
Czcigodny  Księże Proboszczu!

 Rozstania są trudne tylko wtedy, gdy nadchodzi chwila pożegnania 
z osobą bliską sercu. Smutek, jaki odczuwamy z powodu Twojego odejścia, 
dowodzi, że dla wszystkich parafian  / i nie tylko parafian/, jesteś naprawdę 
kimś wyjątkowym. Kiedy patrzymy wstecz na 9 lat Twojej posługi wśród nas, 
dostrzegamy, jak wielką wartość mają słowa: 
   „Żyj tak, aby ślady Twoich stóp przetrwały Ciebie”. 
 Ślady Twojej pracy, Księże Proboszczu, dostrzegamy wokół, 
a ślady Twojej działalności duszpasterskiej tkwią w naszych sercach.
Trudno wskazać dziś wszystkie dzieła Twych rąk, ale patrząc na owoce 
Twej pracy, dostrzegamy miłość, jaką kryje Twoje Serce do Boga i ludzi.
 Żadne słowa, choćby najpiękniejsze, nie wyrażą naszej wdzięczności 
za dar takiego kapłaństwa. Możemy Ci  Księże, ofiarować tylko modlitwę. 
Modlić się będziemy o zdrowie dla Ciebie i prosić Boga o to, by zasiane 
przez Ciebie ziarno wydało plony obfite.
 Niech Bóg Błogosławi Ci w nowym miejscu pracy w Bazylice 
Warszawskiej, którą  dobrze znasz. Z Warszawy przyszedłeś do nas, więc 
i my mamy nadzieję na Twój powrót po kilku latach.
 Dziękujemy Ci za każdy rok, dzień, godzinę, minutę, chwilę. 
Pozostaną one w naszej pamięci. Traktuj nas jak bardzo bliską rodzinę 
i wracaj do nas, kiedy tylko znajdziesz czas i taką potrzebę. 
 Księże Proboszczu, za dobro, jakie od Ciebie otrzymaliśmy  z serca 
dziękują Ci wszyscy parafianie. Zapewniamy Cię o pamięci modlitewnej.
                                               
        Wdzięczni parafianie z Tolkmicka
                                                        oraz  Współbracia.

02 sierpnia br. o godz. 12:00 będzie sprawowana Msza Św. dziękczynna 
za 9 - letnią posługę w naszej parafii ks. Proboszcza Sławomira Szczodrowskiego. 
Po Mszy będzie możliwość podziękowania  za wszystkie dobra, jakimi odchodzący 
Ksiądz Proboszcz obdarzał  nas w tym czasie.

DNI JAKUBOWE 2015
INFORMATOR  PARAFIALNY
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OKIEM PROBOSZCZA

Niech  będzie  pochwalony  Jezus  
Chrystus.

Drodzy moi. 

Przygotowujemy  się  do  tego-
rocznych Dni Jakubowych. Zosta-
ło jeszcze kilka dni. Pragnę zapro-
sić  Was  do  wspólnego 
świętowania.  Uroczystości  zbie-
gają  się  z  Jubileuszami  Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Tolkmicku 
i Nadleśnictwa Elbląg. 

Wielkim  wydarzeniem  będzie 
wprowadzenie  do  naszego  ko-
ścioła Relikwii św. Jakuba Aposto-
ła. Wiele lat zabiegaliśmy, by do-
czesne  szczątki  ucznia  samego 
Jezusa Chrystusa były w naszym 
kościele.  Niewiele  kościołów  ma 
ten zaszczyt.  Wprowadzenie Re-
likwii będzie 26 lipca na Mszy Św. 
o  godz.  13.00,  transmitowanej 
przez TV Polonia. 

Mam nadzieję,  że jak zawsze i 
tym razem w sposób szczególny 
weźmiecie  licznie  udział  w  tej 
uroczystości. 

Pragnę  już  teraz  podziękować 
wszystkim za pomoc w organizo-
waniu  wszystkich  Dni  Jakubo-
wych.  Na  ręce  Pana  Burmistrza 
Andrzeja  Lemanowicza  składam 
podziękowania  wszystkim  pra-
cownikom  Urzędu  i  podległych 
instytucji.  Szczególne  podzięko-
wania  kieruję  do  Dyrekcji  MAS-
FROSTU  w  Tolkmicku  i  wszyst-
kich  dobroczyńców  naszej 
wspólnoty.

