziął  na  siebie 
obowiązek  codziennego  nakręcania 
i konserwacji  zegara  kościelnego.  Jest 
to stary, zabytkowy zegar, wymagający 
aptekarskiej czujności i  precyzji i  Pan 
Tomek z całą  odpowiedzialnością  wy-
konuje to zadanie. Bóg zapłać.

Przypominamy,  że  kancelaria  para-
fialna jest  czynna w każdy wtorek od 
godz.  9.00  do  12.00  i  czwartek  od 
godz.  13.00 do 16.00 Telefon: 055 231 
66 34 lub 604 994 060, strona interne-
towa: 

http://www.salezjanie-tolkmicko.pl/

Zainteresowani  mogą  również  uzy-
skać informację po każdej mszy św. w 
zakrystii.  W sprawach nie  cierpiących 
zwłoki  /  ostatnie  sakramenty,  pogrzeb 
itp./, można kontaktować się w każdym 
czasie.

Prosimy  o  przestrzeganie  dni  i  go-
dzin  otwarcia  kancelarii,  ponieważ  w 
innych  terminach  nie  zawsze  księża 
mają czas na załatwianie spraw.
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SPOTKANIA 
GRUPY  ANONIMOWYCH ALKO-
HOLIKÓW

Alkoholizm to przede wszystkim cho-
roba ducha i  umysłu a dopiero potem 
choroba ciała. 

 ALKOHOLIZM, Wiktor Osiatyński 

Od niedawna, w naszej parafii działa 
Grupa  AA –  Anonimowych  Alkoholi-
ków. Spotykają  się świetlicy parafialnej 
w każdą środę o godz. 19:00,   by trwać 
w abstynencji, nieść posłanie 
i pomóc też innym, którzy ciągle jeszcze 
cierpią z powodu  uzależnienia. Uczest-
nicy tych mityngów zachowują anonimo-
wość i dyskrecję. Ostatnia środa w mie-
siącu  jest  Dniem  Otwartych  Drzwi. 
Każdy, kto zgłosi się na spotkanie,  nie 
będzie  pytany  o  nazwisko  ani  o  inne 
dane personalne.  Przyjmą  go życzliwie, 
poczęstują   kawą  lub herbatą,  zaoferują 
pomoc  i  zaproponują  włączenie  się  do 
ruchu. Niezdecydowany  może pozostać 
z  nimi  i  przysłuchiwać  się.  Nie  będzie 
zmuszamy, by określał  się  jako alkoho-
lik.  Do  tego  po  prostu  trzeba  dojrzeć, 
zrozumieć.

WIZYTA GOŚCI 
Z WARSZAWY

W dniach  19–22  maja  gościliśmy w 
naszej  parafii  grupę   instruktorów,  ani-
matorów oraz zespół wokalno-estradowy 
„Zaciszańska nuta” z Domu Kultury „Za-
cisze”  w  Warszawie.  Gościom przewo-
dziła  Pani  Bożenna  Dydek  –  Dyrektor 
zaciszańskiej Placówki.

Przywieźli  Oni  wiele  pomysłów  do 
zrealizowania  z  naszymi mieszkańcami, 
w różnych przedziałach wiekowych. Za-
proponowane  nam animacje,  spotkania, 
warsztaty, cieszyły się dużym zaintereso-
waniem Tolkmiczan.

Goście  zwiedzili  również  pobliski 
Frombork, w tym piękną  katedrę,  miej-
sce spoczynku sławnego astronoma Mi-
kołaja Kopernika.

Było też  wspólne spotkanie  z  Zespo-
łem Tolkmiczanki i Wesoła Ferajna, dzia-
łającymi przy naszym Domu Kultury. 

Dziękujemy wszystkim,  którzy  przy-
czynili  się  do  zorganizowania  i  uprzy-
jemnienia  naszym  gościom  pobytu  w 
Tolkmicku.

Turniej SALOS Streetball

29 maja odbył się Turniej koszyków-
ki. Do rywalizacji przystąpiło 6 drużyn, 
które  prezentowały równy poziom.  Na-
grody ufundował Pan Adam Rublewski, 
któremu  bardzo  serdecznie  dziękujemy. 
Zapraszamy na kolejne imprezy.
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