Tymi  świątecznymi  Dniami 
pragnę pożegnać się z moimi Dro-
gimi  parafianami,  sympatykami 
i dobroczyńcami  naszej  parafii. 
Każde pożegnanie jest trudne. W 
perspektywie  wiary przyjmuję  je 
jako  posłuszeństwo  woli  Bożej. 
Przełożeni posyłają mnie do pracy 
z młodzieżą w Warszawie, do Ba-
zyliki Najświętszego Serca Jezuso-
wego,  gdzie  pracowałem  9  lat, 
przed przyjściem do Tolkmicka. 

Chciałbym w kilku słowach po-
dziękować  Bogu  i  Wam  za  to 
wszystko,  co  udało  się  zrobić. 
Najpierw  za  wszystkie  dzieci 
ochrzczone a było ich 287, za sa-
krament I komunii św. - 210 dzie-
ci,  za  sakramenty  małżeńskie  – 
110, za sakrament bierzmowania - 
241. 
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Z bólem zegnaliśmy 288 osób z 
naszej wspólnoty. 

Dziękuję  za wszystkie  spowie-
dzi, namaszczania chorych, msze 
św. Radością był udzielony w na-
szej parafii sakrament kapłaństwa 
ks.  Piotrowi  Kępie.  Może  był  to 
pierwszy od XIV? 

Wiele  mogły  by   powiedzieć 
konfesjonały:  wiele  nawróceń 
i przemiany serc! 

Za  to  wielkie  dziękczynienie 
Bogu i pasterzom.

Drodzy moi. 
Pragnę   podzielić  się  z  Wami 

tym, co udało się zrobić material-
nie w naszej wspólnocie..

Zacznijmy od kościoła: aranża-
cja  i  zagospodarowanie  terenu 
przed  kościołem,  remont  pieca 
kościelnego,  przebudowana  pre-
zbiterium,  wymiana  tabernaku-
lum, ławki wyścielono poduszka-
mi,   wykonano  4  relikwiarze  na 
relikwie Świętych, nowe meble w 
zakrystiach,  zakupiono wiele no-
wych ornatów,  bielizny i  szat  li-

turgicznych,  naczyń  liturgicz-
nych,  chorągwi  procesyjnych, 
baldachim,  wyremontowaliśmy 
i odrestaurowaliśmy  wszystkie 
witraże,  wstawiając  również 
nowe  okna,  wymieniono  nagło-
śnienia, zakupiono kilka obrazów 
sakralnych,  wymieniono  boczne 
drzwi wejściowe, przeprowadzo-
no  kapitalny  remont  kruchty, 
wielokrotnie przeprowadzano re-
monty  i  strojenie  organów  ko-
ścielnych,  ostatnio  zakupiono 
nowy silnik do organów, zamon-
towano nowy ekran i czytnik do 
wyświetlania  tekstów  liturgicz-
nych. 

To tylko niektóre z działań któ-
re podejmowaliśmy w kościele.

Kolejnym  bardzo  ważnym 
działaniem były prace przy wie-
ży kościelnej. Za pozyskane środ-
ki  zewnętrzne  oraz  wkładem 
własnym  dokonano  kapitalnego 
remontu wieży. W tak poddanym 
konserwacji  obiekcie,  utworzono 
pomieszczenia  muzealne  i  salą 
regionalną. 

Teraz  mogą  naszą  wieżą  od-
wiedzać turyści. Do pełni radości 
zostaje  zakupienie  i  montaż  re-
flektorków  muzealnych,  kamery 
i lunet.

Ważnym krokiem naszych dzia-
łań był remont plebanii. 
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W pierwszym etapie były przy-
gotowane  pomieszczenia  do  re-
kreacji dla dzieci i młodzieży czyli 
Oratorium. Następnie wymienili-
śmy  okna  w  obiekcie,  ocieplono 
strychy,  całościowa  wymieniono 
instalację  grzewczo-wodną  z wy-
mianą pieca na ekogroszek. Przy-
gotowano części pomieszczeń ple-
banii  na  Dom  rekolekcyjno-
wypoczynkowy.  Wyposażono 
plebanię  w  centralę  telefoniczną, 
komputery  biurowe,  domofon 
i odpowiedni  sprzęt  do  funkcjo-
nowania. 

W ostatnim czasie udało się wy-
konać  dokumentację  na  dalsze 
prace przy plebanii m.in. na ocie-
plenie, wymianę  dachówki, prze-
budowę  garażu.  Wierzę,  że będą 
się one także szybko posuwać do 
przodu.

Kolejnym  naszym  wspólnym 
polem pracy był cmentarz. Dzięki 
zabiegom  mojego  poprzednika 
i Wam, nasz cmentarz został pięk-
nie ogrodzony. Starałem się, by to 
miejsce  było  wizytówką  naszej 
wspólnoty. 

W  czasie  mojej  kadencji  udało 
się  m.in.  częściowo  położyć  po-
lbruk, wytyczono miejsca pod ko-
lejne  kwatery  dla  zmarłych,  usta-
wiono  śmietniki  i  WC, 
zamontowano drugą pompę z bie-
żącą  wodą,  zamontowano  tablicę 
ogłoszeń. 

W sercu naszego cmentarza jest 
kaplica,  którą  poddano kapitalne-
mu  remontowi.  Dzięki  ogromne-
mu zaangażowaniu Was, wygląda 
bardzo okazale i cieszy nasze oczy 
i serca.

Ważnym ogniwem tych wszyst-
kich działań  była kancelaria para-
fialna. Zarchiwizowano wszystkie, 
przejęte  dokumenty  parafialne. 
Księgi  parafialne  obłożono  i  sto-
sownie opisano, dokumenty bieżą-
ce mieszczą się w teczkach i segre-
gatorach. Na bieżąco prowadzi się 
kronikę parafialną. 

Wyposażono kancelarię w kom-
putery,  przepisano  kartotekę  pa-
rafialną,  która jest na bieżąco ak-
tualizowana.  Cała  kartoteka  jest 
wpisana  w  komputerowy  pro-
gram  FARA.  Zinwentaryzowano 
cmentarz parafialny, każda kwate-
ra ma swój numer. 

Założono stronę internetową pa-
rafii, systematycznie wydaje się In-
formator parafialny, wydano Prze-
wodnik  parafialny,  książkę  „O 
Tolkmicku  i  Parafii  Św.  Jakuba”, 
kilka  kalendarzy  parafialnych, 
wiele  ulotek,  plakatów  i druków 
na potrzeby parafii.

strona 4



Lipiec 2015

Radością duszpasterską są gru-
py parafialne: 6 Róż Żywego Ró-
żańca, Wspólnota Straży Honoro-
wej  Najświętszego  Serca  Pana 
Jezusa, Koło Robótek Matusi Mał-
gorzaty,  chór  parafialny,  schola 
parafialna,  rada  parafialna,  Koło 
Caritas  i  Stowarzyszenia:  Orato-
rium im.  Św.  Jana  Bosko  i  Sale-
zjańska  Organizacja  Sportowa 
SALOS.

W  tym  czasie  zorganizowano 
bardzo  dużo  pielgrzymek  do 
miejsc świętych w Polsce i za gra-
nicą. Parafianie, w tym młodzież, 
uczestniczyli  w  różnych  akcjach 
i spotkaniach formacyjnych.

W  ostatnich  latach  Tolkmicko, 
w tym parafia znalazły się na Po-
morskiej Drodze Św. Jakuba oraz 
Bursztynowym  Szlaku  Św.  Jaku-
ba.  Parafia jest  aktywnym człon-
kiem  tych  stowarzyszeń.  Coraz 
częściej  pojawiają  się  pielgrzymi, 
odwiedzający  nasz  kościół.  Ze 
znanych osób, zatrzymał się u nas 
Marek Kamiński, podróżnik i po-
larnik, zmierzający do Santiago de 
Compostela. 

Parafia była też  organizatorem 
wielu koncertów zespołów  i arty-
stów, znanych w Polsce i nie tyl-
ko. Uczestniczą w nich licznie pa-
rafianie  i  goście  z  innych 
miejscowości. Zorganizowano też 
wiele  akcji  parafialnych z  udzia-
łem mieszkańców.  

Do najbardziej  znanych należy 
Konkurs na Najpiękniejszą palmę 
wielkanocną i Dni Jakubowe.

W  tym  okresie  pełniłem  także 
posługę  Dyrektora Domu Zakon-
nego z siedzibą w Tolkmicku. Sta-
rałem  się  animować  życie  sale-
zjańskie w naszym regionie. Dwa 
lata temu przy wsparciu Zarządu 
naszej  Inspektorii  Warszawskiej 
udało się zakupić kamienicę z po-
dwórkiem na Salezjański Ośrodek 
Wychowawczo-Edukacyjny.  Bę-
dzie  służył  naszej  społeczności, 
różnym  grupom  młodzieżowym 
oraz gościom i  turystom,  odwie-
dzającym nasze miasto.

Może to niewystarczające spra-
wozdanie,  ale  nie  to  było  moim 
celem  najważniejszym,  chciałem 
pokazać  wielkość  i  zakres naszej 
wspólnej pracy. 

Drodzy moi. 
Kończąc  tę  9-letnią  kadencję, 

chciałbym  Wam  wszystkim  po-
dziękować  za  dobro,  jakiego  tu 
doświadczałem każdego dnia. 
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Dziękuję  instytucjom samorzą-
dowym  i  innym,  stowarzysze-
niom i różnym grupom, przedsię-
biorcom i tym wszystkim, którzy 
pomagali  mi  swoją  obecnością, 
modlitwą,  pamięcią,  wsparciem, 
życzliwym słowem, wypełnić na-
sze  ludzkie,  wzajemne  powinno-
ści. 

Dziękuję  wszystkim, którzy po 
prostu  byli.  Pozostaniecie  w 
moim kapłańskim sercu i  modli-
twach. Ja również bardzo proszę o 
modlitwę w mojej intencji.

Szczęść Boże.

Z kapłańskim Błogosławieństwem,
    Ks. Proboszcz

Sławomir Szczodrowski

JUBILEUSZ 70 – LECIA 
OCHOTNICZEJ STRAŻY 
POŻARNEJ W TOLKMICKU

W  bieżącym  roku  mija  70  lat 
Ochotniczej  Straży  Pożarnej  w 
Tolkmicku.   Powstała  we  wrze-
śniu 1945 roku z inicjatywy kowa-
la  Władysława  Tchorzewskiego. 
W jej skład wchodziło 8 członków.

Początki nie były łatwe. Do po-
żaru wyjeżdżał się końmi. Brako-
wało sprzętu pożarniczego. 

W  1948  r.  strażacy  otrzymali 
nową motopompę i 150 m. węży a 
w  1955  r.  samochód  pożarniczy 
STAR-20.

W 1956 r.  powołano Stowarzy-
szenie OSP, którego prezesem zo-
stał rolnik Józef Pisarski.

W 1965 r.  społeczeństwo ufun-
dowało  strażakom  sztandar,  z 
którym  brali  udział  w  bardzo 
ważnych wydarzeniach OSP.

W  1974  r.  oddano  do  użytku 
nową  remizę  strażacką.  OSP jest 
włączona do Krajowego Systemu 
Ratownictwa . W ciągu 70 lat stra-
żacy  brali  udział  w  ponad  2000 
akcjach.

Dziś jednostka posiada 4 specja-
listyczne samochody bojowe, wy-
posażone w dobry sprzęt  i  prze-
szkolonych 32 strażaków. OSP w 
Tolkmicku  jest  odznaczona  Zło-
tym Znakiem Związku OSP i Zło-
tym Medalem za Zasługi dla Po-
żarnictwa.

Wszystkim  strażakom  gratulu-
jemy  tego  pięknego  Jubileuszu. 
Życzymy  Wam,  by  Św.  Florian, 
Wasz Patron, chronił Was od nie-
bezpieczeństw i upraszał potrzeb-
ne  łaski  dla  Was  i  Waszych  bli-
skich.                          Szczęść Boże.
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AKTUALNOŚCI
W dniach 14 - 15.06.2015 po raz 

kolejny  do  Częstochowy  wyru-
szyła  grupa  pielgrzymów.  Na 
miejsce dotarli  przed Apelem Ja-
snogórskim,  którym  zakończyli 
niedzielny dzień.

Następnego  dnia  o  godzinie 
5.30 wszyscy uczestniczyli w Go-
dzinkach  o  Najświętszej  Maryi 
Pannie i w odsłonięciu Obrazu Ja-
snogórskiej  Pani,  a  następnie  w 
Mszy  Świętej,  którą  ks.  Wiesław 
sprawował  w intencji grupy piel-
grzymkowej  i  tolkmickich  para-
fian. 

Po Mszy i śniadaniu pielgrzymi 
zwiedzali Jasną Górę. Był  też czas 
wolny  na  modlitwę  i  zakup  pa-
miątek. W  godzinach  południo-
wych   zwiedzili  Sanktuarium  w 
Gidlach a następnie wyruszyli  w 
drogę do domu.  

Bóg  zapłać  ks.  Wiesławowi  za 
opiekę duchową na tej pielgrzym-
ce.

24 lipca  po Mszy Św. wieczor-
nej zapraszamy do kaplicy cmen-
tarnej  na  Różaniec  w  intencji 
zmarłych, spoczywających na na-
szym cmentarzu.

W Dniach Jakubowych, na Tar-
gowisku  miejskim,  znajdzie  się 
stanowisko  Centrum  NU-MED 
GRUPA S.A. Centrum Radiotera-
pii i Usprawniania funkcjonujące 
od trzech lat przy ul. Królewiec-
kiej 146 w Elblągu przy Szpitalu 
Wojewódzkim. Pielęgniarki będą 
bezpłatnie  badały poziom cukru 
we krwi oraz ciśnienie. 

Przygotują  też  loteryjny  kon-
kurs,  gdzie  do  wygrania  będą 
drobne gadżety i przede wszyst-
kim  trzy  bezpłatne  konsultacje 
onkologiczne w wybranym przez 
Pacjenta  terminie  w  sierpniu. 
Osoby zainteresowane otrzymają 
też  szczegółowe  informacje   o 
działalności tego Centrum.
WITRAŻE

W ostatnim czasie swoją cegieł-
kę na remont witraży złożyli:

Maria Kiełtyka, Krystyna i Mi-
rosław  Rydzewscy,  Gustaw  Uła-
nowski, Monika, Paweł, Zuzanna 
Legiewicz,  Elżbieta  i  Eugeniusz 
Zbiciak.

Bóg zapłać.
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JUBILEUSZ 70 – LECIA 
NADLEŚNICTWA  ELBLĄG 

Nadleśnictwo  Elbląg   jest  jed-
nym  z  czternastu  nadleśnictw 
wchodzących w skład Regionalnej 
Dyrekcji  Lasów  Państwowych  w 
Gdańsku i jednym z największych 
w Polsce pod względem zasięgu 
terytorialnego. 

1 kwietnia 2015 roku minęło 70 
lat  od  dnia  utworzenia  Dyrekcji 
Lasów Państwowych w Gdańsku 
w tym Nadleśnictwa Elbląg.  Ten 
piękny jubileusz, chcą  oni wyko-
rzystać,  by jeszcze silniej  niż  do-
tychczas  promować  las  wśród 
mieszkańców naszego regionu. 

W tym celu tworzą m.in. coraz 
ciekawszą  ofertę  turystyczną, 
przygotowują  zaskakujące  i  nie-
zwykle  inspirujące  programy 
edukacyjne. 

Doskonałą  okazją  do  wspólne-
go świętowania i radosnej zabawy 
będzie udział w Mszy Św. dzięk-
czynnej w naszym kościele  26 lip-
ca br. w czasie tegorocznych Dni 
Jakubowych oraz zorganizowany 
z tej okazji Piknik edukacyjny na 
tolkmickim Targowisku w sobotę 
25 lipca br. Zapraszamy.

Dyrekcji i pracownikom Lasów 
Państwowych  w  Gdańsku   oraz 
Nadleśnictwa Elbląg, z okazji tego 
pięknego  jubileuszu,  życzymy 
sukcesów  osobistych  i  zawodo-
wych oraz opieki Św. Jakuba Apo-
stoła,  patrona tolkmickiej  Parafii.

             
  Szczęść Boże

RELIKWIE 
ŚW. JAKUBA APOSTOŁA 
W NASZEJ PARAFII

Nasza  wspólnota  parafialna 
może być dumna z posiadania Re-
likwii  kilku Świętych,  w tym Św. 
Jana Pawła II,  Św. Siostry Fausty-
ny  Kowalskiej,   Św.  Jana  Bosko, 
Św. Dominika Savio i inne. 
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Do  szczęścia  potrzebne  nam 
były  jeszcze  Relikwie  Św.  Jakuba 
Apostoła – Patrona naszej parafii. 
Pozyskanie ich nie było łatwe. 

Od  dłuższego  czasu  czyniono 
starania,  by  dotrzeć  do  źródła, 
skąd je będziemy mogli otrzymać.

Z radością informujemy Was, że 
już  w marcu,  prosto  z  Watykanu 
otrzymaliśmy ten  cenny  dar.  Nie 
ogłaszaliśmy  tego  wcześniej,  po-
nieważ  nasi  duszpasterze  uznali 
za najbardziej stosowne, że najlep-
szym momentem na Ich wprowa-
dzenie będą  tegoroczne Dni Jaku-
bowe. 

Drodzy  Parafianie,  26  lipca  br. 
na Mszy Św. o godz. 13:00, trans-
mitowanej  przez  Telewizję  Polo-
nia, Relikwie Św. Jakuba Apostoła, 
patrona tolkmickiej Parafii i całego 
miasta,  będą  przeniesione do Ko-
ścioła i wystawione na widok pu-
bliczny. Są to Relikwie I stopnia – 
cząstka  kości  Świętego.   Od  tej 
pory, za pośrednictwem Św. Jaku-
ba  Apostoła  będzie  można  upra-
szać  potrzebne  łaski  i  czynić 
dziękczynienia.

Bóg  zapłać  naszym  duszpaste-
rzom  za  te  starania,  uwieńczone 
sukcesem.

NA SZLKAKU ŚW. JAKUBA

Z radością dzielimy się z Wami 
wiadomością,  że  nasze  miastecz-
ko w tym Kościół św. Jakuba Apo-
stoła odwiedzają coraz liczniej tu-
ryści, przebywający w Tolkmicku 
lub przejeżdżający przez miasto.

Mamy coraz częściej zgłoszenia 
grup i osób,  chętnych do skorzy-
stania z wypoczynku czy warszta-
tów w naszym Domu Pielgrzyma.

Bardzo  dużą  atrakcję  stanowi 
zwiedzanie kościoła i muzeum na 
wieży  oraz  oglądanie  panoramy 
Tolkmicka z najwyższego punktu 
na  wieży.  Atrakcję  stanowi  też 
muzeum i wieża widokowa w Ra-
tuszu Miejskim.
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Ś.P. Józef Tkacz
1 lipca zmarł  Pan Józef  Tkacz. 

Mogliśmy  go  zobaczyć  i  podzi-
wiać  Jego  grę  na  akordeonie  w 
Zespole  Wesoła  Ferajna.  Zawsze 
uśmiechnięty,  dowcipny,   życzli-
wy, chętnie brał udział w różnych 
akcjach parafialnych. 

Takim Go zapamiętamy. 
Rodzinie  zmarłego  składamy 

wyrazy współczucia. 
Wieczny odpoczynek  racz Mu 

dać Panie...
Msza Św. w intencji  ś.p. Józefa 

Tkacza  będzie  sprawowana  25 
lipca o godz. 12:00

SPŁYW KAJAKOWY

W dniach od 7.07 do 18.07.2015 
dzieci  i  młodzież  przebywały na 
spływie kajakowym zorganizowa-
nym przez nasze Oratorium.

Podróż, w ten urokliwy zakątek 
naszego kraju,  przebiegła bardzo 
sprawnie.  Zachwycaliśmy  się 
pięknymi krajobrazami,  a jeszcze 
większy zachwyt wzbudził w nas 
pobyt  nad jeziorem Wigry,  gdzie 
rozbiliśmy nasze namioty i rozpo-
częliśmy naszą przygodę.

Kolejne dni  to spływ najpopu-
larniejszym szlakiem kajakowym, 
rzeką  Czarna Hańcza,  która nosi 
miano najdłuższej a zarazem naj-
piękniejszej rzeki Suwalszczyzny. 

Dziękujemy  wszystkim,  dzięki 
którym  nasze  dzieci  mogły  po-
czuć smak przygody.
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sobota, 25 lipca
12:00 – Msza Św. Odpustowa 
12:oo – 18:00 – Radio Olsztyn, Piknik Edukacyjny 
                                   Nadleśnictwa Elbląg –  targowisko 
                                  (gry, zabawy, konkursy, zawody pilarzy, 
                         pokaz maszyn leśnych, sadzonki, 
                                   luneta – obserwacja ptaków)
16:00 – Poświęcenie łodzi i jachtów 
18:45 – Poświęcenie pojazdów 
19:30 – Parafialna  Orkiestra Dęta z Szastarki
20:15 – Występ Kapeli Jakubowej

niedziela, 26 lipca
13:00 – Msza Św., transmitowana przez TV Polonia, 
                 z wprowadzeniem Relikwi św. Jakuba Apostoła 
                 i z jubileuszowym dziękczynieniem
14:00 – "Bez korzeni nie ma korony drzew” –  Międzypokoleniowe warsztaty 
         plastyczne CSE „Światowid”, pchli targ, wystawa obrazów, degustacja 
                  wyrobów z dziczyzny, pokaz walk rycerskich i inne atrakcje
14:30 – Zespół  Tolkmiczanki – Miejsko Gminny Ośrodek Kultury
15:00 – Schola Jakubowa przy Parafii w Tolkmicku 
15:30 – Kapela Wesoła Ferajna z Tolkmicka
16:00 – Występ Kabaretu z Kopydłowa 
Program zakończy  Kapela „Wesoła Ferajna”

Na targowisku będzie catering, możliwość zakupu obrazów i innych 
artykułów i specjałów, zwiedzanie wieży kościelnej i w Ratuszu Miejskim, 
promocja książki „ O Tolkmicku i Parafii Św. Jakuba”.
Uwaga: Rezerwacja miejsc na stoiska handlowe  - kontakt: 882 128 660 

‘

Uwaga: Rezerwacja miejsc na stoiska handlowe  - kontakt:
                 70-lecie

                 Nadleśnictwa 
             Elbląg

      
      

     7
0-lecie

      
      

 OSP

      
      

   T
olkmicko

swieto

miasta ‘ ‘

Dni Jakubowe
Tolkmicko 

25 - 26 lipca 2015

ORGANIZATORZY
Parafia Św. Jakuba Ap. w Tolkmicku, Urząd Miasta i Gminy Tolkmicko, Nadleśnictwo Elbląg, 

Radio Olsztyn, OSP Tolkmicko, MASFROST Spółka z o.o.,
Bursztynowy Szlak Św. Jakuba w Elblągu, "Viva Art" i Centrum Spotkań Europejskich "Światowid" w Elblągu,

"Oleśno - Wieś z Pomysłem", Elbląski Klaster Turystyczny, Oratorium im. św. Jana Bosko w Tolkmicku, 
Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Tolkmicko, Stowarzyszenie „Rybak” oraz “Lanzania” Tolkmicko, 

PHU OMEGA Adam Rublewski, Gospodarstwa Ogrodnicze P. Kaczorowskich i P. Lech z Tolkmicka,  ROMANTICA
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